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To: De voorzitter van Tweede Kamer der Staten Generaal <voorzitter@tweedekamer.nl>

Geachte voorzitter,

Graag breng ik de aangehechte artikelen onder uw aandacht, welke ook via het internet te
benaderen zijn:

https://www.anarchiel.com/index.php/display/de_macht_achter_de_macht_de_1001_club_
eugenetica_en_duistere_kant_milieubew/
http://anarchiel.com/display/de_macht_achter_de_macht_de_1001_club_eugenetica_en_
duistere_kant_van_de_mi
http://webmail.anarchiel.com/display/het_verborgen_gezicht_van_de_europese_unie

Het laatstgenoemde artikel bevat een passage die toch erg gevoelig kan liggen of komen te
liggen:

"Volgens bovengenoemd artikel in The Guardian van 25 september 2004 staat Bush’s Union
Banking Corporation in direct contact met de Rotterdamse Bank voor Handel en Scheepvaart
(BHS). Sutton beschrijft in hoofdstuk 10 van zijn boek hoe via deze bank, de Mendelsohn & Co
Bank te Amsterdam en een Italiaanse bank, het geld voor Hitler wordt doorgesluisd en hoe
omgekeerd via de Rotterdamse BHS nazi-winsten worden wit gewassen en geruisloos naar de
New Yorkse UBC worden overgemaakt om te ontkomen aan eventuele herstelbetalingen na de
oorlog. De Bank voor Handel en Scheepvaart blijkt de spil in het doorsluizen van nazi-geld. De
bank is eigendom van de Nederlands-Hongaarse-Zwitserse broers staalmagnaat Fritz Thyssen
en de in Scheveningen geboren Baron Hans Heinrich Thyssen-Bornemisza. Fritz gaat prat op zijn
steun aan Hitler en publiceert in 1941 zijn boek getiteld “Ik financierde Hitler.” Op de
bankrekeningen van de BHS worden de oorlogswinsten van ondermeer de slavenwerkkampen
als Auschwitz geparkeerd.

Net als Bush een financieel belang heeft in de Amerikaanse vestiging van Thyssen, de Union
Banking Corporation, heeft Koningin Wilhelmina, grootaandeelhoudster van de
Nederlandsche Handels Maatschappij (op haar beurt erfgename van de VOC-slaven en
harddrugshandelxxxii) een belang in deze Thyssen vestiging te Rotterdam. De NRC
bericht hierover op 1 juni 1991 in “Operatie Juliana” waarbij een deel van het Oranje-kapitaal
oorspronkelijk geparkeerd bij de BHS, in 1946 hals over kop vanuit de moederbank te Berlijn, de
August Thyssen Bank, naar Nederland wordt gesmokkeld teneinde confiscatie door de Russen of
geallieerden te verhinderen. Onderzoeksjournalist Ton Biesemaat schrijft dat hem uit
dossieronderzoek is gebleken dat de geldsmokkel veel omvangrijker is dan de NRC meldt. Het
veel grotere nazi-vermogen van de familie Thyssen smokkelt men terug naar Rotterdam. Dankzij
kringen rond Prins Bernhard – de prins is dikke maatjes met Hans Heinrich – is de TBG Thyssen
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Bornemisza Groep sinds 1948 weer springlevend."

Hieruit blijkt dat ons koninklijk huis mede geprofiteerd moet hebben van "de
oorlogswinsten van ondermeer de slavenwerkkampen als Auschwitz", aangezien
"Koningin Wilhelmina, grootaandeelhoudster van de Nederlandsche Handels
Maatschappij een belang in deze Thyssen vestiging te Rotterdam" had.

De details betreffende het aandeelhouderschap van Koningin Wilhelmina in deze bank zijn te
vinden in het hierboven genoemde NRC artikel, welke ik tevens heb aangehecht.

Hopende u hiermede voldoende geïnformeerd te hebben verblijf ik,

Met vriendelijke groet,

Ir. A.H. Lammertink,
Schoolstraat 107,
7471 WV Goor.
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