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Het is toch wel diep triest dat er opnieuw bewijs boven tafel is gekomen waaruit
onomstotelijk blijkt dat het JIT team liegt over de toedracht betreffende de neergeschoten vlucht
MH17.
Volgens dit team waren er twee serienummers aangetroffen op delen van de BUK raket die
MH17 zou hebben neergehaald, maar deze nummers wijzen direct naar Oekraïne.

We worden geregeerd door leugens en op grove wijze ook in de meest beruchte doofpot die
ons land kent, het MH17 dossier.
Al jaren is er op allerlei manieren aangetoond dat het neerhalen van MH17 anders is gegaan
dan het officiële propagandaverhaal, maar tot nu toe zonder enig resultaat.
Bijkomend probleem is dat alle bewijsmateriaal dat door Rusland wordt aangedragen
automatisch als nep wordt bestempeld en er niet eens naar wordt gekeken. Op die manier kun
je natuurlijk een doofpot eeuwig in stand houden. Nu, wederom, is er nieuw bewijsmateriaal
uit Rusland dat ongetwijfeld door het JIT volkomen zal worden genegeerd, zoals ze tot nu toe
met alle door de Russen aangeleverde bewijsmateriaal hebben gedaan.
In mei dit jaar meldde het JIT team dat ze een "vingerafdruk" hadden gevonden:
Van de Buk-raket die het toestel fataal werd, is een soort vingerafdruk gemaakt, meldt hoofd
van de Nationale Recherche en onderdeel van het Joint Investigation Team Wilbert Paulissen.
Daaruit is duidelijk geworden dat de raket bezit was van de 53e 'anti aircraft missile brigade'
van het Russische leger in Koersk.
Echter, nu is er een beetje een probleem met die "vingerafdruk":
Via een lezer ontvingen wij het volgende verslag (dank!):
Om 11:00 uur was er in Rusland een persconferentie in Rusland over MH17. Mijn vrouw en ik
hebben het gekeken op de Russische televisie. De inhoud was zonder meer spectaculair te
noemen. Men heeft overduidelijk en overtuigend aangetoond dat de conclusies van het JIT
gebaseerd zijn op gemanipuleerde bewegende beelden. Het is naar mijn mening een blunder
van het JIT dat men zelf geen serieus onderzoek gedaan heeft naar de vraag of de beelden
wel of niet gemanipuleerd waren.
Bij het dit voorjaar door het JIT aangeleverde gegevens zat o.a. ook informatie over de
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vermeende BUK-raket waarmee MH17 zou zijn neergehaald. Restanten daarvan zijn volgens
het JIT gevonden in het oosten van de Oekraïne. De restanten waren voorzien van een
nummer. Uit archieven uit de jaren '80 blijkt dat de aangeleverde restanten van een BUK-raket
met 100% zekerheid afkomstig waren van een BUK-raket die in het bezit was van de Oekraïne,
en niet van de Russische Federatie. De BUK-raket behoorde ook niet tot de BUK-raketten die
Rusland bij de overname van de Krim in handen gekregen heeft.
Volgens mij wil dit nog niet zeggen dat de desbetreffende BUK ook daadwerkelijk MH17 uit de
lucht heeft geschoten, maar wel dat de aan het JIT aangeleverde restanten afkomstig zijn van
een BUK uit de Oekraïne zelf.
Er werd ook verteld dat Oekraïne dezelfde informatie ook tot zijn beschikking heeft uit de
eigen archieven, maar dat ze vrezen dat Oekraïne deze documenten niet vrij zal gaan geven
en mogelijk zelfs de eigen archieven zal gaan vernietigen om bewijs voor de Oekraïense
oorsprong van de BUK weg te werken.
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