
++++ PERSBERICHT EN UITNODIGING PERSCONFERENTIE ++++ 
 
Geachte redacties en journalisten, 
 
middels dit persbericht willen wij, de auteurs van het boek “Hitlers Diamanten” 
(uitgegeven door uitgeverij ASPEKT te Soesterberg) u graag informeren en 
tevens uitnodigen voor een persconferentie op dinsdag 18 augustus om 14.00 
uur op het adres van Aspekt:  Amerfoortsestraat 27, 3769 AD te Soesterberg. 
 
Het betreft de presentatie van ons jarenlange speurwerk en de vele daaruit 
voortgekomen verbazingwekkende bevindingen, waaronder nooit eerder 
vermelde historische zaken en zelfs uiteindelijk de laatste rustplaats van Hitler. 
 
Vanaf 2012 hebben we met een team van zo'n acht mensen vanuit meerdere 
disciplines na verbeten onderzoek een, naar later bleek, authentiek gecodeerd 
Nazidocument weten te ontrafelen en ontcijferen dat absoluut nooit in de 
openbaarheid had mogen komen. 
 
Gaandeweg en stapje voor stapje begon het document steeds meer zijn 
geheimen prijs te geven en vielen we van de ene (historische-) verbazing in de 
andere. Het doorgronden van de codes en Hitlers gedachtegang was één ding, 
het allemaal helder uitleggen en opschrijven was de volgende megaklus. 
 
Nu na 75 jaar, terwijl er nog vrijwel dagelijks documentaires te zien zijn op o.a. 
Discovery, History en Nat. Geographic hebben we dan eindelijk het laatste en 
enige ware hoofdstuk kunnen schrijven. 
Een volstrekt verbijsterend verhaal zoals nog nooit eerder iemand het had 
kunnen of misschien zelfs wel had willen opschrijven. 
 
Slechts een kleine selectie van zaken die in het boek aan bod komen; 
– de ware rol van Hitler zijn moeder Klara Pölzl 
– wie was de ware Mastermind achter het hele Nazi-haatsysteem ? 
– welk scenario had Hitler werkelijk voor Moskou in petto ? 
– de verborgen 2 kinderen van Hitler en het echte verhaal achter “Lebensborn” 
– het kruisje op de kaart: Hitlers graf met daarin een waarlijk fortuin aan Goud,    
Diamanten en verloren gewaande Europese kunstschatten. 
– de haat-liefde-verhouding van Hitler jegens Napoleon Bonaparte. 
– de volstrekte waanzin van alle oorlogen en het daarmee gepaard gaande  
menselijk leed. 
 
     * In verband met o.a. de organisatie, catering, coronapreventie en het aantal 
presentexemplaren vernemen wij graag of u, en zo ja wie er dan namens uw 
organisatie, aanwezig zal kunnen en willen zijn op deze persbijeenkomst. 
 
Met vriendelijke groet en hoogachtend, namens Het Enigmacollectief, de secretaris, 
Th. Beenen. 
 
t.beenen@hotmail.com   
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