
Uitsluiting Joden destijds
en ongevaccineerden nu: 
Echt onvergelijkbaar?







“Waar racisme en discriminatie uiteindelijk toe kunnen leiden”







“De gevolgen van onverschilligheid en discriminatie”



Raimond Pretzel, pseudoniem
Sebastian Haffner (Berlijn, 27 

december 1907)

Een indringende analyse van het leven en werken in 
een opkomende dictatuur, van een totalitair politiek

system 1914-1933



Het opruien tegen
bevolkingsgroepen volgt een vast 
schema, namelijk: 
• ontmenselijking,
• demonisering, 
• delegitimering en
• desinformatie. 

Als dit door gezagsdragers gebeurt, 
legt dit extra gewicht in de schaal. 



Nationaalsocialistische propaganda en complottheorieën

•In toespraken en geschriften van de nationaalsocialisten werden de Joden vaak 
ongedierte, ziektekiemen, bacillen of virussen genoemd. Deze uitdrukkingen 
suggereerden de noodzaak van uitroeiing, vooral onder kleinburgerlijke en 
verarmde leden van de middenklasse.

•"Wereldjodendom" De economische crisis van 1923, waarbij veel Duitsers 
verarmden, werd toegeschreven aan manipulatie door de Joden.

In een oproep voor een massabijeenkomst in München eind maart 1933 werd 
gezegd dat de Jood "het had aangedurfd het Duitse volk de oorlog te verklaren. Met 
de hulp van de pers in zijn handen voert hij een grootschalige campagne van 
leugens over de hele wereld tegen Duitsland, dat weer nationaal is geworden."





Ook de medisch directeur van Moderna bevestigt dat in de 
lopende onderzoeken niet gekeken wordt of de injectie de 
overdracht van het virus vermindert: 

‘Our trial will not demonstrate prevention of transmission,’ 
Zaks said, ‘because to do that you have to swab people twice 
a week for very long periods, and that becomes operationally 
untenable.’

: https://doi.org/10.1136/bmj.m4037

https://doi.org/10.1136/bmj.m4037








Tyfus: Van epidemische bescherming tot de uitroeiing van de 
Joden | MDR.DE

https://www.mdr.de/geschichte/fleckfieber-seuche-100.html
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