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Waarschijnlijk zijn de meest recente false flag operaties, zoals de vergiftiging van Skripal
en zijn dochter, uitgevoerd door stagiaires want het begint aardig op een klucht te lijken.
Groot Brittannië is inmiddels betrapt op zoveel leugens dat het niet meer weet hoe ze zich
hier uit moeten draaien, maar geen nood, want Nederland komt hen redden.

Wanneer het beschuldigingen regent richting Rusland zoals dat gisteren gebeurde en
Nederland is wederom middelpunt in dit alles, dan weet je dat er dingen niet kloppen.
Ons land speelt een leidende rol in de MH17 doofpot en de Britten lopen hopeloos tegen de
lamp
met hun nepverhaal over de
Russische spion Skripal. De situatie voor Groot Brittannië wordt met de dag nijpender want er
zijn maar heel weinig mensen die hun onzinnig verhaal nog geloven.
Dan opeens komt Nederland in beeld om voor een geweldigen afleidingsmanoeuvre te
zorgen:
De Nederlandse inlichtingendienst MIVD heeft een cyberaanval van de Russische geheime
dienst verijdeld. Het ging om een aanval op de OPCW in Den Haag, de organisatie tegen
verspreiding van chemische wapens. Daarop heeft Nederland vier Russische spionnen het land
’uit begeleid’.
En vervolgens:
Defensieminister Bijleveld deed de onthulling op een persconferentie met directeur Onno
Eichelsheim van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) en de Britse
ambassadeur Peter Wilson.
Het zou gaan om een poging van de Russen om de OPCW in de Den Haag te hacken en de
Britse ambassadeur zit bij de persconferentie. Wat heeft die man daar te zoeken? Wat heeft dit
te maken met Groot Brittannië behalve als het een afleiding is voor het knullige Skripal verhaal.
Pal daarop komt ook Amerika met een beschuldiging tegen Russen die hack-aanvallen
zouden uitvoeren.
Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft een aanklacht ingediend tegen zeven Russische
inlichtingenofficieren voor het hacken van diverse anti-dopinginstanties. Vier van de zeven zijn
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dezelfde mannen die in Nederland probeerden de Organisatie voor het Verbod op Chemische
Wapens (OPCW) te hacken.
En vervolgens wordt Nederland de hemel in geprezen.
Drie van de zeven Russen in de aanklacht zijn in de zomer ook al aangeklaagd, toen voor
inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen. De Amerikanen bedankten onder meer
de Nederlandse overheid voor de samenwerking en het delen van belangrijke informatie om de
Russische illegale acties bloot te leggen. ,,De Nederlanders hebben snel gehandeld en erger
voorkomen. We weten precies wat de Russen hebben gedaan en wie het zijn. We zullen niet
stoppen voordat we ze te pakken hebben. Het recht zal zegevieren.''
Ook in buitenlandse media staat dat Amerika deze boeven heel erg graag achter de tralies
wil stoppen en ook bij ons staat dat ze niet zullen stoppen voordat ze hen te pakken krijgen.
According to him, US seeks to put the alleged Russian intelligence officers in jail in Pittsburgh
Nederland heeft ze in handen en zet ze doodleuk op een vliegtuig naar Rusland.
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