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Geachte Voorzitter,

Bijgaand mijn artikel inzake Auschwitz en het atoomtijdperk, waarin ik uiteen zet dat de IG
Farben "buna" fabriek nabij Auschwitz vrijwel zeker een uraniumopwerkingsfabriek moet zijn
geweest. Wat hierbij van groot geopolitiek belang is, is dat het aldaar verrijkte uranium,
tezamen met ontstekingsmechanismes voor plutionumbommen, zijn weg heeft gevonden naar
het Amerikaanse atoomprogramma. Dit had begin 1945 enerzijds grote problemen om
voldoende verrijkt uranium te produceren en beschikte anderzijds niet over de technologie om
plutioniumbommen te kunnen onsteken.

We kunnen uiteindelijk vaststellen dat de atoombombardementen op Japan in augustus 1945
niet hadden kunnen plaatsvinden zonder het in Auschwitz opgewerkte uranium en de Duitse
plutioniumbom ontstekingsmechanismes.

Deze informatie stelt het debat rond het bestaan van de zogenaamde "gaskamers" in Auschwitz
in een geheel nieuw perspectief, te meer ook omdat het werk van Prof. Sutton duidelijk maakt
dat "Wall Street" "actief en diep betrokken was bij politieke opschudding, oorlogen en
revoluties" in onder andere Nazi Duitsland en Bolsjeviek Rusland. Ook hede ten dage kunnen we
de invloed van "Wall Street" herkennen in het globale netwerk van corporaties dat zo ongeveer
de helft van de globale economie onder controle heeft.

Juist in deze tijd, waarin rassenhaat opnieuw de kop op steekt, is het van groot belang dat we
over objectieve geschiedschrijving beschikken, omdat een goed begrip van de geschiedenis
onontbeerlijk is om het heden te kunnen begrijpen.

Wat we zien in de geschiedenis rond Auschwitz is dat zowel de Amerikanen als de Russen er
belang bij hebben de waarheid over het atoomprogramma aldaar te onderdrukken. Het zelfde
geldt voor "Wall Street", dat er zo mogelijk nog meer belang bij heeft haar betrokkenheid bij
"politieke opschudding, oorlogen en revoluties" in de doofpot te doen belanden.

Aangezien "Wall Street" over een enorme financiele macht beschikt, en dus zonder meer in
staat is het publieke debat in een voor haar wenselijke richting te sturen, kunnen we vaststellen
dat "Wall Street" over zowel motief, gelegenheid als de middellen beschikte om de waarheid
over dit belangrijke geopolitieke verhaal middels propaganda, leugens en bedrog te
onderdrukken. Daarbij in veel Europese lidstaten geholpen door wetgeving die "holocaust
ontkenning" als zodanig strafbaar stelt, zonder dat het de verdachte toegestaan wordt zichzelf
te verdedigen met behulp van een forensisch-wetenschappelijk onderzoek van de feiten.

Gelukkig is dat in ons land niet het geval en is onze wetgeving in de praktijk meer dan
voldoende gebleken om individuen, die de rond de Auschwitz "gaskamers" gevonden
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discrepanties aangrijpen om discriminerende uitingen en haat te verspreiden, te veroordelen.

Dat neemt echter niet weg dat de wetgeving in met name Duitsland te ver is doorgeschoten,
waardoor individuen, zoals Germar Rudolf, die voor eigen rekening historisch technisch
wetenschappelijk feitenonderzoek verrichten achter de tralies belandden. In dit geval betekent
dit dat onder meer de heer Rudolf feitelijk gezien moet worden als een plotieke gevangene, een
politieke gevangene binnen de grenzen van onze Europese rechtsstaat.

Met andere woorden: we constateren hier dat er binnen onze Europese rechtsstaat sprake is van
politieke gevangenen, hetgeen duidelijk in strijd is met de internationaal erkende rechten van
de mens en het EVRM in het bijzonder.

Ik vraag daarom nogmaals uw aandacht voor dit dossier en verzoek u er alles aan te doen wat
binnen uw macht ligt om een einde te maken aan deze schrijnende gang van zaken. Ik kan me
niet voorstellen dat uw kamer het aanvaardbaar acht dat er binnen de Europese Unie politieke
gevangenen zijn.

Ik verzoek uw kamer tevens kennis te nemen van de inhoud van mijn artikel en mij te berichten
of uw kamer van mening is dat ik met deze publicatie de grenzen van het fatsoen danwel de
geest van enig door uw kamer vastgestelde wet heb overtreden, daarbij in aanmerking
nemende dat het onze morele plicht is om zaken die niet door de beugel kunnen aan de kaak te
stellen en dat de vrijheid van meningsuiting verankerd is in onze grondwet.

In afwachting van uw reactie verblijf ik,

Met vriendelijk groet,

Ir. Arend Lammertink,
Schoolstraat 107,
7471 WV Goor.
+316 5425 6426

P.S. Mijn artikel is ook, inclusief links en referenties, online te raadplegen op mijn website:

http://www.tuks.nl/wiki/index.php/Main/AuschwitzAndTheAtomicAge
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