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Ayatollahs keuren martelen en verkrachten van vijanden goed 
 
05-07-2010 | Van onze correspondent |  

 

 De Iraanse president Ahmadinejad 
  
http://www.refdag.nl/nieuws/buitenland/ayatollahs_keuren_martelen_en_verkrachten_van_vijanden_goed_1_489178 

JAMKARAN – Na de omstreden verkiezingen van juni 2009 in Iran overspoelde een golf van 

binnenlandse protesten het land. Na in eerste instantie wereldwijde aandacht bereiken verhalen uit 

Iran die de onmenselijkheid van het regime en zijn ideologie in alle gruwelijkheid blootleggen, nog 

maar sporadisch de buitenwereld. 

Jamkaran is een stadje in de buurt van het Iraanse Qum en een geliefd pelgrimsoord voor sjiitische 
moslims. Hier resideert ayatollah Taqi Mesbah Yezdi, van wie bekend is dat hij als geestelijk leidsman 
van president Ahmadinejad fungeert. In Jamkaran worden regelmatig bijeenkomsten georganiseerd voor 
de aanhangers van de president. Het publiek mag dan vragen stellen aan de ayatollah en aan 
Ahmadinejad. 

Tijdens zo’n bijeenkomst beantwoordde Yezdi onlangs vragen die de legitimatie betroffen van het 
martelen en verkrachten van gevangenen. De ayatollah bevestigde dat het martelen en verkrachten van 
zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen geoorloofd is; ja zelfs een plicht is om hen tot 
bekentenissen te dwingen. Zowel vaginale als anale verkrachting is toegestaan, op voorwaarde dat de 
ondervragers die de verkrachtingen uitvoeren tijdens hun daad gebeden tot Allah uitspreken. De 
ayatollah stelde dat de ondervragers die vrouwelijke gevangenen verkrachten grote spirituele beloningen 
wachten: „Wanneer hij een vrouwelijke gevangene verkracht die tot de doodstraf is veroordeeld, zal hij 
een spirituele beloning ontvangen die gelijk staat aan de hadj (bedevaart, red.) naar Mekka. Wanneer de 
door hem verkrachte gevangene niet wordt geëxecuteerd, dan staat zijn spirituele beloning gelijk aan de 
bedevaart naar Kerbala.” 

Helemaal gruwelijk is het lot van vrouwelijke gevangenen die tot de doodstraf zijn veroordeeld en die 
nog maagd zijn. Volgens het Iraanse regime zijn allen die geëxecuteerd worden vijanden van de islam. Er 
moet dus alles aan gedaan worden om te voorkomen dat deze geëxecuteerde vijanden van de islam 
alsnog het paradijs binnengaan. Nu stelt de islam dat maagden automatisch de hemelpoort 
binnentreden. Vandaar dat reeds ayatollah Khomeini, de grondlegger van de huidige Iraanse Republiek, 
per decreet verordende dat vrouwelijke nog maagdelijke gevangenen in de nacht voor hun executie 
verkracht dienen te worden, zodat ze als „hoeren” automatisch de hel zullen beërven. 
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In een schokkend interview vorige week in The Jeruzalem Post heeft een lid van de paramilitaire 
Basjibeweging een tip van de sluier opgelicht van wat deze vrouwen te wachten staat in de nacht voor 
hun executie. Het is met name deze Basjibeweging die sinds juni 2009 wordt ingezet om de protesten in 
Iran te onderdrukken. De geïnterviewde militair vertelt, dat hij zo’n indruk had gemaakt op zijn 
meerderen dat hij de ‘eretaak’ kreeg om maagden in de nacht voor hun executie tijdelijk te ‘huwen’. Hij 
vertelt over de vernederende medische behandelingen die de vrouwen moeten ondergaan en die tot doel 
hebben om vast te stellen of de vrouwen die de doodstraf wacht nog maagd zijn. Wanneer blijkt dat een 
vrouw inderdaad nog maagd is, wordt er in de nacht voorafgaande aan haar executie een 
huwelijksceremonie georganiseerd. De vrouwen zijn vaak zo bang dat er als voorzorgsmaatregel reeds 
drugs of slaapverwekkende middelen aan hun eten worden toegevoegd. De geïnterviewde militair haalt 
herinneringen op: „Ik herinner me hun huilen en schreeuwen als de verkrachting voorbij was.” Tijdens 
de laatste uren voor de voltrekking van hun doodvonnis zijn de vrouwen volkomen apathisch. Het lijkt 
er vaak op –aldus de militair– dat ze zich dan verheugen op hun executie; er zelfs naar uitzien. Hij vertelt 
over een jong meisje dat na haar verkrachting in wanhoop haar hele gezicht openkraste met haar nagels. 
Na de voltrekking van het doodvonnis schrijft de religieuze rechter van de gevangenis een 
‘huwelijkscertificaat’, dat wordt afgeleverd bij de familie van de geëxecuteerde vrouw. Begeleid met een 
doos met zoetigheden als ‘felicitatie’. 

 

Commentaar – DJK :  Wat hebben vele mensen in de terreurstaat Iran toch ontzaggelijk te lijden onder 
dit duivelse regime. Welk een lijdensweg hebben de christenen in Iran ook niet te ondergaan? Laten wij 
die onze vrijheid nog mogen hebben, deze mensen blijven gedenken in onze gebeden, lezer. Toen ik dit 
zo las dacht ik : Hoe lang zal het nog duren voordat deze dingen ook praktijk in het vrije Europa gaan 
worden? Zal dit ons voorland zijn, c.q. de toekomst van ons en onze kinderen? In Engeland wordt steeds 
meer vanuit de sharia recht gesproken. Europa heeft de deuren wagenwijd opengezet voor deze duivelse 
afgodische godsdienst. We hebben de Joden met hun uitwendige zegeningen na de tweede wereldoorlog 
verjaagd, en we hebben de vijanden der Joden ervoor in plaats binnengehaald, Openb. 9. Overal waar 
deze sprinkhanen neerstrijken verpaupert de boel en maken ze er een bende van. Het zijn niet anders 
dan oproerkraaiers die de boel opvreten en kapot maken, op een enkele nagesproken. Mensen die naast 
deze mensen wonen, verkopen hun boeltje en gaan elders hun heil proberen te zoeken. Moeten wij deze 
mensen dan haten? Nee, de Heere Jezus zegt dat we zelfs ons vijanden lief moeten hebben. Maar 
Christus heeft nooit gezegd dat we onze deuren wagenwijd open dienen te zetten voor onze vijanden. 
Hou de wolven van uw deur. Wie niet met Mij is, die is tegen Mij, en die niet met Mij vergadert, die 
verstrooit. De moslims zijn haters van de Joden en van de geestelijke Joden. Waarom? Omdat de 
kinderen der dienstbare niet zullen erven met de zonen der vrije, Gal. 4:30. Dat is een waarheid naar het 
aardse maar ook naar het geestelijke. De enige zegen die de moslims van God ontvangen hebben, is de 
vettigheid dezer aarde. Zie daar de zegen van Ismael en Ezau. Ismael kon Izaak niet verdragen, en Ezau 
kon Jacob niet dulden. Dit was niet om Izaak of Jacob, maar om de zegen, en de geestelijke erfenis, c.q. 
het beloofde Kanaan dat zij in Jezus Christus zouden gaan beërven. De zaligheid is immers uit de Joden! 
Zie daar de bron der haat, en de door God gezette vijandschap. En Ik zal vijandschap zetten tussen u en 
tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad; datzelve zal u de kop vermorzelen, en gij zult het de 

verzenen vermorzelen, Gen. 3:15. Zie ook daar waarom de Joden op aarde buiten Kanaan geen vredig leven 
zullen kunnen hebben. En wat doet de Nederlandse overheid ertegen? Niets, het zijn bange 
schijtebroeken! Maar ze hebben nog steeds niet in de gaten dat we hier met een godsdienst te maken 
hebben, die wil overheersen, en tenslotte uit is op de vernietiging der Joden en van het Christendom. 
Maar de verdrukkingen moeten komen, maar wee degenen die er, lijdzaam toeziend en alles toelatend, 
passief en actief aan hebben meegewerkt. 
 
http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Nederland/269179/Joden-Amsterdam-Cohen-deed-niets-tegen-
antisemitisme.htm 
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Het volgende artikel uit de Telegraaf las ik onlangs op internet : 
 

Joden doodsbang in Amsterdam, bijna altijd jonge Marokkanen aanstichters 

AMSTERDAM,  
Joodse belangenorganisaties, hoogleraren en rabbijnen luiden de noodklok over het sterk groeiende 
antisemitisme in ons land en noemen de sussende woorden van minister Hirsch Ballin (Justitie) tijdens 
een spoeddebat over de problematiek 'klinkklare onzin'. In de Tweede Kamer stelde Hirsch Ballin dat 
Joden meer aangifte moeten doen als ze slachtoffer van antisemitisme zijn. Hij vindt het moeilijk een 
trend te constateren. Cijfers zouden niet uitwijzen dat sprake is van toename. Het Centrum Informatie 
en Documentatie Israël (CIDI) noemt de uitleg van de minister beneden alle peil. "Hij beroept zich nota 
bene op het Antidiscriminatiebureau Amsterdam dat juist signaleerde dat gevallen van antisemitisme het 
meest gestegen zijn van alle soorten discriminatie."  Uit recente CIDI-cijfers blijkt wel een verontrus-
tende toename van ernstige incidenten. Bijna altijd zijn jonge Marokkanen de aanstichters. Het aantal 
gemelde incidenten groeide vorig jaar met 55 procent tot 167 gevallen. In een schokkende reportage in 
deze krant vertellen slachtoffers hoe zij door Marokkaans straattuig worden getreiterd en bedreigd. 
"Grote delen van de stad zijn voor ons niet meer toegankelijk, het is wachten tot de eerste slachtoffers 
vallen", zegt hoogleraar Herman Loonstein.  

===================================  
STILTE VOOR de storm, dans op de rand van de vulkaan. In Amsterdam, maar ook elders in het land, 
regeert de Marokkaanse straatterreur. Het tuig, bijna altijd minderjarig, richt zijn pijlen steeds vaker op 
Joodse burgers. Die verbergen uit angst hun keppeltjes onder petten en bezoeken 'ondergrondse'  
synagogen. Keurige burgers, op de vlucht in eigen land. "Het wordt met de week erger", zegt advocaat 
Herman Loonstein. "Je kunt wachten tot het eerste Joodse slachtoffer in het ziekenhuis ligt."  

MAROKKAANS STRAATTUIG DRIJFT FAMILIES NEDERLAND UIT  

JODEN OP DE VLUCHT  

Ze gaan anoniem gekleed om niet te worden bespuugd en beschimpt  

door CHARLES SANDERS  

AMSTERDAM,  
Dagelijkse kost, zelfs in Buitenveldert, die nette Amsterdamse wijk. De 63jarige zakenman Benjamin 
woont er al sinds de blokkendozen uit de grond werden gestampt. "Ik ben voor de buitenwereld 
overduidelijk een Jood", glimlacht hij moeizaam. "Witte baard, grote keppel. Ik kon hier altijd vrijelijk 
rondlopen, zoals velen met mij in Buitenveldert. Dat is nu niet meer. 'Kijk, die kanker-Jood', roepen ze 
me na. Leerlingen van een ooit zo keurige, maar recent 'zwart' gekleurde school in de buurt. Daar zitten 
alle rassen, prima. Maar de 'mediterrane typetjes' slissen, schelden, intimideren. Als de school pauze 
heeft, mijd ik het winkelcentrum. Én ik ben voortdurend op mijn hoede." De Amsterdammer staat 
symbool voor veel Joodse Nederlanders. Ze zijn argwanend, willen niet met naam in de krant, vrezen dat 
de straatterreur ook aan hun voordeur rammelt. Gegronde angst. De Joodse Omroep liet met een 
verborgen camera zien hoe rabbijn Lody van de Kamp in Amsterdam-West de hoon van Marokkaanse 
jochies over zich kreeg. Zelfs de Hitlergroet werd hem niet bespaard. Dankzij de SGP was er donderdag 
een spoeddebat in de Tweede Kamer, Amsterdamse gemeenteraadsleden spreken schande en 
waarnemend burgemeester Asscher gaat onderzoeken of de inzet van 'lokjoden', agenten met keppeltjes,  
een optie is om het antisemitisme aan te pakken. Hoogleraar en voorzitter van één van de twee Joodse 
scholen in Amsterdam, Herman Loonstein (52), zucht diep. Te laat, te weinig, te slap. Zo omschrijft hij 
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het optreden van politie en overheid tegen de jonge Marokkanen die de macht op de Nederlandse 
straten hebben overgenomen.  

       "Voorbeeld: afgelopen dinsdagochtend, even voor elf uur in Buitenveldert, op klaarlichte dag", 
vertelt Loonstein. "Er wordt aangebeld bij het huis van een Joods gezin. Als de man opendoet, wordt hij 
door een groepje Marokkanen met tientallen eieren bekogeld. Daarbij scandeerden ze onverstaanbare 
leuzen. De angst zit er goed in, zelfs bij de niet-extreem orthodoxen onder ons. Het tuig is waarschijnlijk 
op de woning afgekomen omdat er een mezoeza, een tekstkokertje, op de rechterdeurpost was  
aangebracht. Traditioneel Joods gebruik en in dit geval een baken voor terreur. Toen de mensen aangifte 
wilden doen, gaf de politie - als zo vaak - niet thuis. 'Nee, als jullie geen foto's van de daders hebben, is er 
voor ons écht geen beginnen aan hoor'. Wanneer komen ze eigenlijk wel in actie? Als de eerste Jood het 
ziekenhuis is ingeslagen..."  

        Professor Loonstein laat zijn kinderen niet meer met het openbaar vervoer reizen. Want ook zij zijn 
'herkenbaar' en dus potentieel doelwit. "Zo ver is het dus gekomen", zegt hij. "Er is veel te veel gedoogd. 
Job Cohen ging, toen hij nog burgemeester was, wél naar Marokkaanse instellingen om zijn medeleven 
te betuigen als er sprake was van antimoslim sentiment. Maar omgekeerd deed hij niets, toen Joodse 
burgers de stad verlieten, weg getreiterd door Marokkaanse straatschurken. In Amsterdam gaat geen dag  
voorbij of er is een 'incident'. In grote delen van de stad kun je als Jood niet meer over straat zonder 
slachtoffer van verbaal geweld te worden. Veel Joden keren Nederland de rug toe en emigreren. Naar 
Israël of Engeland, waar ze zich nog wél vrij kunnen bewegen."  

Explosief  
        De situatie is explosief en zeker niet alleen in Amsterdam. Overal in het land zijn Joden slachtoffer 
van Marokkaanse criminelen. In Deventer woont het echtpaar Jaïr en Sylvia, in een huis vlak bij de 
IJsselkade. "Het is in de provincie amper beter dan in de grote stad", zeggen zij. "Het lijkt wel of de 
generatie Noord-Afrikaanse Nederlanders van tussen de tien en achttien jaar geïnjecteerd is met 
antisemitisch gif. Wij merken het als Israël weer eens negatief in het nieuws komt. Zoals onlangs, toen  
dat schip vol Hamas-getrouwen richting Gaza opstoomde. Dan wordt het optreden van Israëlische 
militairen op Nederlandse Joden afgereageerd. Vrienden van ons, al in de zeventig, werden daags daarop 
in een winkelcentrum bespuugd door rotjochies van amper twaalf jaar. 'Hitler is jullie misschien 
vergeten, maar Allah zal jullie allemaal afslachten', schreeuwden ze."  

 
       Antisemitisme is volgens onderzoekers in ons land 'salonfähig' geworden; het is door brede groepen 
in de samenleving geaccepteerd. Joden beschimpen, racistische grappen over hen maken. Vooral ook 
omdat Joden in Nederland vaak beschouwd worden als vertegenwoordigers van de staat Israël. En die 
treedt immers 'wreed en meedogenloos op tegen de zielige Palestijnen' is een vooringenomen mening. 
Bijna de helft van alle strafbare uitingen (vorig jaar 577, volgens het Meldpunt Discriminatie Internet) 
op internet hebben antisemitisme als onderwerp. Het aantal anti-Joodse scheldpartijen verdrievoudigde 
in 2009. Zodra Israël militair optreedt in Gaza zijn er volgens onderzoek van het Centrum Informatie en 
Documentatie Israël (CIDI) honderd ernstige incidenten per maand. Een meisje met een Davidster aan 
haar ketting werd uitgescholden en geschopt door drie Marokkanen, zelfs toen het weerloze kind  
op de grond lag. Andere Marokkanen volgden een Joodse man op de fiets, maakten hem uit voor 
'kanker-Jood', sloten hem in en trapten hem in de buik. Een Joodse Amsterdammer, die tegengas gaf aan 
de eenzijdige berichtgeving op het forum van Gretta Duisenbergs 'Stop de Bezetting', werd per e-mail  
bedreigd. 'Ik sla je gezin in elkaar en drink je bloed op, fucking Jood'. De voorbeelden zijn slechts het 
topje van de ijsberg, vreest het CIDI.        Zo maakt één op de vijf docenten geschiedenis in de grote 
steden met regelmaat mee dat hij of zij de Holocaust niet ter sprake kan brengen, omdat islamitische 
leerlingen dan in opstand komen. Het probleem doet zich vooral voor op vmbo-scholen. Veel leraren 
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besluiten het hoofdstuk Tweede Wereldoorlog dus maar te negeren. Ook uit angst om na schooltijd 
door leerlingen of hun ouders te worden belaagd.  

 
       "Joden en Israël zijn voor veel allochtone scholieren en hun vaders en moeders één en hetzelfde", 
aldus Hans Weekers, die jarenlang op een Rotterdamse vmbo-instelling les gaf. "Het zijn voor met name 
Marokkanen allemaal 'kindermoordenaars'. Joden en Amerikanen zitten overal achter, de afschuwelijke 
aanval op het WTC van 11 september 2001 werd uitgevoerd door de CIA en Mossad in een door 
Washington en Jeruzalem gezamenlijk geregisseerd wereldcomplot... Want alle Joden in het WTC waren 
die dag vrij, zo geloven ze echt. Een deel meent dat de Holocaust verzonnen is, anderen zeggen dat Adolf 
Hitler juist gestuurd is om het Joodse probleem 'op te lossen'. Ik ben door deze misstanden volkomen 
afgekickt op het zieke Nederlandse onderwijs."  

In voormalig stadsdeel De Baarsjes, Amsterdam-West, bezoeken Joden een 'schuilsynagoge'. Deze Sjoel 
West is deel van een buurthuis en van buiten niet herkenbaar als Joodse kerk. Elke sabbat komen er 
ongeveer dertig Joden naar de eredienst. Op de sjamash - de tempelwachter - na bedekken ze hun keppel 
met hoed of pet bij binnenkomst. Mensen gaan anoniem gekleed om niet te worden bespuugd en  
beschimpt. Als de bel in Sjoel West klinkt, wordt er nooit 'zomaar' opengedaan. Altijd gaan minstens 
twee Joden kijken wie voor de deur staat. Gelijksoortige toestanden op de twee Joodse scholen in 
Amsterdam, die onder permanente particuliere bewaking staan. En ook de Joodse begrafenis-
ondernemer in Buitenveldert wordt gedupeerd door scholieren van NoordAfrikaanse afkomst. 'Hitler is 
jullie misschien vergeten, maar Allah zal jullie allemaal afslachten', schreeuwden ze"  

Rabbijn Raphael Evers is geboren en getogen in Slotervaart, nu probleemwijk pur sang. Zijn moeder, de 
83-jarige Bloeme EversEmden, runt de Sjoel West. Daar waar een groot deel van haar familie in de 
concentratiekampen werd vermoord, overleefde zij de oorlog. Om nu, 65 jaar na de bevrijding, te  
moeten aanzien hoe Joden 'undercover' gaan, als ze hun synagoge bezoeken. "Bar en boos", zegt Raphael 
Evers. "en dan druk ik me voorzichtig uit. Wij Joden voelen steeds vaker dat dit ons land niet meer is. 
Alsof een inbreker in je huis was. Een 'onthemende' ervaring. Zonder de oorlog, had je het misschien 
luchtiger genomen. Maar nu weet iedereen waartoe die vreselijke ontsporingen van destijds hebben 
geleid." Evers (56) komt dagelijks maar twaalf minuten op straat, zegt hij. Maar zelfs dan kan het 
misgaan. Zo liep hij recent met zijn zoons over de chique Apollolaan, toen twee Duits sprekende 
"mediterrane types" hem de doorgang belemmerden. "Jammer dat Hitler je niet heeft vermoord", werd 
hem toegesnauwd.  

 
       "Er zijn in Amsterdam, mijn stad, no go area's", stelt Raphael Evers. "Plekken waar je als Jood niet 
meer over straat kan. Bittere herhaling van het verleden. Vorig jaar sprak ik over deze problematiek met 
VVD-leider Mark Rutte. Hij was met name verbijsterd dat wij niet meer voor ons Joods-zijn en  
voor ons geloof kunnen uitkomen." Evers vreest dat als de politiek nu niet ingrijpt, vergelijkbare  
toestanden als in de buitenwijken van Parijs en Marseille dreigen. "Want de voedingsbodem is er", 
meent hij. "Achterstandswijken, misschien niet zo groot als de Franse banlieus, hebben wij wel degelijk 
ook. Die rellen daar, kunnen zomaar overslaan. Vrouwen, homo's, Joden zijn daar én hier slachtoffer. 
Nog een overeenkomst is de wijze waarop de Arabische zender Al Jazeera de mensen ophitst, schandalig. 
Komt bij dat de Nederlandse politie veel harder en duidelijker zou moeten optreden tegen 
antisemitisme. Dat Joodse instellingen zichzelf moeten beveiligen, is toch heel vreemd..."  

 
       Vooraanstaande Joden vrezen dat er pas écht iets gebeurt, als de eerste zwaargewonde of zelfs dode 
door antisemitisch geweld valt. Realistisch scenario, is hun overtuiging. Hoogleraar Herman Loonstein: 
"Ik vrees het ergste. Wat hebben politie en justitie gedaan nadat rabbijn Van de Kamp de Hitlergroet 
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kreeg? En wat deden agenten in Buitenveldert toen die met eieren bekogelde familie aangifte wilde 
doen? Niets!" Rabbijn Raphael Evers: "Het is een gotspe dat Joden in onze 'tolerante' samenleving bang 
zijn. Dit moet een halt worden toegeroepen. Want vroeg of laat gebeuren de meest vreselijke dingen."  

 
 
Bron :   http://groups.google.com/group/nl.politiek/browse_thread/thread/af32ec1fb01c9a35 
 
 
 
 
 
Bekijk hier een kort filmpje van de Joodse omroep.nl over hoe Joden op straat worden belaagd : 

 
http://www.joodseomroep.nl/:programma/de+5ws/de+keppel+de+bedreiging+en+de+verborgen+camer
a.html 
 


