
 

 

Nederland, 02-09-2021 

Geachte heer/ mevrouw, geachte inwoner van Koersk, 

Ik schrijf u vanuit Nederland in verband met het onderzoek naar het neerhalen van de Maleisische Boeing MH17. Dit 

burgervliegtuig werd op 17 juli 2014 neergehaald boven oost-Oekraïne. Alle 298 inzittenden, mannen, vrouwen en kinderen 

kwamen om.  

Onze landen delen een lange militaire geschiedenis. Uw tsaar Peter de Grote bracht in 1697 al een bezoek aan Nederland om 

te leren van onze militaire scheepsbouw. In de vorige eeuw waren we verenigd in de strijd tegen het fascisme. In die geest 

benader ik u, inwoner van Koersk, met een verzoek om bijstand.  

Onderzoek van het JIT heeft aangetoond dat MH17 is neergehaald door een raket, afgeschoten door een Buk TELAR van de 

53e Anti-Aircraft Missile Brigade gelegerd in Koersk. Misschien is dit gegeven voor u een smet op uw stad of op uw leger. Dit 

begrijpen we. Toch moet de waarheid verteld worden, ook als die ongemakkelijk is. U zult snappen dat wij onderzoek blijven 

doen naar de bemanning, en de besluitvorming rond de inzet van het wapen. Dit onderzoek is al vergevorderd maar nog niet 

compleet. We willen dat iedereen kan vertellen wat er gebeurd is, ook de Russische soldaten.  

Wij kunnen ons voorstellen dat het geen eigen keus is geweest van de bemanning om de grens met Oekraïne over te steken. 

Misschien was er verschil van inzicht tussen deze mensen en het leiderschap, het kan ook zijn dat er informatie ontbrak.  

Weet u meer? Was er sprake van een noodlottige fout, gebrekkig materiaal of is er met opzet een burgervliegtuig 

neergeschoten? Wie is er daadwerkelijk verantwoordelijk, moet daarvoor naar de bemanning  van de Buk-TELAR  worden 

gekeken, of naar andere personen, hoger in de hiërarchie?  

Het JIT wil dit onderzoek graag afronden, zodat de nabestaanden rust kunnen vinden met de wetenschap wat er precies is 

gebeurd. Ik roep u op uw antwoorden te geven. 

Wij willen weten wie van de 53e Anti-Aircraft Missile Brigade heeft besloten tot het zenden van een Buk-TELAR naar Oekraïne, 

wie maakte deel uit de bemanning van de Buk, en op basis van welke informatie besloten is die Buk-raket af te vuren.   

De families, vrienden en andere nabestaanden van de slachtoffers verdienen antwoorden. U verdient antwoorden. Die 

antwoorden zijn gelegen in uw stad Koersk.  

Met uw informatie kunnen we het volledige verhaal vertellen. De moeders, vaders, zonen en dochters van de 298 

onschuldige slachtoffers verdienen het om na zeven jaar dit hoofdstuk af te kunnen sluiten.  

Met hoogachting, 

De onderzoeksleider van de Nederlandse politie 

Heeft u informatie, foto’s, video’s of documenten die antwoord geven op deze vragen? Neemt u aub contact (al dan niet 
anoniem) op met de Nederlandse politie via:  
  

 E-mail: contact@jitmh17.com  

 WhatsApp & Signal: +31 683559290 
 
Om veilige met ons te communicatie middels e-mail, adviseren wij om het volgende te doen: 
Maak een nieuw Gmail email account op: https://www.gmail.com.  Gebruik bij voorkeur publieke/gratis Wi-Fi. Als extra 
beveiligingsmaatregel kunt u diensten  als Tor of Tails gebruiken. 
 
Als u foto’s, video’s of documenten wilt uploaden gebruik dan Gmail zoals hierboven beschreven. Als de bestanden te 
groot zijn kunnen we u verwijzen naar een beveiligde upload functie via email. 
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