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Redactioneel 

De Faunarecherche is de forensisch-rechercherende  

autonome unit van de eveneens autonome Task 

Force Jachtmisstanden, die beiden onderdeel zijn 

van de Stichting Ganzenbescherming Nederland.  

Primair ligt dus het onderzoekterrein in het 

opsporen en in de openbaarheid brengen van 

misstanden en wetsovertredingen op het gebied van 

de inheemse Fauna, waarbij landsgrenzen dikwijls 

geen rol spelen omdat met name trekvogels Europa 

en aangrenzende delen van Azië en Afrika als één 

leefgebied benutten, waarbinnen zij zich jaarlijks 

periodiek verplaatsen. 

Bij dit werk is het cruciaal om in een veelheid aan 

cases altijd op zoek te gaan naar onderlinge 

verbanden en uitsluitingen. 

Daarbij stellen wij onwrikbaar belang in 

onbesproken waarheidsgetrouw handelen en dat is 

er de reden van dat van meet af aan het met 

leugen, laster en onjuiste voorstelling van zaken 

omgeven dossier MH17hoog op onze hitlijst prijkte. 



 
 

Toen dan ook eind september 2016 de inhoud en 

strekking van het beschamende rapport van de 

Onderzoekraad voor Veiligheid publiekelijk bekend 

werden gemaakt, was het direct duidelijk dat wij 

voorrang zouden geven aan dit dossier en dat 

daardoor veel van het andere werk gedurende 

nazomer en herfst minder prioriteit zou krijgen.  

Dit was volstrekt geen moeilijke beslissing, want bij 

de aanslag op vlucht MH 17 kwamen immers 298 

mensen om het leven, waaronder 189 landgenoten. 

De schaamteloze wijze waarop van meet af aan 

door de Nederlandse overheid en het hoofd van de 

Onderzoekraad een loopje werd genomen met de 

waarheid en de uitkomst van dit “onderzoek” 

feitelijk al op voorhand vast stond, vormde voor ons 

een drive om niet te stoppen alvorens alle onderste 

stenen aan de oppervlakte zouden zijn gebracht. 

Daarom dragen wij dit rapport op aan alle 

slachtoffers en hun nabestaanden, vrienden, 

kennissen en allen voor wie 17 juli 2014 een der 

zwartste dagen uit hun leven is geworden. 

Het team Faunarecherche    
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In de voorgaande delen van deze als drieluik 

begonnen serie trokken wij een ontzagwekkende 

batterij registers open over de bizarre plannen en daden 

die een horde machtszwangere gigakapitalisten en 

hun politiek-, bestuurlijk- en gewoon platcrimineel 

voetvolk over de aarde en de mensheid 

aan het uitstorten is.  

We zagen, dat deze honger naar 

mondiale hegemonie al bijna 800 jaar 

in gang is en wordt voorgegaan door Khazaarse 

Zionisten, die eeuwenlang dood en verderf zaaiden in 

Centraal-en Zuidwestelijk Azië en zich van daaruit 

ook meester maakten van grote delen van het huidige 

Oost-, Midden- en Zuid-Europa. 

Ook legden we uit, dat joden van de stam Juda niets 

van doen hadden met de Aziatische Zionisten, tot die 

zich in 1948 dankzij Nederland de macht in Palestina 

toe-eigenden.  



 
 

Verder werden de leugens rond de laffe moord op John F. 

Kennedy ontrafeld en kwam duidelijk naar voren, 

waarom alle Amerikaanse presidenten vanaf 

22.11.1963 aan de leiband van de Illuminati lopen. 

Aan de hand van overstelpend 

bewijsmateriaal werd ook de ware gang van 

zaken rond 9.11 blootgelegd en bleek 

zonneklaar, dat Osama bin Laden part noch 

deel had aan die aanslag en dat hij op 13.12.2001 aan 

een letale urineweg- en nierontsteking is overleden en 

nog diezelfde dag in Tora Bora werd begraven.  

De Osama die zogenaamd achter 

9.11 zat heette in werkelijkheid 

Tim Osman, stond op de loonlijst 

van de CIA en was zogenaamd 

leider van de door de CIA/Mossad 

opgerichte terreurgroep Al 

Qaeda.  

Alle zogenaamde Osama-video’s werden in de CIA-

studio’s opgenomen! 



 
 

     

De Osama die we van de televisiebeelden kennen was 

dus een geheim agent, terwijl de échte bin Laden als 

bouwondernemer in het Midden-Oosten werkzaam was. 

De families bin Laden en Bush waren goede bekenden 

van elkaar en zo is vermoedelijk het plan ontstaan om 

deze kladderadatsch op poten te zetten.  

Het is onbegrijpelijk dat, met een dergelijk 

overstelpende lading aan bewijsmateriaal, de hele 

familie Bush niet allang achter de tralies op Dead Row 

te vinden is. 

George H.W.Bush zou op termijn dus toch nog weleens 

gelijk kunnen krijgen met die publieke lynchpartij!  



 
 

Maar het wordt nóg erger zoals u gezien hebt, want ook 

de terreurorganisatie ISIS komt uit de koker van de 

CIA: een overheidsdienst die al niet deugde toen 

witteboordentopcrimineel Allen Dulles als eerste 

directeur aantrad wat, zoals we zagen, 

niet alleen Dag Hammarskjöld maar 

ook JFK het leven kostte.  

Plus duizenden minder bekende oog- of 

oorgetuigen en toevallige passanten ná hen!  

ISIS is dus een geheim project van CIA en Mossad met 

het vuige doel om het al eeuwenlang smeulende vuur 

tussen de Islamitische wereld en de Westerse landen op 

te rakelen en aan te wakkeren.  

We gaan daar later nog dieper op in, maar zeker is wél 

dat de Republikeinse senator John McCain, hier in 

gezelschap van de ISIS-top met leider en Mossad-

kopstuk Elliot Shimon alias Al Baghdadi, nauwe 

vriendschappelijke banden met dit Zionistische 

misdaadsyndicaat onderhoudt.  



 
 

Voor velen uwer zullen de openbaringen uit 

deze dossiers wellicht ongeloofwaardig lijken, 

maar er komt geen fantasie aan te pas en de 

werkelijkheid is nog vele malen erger dan het 

hier in beeld gebracht kan worden. 

Inmiddels heeft men in stilte al 

honderdduizenden moorden op het 

geweten en werd er wereldwijd 

onherstelbare schade aangericht 

aan ons klimaat, ons ecosysteem, 

de natuur, de biodiversiteit en het 

menselijke immuunsysteem.  

Dit alles werd en wordt 

geregisseerd door een zichzelf 

almachtige wanend geestesziek 

cabal, dat in de gulzige 

gretigheid naar de alleenheerschappij is vergeten, dat 

de tijdgeest allang niet meer 

in hun voordeel werkt. 



 
 

Dankzij het Internet, waarvan godbetert Illuminati-

generaal Bill Gates een van de geestelijke vaders is en 

dat zich ontwikkelde in een tijdsgewricht waarin ook 

de visueel-communicatieve mogelijkheden nagenoeg 

geen beperkingen meer kennen, is het almaar 

moeilijker geworden om louche zaken buiten beeld te 

houden. 

Zo weten wij met enkele muisclicks, dat 

John Mc Cain zich in 2005 liet escorteren 

door de actieve Zionist John Hagee, als 

runnig mate voor het presidentschap.  

Dat zegt wel wat in het licht van 

Mc.Cain’s actuele contacten met Hamas 

en ISIS!  

Wij gaan dus weer ons best doen om u zo volledig 

mogelijk bij te praten over zaken die iedere medemens 

op aarde en in de ruimte behoort te weten.  

Zodat er miljardenvoudig handelend kan worden 

ingegrepen voordat het te laat is!  



 
 

Terwijl wij aan de eerste twee hoofdstukken van dit 

deel werkten, verscheen eindelijk het rapport van de 

Onderzoekraad voor Veiligheid over de aanslag op 

vlucht MH-17 op 17 juli 2014 boven Oost-Oekraïne.  

Dit wanproduct overtreft alles wat wij al tevoren 

voorspelden op het gebied van waarheidmanipulatie en 

feitenverdraaiing, die beiden onlosmakelijk 

gedeponeerde handelsmerken zijn van de VVD en van 

Onderzoekraadvoorzitter Tjibbe Joustra. 

Deze oud-topambtenaar en louche 

baantjeshopper is wel de allerláátste 

persoon die men zulk een gevoelig 

onderzoek zou mogen toevertrouwen en 

het eindresultaat is daar dan ook naar. 

Het spreekt vanzelf dat wij het hier niet bij lieten 

zitten, zodat het grootste deel van deze nota bestaat 

uit minutieuze naspeuringen naar alles wat er is en 

was te achterhalen over zowel de neergeschoten vlucht 

MH-17 als de daarmee in verband staande verdwijning 

van vlucht MH- 370 in de nacht van 7-8 maart 2014.  



 
 

Deze twee rampvluchten blijken namelijk 

onlosmakelijk met elkaar in relatie te staan en er 

zijn zelfs zeer goede redenen om aan te nemen, dat het 

toestel waarvan de Onderzoekraad in een hangar op 

vliegbasis Gilze Rijen de losse plaatwerkfragmenten 

weer aan elkaar gepast heeft om tot een totaal 

foutieve slotconclusie te komen, hetzelfde toestel is dat 

als vlucht MH-370 spoorloos zou zijn verdwenen. 

Twee rampvluchten in een 

tijdsbestek van minder dan 4½ 

maand en beiden van Malaysian 

Airways, een bedrijf dat eigendom 

is van de Rothschilds.  

Maar daarover en over andere 

cruciale zaken rept Joustra met geen woord.  

Die omissie vullen wij dus uitvoerig aan! 

(NB: Ter wille van  de leesbaarheid vermeden wij uitgebreide literatuurlijsten, maar middels 

citaten en afbeeldingen in dit document is via Google inzage in  cruciale documenten te verkrijgen 

en indien nodig wordt in voetnootteksten nadere uitleg gegeven).                                                                                  

 



 
 

Hoofdstuk 1. afLuistervinkies  

Zoals wel vaker het geval is bij zaken die later “hot cases” 

blijken te zijn(zie bijv.9.11 Elmpter Feld), was Spotvogel in de zomer van 

2002 met wetenschappelijk veldwerk bezig, toen hem iets 

overkwam waaraan hij later nog dikwijls heeft moeten denken. 

Hij voerde die dag o.a. grondwaterpeilingen uit in 

het noorden van de provincie Friesland en belandde 

in de namiddag in de omgeving van Burum, waar 

het open polderland toen al werd verziekt door een 

tweetal radiotelescopen, die de ruimtelijke belevingswaarde 

naar de Gallemiezen hielpen. 

Het toeval wilde, dat één van die kolossen juist buiten een 

gebied stond waar hij volgens zijn stratumkaart een boring 

moest zetten en daartoe reed hij een doodlopende landweg in.  

Tot zijn verbazing stond er aan het einde van die 

onverharde weg een matgroene sedan geparkeerd 

met een kenteken dat er ongeveer zó uitzag en 

meteen herkend werd als dat van Afcent-NATO.  

Op enige afstand liepen twee mannen met meetapparatuur in 

het weiland die toen ze hem zagen hun instrumenten in de 

steek lieten en op uw reporter af beenden. 

Al vanaf enige afstand riepen ze luid: “what are you doing 

here?” en herhaalden dat minstens 3 x totdat ze dicht genoeg 

genaderd waren zodat uw ooggetuige op kalme toon kon 

zeggen: “ I’m fine thank you, and whish you also a good day 

gentlemen. I’m doing my job as you probably can see?” 



 
 

Het bleek niet het meest wellevende duo te zijn dat Uncle 

Samuel verwekt had, want men meende uw borende 

zangvogel te kunnen sommeren om deze “restricted area” 

onmiddellijk te verlaten.  

Dikke pech dus, want ze hadden er duidelijk niet op 

gerekend dat er pardoes een ministeriële “algemene 

ontheffing tot het betreden van eigendommen ”onder hun 

neus gedrukt zou worden. 

Sprakeloos staarden ze toe hoe de 

grondboor tot bijna 2 meter in de vette 

zeeklei verdween, waarna er een 

afdichtplankje op het boorgat werd gelegd, 

de boor weer in het foedraal verdween en 

hen een Frysk-vriendelijk “have a nice day” werd gewenst. 

In heel zijn leven heeft Spotvogel zelden 

grótere hufters in zijn studiegebieden 

aangetroffen!  

Toen een week later bij de peiling en het 

dichtmaken van het boorgat een 

vriendelijke boer uit Warfstermolen naar 

zijn schapen kwam kijken en wat registers open trok over “die 

fuile ferrekkelingen met hun afluustergedoe” was meteen 

duidelijk dat er dikke stront aan de knikker was. Amper vier 

jaar later kende Spotvogel dat lieflijke unieke 

polderlandschap dan ook niet meer terug en voelde zich als 

een vreemdeling in eigen geboorteland.  



 
 

Het Haagse Janhagel bleek namelijk in het geniep een 

uitermate kostbaar deel van het toch al als wingewest 

uitgebuite en afgezeken hoge noorden van onze pietluttige 

molshoop van amper 34.000 km2 waarop 17 miljoen 

belastingbetalers moeten leven, prijs te hebben gegeven aan 

de nieuwe mondiale etherkolonisten. 

Die kennelijk van daaruit meteen 

heel Europa zijn gaan afluisteren. 

Spotvogel, Herkauwer, Juvenalis, 

Uzelf, uw buren, familie, 

vrienden, kennissen, buurt- 

streek en landgenoten: alle 

Europeanen worden afgeluisterd 

vanuit Burum, Eibergen, Eemnes, 

Fucino, Paumalu en andere 

plaatsen op ons continent. 

Daartoe werd een ondoorzichtig netwerk opgetuigd waarin 

het Inmarsat Land Earth Stratos Burum in direct contact staat 

met het Central Stratos Network and Operation Station in 

London.  

Zogenaamd verzamelt Stratos Burum uitsluitend informatie 

voor de AIVD en MIVD, maar gezien de directe link met de 

City of London is het wel duidelijk wie er continu meekijken. 



 
 

Want Stratos Mobile Networks roomt 

alle informatie af die via Microsoft, 

Yahoo, Google, Facebook, Paltalk, You 

Tube, AOL, Skype en Apple de wereld wordt rondgezonden.  

Dit is een tégen-grondwettelijke verkrachting van ons 

constitutionele privacy-recht en de nationale soevereiniteit. 

De politieke oerossen, -ezels, -runderen en -geiten die dit op 

hun geweten hebben zouden daarop door de Hoge Raad der 

Nederlanden dan ook als landverraders moeten worden 

berecht.  

Want hoe zat het ook alweer met de 

Twin Towers, de kapers en die 

zogenaamde War on Terror?  

Wie waren ook alweer die terroristen 

en wáárom werd die gore 

smeerlapperij in scéne gezet? 

Daarover hebben wij de keiharde feiten al eerder benoemd 

en memoreerden er toen ook al aan, dat die aanslagen op 

9.11 met zekerheid vanuit het Witte Huis en het Pentagon 

werden geregisseerd en dat het een megalomane schande is, 

dat de daders nog altijd op vrije voeten lopen en de 

rechtsgang, via heropening van alle dossiers en het onder ede 

horen van alle verdachten en klokkenluiders, keer op keer 

geblokkeerd wordt.  

 



 
 

In plaats daarvan werd oorlog voeren een Lucratief 

Verdienitem, volgens het Neoliberale Winstbejagmodel! 

Dit alles heeft namelijk rechtstreeks te maken met het 

kolossale NSA-afluisterpark, dat vanaf 2006 in De Keegen 

tussen de Beijwei, de Brongersmawei en de Keegensterwei bij 

Burum en Warfstermolen uit de grond is gestampt en 

waarmee onze regering zich medeplichtig maakt aan de 

meest weerzinwekkende misdrijven die er ooit tegen de 

mensheid zijn begaan! 

  

 

        

 

 

 

 

  

 



 
 

Met wélk recht heeft het 1e kabinet Balkenende - buiten alle 

democratische processen om - het lef gehad om soeverein 

grondgebied aan een oorlogszuchtige agressor ter 

beschikking te stellen om van daaruit de hele vrije wereld af 

te luisteren? 

Wij participeren al meer dan 30 jaar in het Proces tegen de 

Staat inzake de Amerikaanse kernwapens die op ons 

grondgebied zijn opgeslagen, maar dit monstrum bij Burum 

leent zich zéker voor een soortgelijke rechtsgang. 

 

VVD, CDA en PvdA hebben onze soevereiniteit verpatst aan 

een agressor, die de misdrijven van 9.11 op zijn geweten 

heeft en ook al het daaropvolgende oorlogsgeweld, waardoor 

inmiddels al minstens anderhalf miljoen onschuldige en 

weerloze burgerslachtoffer zijn gevallen.  

De beleidsbeslissingen die dit mogelijk maakten zijn ná 9.11 

door het CDA-VVD-LPF kabinet Balkenende 1/2 genomen en 

daarvoor dient men staatsrechtelijk ter verantwoording te 

worden geroepen. Sinds 2013 loopt er inmiddels een Proces 

tegen de Staat inzake het met voeten treden van het 

constitutionele privacy-recht van alle Nederlanders.  



 
 

Want zélfs een idioot kon weten, dat er niets deugde van die 

hele 9.11 kermis en er was geen enkele reden om slaafs aan 

het handje van psychopathische massamoordenaars onze 

eigen waarden aan diggelen te laten walsen.  

Maar de Nederlandse overheid hield zich doof, blind en stom 

toen de ene na de andere leugen over 9.11 aan de 

oppervlakte kwam en maakte het zelfs zó bont om voor de 

vleugellamme krijgsmacht een volstrekt ondeugdelijk 

jachtvliegtuig aan te schaffen, waardoor de Nederlandse 

burgers met een miljardenuitgave werden opgescheept.  

Louter ten behoeve van het zaaien van dood en verderf en 

het op volle toeren laten draaien van de oorlogsindustrie van 

de oom met de Zionistische voornaam.  

Daarbij moest Jeanine zich keer op keer verbijten als de 

zeeën tegen de veel te dure en disfunctionele JSF haar te 

hoog rezen, terwijl Plasterk vol geestdrift demonstreerde dat 

hij Skull and Bones op handen draagt. 

Een geciviliseerde natie is mooi genaaid met zulke politici! 



 
 

Maar dit is nog lang niet hele verhaal over het satelliet-

ontvangstation Burum, dat in de volksmond als It Greate Ear 

bekend is en in 1973 door de PTT voor zuiver 

civiele zaken werd opgericht. 

Spotvogel kwam daar voor het eerst tijdens 

avifaunistisch veldwerk in het voorjaar van 

1976 en – omdat hij 8 jaar eerder een radio-

technische opleiding had gehad bij Defensie als onderdeel 

van de militaire dienstplicht – had het hem deugd gedaan dat 

hij spontaan was rondgeleid door vriendelijke technici die ter 

plaatse aan het werk waren. 

Van kennis wordt men nooit 

dommer en zo herinnert hij zich nog 

goed, dat er destijds geen spoor was 

van hermetische afzettingen en 

zéker geen NATO-prikkeldaad. 

Dat is allemaal in veertig jaar tijd drastisch veranderd.  

Het terrein is tegenwoordig hermetisch afgezet, zodat zélfs 

de virtueel vergaarde metadata niet meer kunnen 

ontsnappen zodra ze door de systeemanalitici van PRISM als 

“gevoelig” zijn gemerkt. 



 
 

Want die dagopbrengsten mogen absoluut niet 

gaan omstippen (niksnutten) in de greidepolders 

rondom Burum, maar worden in een niet 

aflatende stroom doorgestraald naar Londen en 

vandaar naar de cyberkluizen van onze 

kwaadaardige Zionistische oom aan de verre 

overkant van de Atlantic.  

Die zich alvast voorbereidt op de mondiale Holocaust en 

tegen die tijd van iedereen op het ondermaanse een 

belastend dossier voorhanden hoopt te hebben.  

Overigens: Roger Waters heeft daarover al 37 jaar 

geleden in zijn meesterwerk The Wall een 

verbijsterend visionaire compositie gemaakt!  

Met het PRISM-programma heeft de NSA in een Zionistische 

zucht en kreun inzage in alles wat u via Microsoft, Yahoo, 

Google, Facebook, Paltalk, Youtube, AOL, Skype of Apple op 

uw pc heeft uitgespookt. 

Dus er hoeft maar ergens één 

onvertogen woord over de 

NWO, de Illuminati of gewone 

geesteszieken via het Internet 

gecommuniceerd te zijn en 

men loopt kans om voor de 

virtuele eeuwigheid als 

“vijand van de verlichting” 

geclassificeerd te worden. 



 
 

Vanaf 2003 had ons land de 

Nationale Signals Intelligence 

Organisatie (NSO) die werkte voor 

de AIVD en de MIVD en die per 15 

juni 2014 overging in de Joint Sigint 

Cyber Unit (JSCU).  

Het “Joint” in deze naam slaat 

vermoedelijk op de meer dan nauwe samenwerking met 

buitenlandse inlichtingendiensten: de NSA voorop. 

 

Naast het grondstation voor satellietverkeer (d.i. het 

afluisteren van alle cyberverkeer dat via satellieten wordt 

verzonden) bij Burum, is er op Kamp Holterhoek bij Eibergen 

het 102 EOV-bataljon Elektronische Oorlogsvoering gelegerd, 

dat zich bezig houdt met onderscheppen en ontregelen van 

radioverkeer.  



 
 

Het betreft hier een 3-ledige opstelling waarbij er een 

Sensorstation, een Peilstation en een Stoorstation in serie 

aanwezig zijn die zowel chemische-, biologische- als nucleaire 

bronnen kunnen opsporen, identificeren en ontregelen. 

Hierbij wordt met hoge en zeer hoge elektromagnetische 

velden gewerkt (Lees hierover meer via: “Militair geheim en elektrogevoeligheid” op 

de site Stralingsleed.jouwweb.nl) 

Last but not least (want ook op de Marnewaard in de Lauwersmeer en bij Zoutkamp 

zijn er radiotelescoop- opstellingen voor militaire doeleinden) is er dan nog het 

oude grondstation van de vroegere Marine Inlichtingen 

Dienst bij Eemnes, dat tegenwoordig eveneens deel uitmaakt 

van het JSCU-netwerk. 

 

Bij al deze luistervinkactiviteiten is uiteindelijk Uncle Samuel 

de partij die alle verzamelde informatie aangeleverd krijgt, 

want onze regering beschouwt dat sproeiende, moordende 

en liegende rapaille nog altijd als bevriende mogendheid.  

U begrijpt inmiddels vast al wel, dat wij de abominabele 

geschiedenisleraar Mark Rutte met zijn Bapahomet kop in het 

torentje opvatten als verrader van volk en vaderland?  



 
 

 

       

Hoofdstuk 2. Krijg zélf de pleuris….! 

Wij leven in een kwalijk tijdgewricht, waarin Waarden en 

Normen tot volstrekt inhoudsloze kreten zijn verworden en 

de regeringsleider van onze seculiere Calvinistische woestijn 

vol besefgestoorden zich plein publiek gedraagt als een 

marktkoopman die slechts rotte vis in de aanbieding heeft. 

Niet bij machte om te doorzien, dat hij zich als hoofd der 

regering niet moet verlagen tot het conversatieniveau dat we 

kennen uit achterstandswijken en gesloten vleugels van 

penitentiaire inrichtingen, vliegt Kaketoe Rutte blind en met 

open muil in de val die in de Kamer voor hem is klaar gezet. 

Dat hebben wij échte staatslieden zoals 

Drees, Marijnen, Romme, Biesheuvel, de 

Jong, van Agt, den Uyl, Lubbers en zelfs 

Kok nooit zien en horen doen, want de 

neergang der civilisatie en wellevendheid 

begon pas bij Balkenende 1 t/m 4 en zette 

zich als neoliberaal ettergezwel met Rutte 

1 en 2 angstaanjagend snel voort! 

Hoogste tijd om daar een kwaadaardige 

ziektekiem tegenaan te gooien. 



 
 

Dankzij de Illuminati kunnen we tegenwoordig namelijk 

kiezen uit een nooit eerder vertoond aanbod aan dodelijke 

virussen, bacteriën, prionen en kankervarianten. 

Al aan het einde van WO1 experimenteerde de toenmalige 

kaste van de New World Order met een als biologisch 

strijdmiddel voor de slagvelden bij Verdun, Yper en Somme 

uit Aviare influenza-kiemen gemodificeerd griepvirus, 

waaraan in de jaren 1918 - ’19 miljoenen mensen overleden. 

De Spaanse Griep.  

Deze ziektekiem werd gekweekt in de 

laboratoria van chemiebedrijf Hoechst in 

Frankfurt am Main, dat in 1925 opging in Zyklon 

B producent IG-Farben, bij Holocaust-

overlevenden bekend van de gaskamers!  

Bijkans niemand weet thans nog, dat Bayer en BASF zijn 

voortgekomen uit segmenten van IG Farben, dat 

uiteindelijk op 13.10.2012, ruim 60 jaar na de opsplitsing 

van het moederbedrijf, op een dermate louche wijze werd 

opgeheven, dat er voor de overlevenden van gaskamer, 

dwangarbeid en repressie zelfs geen halve rooie Ostmark 

schadevergoeding meer te verhalen viel.  

 

    Hoechst        Zyklon-B  

    Bayer Imidaclopryd 



 
 

Zoals u merkt zijn we begonnen aan een reisje langs de Rijn 

en aangekomen in Leverkusen, waar een van de Hoechst-

IGFarben-dochters naast aspirine en Hoestdrank ook 

persistente neonicotinoïde- en glyfosfaathoudende pesticides 

produceert, waarmee inmiddels al meer dan de helft van de 

mondiale vogel-insecten en plantensoorten naar de grens van 

uitsterven wordt gedreven. 

Ook langs de Rijn, maar dan bij Arnhem, was er vanaf de jaren 

‘50 een vestiging van BASF, die enkele jaren geleden werd 

ontmanteld en waarbij 

niet alleen erg veel 

chemische vervuiling 

maar ook muren en 

funderingen van 1.5 tot 5 

meter dikte aan het licht 

kwamen.  

En zo kunnen we nog wel doorgaan met het duiden van 

chemiereuzen die links- of rechtsom in relatie gebracht 

kunnen worden met chemische- en biochemische producten 

over de toxische samenstelling en de persistente bijwerking 

waarvan, om der wille van omzet en groeimodellen, men al 

jarenlang een ijzige stilte probeert te handhaven. 

Denk daarbij aan bedrijven als Akzo-Nobel, Dow Chemicals, 

Union Carbide, Dupont, Roche en uiteraard Monsanto, die 

allemaal met enige regelmaat en zelden in positieve zin, in 

het nieuws komen.  



 
 

Het lijdt nauwelijks twijfel, dat veel van 

deze concerns - zo niet allen – chemische 

en biochemische stoffen leveren aan 

HAARP, die de op termijn ziekmakende of 

dodelijke cocktails door de Chemtrail-

company en via klemgezette civiele 

lijnvlucht- en chartermaatschappijen over 

de mensheid laat uitstorten. 

Spotvogel vertelde al eerder van zijn ervaringen in de 

Okavango Delta in Botswana in juli 1989, waar in de late 

avond en nacht Amerikaanse Boeings 747 een netwerk van 

(wat wij nu kennen als chemtrails) sproeilijnen legden over het hele 

immense moerasgebied. 

De bushmangids Abraham waarschuwde om vooral in de tent 

te blijven en dook zélf schielijk onder zijn omgekeerde 

mocorro: de uitgeholde boomstam die als kano diende. 

Zij hoorden de fijne druppels pesticidennevel op het tentzeil 

tikken en hebben de hele verdere reis geen rivierwater meer 

durven drinken. 

 



 
 

Terug in Gaborone maakten zij melding van deze 

ervaringen en kregen te horen, dat dit door de VN-WHO 

werd gedaan ter bestrijding van de Tse Tse vlieg en de 

Malariamug, wat hen ook vanuit ecologisch perspectief 

een totaal onverantwoorde methode leek.  

Bij een vervolgbezoek in 1990 hoorden zij van 

Riverbushmen zo’n 50 km. varen benoorden Chief Island, 

dat veel dorpelingen ziek werden na de bespuitingen en 

dat zélfs in enkele kleine en volledig remote settlements 

en dwellings alle bewoners waren overleden of overdekt 

raakten met eczeemachtige huidziekten, bloedende zweren en 

vreemde vergroeiingen. 

Andermaal had niemand aan de Universiteit van 

Gaborone oren naar deze alarmerende berichten 

en ook thuis in Nederland werd alles 

weggewimpeld als Indianenverhalen. 

Met de kennis van nú is het aannemelijk dat er destijds, op 

bevel van de Illuminati, een oekaze vanuit de VN-WHO moet 

zijn uitgegaan om zich niet te bemoeien met de zogenaamde 

Malaria- en Tse Tse bespuitingen in Sub- Sahara Afrika.  

Deze vroegere ervaringen én de ontwikkelingen vanaf de 

jaren rond de jongste eeuwwisseling wijzen er sterk op, dat 

men in die periode via het opzettelijk verspreiden van 

synthetisch geassembleerde veeziektevirussen al gauw is 

overgestapt op ziektekiemen die ook voor de mens dodelijke 

epidemische gevolgen kunnen hebben. 



 
 

Zo vielen er bij de uitbraken van Aviare 

influenza in 2003 wereldwijd honderden 

doden en doken er steeds andere varianten 

van de (in een laboratorium geassembleerde-) veterinaire 

ziektekiem op, die sterke gelijkenis vertoont 

met het Spaanse Griep -virus dat destijds dus ruim 20 miljoen 

slachtoffers eiste. 

Omdat meteen al zonneklaar werd dat er opzet in het 

spel was, besteedde Spotvogel veel aandacht aan die 

uitbraak in Nederland en moest ontdekken, dat 

promotie en verspreiding van zijn publicatie daarover 

van hogerhand werden gebruuskeerd. 

Toen dan ook in de periode ná het verschijnen van het 

boek “De Pestvogels van Veerman” duidelijk werd, dat 

kritische Nederlandse virologen aan een strakke leiband 

gehouden worden en er werd aangestuurd op massahysterie 

waardoor er een hausse kon worden verwacht op 

virusremmer Tamiflu, zette hij meteen het script “Wachten 

op de Pandemie” op de rol, dat in 2008 in druk verscheen.  

De geboorte van deze publicatie, waarin wordt voorspeld dat 

het met die Pandemie niet zo’n vaart zou lopen maar dat 

foute virologen en farmaceuten superzaken gingen doen, 

werd door de joodse uitgever Gopher angstvallig buiten de 

media gehouden, terwijl het boek duidelijk de malversaties 

en het boze opzet bij griepuitbraken aantoonde. 



 
 

 

Hiervoor deed uw privédetective niet voor niets 

onderzoek tot over de grenzen van het continent!  

Farmacieconcern Hoffmann La Roche is een multinationale 

Zwitserse onderneming met vestigingen in minstens 12 

landen, die wereldbekend is vanwege haar griepremmer 

Tamiflu, waarvan de verkoopcijfers lineair op en neer 

bewegen met het al dan niet uitbreken van griepepidemieën. 

Op advies van de, met eigenbelangsmetstof 

bezwangerde, virologen Ab Osterhaus (Erasmus 

Medisch Centrum) en Roel Coutinho (R.I.V.M.) kocht 

onze overheid in 2008 miljoenen kuren Tamiflu in, voor 

een Pandemie die er dus nooit is gekomen. 

Echter: ook de Spotvogelpublicatie waarin die 

voorspelling staat, werd en wordt doodgezwegen!  

 Maar daar zijn we de afgelopen halve eeuw wel aan gewend 

geraakt en vooral sinds de uitvinding van het neoliberalisme 

gaat men wereldwijd met de waarheid om al ware het 

kinderen in het Vaticaan of in een Jezuïetenklooster. 

Zoals u ziet komen we als vanzelf nu weer bij het leitthema 

van dit hoofdstuk, al willen we u toch nog even laten 

meekijken waar die liberale verdienmodellen toe leiden.  

Ebola is bijvoorbeeld prima voor de werkgelegenheid en van 

een afstand kan men er zich geen bloedneus aan vallen.  



 
 

“Wat zegt u? Tijdelijk werk?”  

“Ja, amme hoela zeg.” 

“Kijkt u eens: ik loop als historicus al een tijdje 

mee en kan u uit eigen waarneming zeggen: “álles is tijdelijk!”  

“Huh….Q koorts? Never heard of that, maar 

ook daar zitten beslist goede kortlopende 

verdiencontracten aan vast.” 

“Toch?”  

“Ik vraag me nu wél af wat dit met die 

dooie ne…. uh …zwarte medemensen 

te maken heeft, maar die lustten bij 

leven vast ook wel een mooie geit!” 

“Of niet soms?” 

“En jawel, we hebben goed opgeschoond bij de AID, de RVV 

en de Keuringsdiensten, maar met onze ZZP-vondst is dat 

probleem ook weer spotgoedkoop opgelost, há, há, há!” 



 
 

 

 

 

 

Op deze en soortgelijke wijze lacht onze ADHD-besmette 

nationale spreekstalmeester het ene na het andere 

levensgrote probleem weg en zelden horen we hem écht 

inhoudelijk ergens op reageren.  

Exemplarisch was zijn persoptreden over de miljoenennota 

2012, toen hij voor een zaal vol journalisten begon met te 

vermelden dat hij zijn dossiers goed bestudeerd had, om 

vervolgens miljoenen met miljarden te verwisselen. 

En omgekeerd!  

  

 

 

 

 

 

 

Een klein beetje kalmer aan en wat béter nadenken voordat 

er wat uitgeflapt wordt, zou niet verkeerd zijn!  



 
 

Want de problemen zowel binnenslands als in de boze 

buitenwereld liegen er niet om en vragen om inzicht, overleg 

en strategische vaardigheden, die Rutte volledig ontbeert.  

Zo omarmt hij kritiek- en schaamteloos 

agressoren die een regelrechte 

bedreiging vormen voor zowel de 

wereldvrede, het klimaat, de natuur en 

de ecosystemen waarvan wij allemaal 

afhankelijk zijn. 

In deze tijden heeft ons land juist een 

visionaire leidsman nodig en niet iemand 

die raaskalt over “herstel van de GROEI“ en 

“onderste stenen boven”.  

En die vervolgens van ons hele land een 

sociaal-maatschappelijke bouwval maakt.  

Na het jongste rapport over MH17 ligt de weg weer helemaal 

open naar vervolgonderzoek en zou o.a. uit stratosferische 

analyse van satellietbeelden moeten kunnen blijken of MH-17 

biochemische contrails produceerde.  

Ook zouden alle wrakstukken gescreend 

moeten worden op sporen van de zware 

metalen en toxische cocktails waaruit 

chemtrails zijn opgebouwd. 

Dat is nuttiger dan schreeuwen: “Krijg zélf de pleuris!” 



 
 

     Dossier mh17 – MH 370 #1  

Hoofdstuk 3: what goes up, must come down #1 

Eigenlijk was het onze bedoeling om in dit 3e 

hoofdstuk dieper in te gaan op de chemtrail-

gifstoffen, die de Illuminati via de HAARP-

agenda over onze aarde en de mensheid 

uitstorten en die hoe dan ook op enig moment in het 

voedsel, de luchtwegen, de spijsverteringkanalen, 

stofwisseling, spier-, schub-, haar-, chitineweefsels en 

organen van alle levende wezens zullen belanden. 

En die daar het vernietigende werk zullen aanvangen!  

Maar omdat vandaag eindelijk het rapport over de MH17-

massamoord verscheen waarin nauwelijks écht nieuws te 

lezen valt, maar dat wél goede aanvattingspunten biedt om 

onze visies hierover nader uiteen te zetten, ruimen we eerst 

maar wat plaats in voor dat uitermate belangrijke onderwerp. 

Wellicht helpt dit onze liberaal grijze Ara 

in zijn Bapahomet-torentje om de MH-

17 stenen op hun juiste plaats te krijgen.  

We gaan daarvoor terug naar die vreselijke namiddag 

van donderdag 17 juli 2014, toen talloze bewoners van de 

oostelijke Oekraïne op een of andere wijze ooggetuige léken 

te zijn van de massamoord op bijna 300 mensen. 



 
 

Vele streekbewoners verklaarden toen, 

dat zij zágen hoe MH17 werd gevolgd of 

geflankeerd door een of twee straaljagers 

en enkele personen zeiden doffe knallen en ratelende 

geluiden gehoord te hebben, direct vóór de crash.  

Omdat normale jachtvliegtuigen vanwege de cabinedruk niet 

hoger kunnen vliegen dan max. 8000 meter, moeten die 

toestellen gemodificeerd zijn geweest en over een speciale 

drukcabine hebben beschikt, waardoor er gedurende een half 

uur tot op 14.600 m. hoogte kan worden gevlogen.  

Niémand in de hele Donetsk-regio heeft op dat moment zelfs 

ook maar iets gezien dat gelijkenis vertoonde met het 10 tot 

15 kilometer lange en metersbrede contrail dat een 

afgevuurde Buk-raket onafwendbaar zou moeten hebben 

achterlaten en dat bij de heersende zeer zwakke 

windsnelheid en klimatologische omstandigheden minstens 

een kwartier zichtbaar zou zijn gebleven. 

Wél was er sprake van diffuus 

opstijgende lichtgrijze rook nabij de 

crashlocatie, die in relatie kon worden 

gebracht met het in die tijd van het 

seizoen veelvuldige branden van 

afgeoogste graanvelden. 

          

 



 
 

We komen dus nu al meteen bij het vandaag  (28 sept.) door de 

Onderzoekraad voor Veiligheid, gepresenteerde rapport,  die 

er (zonder enig houdbaar bewijs) al sinds juli 2014 van overtuigd was 

dat vlucht MH17 werd neergehaald door een Russische Buk - 

surface to air raket en daar nog altijd niet van af wil wijken.  

Wij leggen u later wel uit, waarom wij al meteen luidkeels 

in vloeken zijn uitgebarsten toen op 1 februari 2011 onze 

vroegere ambtelijke baas Tjibbe Joustra voorzitter van 

deze Onderzoekraad werd.  

Want: “wáár Joustra, dáár Corruptie”, om in de trant van 

Jules Deelder te spreken. 

Wist ú bijvoorbeeld, dat 17 juli 2014 de laatste dag was 

waarop de NATO de intimidatieoefening Sea Breeze hield in 

de regio Zwarte Zee, waarvoor in de lucht niet alleen AWAC-

radartoestellen operationeel waren, maar waaraan ook door, 

als dubieus bekend staande, naties werd deelgenomen? 

En was het u bekend, dat twee in Israël gemodificeerde SU25-

KM gevechtstoestellen van de Georgische strijdkrachten, die 

na afloop van de manoeuvres terug moesten keren naar 

Tblisi, een “tussenlanding” maakten op de luchtmachtbasis bij 

Dnepropetrovsk, waar niet alleen werd getankt, maar waar zij 

volledig werden bewapend met 2 Air to Air Python-raketten 

en .23 geschut? (Nb: Naar de wijze waarop die Israëlische Python-raketten in Dnepropetrovsk zijn 

gekomen wordt nog een onderzoek ingesteld, maar zulke zaken zijn nu eenmaal moeilijk in beeld te krijgen en 

gissen doen we niet. Saillant detail: om toe te kunnen treden tot de NATO was destijds aan Georgië modificatie 

van de SU25-KM vloot als bindende eis gesteld!) 



 
 

Beide gevechtsvliegtuigen vertrokken dus in de middag van 

17 juli 2014 volledig bewapend voor een “geheime missie” in 

de richting van Donetsk, maar hierover is in geen enkel 

militair communiqué zelfs maar een leesteken te vinden.  

U begrijpt nu al wel, dat de wáre lezing achter het MH17-

drama 180 graden afwijkt van de leugens waarmee Joustra’s 

Onderzoekraad op schandelijke wijze munitie verschaft aan 

de illuminatie, om een nieuwe koude oorlog tegen de 

Russische Federatie te beginnen.  

Weliswaar waren er op dat moment Russische 

troepen in oostelijke Oekraïne aanwezig die de 

beschikking hadden over BUK-wapensystemen, maar 

Moskou had er juist alle belang bij om die fysieke 

steun aan de separatisten buiten beeld te houden. 

Het neerschieten van een westers verkeersvliegtuig was dus 

totaal niet in enig Russisch belang en daarom is het Kremlin 

ook van meet af aan zeer bereidwillig geweest om inzage in 

alle radar- en satellietinformatie te verschaffen. 

Uncle Samuel heeft echter nog niet één bruikbaar bewijsstuk 

gedeeld! Daarvoor lijken er onthutsende redenen te zijn, 

waar we straks uitgebreid op terug komen.  

Want Joustra’s onderzoekraad liegt en bedriegt zoals wij dat 

al decennialang van rossige Tjibbe gewend zijn en doet het 

dan ook voorkomen, alsof de ontluisterende waarheid 

ondergeschikt is aan ándere belangen. 



 
 

Toegegeven, ook wij trapten even in de 

val toen aan het eind van de middag van 

17 juli het enthousiaste twitterbericht 

van Igor Strelkov over het neerschieten van een vliegtuig op 

het Internet bleek rond te zingen.  

Al spoedig zou echter blijken dat dit een hoax was en dat 

Strelkov – oud KGB-officier en commandant die leiding gaf 

aan legereenheden die de separatisten steunden – het had 

over een daags tevoren neergeschoten Oekraïens militair 

vrachtvliegtuig. Het was dus een oud bericht!  

Daarna werden de media bezwangerd met foto’s en video’s 

van een Russisch Buk-wapensysteem in de Donetsk-regio, 

waardoor zowat de hele wereld er van overtuigd raakte dat 

het Kremlin deze massamoord had begaan. 

Maar al gauw rezen er twijfels, toen de romp en de cockpit 

van MH17 in beeld werden gebracht. Daarin bevinden zich 

namelijk gaten van een afmeting en spreiding die absoluut 

niet overeen komen met de fragmentatie-explosieven die 

zich in een Buk-warhead bevinden en die zéker de bovenste 

helft van het toestel zouden hebben verwoest, met absoluut 

een stratosferisch inferno als gevolg.  



 
 

Zélfs totale leken op het gebied van ballistiek zullen 

begrijpen, dat een met fragmentatie-explosieven gevulde 

warhead met een gewicht van meer dan 40 kilo aan 

metaalscherven, die explodeert pal voor, naast, vlak onder of 

enkele meters bóven de cockpit van om het even welk type 

vliegtuig, nooit of te nimmer zo’n beeld kan opleveren.  

Dat kan wél wanneer de cockpit (als meest vitale deel om een Boeing 777 

met een gevechtsvliegtuig van korte afstand neer te halen) door middel van het 

boordkanon onder vuur wordt genomen, eventueel met 

aanvulling van een air tot air raket. 

Daarbij richt men zich dan 

standaard in eerste instantie 

op de captain seat, die zich 

altijd aan de linkerzijde in de 

cockpit bevindt. 

 



 
 

Het is zélfs voor een slechtziende zichtbaar, dat een hele serie 

inslagen plaatsvond direct onder het raampje bij de captain 

seat van MH17: dé plaats om een B777 functioneel te treffen.  

Echter: gelet op omvang en spreiding van de inslagen die een 

gemiddelde diameter van 8 mm. hebben lijkt het er op, dat 

MH17 (mede?) werd neergehaald door een op 0.8 tot 1,6 meter 

vanaf de cockpit exploderende air to air raket. 

Dit kan echter alléén, wanneer die 

raket was uitgerust met een “passive 

radar homing head.”  

Onder de kunststof bemanteling van 

een Boeing 777-200 bevindt zich 

namelijk de surveillance radar, die 

gedurende de gehele vlucht is 

ingeschakeld en zo een exact doel vormt voor het warhead-

raketsysteem. 

Ook kan de air to air raket zijn uitgerust 

geweest met een matrix type infrarode 

doelzoeker, die over het algemeen 

genomen de cockpit als inslagpunt 

zoekt. 

Echter: zoals al opgemerkt wijzen 

spreiding en afmeting van de inslagen sterk in de richting van 

zwaar kaliber mitrailleurvuur.  



 
 

Of er nu al dan niet (ook) een boordkanon gebruikt werd blijft 

echter lood om oud ijzer: MH17 werd absoluut zeker air to air 

neergeschoten door een of twee SU-25’s, die met 

boordkanonnen én Python raketten waren uitgerust. Daar 

kwam geen Buk aan te pas! (*Wij komen verderop in dit dossier nog expliciet terug 

op de feitelijke gang van zaken, omdat dit zonneklaar een False Flag-actie betrof en er getuige de 

inslagen van twee verschillende kalibers sprake is geweest).  

Maar er is nog veel meer dat door Joustra wordt 

verzwegen of als verdraaide waarheid ten tonele gevoerd.  

Dat begint al bij de verlegging tot ruim 200 kilometer in 

noordelijke richting van de koers die MH17 vanuit de 

verkeersleiding in Kiev kreeg opgelegd, waardoor de route pal 

over oorlogsgebied voerde. De captain van MH17 

informeerde vervolgens naar de veiligheid in dat luchtruim, 

dat de oostelijke regio’s van Oekraïne doorkruiste en kreeg te 

horen dat dit een safe area was. 

Vervolgens voerde de vlucht over het aan schaliegas rijke 

Donetskbekken, waarop de Amerikanen al jarenlang azen. 

De Oekraïense machthebbers Poroschenko en Yatenjuk willen 

daar dat schaliegas door de Oekraïens -Amerikaanse 

onderneming Burisma Holdings Ltd. (met Shell en Chevron als 

grootste shareholders) te gelde laten maken. 

Deze onderneming is in handen van Ihor Kolomoyskyi met als 

CEO Hunter Biden, de zoon van vice president Joe Biden, die 

wordt bijgestaan door Devon Archer, de stiefzoon 

van John Kerry! Hoe pikant wilt u het hebben?   



 
 

Daar hebben we dus de al tweede smoking gun, want MH17 

werd ontegenzeglijk neergeschoten in een regio waar de 

zonen van de Amerikaanse vicepresident en zijn minister van 

Foreighn Affairs zakelijke miljardenbelangen hebben. 

Wat heeft John Kerry in juli 2014 ook alweer gezegd en 

beloofd en wat hield hij angstvallig buiten beeld?  

Maar schrikt u niet, want dit is nog slechts het begin.  

Want náást het Oekarïense leger vochten ook de 

milities van multimiljardair Kolomoyskyi in de Donetsk 

regio tegen de separatisten en hun Russische 

broodheren, die het uiteraard eveneens op de 

schaliegasvoorraden gemunt hadden. 

Zionist Kolomoyskyi beschikt (naast een Israëlisch dubbelpaspoort) over een 

omvangrijke legermacht, die is uitgerust met tanks, Buk-

systemen, zware artillerie, luchtondersteuning etc. en is niet 

voornemens zijn concessies prijs te geven. Zo dirigeerde hij 

zijn milities naar het Donetskbekken en liet hen ter 

intimidatie tegenover de separatisten (maar vooral voor de Wereldpers) 

post vatten in het dorpje Shaktharsk.  

 

 

     

 



 
 

Het is bekend dat Kolomoyskyi het voornemen had om een 

westerse airliner neer te schieten, maar ergens is er kennelijk 

een kink in de kabel gekomen. Uit de propaganda die er al op 

16 juli via de social media werd verspreid valt echter wel af te 

leiden, dat MH17 een bewust en vooraf gekozen doel was. 

     

De MH17 actie lijkt in opdracht van Kolomoyskyi voorbereid 

te zijn door diens luitenant Sviatoslav Olyinik, die in de 

namiddag van17 juli echter met zijn baas chat en meldt, dat 

MH17 door een air to air actie is neergehaald. 

Kolomoyskyi ontsteekt dan in razernij en 

tiert dat Pjotr (= president Poroschenko) 

hem levend zal villen en dat al het 

voorbereidende werk tevergeefs is 

geweest!  



 
 

Bij dat voorbereidende False Flag-werk lijken ook de 

Amerikanen nauw betrokken te zijn, die er van uitgingen dat 

MH17 met een Oekraïnse Buk zou worden neergeschoten. 

Met een air to air actie had men geen rekening gehouden en 

moest zodoende in allerijl de opgetuigde maskerade herzien. 

Dat leidde uiteraard tot grove fouten, want er moeten erg 

veel personen bij die voorbereidingen betrokken zijn geweest 

en ineens bleken er rond de Plaats Delict massa’s 

ooggetuigen te zijn die averechtse verklaringen aflegden. 

We laten hier de interne stammenoorlogen in Kiev buiten 

beschouwing maar stellen wél vast, dat de massamoord op 

de 298 inzittenden van MH17 de Amerikanen veel winst heeft 

opgeleverd en dat Burisma Holding Ltd. onder leiding van 

Hunter Biden aan de moneycatching-slag kan in het 

Donetskbekken: ongetwijfeld tot vreugde van Koninklijke 

Shell en dus automatisch ook van alle Stakeholders! 

Daaronder bijvoorbeeld vrijwel onze hele Koninklijke familie!   

Van onderste stenen bóven halen gesproken, mijnheer de 

eerste minister! (Nb: Omdat Israël in de namiddag van  17 juli 2014 de Gazastrook binnenviel is 

er niet bijster veel tactisch inzicht nodig om nu de ware daders te duiden. Die nieuwe daad van excessieve 

agressie tegen de Palestijnse medemens kreeg namelijk dankzij MH17 nauwelijks aandacht van de 

Wereldpers maar daarover verderop veel meer!) 



 
 

Maar Mark Rutte, om jou uit de afstotelijk zelfvoldane roes te 

helpen: dit niets verhullende verhaal is nog lang niet ten 

einde en begint zelfs nog maar net.  

Want wij zijn het aan 298 zinloos geofferde mensenlevens en 

aan die van al hun nabestaanden, vrienden, collega’s, buren, 

bekenden en de door afzichtelijk rampspoed getroffen 

bewoners van het Donetskbekken schuldig, om werkelijk 

desnoods álle funderingen uit dat walgelijke stront-rechtse 

neoliberale verdienmodellenhol te breken. 

Enough is enough. Tot hier en geen millimeter verder!  

 

Mark Rutte: op de plaats waar onze landgenoten hun 

weerzinwekkend einde gevonden lijken te hebben, fräckt de 

Koninklijke Shell straks overbodig schaliegas uit de bodem 

van het Donetsk-bekken.  

Dát heeft jouw partij dus mede voor elkaar gebokst met die 

doodzieke en misselijkmakende winstbejagmodellen en 

dáárom bestrijdt de VVD de uitkomst van het democratische 

Oekraïne Referendum alsof hun leven er van af hangt.  

Wij gaan in dit dossier stap voor stap álles bloot leggen. 

Tot ver ónder de onderste steen!  



 
 

             dossier MH17 – MH 370 #2 

 

Hoofdstuk 4. what goes up, must come down #2 

Het was u mogelijkerwijs ontgaan in de carrousel aan 

informatie die deze serie u ongetwijfeld biedt, maar vrijwel 

niets van het behandelde geschiedt toevallig en nagenoeg alles 

wordt geacht een tevoren in dc Bilderbergagenda’s gesteld 

periodiek kapitalistisch doel te dienen.  

Daarover gaf de IMF- topvrouwe Christine 

Lagarde een openbarende lezing n.a.v. het 

MH17 drama, waarbij het getal 7, of een 

equivalent daarvan, cruciaal lijkt. 

Om de merites ervan te kunnen doorgronden 

is wel enige parate kennis van de recente historie wenselijk 

en daarom kan al op voorhand worden voorspeld, dat onze 

Minister-President het meteen als ‘onzin’ zal wegwimpelen. 

Maar dát gaat straks na de verkiezingen immers ook met 

hemzelf gebeuren! 

Wat ons fascineerde in het verhaal van Christine, was de 

gelijkenis die er qua data is tussen de fatale crash van vlucht 

TWA-800 op 17.07.1996 en die van MH17 op 17.07.2014. 

   

 



 
 

Vlucht TWA-800 was in de avond van 17 juli 1996 opgestegen 

van John F. Kennedy International Airport en nog in het zicht 

van het Vrijheidsbeeld, toen het werd neergeschoten door 

een surface to air raket die werd afgevuurd vanuit een 

onderzeeër van de US Navy, die samen met twee andere 

duikboten in de kustwateren bij Rhode Island aanwezig was. 

U raadt het al….in het kader van een marine-oefening!  

Terwijl de in zee zinkende restanten van het jumbowrak en 

de lijken van de 230 inzittenden nog niet afgekoeld waren, 

verspreidde de overheid al de fabel, dat het toestel was 

geëxplodeerd door een technisch mankement.  

Er werd direct begonnen met het bergen van in zee 

ronddrijvende lijken en wreckage, maar door invallende 

duisternis was dat haast onmogelijk. Dus plaatste de 

FBI borden die vergezeld gingen van de leugen, dat 

wrakstukken besmet waren met giftige stoffen en 

aanraken ervan gevaar voor de gezondheid opleverde.  

Omdat echter erg veel mensen 

ooggetuige waren geweest van het 

“ontploffen”, in brand vliegen en in 

zee storten van de Boeing 747, was 

ook al snel duidelijk, dat de officiële 

lezing zich niet verhield met de 

waarnemingen van badgasten, 

watersporters, wandelaars, vissers en evenmin met die van 

de crew van nabij de crash aanwezige airliners.  



 
 

Vrijwel iedere ooggetuige had gezien, dat het 

toestel door een uit zee komend lichtend object 

midscheeps was geraakt en pas daarna explodeerde.  

Tóch staat de toen afgegeven oorzaak van de crash, 

“technisch mankement”, nog altijd in de officiële analen, ook 

al hecht nagenoeg niemand daar nog enig geloof aan.  

Feitelijk is het precies zoals met de moord op JFK, 9.11, de 

Irak Oorlog gevolgd door de WAR on Terror en nu weer 

Islamitische Staat en MH17: overal waar zelfs maar een 

fingerprint van Uncle Samuel aan te traceren valt, blijken 

supertankers vol shit aan te kleven.  

Dat danken we uiteraard niet aan al die brave en vooral 

vrome Christelijke Europese gelukzoekers, die vanaf de 17e 

eeuw Noord-Amerika koloniseerden, de rechthebbende 

bevolking uitmoordden of in reservaten samendreven en 

donkergetinte medemensen als slaven uitbuitten.  

Welnee, de huidige smeerlapperijen worden 

massaal begaan en geaccumuleerd door de zich 

Joden noemende Khazaarse Antichrist, een ras 

van Zionistische untermenschen dat alleen 

maar leeft om zichzelf te verrijken ten koste 

van de medemens en dat ten tijde van het 

schrijven van de Heilige Schrift model stond 

voor Bapahomet, Beëlzebub, Satan of hoe men 

het absolute kwaad maar wil benoemen. 



 
 

 Terugkerend naar het onderwerp lijkt het aannemelijk, dat 

de bemanning en passagiers van TWA-800 werden 

opgeofferd voor een proef, waaruit bleek dat men bij helder 

daglicht doorzichtige misdaden kan plegen zonder dat dit 

strafrechtelijke gevolgen heeft. 

De volgende “terreurproeven” betroffen dan 

ook twee Amerikaanse ambassades, vonden 

plaats op 7 augustus 1996 in Dar es 

Salaam en Nairobi en brachten 

voor het eerst de Jihad en Osama bin Laden in 

beeld, geheel Made in USA en 100% CIA / Mossad 

gecertificeerd.  

Vrijwel iedereen geloofde voetstoots in die autobommen-

hoax en niemand nam de moeite, om de bouwvallen te 

onderwerpen aan forensisch onderzoek naar sporen van 

Nano Thermite, waarvan 5 jaar later zou blijken dat de Twin 

Towers en Building 7 daarmee zonder politieke en 

strafrechtelijke gevolgen voor het oog van heel de wereld te 

slopen waren ten koste van duizenden mensenlevens!  

Want 9.11 zou immers de kroon gaan zetten op alle werk dat 

door de CIA samen met de Mossad in het diepste geheim al 

sinds de moorden op Hammarskjöld en Kennedy stap voor 

stap wordt uitgevoerd. Niemand doet hen wat en de 

Illuminati zorgen er immers voor dat alle substantiële 

tegenstanders uit de weg worden geruimd door 

huurmoordenaars van de Maffia. 



 
 

 

                     

 

 

Dan hadden ze dus ook hitmen op Christine Lagarde moeten 

loslaten, want op 15 januari 2015 hield zij immers die lezing 

voor de World Press Club, waarin ze een tipje van de 

illuminatisluier lichtte aan de hand van het cijfer 7 in relatie 

tot o.a. de vliegtuigcrashes op 17.07.96 en 17.07.2014.  

Lagarde noemde niét de bizarre verdwijning van vlucht 

MH370, die in de nacht van 7/8 maart 2014 uit Kuala Lumpur 

naar Peking vertrok, maar die daar nooit is aangekomen.  

Wél sprak ze over de G7, terwijl er op dat moment nog een 

G8 was en de Russische Federatie pas in maart uit de G-top 

zou worden gezet.  

Maar dat laatste was peanuts vergeleken bij de ronduit 

ongelofelijke gebeurtenissen rond vlucht MH370, die tegen 

het vluchtschema in een zuidelijke koers zou hebben gekozen 

waardoor er bijna twee jaar lang tevergeefs in de Zuid-

oostelijke Indische Oceaan is gezocht, totdat er in de herfst 

van 2015 zogenaamd wrakstukken 

van MH370 aanspoelden op het 

Franse eiland Reunion.  



 
 

Wij zeggen expliciet “zogenaamd”, omdat een 

kind kan weten, dat wrakstukken die anderhalf jaar in de 

oceaan hebben gedreven, begroeid moeten zijn met alg, wier 

en maritieme mollusken en al helemaal NOOIT als cluster 

bijeen gevonden kunnen worden, zoals op Reunion.  

Dit is dus weer een schoolvoorbeeld van “make that it will 

happen” op zijn Amerikaans en het ontbrak er nog aan, dat 

het vluchtnummer niet prominent op dat vleugelfragment 

prijkte. Want heus: zulk simpel volk is regel bij de 

CIA/Mossad, omdat men van niemand iets te duchten heeft! 

In juli 2016 werd er aan de Tanzaniaanse kust een vleugeldeel 

gevonden, waarvan men beweert dat het 

van de MH370 is en dat op dat moment 

dus 2 jaar en 4 maanden in zee zou 

hebben gelegen, maar nog oogt alsof het 

zó vanuit de herbouwde Amerikaanse 

ambassade daar is neergelegd. 

Want er zijn gegronde redenen om te twijfelen aan de 

toevalligheid van het verdwijnen van vlucht MH370 en aan de 

ramspoed die kort daarna Malaysian Airways zou treffen.  

Vlucht MH 370 verdween namelijk van de radar omdat het 

zou zijn gekaapt door “militair ogende typen”, die iedereen in 

gijzeling namen, het toestel van koers lieten wijzigen en 

daarna de inzittenden bedwelmden.(Wij twijfelen ernstig aan de juistheid van deze 

gang van zaken en opteren voor de mogelijkheid dat de besturing van het toestel via het Boeing Uninterruptible 

Autopilot System werd overgenomen en alle inzittenden via het luchtverversingskanaal werden bedwelmd).  



 
 

Onder die 239 inzittenden bevond 

zich namelijk Philip Wood, 

werknemer van IBM, die 

koelbloedig genoeg was om zijn 

iPhone5 rectaal te verstoppen en 

kans zag om essentiële informatie 

te verzamelen.  

Het gekaapte toestel vloog naar een eiland ten zuiden van de 

Malediven en landde daar op de geheime US Militairy Base 

Diego Garcia, waar een hele vloot aan luchtstrijdkrachten 

paraat lijkt te zijn, compleet met straaljagers, B52’s en Stealth 

bommenwerpers.  

Philip meldde, dat de 

coördinaten van deze 

basis niet overeenkomen 

met die van Google Earth 

maar wel zijn af te lezen 

middels een onbelichte 

foto van zijn iPhone5 met 

het label 

1395192158752.jpg en de geografische specificaties: 7 18 

58.3 Latitude en 72 25 35.6 Longitude. 

Hiermee blijkt inderdaad de juiste locatie exact te vinden te 

zijn, zelfs tot op hangar-niveau.  

Blijft natuurlijk wél de vraag hoe Philip in die situatie kon 

vaststellen dat dit verschil in coördinaten er überhaupt is! 



 
 

Maar er zijn méér gegevens die in de richting van Diego 

Garcia wijzen. Copiloot Fariq Abdul Hamid probeerde 

namelijk met zijn mobiele telefoon alarm te slaan toen het 

toestel laag (7000 feet) over de westkust van Maleisië 

nabij Penang vloog, maar dat contact werd afgebroken.  

Omdat al gauw bleek, dat de captain van MH370 in zijn flight 

simulator een model van Diego Garcia had opgeslagen, 

informeerde men of het toestel daar was gesignaleerd. Dat 

werd uiteraard door de Amerikanen ontkend. 

inmiddels weten we hoe de hazen lopen bij de vermissing van 

MH370. Dus negeren we die leugens en baseren ons op Philip 

Wood, die zich letterlijk in het hol van de leeuw bevond.  

Direct na de landing op Diego Gracia werd MH370 naar een 

massieve Faradaykooi-achtige hangar gebracht van waaruit 

geen telefonisch contact met de buitenwereld mogelijk was. 

Sindsdien lijkt er niets meer van Philip vernomen te zijn. 

Wij vinden het wel tamelijk stressy, dat het UK een 

geheime luchtmachtbasis verhuurt aan de Yanks, 

die er een derde wereldoorlog lijken voor te 

bereiden, bijna in het hart van de moslimwereld. 

Ook Downing Street 10 krijgt straks heel 

wat uit te leggen!(Diego Garcia maakt namelijk deel uit 

van het oud-koloniale Brits Indië en wordt al sinds 1965 aan de VS 

verhuurd en ook aan Israël, die er haar hele oorlogsvloot verstopt.)  



 
 

De New Straits Times meldde intussen, 

dat MH370, op het moment van Fariq’s 

noodoproep, laag genoeg vloog om 

contact te kunnen maken met een 

telecommunicatiestation op het eiland 

Penang, maar dat het bericht 

vermoedelijk werd afgebroken omdat het toestel buiten 

bereik van het ontvangststation kwam.  

Hoe dat alles ook zei, men is nadien druk in de weer geweest 

met het zogenaamd doen aanspoelen van wrakstukken bij 

Perth in Australië, op Reunion, Madagaskar, Mozambique en aan de 

Tanzaniaanse kust. De zeemijlen 

vretende zoektochten hebben vele 

miljoenen dollars gekost.  

Profijtelijk business- model voor NWO-

offshore bedrijven zoals “ons” Fugro!  

Maar al die schepen en vliegtuigen zochten dus tevergeefs, 

omdat de verdwenen airliner met alle inzittenden zich in een 

hangar op de Amerikaanse oorlogsbasis Diego Garcia bevond. 

Het toestel scheen pas weer op te duiken, toen na 17 juli 

2014 de overblijfselen van MH17 in beeld kwamen en een 

alerte vliegtuigspotter zijn eureka-moment leek te beleven.  

Echte professionele spotters zijn namelijk uit hetzelfde hout 

gesneden als soortenjagende vogelaars, die ook elk detail van 

iedere vogel die zij bekijken feilloos in hun geheugen opslaan. 



 
 

Zo beweerde een spotter, dat de wrakstukken van MH17 

helemaal niet van MH17 zijn, maar van het verdwenen 

toestel met vluchtkenmerk MH370 en registratie 9M-MRO 

  

Zoals hierboven te zien is, zou MH 17 ofwel 9M-MRD een 

functioneel raampje moeten hebben tussen deur en vlag, dat 

bij MH 370 was geblindeerd.  

Met foto’s en data kan tegenwoordig echter naar eigen 

believen worden gerotzooid en het heeft er de schijn van dat 

het raampjesbewijs nogal wankel is. 



 
 

Maar ieder vliegtuig heeft naast een vluchtaanduiding dus 

ook nog dat unieke registratienummer en dat kan niet liegen 

mag men aannemen. 

Zo maakte de Volendammer Cor Schilder (facebooknaam Cor 

Pan) vlak voor het instappen op Schiphol een foto en zette 

die op Facebook met de tekst: “mocht hij verdwijnen, zo ziet 

hij eruit”, daarmee refererend aan de in maart 2014 

verdwenen vlucht MH370 met toestel-

registratie 9M-MRO. 

Zonder het te beseffen legde Cor 

hiermee een onverwacht bewijsstuk op 

tafel dat hij deelde met zijn hele 

sociale netwerk en dat niet meer weg 

te poetsen is, al deed men daar al 

vanaf 18 juli de stinkende best voor.  

Vlucht MH17 behoorde immers, zoals we eerder al zagen, de 

unieke toestelregistratie 9M-MRD te hebben en daarin komt 

helemaal geen C voor, zoals op dit neuswielluik.  

Des te merkwaardiger dus, dat enkele uren later ditzelfde 

toestel, omgekat tot 9M-MRD, te midden van de stoffelijke 

resten van Cor en 297 andere inzittenden op een akker in het 

schaliegasrijke Donetskbekken zou liggen!(Nb: Er barstte later een ware 

feitenoorlog los waarin men probeerde te bewijzen dat de C in dit identificatienummer 

eigenlijk een D zou zijn en dat Cor Schilder een oude foto of een opname van het Internet 

gebruikt zou hebben, maar het échte Feit is, dat het toestel met identificatie 9M-MRD een 

maand buiten dienst was wegens onderhoud en modificatie! Die kist kón dus helemaal niet in 

Oekraïne neerstorten en derhalve is alle identificatiemateriaal van de crashsite fake. Inclusief 

de stoffelijke resten!). 



 
 

En jawel, u ziet het zelf beslist ook al: de cruciale 

identificatie-fragmenten zijn na de enorme val 

van 10 kilometer hoogte pijnlijk overzichtelijk in 

het onmetelijk grote terrein gedrapeerd, zodat 

het voor de toesnellende wereldpersmuskieten 

niet al te moeilijk kan zijn geweest om de Russen meteen van 

deze gruweldaad te beschuldigen.(NB: De  lichamen en wrakstukken- ook de 

loodzware delen- lagen zonder inslagschade op het maaiveld van de akkers alsof zij daar waren 

neergelegd en de vegetatie er omheen was duidelijk platgetreden. Zeker de motoren zouden ware 

kraters veroorzaakt moeten hebben: zie bijv. Lockerby- crash).  

Het heeft er meer de schijn van, dat vlucht MH-370 in maart 

2014 gekaapt werd en naar US Air Force Base Diego Garcia 

moest worden gebracht, om 4 maanden later als vlucht MH-

17 gebruikt te kunnen worden in Oekraïne. (Nb: Om dit te bewijzen 

dienen de unieke ingeslagen serienummers van de straalmotoren van het gecrashte toestel 

en die van de echte 9M-MRD vergeleken te worden, want daarmee valt niet te rotzooien).  

En om hierdoor een oorlog met Rusland te veroorzaken! 

Dat deze gedachte geen hersenspinsel is, blijkt uit analyse van 

satellietbeelden van vliegbewegingen boven Oostelijke -

Oekraïne in de middag van 17 juli 2014.  

We zien dan, dat vlucht MH-17 vanuit Amsterdam komend 

Kiev nadert en door de verkeersleiding zo’n 250 km. 

noordelijker wordt gedirigeerd dan het normale vliegpad, 

zodat recht naar de Donetsk-regio wordt gekoerst.(Nb: 

De Spaanse Verkeersleider Carlos Buca maakte bezwaar tegen die koerswijziging 

en moest ervaren, dat militairen en CIA/Mossad de toren van luchthaven Kiev 

hadden overgenomen, waarna hij via Twitter verslag deed van de vreselijke 

gebeurtenissen die hij machteloos via de radar volgde. Na 17 juli 2014 blijkt deze 

Carlos spoorloos te zijn!)  



 
 

Carlos, zelf geen Oekraïner, maakt er die middag via de social 

media melding van, dat er veel “buitenlanders” rondlopen in 

de verkeerstoren en we weten dat dit naast militairen ook 

CIA-personeel is geweest en vrijwel zeker ook Mossad-

agenten. 

Het leek dus een joint venture 

aanslag met militairen van 

Poroschenko en agenten van 

VS en Israël, waar geen Rus of 

Separatist aan te pas kwam. 

Het was kortom 

gecoördineerde massamoord 

op bestelling! 

Met een airliner die meer dan 

2.000 voet lager dan normaal 

vloog, om het de 

veronderstelde moordenaars 

nóg gemakkelijker te maken!  



 
 

 

 

 

 

 

Het ging allemaal tenslotte mogelijk om het op beestachtig 

banale wijze uitlokken van een nieuwe Wereldoorlog! 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

           Nou, dát is in ieder geval (nog) niet gelukt!  

 



 
 

   dossier MH 17 – MH 370 #3 

 

Hoofdstuk 5. Digging in a heap of shit!  

In de voorgaande hoofdstukken gingen we aan boord van 

twee airliners van Malaysian Airways, die beiden van de 

aardbodem verdwenen resp. erop te pletter vielen in het 

jaar 2014, op data waarin het getal 7 een rol speelde. 

Frappant is daarbij de geschiedenis van vlucht MH17 ofwel 

toestel 9M-RMD, dat haar maidenvlucht maakte op 

17.07.1997 en volgens Illuminati-plan neergeschoten zou 

worden op 17.07.2014, dus exact na 17 jaar dienst. 

Rekenwonder Christine Lagarde, die namens 

de VN de monetaire zessen, zevens en achten 

van het internationale bankwezen mag 

plussen en minnen, memoreerde dit op het 

oog wonderlijk cijferspelletje niet voor niets in haar 

toespraak voor de World Press Club: een subversief cabal 

dat feitelijk ooit de verwekker was van de Bohemian Club 

en nog altijd zweert bij de mores van Skull and Bones. 

U weet wel, dat psychopathische Yale University 

Uitschot, dat het ritueel verbranden van het fatsoen 

praktiseert en het liefst mensenoffers brengt om ieder 

gevoel van erbarmen en mededogen uit het eigen geweten 

te rammen. 



 
 

 

De volstrekte afwezigheid van enig menselijk gevoel bij 

deze kapitalistische wrakken leidde tot wereldoorlogen, 

materiële crisistijden, uitbuiting en terreur, waarvan 

recentelijk 9.11, War on Terror, Bancaire downfall 2008, 

MH370 en MH17 trieste hoogtepunten vormen. 

Men woont in paleizen en penthouses, baadt in weelde en 

zwemt letterlijk in goud en zilver, maar is feitelijk nog te 

goor en te vuil om met een kadavertang aan te pakken. 

En zoiets acht zichzelf bekwaam om de hele wereld te 

kunnen regeren!  

Die hovaardij en het gevoel oppermachtig te zijn bracht dit 

stinkend rijke rapaille er toe, om vlucht MH370 te laten 

verdwijnen op 07.03.2014 (14+3=17) en deze als MH17 op 

17.07.2014 te vernietigen. 

Maar toen ging er tóch iets fout.  

Hoewel men vanaf 8 maart 2014 de uiterste best deed om 

vlucht MH370 van de aardbodem te 

laten verdwijnen, werd zoals we 

zagen tóch bekend dat het toestel 

mogelijk naar het atol Diego Garcia 

was gevlogen, omdat de captain thuis 

op zijn flight- simulator de start en 

landingsbanen van die geheime US 

Air Force basis had geprogrammeerd.  



 
 

Uiteraard ontkende de legerstaf 

dat het toestel daar was aangekomen en 

daarmee was officieel die kous af, hoewel 

IBM-medewerker Philip Wood, als passagier 

aanwezig op de gekaapte vlucht MH370, dus kans zag om 

zowel de coördinaten van zijn verblijfplaats als andere 

informatie vast te leggen en te communiceren. (Vermoedelijk stond 

MH370 in een hangar op het 22 acres terrein links op de foto en zijn de inzittenden (mogelijk behoudens 20 

extremely talented employees van Freescale Semiconductors Ltd.) ter plaatse of elders vergast. Hún lichamen 

komen we later weer tegen).  

Het gekaapte toestel met registratie 9M-MRO was 

kennelijk nodig om Plan B ten uitvoer te brengen en werd 

daarvoor eerst enige tijd in een hangar op Diego Garcia aan 

het oog onttrokken. (Nadat vlucht MH370 was omgekat tot MH17 lijkt het toestel al dan 

niet via Frankrijk (waarover sprake zou zijn geweest) naar Tel Aviv gevlogen te zijn, waarover later meer).  

Dat plan behelsde vermoedelijk het ontsteken van de lont 

voor Wereldoorlog 3, met de Oekraïne als het Dubrovnik 

én de Burgerbräukeller van de nieuwe eeuw! 

Wat er intussen met de 239 inzittenden van vlucht MH370 

gebeurde is dus officieel niet bekend, maar wij gaan er van 

uit dat dit de lijken waren die op 17 juli mét wrakstukken, 

reisbagage en 49 dummy’s uit de hemel kwamen vallen. 
(Want zonder ons over te geven aan speculatief giswerk spookt al vanaf de Plaats Delict 

het Feit rond, dat veel van de lichamen die op 17/18 juli 2014 en later rondom Grabovo 

werden geborgen, al in gevorderde staat van ontbinding verkeerden op het moment 

waarop zij ter aarde waren gestort. Waarschijnlijk hebben “Den Haag” en/of Joustra van 

CIA en Mossad de sommatie gekregen om hierover te zwijgen, maar conform ons Volkslied 

en de nationale Geuzenimborst moet de tirannie verdreven en onze rechtsorde hersteld 

worden. Dat zijn we aan de slachtoffers, de nabestaanden, Vrouwe Justitia en de Rechtstaat 

verschuldigd!) 

 



 
 

Men hoeft geen forensisch specialist te zijn of er zelf een 

bodyfarm op na te houden om te weten, dat 

ontbindingsprocessen zich altijd in relatie met 

omgevingsfactoren ontwikkelen en dat temperatuur en 

zuurstoftoevoer daarbij een zeer belangrijke rol spelen. 

Ook is het logisch, dat bij zwaar gehavende of verminkte 

lichamen eerder een staat van ontbinding zal kunnen 

optreden dan bij weinig beschadigde stoffelijke resten.  

Maar het is volstrekt ondenkbaar, dat lichamen van 

inzittenden van een vliegtuig dat in de stratosfeer uiteen 

breekt waarna een vrije val van ruim 10.000 meter volgt, 

het aardoppervlak zullen bereiken in staat van ontbinding. 

Die val duurt hooguit 4 tot 5 minuten, geen uren of dagen.  

Weliswaar zal een lichaam na zo’n val inwendig volledig 

geradbraakt zijn waardoor bloed, speeksel, voedselresten, 

gal, fecaliën, urine en ander lichaamsvocht zich met spier- 

en vetweefsel gaan vermengen, wat uiteraard de normale 

ontbindingsprocessen zal stimuleren. (Ooggetuigen en foto’s spreken van 

kunststof dummy’s en van beangstigend onnatuurlijke houdingen waarin de lichamen vaak lagen. Omdat alle 

lichamen en lichaamsdelen terstond in bodybags werden verpakt, er nooit fatsoenlijke autopsie is verricht en 

niemand van de nabestaanden de stoffelijke resten nog heeft gezien, wordt de slachtoffers van deze 

gruwelijke massamoord feitelijk postuum opnieuw onrecht aangedaan. Rutte heeft heel wat recht te zetten!)  



 
 

Maar dan nóg is het ondenkbaar, dat er al direct of binnen 

enkele uren sprake kan zijn van ondraaglijke stank in de 

open lucht. En precies dát is waar zowel bewoners van de 

streek als separatistische bergingsploegen vanaf het 

allereerste moment over spraken. De afschuwelijke 

ontbindingsstank! 

          

 

 

 

 

 

 

Het hoeft geen betoog, dat met het verstrijken van tijd (het 

bergen van de lichamen en lichaamsdelen kostte dagen) in relatie tot de 

zomerse temperaturen, de integrale ontbinding in alle 

stoffelijke resten zal zijn ingetreden, maar cruciaal in een 

strafzaak is de ontbindingstoestand kort na de crash, want 

het neerhalen van een kist vol lijken is geen misdrijf!  

Daarvoor moet dus een verklaring worden gevonden.  

Wij menen die oorzaak te kennen, maar gaan daarvoor 

eerst terug naar het moment waarop de Volendammer Cor 

Schilder-Pan het kiekje schoot van het vliegtuig waarmee 

de reis naar Kuala Lumpur zou worden gemaakt. 



 
 

Dat moest dus volgens het 

oorspronkelijke reisschema 9M-MRD 

zijn, maar dat toestel stond, zoals 

we al eerder zagen, voor groot 

onderhoud een maand in de 

hangar of wellicht zelfs  in Seattle.  

We zagen op deze foto die Cor maakte, dat er op het luik 

van het neuslandingsgestel duidelijk de letters R en C te 

zien zijn. 

Nadien waren er op het Internet lieden die in deze C een D 

meenden te zien, maar gegeven het feit dat die letters een 

minimale grootte van minstens 20 - 30 centimeter moeten 

hebben, bevindt men zich wel erg ver van het padje om 

hierin iets anders te willen zien dan wat er stáát.  

Echter, nadat wij het Internet afgraasden en nog 

meer C-D variaties zagen langkomen, ontdekten we 

ook déze foto, die van dezelfde vlucht MH17 zou 

zijn, door Reuters werd gemaakt en in De Telegraaf 

bleek te zijn geplaatst.  

Maar u ziet aan de omgevingsfactoren natuurlijk ook 

meteen, dat dit een andere situatie is dan die bij Cor Pan en 

omdat blijkens het serviceschema de Boeing 777 met 

registratie 9M-RMD de hele maand juli 2014 voor groot 

onderhoud off-flight was, kán die 17 jaar oude kist 

onmogelijk in Oekraïne zijn neergeschoten.  

Reuters                                                                                                                                       Cor Pan 



 
 

 

Met de Reuters-foto van MRC lijkt geknoeid te zijn om de C 

op een D te doen gelijken en u mag zélf bedenken waarom 

Reuters juist toen zo’n foto maakte en de Telegraaf deze 

heeft geplaatst, terwijl er een goede opname van Cor Pan 

beschikbaar was en er volop foto’s van MH-Boeings zijn.  

Op de Plaats Delict fotografeerde Jeroen 

Akkermans enkele dagen later het 

voorwielluik van vlucht MH17 waarop dus 

conform Cor’s foto RC had moeten staan.  

Het kán dus niet anders of dit was een ander toestel! 

Want hoe zat dat ook alweer met toestel 9M-MRO? 

Juist: dat werd boven Maleisië gekaapt en 

vloog naar USAir force basis Diego Garcia 

met 239 inzittenden, waarvoor inmiddels al 

bijna postume rouwdiensten waren 

gehouden toen de fake MH17 crashte.  

Nu wordt het dus een simpel rechercherend afstreep- en 

invulplaatje, want als 9M-MRD de hele maand juli off-flight 

is, 9M-MRC die vlucht heeft overgenomen en er op de 

crashsite een toestel ligt met registratie 9M-MRD, dan 

moeten zélfs politici, een topambtenaar en zijn 

onderzoekraadpersoneel kunnen begrijpen dat er iets 

helemaal niet deugt.  



 
 

Tóch gaat men al ruim 2.5 jaar blind 

voorbij aan deze keiharde feiten en het 

heeft er ernstig schijn van dat hiermee 

door Den Haag bewust wordt gerotzooid. 

Intussen wordt vlucht MH370 met 

registratie 9M-MRO nog altijd vermist en 

wáár zijn die 239 inzittenden gebleven?  

Vast en zeker niet aan de borrel in de officiersmess van de 

USArmy, durven wij wel met zekerheid te beweren. 

En het lijkt ons eveneens onwaarschijnlijk dat men aan het 

badderen of vissen is in de lagunes rondom dat eiland. 

Wellicht heeft onze oom met de Zionistische voornaam 

gehakt van hen gemaakt en dit gevoerd aan de haaien in 

die baai.  

Of lagen hun lijken misschien al dagenlang in Israël te 

rotten in het bagageruim van de fakevlucht MH17 en 

veroorzaakten die de ondraaglijke stank direct na de crash 

op die inktzwarte zomerse donderdagmiddag bij het 

vriendelijke boerendorpje Grabowo?  

Alstublieft, mijnheer Rutte, nóg wat stenen voor u om 

binnenstebuiten te keren.  

Maar doe het wel snel, want het ultieme verdienmodel 

staat in de startblokken of is zelfs al begonnen. 

WO#3 of minimaal een 2e Koude Oorlog! 

 



 
 

 

 

 

Ga dus maar rap naar het Kremlin en biedt namens het 

hele Nederlandse volk je excuses aan voor de volstrekt 

achterlijke beschuldigingen en verdachtmakingen, die 

volledig uit de lucht zijn gegrepen en iedere grond van 

houdbaar bewijs missen. 

      Want wat gebeurde er écht op 17 juli 2014? 

                                          Optie 1 (NB: Dit is dus niet een reële situatie maar behoort 

tot de plausibele mogelijkheden met de Kennis van Nu – okt.2016-  in dit progressieve onderzoekdocument!)  

Welnu: terwijl crew en passagiers aan boord gaan van het 

klaarstaande toestel 9M-MRC met vluchtnummer MH-17, 

wordt alle bagage op de restricted area van El Al ingeladen 

in het als de hel stinkende bagageruim van het 

fonkelnieuwe en met BUAS uitgeruste toestel 9M-MRO, 

waarvan men het kenteken veranderde in 9M-MRD.  

Al sinds Israël in 1992 bijna een kern- en sarin gifgasramp 

veroorzaakte in de Bijlmer die grote delen van W-Europa 

voor eeuwen had kunnen ontvolken en waarover Den 

Haag dus al 24 jaar de moel stijf dicht houdt, hebben de 

Zionisten vrij spel op ons grondgebied en kunnen zich op 

Schiphol ongecontroleerd álles permitteren wat God, het 

Fatsoen, de Wet en het Geweten verbieden. 

Zo ook rond dat inktzwarte middaguur van 17 juli 2014! 



 
 

Daardoor kunnen zij op Schiphol in de El Al-zone 

onbelemmerd civiele bagage laden in het omgekatte 

Malaysian Airways toestel 9M-MRD en dit direct achter 

vlucht MH-17 richting Oekraïne laten vertrekken.  

Dus beladen met de waarschijnlijk in Tel Aviv vergaste, 

bewerkte  en ontbindende lijken van de passagiers van 

vlucht MH-370, aangevuld met 49 kunststof dummy’s en 

mét alle reisbagage van de échte vlucht MH-17!  

Naar de wijze waarop deze vlucht verliep moet in dit 

model nog gegist worden, maar waarschijnlijk is het 

toestel via de automatische piloot opgestegen en naar 

Donetsk gekoerst. Hierover verderop in dit dossier meer.  

Er wordt op het Internet gespeculeerd over fysieke 

besturing tot aan de crashzone, waarna men het naar hel 

en verdoemenis stinkende vliegtuig per parachute zou 

hebben moeten verlaten. 

Maar ook zónder zulke capriolen is het Ian Fleming-

gehalte van deze horrorstory al érg genoeg 

en wij gaan alleen voor zinnige opties. 

Daarom verwerpen wij deze mogelijkheid 

en komen hier later nog op terug.( Het is hierbij  

goed om in gedachten te nemen, dat wij tijdens dit onderzoek – 

zoals altijd bij ons rechercherend werk -   stapsgewijze onze 

exercities en vorderingen tekstueel vastleggen, zodat nadien altijd 

te traceren blijft hoe en waarom bepaalde vooronderstellingen of aannamen verworpen 

werden of waarom er tot bepaalde conclusies en feitelijke vaststellingen werd gekomen. 

Wij laten ons hierbij leiden door de overtuiging, dat er béter een paragraaf teveel aan een 

onderzoekrapport kan worden toegevoegd, dan dat er op cruciale punten een woord, letter 

of leesteken ontbreekt!)     



 
 

 

 

 

 

 

U vraagt zich nu wellicht en terecht af, wat er gebeurd is 

met de 298 inzittenden van de ware vlucht MH-17 en hoe 

dit te rijmen is met de identificaties van het team van 

professor George Maat, dat immers op deze wijze zou 

worden geconfronteerd met materiaal dat niet zou 

matchen met de bijbehorende paspoorten en DNA-plaatjes. 

Wellicht kunt u die vraag béter stellen aan Ard van der 

Steur, de hyperarrogante hobbyjager die als (toen nog) 

Minister van Veiligheid en Justitie deze rechtschapen 

wetenschapper uit het MH17-team zette, waarschijnlijk 

omdat Maat uit de school had geklapt over wat hij en zijn 

team zagen en vaststelden aan de lijken uit MH-17. 

Wij zouden het niet betreuren als professor Maat t.z.t. autopsie 

mag verrichten op het corpus delicti van deze 

immorele jachttoerist, bijv. na een bushmeat-

crash in Burundi (Gorilla shooting) of Myramar 

(Tiger hunting). VVD? Zeg ons wie en wat uw 

bestuurders zijn, dan snapt heel Nederland 

meteen ook de oorzaken van de totaal verziekte wetgeving!  

Maar dit uiteraard terzijde, want de vraag luidde: wáár 

bevinden zich de 298 inzittenden van vlucht MH17? 



 
 

Daarover zouden immers na het voorgaande gemakkelijk 

verkeerde conclusies kunnen worden getrokken.  

Daarom noemen we nu als OPTIE 2 de hypothetische 

route van MH17, nadat vlák achter hen MH370 vol 

ontbindende menselijke resten, dummy’s én de reisbagage 

door twee Georgische- en/of Oekraïense SU-25’s met .23 

en .30 boordkanonnen was neergeschoten.  

  

 

 

 

Welnu: dat vliegtuig had ruimschoots voldoende fuell aan 

boord om via het Kaspische gebied zuidoostwaarts te 

koersen en te landen op het atol waarvan u de naam 

inmiddels wel kunt dromen. 

Daar is goedkoop tanken geen enkel probleem, want de 

Rothschilds en hun clan onderhouden er – op kosten van 

de Federal Reserve en dus 

buiten de boeken - tenslotte 

ook al een omvangrijk US Air 

Force contingent, ten behoeve 

van hun Zionistische greep 

naar de mondiale hegemonie. 



 
 

Maar wij betwijfelen of het op dat eiland wel zo gezellig is 

als Uncle Samuel ons via Facebook wil doen geloven. 

    

   

       

 

 

 

U merkt al wel, dat letterlijk álles wat de Illuminati aan 

terreur verspreiden, van JFK via 9.11 tot aan MH17, is 

doordrenkt van opmerkelijke slordigheden, waardoor het 

boze opzet er al direct vanaf druipt.  

Althans voor eenieder die haar of zijn ogen, neus en grijze 

cellen op een correcte wijze gebruikt. En daar wringt hem 

de schoen, want het gros van de mensheid is letterlijk 

ziende blind, horende doof en geestelijk totaal afgestompt. 

Neem nu die scéne, waarin een plots verschijnende 

persoon op de Plaats Delict bij Grabovo pardoes een stapel 

fonkelnieuwe en deels vanwege verlopen expiry-data 

ongeldig gemaakte paspoorten voor de klakkeloos 

clickende camera’s van de mondiale pers kwakt. 

 

 



 
 

Wie wás die man? Was het de astrale purser van vlucht 

MH17, die ten tijde van de crash even een straatje om aan 

het vliegen was in zijn eigen drone, met in zijn binnenzak 

paspoorten van passagiers voor wie hij iets moest regelen?  

Zelfs dát zouden de media waarschijnlijk voor zoete koek 

slikken, maar ons lijkt het waarschijnlijker dat die vent 

door Poroschenko was gestuurd met de door Mossad en 

CIA vervalste – vooral Nederlandse - reisbescheiden.  

Er bevonden zich zélfs meerdere paspoorten bij van 

personen die helemaal niet blijken te existeren en wiens 

account niet eerder op het Internet verscheen dan nadat 

dit bedrog via Facebook en/of Twitter wereldkundig was 

gemaakt. (*Inmiddels achterhaalden wij dat de paspoorten door Dimitri Petrovitsj in het dorp 

Hrabove werden gevonden in een uit de lucht neervallende sporttas, waarin ook biljetten van resp. $500 en 

€500 bleken te zitten. De tas met inhoud werd ter plaatse in beslag genomen door een militielid.)  

Zoals u hieronder ziet, kunnen paspoorten ook moeiteloos 

10 kilometer vallen terwijl de boardingpas er nog gewoon 

in blijft zitten! 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Maar nóg krankzinniger wordt het, als er nauwkeuriger 

naar de zogenaamd gevonden paspoorten wordt gekeken, 

want dit waren dus verlopen reisbescheiden, die ten 

gemeentehuize ongeldig gemaakt waren en/of vernietigd 

hadden behoren te worden.  

U voelt nu wel aan, dat MH17 welbewust werd uitgekozen 

en dat er in ons land sporen moeten zijn te herleiden 

naar de gemeentesecretarieën waar de verlopen 

paspoorten door hun houder werden achtergelaten.  

Mooie bajesklus voor Ard van der Steur, 

die immers zijn baan als minister zo tof 

vond. Als hoogste verantwoordelijke op 

Veiligheid en Justitie kleeft er op zijn 

minst de verdenking van erg veel 

bestuurlijk bloed aan zijn handen! 

Het geheel deed óns onmiddellijk denken aan de 

FBI-agent, die al op 10 september 2001 tussen de 

puinhopen van WTC het postfrisse paspoort van 

Mohammed Atta gevonden zei te hebben, waarvan 

toen pas enkele uren tevoren bekend was 

gemaakt, dat hij de vermoedelijke aanvoerder zou 

zijn van die zogenaamde moslimterroristen.(NB: 

uitermate curieus dat de FBI wel direct dat paspoort vond, maar de honderden +tonnen aan 

door Super Thermiet-explosies verwrongen staalconstructies over het hoofd zag!)  



 
 

De daders van dát massacre en aanjagers van de 

zogenaamde War on Terror lopen nog altijd vrij rond en als 

het aan de intens lafhartige Haagse labbekakkers ligt dan 

gaat dat ook nu weer gebeuren.  

Geen zinnig mens gelooft deze bullshit, maar de regering 

kijkt schielijk weg en slikt al die humbug omdat men al een 

halve eeuw braaf aan het handje van Uncle Samuel loopt.  

Maar wil dit in Optie 2 nu betekenen dat alle passagiers 

van vlucht MH-17, behalve misschien enkele bruikbare 

Aids wetenschappers, meteen na 17 juli 2014 in die 

speciale hangar op Diego Garcia of in een bunker in Tel 

Aviv door vergassing aan hun einde zijn gekomen?  

Op die vraag kunnen wij uiteraard geen antwoord geven, 

maar Philip Wood omschreef die hangar als een “Kooi van 

Faraday”. Zo’n constructie lijkt ons volkomen ongeschikt 

als gaskamer.  

Bovendien is er op deze basis 

een heel bataljon 

Amerikaanse soldaten 

gelegerd.  

Diego Garcia is een atol in de 

Chagos archipel, die deel 

uitmaakt van het Brits-

Indische Oceaan-territorium, 

waar ook Britten anno nú 

eigenlijk niets meer te zoeken hebben.  



 
 

Vanwege de militaire status die de koloniale 

onderdrukkers hun thuisland oplegden, werden tussen 

1967 en 1973 alle autochtone bewoners gedeporteerd 

naar Mauritius en de Seychellen, maar in het jaar 2000 

werd die verbanning juridisch ongedaan gemaakt, hoewel 

de militaire status wel gehandhaafd bleef. 

In 2016 echter zou het huurcontract van de US Air Force 

aflopen, maar gelet op al het voorgaande lijkt het er niet op 

dat onze kolonistische Uncle Samuel noch zijn neef John 

Bull vrijwillig hun biezen zullen pakken. Want men treedt 

daar al een halve eeuw de mensenrechten met voeten. 

IBM-employee Philip Wood, waarvan zéker is dat hij 

naar Diego Garcia ontvoerd werd samen met de 238 

andere inzittenden van vlucht MH370, heeft dus via zijn 

1Phone de coördinaten doorgegeven van de hangar 

waarin hij zich op dat moment bevond.  

Dat deze coördinaten pijnlijk correct zijn stelden wij zélf 

vast en dat zou dan ook de plek zijn waar de 239 

inzittenden werden vermoord door US militairen, CIA-

personeel of – meest waarschijnlijk - Mossad-agenten.  

Maar deze optie verwerpen we ook meteen weer, omdat 

het zelfs voor Yanks en Mossad te riskant zou zijn met 

zoveel getuigen die uit de school kunnen klappen.  

 

 



 
 

Wij overwegen zelfs of deze hele naar dood, verderf en 

minachting voor iedere vorm van menselijke waardigheid 

stinkende smeerlapperij toch nog anders in elkaar steekt 

en Diego Garcia slechts een afleidingsmanoeuvre is.  

Daarvan raakten wij namelijk steeds meer overtuigd toen 

we het achterhaalde vluchtschema van MH370 ná die 

landing op Diego Garcia nog eens grondig analyseerden. 

Het toestel lijkt namelijk vanaf dit atol eerst naar Frankrijk 

te zijn gevlogen, maar bij grondige herbestudering van alle 

informatie zou ook dit een vals spoor kunnen zijn, omdat 

wrakstukken van MH370 gevonden werden op het Franse 

eiland Reunion.  

Dat lijkt een logischer verklaring 

voor een French Connection, want 

waarom zou men met een gekaapt 

toestel dat voor de gefakete MH17 

crash bestemd is, het risico van 

herkenning nemen door het hele 

Europese luchtruim te doorkruisen 

en dan ook nog te landen op een 

Franse luchthaven? 

Aannemelijker lijkt het dus dat vlucht MH370 op Diego 

Garcia getankt heeft en daarna naar Israël is gevlogen met 

alle bewusteloze passagiers aan boord. 

U kunt nu zelf wel invullen wat de Mossad met die 

weerloze slachtoffers heeft gedaan!  



 
 

Wél gaat men stug door met het doen vinden van zgn. 

MH370 wrakstukken, zoals ook weer in februari 2016, 

toen een Amerikaanse toerist (!) een Boeingfragment 

gevonden zou hebben op het strand van Mozambique.  

Het incomplete karkas van MH370 ofwel 9M-MRO staat 

echter inmiddels al ruim 2 jaar in een hangar van 

vliegbasis Gilze Reijen!  

 

 

 

 

 

 

En het forensische team, waarvan professor George Maat 

deel uitmaakte, identificeerde nagenoeg alle rondom 

Grabowo gevonden menselijke resten, die respectvol in 

kisten werden gelegd en inmiddels allen door familie en 

nabestaanden zijn begraven of gecremeerd. Hoe kan dat, 

als het feitelijk ging om lichamen met een heel andere 

identiteit dan de inzittenden van vlucht MH 17? 

Wij weigeren te geloven dat een Nederlands pathologisch 

identificatieteam zich zou laten dwingen tot dergelijke 

sjoemelpraktijken.  

Zélfs niet door Rutte, Steur en Joustra!  



 
 

Wij ménen dat te weten, maar moeten speculatief blijven 

totdat deze hele misselijkmakende smeerlapperij van A tot 

Z is opgelost. Daarvoor gaan we naar de Jordaanoevers.  

   

Omdat rond het tijdstip waarop zich de 

fake-aanslag op MH17 voordeed het 

Israëlische – of beter Zionistische - leger 

een ongekend agressieve aanval deed op 

Gaza, lijkt het onwaarschijnlijk dat het 

via BUAS gekaapte toestel met kenmerk 

9M-MRC en 298 inzittenden vanuit 

Oekraïne naar deze explosieve 

brandhaard gevlogen zal zijn.(NB: We werken nu 

eerst optie 2 uit, maar raken er steeds meer van overtuigd dat MH17 vanuit Oekraïne naar Israël 

vloog en daar crashte. Zoals hiernaast te zien is, kan een gekaapt vliegtuig makkelijk op de 

automatische piloot vanuit Zuidoost- Oekraïne naar Israël gevlogen zijn.)  



 
 

Eerder al leek die échte vlucht MH17 immers te 

verdwijnen op Diego Garcia, waar 3 maanden tevoren alle 

239 nog levende maar bedwelmde inzittenden van vlucht 

MH-370 in toestel 9M-MRO mochten blijven, waarna zij in 

het Beloofde Land een vreselijke dood stierven door 

vergassing – c.q. injectering met vloeibaar 

formaldehydegas of het daarvan afgeleide mierenzuur 

(formaline) om de ontbinding te remmen.  

Daarna moeten in deze optie de lijken “behandeld” zijn 

(vermoedelijk met springstoffen) wat ook de vele separate 

lichaamsdelen en onverklaarbaar letsel 

op de crashsite zou kunnen verklaren.  

Intussen waren die ontbindende resten 

van deze al 3 maanden eerder gedode 

inzittenden van MH370/fake MH17 naar 

koelwagons op het emplacement van Torez gebracht.  

Het zal ook de leden van het 

internationale ICAO-team en de 

OVSE-waarnemers zeker zijn 

opgevallen, dat naast kadaverstank 

een penetrante geur van 

formaldehyde de transporten uit het 

crashgebied naar Torez begeleidde, maar er waren toen al 

dagen verstreken en de stank van rotting en bederf moet 

niet meer te verdragen zijn geweest. (NB: Het lijkt geen vreemde 

gedachte, dat de ICAO- en OVSE officials in de mening verkeerden dat de formaldehyde door 

bergingsploegen over de lijken was gesproeid om het ontbindingsproces te remmen. Er zal 

waarschijnlijk niet zijn gelet op of gezocht naar sporen van gasverstikking of injectienaalden 

omdat de doodsoorzaak bekend werd verondersteld ).  



 
 

Het moet de separatisten die – we herhalen het nog maar 

eens – absoluut NIETS met deze massamoord te maken 

hadden, worden nagegeven dat zij er álles 

aan deden om malversaties met de droeve 

lading van de dodentrein te voorkomen. 

De wagons werden dag en 

nacht bewaakt en toen de 

trein vertrok naar Donetsk werden alle 

wagons verzegeld, zodat ze dus in sealed 

situation Torez verlieten.  

Volgens onduidelijke bronnen zouden er 

internationale controleurs meereizen, maar getuigen ter 

plekke stelden vast dat er alleen spoorwegpersoneel aan 

boord was. 

Voor een goede interpretatie van het volgende is het van 

uitermate groot belang om te weten, dat Malaysian 

Airways wat eigendomsrechten betreft beter 

Rothschild’s Airways zou kunnen heten.  

You’ve catched the flie? Well done!  

Dit gezegd hebbende gaan we naar Donetsk, waar 

rebellenleider Aleksandr Borodaj midden in de nacht 

meldt, dat de dodentrein daar tot stilstand is gekomen in 

het kader van een “onderhandeling” over teruggave van de 

zwarte dozen aan een delegatie van de Maleisische 

luchtvaartmaatschappij. 



 
 

Daarbij gebeuren vreemde dingen, want 

de rebellenleider wordt er door de 

Maleisische vertegenwoordiger met “Uwe Excellentie” 

aangesproken en er volgen formaliteiten die normaliter 

door regeringsautoriteiten worden verricht. 

De trein zou die nacht van 22 juli in Donetsk zijn gebleven 

en daarna naar Charkov gereden zijn, waar de machinist 

stopt op militair terrein van een verlaten tankfabriek.(Dit is 

een cruciaal gegeven want de reistijd Donetsk- Charkov zou ca. 8 uur zijn maar “dé trein” 

arriveert al vroeg in de ochtend in Charkov, met wagons waarin zich de stoffelijke resten 

van de échte vlucht MH17 uit toestel 9M-MRC bevinden!)  

Omstreeks 09.30 u. op 23 juli arriveert daar namelijk een 

internationaal gezelschap met experts van ons eigen LTFO, 

Interpol en FBI, die de inhoud van alle body bags 

inspecteren. Er zouden dan in totaal 285 lichamen en 

talloze losse lichaamsdelen in de wagons aanwezig zijn. 

Op dat moment wordt eindelijk de crashsite bewaakt, zei 

het door vertegenwoordigers van de OVSE en Maleisiërs, 

maar afgezien van ontbindende ledematen zal daar weinig 

substantieel organisch materiaal meer aanwezig zijn.  

Wat er met de wagons en inhoud uit Torez gebeurde is 

volstrekt onduidelijk. 

Maar u weet het inmiddels: zowel president Poroschenko, 

de militante Zionistische multimiljardair Kolomoyskyi 

als de Mossad en CIA hadden het op vlucht MH-17 gemunt. 

You’ll catched the flie again? Keep it strongly!  



 
 

Want u kent inmiddels immers ook al de 

connecties tussen deze intens gore massamoord 

op 537 weerloze burgers (MH17 298 + MH 370 239 = 537) 

en de Oost-Oekraïense oliebelangen van de families Joe 

Biden en John Kerry: de linker en rechterhanden van de 

nobele Barak Obama! En van Chevron! 

En bovenal: die van onze eigen Koninklijke Shell! 

Dan herinnert u zich vast en zeker ook nog wel hoe furieus 

Mark Rutte en zijn asociaal afvalvat de VVD afgelopen 

voorjaar miljoenen Nederlanders bruuskeerden na het voor 

hen foutief verlopen Oekraïne Referendum? 

Onze nationale dorpsomroeper en zijn loopjongen 

Koenders flikten het vervolgens om geportretteerd te 

worden met president Poroschenko, één van de potentiële 

hoofdschuldigen van het MH17 massacre.  

En met zulk Janhagel moeten wij van Rutte een 

onvoorwaardelijk samenwerkingsverbond sluiten? 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Er zijn in dit land staatslieden voor veel minder hun kop 

kwijt geraakt en wellicht mag Rutte het stokje van Johan 

van Oldenbarnevelt gaan overnemen.  

De manier waarop de onverholen egoïstenclan van Rutte, 

van Baalen en Verhofstadt nu al jarenlang onze 

democratische besluitvorming traineert en daarmee het 

totale Nederlandse en Belgische volk heeft overgeleverd 

aan de geld- en machtszucht van bestiale onderdrukkers, 

uitbuiters en massamoordenaars, zal op enig moment op 

gepaste wijze afgerekend moeten worden.  

 

 

 

 

Wij herinneren er nog maar eens aan, dat de Europese 

Unie is verworden tot een broeinest van totalitaire 

smeerlapperijen en dat “Brussel” al jarenlang openlijk 

heult met rechtse dictators, uitbuiters en onderdrukkers.  

 

 



 
 

Het Europese volk moest machteloos toezien hoe de 

hoogste EU-bons schaamteloos koketteerde met de 

Libische dictator, die kort daarop door zijn vrijgevochten 

volk werd opgeruimd. 

Omdat Oekraïne beschikt over enorme 

voorraden aan fossiele brandstoffen staat 

de VVD op de bres om die schurkenstaat 

bij de EU te sleuren, daarbij slaafs 

geholpen door andere Haagse instituties, 

die met democratische gedragsregels het 

achtereind afvegen.  

Zélfs nu al ruim twee jaar glashelder is WIE er wérkelijk 

verantwoordelijk waren voor het neerhalen van vlucht 

MH17, volhard men in de leugen en blijft men het giga-

kapitalistisch addergebroed steunen in hun honger naar de 

absolute mondiale hegemonie.  

 

 

 

 

 

Ons land maakt al meer dan een halve eeuw deel uit van de 

VN en van de NATO, twee organisaties die al decennialang 

aan de leiband lopen van scrupuleloze Zionistische 

machtsfanaten. 



 
 

Het neerhalen van vlucht MH17 was dan ook 

een oorlogsdaad, niet begaan door Rusland of 

Oost-Oekraïense separatisten, maar door een 

syndicaat waarin zowel de VN, de NATO, het 

Pentagon, de Oekraïense regering, de Mossad, 

Georgië en de milities van kapitalist 

Kolomoyskyi lijken te figureren.  

Volgens het Handvest van de VN wordt een aanval op 

één der lidstaten beschouwd als een aanval op allen en 

dus wéét Rutte bliksems goed wat hem formeel te doen 

staat. 

Want door met voorbedachten rade een civiele airliner 

neer te schieten waarvan bekend was dat deze op Schiphol 

was opgestegen, werd indirect een aanval uitgevoerd op 

ons land, dat dus samen met de andere getroffen naties via 

de VN waarachtige actie moet ondernemen. 

Niet tegen Rusland en de Separatisten, maar om te 

beginnen tegen Uncle Samuel, Poroschenko en Netanyahu.  

Over de positie van Georgië hierin bestaat in die zin twijfel, 

dat het er de schijn van heeft dat dit land door de NATO 

klem werd gezet, omdat het nog in een proefstadium van 

definitieve toetreding zou verkeren. 

 

 

 



 
 

Het zou ons niet verbazen, als er door de NATO blackmail 

werd gepleegd, waardoor de twee Georgische SU-25’s die 

in Israël waren gemodificeerd, direct na afloop van NATO-

oefening Sea Breeze in de middag van 17 juli op de basis 

Dnepropetrovsk werden bewapend met ieder twee 

Python-raketten en .23 boordkanonnen. 

Voor een “geheime actie”! 

 

Daarvan lijkt Rusland sterke evidentie te hebben, dankzij 

radar- en satellietbeelden die men al in juli 2014 met de 

betrokken westerse partijen heeft gedeeld. (Nadeel is hierbij, dat 

via de radarecho’s geen specifieke type-identificatie is te verkrijgen).  

Zéker schijnt te zijn, dat die toestellen na bewapening in de 

richting Donetsk zijn vertrokken. 

Echter, wij vonden op de site Webprint.nl nog een ander 

verhaal, waarin een personeelslid van deze vliegbasis 

spreekt over 3 SU-25 jachtvliegtuigen van het Oekraïense 

leger, waarvan er slechts één met raketten zou zijn 

bewapend: erg onwaarschijnlijk als het om zo’n actie ging.  

De piloot zou na terugkeer erg aangedaan zijn geweest en hebben 

gesproken over “het verkeerde vliegtuig”!  

Maar als de gefakete vlucht MH17 niet het doel was, waarop had 

men dán moeten schieten?  



 
 

 

 

Volgens geruchten op het Russische regeringsvliegtuig!  

Hoe dit ook zei, in ieder geval zou de dodenvlucht MH17 

9M-MRO (dus mét de lijken van vlucht MH370 en de reisbagage van toestel 9M-MRC) 

vrijwel het vliegpad van Poetin’s toestel, vanuit Polen op 

terugweg naar Moskou, hebben gekruist terwijl op 

datzelfde moment ook  toestel 9M-MRC (met aan boord de 298 

reizigers voor Kuala Lumpur) in datzelfde luchtruim aanwezig was.  

Er zijn geruchten dat men zowel de gefakete vlucht MH17 

(dus met de ontbindende lijken en “verse” reisbagage) als het toestel van 

Poetin had willen neerhalen, om zo zéker te zijn van het 

uitbreken van WO3. 

Daarvoor konden we echter geen steekhoudende evidentie 

vinden.  

 

Maar we kunnen al wél het volgende concluderen: 

 

   

 

      

 



 
 

Rutte komt handen tekort om de onderste    

                              steen boven te krijgen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Nog even en hij kruipt in de reet van een 

                   van de daders!                        

 

and don’t forget the story of……… 



 
 

                                            

 

 

 

                                                                                    

                                                                                              

                          THE GOOD, 

 

   

 

  THE BAD, 

 

                                                                                                                             

                                                                                   

                                                                                         

 

 

 

                                                                                      THE UGLY! 



 
 

 

                                                                     

        

 

 

 

                Dossier MH17 – MH 370 #4                             

       Hoofdstuk 6. Terug naar het fatsoen  

Wij begonnen dit geschrift met een memorandum over de 

stuitende wijze waarop de Minister-President van het 

Koninkrijk der Nederlanden zich zowel ambtelijk als 

publiekelijk verbaal doet kennen als een marktkoopman, 

die bedorven waren tracht te slijten. 

Termen zoals “krijg zelf de pleuris” staan gelijk aan 

achterbuurtkreten als “krijg de kanker”, “donder dood” of 

“sodemieter op” en horen niet te worden gebezigd door 

iemand die spreekbuis is namens 17 miljoen Nederlanders.  

Ténzij! 

Inderdaad, tenzij DIT het ingekankerde levensmotto is van 

onze eerste minister en hij zijn stinkende best doet om aan 

de opgelegde verwachtingen van zijn glansloze en tóch 

illuminatieve Bilderberg-opdrachtgevers te voldoen.  



 
 

Na het halve dossier MH17-MH370 tot zich genomen te 

hebben zal het u duidelijk zijn, dat er door Rutte nog zelfs 

geen kiezelsteen is boven gehaald en dat het zijn reet zal 

roesten dat al die slachtoffers en hun nabestaanden nu al 

2.5 jaar letterlijk in het zand bijten. 

Want het gaat de VVD immers helemaal niet om de 

daders, maar om het veiligstellen van handelsbelangen.  

Vooral die van Koninklijke Shell, dat zullen Ben van 

Beurden en Beatrix-, Willem-, Friso-, Constantijn- en Mabel 

- van Oranje hem tijdens de jongste Bilderbergconferentie 

vast en zeker wel weer hebben ingewreven.  

Houd hij zich niet aan de mores van Skull and Bones dan zal 

zijn lot niet mals zijn, zo heeft zijn voorganger JP de MP 

hem beslist uit en te na gedoceerd bij de ambtswisseling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoals in alle overheidsgebouwen en zeker in vertrekken van hoogwaardigheidsbekleders 

bevind zich een portret van de majesteit. Rutte heeft echter satan Bapahomet aan de wand 

in het Torentje hangen en dat is abject, infaam en in strijd met iedere fatsoensregel. 



 
 

Hiermee verkwanselde Rutte het nobele ambt van eerste 

minister samen met het welzijn van volk en vaderland aan 

een occulte horde mensvijandige zionistische monsters.  

Maar zelfs dát zal onze snel sprekende nietszegger aan de 

reet roesten. 

Echter, een beëdigde regeringsleider die trouw gezworen 

heeft aan onze constitutie kán en mág helemaal geen 

andere machten dienen dan die van onze parlementaire 

democratie en had dus feitelijk allang uit zijn ambt 

gesodemieterd en in een kerker geflikkerd moeten worden 

(om het in Rutte’s eigen terminologie te verwoorden) en dient vervolgd te 

worden wegens het besodemieteren (sic) van constitutie, 

volk en vaderland! 

De strekking van dit diepgravende referaat biedt dunkt 

ons voldoende stof tot ernstige bezinning bij onze 

voltallige Staten-Generaal, want een premier die overal 

‘vette schijt’ (Rutte’s woorden) aan heeft, zich te buiten gaat aan 

onderwerping aan het ergste kwaad dat denkbaar is (zijnde 

het occulte Zionisme) en op die wijze mede schuldig is aan het 

MH17-drama en aan hetgeen er daarna volgde, dient niet 

alleen sanitair verwijderd maar ook ongenadig disciplinair 

gesanctioneerd te worden. 

En datzelfde geldt zeer pertinent ook zijn confessionele 

voorganger, die naar het zich laat aanzien eveneens Satan 

hoger achtte dan onze constitutie.  

Als dit ongestraft blijft, dan is ons mooie land totaal failliet!  



 
 

We komen nu als vanzelf terecht bij een parvenu 

waarover wij u al eerder nadere achtergrondinfo 

in het vooruitzicht stelden, omdat hij voor de 

zoveelste maal in successie kans ziet om 

uitermate belangrijk onderzoekswerk naar de 

testikels te helpen. 

Oud topambtenaar, baantjesritselaar en maatschappij-

verkrachter Tjibbe Joustra was als SG van LNV namelijk de 

stuwende kracht achter álles wat er in de Nederlandse 

land-, tuinbouw en veehouderij vanaf 1983 naar de 

Filistijnen is geholpen, te beginnen met het verkrachten 

van de Stop op de intensieve veehouderij in 1988.  

Tot op het huidige moment worden er nog altijd nieuwe 

megastallen gebouwd omdat Joustra destijds als 

luistervinkie voor Gerrit Braks uit de ministerraad klapte 

naar de (Zuid)-Nederlandse vee-industrie. 

Nadat hij jarenlang LNV terroriseerde en het 

wapen van veterinaire ziektekiemen (Mkz, 

Varkenspest, Vogelgriep/New Castle 

Disease)niet schuwde, verliet hij eind 2001 

LNV om een dag later aan te treden bij het UWV, waar hij 

zijn fonkelnieuwe kantoor niet chique genoeg vond. 

Terwijl bij UWV honderden werknemers ontslagen 

werden liet Joustra zijn kantoorruimte voor ruim 2 miljoen 

euro verbouwen en vertrok toen naar een nieuwe royaal 

betalende functie die hij tevoren had bedongen: Nationaal 

Coördinator Terrorismebestrijding! 



 
 

In 2009 had Joustra voldoende kapot gemaakt bij het NTCb 

en hopte soepeltjes door naar een dubbelfunctie: 

voorzitter particuliere beveiligings- en recherche bureaus 

(VPB) én voorzitter Productschap voor Tuinbouw.  

Over deze laatste functie straks meer. 

Vanaf februari 2011 versjteerd Joustra 

het levenswerk van Mr. Pieter van 

Vollenhoven als voorzitter van de 

Onderzoekraad voor Veiligheid, waar hij 

direct al een inhoudelijke mestvaalt 

maakte van het rapport over de bijna-crash van Royal Air 

Maroc op 6 juni 2010 op de Kaagbaan van Schiphol. *) 

Joustra’s aanstelling bij deze Raad druiste dan ook in tegen 

het onafhankelijkheidsbeginsel waarmee de Raad was 

ingesteld en Mr. Van Vollenhove sprak uit dat die 

onbesproken onafhankelijkheid zo geschaad zou worden. 

En ziehier: een MH17 rapport om van te gruwen, kotsen en 

walgen! 

Illuminatilid Joustra moet duidelijk coute que coute op het 

pluche blijven, terwijl deze aarts-arrogante romp op benen 

werkelijk nog niet zou deugen als schoorsteenveger bij 

Tata Steel IJmuiden of classificeerder bij Rendac in Son.  

 *) (Dit betrof de aanvaring met een groepje van 6 grote Canadese ganzen die op ruitrek waren 

vanuit ZW Nederland naar het IJsselmeergebied. Joustra verwijderde de duidelijke foto’ s hiervan 

van het Internet en deed het voorkomen alsof het om lokale grauwe ganzen ging, wat een jarenlang 

massacre met inmiddels tienduizenden ten onrechte vergaste ganzen tot gevolg had. De man is een 

uitermate vunzige witteboordensjoemelaar met een exorbitant weidse subversieve 

belangenverstrengeling en had NOOIT in deze gevoelige vertrouwens positie benoemd mogen 

worden!) 



 
 

 

Het is nu erg verleidelijk om te memoreren, hoe Joustra 

aan het hoofd van een horde LNV-topambtenaren 

hobbyjagend in SBB-natuurreservaat het Veerse Meer 

werd betrapt door onze kompaan en LNV-collega Gerard 

Slob, die daarna dermate kapot werd gemaakt dat hij 

mentaal en fysiek totaal in de vernieling raakte en enkele 

jaren geleden is overleden. 

Die rekening staat dus nog wijd open, mijnheer Joustra. 

Jij verwoestte het leven van Gerard, honderden van 

onze collega’s en tienduizenden onschuldige dieren! 

Dólen wij……? 

 

Wácht u…..! 

   

Dit gezegd hebbende keren we terug naar de draad van dit 

ontluisterende maar 100% waarheidsgetrouwe dossier. 



 
 

Want wij beloofden u nog een tipje van Tjibbes 

tuinbouwverleden te lichten, dat al net zo walgelijk is als 

het héle armzalige leven van deze rossige misgeboorte.  

Joustra heeft zichzelf namelijk alweer 

gedouceerd met een ongetwijfeld royaal 

gegratificeerde functie: voorzitter van 

het Comité Floriade 2022, die van Almere 

Stad een financieel en landschappelijk 

maandecor zal gaan maken. 

Dit is mede te danken aan Joustra’s 

partijgenote Annemarie Jorritsma, ook nooit te beroerd om 

bestuurlijke missers af te dekken 

met catastrofale begrotingsfiasco’s.  

De duizenden werklozen en 

woningwachtenden in de 

gemeente Almere zullen vast niet 

vrolijk worden van het miljoenen 

vretende gebulldozer om een paar 

weken Illuminati-floriade mogelijk 

te maken. 

In dit piepkleine landje van amper 35.000 km2 richten we 

stad en land in volgens democratisch tot stand gekomen 

bestemmingsplannen en er zijn geen neoliberale NWO-

potentaten als Jorritsma en Joustra nodig om het laatste 

beetje leefbaarheid ook nog kapot te maken om der wille 

van een paar weken grof geld graaien.  



 
 

Ogenschijnlijk lijken we nu af te dwalen van 

het feitelijke kernthema, maar wij menen er 

goed aan te doen om u inzicht te verschaffen in de ware 

aard van de gebrilde tweebenige zombie die door onze 

overheid telkenmale wordt gereanimeerd om cruciale 

zaken naar de Gallemiezen te helpen.  

In 2010 deed Joustra aangifte van bedreiging omdat 

een poster op de site van Geen Stijl had geopperd, dat 

rossige Tjibbe wegens landverraad voor een 

executiepeloton thuishoorde. Het is altijd het 

zelfde slag van minderwaardige 

machtsmisbruikers dat meteen naar Justitie 

vlucht zodra men virtueel lik op stuk krijgt. 

Hoewel wij geen voorstander zijn van mondelinge, 

schriftelijke noch virtuele bedreigingen, valt er zeker 

begrip op te brengen voor het feit dat brave burgers out of 

their mind raken door dergelijk topambtelijk effluent.  

En toxisch gif moet immers geruimd worden!  

De tijd lijkt nu aangebroken te zijn voor een 

Parlementaire Enquête, niet alleen naar de ware 

gang van zaken rondom het neerschieten van vlucht 

MH17 en de daar direct mee verbonden zogenaamde 

verdwijning van MH 370, maar ook naar de integrale 

handel en wandel van de voorzitter van de Onderzoekraad 

voor Veiligheid, mr. Tjibbe Joustra.  

Daar is dunkt ons alle reden toe! 



 
 

Want er is overduidelijk op een ongehoorde wijze 

gerotzooid met de feiten, die al direct op de crashsite 

waren vast te stellen en die onweerlegbaar duiden op 

inslagen van munitie uit boordgeschut, zoals dat 

aanwezig is aan gevechtsvliegtuigen. 

Meer expliciet wijzen die sporen op de kalibers .23 en .30, 

zoals die geïnstalleerd worden aan de gemodificeerde 

Sukhoi 25-KM, die zowel bij de Oekraïense-, de 

Georgische- als de Israëlische luchtmacht in gebruik is.  

Hoewel Joustra daar in alle toonaarden over zwijgt, 

gaat het hier om pantser-explosive kogels, die 

gewapend staalplaat doorboren en pas dán exploderen, 

waardoor er aan de intredezijde (de buitenkant)ook 

uittredeverschijnselen zijn!  

Door dit cruciale aspect te negeren kan wat ons betreft 

dit hele aanmatigende prul mét de functionele 

hoofdverantwoordelijke linea recta de Haagse 

afvalversnipperaar in!  

Expliciet werd er op 17 juli 2014 

immers gesproken van 2 Georgische 

toestellen die na afloop van de 

NATO- oefening Sea Breeze op basis 

Dnepropetrovsk werden bewapend 

met Python raketten en .23 boordgeschut en die direct 

daarna richting Donetsk vertrokken. 

Voor een Geheime Missie! 



 
 

Dit uitermate cruciale gegeven ontbreekt 

volkomen in het rapport dat onder 

verantwoordelijkheid van Joustra door de Onderzoekraad 

werd gepubliceerd, maar wél durft deze minderwaardige 

charlatan te suggereren, dat een Buk-raket MH17 heeft 

neergehaald! 

Alle échte deskundigen waren er al van meet af aan van 

overtuigd, dat er absoluut geen sprake kón zijn van een 

Buk-raket, omdat er in dat geval langdurig een scherp 

afgetekende contrail zichtbaar zou zijn geweest, dat op 

geen enkele van de talloze foto- en filmbeelden die er ten 

tijde van de crash werden gemaakt, voorkomt!  

Maar dit is nog slechts kinderspel in vergelijking met het 

botweg negeren van de keiharde bewijzen voor het 

gebruik van boordgeschut door één of wellicht zelfs twee 

straaljagers die, door talloze ooggetuigen en ook door de 

luchtverkeersleiding, bij MH17 zijn waargenomen en 

waarvan ook Russische radarbeelden zijn overlegd.  



 
 

En dan spreken we nog maar niet over het vernietigen 

van elementair bewijsmateriaal dat kort na de crash op 

het Internet te zien was en dat spoorloos verdween 

nadat Joustra met zijn “werk” was aangevangen! Er zijn 

gelukkig veel alerte medemensen die deze foto’s en 

filmbeelden direct gedownload en opgeslagen hebben, 

zodat wij ons er al op verheugen dat Joustra zich t.z.t. voor 

een internationaal tribunaal zal mogen verantwoorden.  

(Nb: Wij zijn gaarne bereid om voor het hoogste gerechtshof te getuigen over de wijze waarop 

Joustra destijds cruciaal bewijsmateriaal inzake de bijna crash van Royal Air Maroc d.d.06.06.2010 

van het Internet heeft verwijderd en deskundige statements van getuigen-deskundigen volkomen 

genegeerd resp. arrogant afgewezen heeft.)  

Wij zullen dan ook graag wat registers opentrekken over 

dit misselijkmakende sujet, dat zich door dit doorzichtige 

broddelwerk medeplichtig maakt aan massamoord én 

opruiing tegen de Russische Federatie.  

  

 

 

 

 

 

 

Hier ziet u namelijk het resultaat van een proefbeschieting 

met een BUK –raket, die onder een hoek van 45° vlak 

boven het toestel is geëxplodeerd. 



 
 

Het is VOLSTREKT ONMOGELIJK om met 

zulk een geleid wapen op 10.000 m. 

hoogte de cockpit te raken aan de 

bakboordzijde en op heuphoogte van de captain en dan 

ook nog (dus mét die zojuist ontplofte surface to air raket!) een gericht 

schot cluster- pantser-explosive bullets af te vuren, 

waardoor het gehele radar-elektromagnetische 

systeem van het toestel wordt vernietigd en er zowel in- 

als uittrede inslagen ontstaan!  

In zijn banale topambtelijke lompheid meent Joustra 

kennelijk nog altijd, dat iedereen gek, dom en blind is. 

Maar wat ons en talloze andere alerte burgers betreft, 

komt hij nu toch echt van een ijskoude kermis thuis.  

Wij laten namelijk niet ongestraft landgenoten en andere 

inzittenden afslachten door een horde bestiale barbaren!  

Een ground-to-air raket zou het toestel immers 

in de meeste gevallen midscheeps hebben 

geraakt en er is weinig hersenwerk voor nodig 

om te beseffen, dat er dan nauwelijks of geen 

ballistische schade zou zijn aan het plaatwerk 

van cabine en voorste compartimenten.  

Maar juist DAAR is sprake van de meest omvangrijke 

impact, ook al probeert Joustra dat te verdoezelen.  

Wij schamen ons voor dit immorele stuk ambtelijk afval!  

 



 
 

Hier zien we dus 

nogmaals de (aanvankelijk 

verdonkeremaande) foto van het 

vitale deel van de cockpit 

onder het raampje van 

de captain, waarin 

duidelijk het salvo te 

herkennen valt waarmee 

een handgroot stuk uit 

de vliegtuighuid is weggeschoten, exact op de plaats waar 

zich het radar gestuurde instrumentarium bevindt dat 

cruciaal is om een vliegtuig uit te schakelen en te doen 

crashen. Let vooral op de in- en uitredeschade van de 

pantser-explosive munitie!  

Deze of soortgelijke impact lukt nooit en te never met een 

ground to air noch met een air to air raket!  

Ons werd duidelijk, dat Joustra nu 

als commissievoorzitter feitelijk 

hetzelfde doet als in 1983/84, toen 

hij aan ondergeschikte ambtenaren 

van het Centraal Diergeneeskundig 

Instituut (CDI) te Lelystad opdracht 

gaf om MKZ –virus uit te zetten op 

melkveehouderijen aan het 

Wrakken- en Espelerpad onder Creil 

in de Noordoostpolder.  



 
 

Meteen bleek het CDI de Siberische 

Kol- en Rietganzen te willen 

beschuldigen van het verspreiden van veterinaire ziekten, 

zodat er naar hartenlust op die dieren gejaagd zou kunnen 

worden: iets waarin door ons ook toen al de satanische 

hand van Joustra, als hoogste ambtelijke chef op LNV, te 

herkennen was.  

Helaas voor dit roodharige secreet staken wij daar toen 

een stokje voor en stopten we ook dit schandaleuze 

gegeven - op z’n Vlaams gezegd – in onze mouw! 

Om dit essay niet al te ingewikkeld te maken, blijven 

andere ettergezwellen waarmee Joustra onze natie 

opzadelde nog maar even in die erg wijde mouw steken. 

Ter gelegener tijd herkrijgen die beslist de vrije ruimte!  

Duidelijk moge inmiddels wél worden, dat die 

Bossche rechter zich in 2010 wel wat beter 

had mogen verdiepen in de achtergronden 

die er destijds toe konden leiden, dat een 

fatsoenlijk mens zonder strafblad Tjibbe 

Joustra voor het vuurpeloton wenste. 

Maar op de keeper beschouwd zou dat nog een veel te 

genadige dood zijn geweest voor deze verachtelijke 

teringlijer. (NB: U bemerkt terecht dat wij stilaan het vocabulaire van Mark Rutte 

overnemen, geheel in de trant van zijn souffleurs van de New World Order!)  

Wij kennen trouwens nóg wel wat oud -Hollandse 

varianten om van zulk een onmens bevrijd te worden!  



 
 

Het zal u nu wel duidelijk zijn geworden, dat Rutte zichzelf 

vooral in zwaar weer heeft geholpen door zijn onbezonnen 

gemeier over die onderste stenen. 

Hij had moeten zeggen, dat onze overheid het aan de 

slachtoffers, de nabestaanden en het hele Nederlandse volk 

verschuldigd is, om niet te rusten voordat de toedracht en de 

achtergronden tot op de bodem zijn onderzocht en de 

verantwoordelijken door het Internationaal Gerechtshof 

berecht zullen zijn.  

Daaruit volgt dan al vanzelf, dat een inherent louche figuur 

als Joustra nooit een dergelijk onderzoek zou kunnen en 

mogen leiden. Maar Rutte koestert partijgenoot Joustra alsof 

die man een kostbaar sieraad is en daarom brengen wij nog 

maar eens in herinnering op welk een vunzige wijze dit 

serpent in 2011 benoemd werd op deze positie.  

Wellicht begint het aan het Binnenhof nu ook te dagen en 

gaat men eindelijk inzien, dat er een breed Parlementair 

Onderzoek moet komen naar de ware achtergronden 

waardoor uitgerekend een Bilharziaworm als Joustra in 

deze uitermate belangrijke functie heeft kunnen belanden. 

Rutte schijnt het allang goed te vinden, want 

er staan wat letters op papier en strekking 

en inhoud doen er bij de VVD toch nooit toe. 

Daarom is het in ons land ook zo’n intens 

trieste egoïstische puinzooi geworden! 

Van Rutte hebben zélfs de doden dus niets te verwachten!  



 
 

Maar valse excuses of bakken vol met inhoudsloze 

Ruttensiaanse Kulpraat kunnen niet meer verhelpen, dat 

de Onderzoekraad voor Veiligheid vanaf 2011 is 

verworden tot een onbetrouwbaar monstrum.  

Waarmee geen kwaad woord gezegd wil zijn ten nadele 

van de onderzoekers die deze hautaine plumpudding 

met het rossige toefje van bovenaf opgedrongen kregen. 

Wij konden dus al vroegtijdig de vuige 

machinaties van Joustra traceren aan de hand 

van de Royal Air Maroc- bijna crash en hebben 

dat ook direct schriftelijk aan mr. Pieter van 

Vollenhoven gemeld.( NB: Hiervan melding maken bij het 

toenmalige V&J-koppel Opstelten-Teeven zou neerkomen op het bij de duivel te biecht gaan!)  

In BC&T (Birdstrike Consulting and Training) 

vonden we een boeiend artikel “Archive 

2010”, waarin aandacht aan deze aanvaring 

met trekkende ganzen wordt besteed en 

waarin ook expliciet wordt vermeld dat het 

een vlucht Grote Canadese Ganzen betrof.  

Joustra heeft zowel de betreffende foto’s van Canadese 

ganzen in de straalmotor én dood liggend op de startbaan 

als de soortnaam Canadese gans buiten de rapportage van 

de Onderzoekraad gehouden.  

Wij eisen nog altijd dat deze notoire sjoemelaar hiervoor berecht en veroordeeld zal worden, omdat hij 

hiermee aantoonbaar en bewijsbaar Valsheid in Geschrifte pleegde!(Nb: Deze leugenactie van Joustra 

bewerkstelligde jarenlange massamoord op bij Wet beschermde Grauwe Ganzen rondom Schiphol, terwijl er 

niets werd gedaan aan de oorzaken waardoor er daar in de oogsttijd veel ganzen komen foerageren. 

Daarmee walste Joustra heen over de vliegveiligheid voor miljoenen luchtreizigers en de economische 

miljardenbelangen van ons land!) 



 
 

In het huidige dossier gaat het echter niet om een bijna-

crash en dode ganzen, maar om een lang tevoren 

beraamde aanslag op een specifiek uitgezocht 

passagiersvliegtuig met 298 inzittenden.  

En dus was dit feitelijk een aanslag op de gehele vrije 

wereld, want men moet óveral met een veilig gevoel 

gebruik kunnen maken van een passagiersvlucht.  

Het allerslechtste wat men daar als overheid van een 

getroffen natie tegenover kan stellen, is een 

onderzoekcommissie die geleid wordt door een wijd en 

zijd beruchte witteboordencrimineel.  

Joustra werd namelijk eerder al wegens 

het geven van foutieve informatie door 

CDA-minister Jan Kees de Jager ontslagen 

als directeur UWV en daaruit had in 

politiek Den Haag keihard lering 

getrokken moeten worden.  

Maar fouten maken, lering trekken en Haagse arrogantie 

zijn drie zaken die op democratische wijze ongeneeslijk zijn 

gebleken. En dus zullen daar harde noten gekraakt moeten 

gaan worden, want op deze manier kán en mág het feitelijk 

geen dag langer meer voort etteren.  

Dat ligt niet aan Geert Wilders en evenmin aan Emil 

Roemer, Henk Krol of Marianne Thieme, die ieder op hun 

eigen wijze al jarenlang doende zijn om de totaal door 

partijpolitiek verkankerde Haagse mores te bevechten.  



 
 

Maar dat is dweilen met een open kraan, want 

de VVD, de PvdA, het CDA, D66, Groen Links 

en zelfs de Christen Unie zijn zo veranderlijk 

als het weer en passen tegenwoordig naar 

eigen meug hun programma’s aan volgens een 

verhoopt profijtbeginsel.  

 In dit licht bezien is het ook niet echt 

verwonderlijk dat de ethisch-, intellectueel- 

en cultureel vrijwel inhoudsloze VVD een 

ronduit crimineel politiek syndicaat is, 

waarbij vrijwel wekelijks bestuurders uit 

allerhande maatschappelijke echelons tegen 

de lamp lopen en er dan gloeiend bij zijn. 

Dat varieert van zoekgeraakte ministeriële 

bonnetjes tot schaamteloos zelfverrijkende 

bankiers, gedeputeerden, burgemeesters en 

wethouders.  

Het is dan ook een gotspé, dat uitgerekend een premier uit 

dit bajesklantenconglomeraat op 18 juli 2014 de boude 

uitspraak deed, die hem wat ons betreft de politieke 

kletskop mag gaan kosten: 

 

 

 

 



 
 

Want het moge inmiddels overduidelijk zijn, dat dankzij de 

machinaties van neoliberale verkiezingsprogramschrijver 

Joustra zowel de ware toedracht als de identiteit van 

uitvoerders en opdrachtgevers achter de MH17- en 

MH370-massamoorden maar zó voor altijd achter de 

groezelige Haagse coulissen had kunnen verdwijnen. 

Uncle Samuel en Oom Benjamin zijn immers onze grote 

vrienden en in naam van het Koninklijke Shell-kapitaal 

moeten we lief zijn voor Kameraad Poroschenko.  

En dat alles in naam van hét grote Verdienmodel: 

Wereldoorlog #3!  

Wij hopen eindelijk op Haagse daadkracht en zien die 

Parlementaire Enquête met vertrouwen tegemoet!  

              

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan komt die onderste steen vanzelf aan de oppervlakte!  



 
 

        Dossier MH17 – MH 370 #5            

Hoofdstuk 7. Both sides of a story 

Ons land is vaker door grote vliegrampen getroffen, zoals 

de crash op Tenerife in maart 1977, toen in dichte mist een 

opstijgende KLM-Boeing in botsing kwam met een 

taxiënde Boeing van Pan Am, wat een macaber getal van 

583 doden opleverde en de ramp op 21 december 1992 te 

Faro in Portugal met een DC-10 van Martin Air, 

die 56 mensenlevens kostte terwijl 106 

inzittenden zwaar gewond raakten.  

In eigen land crashte op 6 oktober 

1981 bij Moerdijk een Fokker Fellowship 

cityhopper van NLM waarbij alle 17 

inzittende omkwamen en op 16 juli 1996 

crashte op vliegbasis Welschap bij Eindhoven 

een Belgisch militair Hercules transportvliegtuig met aan 

boord de fanfarekapel van de Koninklijke Landmacht, 

waarbij 32 doden te betreuren waren. 



 
 

Op 25 september 1996 crashte boven 

de Waddenzee bij Texel een bejaarde 

Dakota tijdens een personeelsuitje 

van de Provincie Noord-Holland, 

waarbij alle 32 inzittenden om het 

leven kwamen.  

Deze crashes betroffen in twee gevallen grond-of 

landingsincidenten waarbij technisch falen of menselijke 

fouten tot de vliegramp leidden, maar de NLM-Cityhopper 

maakte een korte vlucht van Rotterdam naar Eindhoven en 

bevond zich dus op geringe 

hoogte, waarbij een hevig 

buienfront moest worden 

ontweken. Daarbij brak een 

van de vleugels af als gevolg 

van “microbursts” en stortte het vliegtuig in duikvlucht 

neer op de spoordijk en in de Roode Vaart.  

Het Belgische toestel crashte op 

Welschap nadat het in aanvaring was 

gekomen met een spreeuwenwolk, de 

in 1943 gebouwde 

Dakota die bij Texel 

crashte, kampte al 

vaker met problemen aan de 

brandstofpomp en dat had op deze vlucht 

fatale gevolgen. (Veruit de ergste vliegramp met op 

termijn wellicht al vele duizenden doden was de Bijlmercrash 

van El Al in oktober 1992, waarover later meer).  



 
 

 

 

 

Bij de ramp op Tenerife was er sprake van ernstige 

miscommunicatie tussen de verkeersleiding en de 

cockpitcrew in beide airliners. Omdat het erg mistig was 

en er op dat eiland op een zondagmiddag in maart 

nauwelijks sprake kan zijn geweest van lange take-off 

wachtrijen mag wel worden aangenomen dat deze ramp 

gemakkelijk voorkomen had kunnen worden. 

Het Martinair toestel crashte op Faro tijdens erg slechte 

weersomstandigheden en er zijn aanwijzingen dat de 

cockpitcrew belangrijke waarschuwingen van ground 

control in de wind zou hebben geslagen. 

Dit vermoeden werd versterkt nadat bleek dat er mogelijk 

met de opnamen in de voicerecorders was geknoeid.  

Gelukkig voor Martin Schröder had mr. 

Pieter van Vollenhoven toen zijn 

Onderzoekraad nog niet opgestart, zodat de 

‘slagers’ van de Vliegveiligheid hun eigen 

vlees nog mochten keuren.  

Dat levert zelden iets nuttigs op!  

(Volledigheidshalve moet ook de crash van Turkisch Airways vlucht1951 op 25.02.2009 bij Schiphol 

worden genoemd, waarbij 9 doden te betreuren waren omdat de 

Boeing 737 te weinig brandstof had om de 450 meter verderop 

beginnende Polderbaan te bereiken.)  



 
 

Omdat wij Schröder kennen als fervent 

lustmoordenaar van grazende, browsende en 

wroetende representanten van ons aller bedreigde 

inheemse fauna, zou het ons dan ook niet verbazen als….! 

Maar wij zijn geen jagers, varen nóóit blind op vermoedens 

en baseren ons áltijd op de feiten.  

Terug dus naar MH-17 op die trieste donderdagmiddag in 

juli 2014, toen er zich in het Oekraïense luchtruim veel 

méér afspeelde dan de officiële lezingen vanuit Den Haag u 

willen doen geloven.  

Om te beginnen was daar de nautische NATO-oefening 

(Sea) Breeze 2014 (Niet te verwarren met oefening Sea Breeze, die anderhalve maand 

later van start zou gaan), ogenschijnlijk bedoeld om het Kremlin te 

treiteren, maar in werkelijkheid ter voorbereiding op het 

neerhalen van vlucht MH-17, dat de aftrap zou moeten zijn 

voor de start van op zijn minst een nieuwe Koude Oorlog.  

Ziet u nu ook de treffende overeenkomst met 9.11, toen er 

“toevallig” grootscheepse militaire manoeuvres aan de 

Amerikaanse oostkust gaande waren, waarvan zogenaamd 

de moslimkapers handig misbruik wisten te maken? 

En vraagt u zich nu ook nog af, wat er 

wérkelijk is gebeurd met de passagiers die 

zich in de toestellen bevonden die toen in 

de Twin Towers, het Pentagon en in 

Pennsylvania gecrashed zouden zijn?  

Wellicht kunt u ook dát inmiddels zélf wel invullen! 



 
 

 

 

 

 

 

Hoewel dit uiteraard vanuit Washington wordt 

tegengesproken vond NATO-oefening (Sea) Breeze 2014 

wel degelijk plaats in juli, want Reuters meldt op 17 juli: 

“Seven NATO-countries completed naval excercises in the 

Black Sea on Thursday, officials said”. Bron: www.stickyleaks.wordpress)  

Oorspronkelijk was deze oefening zelfs gepland in de 

periode 4 t/m 13 juli, maar hier is duidelijk 4 dagen van 

afgeweken al wordt daar geen verklaring voor gegeven.  

Wél is expliciet vermeld, dat het volgen en herkennen van 

commercieel vliegverkeer onderdeel was van de oefening, 

waarvoor twee Awac-toestellen continu werden ingezet.  

Blijkens het Amerikaanse USNI-News 

waren er gedurende de oefening “Breeze 

2014” in totaal 9 marineschepen aanwezig 

in de Zwarte Zee en het lijdt geen enkele 

twijfel dat iedere vliegbeweging in de 

wijde regio werd geregistreerd en 

vastgelegd (Ter verduidelijking: de afstand vanuit de Zwarte Zee naar de militaire basis 

Dnepropetrovsk is 560 km en vanaf deze basis naar Donetsk circa 500 km pal oostelijk.  Donetsk 

ligt dus amper 600 km vanaf de positie van de NATO-vloot die continu 2 AWACS in de lucht had!)  

.  



 
 

Omdat terzelfder tijd ook de Russische marine een 

tegenoefening met 20 schepen en 20 gevechtsvliegtuigen 

in de Zwarte Zee hield, beschikken ook zij uiteraard over 

een helder beeld van wat er zich op 17 juli écht in 

het Oekraïense luchtruim heeft afgespeeld.  

Die troef zal Poetin beslist nog gaan uitspelen en 

daarom zou ik mijn gebral maar even temperen 

als wij Rutte en Kerry waren, want er zijn al veel 

teveel totaal ongefundeerde verdachtmakingen 

richting het Kremlin geuit. 

Voordat je zulke insinuaties uitspreekt is het geopolitiek 

bezien wel verstandig om even een kosten-batenanalyse 

uit te voeren en na te gaan wat Poetin er mee zou winnen 

om MH-17 uit het Oekraïense luchtruim te schieten. 

Dat lijkt ons tactisch gezien een operatie die alleen maar 

enorm veel verlies zou opleveren en het getuigt van 

ziekelijk nihilisme om in alle ernst deze optie zelfs maar in 

gedachten te nemen. 



 
 

Temeer omdat Poetin zich in de middag van 17 juli 2014 

zélf met het regeringsvliegtuig in hetzelfde luchtruim zou 

bevinden als dat waarin MH-17 werd neergeschoten. 

Als Rutte en Joustra serieus menen 

dat Poetin zich met voorkennis in een 

luchtruim zou begeven waarin zich op 

datzelfde tijdstip een gelijksoortig 

gekleurde airliner zou bevinden die al 

maanden hét target was voor een 

aanslag, dan wordt het tijd voor de afdeling zware 

psychiatrie om met dwangbuizen en muilkorven naar Den 

Haag af te reizen.  

Omdat dankzij de VVD de 

specialistische zorg in ons land 

onbetaalbaar is geworden en juist 

vandaag bekend wordt dat we 

dankzij diezelfde VVD een 

belastingdienstnadeel van maar liefst 700 miljoen Euro 

mogen ophoesten, is het tekenend dat Vlado vanuit het 

Kremlin pijnlijk nauwkeurig de omvang van het integrale 

geopolitieke minkukel kan aangeven. 

Dat lijkt ons wel wat érg royaal ingeschat!  

  

 



 
 

Hoogste tijd dus om vooral die flater op flater 

stapelende neoliberale randdebielen de 

Hofvijver in te bezemen: achter Opstelten, Weekers, 

Teeven en al die andere hardleerse holklappers aan.  

Maar dit uiteraard terzijde, speciaal ter gelegenheid 

van de komende verkiezingen! 

Want we schreven immers “17 juli 2014 even na het 

middaguur” en bevonden ons in de commandocentra van 

NATO–oorlogsbodems in de noordoostelijke sectoren van 

de Zwarte Zee, waar aanstonds door het Bulgaarse 

oppercommando de Oefening “Sea Breeze 2014” zou 

worden afgeblazen.  

Op hun radarschermen zagen de Russen korte tijd later 

een tweetal Sukhoi 25- of mogelijk Mig -29 

gevechtsvliegtuigen opstijgen en koers zetten in 

noordelijke richting, met als bestemming de Oekraïense 

militaire vliegbasis bij Dnepropetrovsk.(Nb: Het is niet mogelijk om 

op radarbeelden expliciet het type gevechtsvliegtuig te identificeren).  

Een medewerker van die basis was er echter getuige van, 

dat er in de middag van 17 juli drie Oekraïense S25-jagers 

opstegen waarvan er een was bewapend met air to air 

raketten, zoals dat op onderstaande foto te zien is. 

 

 

 



 
 

Volgens deze ooggetuige keerde het toestel na enige tijd 

terug zonder raketten, was de piloot erg overstuur en zei 

hij iets als “het verkeerde vliegtuig” of “het vliegtuig was op 

het verkeerde moment op de verkeerde plaats!” 

Blijkens deze lezing zou MH-17 dus zijn getroffen door één 

of twee air to air raketten die zich, zoals we al zagen, 

specifiek richten op het elektromagnetische radarstation 

aan de bakboordzijde van de cockpit.  

Deze raketten zouden dus zijn afgeschoten door 

een S25-jachtvliegtuig, dat kán worden uitgerust 

met faciliteiten voor air to air bewapening, 

hoewel dit op de social media nogal opzichtig 

wordt tegengesproken. Hierbij het harde bewijs!  

Er wordt dus zowel door ooggetuigen, hackers als door 

Russische radaranalytici expliciet gewag gemaakt van 

Oekraïense straaljagers, zodat het er de schijn van krijgt 

dat het gerucht over twee Georgische S25-toestellen een 

hoax is geweest, met de bedoeling om nóg meer ruis te 

doen ontstaan.  

Tóch houden wij die optie open!  

 

 

 

 



 
 

Van Uncle Samuel - in dezen vertegenwoordigt door John 

Kerry, met op de achtergrond Joe Biden en John Mc. Cain - 

is nog niet één bruikbaar radarbeeld overlegd waaruit een 

mogelijke Buk-assault vanuit separatistisch- of Russisch 

territoir zelfs maar kan worden afgeleid. 

Die hele show rond het op dat moment al ruim 

24 uur oude twitterbericht (over het neerschieten van een 

Oekraïens militair transportvliegtuig) van rebellen-

commandant Igor “Strelkov” Girkin, hadden de 

CIA en de Mossad zich in de namiddag van 17 

juli dus kunnen besparen.  

Er dan nog van afgezien, dat er met een 

Buk-raket onmogelijk een inslagbeeld zou 

kunnen ontstaan zoals dat te zien is in de 

hangar van Gilze-Rijen (afb. linksboven: een Buk-

raket zou juist in de bovenzijde van het toestel zijn ingeslagen!)  

En tóch zwetst premier Mark Rutte de 

notoire sjoemelaar Joustra na over een Buk raket en 

Separatistisch - Russische daders. Om op die manier de 

criminele Zionistische orders van Uncle Samuel bóven de 

naakte waarheid te stellen.  

Je moet het vuige lef maar hebben. Maar dit staat wél gelijk 

aan feitenverdraaiing en valselijke beschuldiging en komt 

neer op een extreme vorm van landverraad! (NB: Terwijl zélfs een 

leek kan begrijpen dat een warhead die bóven een vliegtuig explodeert NOOIT pleksgewijze schade 

kan veroorzaken aan de linker-vooronderzijde van de vliegtuigromp, is DIT de conclusie die oud-

LNV-topambtenaar en VVD-verkiezingsprogrambedenker Joustra de Onderzoekraad heeft 

opgedrongen. Dáárom regeert daar de leugen!) 



 
 

Uiteraard zal Rutte absoluut geen zicht hebben op de 

enorme feitenlawine á decharge die Joustra onder het 

vloerkleed heeft gebezemd, maar die onmogelijk erg lang 

aan het daglicht onttrokken kan blijven. 

Want het Internet knapt uit haar voegen van bewijslast! 

Het is dan ook nog een kwestie van tijd en dan zullen de 

neoliberale eigenheimers pas goed gaar worden.  

Want blies onze regeringsara een half 

jaar geleden niet schandalig hoog vanuit 

zijn Bapahomet-torentje en spuwde hij 

toen zijn onbenulgal vol nierstenen niet 

schaamteloos in de Hofvijver? 

Dat neoliberale effluent spoog hij over de hoofden van 

miljoenen landgenoten, die in een feest der democratie 

tégen een nóg uitgebreider EU-verdrag met schurkenstaat 

Oekraïne stemden! Vandaar dus die plotselinge en zeer 

lokale vissterfte van vooral de Schele Pos in de nazomer 

van 2014!  

Ziedaar, wij zongen het vroeger al op het 

schoolplein: “schele, zie jij een vliegmachien, 

schele, zie jij er twee misschien?”  

Het is een gotspé dat Rutte, ziende blind en 

horende doof als hij is, als wegwerp-

historicus zélfs geen lering trok uit dat oude 

belhamellied, waarin potjandorie voor goede verstaanders 

al wordt verwezen naar MH17 en MH370!  



 
 

 

Jawel Mark: twéé vliegmachinen, waarin zich ééns 537 

levende mensen bevonden, die in koelen bloede werden 

vermoord en als vuilnis werden gedumpt door jouw 

vriendjes uit de Jordaanvallei en uit het leugenachtige land 

van jouw suikeroom Samuel: de bedenker van het tot in 

het beenmerg verkankerde egoïstische-neoliberalisme. 

Mogen wij ons daarvan distantiëren en getrouw aan onze 

Geuzeninborst de tirannie verslaan en onze 

doden niet alleen gedenken, maar ook wreken? 

Of was het wellicht ontgaan, dat vlucht MH17 

werd neergeschoten bóven het gebied waar 

ónze Koninklijke Shell en hún Chevron via het 

bedrijf Burisma Holdings Inc. van de zonen van 

Joe Biden en John Kerry en ten profijte van 

Zionist en oligarch Ihor 

Kolomoyskyi en zijn 

boezemvriend Pjotr Poroschenko, 

gigantische schaliegasvelden 

denken te gaan exploiteren?  



 
 

Vanzelfsprekend is een Nederlandse 

neoliberale premier op de hoogte van 

zulke megalomane verdienmodellen en 

dat geldt natuurlijk ook voor onze toenmalige 

welbespraakte en selfkickende salonsocialistische minister 

van Buitenlandse Zaken met de nederige achternaam.  

Wellicht informeerde die wat Pinoccio-

achtige Limbo bij zijn ambtsgenoot Kerry 

of er op het Burisma-terrein van diens 

stiefzoon ook landgenoten en andere 

inzittenden van vlucht MH17 als 

bakstenen uit de hemel waren komen vallen en legde 

Kerry uit dat daar géén Nederlandse verlopen-

paspoorthouders bij waren. 

En misschien waren het wel déze stenen waarover Rutte 

raaskalde in die veel te vaak gememoreerde toespraak en 

zullen die – als het meezit – over een kleine 

maand zowel virtueel als electoraal als 

molenstenen om zijn leugenachtig 

strottenhoofd hangen.  

You’ll never know!  

Maar zeker is wél, dat boontje om zijn 

loontje zal komen. 

Want ook pijlsnelle leugens zullen op 

gepaste momenten worden achterhaald! 



 
 

 

 

 Dossier MH 17- MH 370 #6     

Hoofdstuk 8. Foute vrienden 

 Als kind leerden wij al dat het onverstandig was om met 

verkeerde leeftijdsgenootjes om te gaan en kwamen we er 

maar al te vaak door schade en schande achter, dat deze 

goede raad beter opgevolgd had kunnen worden. 

De gevolgen van die 

foute keuzes waren 

doorgaans nog te 

overzien en bleven 

gewoonlijk zonder 

pijnlijke nasleep, maar 

dat had achteraf bezien 

ook toen al heel anders 

kunnen verlopen. 

Datzelfde geldt uiteraard ook voor 

de grotemensenwereld en al 

helemaal wanneer die zich 

bestuurlijk op lokaal-, regionaal-, 

nationaal of zelfs mondiaal 

geopolitiek niveau gaat bewegen. 

Dan is héél goed nadenken geboden 

om geen dramatische fouten te begaan!  



 
 

In al die gevallen blijven de lessen 

die vroeger geleerd werden 

onverminderd van kracht en zal 

men zich er rekenschap van 

moeten geven, dat de impact van 

foute vriendschappen omvangrijke 

gevolgen zal kunnen hebben.  

Niet alleen voor zichzelf, maar voor alle mensen die men 

vertegenwoordigt!  

Zo was het destijds erg lichtzinnig van onze regeringen, om 

nazaten van Europese gelukszoekers die per schip 

westwaarts waren 

getrokken om daar de 

bewoners van een 

heel continent uit te 

moorden en zich land 

toe eigenden waar al 

honderdduizenden 

jaren hoog beschaafde 

medeschepselen 

woonden, louter te 

vertrouwen omdat zij 

onze Nazistische buurman hadden verdreven en een nog 

oostelijker dreiging zeiden te zullen beletten. 

Dáárdoor zijn wij namelijk al sinds de Duitse capitulatie in 

Hotel de Wereld geen baas meer in eigen land! 

 



 
 

Omdat bijna iedere 

Hollander gedurende de 

oorlogsjaren werd 

geconfronteerd met 

Joods-Nederlandse 

onderduikers en met 

grootscheepse razzia’s en deportaties, sprak het feitelijk 

voor zich dat overlevenden van de Holocaust konden 

rekenen op piëteit en dat vanaf 1948 het nieuwe Joodse 

thuisland Israël met vriendschap werd omarmd.  

Echter, nagenoeg niemand 

realiseerde zich, dat de Holocaust 

vrijwel uitsluitend de Judistische 

joden trof en dat die massale 

vernietiging werd gefinancierd 

door Zionistisch kapitaal in een 

satanisch pact met Hitler.  

Des te vreselijker dus, dat in 1948 het (in 1917 in óns land getekende) 

Recht op Eigen Staat vooral ten goede 

kwam aan Khazaarse Zionisten, die 

feitelijk de alleenheerschappij op 

aarde nastreven en van meet af aan 

(ergo: sinds 1948) op voet van oorlog leven 

met alle Arabische-, Christelijke- en 

Judistische buurvolken ter weerszijden 

van de Jordaan. 

Van wel héél erg foute vrienden gesproken! 



 
 

Maar voor een nóg beter begrip: de 

Khazaarse Zionisten ontketenden in 1917 

de Russische Revolutie, waarbij zij met hun 

Bolsjewiekse horden ruim 20 miljoen 

Russische burgers, inclusief de tsaar en zijn 

gezin, vermoordden en alle bezittingen en 

kunstschatten roofden.*) 

Vraagt u zich nu nog steeds af, hoe de 

Rothschilds aan hun onuitsprekelijke 

vermogens komen en waarom het mondiale 

bancaire metier tot een door enkele dozijnen 

satans gedreven hel op aarde is verworden?  

Oké, dan komen we nu dus eindelijk tot de kern van de 

MH17 en MH 370-ellende. 

U zag zojuist een kaartje van de vroegere “Heimat” van het 

Zionistische Nazi-Khazaren cabal, waarop ongetwijfeld een 

deel van de huidige grenzen van de autonome republiek 

Georgië te herkennen zijn, die overigens destijds veel 

huidig Oekraïens territoir omvatte. 

Georgië: dat land waarvan Eduard 

Shevardnadze van 1995 tot 2003 

president was en waarvan het openbaar 

bestuur sinds de zelfstandigheid een lange 

traditie van corruptie en nepotisme kent. *(Vrijwel niemand weet, dat 

door list en bedrog de Federal Reserve Bank die al het goud en zilver van de VS beheerd, eigendom 

is van de Rotschild clan. Met alle afgrijselijke gevolgen van dien. Daarvoor waarschuwden al 

Abraham Lincoln en John F. Kennedy, de twee gruwelijk vermoorde Amerikaanse presidenten!)  



 
 

 Welnu: er was immers sprake van een NATO-bevel dat van 

Georgië, in ruil voor toetreding tot het bondgenootschap, 

eiste dat zij haar straaljagervloot in Israël liet modificeren 

en geschikt liet maken voor air to air strikes. 

Zodoende nam Georgië 

deel aan oefening Sea 

Breeze 2014 met twee 

gemodificeerde SU-25 

toestellen, die 

uitgerust waren met 

.23 geschut en air to air 

raketten en die op 

17.07 vanuit de Zwarte 

Zee naar 

Dnepropetrovsk 

gevlogen zouden zijn 

om …te tanken.  

Maar de afstand tot hun 

thuisbasis in Georgië was 

nauwelijks groter dan die 

vanaf het vliegdekschip 

bezuiden Jalta tot het 

Oekraïense Dnjepropetrovsk, 

zoals u hierboven en 

hiernaast zelf kunt 

vaststellen! (Bovendien beschikt ieder 

vliegdekschip uiteraard over tankfaciliteiten!) 



 
 

Dit werpt dus een gans ander licht op deze hele schimmige 

schoftenstreek, die uiteindelijk aan 537 luchtreizigers (MH17 

+ MH370) het leven zou kosten en desondanks als False Flag-

operatie glansloos mislukte en inmiddels in al haar 

vunzige smerigheid steeds tastbaarder op straat ligt. 

Met een fingerprint van de Zionistische Uncle Samuel! 

U kunt de rest van dit verhaal waarschijnlijk, ook zonder 

uitgebreide bestudering van de recente geopolitieke 

geschiedenis, wel bij benadering invullen. 

In hun arrogante overtuiging dat men alles in de hand had 

om zowel Poetin een vernietigende hak te zetten, 

Poroschenko in een kapitalistische houdgreep te nemen en 

het nietige maar strategisch gesitueerde Georgië volledig 

aan hun machtige willekeur te onderwerpen, maakte men 

echter een aantal cruciale fouten. 

De eerste heet Ihor Kolomoyskyi, is Zionist, filty rich en 

had met zijn louche vriend Poroschenko het plan 

ontwikkeld om de schaliegasvelden in Oost-Oekraïne veilig 

te stellen door de pro-Russische separatisten als 

moordenaars van een westerse airliner te doodverven en 

langs die weg meteen 

de separatistische 

beschermheer Poetin 

voorgoed af te 

snijden van “hun” 

schaliegas-miljarden. 



 
 

Dit was al op voorhand een tot mislukken gedoemd 

complot, dat duidelijk ondershands werd voorbereid.  

Dan waren daar de Yanks, die in 

steeds sterkere mate  met hun 

teerzand- en schaliegasexploraties 

in eigen land zowel door volk, 

congres als president werden 

tegengewerkt, zodat hun “young 

ones” met Kolomoyskyi’s Burisma 

Holdings Inc. dat varkentje wel 

zouden wassen.  

De hele CIA werd daarvoor gemobiliseerd dus rekende 

men zich in Washingtonse achterkamers, in macabere 

krochten van Yale University en bij sinistere sessies in 

Bohemian Grove al stinkend rijk. 

Daarbij werkte men nauw samen met de Zionistische 

Mossad, die immers op 9.11 vanuit gebouw 7 de hele 

zogenaamde aanslag op het WTC had uitgevoerd en er 

voor zorgde dat geen enkele van de vele honderden 

Israëliërs die er in de Twin Towers werkten, zelfs maar 

een schrammetje op liep. 

Voor de laatste twee van deze partijen was dus MH 17 het 

al lang en breed vaststaande target, terwijl aan de zijlijn 

Kolomoyskyi (getuige zijn onderschept chatcontact) gemeen spel 

speelde met Poroschenko.  



 
 

Het krijgt er zodoende de schijn van, dat 

op 17 juli 2014 drie verschillende 

criminele agenda’s elkaar overlapten en 

dat er daardoor zaken fout zijn gelopen 

En ziedaar: even voor het moment 

suprême kwam het bericht, dat president 

Poetin in zijn regeringsvliegtuig het 

Oekraïense luchtruim zou kruisen, rond 

dezelfde tijd en niet vér van het punt 

waar ook vlucht MH 17 zou passeren. 

Was dit onvoorziene realiteit of een listige hoax?  

Inmiddels was de controle over de verkeerstoren in 

Kiev overgenomen door militairen van de Minister 

van Binnenlandse Zaken en agenten van CIA en 

Mossad, maar bleef het personeel in functie.  

Daardoor kon de Spaanse verkeersleider Carlos 

Buca, via zijn gsm, verslag doen van alles wat er in 

de toren en op de radarschermen gebeurde. 

Daarbij kreeg hij kennelijk opdracht om nonsens te 

verspreiden, want zijn nadrukkelijke bewering (2x herhaald), 

dat MH17 niet door een gevechtsvliegtuig maar door een 

raket werd neergeschoten, is volstrekte onzin. 

Er was ook geen enkele reden om deze mededeling met 

stelligheid te herhalen, omdat Carlos vanuit zijn positie 

onmogelijk de exacte gang van zaken kon vaststellen.  



 
 

Dit omdat: a) op een 

radarscherm air to air 

vuurlijnen niet zichtbaar 

zijn en b) een vanaf de 

grond afgeschoten raket 

een breed en lang zichtbaar 

contrail zou hebben 

veroorzaakt dat door 

niemand in het Donetsk-

bekken is gezien.  

Het waren overigens de laatste signalen die Carlos Buca 

communiceerde naar de buitenwereld, maar net even té 

cruciaal om geloofwaardig te kunnen zijn. 

De info van deze Carlos lijkt dus ook, al dan niet tegen wil 

en dank, een CIA/Mossad-hoax te zijn!  

Daarom lijkt het béter om de uitspraken en analysen te 

memoreren van personen die met échte kennis van zaken 

de wrakstukken van MH 17 bestudeerden.  

Zo kwam de Canadese OVSE-waarnemer 

Michael Bociurkiw al direct ter plaatse 

onomwonden tot de overtuiging, dat 

MH-17 air to air was beschoten met 

mitrailleurvuur door twee 

jachtvliegtuigen (volgens hem van de Oekraïense 

luchtmacht). 

 



 
 

Ook de gepensioneerde Wehrmacht-

officier en raketspecialist Bernd 

Biedermann stelde al direct in juli 

2014 vast, dat er absoluut geen sprake 

kón zijn van een raketinslag en dat MH17 zonder enige 

twijfel door air to air geschut was neergeschoten. 

De shrapnel-inslagen in de romp 
van het vliegtuig tonen het 
karakteristieke profiel en patroon 
dat .23 en .30 pantser-explosive 
boordgeschut van 
straaljagers te zien 
geeft en lijken in 

niets op de splinterregen van een 
exploderende warhead-raket die het 
gehele raakvlak van het vliegtuig zou 
hebben doorboord met tienduizenden 
metaalfragmenten!(NB: Wij wezen er al vaker 
op, dat de speciale munitie van het boordgeschut 
door staalplaat heen dringt en dan pas explodeert, 
waardoor zowel in-als uittredegaten in de 
vliegtuigromp zijn ontstaan. Dit is totaal onmogelijk 
bij het schervenbombardement van een 
exploderende surface to air warhead en het is 
feitelijk onbestaanbaar dat een specialistisch team 
dit essentiële bewijs volledig negeert! Maar wij 
herinneren er graag aan dat juist de foto’s van deze 
cruciale bewijsstukken aanvankelijk van het 
Internet verwijderd zijn geweest zoals wij dat ook in 
2011 bij de zaak Royal Air Maroc meemaakten. 
Driemaal cruciaal bewijs vervreemden mag geen 
scheepsrecht worden en gerechtelijk handelen tegen 
Joustra lijkt ons hier dringend noodzakelijk!)  

 



 
 

Ook attendeerden wij er al keer op keer op, dat er gericht 

werd geschoten op de cabine en expliciet op de plaats 

waar zich het radarsysteem bevindt, namelijk op 

heuphoogte van de captain seat!  

De terzake kundige Biedermann en Bociurkiw en ook 

talloze andere experts wezen daar al van meet af aan op en 

het is aan alerte fotojournalisten zoals Jeroen Ackermans 

te danken, dat alle onweerlegbare bewijsstukken virtueel 

werden vastgelegd en veelvoudig opgeslagen, zodat 

Joustra cum suis niets meer konden laten verdwijnen.  

Zo legde Ackermans ook het kort 

tevoren overgeschilderde voorwielluik 

vast van het toestel dat feitelijk 9M-

MRO was en dat zogenaamd in de 

Indische Oceaan zou zijn verdwenen. 

Ook aan die lak* moeten de forensische 

experts van Joustra maar eens grondig gaan snuffelen en 

dan meteen de serienummers van beide Rolls Roys 

motoren goed vergelijken met die van de échte 9M-MRD! 

Die was immers in juli 2014 off duty 

wegens onderhoud.  

Dit alles zal hen beslist een onaangename 

verrassing bezorgen! *(Aangezien toestel 9M-MRD op 

17 juli 2014 op de kop af 17 jaar oud was vallen ons speciaal de 

lakbeschadigingen op de letters R en D op, die lijken te duiden op verf 

die nog niet compleet is uitgehard. Maar het échte toestel 9M-MRD 

was de hele maand juli off-duty vanwege groot onderhoud!  



 
 

   

Het wordt echter allemaal nog vele 

malen erger, want de bewijslast tégen 

een Buk-aanval, die ook zónder een 

bezoek aan Gilze Rijen voor eenieder is 

te raadplegen, lijkt vrijwel onbegrensd.  

Dat een heel team van goed betaalde en toch 

“onafhankelijke” specialisten kogelgaten kan 

verwarren met scherfinslagen zou in een 

incidenteel geval misschien nog te begrijpen 

(hoewel nooit te rechtvaardigen) kunnen zijn. Maar het 

negeren van ontegenzeglijke in- én 

uittredeschade door shrapnel-munitie en het 

afdoen als een raketexplosie terwijl zonneklaar 

moet zijn dat dit een botte leugen is, valt niet 

anders te typeren dan welbewust misdadig 

handelen.  

Het lijdt inmiddels geen enkel twijfel meer dat MH 17 van 

nabij werd neergeschoten door een of twee met kaliber .23 

en .30 shrapnel-munitie uitgeruste jachttoestellen. 

Aangezien de separatisten niet over vliegend materieel 

beschikken* en Rusland het niet zou riskeren om zulk een 

actie in Oekraïens luchtruim uit te voeren, moge het 

duidelijk zijn wie verantwoordelijk is voor de gruwelijke 

moord op 298 mensen. *(Wel is dus bekend dat Kolomoyskyi het plan had om een 

westerse airliner neer te schieten en over een eigen militieleger beschikt dat zowel Buk-installaties als 

vliegend materieel bezit. Maar uit het gehackte chatgesprek tussen Kolomoyskyi en zijn luitenant Olyinik 

blijkt duidelijk, dat Kolomoyskyi op 17 juli buiten het neerhalen van vlucht MH 17 stond.)  



 
 

  Van meet af aan heeft Rutte 

kwetsend geroeptoeterd tégen en 

óver de Separatisten, die vanaf 

het eerste moment op 17 juli 

2014 alle medewerking hebben 

gegeven bij het bergen van de 

stoffelijke resten en het bewaken 

en veiligstellen  van cruciaal 

bewijsmateriaal.  

Via hén en van het Kremlin kreeg ons land vanaf het eerste 

moment alle informatie in de vorm van radar- en 

satelietbeelden aangereikt, terwijl Oekraïne en de VS 

deugdelijk onderzoek ten behoeve van een juiste 

rechtsgang van meet af aan hebben getraineerd.(NB: Cruciaal is 

het totaal ontbreken van NATO-radar- en satelietbeelden, die immers ingevolge oefening 

Sea Breeze 2014 in ruime mate voorhanden moeten zijn! Heeft men die gewist dan is dat 

vervreemding van bewijs in een geval van massamoord met voorbedachten rade!)  

Wij gaven al aan waarom John Kerry meer 

belangstelling koestert voor een crimineel 

staatshoofd van een schaliegasrijk land 

dan voor een berg dooie lijken, een 

Maleisisch airlinerwrak en een nietig 

landje in rouw!    

Tenslotte was het zijn eigen CIA die het 

commando in de verkeerstoren overnam, 

samen met Mossad en militairen van de 

Oekraïense Minister van Binnenlandse 

Zaken.  



 
 

Want zó gaat dat bij deze beoogde 

“volwaardige” EU-partner! 

Met het Oekraïne-referendum, dat Rutte c. s. te vuur en te 

zwaard hebben bestreden en trachtten te verhinderen, gaf 

het Nederlandse volk duidelijk aan dat men helemaal klaar 

is met de Brusselse verkrachting van onze democratische 

waarden en normen en dat het afgelopen moet zijn met de 

ratrace naar almaar meer Geld, Macht en Corruptie!    

Dankzij het door geen enkele Europeaan 

op reguliere wijze gekozen Europese 

Parlement, raakten wij onze soevereiniteit 

kwijt en kregen trollen en nazi’s aan het 

roer van het almaar wrakker wordende 

smaldeel dat EU heet.  

Oekraïne laat zien waar dat toe leidt en wat 

de toekomst  gaat brengen wanneer er niet 

als de gesmeerde bliksem 180 graden van 

koers zal worden veranderd.  

Want links- of rechtsom, de MH17 

catastrofe is een lineair gevolg van een 

totaal verkankerde Brusselse geopolitiek, waarbij het vuil 

de bezem de baas is geworden! 

Zelfs zónder referendum weten we nu al zéker: dít wil 

geen énkele weldenkende Europeaan!    

 



 
 

    Dossier MH17 – MH370 #7 

          Hoofdstuk 9. Laat de doden vrijuit spreken  

Nu helder in beeld is gebracht, dat Mr. Pieter van 

Vollenhoven in 2011 volkomen terecht in toorn ontstak 

over de meer dan schandalige wijze waarop de benoeming 

van ras-hielenlikker Joustra tot stand kwam en ervoor 

waarschuwde, dat hiermee de onafhankelijkheid van de 

Raad in gevaar zou komen, dringt zich de vraag op, wélke 

stoffelijke overschotten en lichaamsdelen er uiteindelijk in 

Hollandse Rading gelinkt zijn aan wélke DNA-profielen. 

Want nu we wéten dat vlucht MH 17 plaatsvond in toestel 

9M-MRC waarvan de Volendammer  Cor Schilder aka Pan 

luttele ogenblikken voor boarding een duidelijke foto via 

Face Book de wereld instuurde en er amper vijf uur later 

op de crashsite, naast talloze lijken en een afgrijselijke 

kadaver-in-formaldehyde-stank ook het wrak zou liggen 

van toestel 9M-MRD,(die echter op datzelfde moment in een hangar te Kuala Lumpur groot 

onderhoud onderging*)waarvan aangenomen wordt dat dit in 

werkelijkheid 9M-RMO was, die op 7/8 maart 2014 

spoorloos verdween, lijkt het ons een terechte vraag om te 

stellen: wélke lijken heeft men geïndentificeerd en gekist 

terug gegeven aan de nabestaanden?(*Tenzij 9M-MRD helemaal niet off duty 

was maar werd gebruikt voor de lijken-dummyvlucht en 9M-MRO op Diego Garcia of in Tel Aviv verborgen 

wordt gehouden: enerzijds om het verzekerde bedrag te cashen- het gaat tenslotte om Rothschildbussiness-en 

anderzijds om tzt door Israël als vliegende bom te worden gebruikt. Wij menen dat optie A niet realistisch 

kan zijn vanwege de op de crashsite ontbrekende Rolls Roys motoren waaraan 9M-MRD onweerlegbaar te 

identificeren zou moeten zijn. Daarom dient Joustra dát absolute  bewijs te leveren (in casu: beide originele 

RR-motoren van toestel 9M-MRD of  9M-MRC).  Overigens twijfelen wij niet aan de oprechtheid van prof. 

Maat en zijn collega’s, maar alle malversatie-opties moeten 100% zeker uitgesloten zijn.)  



 
 

Het doet ook ons veel pijn, maar die vraag moet gesteld en 

beantwoord worden en van Joustra zult u dit nóóit horen!    

In de voorgaande hoofdstukken reconstueerden wij al 

minitueus wat er in werkelijkheid met vlucht MH 370 

gebeurde nadat het toestel in de nacht van 7/8 maart 2014 

zonder noodsignaal van de radar verdween en later 

virtueel opdook in een(op coördinaten te traceren)Faradayachtige 

hangar van de geheime Amerikaans-Israëlische basis op 

het atol Diego Garcia, bij de Malediven archipel.  

 

 

 

 

Dit toestel werd echter in het voorjaar van 2014 zonder 

duidelijke Malaysia Airways kenmerken getraceerd in Tel 

Aviv op een afgesloten nogal haveloze uithoek van de 

luchthaven, waar het geparkeerd leek te zijn naast een 

toestel van Al Italia.  

De alerte fotograaf leek er zeker van dat dit 

toestel 9M-MRO (van de verdwenen vlucht MH 370)betrof en 

aangenomen werd dat het op deze plaats is 

omgekat tot 9M-MRD, maar het was niet 

mogelijk om het kenmerk op het luik van het 

voorste landingsgestel in goede resolutie 

leesbaar vast te leggen.  



 
 

Wel lijkt het er op, dat er zéker geen helblauwe letters op 

het luik stonden.  

Zoals ook te zien is, ontbraken in Tel Aviv de beschildering 

op de staartvin en de midscheeps tekst MALAYSIA, waaruit 

zou kunnen blijken dat men daar in voorjaar 2014 nieuwe 

lak op moet hebben aangebracht. 

Dat zal dus nog jarenlang forensisch aantoonbaar zijn!  

Kennelijk streefde men er naar, om 9M-MRO volledig 

identiek te maken aan 9M-MRD, maar zag daarbij dus 

enkele essentiële zaken over het hoofd. 

Kleinigheden, die uiteindelijk de naakte waarheid aan het 

licht zullen gaan brengen! 

 

 

 

 

Inmiddels weet u, dat Malaysian Airways eigendom is van 

de Rothschildclan, die 65 jaar geleden Adolf Hitler in ruil 

voor oorlogsfinanciering de Judistische Holocaust 

afdwong, die eerder al 20 miljoen Russische bourgeoisie 

en burgers over de kling joeg, die Keizer Wilhelm zijn WO 

1 gaf en de Spaanse Griep verspreidde, Napoleon van de 

noodzakelijke expansie-pecunia’s voorzag en destijds ook 

de Amerikaanse massamoord op de aboriginele indianen-

populaties en de latere Burgeroorlog financierde. 



 
 

Dan begrijpt u nu dus ook, dat een paar honderd op 

voorhand dode maar wél betalend ingeboekte MA-

passagiers absolute peanuts zijn voor dit Khazarenschuim, 

dat nooit tevreden is met wat men heeft. 

 Zij wanen zich heersers over Moeder Aarde en gaan over 

lijken om die heerschappij tastbaar te maken.  

Hiernaast ziet u een kaartje van Israël waarop (rode 

stippen)maar liefst 9 militaire vliegvelden te zien zijn. 

De landoppervlakte van Israël is minder dan 25.000 

km2, dus zelfs nog 10.000 km2 nietiger dan ons landje, 

dat exact evenveel bases telt.  

Maar ónze krijgsmacht bestaat voor 90% bij de gratie 

van vredesmissies, terwijl de Zionisten voortdurend op 

oorlogspad zijn!  

Na al het voorgaande zal het u dan ook niet erg rauw 

meer op de lever vallen, als we herhalen wat eerder al 

werd gezegd over de 239 mensen van vlucht MH 370.  

Op 11.09.01 bij de zogenaamde moslimaanval op WTC en 

Pentagon werden namelijk alle ingeboekte passagiers door 

CIA en Mossad op een Amerikaanse Air Force basis aan de 

oostkust vermoord, terwijl men drones in de Twin Towers 

liet crashen en een kruisraket op het Pentagon afvuurde. 
(Het is een vaststaand feit, dat een van de airliners die op 9.11 in de Twin Towers zou zijn gecrasht 

nadien door een militair piloot werd gezien en herkend op een Amerikaanse Air Force basis aan de 

oostkust. Daarenboven: de foto- en filmbeelden van 9.11tonen duidelijk dat de Twin Towers door 

militaire drones werden aangevallen, terwijl het bij het Pentagon een kruisraket betrof). 



 
 

In 2014 was er geen spektakelstuk nodig en werden de 

239 gijzelaars via Diego Garcia naar het Heilige Land 

vervoerd waar zij door Zionistische satans werden vergast, 

verminkt, geformaldehydreerd en tijdelijk ingevroren.  

Want zij moesten immers in vlucht MH17 figureren! (*Deze 

zaak zit echter nog veel gecompliceerder in elkaar dan wij meenden. Aan boord waren immers 20 Aziatische 

employees van het in Texas gevestigde bedrijf Freescale Semiconductor Comp,(FSC) onderdeel van Blackstone 

Comp. eigendom van Jacob Rothschild. Onder de Chinese inzittenden bevonden zich vier representanten van 

bedrijven die in een joint venture constructie samenwerkten met FSC en die personen bezaten ieder 20% van 

het octrooirecht op een innovatieve halfgeleider, terwijl er 20% bij het Texaanse moederbedrijf berustte. 

Door een constructie waardoor bij overlijden van een of meer contractanten de overblijvende partij de 

vrijkomende octrooirechten verwierf, werd Freescale aka Blackstone aka Jakob Rothschild dus 100 % 

eigenaar van het octrooirecht! Daar wil een échte Rothschild wel een vliegtuig met inhoud aan opofferen).  

In hoofdstuk 5 legden wij al uit hoe de reisbagage van de 

passagiers van vlucht MH 17 mogelijk werd gelinkt aan de 

stoffelijke resten uit vlucht MH 370 en hoe uiteindelijk 

toch het juiste DNA-materiaal via Eindhoven en de A2/A28 

in Hollandse Rading kon belanden. 

Het toestel dat op 17 juli werd neergeschoten was immers 

vrijwel zeker de tot 9M-MRD 

omgekatte vlucht MH 370 en 

de wagons met stoffelijke 

resten moeten tússen 

Donetsk en Charkov 

omgewisseld zijn. *) 

Bizar, maar wel de stinkend 

naakte waarheid!  

(NB: De omwisseling van de verzegelde wagons moet vóór de aankomst in Charkov hebben 

plaatsgevonden, waar het inspectieteam van FBI, Interpol en LTFO op 23 juli een aantal 

lijken en lichaamsdelen telde dat min of meer overeen komt met het aantal van 298 

inzittenden. Vlucht MH370 had immers slechts 239 vnl. Aziatische inzittenden!) 



 
 

 

 De aanwezigheid van waarnemers 

van FBI, Interpol, OVSE en ICAO in 

Oost-Oekraïne biedt helaas niet de 

geringste garantie voor “clean work”, 

al is dat in dit geval wel een bizarre 

contradictio in termini! 

Terwijl de separatisten het bergingswerk verzorgden van 

een massamoord die vanuit 

Kiev, Jerusalem en Washington 

was geregisseerd en 

Oekraïense soldaten vanuit 

Kiev opdracht kregen om met 

egards 298 kisten naar twee 

vliegtuigen te dragen, wisten 

Timmermans en Rutte niets anders te verzinnen dan 

hoofdschuldige Poroschenko te roemen voor zijn 

edelmoedige medewerking.  

Omdat een groot deel van het wérkelijke plaatje zich op 

dat moment (i.c. 24 juli) dankzij het werk van fotografen, oud-

piloten, ex-militairen, häckers en internet-grazers in al 

haar vunzige smerigheid reeds aftekende, verloor onze 

regering toen op slag het allerlaatste spoortje van 

vertrouwen. 

Meteen was duidelijk: ZIJ zullen niemand vervolgen!  



 
 

  

 

 

 

 

 

 

Daarom begonnen wij dit hoofdstuk met de vermaning van 

oprichter Van Vollenhoven, die al meteen in 2011 “zijn” 

onafhankelijke Onderzoekraad kapot gemaakt zag worden 

door een tot in het beenmerg verkankerde oud-

topambtenaar, die al vanaf zijn jongambtelijke jaren een 

veelsporentrack van mismanagement, machtsmisbruik, 

manipulatie, feitenverdraaiing, leugen, bedrog en vooral 

erg veel menselijk leed op zijn bezoedelde palmares heeft.  

Vele duizenden praktiserende en gepensioneerde LNV-, 

UWV-, NTCb- en andere rijksambtenaren zullen daar onder 

ede graag een respectabel aantal boekdelen over openen!  

En zulk een door en door verachtelijke windbuil is dus 

verantwoordelijk voor het verkrachtte MH-17 dossier. 

Het voelt voor ons alsof Rutte een tankwagen rottende 

drijfmest over 298 slachtoffergraven heeft uitgestort!  

Dit SCHREEUWT om een PARLEMENTAIRE ENQUETE!  



 
 

Zowel de doden als de nabestaanden, het hele meelevende 

Nederlandse volk en feitelijk alle hedendaagse en 

toekomstige luchtreizigers verdienen het, dat deze 

weerzinwekkende massamoord op professionele wijze 

wordt onderzocht en dat daarover tot in de allerkleinste 

details waarheidsconforme rapportages verschijnen. 

Want alle schuldigen moeten worden getraceerd en 

berecht en dienen voor altijd uit de samenleving te 

verdwijnen. 

Kortom: daar moet gehakt van worden gemaakt.  

Bij voorkeur in de meest letterlijke zin des woords!  

 

 

 



 
 

                                   

                 

                       Dossier MH17 – MH370 #8       

Hoofdstuk 10. Schreeuw om gerechtigheid! 

 

In de voorgaande pagina’s van dit openbarende referaat 

namen wij spade, houweel en mestvork ter hand en togen 

als plichtbewuste burgers op zoek naar stenen die onze 

zelfvoldane nationale schandknaap eigenlijk het liefst 

meteen in de neoliberale vergruizer zou mikken.  

Gewapend met interactieve graafmachines, virtueel-

forensische detectoren en gewoon nuchtere analytische 

hersengymnastiek bleek het dankzij het werk van hackers, 

bloggers en internetspitters voor ons veelkoppig 

rechercheteam niet al te moeilijk, om zowel de gang van 

zaken rond de verdwijning van vlucht MH370, de aanslag 

op vlucht MH17 en al wat daarmee in verband staat, tot 

heldere en bewijsbare feiten te herleiden.  

Het was daarbij niet altijd eenvoudig om waarheid en fabel 

te scheiden want gelooft u ons: Rutte en Joustra zijn echt 

niet de enige leugenaars en waarheidverdraaiers die er in 

dit trieste dossier rondwaren.  

 



 
 

Omdat er van een premier die voor de NOS-camera’s 

spierballentaal uitbraakt en vervolgens ons land en zijn 

eigen ambt te schande maakt door bijna in de armen te 

vallen van een man, die wel niet 

zélf het .30 en .23 boordgeschut 

zal hebben bediend, maar wiens 

militairen 100% zeker het 

commando in de verkeerstoren 

overnamen en vlucht MH17 

regelrecht naar Donetsk 

dirigeerden, niet anders dan 

inhoudsloze neoliberale lamlendigheid te verwachten was, 

heeft ons team dus het werk gedaan dat feitelijk door de 

Onderzoekraad had moeten worden uitgevoerd. 

Deskundig, Onafhankelijk en 

Onbesproken, zoals mr. Pieter van 

Vollenhoven ook vond toen daar 

in 2011 een notoire leugenaar en 

machtsmisbruiker aantrad. 

Dat kon dus alleen maar fout 

lopen!  

In de voorgaande hoofdstukken gaven we al een 

bescheiden kijkje in de volstrekt gewetenloze psyche van 

mr. Tjibbe Joustra en na de schade en schande die door het 

jongste wanproduct van deze charlatan is aangericht 

geven wij u de garantie: wij rusten niet voordat het Recht 

zijn loop zal hebben en hij berecht en opgeborgen is!  



 
 

Ergo: wij doen ons stinkende best om hem langjarig 

im Knast te krijgen!  

Rutte en Joustra zien in hun neoliberale overmoed 

namelijk enkele cruciale zaken over het hoofd: niet écht 

verbazingwekkend bij lieden die van de leugen en het 

bedrog hun tweede natuur hebben gemaakt.  

Zo lopen er op dit ondermaanse in en buiten onze 

neoliberale kenniseconomie nogal wat mensen rond met 

specialistische expertise van wapensystemen en 

inslagschadebeelden, die al direct bij het zien van 

opnamen van wrakstukken op de Plaats Delict zágen, dat 

MH 17 was neergeschoten door air tot air boordgeschut.  

Zij hoorden met stijgende ergernis het gezever en gekakel 

over Buk-raketten en bekeken urenlang via de social 

media video’s en foto-opnamen die meteen na het 

neerstorten en ontbranden werden gemaakt door 

bewoners van de streek en door separatisten.(Dit is een keihard 

fysiek bewijs tégen een Buk, want dan zouden de vleugeltanks doorboord, ontploft en in 

een enorm inferno veranderd zijn: er ontstond pas brand nádat “vlucht MH17” was 

neergestort.) 

Alleen al op dit enkele gegeven is onomstotelijk het 

tendentieuze allooi van dit rapport te bewijzen!  

Daarbij komt, dat er recentelijk erg veel 

MH17-beeldmateriaal van het Internet 

verwijderd blijkt te zijn op de wijze 

zoals wij die al ruim 30 jaar kennen van 

alles waaraan Joustra leiding geeft.  



 
 

Zo is 100% zeker, dat het toestel NIET in de lucht is 

geëxplodeerd, wat 100% zeker het geval zou zijn geweest 

wanneer er een BUK-raket ontploft zou zijn.  

In dat geval zouden namelijk duizenden hoogcalorische 

metaalfragmenten de hele bovenzijde van het vliegtuig 

hebben doorboord en dus ook de kerosinetanks in de 

vleugels en dat zou 100% zeker tot een enorm vuurzee op 

10 km. hoogte hebben geleid. 

Niets van dat al en dat is en blijft te zien op talloze foto’s en 

videofilmpjes die bewoners van de streek maakten en 

waar Joustra geen toegang tot heeft en nooit zal krijgen!  

Er ontstond pas brand nadat het toestel 

was neergestort en de kerosine in 

aanraking kwam met de gloeiend hete 

straalmotoren. Dat was te zien op foto’s 

die nu nauwelijks meer op het Internet 

te vinden zijn, maar waarvan de makers 

uiteraard het basismateriaal nog in het 

bezit hebben.(Op deze foto ziet u duidelijk het begin van de rookkolom ná het neerstorten. Geen 

spoor van rook tijdens het neerstorten!)  

Verder is cruciaal, dat freelance journalist Max van der 

Werff onderzoek deed onder ooggetuigen, waarvan 

NIEMAND was bezocht en gehoord door leden van de 

zogenaamde Onderzoekraad!  



 
 

Evenmin had iemand van de Raad noch van de Wereldpers 

interesse in de talloze getuigenverklaringen over een of 

twee straaljagers die nabij vlucht MH17 gezien werden, 

maar wél werd op Wikipedia de maximale vlieghoogte van 

de Sukhoi 25 KM verlaagd naar 7500 meter.  

En dit terwijl deze toestellen al jaren geleden 

gemodificeerd zijn waardoor zij tot ruim 14.000 meter 

operationeel kunnen worden ingezet, conform de 

bindende eis van het NATO-oppercommando! 

Zoals u ziet wordt er wél druk gewerkt aan een 

rookgordijn. 



 
 

Joustra denkt wel slim te zijn, maar deze informatie is 

simpel via het NATO-headquarters te verifiëren. 

Mocht men tegenstrijdige informatie verstrekken dan 

lijkt een gang naar het Internationaal Strafhof geboden.  

Want het betreft hier massamoord op 

internationaal niveau vanwege de vele 

nationaliteiten die er onder de 

slachtoffers waren en als er zelfs maar 

een spoor van verdenking is van enige 

NATO-betrokkenheid dan is het Strafhof de aangewezen 

autoriteit om daar onderzoek naar te verrichten. 

Dit overstijgt de competentie van een door Joustra 

verklootte Onderzoekraad, die hierin meegenomen moet 

worden wegens ongehoorde wanprestatie en opruiing.  

Wij memoreren hier slechts de NATO-oefening Sea Breeze 

die op 17 juli 2014 eindigde en de twee gemodificeerde 

Georgische SU-KM25 straaljagers die daarna vanuit de 

Zwarte Zee naar Dnepropetrovsk vlogen om daar volledig 

bewapend te worden voor een geheime missie! 



 
 

Die bewapening omvatte naar verluidt kaliber .23 boord-

geschut en Israëlische Python-raketten.(Wellicht ten overvloede: de SU-

KM25 werd in 2003/04 in Israël gemodificeerd.)  

Mogelijk belangrijke voorwerpen en informatie die aan 

de Onderzoekraad ter hand werden gesteld, verdwenen 

spoorloos en men hoorde er nooit meer iets over. Ook 

daarvan kunnen talloze mensen getuigenis afleggen!  

Niets van dit wellicht zeer belangrijke feitenmateriaal is 

terug te vinden in het rapport, dat overigens bol staat van 

de genegeerde aanwijzingen voor het tegendeel van de 

getrokken conclusies.  

 

 

 

 

 

 

Iedereen die in de namiddag en avond van 17 juli 2014 via 

de media getuige was van de gebeurtenissen in het 

Donetsk-bekken heeft kunnen zien, dat er absoluut geen 

sprake was van een stratosferische vuurzee noch van 

enorme rookontwikkeling op grote hoogte.  

 



 
 

De brand en de rookkolommen ontstonden pas op de 

grond en ook daarvan getuigen talloze foto en filmbeelden. 

Daarnaast gewagen zowel ooggetuigenverslagen als foto- 

en filmbeelden van uit de hemel neerstortende lichamen, 

ledematen, reisbagage en wrakstukken, maar heeft 

niemand brandend materiaal zien neerkomen.  

Nogmaals: wanneer er bóven MH17 een Buk-raket zou 

zijn ontploft en tienduizenden 

hoogcalorische metaalscherven van 8 

gram het vliegtuig hadden doorboord, 

dan zouden direct de brandstoftanks in de 

vleugels zijn geëxplodeerd en had geen 

druppel kerosine de aarde bereikt.  

Er is ook geen enkel bewijs gevonden noch getoond dat 

MH 17 zou zijn getroffen door een sterk verspreide regen 

van duizenden 8 gram zware metaalfragmenten.  

Daarentegen komt de in- en uittredeschade in de cockpit 

naadloos overeen met de slechts 3 gram zware shrapnel-

fragmenten waarmee het warhead van een Pythonraket is 

gevuld, evenals met inslagen van .23 en .30 boordgeschut. 

Het lijdt amper twijfel, dat zowel het shrapnel-

fragment, de kogel in- en uitslagen als het 

ontstekingsmechanisme dat op de Plaats Delict werd 

gevonden, onweerlegbaar aantonen dat MH 17 door SU-

KM 25’s met pythonraket en boordkanon is 

neergeschoten.  



 
 

  

 

 

 

 

Veelzeggend detail: de vinder heeft dit uitermate 

cruciale bewijsmateriaal aan de Onderzoekraad 

overhandigd en het is sindsdien spoorloos verdwenen! 

Uiteraard zijn wij geen immorele holklappers zoals Rutte 

en Joustra en zullen wij ons er nooit toe verlagen om met 

bewijs te rotzooien en mensen noch regeringen valselijk te 

beschuldigen van halsmisdaden. 

Dankzij noeste internetspeurneuzen die hun 

bevindingen via beveiligde en verborgen sites met de 

geciviliseerde mensheid delen, kan met 100% zekerheid 

worden gesteld, dat MH 17 werd neergeschoten door 

een of twee Sukhoi KM 25 Scorpions die met Israëlische 

Elbit en Elgad systemen waren gemodificeerd en als 

enig SU-25 gevechtsvliegtuig in staat zijn om de Python-

raket te dragen en af te vuren.  



 
 

Herinnert u zich nog, dat de NATO destijds als eis tot 

toetreding aan Georgië stelde, dat zij hun SU-25 vloot in 

Israël zouden laten modificeren en dat op 17 juli na afloop 

van oefening Sea Breeze 2 Georgische SU-25’s naar 

Dnepropetrovsk vlogen, daar volledig bewapend werden 

en richting Donetsk vertrokken voor een geheime missie?  

Welnu: dat lijkt inderdaad een hoax te zijn geweest, omdat 

op hetzelfde tijdstip een Oekraïense Sukhoi 25 met als 

piloot captain Voloshin en volledige bewapening afreisde 

voor een ‘militaire taak’, zonder munitie terugkeerde, 

overstuur leek en zei dat het vliegtuig op het verkeerde 

tijdstip op de verkeerde plaats was. (NB: Dit werd opgetekend uit 

de mond van Eugeny Apagov, een Oekraïense luchtbewapeningsmonteur). 

Maar vele ooggetuigen en ook de radarbeelden geven 

duidelijk aan, dat MH17 werd belaagd door een tweetal 

straaljagers en bij correcte analyse van de in- en 

uittreedschade aan de romp van het vliegtuig wordt 

duidelijk, dat MH17 werd neergeschoten door geschut 

van verschillend kaliber, namelijk: .30 en .23!  

 

 

 



 
 

Dit essentiële gegeven wordt volkomen genegeerd door 

de Onderzoekraad, die van Rutte immers de opdracht 

kreeg om te bewijzen dat MH 17 door een BUK-raket 

werd neergeschoten.  

Getrouw aan de criminele 

mores van de zogenaamde 

“Kenniseconomie” negeert 

men dan gewoon alles wat 

niet in de kraam van de 

opdrachtgever te pas komt 

en dús levert men een 

“product” af waaruit 

“blijkt”, dat MH17 door een 

Buk werd neergehaald.  

Uit de talloze parlementaire- en televisieoptredens en 

uitlatingen in de media is het niet moeilijk om een beeld te 

extraheren van een premier, die er van meet af aan van 

overtuigd is dat Oekraïense separatisten met behulp van 

een Russische BUK-installatie MH 17 neerhaalden.  

Vooral uit zijn “onderste stenen” gekakel blijkt duidelijk 

dat Rutte niet anders wenste en verwachtte, dan dat via 

diens logistieke steun aan de separatisten Vladimir 

Poetin in de beklaagdenbank zou belanden. 

Voor een derderangs historicus van het Rutte-allooi telt 

immers niet de waarheid, maar het via eindeloze herhaling 

doen gelóven dat een botte leugen de waarheid 

representeert.  



 
 

Precies zoals hij dat afkeek van crimineel zionist Kissinger!  

Helaas voor Rutte en Joustra leven we hier niet in het land 

van List en Bedrog en zal inderdaad de onderste steen 

worden opgedolven. 

Een steen die zowel de Separatisten als het Russische 

staatshoofd op alle fronten van dit stinkende dossier 

ontdoet van ieder spoor van betrokkenheid bij deze 

weerzinwekkende massacre’s, Europa zal aanzetten om 

ten spoedigste alle economische banden met Oekraïne te 

bevriezen en die Donald Trump 

zal nopen tot drastisch ingrijpen.  

Te beginnen bij oud-minister 

John Kerry en de oud-

vicepresident Joe Biden: allebei 

vriendjes van Poroschenko.  

Want hoe zat dat ook alweer met de zakelijke belangen van 

beide families in het gebied waar MH17 werd vernietigd?  

Dát soort informatie kan pas écht tot stenen delven leiden! 



 
 

Daarom graven wij nog maar wat verder en blijven 

daarvoor even wat dichter bij huis, waar zich ook 

verderfelijke zaken afspelen. 

  

 

 

 

 

 

Wij noemden zojuist immers onze riant gesalarieerde 

neoliberale souffleur Rutte als de opdrachtgever die aan 

zijn neoliberale loopjongen Joustra het werk gunde om de 

“vervelende MH17kwestie” snel en adequaat op te lossen.  

Hierbij vergaten we echter nog een, in dit dossier niet 

onbelangrijk, neoliberaal tussenstation, dat in politieke 

termen al tijdenlang als aangeschoten wild door de Haagse 

Leugen en Bedrogjungle rond strompelt en zich sinds eind 

januari 2017 zelfs doodziek voelt.  

Formeel was immers de VVD-er Van der Steur als Minister 

van Veiligheid en Justitie de politiek- en ambtshalve 

verantwoordelijke voor de megalomane beerput die 

Joustra en zijn team tot stand wisten te brengen, om 

zo de ware toedracht en de schuldigen buiten beeld 

te houden. 



 
 

Van-der-Steur: na anderhalf jaar op V&J krijgt nagenoeg 

heel beschaafd - en dus absoluut nóóit VVD-stemmend - 

Nederland de smaak van fermenterend kaviaar in de 

anaalstreek bij het horen van die naam. 

Temeer omdat het uiteindelijk niet te voorkomen zal zijn, 

dat uitgerekend dit in arrogantie en eigendunk zwelgend 

hanig parvenu zich in het Parlement - en wat ons betreft 

voor de Hoge Raad der Nederlanden en het Internationaal 

Strafhof - zal moeten verantwoorden voor het inferieure 

schandvod dat onder zijn ministeriële 

verantwoordelijkheid het inktzwarte daglicht mocht zien.  

Hiermee heeft de VVD 

namelijk bewezen wat 

iedere échte Nederlander 

al direct wist toen, als een 

halfgare braadworst uit 

een friteuse, in 2014 

ineens de neoliberale 

bitterbal Hans van Baalen aan de zijde van het neoliberale 

Verdriet van Vlaanderen, Guy Verhofstadt, op het 

Maidamplein in Kiev verscheen.  

Ondemocratisch benoemde Europarlementariërs worden 

namelijk NIET door de gemeenschap onderhouden om, 

tégen de wil van democratische meerderheden in, de vuige 

belangen van hun egoïstisch-kapitalistische achterban in 

leugens verpakt de menigte in te spuwen.  



 
 

Het is mogelijk, dat dit bizarre optreden in februari 2014 

de ellende die later dat jaar in Oost-Oekraïne werd 

veroorzaakt, heeft uitgelokt. Dit is speculatief, maar wij 

kunnen ons hier wel iets bij voorstellen. 

Tenslotte is de VVD al ruim 35 jaar bezig om al wat ons 

land tot een beschaafde natie en zelfs Gidsland maakte, tot 

mijlen onder het maaiveld weg te bulldozeren. 

Met die waanzinnige Kenniseconomie als summum!  

Het lijkt nu alsof wij afdwalen van de feitelijke strekking 

van dit hoofdstuk, maar dat is niet zo en daarover hoeft 

dus ook geen ongerustheid te ontstaan.  

Kernpunt is namelijk, dat de OVV helemaal niet het 

geëigende instituut is waardoor een gruwelijke 

massamoord zoals die op de 298 inzittenden van vlucht 

MH17, onderzocht behoord te worden.  

 

Want primair heeft deze crash immers niets 

van doen met “veiligheid” en verliep de vlucht 

normaal tot het moment waarop de 

verkeersleiding in Kiev werd overgenomen door 

militairen van Poroschenko’s Minister van 

Binnenlandse Zaken (expliciet niet de milities 

van de Minister van Defensie), samen met 

agenten van CIA en Mossad en mogelijk 

ook uit de milities van oligarch 

Kolomoyskyi, waarover geen woord in 

Joustra’s rapport!  



 
 

Vanaf dat moment heerste er chaos 

in het Oekraïense luchtruim en 

werd vlucht MH17 omgeleid via 

een route die de 298 slachtoffers 

linea recta naar het Donetskbekken 

voerde.  

Met alle trieste gevolgen van dien. 

Dit lang tevoren geplande massacre had van meet af aan 

strafrechtelijk door een internationaal team van onafhankelijke 

rechercheurs onderzocht moeten worden en daarbij had nóóit een 

subversieve oud-topambtenaar van het Joustra-allooi betrokken 

mogen zijn. 

Want veiligheid is heel iets anders dan massamoord!  

Wij hebben Van Vollenhoven destijds, direct na het 

verschijnen van het beschamende rapport over de bijna-

crash van Royal Air Maroc op de Kaagbaan van Schiphol, 

schriftelijk geïnformeerd over het vervreemden – door of 

namens Joustra- van cruciaal feitenmateriaal over die 

vogelaanvaring. 

Maar daar werd nooit antwoord op ontvangen!  

De huidige waarheid-manipulatieve ellende in de MH17 

rapportage had dus voorkomen kunnen worden, door dit 

uitschot al in 2011 uit de Onderzoekraad te verwijderen. 



 
 

Omdat Joustra op voorhand wíst dat het uitsluitend te 

doen was om Rusland en de separatisten de schuld aan te 

wrijven, kon hij al in een vroeg stadium zeggen, dat de 

schuldigen waarschijnlijk nooit gestraft zouden worden.  

Wat dat betreft voert Nederland een onversneden 

walgbeleid, waarbij de eisen en belangen van niets 

ontziende kapitalistisch Zionistische moordenaars 

prevaleren bóven die van de ontluisterende realiteit.  

Omdat er een overstelpende bewijslast is waaruit nu 

moeiteloos de wáre toedracht te reconstrueren valt, zal 

deze zaak op enig moment naar het Internationaal Strafhof 

leiden, waar niet alleen de fysieke daders, maar óók de 

aanranders en verkrachters van de waarheid berecht 

zullen worden.  

De VVD zal dan de geschiedenis in gaan als het politiek en 

humanitair verachtelijke syndicaat, dat heulde met een 

zionistische horde massamoordenaars en koste wat kost 

de waarheid over MH17- en daarmee ook over MH 370- 

heeft verdraaid en deed verworden tot een doorzichtige en 

makkelijk te ontmaskeren leugen. 

 U voelt nu ook wel aan, dat het Fatsoen en het Recht hun 

loop moeten krijgen en dat het schandaalvod dat door 

Joustra cum suis in elkaar werd geflanst en door de 

Nederlandse Regering als “onderste steen” mondiaal werd 

verspreid, op genadeloze wijze door de Naakte Waarheid 

in een Internationaal Tribunaal zal worden gevonnist. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Want échte Geuzen laten zich in de 21e eeuw niet 

ringeloren door menshatende oorlogszuchtige criminelen 

en rusten pas nadat er Volwaardig Recht is gesproken en 

dit intens trieste schanddossier op een alleszins waardige 

wijze zal kunnen worden gesloten!  

                                                                                                                      

 

 

 

 

             



 
 

            

           Dossier mh 17 – mh 370 #9                           

 Hoofdstuk 11. wat gebeurde er op 17.07.2014? 

Op donderdag 17 juli 2014 gaan op Schiphol de passagiers 

van vlucht MH 17 rond het middaguur aan boord van het 

vliegtuig en een van hen, de Volendamse bloemist Cor 

Schilder met de Facebooknaam Cor Pan, maakt op weg 

naar de boarding gate een foto van het toestel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hij zet deze foto meteen op Facebook en plaatst er 

gekscherend de visionaire tekst bij “mocht hij verdwijnen, 

zo ziet hij er uit”, hierbij verwijzend naar de in maart 2014 

spoorloos verdwenen vlucht MH 370 van Malaysia 

Airways  



 
 

Op deze foto is duidelijk te zien dat het om toestel 9M-MRC 

gaat, waarvan de laatste twee letters goed zichtbaar zijn op 

het openstaande neuswielluik. 

Dit is een mutatie in het vliegplan die niet door Malaysian Airways 

met de reizigers is gedeeld, want normaliter zou vlucht MH17 

worden verzorgd door het toen op de kop af 17 jaar oude toestel 

met registratie 9M-MRD, dat echter voor groot onderhoud de 

gehele maand juli off duty was!  

Rond datzelfde tijdstip rijdt een bagagetreintje 

met de reisbagage van vlucht MH17 naar de 

afgesloten sector die El Al op Schiphol benut en 

daar worden die koffers en tassen 

pijlsnel ingeladen in een Israëlische 

militaire superjet, die direct daarop via de 

Polderbaan vertrekt en twee uur later landt op 

militaire basis Dnepropetrovsk, waar een als 

de hel stinkend toestel van Malaysian Airways 

klaarstaat met de kort tevoren in 

hardblauw aangebrachte 

registratie 9M-MRD. 

Aan boord bevinden zich de ontbindende en 

in formaline gedrenkte stoffelijke resten van 

de passagiers van vlucht MH 370, die in de 

nacht van 7/8 maart 2014 verdween en toen als registratie 

9M-MRO had. De besturing van dit toestel werd middels 

het Boeing Uninterruptible Autopilot System kort na vertrek 

uit Kuala Lumpur extern overgenomen en vlucht MH370 

zou zodoende spoorloos verdwijnen op de geheime 



 
 

USAirForce basis Diego Garcia. (Welk winstgevend verdienmodel de 20 employees 

van Freescale Semiconductor spelen die aan boord zouden zijn geweest is al eerder uiteengezet, maar de 

opgegeven namen van die personen komen niet voor op de passagierslijst, evenals die van 5 militair ogende 

technici die later het toestel van de radar en het satelietcontact zullen loskoppelen ). 

 Vandaaruit zal toestel 9M-MRO naar Tel Aviv vliegen, waar 

het tot 9M-MRD wordt omgekat. Alle inzittenden zijn dan 

al door de Mossad op gruwelijke wijze omgebracht. 

Dan ontstaat verwarring, want nog voordat 

het omkatten is voltooid wordt het toestel in 

Tel Aviv ontdekt door een alerte spotter. 
(Nadien zal blijken dat er hier sprake is van een Twin-versie van 9M-MRO, 

waarover later meer).  

Terwijl op 17 juli dus het militaire vliegtuig met de MH17 

bagage vanaf Schiphol onderweg is naar Oekraïne, nemen 

agenten van CIA/Mossad en militairen van Poroschenko’s 

minister van Binnenlandse Zaken het gezag over in de 

verkeerstoren te Kiev, waarvan door de verkeersleider 

Carlos Buca via twitter verslag gedaan kan worden.  

Door deze overname blijft de Israëlische militaire vlucht 

naar Dnjepropetrovsk verborgen en kan daar het als MH17 

aka 9M-MRD vermomde toestel met de 239 lijken en 

MH17-reisbagage, vrijwel zeker via de genoemde BUAS-

besturing en aangevuld met dummy's opstijgen en in het 

spoor van de échte vlucht MH17 oostwaarts vliegen.  

Intussen krijgt de reguliere vlucht MH17 vanuit Kiev 

opdracht om vanwege slechte weersomstandigheden de 

koers bijna 200 km naar het noorden te verleggen, waarop 

de captain informeert of dit een safe airspace is, omdat hij 



 
 

kennelijk aanvoelt dat deze route over actief oorlogsgebied 

zal voeren. 

Maar vanuit Kiev wordt hem gezegd dat de route veilig is. 

Vervolgens krijgt hij opdracht om de vlieghoogte met 2000 

voet te verlagen, wat waarschijnlijk bedoeld is om 

verwisseling met het veel hoger vliegende omgekatte 

toestel te voorkomen.  

Op radarbeelden zijn namelijk rond dat tijdstip twee 

synchroon vliegende airliners zichtbaar, waarvan de 

achterste zich luttele ogenblikken vóór de aanval in het 

vliegpad van de organieke vlucht MH17 voegt.  

Voor een goed begrip van hetgeen er nu volgt gaan we 

terug naar Poroschenko’s luchtmachtbasis 

Dnjepropetrovsk, waar kort na het middaguur twee 

Georgische Sukhoi 25 KM toestellen vanuit oefening Sea 

Breeze onder Jalta arriveren en na aftanken worden 

bewapend met Python-raketten en .23 boordgeschut.  

Enige tijd later vertrekken zij blijkens plaatselijke bronnen 

oostwaarts voor een Geheime Missie.  



 
 

Intussen heeft elders op basis Dnjepropetrovsk eveneens 

de Oekraïense captain Voloshin zijn Sukhoi 25 KM 

bewapend met raketten en .30 boordgeschut en zal ook hij 

voor een “militaire missie” oostwaarts vertrekken.  

 

Zowel de Georgische - als de Oekraïense piloten zullen - 

zoals gebruikelijk bij geheime militaire missies - pas op het allerlaatste 

moment auditief en visueel worden ingelicht over de 

doelherkenning en waarschijnlijk is daarbij expliciet 

duidelijk gemaakt dat het op die geografische positie en 

hoogte om een Russisch regeringsdoelwit ging.  

Vandaar het hardnekkige verhaal dat Poetin vanuit Polen 

op weg zou zijn geweest naar Moskou, waarbij hij via de 

oostelijke Oekraïne wel een erg bizarre omweg zou maken. 

Dat moet dus welhaast een hoax zijn geweest. 



 
 

 

 

 

Omdat de belijningen van zowel Poetins regeringsvliegtuig 

als die van Malaysian Airways erg veel gelijkenis vertonen 

valt ook de reactie van captain Voloshin te plaatsen, die 

kennelijk pas zag dat het om een civiel verkeersvliegtuig 

ging op het moment dat “the damage already was done”. 
(overigens tonen de hier afgebeelde jachtvliegtuigen niet de bij deze actie betrokken toestellen).  

Het lijdt geen enkele twijfel, dat er minstens één raket en 

één .30 salvo uit het boordkanon van de Oekraïense Sukhoi 

25 is afgevuurd op de fake MH17 met de ontbindende 

lijken van de MH370 – passagiers.  

Omdat er die middag maar liefst drie Oekraïense Sukhoi-

25’s vanuit Dnepropetrovsk oostwaarts vlogen waarvan 

alleen Voloshin’s kist bewapend was, is het aannemelijk 

dat er door één van beide Georgische toestellen enkele 

seconden later een .23 salvo op de cockpit van MH17 is 

afgevuurd, waarna het toestel in duikvlucht kwam, in 3 of 

4 stukken uiteen viel en pas op de grond vlam vatte.  

Geen van deze piloten heeft zich echter schuldig gemaakt aan moord, 

omdat recht voor hun neus maar inmiddels kilometers oostelijker, de 

échte vlucht MH17 haar reis vervolgde waarbij op datzelfde 

moment (net zoals 4 maanden eerder vlucht MH 370) de besturing 

via BUAS werd overgenomen en het toestel op een geringe 

hoogte ging vliegen, waarna het van de radar verdween.  



 
 

Het ziet er naar uit dat de cockpit/cabinecrew en 

passagiers door bedwelming uitgeschakeld werden en er 

waren w.s. kapers aan boord, maar de route en vlieghoogte 

werden extern geredigeerd. (NB: Het BUAS-systeem werkt via de Quartz Rate 

Sensor annex 11 Gyro Chip Sensor: een militair systeem om de volledige vluchtcontrole over te 

nemen, maar het afkoppelen van de radar moet handmatig plaats vinden).  

Zo scheerde de gekaapte vlucht MH 370 in 

de ochtend van 08.03.2014, tot 

verbijstering van bewoners van de 

Malediven-archipel, rakelings over hun 

hoofden.  

Vermoedelijk – maar dit is speculatief – is de gekaapte MH 17 in 

de avond van 17 juli buiten radarbereik over de Kaspische 

Zee gevlogen en keerde vervolgens terug naar de normale 

cruisehoogte om ‘s nachts op een militaire basis in Israël te 

landen, korte tijd nadat de moordenaars van Netanyahu’s 

expansieleger Gaza waren binnengevallen.(NB: Zowel MH370 als MH17 

kunnen onmogelijk helemaal spoorloos zijn verdwenen, omdat via het OOOI Acars-system verborgen in de 

elektronicabaai onder de cockpit bliep-signalen worden uitgezonden die door de satelliet worden herkend en 

geregistreerd. De locatie van beide toestellen moet dus steeds bekend en/of traceerbaar zijn geweest!)  

Het lot van de 298 inzittenden is voor eeuwig op eenieders 

netvlies gegrift die op 24 juli de aankomst van de eerste 

dodenvluchten op vliegbasis Welschap heeft gezien.  

Echter: zij vielen niet in doodsnood uit de hemel, maar 

bereikten op 22 juli, na een vliegreis vanuit Israël, de 

luchtmachtbasis Dnjepropetrovsk in ontbindende staat en 

doordrenkt met formaline. 



 
 

Vervolgens werden zij in verzegelde koelwagons via 

Poroschenko’s spoorwegen naar de oude tankfabriek in 

Charkov gebracht, zodat het registratieteam op 23 juli daar 

de juiste lichamen telde.  

Daarna werd alles klaargemaakt voor transport naar 

Nederland! 

Waar de verzegelde wagons met de stoffelijke resten van 

de crew en de inzittenden van vlucht MH370 zijn gebleven 

zal waarschijnlijk nooit bekend worden, maar meest 

waarschijnlijk is het dat men die trieste lading via een 

Oekraïense destructor heeft laten verdwijnen, in zoutzuur 

heeft opgelost  of op een ontoegankelijke plaats heeft 

begraven.   

Dát mag het Internationaal Strafhof uitzoeken, want ook 

die stenen moeten en zúllen aan de oppervlakte komen! 



 
 

 

                           “For he is a jolly good fellow! ” 

 

 

Dit is echter nog lang niet alles dus leest u s.v.p. aandachtig 

verder en laat u zich niet afleiden door neoliberale ruis.  

                                   



 
 

     

                  Dossier MH 17 – mh 370 #10                               

Hoofdstuk 12. Just half the story!  

Hoewel er uit de door ons gerechercheerde bewijsstukken, 

interviews en harde feiten een totaalbeeld is ontstaan dat 

weinig ruimte laat voor de beruchte “open eindjes”, 

springen er zaken in het oog waarover straks de 

magistraten en hun justitiële specialisten van het 

Internationaal Strafhof zich mogen buigen om ook tot 

berechting en sanctionering van lieden aan de 

ogenschijnlijke zijlijn te komen. 

Zo is daar Amerika’s minister van Buitenlandse Zaken John 

Kerry, die het meteen na 17 juli 2014 deed voorkomen 

alsof “hij” beschikte over radarbeelden op grond waarvan 

de daders van de aanslag te achterhalen zouden zijn.  

Maar uit Kerry’s koker zijn nadien alleen 

maar verdachtmakingen richting Vladimir 

Poetin en de Separatisten te horen geweest 

en er is door de VS geen nanogram aan 

bruikbaar bewijs op tafel gelegd.  

Poetin is daarbij netjes gebleven, communiceerde alle 

beschikbare radarbeelden en raketinslag-modellen met de 

Onderzoekraad en onthield zich van toespelingen over de 

zakelijke belangen van de families Kerry en Biden in 

Oekraïense schaliegasvelden rondom de crashsite!  



 
 

Ook Amerika’s vicepresident Joe Biden had er immers via 

zijn zoon en diens bestuurlijke verbintenis met schaliegas-

exploitant Burisma Holding Inc. alle belang bij, dat er zo 

min mogelijk harde informatie naar buiten zou komen 

over alles wat er op 17 juli 2014 plaatsvond in het 

luchtruim bij Donetsk en over de rol die zijn eigen geheime 

diensten daarbij speelden. 

Want het was er immers om te doen dat 

Oost-Oekraïne in handen van 

Poroschenko/Kolomoyskyi zou blijven, 

zodat de miljardenbelangen van de 

schaliegasindustrie niet door Poetin 

gekaapt zouden kunnen worden. 

Dáárom moest vlucht MH 17 over Donetsk vliegen en 

daarom ook moesten de inzittenden van vlucht MH370 

worden vermoord, zodat zélfs geen onverhoopte MH17 

overlevende de aanslag zou kunnen navertellen.  

Het lijkt er nú nog op dat Pjotr en Joe iets te vieren hebben, 

maar dat zou nog weleens stevig kunnen gaan verkeren!  



 
 

 

 

Een cruciale rol spelen oligarch, gouverneur van de regio 

Dnjepropetrovsk en eigenaar van Burisma Holding Inc. 

Ihor Kolomoyskyi en zijn rechterhand Svyatoslav Oliynyk. 

Zionist Kolomoyskyi ontwikkelde samen met miljonair 

Poroschenko het plan om via een aanslag op een Westers 

verkeersvliegtuig de Oekraïense olie- en schaliegas-

voorraden veilig te stellen voor Russische 

interventie en ontstak in razernij toen hij 

in de namiddag van 17 juli, tijdens een 

gehäckt chatgesprek met Oliynyk, vernam 

van de aanslag op MH17, waardoor in zijn 

woorden “al het voorbereidende werk 

tevergeefs was geweest” en “Pjotr (= Poroschenko) gehakt 

van hem zou maken!” 

Dit gesprek lijkt er op te duiden, dat er zich op de valreep 

veranderingen in het plan hebben voorgedaan en zou 

kunnen verklaren, waarom bepaalde zaken sterke 

gelijkenis zijn gaan vertonen met 9.11.  

Dat was immers ook een actie waarbij CIA en Mossad vrij 

spel kregen en de tastbare bewijzen van list, leugen en 

bedrog zich letterlijk huizenhoog opstapelden.  

Iets dergelijks lijkt zich ook hier af te spelen maar zoals 

wijlen David Bowie al zong:  



 
 

Met de kennis van nú heeft het er de schijn van, dat de als 

False Flag- operatie bedoelde aanslag op vlucht MH17 

mislukte, omdat het Israëlische oppercommando op een 

ander tijdstip dan afgesproken de aanval op Gaza opende, 

waarvoor volgens de Jerusalem Post 18.000 extra 

reservisten waren opgeroepen.  

Rond de tijd waarop men 

MH17 neerschoot openden 

de Zionisten dus een 

offensief, waarbij Armored 

Corpses van Artillerie, Genie, 

Infanterie, Luchtmacht en 

Inlichtingendiensten over 

een breed front zowel 

Noord-, Midden- als Zuid 

Gaza binnenvielen.  

De berichtgeving over deze 

bestiale Zionistische 

terreurdaad werd volgens 

plan nagenoeg geheel 

verdrongen door het 

weerzinwekkende nieuws 

uit Oekraïne, maar 

kennelijk liep er toch iets 

mis met de synchronie van 

deze actie.  



 
 

Hoe dit ook zei, het zal niets hebben veranderd aan de 

omvang van deze catastrofe, want alle betrokken 

luchtreizigers waren op die donderdagmiddag al dood 

(vlucht MH370 aka M9-MRO) of ten dode opgeschreven. 

Wij blijven er van overtuigd, dat beide massamoorden met 

respectievelijk 239 en 298 doden in Israël beraamd en 

gepleegd werden en daarvan levert de hel van Gaza het 

bewijs!  

Want dergelijke gebeurtenissen vinden nooit bij toeval op 

hetzelfde moment plaats, daarvan kan iedere vakbekwame 

en rechercherende historicus getuigen. 

Zo niet onze nationale kletsmajoor uit het Bapahomet-

torentje aan de Hofvijver. 

De doden van MH 17 waren 

namelijk amper geïdentificeerd en 

ter aarde of urn besteld of we 

zagen Rutte als slijmjurk al bijna 

in Poroschenko’s asshole 

verdwijnen, waar hoogstens door 

darmperforatie verdwaalde 

nierstenen te verwachten zijn.  

 

U mag gerust weten dat dit ons een 

retenslecht gevoel gaf! 



 
 

Het was een beschamende en vernederende vertoning om 

een adept van een partij die zégt de Vrijheid en de 

Democratie voor te staan, zich met een apparatsjik van het 

Sovjet-allooi te zien vertonen, daarbij schande sprekend 

over landgenoten die het Democratische wapen van 

Referendum waagden te hanteren om Poroschenko’s 

schurkenstaat aan de korte lijn te houden.  

Maar hier blijft het niet bij.  

Want terwijl Poroschenko zijn jongste 

pennenvrucht ten doop houdt en droomt van 

een totalitair Avondland waarin de zon nooit 

onder zal gaan, geeft onze geschiedkundige voorganger 

zijn vorige buitenlandminister ruim baan om te exposeren 

hoe sociaal democratische salonzwalkers zich misdragen.  

     

 

 

 

 

 

 

 

En dat is ook de mores van zijn opvolger…… 



 
 

 

Dit komt goedschiks dus nooit meer in orde! 

 

Daarom is het van essentieel belang, dat het 

Nederlandse volk in het voorjaar van 2016 bij Referendum 

in meerderheid de stem uitbracht tégen onbeperkte 

verruiming van het handelsakkoord met Oekraïne, dat ons 

door autocratische Brusselse groeistuipcriminelen en hun 

lamlendige Haagse slippendragers bijna door de strot zou 

zijn gedrukt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het massacre van Gaza is namelijk niet los te zien van 

MH17 en dus ook verbonden met de moord op MH 370! 



 
 

Onze noeste stenendelver was toen al druk in touw om 

met de persoon in wiens richting er al van meet af aan 

sterke aanwijzingen waren van cruciale betrokkenheid bij 

het MH-17 misdrijf, op ronduit afstotelijke wijze 

handjeklap te spelen. 

   

 

 

 

 

 

 

Zonder zelfs maar de geringste gêne of terughoudendheid 

voert Rutte gewoon de opdrachten uit die hem vanuit het 

asociale kapitalistenkader van de totaal verkankerde VVD 

zijn ingewreven en walst met neoliberale strontlaarzen 

over de gevoelens van miljoenen Nederlanders heen. 



 
 

Want terwijl zowel de bewoners van het Donetskbekken, 

de separatistische bergingsploegen, als fotojournalisten op 

en na 17 juli continu werden geconfronteerd met al in 

gevorderde staat van ontbinding verkerende en naar 

formaline geurende menselijke resten met daartussen 

kunststof dummy’s zoals die op de set van geweldsfilms 

worden gebruikt, zijn deze keiharde bewijzen zowel door 

de Onderzoekraad als door de Nederlandse regering tot op 

de huidige dag compleet genegeerd en zelfs ontkend. 

Maar de filmbeelden spreken voor zich en schreeuwen om 

gerechtigheid die, als het aan Rutte cum suis ligt, volkomen 

ondergeschikt is aan de plat egoïstisch-financiële belangen 

van een horde barbaarse massamoordenaars.  

Aanvankelijk waren er nauwelijks westerse fotografen en 

journalisten op de plek des onheils en daarom is het 

essentieel, dat alle ooggetuigen die al op 17 en 18 juli op de 

Plaats Delict aanwezig waren, onder ede verhoord worden 

over de situatie zoals die direct na de crash werd 

aangetroffen.  

Daarbij is speciaal de fysieke conditie van lijken en 

lichaamsdelen van vitaal belang. 

 

 

 

 



 
 

 Vrijwel unaniem spraken bewoners en reddingswerkers 

namelijk al van meet af aan over een ondraaglijke stank 

van rotting en bederf, die zich op geen enkele wijze 

verhield met organisch materiaal waaruit de levensgeesten 

nog maar amper enkele minuten of uren geweken zouden 

zijn. 

Bovendien spraken tallozen van de op de Plaats Delict 

aanwezige personen over de zoetweeïge geur van 

formaldehyde waarin de lijken gedrenkt leken te zijn. 

Maar zo mogelijk nog veel belangrijker is het unheimisch 

onweerlegbare feit, dat een deel van de zogenaamde lijken 

bleek te bestaan uit dummy’s van siliconen die kennelijk 

dienden om zo het aantal van 298 lijken vol te maken. 

Remember: het ging immers om de inzittenden van vlucht 

MH370 en dat waren 239 personen en dus 49 te weinig 

voor een realistische nabootsing van vlucht MH17.  

Dit verklaart ook de bizarre houdingen van veel van deze 

“slachtoffers”.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Het is onbestaanbaar dat Joustra c.s. hier botweg aan 

voorbij zijn gegaan en stoïcijns hun BUK-sprookje blijven 

herhalen, want er zijn megabytes vol documenten te vullen 

met keihard bewijsmateriaal van deze malversaties. 



 
 

Dit alles maakte ongetwijfeld deel uit van de 

tijdrovende voorbereidingen waarover Ihor 

Kolomoyskyi in toorn ontstak toen hij even na 

vijven lokale tijd al chattend van Olyinyk hoorde dat MH17 

was neergeschoten, terwijl hij op dat moment nog geen 

bericht van Netanyahu of Poroschenko had 

ontvangen dat de aanval op Gaza van start was 

gegaan! 

Omdat dit Zionistische genocide-offensief ieder 

moment kon losbarsten volgden er drukke 

momenten voor de lafhartige samenzweerders, 

want koste wat kost moest worden voorkomen 

dat het nieuws over deze crash zou worden 

verdrongen door de massale aanval op de Palesteinse 

bevolking van Gaza die duizenden levens zou gaan kosten.  

Dat dit hen gelukte bleek om half vijf West-

Europese Tijd, toen ook wij al op de hoogte 

waren van “het neerschieten van vlucht MH 

17 door Oost-Oekraïense separatisten”.  

En dat niet alleen: direct na dat nieuwsfeit 

volgde het bericht dat “minuten geleden” 

door de Russische commandant van de 

separatisten, Igor Strelkov, zou zijn verzonden en waarin 

hij meldde dat zij een vliegtuig hadden neergehaald en dat 

er door hen nog zó was gewaarschuwd: “don’t fly in our 

airspace!”  



 
 

In dezelfde ademtocht meldde de nieuwslezer, dat deze 

Strelkov oud KGB-officier was. Vanaf dát moment was het 

voor ons al klip en klaar dat er zich een stinkende beerput 

aandiende, waarvan MH 17 slachtoffer was geworden. 

Want er zijn grénzen aan de snelheid van nieuwsgaring!  

Al gauw zou namelijk duidelijk worden, dat Strelkov dit 

twitterbericht zo’n 24 uur tevoren had verzonden en dat 

dit betrekking had op een door de separatisten 

neergehaald transportvliegtuig van de Oekraïense 

luchtmacht en niets met MH17 

uitstaande had! 

Zó doen de CIA-agenten van het Skull 

and Bones lid en Zionist John Kerry 

aka Jonathan Cohen dat! 

Door dit alles bereikten de Mossad en 

de CIA echter wél exact het beoogde doel en zou het 

bloedbad dat Netanyahu aanrichtte in Gaza tijdenlang in 

de schaduw van het nieuws over MH 17 vertoeven.  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

En nog altijd weet het gros van de wereldbevolking niet 

wat er in die dagen in Gaza, waar op een oppervlakte van 

2x het eiland Texel meer dan 1 miljoen Palestijnen leven, 

heeft plaatsgevonden! 

Het is voor het Nederlandse volk cruciaal om te weten, 

dat de zultkop die sinds 2010 in touw is met de afbraak 

van alles waardoor ons land zich “Gidsland” mocht 

noemen en die nu weer schaamteloos opteert voor een 

nieuwe termijn van ongelimiteerd liegen, slopen en 

uitvreten, onlangs niet alleen de bestuurlijke 

hoofddader van de MH 17 aanslag, maar ook de formeel 

verantwoordelijke voor het recente bloedbad in Gaza 

vriendschappelijk heeft omarmd. 

   

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Wat ons betreft is deze neoliberale flapuit rijp om 

uitputtend gescreend en justitieel gefileerd te worden en 

het is dan ook onbegrijpelijk dat tallozen van de ruim één 

miljoen huishoudens wier woning nu al jarenlang 

uitzichtloos kopje onder staat dankzij het gebroken H-

woord van onze welbespraakte hakselaar, nog altijd 

betalend lid zijn of stemmen op de VVD. 

Want ook ZIJ dienen afgerekend te worden op de 

verkrachting van de waarheid over en rondom de moord 

op 298 inzittenden van vlucht MH 17 en het verlenen van 

hand- en spandiensten aan subversieve syndicaten die 

aansturen op het doen ontstaan van een nieuwe 

wereldoorlog als megalomaan neoliberaal verdienmodel.  

Op zijn Hollands gezegd: een partij van landverraders hoort 

niet thuis in het regeringsbestel van een Democratie!  

U begrijpt het al: naast een strafzaak tegen de daders 

zullen straks ook Joustra, Steur en Rutte zich voor het 

gerecht dienen te verantwoorden voor een aantoonbaar en 

bewijsbaar criminele en foutieve voorstelling van zaken, 

met het doel om twee niet betrokken partijen (Separatisten en 

Russische Federatie) van massamoord te betichten en zich daartoe 

te bedienen van list, bedrog, leugen, vervreemding van 

bewijsmateriaal, valsheid in geschrifte en aanzetten tot 

haat tegen onschuldige partijen.  



 
 

En om economische sancties tegen Rusland te nemen en 

langs die weg aan te sturen op een nieuwe Koude Oorlog.  

In hun vrije val mogen deze galnotenmolenstenen dan ook 

het hele subversieve partijkader van de VVD-meesleuren, 

zodat er eindelijk gerechtigheid zal plaatsvinden.  

Want het moge helder zijn, dat na zulk een zuivering dit 

verwerpelijke egoïstensyndicaat geen enkel parlementair-

democratisch bestaansrecht meer kán en mág hebben.  

Dank je Mark….Well done en Pleur op!  

Jullie maakten al veel te veel kapot.  

                       Het lijkt hier verdomme GAZA wel!  



 
 

               Kinderen waren de bloemen van het leven 

              En bloemen waren kinderen der natuur 

             Wie aan bloemen en kinderen  

              Een plaats in het hart had gegeven 

              Voor hen zouden de jaren weven 

              Kransen vol vreugde van uur tot uur  

                                

  Gaza 17.07.2014 

   Juvenalis 2  



 
 

Maar nog altijd zijn de ónderste stenen van dit naar dood, 

verderf en een satanische mensenhaat stinkende dossier niet 

ten volle aan de oppervlakte gekomen.  

Want nu we weten hoe de verdwijning van vlucht MH 370 

aka 9M-MRO in elkaar stak en op welke wijze dat toestel op 

17 juli 2014 als 9M-MRD boven Oost-Oekraïne kon vliegen 

met aan boord alle lijken van de inzittenden van die vlucht 

MH 370, aangevuld met 49 (=7 x7) siliconen dummy´s en ook 

duidelijk is hoe de verwisseling van de 7 koelwagons  in de 

nacht of ochtend van 22 op 23 juli in zijn werk moet zijn 

gegaan, blijven er nog een paar prangende vragen over. 

De meest belangrijke daarvan is dan uiteraard, wát gebeurde 

er exact met de organieke vlucht MH 17 nadat het toestel 

middels het Boeing Uninterruptible Autopilot System (ongetwijfeld 

vanaf een Amerikaanse oorlogsbodem van de Zwarte Zeevloot, die daarvoor het oefengebied 

al op 15 juli via de Bosporus verliet) boven Oost- Oekraïne was 

overgenomen?  

Het is cruciaal om te weten, dat dit BUAS-system in militair- 

strategische kringen bekend staat als mogelijkheid om van 

civiele airliners feilloos werkend wapentuig te maken, dat 

door de autopilot-navigatie op ieder gewenst doel binnen de 

actieradius kan worden afgevuurd. 

Het zal ook zonder verdere uitleg duidelijk zijn, dat zulk een 

aanslag in vredestijd direct tot vergeldingsacties zou leiden. 

Maar wát als zo´n geleide crash plaatsvindt in oorlogsgebied 

te midden van zware beschietingen? 



 
 

Zo´n situatie deed zich op 17 juli voor in Gaza en het ligt 

voor de hand dat men vlucht MH 17 daar heeft laten 

crashen zodat de stoffelijke overschotten exact de 

kenmerken zouden vertonen van lichamen en ledematen 

zoals dat bij iedere crash vanaf grote hoogte te zien is.  

Om u een indruk te geven van Gaza op datzelfde moment: 

 

Dit oogt verdacht 

sterk als napalm-

explosies, waarmee 

Uncle Samuel in 

Vietnam genocide 

pleegde zoals u 

hieronder kunt zien!  

 

Hierboven beelden van de massamoord op 17 juli 2014, 

die de wereld niet te zien kreeg via de Gevestigde Publieke 

Media, omdat die allen in Zionistische handen zijn. (U kent ze 

vast wel van naam, de Murdochs van de nieuws manipulatie en doodsvijanden van de waarheid. 

Vrijwel allemaal Zionisten! Aan napalm kleeft de fingerprint van topzionist en verpersoonlijking 

van satan zelve Henry Kissinger, minister van BuZa onder 

”Tricky Dicky” Richard Nixon, die- als eerste USA president- 

als een dief in de nacht het Witte Huis moest verlaten. Mark 

Rutte: Zeg ons wie uw vrienden zijn. 

En wáárom!)  

 



 
 

Van organisaties als NATO en UN heeft Jerusalem niets te 

duchten, omdat men ook in die bondgenootschappen aan 

dezelfde kapitalistisch-Zionistische leiband loopt. 

En zo voeren Khazaarse Zionisten 68 jaar na de Holocaust 

ongestraft opnieuw een genocidepoging uit, die uiteraard 

wederom geen enkele kans van slagen zal hebben, maar 

die wél tot onnoemelijk veel menselijk leed gaat leiden.  

Zoals u ziet was dát dus de ideale setting om een 

waarachtige MH17-crash te doen plaatsvinden, meest 

waarschijnlijk in het Israëlische grensgebied met Noord-

Gaza en dan vermoedelijk op of nabij militair terrein. 

 

 

 

 

 

Wat zich nú nog aandient dat zijn de schrapnel-fragmenten 

die door het forensische team in de Korporaal van 

Oudheusden Kazerne in stoffelijke resten van de MH 17 

slachtoffers zijn aangetroffen en die zich slecht verhouden 

met een “simpele” crash via het BUAS-systeem.  

U herinnert zich nog wel, dat de Sukhoi 25-Pythons en de 

.23 en .30 boordkanonschoten werden afgevuurd door 

toestellen die in Israël gemodificeerd waren en uitgerust 

met Israëlische bewapening mét shrapnell munitie?  



 
 

Welnu: omdat deze actie vrijwel zeker werd uitgevoerd 

door dezelfde Mossadcel die ook 9.11, Al Qaida, Osama bin 

Laden en ISIS bedacht en regisseerde (resp. dat tot op de huidige 

dag nog altijd doet) is het nu zonder veel speculatie in te 

vullen dat men in de avond van 17 juli toestel 9M-MRC 

m.b.v. het BUAS-systeem nabij de grens met Gaza 

aangeboden kreeg via de Amerikaanse torpedojager 

USS Ross (Galveston,Texas, 28 (=4x7)juni 1997) die daartoe al op 15 

juli het oefengebied in de Zwarte Zee verliet. Voor een 

speciale missie!  

De werkwijze van de Mossad indachtig waren alle 298 

inzittenden toen al enkele uren dood nadat via het 

vliegende bom-systeem het hele inwendige van het 

vliegtuig was bezwangerd met blauwzuurgas (Zyklon B).  

Meent u nu niet dat wij spoken zien, want in alle 

redelijkheid blijven er nauwelijks andere opties open en 

via de geheugenschijven van de satelliet moet nog zijn na 

te gaan of de bliep-signalen van vlucht MH17 aka 9M-MRC 

inderdaad vanuit Oekraïne naar het Beloofde Land leidden.  

 

 

 

Waar dus naar gezocht zou moeten worden is het 

satellietsignaal van toestel 9M-MRC aka vlucht MH17 in 

een zone tussen de ZO-Oekraïne en het noordwesten van 

Israël in de avond of nacht van 17 juli 2014. 



 
 

Wanneer dit kan worden bevestigd, dan hoeven slechts het 

besturingsapparaat van het BUAS aan boord van USS Ross 

en de DECCA-positie van het schip op 17 juli 2014 te 

worden aangetoond om de ware dader van de MH17 crash 

te identificeren.   

Redelijkerwijs gesproken moeten delen daarvan namelijk 

nog traceerbaar zijn, zei het niet via de bewijsmateriaal- 

wissende VS maar zeker wél via de Russische satellieten!  

 

 

 

 

 

 

Die vlucht eindigde dus vermoedelijk in het Israëlische 

grensgebied en op dat moment was de slachting van 

weerloze bewoners van de Gazastrook in volle gang en zal 

het neerstorten in de late avond of nacht en in afgelegen 

gebied, vanwege dat nabije oorlogsgeweld buiten de 

militairen om waarschijnlijk niemand zijn opgevallen. 

 

 



 
 

Vanaf dát moment had men dus nog volop tijd om de 

stoffelijke resten van de 298 inzittenden bijeen te brengen 

en in containers op te slaan, totdat deze op 21 juli (= 3x7) per 

militair vrachtvliegtuig naar de basis Dnepropetrovsk 

werden vervoerd om daar naar gereedstaande koelwagons 

te worden overgebracht, die waren omgekat met dezelfde 

registratiekenmerken als die van de in Donetsk 

gerangeerde trein met de lijken uit Grabovo. Daarvan zou 

immers door het internationale team pas op 23 juli per 

wagon een schouwing en telling worden uitgevoerd.  

 

 

 

 



 
 

Het moge dus duidelijk zijn dat de koelwagons met 

stoffelijke resten uit Donetsk nooit Charkov hebben 

bereikt en dat de trein die daar in de nacht van 22/23 juli 

arriveerde afkomstig was van de militaire basis 

Dnepropetrovsk.   

Daarin bleken op de 23e circa 285 lichamen en talloze losse 

ledematen aanwezig te zijn.  

Niemand zou na de 23e juli de ontbindende stoffelijke 

resten nog bekijken totdat zij op 24 juni gekist zouden 

worden en naar Nederland werden overgevlogen.  

Toegegeven: vooral het laatste gedeelte van dit draaiboek 

bevat diverse speculatieve elementen, maar dat is inherent 

aan de analyse van gebeurtenissen waarvan men niet zélf 

ooggetuige was en zich moet baseren op externe bronnen.  

That’s a fact of life!  

Zoals ook die stapel verlopen paspoorten waar Joustra 

botweg overheen walst, facts of life zijn!  



 
 

 

 

 

 

 

En net zoals het ook een fact of life is, dat vlucht MH 17 aka 

9M-MRC zoals op 17 juli bij boarding gefotografeerd en op 

Face Book gezet door Cor Pan, een dichtgelast raampje had 

onder de vlag rechts van de midscheepsdeur dat in de 

wrakstukken ineens open bleek te zijn: kenmerk van 

toestel 9M-MRO, maar op de crashsite ineens nummer 9M-

MRD voerde!  

 



 
 

Kennelijk hebben we in Joustra dus te maken met een 

dyslectisch analfabeet, die al sinds 1983 als topambtenaar 

de bestuurscatacomben van ons land heeft bevuild en nu 

met zijn baggerpoten over de fatsoenrechten van 298 

doden en de levens van duizenden nabestaanden walst.  

Voorlopige eindconclusie: Joustra heeft – zoals gebruikelijk 

- duurbetaald amateuristisch prutswerk verricht en 

waarschijnlijk niet eens de ingeslagen Rolls Royce 

motornummers gecontroleerd in beide veel te kleine 

straalmotoren van het zogenaamd gecrashte toestel, dat 

zogenaamd 9M-MRD zou zijn.  

En zo kunnen we nog wel even doorgaan, want het is 

werkelijk een allooi om razend van te worden. 

Iemand die maandelijks meer dan 10.000 Euro uit de 

staatsruif rooft en zélfs zúlke zaken niet controleert is 

inderdaad geschikt om Rusland van massamoord te 

beschuldigen en een Derde Wereldoorlog te ontketenen. 

Dát was immers de Zionistische dubbelopzet van deze hele 

bloedige hoax.  

Wij adviseren voor dit beschamende secreet dan ook 

niet een vuurpeloton (want dát levert immers een taakstraf op) maar, 

in overeenstemming met zijn langjarig versjteren van 

het landbouw- en natuurbeleid van 1983 tot 2001 en 

daarna o.a. UWV, NTCb en de Onderzoekraad, gewoon 

een mooie verzorgde oude dag in relaxcentrum 

Scheveningen, Kamp Vught of resort Veenhuizen.   



 
 

 

 

                Dossier MH 17 – mh 370 #11 

hoofdstuk 13. Beschamend en vernederend  

Toen daags na zwarte donderdag op 18 juli 2014 

Mark Rutte ten aanschouwe van heel de wereld de belofte 

uitsprak dat hij niet zou rusten alvorens de onderste steen 

van het MH17 drama bovengebracht zou zijn, wist 

iedereen die dit platte sujet al jarenlang in het vizier had 

meteen, dat het weer precies zo zou gaan als altijd 

wanneer de VVD plechtige beloften en toezeggingen doet.  

Ongeacht of het nu Zorg, Volkshuisvesting, Onderwijs, 

Veiligheid, Natuur, Milieu, het heilige H-woord, 

reorganisatie van politie en belastingdienst of 

de massamoord op een vliegtuig vol weerloze 

burgers betreft: laat het aan de VVD over en de 

ramp is niet te overzien!  

Op hetzelfde moment dat Rutte die inhoudsloze volzin 

uitsprak lag namelijk al vast, dat alles in het werk zou 

worden gesteld om de schimmige rol van de neoliberalen 

in het dossier “Oekraïne versus de EU” te verhullen, door in 

ieder geval Kiev al op voorhand vrij te 

pleiten van iedere betrokkenheid bij 

dit gruwelijke massacre. 



 
 

Het was niet moeilijk om uit zijn, op dat moment en 

bij latere publieke optredens geuite, peptalk, volstrekt 

ongefundeerde beschuldigingen in de 

richting van de Separatisten en hun 

Russische beschermers te extraheren.  

Nader onderzoek was feitelijk niet 

eens nodig: MH 17 wás met een BUK 

neergeschoten en daarmee basta! 

Met geen letter of leesteken wees onze ongeleide 

riedelhistoricus er op, dat het op zijn minst wel erg 

verdacht was dat MH 17 werd neergehaald in een 

gebied waar zowel onze Koninklijke Shell en haar 

vorstelijke belastingvrijgestelde grootaandeelhouders 

Van Oranje als de families Joe Biden, John Kerry en de 

clans van Pjotr Poroschenko en Igor Kolomoyskyi 

enorme financiële schaliegasbelangen hebben.  

Evenmin legde Rutte een link tussen de ongehoorde 

oververtegenwoordiging van Zionisten in dit gezelschap 

noch op het feit, dat op vrijwel hetzelfde moment waarop 

de fakevlucht MH17 door straaljagers werd neergeschoten, 

de bevolking van Gaza werd aangevallen met 

vernietigende napalmbombardementen vanuit Israël.  

 

 

 



 
 

Ook ging onze premier soepel voorbij aan de stapel 

verlopen en ongeldig gemaakte paspoorten die achteloos 

door een onbekend individu bij de persoonlijke bezittingen 

uit vlucht MH17 werden gegooid, in sommige waarvan 

zelfs de losse boardingpas nog aanwezig was. 

En dát na een val van ruim 10 kilometer! 

Maar het werd allemaal nog veel erger 

toen Rutte niet de Rijksrecherche en Interpol 

vroeg om deze zaak tot op de bodem uit te zoeken, maar 

die opdracht gaf aan de minst betrouwbare van alle ongure 

parvenuen waaraan den Haag zo verontrustend rijk is: 

topambtenaar Tjibbe Joustra! 

Op dat moment wist heel nadenkend links en rechts 

Nederland, dat er naarstig zou worden gewerkt aan een 

ongehoorde doofpot, waarbij iedere betrokkenheid van de 

Oekraïne en haar criminele roerganger en diens trawanten 

zou worden ontkend, zonder dat daar überhaupt 

rechercherend onderzoek naar was gedaan 

Rutte, zijn parlementair al vele malen zwaar 

gehavende rechterhand Steur én zijn minderwaardige 

onderzoekleider Joustra zouden namelijk qua gewetens-

vacuüm als foetus in dezelfde moederschoot gewoekerd 

kunnen hebben totdat zij als boreling op de argeloze 

mensheid werden losgelaten.  

  Wee de natie die zoiets goors op haar bord krijgt! 

   Daar wordt een fatsoenlijk mens kotsmisselijk van!  



 
 

Het is dus absoluut geen toeval, dat het MH17 rapport 

de inhoudelijke kwaliteit en het aroma heeft van reeds 

bedrukt toiletpapier van uitermate inferieure kwaliteit! 

 Omdat hier op een ongehoorde wijze de waarheid 

met voeten wordt getreden en alle 537 slachtoffers van de 

vluchten MH17 en MH370 en hun nabestaanden letterlijk 

de grond in worden getrapt, zijn dit de druppels die de 

neoliberale gifemmer doen over vloeien.(Nb: Indachtig het 

rekensommetje van Christine Lagarde deelden wij 537 door 7 en komen dan op 76.7 een getal dat 

sterk doet denken aan de Boeing 767. Niets is toeval in dit dossier!)  

Die werden nog extra met strontrechts vitriool 

aangelengd toen Rutte op 28 oktober 2016 liet blijken 

handjeklap te willen bedrijven met de uitkomst van het 

Oekraïne-referendum.  

Want de miljoenenwinsten van een 

handvol zakenvriendjes zijn voor deze 

staatsgevaarlijke vijand van de democratie 

belangrijker dan die paar honderd dooie 

economyclass-luchtreizigers en hun familie 

en kennissenkring.  

Ook dáár worden wij onpasselijk van!  



 
 

Dat het Nederlandse volk zich ook in recente tijden 

telkenmale solidair toonde met het Fatsoen, Kernenergie, 

Kernwapens, Europese Grondwet en TTIP afwees en 

schurkenstaat Oekraïne in het klompenhok zette, doet er 

kennelijk voor Rutte niet toe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Want louche zaken zijn belangrijker dan de intrinsieke 

beschaving van stemvee. 

In meer dan een volle eeuw parlementaire democratie 

slaagde het Nederlandse volk er vanaf het jaar 1900 in, om 

de egoïstische liberale piranha’s dermate kort te houden 

dat het subversieve conglomeraat VVD tót het rampjaar 

2010 geen enkele premier voort heeft gebracht. 

Dit beseft vrijwel niemand maar het spreekt wél 

boekdelen, omdat in die eeuw onze alom geroemde 

Verzorgingsstaat vorm en inhoud werd gegeven door 

échte staatslieden voor wie het Maatschappelijk Fatsoen 

leidraad was van hun denken en handelen. 



 
 

Hieraan kwam in 2010 een abrupt einde toen er een 

totaal ontaarde walgcoalitie tot stand kwam, waarin 

populist Geert Wilders feitelijk de enige component was 

die substantieel weerwerk bood tegen de integrale 

kaalslag waaraan VVD en CDA zich te buiten gingen. 

Het was dan ook een enorme ramp voor volk en 

vaderland dat er in 2012, als vervolg op de eerste flater, 

een kabinet aantrad waarin egoïsten de dienst uitmaakten 

en slaafse PvdA-lakeien zich dag na dag dieper lieten 

vernederen en hun electoraat van zich vervreemden.  

Zij wierpen daarmee al hun politieke waarden en 

normen en daarmee het laatste greintje geloofwaardigheid 

op de mestvaalt van de parlementaire geschiedschrijving.  

      



 
 

Dit was natuurlijk te voorzien, want het aloude 

spreekwoord zegt het in niet mis te verstane woorden: 

Twee geloven op één kussen, daar slaapt de duivel 

tussen! 

Wat er nu dus plaatsvindt rond MH 17 en Oekraïne 

was eigenlijk wel te voorzien, omdat Rutte al vanaf dag één 

na het neerschieten van vlucht MH 17 door Oekraïense / 

Georgische Sukhoi 25 KM-straaljagers dermate schandalig 

koketteerde met Poroschenko, dat het wel leek alsof hij 

zélf een aandelenpakket Burisma Inc. en een stinkende 

koelwagonlading Shell-Chevron Put-opties op zak heeft. 

 

 

  



 
 

Wellicht een goed idee voor de Staat der Nederlanden 

of beter: een Parlementaire Commissie, om ook dát aspect 

van dit naar kapitalistische moordlust, list en bedrog 

stinkende dossier tot op de bodem uit te laten zoeken. 

  Vanzelfsprekend niet door een commissie onder 

leiding van een notoire leugenaar en feitenverdraaier, 

maar door hetzelfde team van professionele beëdigde 

internationale rechercheurs dat dit hele dossier binnenste 

buiten zal moeten gaan keren.  

De leugen heeft immers lang genoeg geregeerd!  
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          Hoofdstuk 14 conclusies en hamvragen  

In de namiddag van donderdag 17 juli 2014 lijkt 

boven het Donetskbekken in de oostelijke Oekraïne vlucht 

MH 17, op weg van Amsterdam naar Kuala Lumpur met 

aan boord 298 personen, neergeschoten te zijn. 

Blijkens de vluchtgegevens 

zou het om het toestel met 

kenmerk 9M-MRD gaan, maar 

rond het middaguur van 

dezelfde dag maakte een van de 

passagiers (facebooknaam Cor Pan) 

uit Volendam, vanuit de 

boardinggate een foto van het 

toestel en plaatste die op Face 

Book met de tekst: ”Mocht hij 

verdwijnen, zo ziet hij er uit”.  

Hierdoor weten wij zéker, 

dat het om het toestel met kenmerk 9M-MRC ging en dat 

was verklaarbaar omdat blijkens informatie van Malaysia 

Airways het toestel met kenmerk 9M-MRD de hele maand 

juli off-duty was wegens groot onderhoud.(NB: Vermoedelijk is de 17 

jaar oude 9M-MRD in die periode gemodificeerd en voorzien van het Boeing Uninterruptible 

Autopilot System en Stealth-faciliteiten en daarna doorverkocht aan Israël, dat een hightech oorlog 

tegen Iran voorbereidt. Het lijkt dus zinvol om alle Rolls Royce motornummers in de MA-vloot te 

checken en te toetsen aan de toestelregistratie en BUAS-modificatie). 



 
 

  

Toen dan ook kort na het neerstorten aan de hand van 

wrakstukken duidelijk werd dat 

het toestel, waarin 298 mensen 

de dood gevonden zouden 

hebben, het kenmerk 9M-MRD 

droeg, was het al direct duidelijk 

dat er iets helemaal niet klopte 

aan deze crash. 

Dat bleek ook uit de gevorderde staat van 

ontbinding waarin de lijken verkeerden en dit 

werd nog extra geaccentueerd doordat er op de 

crashsite een groot aantal siliconen- en latex 

dummy’s (“kadaverpoppen”) werd aangetroffen. 

   Het was dus al direct duidelijk dat 

dit alles in scene was gezet, kennelijk 

om de aandacht van de Wereldpers af te 

leiden van iets wat zich rond datzelfde 

moment elders op aarde afspeelde: de 

Zionistische aanval op Gaza!  

Die opzet gelukte, want de 

zogenaamde crash van MH 17 met de 

lijken van de sinds maart vermiste 

vlucht MH370 aangevuld met 49 dummy’s en het 

misbruiken van een twitterbericht van Igor Strelkov van 

daags tevoren, maakten direct de Seperatisten en Rusland 

tot hoofdverdachten van deze Mossad /CIA façade.  



 
 

Omdat er in Oost-Oekraïne chaos heerste en de crash 

plaatsvond in door separatisten gecontroleerd gebied, 

duurde het – zoals door de daders voorzien – erg lang 

voordat er enig zicht ontstond op de situatie, waarbij er 

vanuit Kiev voor werd gezorgd dat gevoelige informatie 

niet via de grote nieuwsmedia kon worden verspreid. 

Maar alerte internetmedia zoals 

nodisinfo.com brachten al op 20 juli deze 

maskerade in beeld in het artikel “The 

silicone gore of the Malaysia Airways MH17 

crash hoax”. Voor 

scherpe internet-

kijkers was het ook toen al duidelijk, 

dat veel van de stoffelijke resten en 

speciaal als die op wegen (NB: dit zeer 

dunbevolkte gebied heeft slechts een zeer bescheiden 

wegennet) en op bebouwd terrein lagen, sterke overeenkomst 

vertoonden met gefakete 

siliconenslachtoffers op de 

Hollywoodfilmset.  

Toch lijdt het geen twijfel 

dat het gros van de “slachtoffers” 

van vlees en bloed waren, maar 

óók dat de dood van die, 

waarschijnlijk vooral Aziatische, 

personen al lange tijd voor de 

crash moest zijn ingetreden.  



 
 

Wij legden u uit welke 

kunstgrepen men daarvoor 

toepaste en wie volgens 

onze analyse die slachtoffers 

waren: i.c. de inzittenden 

van vlucht 

MH 370!  

Zoals u op bovenstaande foto ziet ligt 

de plaats waar het grootste deel van 

MH17 neerstortte vlak langs een verharde 

weg, wat uniek genoemd mag worden 

vanwege het uitermate magere wegennet 

in deze agrarische streek.  

Deze goede bereikbaarheid van de crashsite zorgde 

ervoor dat er vermoedelijk veel belangrijk bewijsmateriaal 

door derden werd meegenomen, maar 

anderzijds kunnen 

er ook 

voorafgaande aan 

de komst van 

bergingsploegen op ruime schaal 

falsificaties in het terrein zijn 

aangebracht.  

      

  

  



 
 

Bij het bekijken van de beelden van de crashsite viel 

het ons al op dat de afmetingen van de straalmotoren van 

deze Boeing 777 zich niet leken te verhouden met de 

realiteit, tenzij er in het Donetsk bekken reuzen wonen.  

Hiernaast ziet u de diameter van 

een 777-straalmotor met een 

persoon van normale lengte en dat 

oogt toch wat anders dan de foto’s die 

bij Grabovo werden genomen op de 

plaats waar MH17 zou zijn gecrasht.  

Op de onderstaande foto is nog wat duidelijker te zien 

dat er van alles niet klopt aan de afmetingen van dit 

cruciale bewijsstuk, dat door Joustra klakkeloos als zijnde 

behorend tot toestel 9M-MRD wordt beschouwd.  

U ziet zelf ook wel dat dit nooit 

kan kloppen, want het totale rotorhuis 

is amper manshoog: het formaat van 

een Boeing 737!  

Maar hét cruciale bewijsstuk zijn 

uiteraard de ingeslagen motornummers van Rolls Royce, 

die behoren te corresponderen met die van vlucht MH17 

ofwel toestel 9M-MRO.  

U begrijpt dat die dreumesen nooit met 9M-MRO noch 

met 9M-MRD of 9M-MRC kunnen matchen!  

 



 
 

Tóch lijken er daar ook weer 

adders tussen het gras schuil te gaan, 

want RR-topman Sir John Rose (Jan Roos 

voor intimi!) is sinds 2011 vicevoorzitter 

van de Rothschild Group en trad in 

februari 2012 aan als non-executive 

director van de Holdingham Group: het tweelingbroertje 

van de Strategic Intelligence Company Hakluyt & Co.  

Hakluyt & Co komt voort uit de Britse Secret 

Intelligence Service (M16) en 

infiltreerde in het jaar van 

9.11 o.a. in de board van de 

olieconcerns BP en Shell. 

Maar dit terzijde!  

U herinnert zich ook vast nog wel dat Malaysia 

Airways feitelijk eigendom is van Jacob Rothschild, dus de 

puzzelstukjes zijn aardig inpasbaar aan het worden. 

        

 

 

 



 
 

Ook weet u, dat Jacob 

Rothschild door het doen 

“verwijderen” van 4 

hinderlijke Freescale-

medepatenthouders in 

vlucht MH370, het totale 

octrooirecht verwierf op fonkelnieuwe microchip-

technologie die hem opnieuw ettelijke miljarden rijker zal 

maken. 

En het is nu ook duidelijk hoe hij via “zijn” Uncle 

Samuel en “zijn”Mossad van die hinderlijke ballast van 239 

lijken af is gekomen, op een manier waardoor er ook daar 

weer winst uit viel te peuren. 

Vlucht MH370 werd immers gekaapt met behulp van 

het Boeing Uninterruptible Autopilot System waarna 

technici het satelliet- en radiocommunicatiesysteem 

uitschakelden en het toestel op geringe hoogte over 

Indische Oceaan en Malediven naar Diego Garcia vloog 

terwijl de inzittenden via het luchtverversingssysteem 

waren bedwelmd.  

Dankzij Phil Wood weten we dat het vliegtuig werd 

ondergebracht in een Faradyachtige Hangar op Diego 

Garcia, maar wat later zou dit toestel zonder airliner-

kenmerken herkend zijn op de luchthaven van Tel Aviv.  

 

 



 
 

 

Maar wás dit wel hetzelfde toestel? 

Boeing blijkt namelijk in Seattle een twin-issue van 

dit vliegtuig te hebben gebouwd waarvan de Maleisische 

versie M9-RMO in November 2013 in Kuala Lumpur werd 

afgeleverd, compleet met het BUAS-systeem voor drone-

achtige afstandsbediening en geavanceerde stealth 

faciliteiten om buiten de radar te blijven.  

Dit getrouw aan de lijfspreuk: Forever New Frontiers! 

U begrijpt het natuurlijk al: de bovenstaande foto 

toont de kopie die Boeing leverde aan El Al en daarom 

ontbreken de airliner kenmerken op staartvin en body. 

Kennelijk stond dit toestel in de hangar te Tel Aviv op 

het moment waarop de échte 9M-MRO vermomd als 9M-

MRD boven Grabovo werd neergeschoten. Zo niet, dan 

moet er een internationaal opsporingsbevel voor deze 

dubbelgangster uitgevaardigd worden, met de originele 

uniciteitsspecificaties van Boeing Seattle.  

 Want het is een vliegende bom, die op een onbewaakt 

moment volgeladen met explosieven op een kerncentrale of 

opwerkingsfabriek in Iran zou kunnen crashen. 

 

 

 



 
 

Tot zover vlucht MH370 aka 9M-MRO, waarvan u 

fragmenten en de te kleine motoren kunt bekijken in de 

vervalsingenhangar te Gilze Rijen.  

Nu dus, hopelijk voor de laatste maal, terug naar de 

boarding gate op Schiphol en naar de foto die Cor Schilder 

aka Pan daar maakte én naar de foto die miraculeus 

genoeg de volgende dag door Reuters werd gepubliceerd. 

Deze foto zou namelijk vrijwel gelijktijdig met die van 

Cor zijn gemaakt vanuit dezelfde positie, dus áchter de 

douanecontrole op weg naar de boarding gate.  

       Dankzij Godlike Productions 

No Disinfo weten we, dat die foto bij 

Reuters werd aangeleverd door de 

Israëliër Yaron Mofaz, familielid  van 

de vroegere Minister van Defensie, 

Shaul Mofaz. It’s a small world! 

Omdat de beveiliging op onze nationale trots Schiphol 

dankzij Haags politiek onbenul in handen is van het 

Zionistische bedrijf ICTS (ook als False Flag 

CIA-compagnon betrokken bij het Twin Towers bloedbad) 
moet het voor Mofaz een peulenschil 

zijn geweest om zonder boardingpas 

achter de douane te komen en zich 

daar te kunnen verlustigen aan de 

aanblik van 298 ten dode gedoemde 

slachtoffers. 



 
 

 Bij al deze wansmakelijkheden komen we via het 

frauduleuze Israëlische persagentschap GA Telesis en 

persbureau Reuters de Hongaarse Zionist George Soros 

tegen: ook een man die letterlijk over lijken wandelt.  

Het zal nu wel duidelijk zijn dat Rutte, op zijn 

onderste- stenen-zoektocht, er beter aan zou doen om 

spreekwoordelijke wagonladingen Nano Thermite te laten 

aanrukken om daarmee deze hele walgelijke smeerlapperij 

tot diep onder het maaiveld op te blazen. 

En om een beetje te dimmen voordat hij weer 

inhoudsloze spierballentaal uit gaat kramen over zaken 

waarvan hij geen benul heeft hoe die in elkaar steken.  

Intussen blijft er alleen forensische zekerheid bestaan 

over het lot van de meeste inzittenden van vlucht MH17, 

waarvan de stoffelijke resten door het LTFO in de 

Korporaal van Oudheusden kazerne konden worden 

geïdentificeerd, zei het dat ze niet in de Oekraïne maar in 

Israël de dood hebben gevonden. 

 

 



 
 

 

Het mag dus als vaststaand worden aangenomen dat 

de lijken die op 17 juli bij Grabovo uit de lucht vielen, de 

inzittenden van vlucht MH 370 waren en dat men die 

bewijslast, na het vertrek van de dodentrein uit  Donetsk 

zal hebben laten verdwijnen.  

Daarbij staat ons vooral een zoutzuurbad voor ogen, 

want de in staat van ontbinding verkerende stoffelijke 

resten van 239 mensen zijn niet zomaar weg te moffelen. 

Zelfs na 2.5 jaar moeten daar forensisch nog sporen van te 

traceren zijn, bijvoorbeeld in de wagons waarin die 

lichamen in Donetsk werden verzameld.  

Ook dient er naar onze mening een gerechtelijk 

onderzoek plaats te vinden naar de ware redenen 

waarom Ard van der Steur de onbesproken 

forensisch antropoloog prof. George Maat op non-

actief plaatste. En naar de rol van toenmalig 

politiechef Gerard Bouman daarin.  

Zélfs nadat er excuses aan prof. 

Maat waren gemaakt heeft van der Steur 

openheid over dit forensische dossier tot op 

de huidige dag geblokkeerd, dus lijkt er ons 

voldoende reden om ook het onderzoek daarnaar te 

heropenen en deze notoire rommeldoos per direct onder 

curatele te stellen. 



 
 

Want het moge zonneklaar zijn, dat na het tendentieus 

ondermaatse rapport over de MH17-aanslag van Joustra 

cum suis, wérkelijk de onderste steen van dit naar dood, 

verderf, Haagse corruptie en slaafse kruiperigheid 

stinkende dossier aan de oppervlakte zal moeten komen. 

Goedschiks middels een Parlementaire Enquête én 

kwaadschiks via een internationaal onderzoekteam. 

Want een gefakete crash waarbij rottende lijken en uit 

siliconen vervaardigde kadaverdummy’s samen met foute 

straalmotoren, geënsceneerde wrakstukken en verlopen 

paspoorten op en bij een te voren ingerichte sitedressing-

plaats worden gevonden, zal dankzij de troika Rutte –Steur 

- Joustra na 2.5 jaar nog tot op de bodem moeten worden 

uitgezocht. 

Niet door een gemuilkorfde “Onderzoekraad”, maar 

door een Internationaal Gecertificeerd Rechercheteam.  

Want ná alle leugens zál de waarheid zegevieren!  

 

 

 

 

         

 



 
 

Dossier MH 17 – MH 370 # 12 

 

Hoofdstuk 15. trots op Nederland?  

 

 Zoals waarschijnlijk alle Nederlanders en überhaupt 

alle beschaafde medemensen waar ook ter wereld, 

overviel een intens gevoel van woede en afgrijzen uw 

verslaggevers, toen in de namiddag van 17 juli 2014 het 

nieuws ons bereikte over het neerhalen van vlucht MH17 

in de Oostelijke Oekraïne, met 298 mensen aan boord. 

Die woede maakte echter plaats voor ongeloof en 

verbijstering toen in de social media via lokale zegslieden 

melding werd gemaakt van uit kunststof vervaardigde 

kadaverpoppen en rottende lijken, die enkele minuten 

tevoren uit de lichtbewolkte hemel waren gevallen. 

  Toen er ook al direct een twitterbericht ten tonele 

werd gevoerd van een rebellencommandant die gewag 

maakte van het neerhalen van een vliegtuig en waarvan 

meteen ook al bekend bleek dat hij KGB-agent zou zijn 

geweest, begonnen er de nodige alarmbellen te rinkelen.  

Even later meldde Al Jazeerza namelijk de aanval van 

de Zionisten op de Gaza strook!  

 

 



 
 

Dit nieuws bereikte echter niet de zogenaamd vrije 

wereld, waar alle belangrijke nieuwsmedia al decennialang 

door een clan van kapitalistische Zionisten aan de ultra 

korte lijn worden gehouden. 

Vanaf dát moment was het duidelijk, dat er een 

directe relatie moest zijn tussen de Zionistische repressie 

in Gaza en het neerhalen van een vliegtuig vol oude lijken 

en kadaverdummy’s in een uithoek van Oekraïne.  

Die relatie zagen wél onmiddellijk talloze alerte en 

onvermoeibare internetgrazers en secret-service-hackers 

en aan hén danken we het vrijwel complete beeld zoals dat 

vanaf dag één van dit drama is in te vullen. 

Dat begon dus al op 7/8 maart van dat jaar met de 

verdwijning van vlucht MH 370, die in ons land als een ver 

van ons bed-show werd beschouwd.  

Maar vér weg is dikwijls dichterbij dan men denkt!  

Alles achteraf overziend lijkt het ons echter 

onwaarschijnlijk, dat machtshongerige geldwolven van het 

Jacob Rothschild kaliber een peperdure, fonkelnieuwe en 

op de aanstaande cyberoorlog gebouwde airliner 

die 9M-RMO tenslotte was, op zouden offeren aan 

een naar kadavers stinkende hoax in het Oost-

Oekraïense gebied waarin Shell en Chevron 

aanstonds zullen beginnen met 

schaliegas fräcken.  



 
 

Dáárom was de Oekraïense multimiljardair 

Kolomoyskyi zo furieus, toen hij vernam dat men het 

zorgvuldig voorbereidde plan had versjteerd door per 

helikopter een fake-crashsite in te richten en daarbij delen 

van een aftandse Boeing 737 gebruikte.  

Omdat uit dit gehakte chatgesprek met Kolomoyskyi’s 

luitenant Oliynik kan blijken dat dit ook buiten medeweten 

van Poroschenko gebeurde, kan het niet heel moeilijk zijn 

om de échte daders aan te wijzen, die v.w.b. de moord op 

de MH370-inzittenden al bekend waren. 

Blijft dan nog alleen de prangende vraag, hoe die zich 

per helikopter konden verplaatsen in gebied dat door de 

separatisten werd gecontroleerd, zoals wereldwijd op tv te 

zien was. 

Het simpele 

antwoord daarop 

is: de Stealth 

Chopper ofwel 

Black Hawk, die 

onzichtbaar voor 

radar ideaal 

geschikt is voor 

dergelijke missies.  



 
 

Het lijdt geen twijfel dat 

de Mossad over Black Hawks 

beschikt en in staat moet zijn 

geweest om vanaf een van de 

oorlogsbodems die in de 

Zwarte Zee voor de fake-

oefening Sea Breeze aanwezig 

waren, deze site-dressing 

actie uit te voeren.  

Echter: de Plaats Delict ligt in een gebied dat onder 

controle stond van de 

Separatisten en de te lichte 

maar desondanks loodzware 

straalmotoren en landings-

gestellen kunnen daar alleen 

met behulp van Chinooks 

gebracht en geplaatst zijn. 

Dat is alleen mogelijk wanneer dit gebeurde in het 

kader van de terrestrische NATO-oefening Rapid Trident, 

die precies op dat moment analoog aan de nautische 

cyberoefening Sea Breeze in die regio gehouden werd. 

Omdat legeroefeningen er altijd toe dienen om 

bestaande kennis en ervaring aan de praktijk te toetsen en 

daarom alle manoeuvres minutieus worden vastgelegd, 

moeten de bewijsstukken hiervoor te vinden zijn bij het 

NATO-oppercommando, dat toch al door het 

Internationaal Strafhof gedaagd en gehoord moet worden.  



 
 

Desnoods middels de WOB en uiteraard door verhoor 

onder ede want een andere optie om de naakte waarheid 

te achterhalen lijkt onmogelijk! 

Dit alles had van meet af aan onderdeel behoren te 

zijn geweest van onderzoek door de leden van het Joustra-

team, die kennelijk klakkeloos 737 CFM-straalmotoren 

aanzagen voor Rolls Royce engines die eens zo groot zijn.  

Tien tegen één dat zij de unieke motornummers ook 

nooit hebben getoetst aan die van het zogenaamd bij 

Grabovo neergestorte toestel, ondanks het feit dat zelfs 

een blinde zou aanvoelen dat er hier iets faliekant fout zit.  

 Op grond van deze laatste feiten is een aanklacht 

tégen en voorgeleiding ván Tjibbe Joustra als 

hoofdverantwoordelijke voor een beschamend, 

vernederend, tendentieus en in hoge mate beledigend en 

aanmatigend prul wel het minste wat onze 

zelfgenoegzame regering nog kan doen om dit dossier niet 

helemaal belachelijk te doen worden. 

Wanneer Rutte dat niet doet namens de Nederlandse 

regering dan ligt daar en mooie taak voor 

buitenparlementaire bestuurs-kritische organisaties.  

Daarom hebben wij alle bewijsmateriaal minutieus 

onder onze virtuele elektronenmicroscoop gehouden en 

stapsgewijs de revue laten passeren, waardoor dit 

waarheidsgetrouwe document tamelijk volumineus van 

uitvoering en omvang is geworden. 



 
 

 Maar tegengesteld aan de man die zich nu al 6 jaar 

lang regeringsleider noemt, zullen wij ons nooit er toe 

verlagen om valselijke beloften en toezeggingen te doen 

noch personen, organisaties of regeringen te beschuldigen 

zonder steekhoudend bewijsmateriaal.  

De Nederlandse regering is in hoge mate 

verantwoordelijk voor het tot stand komen van een 

rapport, waarin een ongehoorde veelheid aan bizarre maar 

onweerlegbare Feiten zonder enig commentaar volledig 

wordt genegeerd en omvangrijke hoeveelheden cruciaal 

bewijsmateriaal terzijde werden gelegd of waarvan zelfs 

het existeren verzwegen wordt. 

Het constitutionele Koninkrijk der Nederlanden is niet 

een kolonie van - of schatplichtig aan - Zionistisch Israël, 

aan het ontstaan waarvan onze regering door 

ondertekening van de Balfour-verklaring in 1917 een 

werkzaam aandeel heeft gehad en zich daardoor onbewust 

mede schuldig maakte aan de Holocaust, waarmee 

kapitalistische Zionisten in de Tweede Wereldoorlog 

schoon schip meenden te kunnen maken onder de 

Judistisch Joodse bevolkingsgroepen in Europa. 

Zij waren Hitlers opdrachtgevers van de Endlösung! 

Hoewel nazi-jager Simon Wiesenthal jarenlang wees 

op het Zionistische gevaar, wist ons land ook toen al niet 

beter te doen dan alle feiten en waarschuwingen in de 

wind te slaan en zich op te werpen als beschermheer en 

slippendrager van Zionistisch Israël. 



 
 

    

Daarenboven: ná de El Al Bijlmerramp, die op een 

haar na heel West-Europa voor eeuwen dermate nucleair-

biochemisch had kunnen besmetten dat gezond menselijk 

leven er nog nauwelijks mogelijk zou zijn geweest, heeft de 

Nederlandse regering ook al een dergelijk totalitair 

doofpotwanbeleid over de rug van volk en samenleving ten 

toon gespreid. 

MH 17 is dus de ultieme druppel om alle betrekkingen 

met Israël op te schorten en alle lopende contracten op 

militair- en beveiligingsniveau per direct nietig te 

verklaren. De speciale El Al sectie op Schiphol zou op een 

normale parlementair-democratische wijze in 

heroverweging genomen moeten worden.  

En beëindigt! 



 
 

Ruim 24 jaar na de Bijlmerramp wordt het anno 2017 

tijd dat de Nederlandse regering haar burgers inzicht geeft 

in de complete lijst van nucleaire-, chemische- en 

biochemische stoffen c.q. verbindingen die er destijds in 

het leefmilieu van ruim 1.5 miljoen inwoners van de regio 

Amsterdam en 15 miljoen landgenoten vrij zijn gekomen. 

Onbesteld in een gratis inferno afgeleverd door El Al! 

De volgende dag liet men zonder enige waarschuwing 

Hare Majesteit de Koningin en haar ambtelijk gevolg zich 

blootstellen aan levensbedreigende stralingscontaminaties 

waardoor nadien verontrustende aantallen omwonenden, 

brandweerlieden, hulpverleners en puinruimers zijn 

overleden of levenslang invalide werden. 

Zonder enig excuus uit het “Beloofde Land”.  

Mossad: geef ons ook zo’n vriend als zakenpartner!  

 Hoewel alle politieke partijen in ons land zich nog 

altijd laten misleiden door een begrijpelijk oorlogstrauma 

en daarom Zionistisch Israël omarmen, lijkt het de hoogste 

tijd om de ontluisterende waarheid onder ogen te zien. 

En om daaruit logische consequenties te trekken.  

 

 

 



 
 

Want de Holocaust was geen bedenksel van een 

welbespraakte doch schreeuwerige Boheemse korporaal, 

maar werd hem in ruil voor integrale oorlogsfinanciering 

opgelegd door de Khazaarse geldschieters die zich 

Zionisten noemden en kort tevoren als Bolsjewieken al 20 

miljoen Russisch Orthodoxe christenen over de kling 

hadden gejaagd. 

Zij beoogden met hun Zyklon B alle vreedzaam 

levende doch slim handelende Judistische joden uit te 

kunnen roeien en waren daarmee flink op streek toen 

Stalin, Rooseveld en Churchill een streep door die rekening 

trokken.  

Als wraak sloeg men de Nieuwe Wereld en het Britse 

Gemenebest in de monetaire 

handboeien vanwege de megalomane 

oorlogsrenteverplichtingen die nodig 

waren geweest om het door Zionisten 

verwekte Nazistische monster te 

verslaan.(NB: Nu begrijpt u ook waarom de Israëlische 

oorlogsvloot in het geheim als thuishaven het Brits/Amerikaanse Diego Garcia heeft).  

Een beetje historicus zou dit alles niet behoeven te 

leren via de pen van een insectenetende zangvogel, een 

internet grazende herkauwer en een Romeins satiricus van 

lang geleden. 

 

 



 
 

Maar de slecht gedresseerde papegaai die zich 

sinds juni 2010 uitgeeft als neoliberaal hopman en 

dus de totale sloop van onze moeizaam en zorgvuldig 

door échte staatslieden vorm, inhoud en gestalte 

gegeven rechtstaat naar de Filistijnen aan het helpen is, 

kan met de beste wil ter wereld niet als erudiet en breed 

onderlegt historicus worden geëtaleerd.  

Daar worden wij dus bepaald niet trots van!  

Om bij de strekking van dit referaat te blijven maakt 

het ons ook niet trots, dat een 

zogenaamd liberaal en democratisch 

denkend premier het bestaat, om 

met kuipen en konkelen de 

meerderheid van het electoraat te 

bruuskeren en ons land almaar 

dieper in het zuigende Illuminati-

moeras te doen verzinken.  

Zéker in het geval van het referendum tegen het 

associatieverdrag met een land waarin men als 

internationaal luchtreiziger het leven niet zeker is, zou 

een regeringsleider juist de allereerste behoren te zijn 

om aan de noodrem te trekken en de hele boel tot nader 

order in het vriesvak te parkeren. 

Amicaal gedrag en opgelegde vrolijkheid zoals Rutte 

en Timmermans tegenover de president van een land dat 

een hoofdrol speelt in het MH17 drama, vervullen échte 

beschaafde Nederlanders met afschuw en schaamte.  



 
 

Om nog maar niet te spreken van de andere foute 

regeringsleiders die ook welkom zijn in Rutte’s 

Bapahomet-torentje.  

 

False Flag coupepleger Erdogan, louche oligarch 

Poroschenko, Palestijnenkiller Netanyahu: voor het 

neoliberale papegaaiende orakel staat er kennelijk geen 

maat op massamoordvergoelijking, want alles draait bij de 

VVD immers uitsluitend en alleen om platte en banale 

handelsbelangen. Al de rest is triviaal en doet er niet toe!  

Dat treft dan niet, want uiteindelijk zullen twee van 

deze “heren” zich voor het Internationaal Strafhof moeten 

verantwoorden voor misdaden die in directe relatie staan 

met MH17. Daar zal onze regering een belangrijke rol bij 

dienen te spelen, omdat het immers om massamoord op 

Nederlandse staatsburgers gaat.  

 

 



 
 

Maar dit lijkt onze regeringsleider 

volledig te ontgaan en dat valt af te lezen uit 

het beschamende MH17-prul, dat 

uiteindelijk onder Rutte’s 

eindverantwoordelijkheid tot stand kwam 

en waarmee feitensjoemelaar en waarheid- 

verkrachter Joustra wat ons betreft 

definitief zijn dubieuze topambtelijke 

carrière zal afsluiten. 

Moge Vrouwe Justitia hem ongenadig zijn!  

Uiteraard – we wezen daar al eerder op – zijn niet 

alleen de VVD-ers Rutte en Joustra schuldig aan het 

moedwillig verworden van het MH-17 dossier, maar vond 

het onderzoek naar de toedracht plaats onder ministeriële 

verantwoordelijkheid van VVD-minister Ard van der Steur.  

Dat de integrale DOOFPOT MH17 dus werd opgetuigd 

onder het bewind van deze VVD-trojka spreekt boekdelen 

over dit politieke syndicaat en rechtvaardigt een 

diepgravend strafrechtelijk onderzoek waarbij alle 

verzwegen, verdraaide en vervreemde feiten zonder enige 

twijfel tot de conclusie zullen gaan leiden, dat er voor zulk 

een politiek rapaille geen plaats behoort te zijn in een 

oprechte parlementaire democratie.  

 

 



 
 

 

Want het gaat in dit dossier immers bovenal om de 

Hoekstenen waarop onze Rechtstaat is gebaseerd en die 

gedurende de afgelopen kwart eeuw volkomen plat zijn 

gewalst dankzij de rücksichtsloze verdienmodellen van de 

neoliberale Kenniseconomie. 

Daarom legden wij al eerder de link naar de vliegramp 

die in de vroege avond van Dierendag 1992 de 

Bijlmermeer trof, toen een met tientallen tonnen nucleaire 

en chemische gifstoffen geladen cargokist van El Al boven 

het Gooimeer twee motoren verloor en zich even later in 

een flatcomplex in Amsterdam-Zuidoost boorde. 

Omdat in het daaropvolgende nucleaire inferno 

vrijwel alle fysieke 

bewijsmaterialen 

inclusief de stoffelijke 

resten van 

vermoedelijk zeer veel 

illegaal in ons land 

verblijvende Afrikanen 

verkoolden en in rook 

opgingen, staan er nog 

tot op heden slechts 43 

bewoners en vier 

inzittenden als 

dodelijke slachtoffers 

genoteerd. 



 
 

Pas 8 jaar na deze ramp achtte Den Haag een 

Parlementair Onderzoek nodig en richtte daarvoor een al 

op voorhand kreupele commissie in, die dan ook een 

schandalig werkstuk afleverde dat absoluut een slag in het 

gezicht was, is en zal blijven van de inmiddels vele 

duizenden dode of levenslang stralingszieke slachtoffers.  

Dankzij de immense doofpot die Lubbers en Kok 

direct inrichtten, weet vrijwel geen Europeaan dat wij 

allen op die zondagavond aan een ware Apocalyps 

ontsnapten, omdat de satanische Zionisten in dat toestel 

voldoende plutonium hadden om zeker 7 atoombommen á 

la Nagasaki mee te vervaardigen. 

 

         

 

 

 

 

De hoeveelheid Sarin-zenuwgas die geproduceerd kon 

worden met de benodigde ingrediënten die clandestien 

aan boord waren, was ruimschoots toereikend om heel 

West-Europa mee te ontvolken. 

     

 



 
 

In de vroege ochtend van maandag 5 oktober 1992 

werd gezien, dat mannen in witte pakken in grote haast 

wrakstukken en ander bewijsmateriaal verwijderden van 

de crashsite, terwijl de politie het terrein afgesloten had en 

belangstellenden op afstand hield. Naar verluidt had men 

rond de middag álles ingeladen en afgevoerd wat kennelijk 

op dat moment aan bewijsmateriaal te vervreemden was.  

Zes en een half jaar later getuigde H.A. Pruis (Rijks 

Luchtvaart Dienst) voor de 

Enquêtecommissie, dat de mannen 

in witte pakken er zó uitzagen en 

dat alle wrakstukken naar 

Schipholhangar 8 werden gebracht, 

waar men een werkstudent 

inhuurde voor de bewaking terwijl 

Israëliërs in en uit liepen.  

In hangar 8 was geen 

enkele voorzorgmaatregel tegen 

contaminatie met radioactieve 

isotopen en werden 

wrakstukken handmatig 

gesorteerd en in grote 

hoeveelheden als schroot 

afgevoerd: daaronder mogelijk 

ook een van de vluchtrecorders. 

Kortom: onze regering rotzooide maar wat aan en 

daarom even in het Frans wat er feitelijk gebeurde: 



 
 

 

Deze informatie verzwijgt de Nederlandse overheid 

tot op de huidige dag, maar de rampvlucht met het 

nucleair- biochemisch volgestouwde Zionistische afvalvat 

verloor twee motoren in het Gooimeer direct beoosten de 

brug bij Muiderberg waarna de mecanicien visueel 

poolshoogte ging nemen omdat het cockpit-

instrumentarium alleen motorproblemen meldde. 

Vervolgens maakte captain Fuchs een wijde boog over 

open poldergebied waar de crash hooguit wat weidend vee 

had kunnen besmetten en vloog toen via Amstelveen en 

Oud- West over het centrum van Amsterdam om bijna het 

verliespunt van beide motoren te kruisen en in de Bijlmer 

dood en verderf te zaaien.  

Laat het aan de Mossad over en de ramp is compleet!  



 
 

    Desondanks bestond onze regering het om dit alles 

te verzwijgen en daarmee zélfs het democratische 

instrumentarium van de Parlementaire Enquête tot een 

beschamende farce te maken.  

Want het Zionistische broeinest van haat en nijd dat 

dankzij het in Den Haag getekende Balfour Manifest tot 

stand kon komen, moest coute que coute ontzien en buiten 

beeld gehouden worden. 

  Erger nog: men bestond het na 1992 zelfs, om een 

direct aan de Mossad gelieerd beveiligingsbedrijf in te 

huren om op luchthaven Schiphol (Godbetert het economisch en 

etnische epicentrum van ons autonome landje) de beveiliging te 

verzorgen. 

Onze mening? 

Landverraad in de meest criminele vorm! 

Vandaar dat een misdaad zoals die met MH17 ook 

juist vanaf Schiphol kon worden voorbereid! 

DAT IS WEL HET ALLERLAATSTE OM TROTS OP TE ZIJN!  

Met de kennis van NU kan dan ook niet anders 

worden geconcludeerd, dan dat de Nederlandse regering 

alle hier beschreven ellende over land en volk heeft 

afgeroepen door te heulen met Foute Vrienden. 

Wij zullen pas weer trots worden op ons land, als de 

tirannie van onbenul en plat winstbejag verdreven en het 

nobele pad van deugd en fatsoen hervonden zal zijn!  



 
 

                   DE NEDERLANSE REGERING? 

DOODZWIJGEN, WEGKIJKEN, NEGEREN EN LIEGEN!  



 
 

 

Hoofdstuk 16. Samenvatting en conclusies  

In de namiddag van donderdag 17 juli 2014 werd de wereld rond 

de klok van 16.30 u. Midden-Europese tijd opgeschrikt door het 

nieuws, dat er zich in de Oostelijke-Oekraïne zojuist een vliegramp 

had voltrokken waarbij een kort tevoren op Schiphol opgestegen 

lijnvliegtuig van Maleisian Airways met aan boord 298 personen, zou 

zijn neergeschoten in de omgeving van de plaats Donesk. 

Al een half uur later meldden de media, dat de crash het werk 

was van ter plaatse strijdende separatisten en meteen werd daarbij ten 

bewijze een bericht van rebellencommandant Igor Strelkov ten tonele 

gevoerd, waarin deze kondt deed van het neerhalen van een vijandig 

toestel.  

Direct werd er in datzelfde nieuwsitem gemeld, dat Strelkov een 

oud-KGB officier zou zijn die met zijn militie de separatisten terzijde 

stond in hun strijd tegen het regeringsleger van president 

Poroschenko.  

Ook vernamen de luisteraars, dat het vliegtuig van Maleisian 

Airways neergeschoten zou zijn door een Russische Buk-raket, 

waarvan amper een uur later op tv al beelden werden getoond.  

Zóveel inhoudelijk nieuws binnen een tijdsbestek van amper 90 

minuten over een ramp die zich in afgelegen oorlogsgebied voltrokken 

heeft wekt zélfs in het virtuele tijdperk argwaan. Al spoedig zou dan 

ook duidelijk worden, dat er van alles niet deugde aan de lezingen 

over deze terreurdaad.  



 
 

Dat bleek ook te kloppen, want op hetzelfde tijdstip barstte er in 

het grensgebied met Gaza weerzinwekkend oorlogsgeweld los waarbij 

een omvangrijke Zionistische legermacht van Netanyahu de 

Palestijnse woonoorden bestookte met een regen van napalmgranaten 

en fragmentatiebommen, waardoor al direct talloze doden vielen.  

Echter: alléén de zender Al Yazeera maakte hiervan melding, 

omdat aller ogen van de mondiale nieuwszuilen en het wereldpubliek 

gericht waren op het Donesk-bekken.  

En dat zou dagenlang zo blijven. 

Van meet af aan zong dus het hardnekkige verhaal rond, dat 

vlucht MH17 zou zijn neergeschoten door een Russische Buk-raket en 

ten bewijze daarvan werden uit ten treure foto’s en filmbeelden 

getoond, die echter niet bleken te matchen met de talloze opnamen die 

bewoners van de streek via het Internet openbaar maakten. 

Tientallen mensen waren op die warme zomerdag ooggetuige 

geweest van neerstortende fragmenten van het vliegtuig en er waren 

honderden foto- en filmbeelden waarop consequent het 

allerbelangrijkste bewijs voor een Buk-assault ontbrak: het ruim 10 

km. lange en metersbrede contrail dat minstens een kwartier 

prominent zichtbaar zou zijn gebleven.  

Wél was op zulke beelden klip en klaar te zien dat er evenmin 

sprake was geweest van een stratosferisch inferno als gevolg van 

ontploffende brandstoftanks, wat een onvermijdelijk gevolg zou zijn 

geweest van een exploderende Buk-raket. 

Daarentegen bewees de zwarte rookpluim die zich even na de 

crash verhief bij het dorp Grabowo en die ook fotografisch werd 

vastgelegd, dat de ontbranding pas plaats vond op het aardoppervlak. 

In de dagen ná 17 juli kwamen er almaar meer feiten naar voren 

waaruit de aanvankelijke lezing in een louche daglicht kwam te staan. 



 
 

Cruciaal was daarbij, dat het acuut via de media verspreidde 

bericht van Igor Strelkov betrekking bleek te hebben op het neerhalen 

van een Oekraïens militair transportvliegtuig op woensdag 16 juli 

2014 en dat dit hier duidelijk als hoax werd misbruikt.  

Er leek dus een complot achter dit MH17 drama te schuilen! 

Terwijl er in de Gazastrook al meer dan tweeduizend Palestijnse 

doden waren waaronder honderden kinderen, spraken separatistische 

bergers en streekbewoners over een vreselijke kadaverstank van 

ontbindende lijken die samen met koffers, tassen en tientallen 

siliconen-dummy’s uit de hemel waren komen vallen en waarvan de 

lichamen en ledematen in formaldehyde gedrenkt bleken te zijn. 

Ook werden er verlopen paspoorten gevonden en getoond, die 

ten gemeentehuize ongelding waren gemaakt en dus nooit als 

reisdocument dienst konden doen. Bovendien bleken er reisbescheiden 

te zijn van niet existerende personen die kennelijk als document voor 

kunststof-dummy’s moesten dienen. 

Over al deze keiharde feiten zwegen echter de Nederlandse 

media in alle toonaarden en dat zou zelfs zo blijven tot in het rapport 

van de Onderzoekraad, dat in september 2016 door Tjibbe Joustra aan 

de regering werd overhandigd en vervolgens de hele vrije wereld 

opzadelde met schandelijke leugens, verdachtmakingen en 

beschuldigingen aan het adres van Kremlin en Separatisten.  

De MH 17 die men in de Oekraïne liet crashen om het bloedbad 

in GAZA te verhullen en de schaliegasbelangen van de families John 

Kerry en Joe Biden, Chevron en bovenal Koninklijke Shell veilig te 

stellen, was echter niet het toestel met registratiekenmerk 9M MRD  

waarop men de hoax plande, maar toestel 9M MRC dat men later die 

dag ’s avonds  bij de Gazastrook zou neerschieten. 

Het op 17 juli op de kop af 17 jaar oude toestel 9M MRD was 

namelijk de hele maand juli off flight wegens groot onderhoud. 



 
 

En de stinkende lijken en kadaverpoppen die op 17 juli om half 

vijf ’s middags bij Grabowo ter aarde stortten, bevonden zich aan 

boord van de op 8 maart 2014 spoorloos verdwenen vlucht MH 370, 

met kenmerk 9M MRO. 

Tóch arriveerden op 24 juli 2014 de juiste stoffelijke resten in 

Eindhoven en werden later, netjes gekist,  in de Korporaal van 

Oudheusden kazerne, overgedragen aan de nabestaanden! 

Ondanks alle ontkenningen, leugens, feitenverdraaiingen, 

weglatingen, tegenwerkingen en het vervreemden van cruciale 

informatie door Joustra, de eindeloze reeks volstrekt lasterlijke 

beschuldigingen door Rutte en een tot in iedere vezel subversieve 

eindverantwoordelijke Van der Steur slaagden wij er in, om alle feiten 

rond dit afzichtelijke misdrijf in lijn te brengen met datgene waar het 

om behoort te gaan bij rechercherend onderzoek:  

Waarheidsvinding! 

Béter konden wij het niet maken. 

Dat de slachtoffers gewroken en de schuldigen berecht worden. 

Te beginnen in Den Haag!  

 

 

 

 

 

 

De Faunarecherche Internationaal, 17 februari 2017 



 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Morgen komt de vuilnisman!                   


