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Verklaring aan de Nederlandstalige lezer
Dit boek betreft een vertaling uit het Duits van het boek ‘Hitler überlebte in Argentinien’.
Voor het oorspronkelijke werk zijn de auteurs Jan van Helsing, Abel Basti en Stefan Erdmann
verantwoordelijk geweest. De titel van het boek zou kunnen suggereren dat zowel de drie
bovengenoemde heren als ik, als vertaler, de door heel veel mensen geaccepteerde realiteit van
Hitlers zelfmoord niet onder ogen willen zien en zelfs enige sympathie voor hem koesteren,
omdat iedere enigszins opgeleide Europeaan immers geleerd heeft dat het vaststaat dat Hitler
in 1945 in zijn bunker zelfmoord heeft gepleegd. Mocht deze suggestie zijn gewekt, dan
benadruk ik dat dit op een groot misverstand berust. (Bovendien geldt voor mij persoonlijk
dat ik zowel het Joodse volk als de staat Israël een warm hart toedraag, wat het hebben van
sympathie voor het nazisme des te meer uitsluit.)
Het doel van de schrijvers is enkel om de lezer te confronteren met een ongemakkelijke
waarheid: een waarheid die behelst dat Hitler in tegenstelling tot wat in de reguliere Europese
geschiedschrijving wordt beweerd zichzelf niet in 1945 om het leven heeft gebracht, maar
daarentegen naar Zuid-Amerika ontkomen is, waar hij nog decennialang heeft geleefd.
In eerste instantie zal u dat wellicht volslagen belachelijk voorkomen, maar als u bereid bent
om de in dit boek vastgelegde informatie onbevooroordeeld tot u te nemen, is de kans groot
dat u na het lezen ervan een heel andere mening toegedaan bent. De conclusies die de auteurs
getrokken hebben, zijn namelijk gebaseerd op gedegen onderzoeken waarin opzienbarende
documentatie en bijzondere getuigenverklaringen naar voren komen. Ik beschouw het als
mijn roeping om Nederlandstalige belangstellenden van dit alles deelgenoot te maken.
In hoeverre u op grond van dit werk uw beeld van dit deel van de geschiedenis bijstelt, is
uiteraard geheel uw zaak.
Het oorspronkelijke boek was bedoeld voor Duitstaligen. Vandaar dat de schrijvers zich
geregeld specifiek tot hen richten. Als vertaler achtte ik mij niet bevoegd om deze fixatie op
met name onze oosterburen ongedaan te maken. Alle specifiek voor hen bestemde uitspraken
zijn zonder uitzondering ook voor ons, Nederlandstaligen, van belang. Dit boek is in 2017
qua opmaak gerestyled en qua inhoud geactualiseerd.
Kortom: niets staat u meer in de weg om kennis te nemen van de in dit werk opgenomen
boeiende en soms zelfs ronduit choquerende feiten. Ik wens u veel plezier daarbij!
Bussum 2017

Martin Jan Spiering
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