
Vragen voor wederhoor

Derix, Steven <s.derix@nrc.nl>
Do 5-3-2020 11:56
Aan:  maxvanderwerff@hotmail.com <maxvanderwerff@hotmail.com>

Hallo Max:
 
Ik voor zaterdag over hoe onder meer het werk van Bonanza Media landt in Rusland. Ik heb de volgende
vragen voor je. Het zou fijn zijn als je voor morgenmiddag kunt reageren:
 

1. Klopt het dat je nu in de Filippijnen woont? Ben je nu full�me met het MH17-onderzoek bezig of heb je
ook andere betaalde werkzaamheden? Wat was je oorspronkelijke beroep?

2. Hoeveel hee� de crowdfunding voor Bonanza Media opgebracht? Dekt dat bedrag alle kosten of
hebben jullie nog andere inkomsten?

3. Het inzamelen via crowdfunding ging heel snel en er zijn een aantal grote donateurs, die hele grote
bedragen hebben overgemaakt. Heb je daar een verklaring voor?

4. Staan jullie in contact met de Russische inlich�ngendiensten? Met de Russische overheid in algemene
zin? Met de advocaten van Poelatov?

5. Hoe is het gesprek met Doebinski tot stand gekomen?
6. Hebben jullie zelf weet van de herkomst van de JIT-stukken die jullie publiceren? Kunnen jullie

uitsluiten dat deze via inbraak of hacken zijn verkregen?
7. In hoeverre kunnen jullie jezelf ‘ona�ankelijk’ noemen gezien het feit dat Jana Jerlasjova a�oms�g is

van de Russische staatszender RT?
8. Als ik stel dat het erop lijkt dat Moskou via gelekte stukken een mediacampagne voert in de aanloop

van het proces, wat is dan je reac�e?
9. In hoeverre kun je iets zeggen over de kwaliteit van het MH17-onderzoek alleen op basis van

persconferen�es van het JIT en materiaal dat de SBOe zelf online hee� gezet? Is het niet aannemelijk
dat in het onderzoek zelf veel meer (en origineel ) materiaal/bewijs zit?

10. Hee� jullie werk nu aangetoond dat MH17 NIET kan zijn neergehaald door een Russische
Boekinstalla�e, zoals het OM stelt?

 
 
 
Met vriendelijke groet,
 
Steven Derix
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Vriendelijke groet,
 
Steven Derix
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