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De moord op Kennedy

Inleiding

50 jaar na de moord op president Kennedy, op vrijdag 22 november 1963 om 12:30 CST, is er
zoveel bewijs opgehoest en zijn er zoveel mensen met ter zake doende kennis gaan praten nadat ze
met pensioen zijn gegaan dat het op zijn minst bijzonder is dat officiële versies van het gebeuren
nog steeds worden nagepraat en volgehouden. Een van deze officiële versies is de één kogeltheorie,
in de volksmond snel na het gepubliceerde Warrenrapport omgedoopt tot magische kogeltheorie, die
op fysicagebied zo ongeveer elke natuurkundewet aan haar laars heeft gelapt. De tweede versie is
de vermaledijde moordenaar, Lee Harvey Oswald, welke volledig alleen zou hebben gehandeld.
We zijn niet van plan om te gaan zwaaien met namen van mensen die in aanmerking komen als
moordenaar. Toch zal het wel duidelijk zijn dat de hoogste regionen en machtigste families van
Amerika duidelijk wisten wat er stond te gebeuren. Door de jaren heen is het zelfs niet moeilijk om
zelfs de organisaties te noemen welke verantwoordelijk waren voor de planning en uitvoering hiervan. Zulke facetten kunnen we u eenmaal niet onderbelicht houden tijdens de behandeling van alle
feiten! Wat we willen aantonen is dat iedereen een dergelijk onderzoek kan doen van achter zijn
computer omdat internet alle bewijzen in huis brengt. Niemand moet een boek kopen want alles
zweeft op internet rond. Er bestaan honderden websites, blogs, films, documentaires en officiële
rapporten waarin de waarheid te onderzoeken valt en zelfs het Warrenrapport staat online. En, ook
daar hebben we de nodige bewijzen gevonden waardoor opvalt dat Oswald de moord niet eens kan
hebben gepleegd. De waarheid is gepubliceerd maar niemand neemt de moeite om het te lezen. Indien u bewijzen wilt wie of wat dan moet u niets anders doen dan zoeken, lezen en interpreteren.
De opzet van het boek is vanzelfsprekend. We onderzoeken eerst de facetten welke het meest
opvallend zijn en dan gaan we verder in op het complot dat werkelijk heeft bestaan. Door eerst de
route, Secret Service en Oswald onder de loep te nemen, zal het duidelijk worden dat er vele andere
dingen hebben gespeeld en niets is gegaan zoals men ons wil doen geloven. En, we hebben de beschouwing ook zeer visueel gehouden om de aandacht erbij te houden.
We wensen u veel leesgenot en een leuk onderzoek toe omdat er vele linken, foto's en films zullen worden opgenomen. Alles is vrij van kosten want we dienen de waarheid, niet de leugen!
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De route
Na de moord op Kennedy werd er de eerste maanden en jaren veel gewag gemaakt over het
plotselinge veranderen van de route die Kennedy oorspronkelijk zou hebben genomen. 40 jaar na
zijn dood, in andere onderzoeken en nog meer officiële propagandaleugens, komt de verandering
van de route ineens in opspraak. Volgens officiële bronnen zou de route nooit zijn veranderd. Wel,
zelfs het Warrenrapport spreekt dit onomwonden tegen hoewel de commissie van leugenaars zelf
wel een poging onderneemt.
Zoals eerder gezegd. Alles is reeds gepubliceerd.

Ondanks alles wat officiële propaganda hierover wil en zal zeggen hebben we bewijzen welke
duidelijk tonen dat tot op vrijdagmorgen, 22 november, niemand van de Secret Service op de hoogte
was dat de oorspronkelijke route zou veranderen en de wagenstoet via Elm Street zou rijden. Ook
plaatselijke politieagenten die de stoet moesten begeleiden waren hiervan niet op de hoogte. De
kaart laat via de groene streep zien welke route er door de presidentiële stoet is genomen op 22 november, 1963. Toch, de oorspronkelijke planning was rechtdoor te gaan via Main Street en niet de
bochten te nemen via Houston en Elm Street. Zelfs in de uitgave van de krant 'Dallas Morning Star'
De route
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verspreidt op 22 november, 1963 vinden we de oorspronkelijke route via Main Street nog terug.

Repliek Warren Commissie
De Warren commissie zegt hierover dat de route op het laatste moment was gewijzigd omdat het
bijna onmogelijk is om via Main Street verder te gaan richting Stemmons Freeway. Dit is klare onzin, nogmaals onzin dus! Elm Street, evenals Commerce Street, komen uit op MAIN STREET.

Verkeersagent Joe Marshall Smith
Joe Marshall Smith werd op geroepen om voor de Warren Commissie te verschijnen en zei zon der er veel woorden aan vuil te maken dat hij op die ochtend geen notie had waarom de wagenstoet
niet door Main Street zou kunnen reizen in de richting Stemmons Freeway. Er was geen enkele belemmering en geen noodzaak om de route op het laatste moment te verleggen.
(Testimony of Joe Marshall Smith)
Mr. Liebeler.
I don't think it is of any particular importance if you can't recall. What did you do after you
were finally relieved?
Mr. Smith.
I don't know if this is of significance either, but they had set up, the Salvation Army had some
coffee and I had a cup of coffee and proceeded on back to the Mercantile Bank. I had an extra
job there that evening.
Mr. Liebeler.
You were relieved from your duty post?
Mr. Smith.
Yes, sir.
Mr. Liebeler.
And went on about your own personal affairs?
Mr. Smith.
Yes, sir.
Mr. Liebeler.
Did you conduct any additional investigation or have to do with the investigation of the
assassination after that?
Mr. Smith.
No, sir.
Mr. Liebeler.
Did you know Officer Tippit?
Mr. Smith.
Remotely. I didn't know him real well. Just knew him when I saw him.
Mr. Liebeler.
When did you first hear about Oswald's capture?
Mr. Smith.
It was after I left my post.
Mr. Liebeler.
De route
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After you left your post?
Mr. Smith.
Yes; in fact, just before I got off from working at the bank. Just before 6 o'clock. A squad of
detectives, I don't recall their names, but they told me they got a man over at the Texas
Theatre that they thought might have been the one.
Mr. Liebeler.
After you heard the shots and went from point 4 on Commission Exhibit No. 354 down to
point 5 searching the bushy area here, did you have any occasion to look up in the windows of
any of the buildings surrounding the intersection of Elm and Houston Streets?
Mr. Smith.
No, sir; I was--pardon the expression--beating the bushes and checking the cars.
Mr. Smith.
No sir.
Mr. Liebeler.
Are you familiar with the traffic patterns on these three streets here, Commerce, Main, and
Elm Streets, as they go down under the triple underpass?
Mr. Smith.
Yes sir.
Mr. Liebeler.
The motorcade came down Main Street from the east to intersection of Main Street and
Houston, did it not?
Mr. Smith.
Yes; headed west on Main.
Mr. Liebeler.
Yes; and it turned right on Houston Street and then turned left on Elm and was headed toward
the triple underpass when the assassination occurred. What would have prevented the
motorcade from going directly down Main Street under the triple underpass, remembering
now that the motorcade wanted to go onto Stemmons Freeway?
Mr. Smith.
I don't know, sir.
Mr. Liebeler.
Now, could you have gone straight down Main Street and gotten onto Stemmons Freeway
down here?
Mr. Smith.
Yes, sir.
Mr. Liebeler.
Where the three streets go under the triple overpass, there is a concrete barrier between Elm
Street and Main Street; is there not?
Mr. Smith.
What do you mean?
Mr. Liebeler.
Where the streets actually go under the railroad tracks here.
Mr. Smith.
Yes, sir.
Mr. Libeler.
Now where is the entrance as we go off, as we see the three streets going off the picture here,
Commission Exhibit No. 354? Where is the entrance to the Stemmons Freeway?
Mr. Smith.
De route
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It is back off.
Mr. Liebeler.
It is not shown on the picture?
Mr. Smith.
No, sir; it is back off here.
Mr. Liebeler.
To go down Stemmons Expressway or Freeway towards the trade mart, you would have to
turn how? Would you turn to your right?
Mr. Smith.
Yes, sir.
Mr. Liebeler.
Now could you have actually gone off to the right and crossed

(Joe Marshall Smith)
Mr. Liebeler.
over Elm Street if you had been on Main Street and gone under the triple underpass?
Mr. Smith.
They merge.
Mr. Liebeler.
They all merge together down there?
Mr. Smith.
Yes, sir.
Mr. Liebeler.
So as far as you know, there was no reason why the motorcade couldn't have gone straight
down Elm Street and gone on to the Stemmons Freeway headed for the trade mart?
Mr. Smith.
As far as I know, there is no reason.
Mr. Liebeler.
Is it possible that as you come down Main Street, if you stayed directly on Main Street going
under the triple underpass, that you might have difficulty in making the turn with a big car
from Main Street to go onto Stem-mons Freeway?
Mr. Smith.
Yes, sir.
Mr. Liebeler.
I don't think I have any more questions about the situation, unless you can think of something
else that you might have seen or observed that day that I haven't asked you about, that you
think the Commission should know.
Mr. Smith.
Sir, I just can't think of anything else.
Mr. Liebeler.
I want to thank you very much for coming over. I appreciate your cooperation.
Mr. Smith.
Yes, sir; thank you.
Link naar het deel van het originele rapport

De route
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Ook verdoezelde de Warren Commissie het bewijs voor het bestaan van het artikel in de 'Dallas
Morning Star' om te voorkomen dat iedereen aan de weet zou komen dat de originele route via
Main Street zou zijn gegaan. De foto van de route over vijf kolommen werd volledig gewist.

Waarom is het zo belangrijk voor de commissie?
De uitkomst van het onderzoek lag al bij VOORBAAT vast. De 'gekke' communistische eenling,
OSWALD, die de president van de Verenigde Staten, de best beschermde persoon ter wereld, tussen
de soep en de patatten had vermoord.
Maar, dan moet je wel zorgen dat de stoet voor de deur passeert als je zo iemand onwetend voor
een moord op wil laten draaien, niet? En, je moet zorgen dat de 'moordenaar' ook nog eens zou geweten hebben dat de stoet daar zou passeren. En in feite levert de krant in Dallas het bewijs dat Oswald het nog niet heeft vernomen dat de presidentiële karavaan aan zijn werkplaats zou passeren.
Dus, kan hij de moord niet hebben voorbereid of uitgevoerd want hij was rustig aan het werk niet
wetend dat de president daar zou passeren! Trouwens de avond ervoor werd Oswald door een collega, Buell Wesley Frazier, naar huis gebracht in Irving Texas waar zijn vrouw en kinderen woonden.
Zijn visite was zeer onverwacht waardoor de commissie het zag als heel verdacht want hij zou zijn
geweer hebben kunnen opgehaald om het de andere dag mee te hebben gebracht naar Dallas. En
omdat alles te kunnen 'bewijzen' moet Oswald natuurlijk WEL geweten hebben dat Kennedy vlakbij
het werk zou zijn gepasseerd. Maar nogmaals, niets in de getuigenissen geeft maar de minste indicatie, en dat is verre van bewijs, dat Oswald de moordenaar van Kennedy is geweest.
Ook het andere personeel van de Texas School Book Depository Building (TBSD) was niet op
de hoogte van de verandering van route voor de presidentiële stoet. Allen die getuigden hebben alleen vrijdagmorgen genoemd als datum toen ze vernamen dat de route was veranderd. En dan velen
nog op het werk. Zo ook Oswald.

Verschillende getuigenissen
(Bonnie Williams Ray)
Mr. Williams.
Yes, sir.
Mr. Ball.
And the other day, Friday, March 20th, when we were in Dallas, you three men went to that
same window, didn't you?
De route
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Mr. Williams.
Yes, sir.
Mr. Ball.
And you had your picture taken?
Mr. Williams.
Yes, sir.
Mr. Ball.
That is 489.
(The described document was marked Commission Exhibit No. 489 for identification.)
Mr. Ball.
Is that about it?
Mr. Williams.
Yes, sir.
Mr. Ball.
Why did you go there and look in that direction?
Mr. Williams.
Because, as I said before, the policeman was running toward the tracks.
Mr. Ball.
The tracks shown in this picture?
Mr. Williams.
Yes, sir. I believe that is the parking lot right here.
Mr. Ball.
And the tracks are shown in there, aren't they?
Mr. Williams.
Yes, sir.
Mr. Ball.
And were people running towards the tracks?
Mr. Williams.
Yes, sir; the policemen were.
Representative Ford.
Mr. Ball, I hate to interrupt, but I do have to go to a call of the House. I wonder if I could ask
one question right here. I dislike breaking up the sequence.
Mr. Williams, when did you first know that the President's motorcade would come by the
Texas School Book Depository?
Mr. Williams.
Well, I never did know the exact time. But I think my wife had mentioned it before that
Friday. She had told me, because I never did have too much time reading the paper. And that
morning, that Friday morning, we was on the sixth floor, and I think some fellows mentioned
it to me again, some of the fellows working with me.
Representative Ford.
You did not know the motorcade was coming by your building until Friday morning?
Mr. Williams.
No, sir; I didn't know the exact way it was coming, because I hadn't been reading the papers.
Representative Ford.
You had not read the paper the day before?
Mr. Williams.
About the only thing I would read in the paper in the mornings before I leave home would be
the sports.
De route
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Representative Ford.
Was it discussed in the building that morning of November 22d that the motorcade was
coming by the Texas School Book Depository?
Mr. Williams.
I believe I heard a couple of fellows say-I don't remember exactly who it was-but I believe I
heard them say the motorcade was coming around that way.
Representative Ford.
But it was not until Friday that you personally knew it was coming by the building?
Mr. Williams.
Yes, sir.
Mr. Dulles.
I would like to ask one question here.
When you were on the sixth floor eating your lunch, did you hear anything that made you feel
that there was anybody else on the sixth floor with you?
Mr. Williams.
No, sir; I didn't hear anything.
Mr. Dulles.
You did not see anything?
Mr. Williams.
I did not see anything.
Mr. Dulles.
You were all alone as far as you knew at that time on the sixth floor?
Mr. Williams.
Yes, sir.
Mr. Dulles.
During that period of from 12 o'clock about to--10 or 15 minutes after?
Mr. Williams.
Yes, sir. I felt like I was all alone. That is one of the reasons I left--because it was so quiet.
Mr. Mccloy.
When you saw Oswald that morning, was he carrying any package? Did you see any bundle
or package with him?
Mr. Williams.
No, sir; I didn't see anything other than the clipboard with the orders on it that he was filling,
as I remember.
Mr. Mccloy.
How many shots did you hear fired?
Mr. Williams.
I heard three shots. But at first I told the FBI I only heard two--they took me down- -because I
was excited, and I couldn't remember too well. But later on, as everything began to die down,
I got my memory even a little better than on the 22d, I remembered three shots, because there
was a pause between the first two shots. There was two real quick. There was three shots.
Mr. Ball.
Did you hear anything upstairs at all?
Mr. Williams.
No, sir; I didn't hear anything.
Mr. Ball.
Any footsteps?
Mr. Williams.
De route
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No, sir. Probably the reason we didn't hear anything is because, you know, after the shots we
were running, too, and that was making a louder noise.
Mr. Ball.
You really ran?
Mr. Williams.
Yes, sir; we ran. And that was probably making a lot of noise.
Mr. Ball.
Now, I'm going to hold this up. I don't know whether everybody can see it or not-Mr. Dulles.
Could I ask one question in connection with your last question?
Did you hear either of the elevators going up or down while you were eating your meal?
Mr. Williams.
No, sir; I did not.
Mr. Dulles.
You didn't hear the elevators at all?
Mr. Williams.
No, sir.
Mr. Dulles.
If an elevator had come to that floor, would you have heard it then?
Mr. Williams.
That all depends-Mr. Dulles.
Were they noisy elevators? The operation of the doors and so forth?
Mr. Williams.
Yes, sir. The elevator that I came up on to the sixth floor, if you would listen--say you were
listening for the boss, you could hear, because you would be paying attention. The elevator is
worked by hand pedal. When you release the hand pedal it makes a noise. It bangs or maybe
you can hear the old elevator when it is first coming up. But at that time I did not hear
anything.
(At this point, Representative Ford left the hearing room.)
Mr. Ball.
I would like to point out over in the northwest corner there is a stairwell. And the elevators are
shown here. And the witness has placed himself at point "Z" on Exhibit 487, which is near a
pair of west windows. Now, you are oriented there, are you not?
Mr. Williams.
Yes, sir.
Mr. Ball.
All right. When you were at "Z" were you able to see the stairwell?
Mr. Williams.
No, sir.
Mr. Ball.
Why?
Mr. Williams.
You could not see the stairs from that point because this other--this is the stairway, and it has
some shelves made out of some old wooden boxes. Those old wooden boxes come out to
about right here. And they come out maybe 5 feet, even more than that, past the stairway. And
that would block your view of the stairway from that point.
Mr. Ball.
De route
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Mark it in there with your pencil.
Mr. Williams.
These are the stairs. I would say the bookcase would come out like that.
Mr. Ball.
The shelf we will mark "WX", both ends of the shelf. How high is the shelf?
Mr. Williams.
Pretty high.
Mr. Ball.
Does it go to the ceiling?
Mr. Williams.
As I remember, they do not go exactly to the ceiling. But I am 6 feet, and they are way over
me, I think.
Mr. Ball.
Now, could you see all of the elevators from there?
Mr. Williams.
Well, by me being the tallest, I saw -Mr. Ball.
I am not going into what you saw. But could you see either elevator from where you were
standing at "Z"?
Mr. Williams.
Yes, sir; you could see this pretty plainly.
Mr. Ball.
You mean the west elevator
Mr. Williams.
Yes sir.
Mr. Ball.
Could you see the east elevator?
Mr. Williams.
No, sir; you could not see it exactly.
Mr. Ball.
Now, when you were questioned by the FBI agents, talking to Mr. Odum and Mr. Griffin, they
reported in writing here that while you were standing at the west end of the building on the
fifth floor, a police officer came up on the elevator and looked all around the fifth floor and
left the floor. Did you see anything like that?
Mr. Williams.
Well, at the time I was up there I saw a motorcycle policeman. He came up. And the only
thing I saw of him was his white helmet.
Mr. Ball.
What did he
Mr. Williams.
He just came around, and around to the elevator.
Mr. Ball.
Which elevator?
Mr. Williams.
I believe it was the east elevator.
Mr. Ball.
Did you see anybody with him?
Mr. Williams.
De route
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I did not.
Mr. Ball.
You were only able to see the top of his helmet?
Mr. Williams.
Yes, sir.
Mr. Ball.
You could only see the top of his helmet
Mr. Williams.
Yes, sir; that is the only thing I saw about it.
Mr. Ball.
They reported that you told them on the 23d of November that you and Hank, that is Hank
Norman, isn't it-Mr. Williams.
Yes, sir.
Mr. Ball.
And Junior--that is Junior Jarman-were standing where they would have seen anyone coming
down from the sixth floor by way of the stairs. Did you tell them that?
Mr. Williams.
I could not possibly have told him that, because you cannot see anything coming down from
that position.
Mr. Ball.
And that you did not see anyone coming down.
Mr. Williams.
No, sir. An elephant could walk by there, and you could not see him.
Mr. Ball.
That day we were out there, Friday, March 20th, we took some pictures.
Mr. Williams.
Yes, sir.
Mr. Ball.
I show you 490.
(The document described was marked Exhibit No. 490 for identification.)
Mr. Ball.
We took a picture from where you were standing towards the stairs. Do you recognize that?
Mr. Williams.
Yes, sir.
Mr. Ball.
What is that?
Mr. Williams.
This is the side we were on. I believe these are the bookshelves I was speaking of.
Mr. Ball.
That is the ones that hide the stairwell?
Mr. Williams.
That is right.
Mr. Ball.
And the camera is-you saw where the camera was set, didn't you?
Mr. Williams.
Yes, sir.
Mr. Ball.
De route
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You saw these pictures taken?
Mr. Williams.
Yes, sir.
Mr. Ball.
Where was the camera?
Mr. Williams.
The camera was located about the exact place I was standing looking out this window.
Mr. Ball.
That would be "Z" on 487?
Mr. WILLIAMS, That's right.
Mr. Ball.
And was pointed toward what direction?
Mr. Williams.
It was pointed towards the stairway and the bookcase.
Mr. Ball.
The way you would have been looking on that day?
Mr. Williams.
Right.
Mr. Ball.
And this shows those shelves.
Mr. Williams.
Yes, sir.
Mr. Ball.
I have two other pictures I would like to show, and I would like to show the Commissioners
all three at the same time.
Now, do you recall that we had you three men stand near the stairwell?
Mr. Williams.
Yes, sir.
Mr. Ball.
Now, on this picture here, on 487, that would be what location?
Mr. Williams.
On this picture here, that would be about right in here.
Mr. Ball.
Near the "up", is that right?
Mr. Williams.
Yes, sir.
Mr. Ball.
I would like to have the Commissioners note that-that the man was standing near the "up" part
of the stairwell.
We took your pictures three in a row, is that right?
Mr. Williams.
That is right.
Mr. Ball.
And then do you recall the picture was taken?
Mr. Williams.
Yes, sir; I recall this picture. This picture was taken from the position we were standing, and it
gave the view of--the only thing you would be able to see from this point. And this picture
here was James Jarman, which we were standing shoulder to shoulder.
De route
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Mr. Ball.
Also were the cartons piled at, that time so that--as they were here--on the day, November
22d, were the cartons piled somewhat like they are here?
Mr. Williams.
They were piled somewhat like here, because they have been rearranged since that time.
Mr. Ball.
Now, in both pictures, 492 and 490, you see two windows, do you not?
Mr. Williams.
Yes, sir.
Mr. Ball.
And those windows are shown on the diagram of the fifth floor, 487, as where?
Mr. Williams.
Right here.
Mr. Ball.
The windows next to the west elevator?
Mr. Williams.
Yes, sir.
Mr. Ball.
And, in this picture, are you able to see either elevator?
Mr. Williams.
In this picture?
Mr. Ball.
This picture 490 and 492--are you able to see either elevator?
Mr. Williams.
No, sir; you cannot see exactly the elevator.
Mr. Ball.
Now, in this picture, 491, where is the downstairs?
Mr. Williams.
The downstairs come right in here.
Mr. Ball.
Are you able to see the opening of the downstairs from this view, 492?
Mr. Williams.
No, sir.
Mr. Ball.
And the thing that obstructs your view is this shelving, is that right?
Mr. Williams.
Yes, sir; that's right.
Mr. Dulles.
How long has that shelving been there for quite a long while?
Or was it put there recently?
Mr. Williams.
I think it was there from the time I started, as far as I can remember.
Mr. Dulles.
That goes back to the time you were first employed there?
Mr. Williams.
Yes, sir. At the time I came to the building.
Mr. Dulles.
So it could not have been put up a clay or two before.
De route
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Mr. Williams.
No, sir.
Mr. Ball.
Did you hear anyone going up or down the stairs?
Mr. Williams.
No, I didn't.
Mr. Ball.
Did you pay any attention to that?
Mr. Williams.
No, sir.
Mr. Ball.
As you were standing at the window, did you hear any footsteps?
Mr. Williams.
No, sir.
Mr. Ball.
Up above hear any movement up above?
Mr. Williams.
No, sir; I don't remember.
Mr. Ball.
Were you paying any attention whether or not there was anyone up above?
Mr. Williams.
No, sir; we wasn't paying any attention.

(James Jr. Jarman)
Mr. Jarman.
the time it came down Houston until the time it started toward the freeway underpass.
Mr. Mccloy.
You saw him crumple, you saw him fall, did you?
Mr. Jarman.
I saw him lean his head.
Representative Ford.
You actually saw the car lurch forward, did you?
Mr. Jarman.
Yes, sir.
Representative Ford.
That is a distinct impression?
Mr. Jarman.
Yes.
Representative Ford.
And you had followed it as it turned from Main on to Houston and followed it as it turned
from Houston on to Elm?
Mr. Jarman.
Right, sir.
Representative Ford.
Had your eye on the car all the time?
Mr. Jarman.
Yes, sir.
Representative Ford.
De route
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Where did you think the sound of the first shot came from? Do you have a distinct impression
of that?
Mr. Jarman.
Well, it sounded, I thought at first it had came from below. That is what I thought.
Representative Ford.
As you looked out the window and you were looking at the President's car.
Mr. Jarman.
Yes, sir.
Representative Ford.
Did you have a distinct impression as to whether the sound came from your left or from your
right?
Mr. Jarman.
I am sure it came from the left.
Representative Ford.
But your first reaction, that is was from below.
Mr. Jarman.
Yes, sir.
Representative Ford.
When the second shot came, do you have any different recollection?
Mr. Jarman.
Well, they all sounded just about the same.
Representative Ford.
You distinctly recall three shots?
Mr. Jarman.
Yes, sir.
Representative Ford.
And at what point did you get up from where you were on your knees in the window?
Mr. Jarman.
When the motorcar picked up speed.
Representative Ford.
Was this after what you thought was the third shot?
Mr. Jarman.
The third shot; yes.
Representative Ford.
McCloy said you had been in the army 8 years, two 4-year hitches. Was there any doubt in
your mind that this was a gunshot, either one of the three?
Mr. Jarman.
Not after the second shot. I didn't have any doubt in my mind then.
Representative Ford.
When did you first learn of the President's motorcade route?
Mr. Jarman.
That morning.
Representative Ford.
Friday morning, November 22d?
Mr. Jarman.
Yes, sir.
Representative Ford.
How did you find out about it?
De route
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Mr. Jarman.
The foreman of the employees on the first floor.
Representative Ford.
What is his name?
Mr. Jarman.
William Shelley was standing up talking to Mrs. Lee.
Representative Ford.
To Mrs. Lee?
Mr. Jarman.
Miss Lee, or Mrs. Lee, I think, and he was discussing to her about the President coming,
asked her was she going to stand out there and see him pass.
Representative Ford.
About what time Friday morning was this?
Mr. Jarman.
I imagine it would be about--I think it was between 8:30 and 9:00. I am not sure.
Representative Ford.
You hadn't read about it in the papers the night before or that morning?
Mr. Jarman.
No, sir.
Representative Ford.
When did you have this conversation with Lee Oswald, where he asked you--you told him
that the motorcade was coming by the School Book Depository Building?
Mr. Jarman.
It was some time that morning, between 9:30 and 10:30.
Representative Ford.
This was after you heard Mr. Shelley and Miss or Mrs. Lee talk?
Mr. Jarman.
Discuss it---yes.
Representative Ford.
Did Oswald ask you, or did you initiate the conversation and tell Oswald of the route?
Mr. Jarman.
He asked me.
Representative Ford.
What was his reaction?
Mr. Jarman.
After I had told him the route that the President probably would take, he just said, "Oh, I see"
and went back to filling orders.
Representative Ford.
You testified earlier that you were standing on the steps or in front of the School Depository
Building prior to the President's motorcade coming by the building.
Mr. Jarman.
No, sir. I was standing on the sidewalk.
Representative Ford.
But in front of the building?
Mr. Jarman.
In front of the building.
Representative Ford.
Then you said you went around the building.
De route
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Mr. Jarman.
Yes.
Representative Ford.
What route did you take? Did you go down Elm or did you go down Houston?
Mr. Jarman.
I went to the corner of the building facing Elm, and turned going north on Houston.
Representative Ford.
Can you turn around and--here is the main entrance on Elm Street. And you were standing out
on the sidewalk more or less where?
Mr. Jarman.
Right here.
Representative Ford.
In which direction did you go then?
Mr. Jarman.
This way.
Representative Ford.
You went by the front to the corner of Houston and Elm, and then down Houston towards the
loading dock?
Mr. Jarman.
Yes, sir.
Representative Ford.
And where did you get on the elevator?
Mr. Jarman.
We walked around to the back entrance and went through this door here, and this elevator
here was up on six, I believe. And we walked around the elevator and took the west elevator
up.
Representative Ford.
How could you tell this elevator was at six?
Mr. Jarman.
Because after we got around to the other side we looked up.
Representative Ford.
You could see it was on six?
Mr. Jarman.
Yes.
Representative Ford.
This was about what time?
Mr. Jarman.
That was about 12:25 or 12:28.
Representative Ford.
You got off the fifth floor?
Mr. Jarman.
Yes, sir.
Representative Ford.
As you rode the elevator, you noticed the other one was on the sixth floor?
Mr. Jarman.
Right, sir.
Representative Ford.
Have. you ever been in any trouble with the police or
De route
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did you ever have any disciplinary troubles in the Army?
Mr. Jarman.
No, sir.
Mr. Ball.
How was Oswald dressed that morning when you saw him at work? Do you remember that?
Mr. Jarman.
I don't exactly recall how he was dressed. I think he had on some dress pants. But I didn't
notice the color.
Mr. Ball.
What kind of pants?
Mr. Jarman.
Some kind of these slacks you wear.
Mr. Ball.
What kind of a shirt?
Mr. Jarman.
Ivy leagues, I believe.
Mr. Ball.
What kind of a shirt, do you know?
Mr. Jarman.
He never hardly worked in a shirt. He worked in a T-shirt.
Mr. Ball.
Do you remember if he had a T-shirt on that day?
Mr. Jarman.
Yes; he had on a T-shirt that morning.
Mr. Ball.
I have no further questions.
Williams getuigenis
Jarmans getuigenis
Ook het volgende hoofdstuk uit het Warrenrapport maakt duidelijk dat niemand iets geweten
kan hebben.

(The Protection of the President)
same statement about a week prior at another special conference which we had held. I don't recall
the exact date. It was about a week prior.126
In fact, Hosty participated in transmitting to the Secret Service two pieces of information pertaining
to the visit.127 Hosty testified that he did not know until the evening of Thursday, November 21,
that there was to be a motorcade, however, and never realized that the motorcade would pass the
Texas School Book Depository Building. He testified that he did not read the newspaper story
describing the motorcade route in detail, since he was interested only in the fact that the motorcade
was coming up Main Street, "where maybe I could watch it if I had a chance." 128
Even if he had recalled that Oswald's place of employment was on the President's route, Hosty
testified that he would not have cited him to the Secret Service as a potential threat to the
President.129 Hosty interpreted his instructions as requiring "some indication that the person
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planned to take some action against the safety of the President of the United States or the Vice
President." 130 In his opinion, none of the information in the FBI files-- Oswald's defection, his
Fair Play for Cuba activities in New Orleans, his lies to Agent Quigley, his recent visit to Mexico
City--indicated that Oswald was capable of violence.131 Hosty's initial reaction on hearing that
Oswald was a suspect in the assassination, was "shock, complete surprise," because he had no
reason to believe that Oswald "was capable or potentially an assassin of the President of the United
States." 132
Shortly after Oswald was apprehended and identified, Hosty's superior sent him to observe the
interrogation of Oswald.133 Hosty parked his car in the basement of police headquarters and there
met an acquaintance, Lt. Jack Revill of the Dallas police force. The two men disagree about the
conversation which took place between them. They agree that Hosty told Revill that the FBI had
known about Oswald and, in particular, of his presence in Dallas and his employment at the Texas
School Book Depository Building.134 Rev-ill testified that Hosty said also that the FBI had
information that Oswald was "capable of committing this assassination." 135 According to Revill,
Hosty indicated that he was going to tell this to Lieutenant Wells of the homicide and robbery
bureau.136 Revill promptly made a memorandum of this conversation in which the quoted
statement appears.137 His secretary testified that she prepared such a report for him that afternoon
138 and Chief of Police Jesse E. Curry and District Attorney Henry M. Wade both testified that they
saw it later that day.139
Hosty has unequivocally denied, first by affidavit and then in his testimony before the Commission,
that he ever said that Oswald was capable of violence, or that he had any information suggesting
this.140 The only witness to the conversation was Dallas Police Detective V. J. Brian, who was
accompanying Revill. Brian did not hear Hosty make any statement concerning Oswald's capacity
to be an
(CHAPTER VIII - The Protection of the President)
* ** he indicated that he had learned his lesson, was disenchanted with Russia, and had a renewed
concept--I am paraphrasing, a renewed concept--of the American free society.
We talked to him twice. He likewise indicated he was disenchanted with Russia. We satisfied
ourselves that we had met our requirement, namely to find out whether he had been recruited by
Soviet intelligence. The case was closed.
We again exhibited interest on the basis of these contacts with The Worker, Fair Play for Cuba
Committee, which are relatively inconsequential.
His activities for the Fair Play for Cuba Committee in New Orleans, we knew, were not of real
consequence as he was not connected with any organized activity there.
The interview with him in jail is not significant from the standpoint of whether he had a propensity
for violence.
Q. This is the Quigley interview you are talking about ?
A. Yes; it was a self-serving interview.
The visits with the Soviet Embassy were evidently for the purpose of securing a visa, and he had
told us during one of the interviews that he would probably take his wife back to Soviet Russia
some time in the future. He had come back to Dallas. Hosty had established that he had a job, he
was working, and had told Mrs. Paine that when he got the money he was going to take an
apartment, when the baby was old enough, he was going to take an apartment, and the family would
live together.
He gave evidence of settling down. Nowhere during the course of this investigation or the
information that came to us from other agencies was there any indication of a potential for violence
on his part.
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Waarom dit de revue passeren?
Iets bewijzen begint met een spoor te volgen. Als bewijzen goed worden geïnterpreteerd kan
men ervan uitgaan dat alle puzzelstukjes op hun plaats vallen. En dan, heb je een schuldige of een
onschuldige mede meerdere andere sporen of men loopt dood. Beste uitkomst door een spoor te volgen is dat men voorkomt dat onschuldigen moeten opdraaien voor misdaden die ze nooit hebben begaan. Slimme, onbedachte, kille advocaten die niet het minste gevoel op kunnen brengen voor hun
medemens bewijzen de rechtsspraak geen dienst door onschuldigen de gevangenis in te laten draaien. Daarom MOET een rechter altijd voorkomen dat geen enkele verdachte de gevangenis ingaat als
alle technisch bewijs ontbreekt. In België spreekt de Parachutemoord boekdelen over een dergelijke
veroordeling. Het is een schande en zo is er nog meer schande. Een of andere politieke commissie
een onderzoek naar moorden laten leiden is niets anders dan een doofpotoperatie en is nooit anders
geweest. Of dit nu de Warren Commissie is in Amerika of de Dutroux of Bende van Nijvel Commissie in België. Dergelijke soort commissies doen niets anders dan een misdaadonderzoek stokken
in de wielen steken en het politieonderzoek saboteren. De Warren commissie heeft ervoor gezorgd
dat alle dikke nekken uit Amerika buiten het onderzoek werden gehouden. De Dutroux commissie
heeft ervoor gezorgd dat alle zwarte kerken uit het onderzoek verdwenen waarvan men weet dat ze
kinderen offeren, en de bende commissie heeft de roze balletten en het onderzoek in Dendermonde
belachelijk gemaakt omdat beide onderzoeken onafhankelijk van elkaar een link zouden hebben gevormd tussen bende van Nijvel en Dutroux.
Als men een commissie inzet om een moord op te lossen moet er heel veel in de doofpot!
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Secret Service

Weinig mensen zijn ervan op de hoogte dat ook Secret Service agenten rapporten hebben geschreven en deze ook zijn gepubliceerd. Daarin is precies te volgen wat er aan de reis naar Dallas is
voorafgegaan en hoe alle voorbereidingen zijn getroffen om alles ongestoord, althans voor de president, te laten verlopen. Daarin staan ook verwijzingen over hun werkwijze zoals er door mensen
wordt gedacht dat er wordt gewerkt en hoe deze agenten daadwerkelijk de voorbereidingen aanpakken om hun president levend door een stad te loodsen. Laat u dus niet misleiden over hetgeen u
denkt te weten. Dikwijls is het niet waar of precies andersom.
Uit de rapporten en verhoren blijkt zonder meer dat president Kennedy zelf erop heeft gestaan
om zonder dak rond te tuffen door Dallas. En dat hij meer dan eens het publiek een hand wilde geven omdat hij van het volk hield zoals de mensen van hem. Alles, vooral het dicht bij het volk zijn
van de president, was een regelrechte nachtmerrie voor de Special Agents van de Secret Service die
hun president moeten beschermen en indien nodig met hun eigen lichaam volledig afschermen. Zoiets was in Dallas volledig onmogelijk. Daarover later!

De route
Origineel wilden ze de karavaan doen opschieten vooral omdat er al menige schermutselingen
ware geweest in Dallas gedurende de bezoeken van Lyndon Johnson en Adlai Stevenson in 1960 en
1963 waar ze zwaar werden lastig gevallen door aanhangers van de rechts extreme Generaal Edwin
Walker. Om te voorkomen dat de president onnodig zou worden lastig gevallen werd er dus naar
een route gekeken die zoveel mogelijk mensen op de been zou kunnen brengen maar waar tegelijkertijd de auto met meer dan geringe snelheid zou door kunnen blijven rijden. Hierdoor werd er gekeken naar een snelle, rechte route. De route was gespitst op het zo snel mogelijk bereiken van de
plaats om te lunchen. Er waren twee plaatsen die in aanmerking kwamen als plats om te lunchen: de
Women's Building en Dallas Trade Mart. Dallas Trade Mart ligt aan de Stemmons Freeway noord
en west van Dealey Plaza.
De Secret Service gaf de voorkeur aan de Women's Building omdat het gemakkelijker te beveiligen was terwijl de staf van Kennedy eveneens favoriet was voor het vrouwenhuis maar dan voor
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politieke redenen. Indien men bij de eerste keuze was gebleven, Women's Building, was Dealey Plaza met grotere snelheid gepasseerd en was men Main Street blijven volgen. Nooit zouden er dan
bochten zijn genomen waardoor de snelheid zo zou afnemen dat de president een gemakkelijk doelwit zou worden voor een scherpschutter. De rit zou dan van west naar oost zijn gegaan zonder bij
Dealey Plaza vaart te moeten minderen. Elm Street zou nooit worden gepasseerd en daar heeft men
Kennedy vermoord. Waarom en op wiens aandringen werd de route veranderd?
Het antwoord op deze vraag vinden we op bladzijde 508 in de laatste alinea van het rapport ondergebracht onder HSCA_VOL11_Motorcade. (8) Nevertheless, in this case the President deferred
to the Governor : the Women's Building was rejected.
De route werd nu op het allerlaatste moment aangepast. Er kwam nu een bocht naar het noorden
in van Main Street naar Houston Street om daarna links Elm Street in te draaien. De doorgang was
zo smal dat de limousine van de president bijna kwam stil te staan in de vuurlijn als men Elm Street
indraaide. De Secret Service had niets in te brengen over de verandering van route omdat ze een beschermende functie hebben die onderdanig is aan het politieke beleid en de daaruit voortkomende
beslissingen.

Gouverneur, John B. Connally
Connally was in het begin van een verkiezingsstrijd gewikkeld voor een nieuwe termijn als gouverneur en niet direct happig om een president te ontvangen omdat het nogal wat voorbereidingen
zou kosten. Lyndon B. Johnson, de vicepresident, nodigde Connally hoogstpersoonlijk uit om hem
te overtuigen de president te ontvangen. Na dit gesprek was Connally ervan overtuigd dat de president, op ronde om geld in te zamelen voor de herverkiezingen, alleen op zijn uitnodiging naar Texas
zou komen omdat Kennedy geïnteresseerd was in geld en Connally de voorzitter van de geldbuidel
voor de Democratische partij van Texas was. Ook waren er afscheidingen in de democratische partij
waarvan een hoop voor en een andere groep tegen Kennedy was gekant. De liberalen waren voor
maar de conservatieven zagen in Kennedy een gevaar om zaken te blijven doen zoals ze gewend
waren. In juni 1963 kwamen Connally en Kennedy samen in El Paso om alles door te spreken en
waar de president als datum 27 augustus voorstelde om Dallas te bezoeken omdat deze dag ook de
vicepresident zijn verjaardag was. Connally ging niet akkoord met de datum. Hij opperde het excuus dat het hoogseizoen was in Texas waardoor veel mensen op vakantie zouden zijn en er niet
veel publiek op de been zou te brengen zijn om de president te verwelkomen. Zodoende werd er uiteindelijk geen datum afgesproken maar wel het verloop van het bezoek. Ze zouden vier tot vijf diSecret Service
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ners inleggen waar de president dan de mogelijkheid kreeg om genodigden toe te spreken en geld in
te zamelen voor zijn herverkiezingscampagne. Een ding was klaar en duidelijk. Het presidentiële
bezoek aan Dallas stond vast. Tussen juni en oktober 1963 hadden vicepresident Johnson en gouverneur Connally nog menigmaal besprekingen waar Connally nogmaals liet doorschemeren dat hij
het geen goed idee vond om de president te ontvangen in Texas. Johnson, autoritair als altijd, vertelde Connally alles te regelen omdat de president het zo wilde en dat hij met een hele goede reden
zou moeten komen om het verzoek af te wijzen.
Vroeg in oktober nodigde Kennedy de Texaanse gouverneur uit voor een finaal gesprek in zijn
kantoor te Washington. Weer ging het over het verzamelen van geld gedurende vier of vijf diners.
Connally weigerde dit te organiseren voor Kennedy omdat volgens hem zulke diners door Texanen
zouden worden gezien als het beroven van de Texaanse staatskas. Wel stelde hij de president voor
om een en ander te regelen met zakenmensen die de president niet financieel hadden gesteund tijdens zijn vorige verkiezingscampagne in 1960. Kennedy ging akkoord met deze verrassende wijziging.

De datumkeuze
Connally had tegen de president gezegd dat alleen Kennedy de datum voor het bezoek zou kiezen. Tijdens de verhoren echter kwam naar voor dat hij volgens eigen zeggen niet op de hoogte was
van de datum 21 en 22 november, terwijl hij deze datums wel geweten zou moeten hebben. Verder
werd ook de reden van het bezoek verder uitgediept.
Vele mensen beweerden dat Kennedy op bezoek kwam om de geschillen in de Democratische
partij op te lossen of alleszins bespreekbaar te maken. (En dat blijft tot op de dag van vandaag nog
steeds de officiële versie die door Kenneth O' Donnell, de president zijn secretaris, werd publiek gemaakt.)
Connally sprak dit ten stelligste tegen. De reden die hij opgaf was even begrijpelijk als logisch.
Volgens hem lag de opgegeven reden ver van de echte waarheid. De verschillen in de democratische
partij werden gevormd door twee fronten onder leiding van vicepresident Lyndon Johnson voor de
conservatieven en senator Ralph Yarborough voor de liberale tak in de partij. Beide hoofdpersonen
in het conflict resideerden in Washington en om het dispuut bespreekbaar te maken en moeilijkheden tussen de twee verschillende fronten op te lossen was het niet noodzakelijk om naar Texas af te
reizen.
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As Governor Connally stated :
... this (the complaints that Texas liberals were not being permitted to participate in the planning of the trip or to obtain tickets to the various trip functions) raised the ques tion that has since
been discussed in great length, that the President came to Texas to resolve the differences in the Democratic Party in Texas. Nothing could be further from the truth. The two individuals who were
most involved in the split in the Party were Senator Ralph Yarborough and Vice President Johnson,
and both of them were in Washington, D.C. This is where the trouble was.
The trouble arose basically over Federal patronage and Federal appointees and Vice President
Johnson was trying to get every Federal appointee he could get, and so was Senator
Yarborough . . . . And indeed if the President was interested in resolving that difficulty, he had Vice
President Johnson right across the street in the Old Executive Office Building, he had Senator Yarborough right here on the Hill, and he could have gotten them together in 10 minutes. But that
wasn't the purpose of his trip to Texas at all, it had nothing to do with it. (54)

Texas Christian University (TCU)
TCU is op geen manier verantwoordelijk voor hetgeen gebeurd is op 22 november 1963. Des te
opmerkelijk zijn de verwoordingen voor de commissie van een lid van de raad van de universiteit,
Sam P. Woodson. Hij verwoordde het als volgt:
(25) A resolution of the question is offered by TCU trustee Sam P. Woodson, Jr., who was present at the November 1, 1963, trustees' meeting. (89) Although he was not able to produce any documentation to support his recollection, Woodson recalled that in late October 1963, the Governor
contacted Chancellor Sadler and proposed that the President be awarded an honorary degree .
Woodson's understanding at the time was either that the President "wanted an excuse to come down
to Texas" or that the Governor "in some sense wanted to provide the President with such an
excuse ." (90) He recalled also that the chancellor thought it was appropriate and decided to introduce the matter to the board. (91)
Na het lezen van het ganse relaas vragen we ons terdege af of het wel opportuun is te denken dat
Oswald, die zijn job bij het boekenmagazijn pas op 15 oktober 1963 kon starten, waarbij hij voordien niet eens in Texas woonde en na de verhuis zich niet in Dallas had gevestigd, wel wist dat Kennedy van plan was om Dallas te bezoeken. In ieder geval kon Oswald op geen enkele manier via de
pers hebben geweten dat Kennedy via het schoolboekenmagazijn zou passeren zelfs al zou hij het
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artikel in de 'Dallas Morning News' van 28 september al hebben gelezen. In het artikel wordt wel de
datum genoemd maar geen exacte locatie(s). Ook kon hij, door zijn recente aanwezigheid in Dallas,
niet weten dat Dealey Plaza altijd werd gebruikt als paradeplaats voor officiële gelegenheden, noch
welke weg de presidentiële route op een gegeven moment zou afleggen. Via Elm Street, via Commerce Street of rechtdoor via Main Street! In ieder geval werd de definitieve route beslist op 15 november en zodoende kon Oswald niet op de hoogte zijn voor die datum zoals dikwijls wordt beweerd.

De rol van de Secret Service
Op 4 november 1963 begon de verkenning van de Secret Service agenten wat betreft beide opgegeven locaties, Trade Mart en Women's Building, in Dallas om later op een neutrale wijze advies
uit te kunnen brengen. Special Agent In Charge (SAIC) Gerald Behn belt de SAIC in Dallas, Forrest
Sorrels, om de beide plaatsen door te geven met de daarbij toegevoegde opdracht om te bekijken
welk gebouw er het gemakkelijkst te beveiligen is uit het oogpunt van de secret Service en beschikbare manschappen. Toen werd de 'kreet' doorgegeven dat de president omstreeks 21 november zou
aankomen.
Nog diezelfde dag maakte Sorrels een ronde door beide gebouwen om tegen de avond Behn terug te bellen met meer informatie. Hij verklaarde dat hij samen met een collega, Bob Steuart, beide
gebouwen had bekeken, in het bijzonder de beveiligingsaspecten. Volgens hun beider oordeel komt
Women's Building zeker op de eerste plaats omdat Trade Mart zeer moeilijk te beveiligen zou zijn
vanwege de vele in en uitgangen en er niet genoeg manschappen zouden zijn om alles te kunnen beveiligen. Op 5 november komen ze dan met het veiligheidsadvies dat wordt overgedragen aan O'
Donnell waaruit bleek dat Women's Building verre uit favoriet was uit het oogpunt van beveiliging
door de Secret Service.
Jerry Bruno, aanwezig bij het gesprek tussen SAIC Behn en secretaris O' Donnell, zei dat er een
controverse was tussen het relaas van de Behn en de verklaring van O' Donnell. Behn beweerde dat
O' Donnell alleen de macht had om de locatie te veranderen terwijl Bruno, die al jaren samenwerkte
met Behn verklaarde dat Behn als SAIC te allen tijde uit beveiligingsoogpunt de route zou bepalen
en hier tevens de machtspositie voor had verkregen, niemand anders. Behn bleef bij zijn standpunt
dat O' Donnell de route naar Trade Mart had verkozen en aanbevolen. Het moet eerlijkheidshalve
worden gezegd dat de SAIC van het Witte Huis, wat beveiliging betreft, het laatste woord heeft!
Op 12 november 1963 komt Special Agent Winston G. Lawson van de SS Witte Huis aan in
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Dallas om daar een volledig onderzoek te verrichten in de Trade Mart. Op 13 november gaat hij,
vergezeld van SAIC uit Dallas, Sorrels, S(pecial) A(gent) Steuart en een derde, oudgediende genaamd Jack Puterbaugh, een man die zowel had gediend bij het nationaal democratisch comité als
voor het Witte Huis, naar de Trade Mart.
Lawson bracht Behn een positief rapport uit voor Trade Mart omdat het tweede onderzoek factoren naar boven bracht welke ontbraken in het eerste rapport van Sorrels.
1. Over het interne veiligheidssysteem was Lawson zeer goed te spreken. De slagbomen voorkwam dat mensen of ongenodigden zomaar binnen zouden komen.
2. In het zogenaamde Women's Building was geen keuken aanwezig.
3. En, er was ook geen mogelijkheid, door plaatsgebrek, om een televisiestation op te bouwen
om de speech van de president in de ether te brengen. Ook was het interieur van het Women's Building een president onwaardig en dit volgens Sorrels en Lawson.
De Warren Commissie verwaarloosde Bruno zijn verklaring die heel erg duidelijk was:
We got word that the local Secret Service agents there had looked at the site [Trade Mart], and
this is coming from Governor Connally, and they saw no reasons not to go there. (140)
Bruno had nog meer gezegd:
*In his 1978 deposition (p . 35), Bruno stated that Behn disclosed to Bruno that Behn, implicity
having ultimate power to decide where to send the Presidential motorcade, chose the Women's Building, and in the Nov . 6, 1963, entry in Bruno's typewritten notes (p. 8), Bruno indicated that the
decision favoring the Women's Building was reached on Nov . 5. In contradiction of his 1978 deposition, however . the entry of November 6. 1963 clearly stated that O'Donnell held and exercised
the power to make the final decision and accordingly gave orders to Bruno and Behn to implement
the decision . See references at footnotes 130, 133.

Bruno zijn persoonlijke aantekeningen
(46) Bruno's explanation of how the matter was finally resolved is found in his journal in the
entries of November 14 and 15, 1963 : November 14-The feud became so bitter that I went to the
White House to ask Bill Moyers, then Deputy Director of the Peace Corps, and close to both Connally and Johnson, if he would try to settle the dispute for the good of the President and his party.
On this day, Kenney O'Donnell decided that there was no other way but to go to the mart. NovemSecret Service
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ber 15- The White House announced that the Trade Mart had been approved . I met with O'Donnell
and Moyers who said that Connally was unbearable and on the verge of cancelling the trip . They
decided they had to let the Governor have his way. (1 49)
Kijk, indien de Warren Commissie aandacht had besteed aan alle getuigenissen i.p.v. alles af te
wijzen en af te wimpelen wat de vooropgestelde eindconclusie in de weg zou hebben kunnen staan,
dan was door deze verklaring van Jerry Bruno het ganse rumoer over de Secret Service alsof ze onderdeel van het complot zouden zijn geweest niet eens aan de oppervlakte gekomen. Indien de aantekeningen van Jerry Bruno waar zijn, is er een politieke beslissing genomen en is de rest allemaal
overbodige discussie. De politiek heeft beslist om naar Trade Mart te gaan en daarom moest de route worden aangepast. Dit is niet hetzelfde als DE PRESIDENT HEEFT DIT BESLIST!

Publicatie van de route
Verder vertelde Bruno dat Bill Moyers, hoofd van het vredeskorps en vertrouweling van de president, er op stond dat de route werd gepubliceerd. Hij stond in direct contact met mevrouw Elizabeth Harris die in Dallas alles regelde voor hem. Harris was afkomstig van Dallas, getrouwd met
een belangrijke man en lid van het vredeskorps. Moyers zelf zei:
. . . some 24 hours before the President arrived, there was a dispute as to whether or not to print
in the newspapers the route, and Betty Harris called me . . . and said they were not going to print
the route of the . . . [motorcade] procession and I said, "Oh, yes they are. He's not coming down he re to hide. He's coming down here to get a public reaction, and the decision is to print the route of
the President's procession," and I don't know what Betty did after that, but the route was printed.
(171)
I think it was the second night before his-preceding his ar- rival . . . and we were printing the
route in the other papers, and I couldn't see why an exception should be made in Dallas. (172)
Dus, de 20e november werd de beslissing genomen om de originele route via Elm Street in de
kranten van Dallas af te drukken. Moyers kreeg het akkoord van de Secret Service verbonden aan
het Witte Huis om de route af te drukken in de kranten.
In Dallas werkt mevrouw Harris nauw samen met Connally en de Secret Service. Alleen had ze
een groot probleem met de conservatieven in Dallas welke ook de meeste kranten in handen hadden. Ze wilden niet dat de route werd afgedrukt in de kranten. Beide elkaar hatende groeperingen,
conservatieven en liberalen vochten nog om voldoende inkomtickets te krijgen voor de lunch. De
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conservatieven wilden Kennedy laten voelen dat hij helemaal niet welkom was in Dallas.
… liberal Democrats, who were led by Senator Ralph Yarborough. The two groups were fighting both about the distribution of tickets for the luncheon and also about the publicity to be given
about the motorcade. The conservative faction wanted it to look like Kennedv was not popular in
Dallas, and hence frowned upon publication of the route because that would draw crowds . (174)
The matter of popularity was of special significance because at that time the polls reflected a decline in the President's popularity on the national political scene . (176,)
Door de inspanningen van mevrouw Harris in een samenkomst met Sam Bloom, een krantenman, Robert Strauss, een vertrouweling van Connally en de totaal neutrale SA Winston Lawson van
de Secret Service werd de route afgedrukt in de 'Dallas Times Herald' op woensdagnamiddag en in
de 'Dallas Morning News' op donderdagmorgen vlak voor de komst van de president.
Voor de Warren Commissie verklaarde Secret Service Agent Winston Lawson dat de bovenvermelde vergadering plaats vond op 18 november en de route kon worden gepubliceerd als toen bekend maar dat deze gerust nog kon veranderen. Zijn opmerking laat zien dat de Secret Service geen
enkele invloed heeft op de te nemen route. Verder wist hij zeker dat de route werd gepubliceerd op
19 november maar kon zich niet meer herinneren in welke krant hij het dan had gelezen.

De moord op de president
Een onderzoek werd gestart naar mensen die werden gezien als een groot risico voor de president. De file bestond uit ongeveer 100 personen en voor de goede orde wilden we vermelden dat de
naam van Lee Harvey Oswald er niet bij stond. Iedereen op de lijst, wonende in Dallas, werd onder
speciale surveillance geplaatst of er werden bepaalde maatregelen getroffen waardoor de persoon in
kwestie niet langer een gevaar voor de president kon worden beschouwd voor de duur van het bezoek.

Samenwerking met politie en FBI
Zoals eerder gezegd vertrok SA Lawson op 12 november naar Dallas om daar te blijven tot het
bezoek. Lawson stond in nauw contact met Sorrels (SAIC) en andere autoriteiten in Dallas. Vroeg
in de herfst was ambassadeur Stevenson tijdens zijn visite aan Dallas lastiggevallen door een rechts
extreme groepering en alle autoriteiten wilden vermijden dat zo'n blamage de president zou overkomen.
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Op 30 oktober was de naam van de rechtse extremist door de FBI al doorgegeven aan de Secret
Service. Er werd door het Secret Service kantoor in Dallas een onderzoek gestart naar deze persoon.
Op 21 en 22 november zond de FBI twee serieuze files met de nodige informatie naar de Secret Service. De eerste file was al lang in het bezit van de Secret Service, waarbij de nodige maatregelen al
werden genomen en de tweede file was al enige tijd onder controle van de lokale politie in Dallas.
Ondanks menige samenkomsten tussen Lawson, Sorrels, Howlett en de politie van Dallas waarbij Howlett werd uitgenodigd samen met zijn informant, is op geen enkele moment via geen enkel
onderzoek de naam Lee H. Oswald naar boven gekomen als een individu, gevaar voor de president
of als een ander gevaar voor het bezoek. Zijn naam kwam in geen enkel onderzoek voor, ondanks
tientallen agenten van meerdere verschillende bureaus zoals Secret Service, FBI en Dallas politie
samen met hun verschillende informanten wekenlang allerlei onderzoeken hadden uitgevoerd. Zodoende was zijn naam niet geweten of gekend, door niemand. Geen enkele FBI, Secret Service of
lokale agent kende de naam of persoon Oswald totdat de president door zijn hoofd werd geschoten.

Mensen en gebouwen langs de route
Er wordt dikwijls verteld dat de Secret Service in gebreke is gebleven wat betreft het boekenmagazijn omdat er ramen van het gebouw waren geopend op het moment dat de wagenkaravaan van de
president voorbijtrok. Velen hekelden de officiële versie van de Secret Service welke inhield dat ze
voor een parade nooit gebouwen langs een route controleerden. En ze hadden allemaal gelijk.
(85) Lawson testified that standard Secret Service operating procedure required agents to watch
all windows, but he could not recall giving the instructions to watch them. (237) He stated that Sorrels' obligation to watch windows was greater than his own. His duties, while stationed in the lead
car immediately in front of the Presidential limousine, included looking directly to the rear at the
President in order to coordinate the motorcade's speed and maintain radio contact with Dallas
Chief of Police Jesse Curry about adherence to schedule.
Er weten niet veel mensen dat er een speciale legereenheid is, en dat deze te alle tijde door de
Secret Service kan worden opgeroepen om te worden ingezet om bepaalde buurten en gebouwen
hermetisch af te sluiten. Alle gebouwen moeten alle ramen dichthouden en alle mensen die een gevaar kunnen zijn voor de president worden voor de tijd van het bezoek in verzekerde bewaring genomen.
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Op Houston Street zien we de mensen minimaal vijf rijen dik staan

De bocht van Houston Street naar Elm Street

En het rare is als de stoet Elm Straat instuurt! Waar zijn alle mensen? Waar is de grote menigte?
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Kellerman kijkt naar de richting van het schot en dat is duidelijk rechts voor

Grasvelden aan beide zijden van de weg. Geen massa's mensen? Die staan allemaal op een trottoir om de vorige hoek op elkaar gepakt? Hallo? Wie gelooft er hier nog in sprookjes? Waarom verzamelen mensen zich niet op de meest gemakkelijke plaatsen? Omdat ze tegengehouden zijn? En
door wie?
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We zien op de foto van het boekenmagazijn duidelijk ramen openstaan. Iets dat volledig onmogelijk is als de Secret Service haar normale routinewerk zou gedaan hebben. Ook was er geen enkele Secret Service agent aanwezig op Dealey Plaza. Wie en hoe is dit allemaal geregeld. Wie belde
de speciale legereenheid af met de melding dat ze niet nodig waren in Dallas?

Secret Service is het roer kwijt
De auto van de president heeft handvatten en relingen waar agenten op kunnen staan om hun
president te beschermen. Waarom werd de president niet beschermd volgens het protocol van de Secret Service?

Een van de handvatten achter op de limousine

Ook werd er beweerd dat de Secret Service op bevel van de president niet op de auto mochten
staan en dat ze er eveneens niet naast mochten lopen. Dat is je reinste onzin! De Secret Service
werd opgericht, juist omdat er in Amerika zoveel presidenten werden vermoord en er zovele moordpogingen op hen werden gepleegd. Trouwens het bleek opmerkelijk weggelaten in alle rapporten en
verhoren dat er voordien reeds twee moordpogingen op Kennedy waren gepleegd.
De eerste op 11 december 1960 in Palm Beach, Florida door Richard Paul Pavlick die hiervoor
6 jaar cel en psychiatrie kreeg.
De tweede poging werd gepland in Chicago voor 2 november 1963 met in de hoofdrol Thomas
Vallee die nogal op Oswald leek. Ondanks dat deze mensen werden opgepakt met geweren en munitie, werden ze niet vastgehouden en zijn deze mannen nooit meer gehoord door Secret Service of
FBI na de moord op Kennedy.
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Links: Oswald
Rechts: Vallee

Blijft de vraag waarom president Kennedy niet op een behoorlijke manier moest worden beschermd. Bescherming waarvoor de Secret Service bevoegdheid heeft gekregen in 1894 wanneer ze
startte met het parttime beschermen van president Cleveland. In 1901, na de moord op president
William McKinley, krijgen ze de opdracht om presidenten fulltime te beschermen.

“Wat? De auto gaat stapvoets en ik mag niet naast de president lopen?”
Een duidelijk voorbeeld van de agent die de president moest beschermen. Hij begreep niet waarom hij terug werd gefloten door zijn baas.

In de loop van de geschiedenis werden er, inclusief JFK, 4 presidenten vermoord en in zijn totaal 20 aanslagen, of meer, op presidenten gepleegd waarvan de laatste op Obama, juni 2013, waarbij er voorheen al 3 eerdere pogingen werden ondernomen om hem om te brengen.
Hieronder zien we de dreigbrief van een tot nu toe onbekende, gestuurd aan Obama, met daarin
genoeg vergif om de president te kunnen doden.
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Er was iets met de bescherming van de president aan de hand. Om eerlijk te zijn, in Elm Street
was er geen enkele bescherming van de President terwijl de auto steeds langzamer ging rijden en
zelfs stopte om Kennedy ten toon te stellen aan zijn moordenaars.
Normaal wordt de president geflankeerd door 4 motoragenten aan beide zijden. Er reden slechts
twee motoragenten ACHTER de auto aan en die belemmerden ook de volgauto met hun persoonlijke Secret Service agenten om direct te reageren. Als de president zijn auto de snelheid verminderd
onder de 40 km per uur dan wordt er van de Secret Service verwacht dat ze meerijden op de limousine. Zoals het stapvoets ging in Dealey Plaza horen alle lijfwachten naast beide zijden van de auto
te lopen.
Als we in de auto van de president kijken, dan zien we nog meer opvallende kenmerken. Opvallende mensen, normaal altijd aanwezig, ontbreken in de auto. Zijn militaire attachee en zijn persoonlijke arts. Wie heeft de macht om deze mensen, normaal altijd aanwezig naast de president, te
weigeren en uit de buurt van de president te houden? Een arts dat zou nog wel lukken maar zijn militaire afgevaardigde met de mobiele telefoon omdat de president op elk moment met de NSA moest
kunnen overleggen gezien de door de rakettencrisis opgestookte koude oorlog tussen Rusland en
Amerika?
De twee veiligheidsagenten in de presidentiële wagen, chauffeur William A. Greer en ASAIC
Roy H. Kellerman die naast de chauffeur zat, waren echter ook niet zuiver op de graat. Terwijl de
president al verwond is en ook de gouverneur al gewond op de schoot van zijn vrouw ligt vermindert de auto nog meer vaart tot bijna of algehele stilstand. Pas als de chauffeur ziet dat de president
in het hoofd is geraakt geeft hij gas om naar het ziekenhuis te rijden. De opdracht van Kellerman
was ook simpel. Indien er iets gebeurt, duik op de president om hem met uw lichaam te beschermen. Hij geeft de chauffeur na het eerste schot de opdracht te verdwijnen van Dealey Plaza. Sterker
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nog, Greer is nooit verhoord voor het negeren van een direct bevel van zijn superieur. Allicht niet
officieel.
FBI REPORT: November 22, 1963.

CD7

He advised he heard a shot and immediately turned around, looking at Governor
Connally, who was seated directly in back of him, to the President. He observed the
President slum forward and heard him say, Get me to a hospital." Mr. Kellerman then
heard Mrs. Kennedy say, "Oh, no!", as the President leaned toward her. He
immediately advised the driver to take the President to the nearest hospital.
FBI REPORT: November 27, 1963.

CD7

Kellerman said he heard a noise like a firecracker.
At this point, Kellerman advised he had been in almost daily contact for the
past three years, with the President, and said he could pick his voice out from any
group of people.
Upon hearing a noise like firecracker, he distinctly and positively heard the
President say "My God, I’ve been hit". Kellerman advised he immediately turned
his head to the left rear and almost instantaneously heard two additional shots.
Upon turning his head to the left, he observed President Kennedy with his left
hand in back of him appearing to be reaching to a point on his right shoulder, the
President fell on Mrs. Kennedy’s lap. She stated "my God, what are they doing to
you?" Governor Connally never said a word. Through the corner of his eye, he
noticed that Governor Connally appeared to be falling back face up in the lap of
his wife. Kellerman stated he immediately turned around and advised Mr. Greer,
"Get going, we’ve been hit."
STATEMENT: November 29, 1963.

18H724

I heard a noise, similar to a firecracker, exploding in the area to the rear of the car.
WARREN COMMISSION: March 9, 1964.

2H61

Mr. KELLERMAN. And I turned my head to the right because whatever this noise
was I was sure that it came from the right and perhaps into the rear and as I turned by
head to the right to view whatever it was or see whatever it was, I heard a voice from
the back seat and I firmly believe it was the President's, "My God, I am hit," and I
turned around and he has got his hands up here like this. [2H73]
Mr. KELLERMAN. I am sure it came off my right rear somewhere. [2H75]
Mr. KELLERMAN. But, Mr. Specter, if President Kennedy had from all reports four
wounds, Governor Connally three, there have got to be more than three shots,
gentlemen.
SENATOR COOPER. What is that answer? What did he say? [2H78]
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William Greer zijn verhoren
STATEMENT: Date Not Given.

18H723

The President's automobile was almost past this building and I was looking at the
overpass that we were about to pass under in case someone was on top of it, when
I heard what I thought was the backfire of a motorcycle behind the President's
automobile. After the second shot, I glanced over my right shoulder and saw
governor Connally start to fall, I knew then that something was wrong and I
immediately pushed the accelerator to the floor and Mr. Kellerman said get out of
here.

FBI REPORT: November 27, 1963.

CD7

Greer estimates that he had crossed the center line of the building when he heard
a noise which sounded like a motorcycle backfire. On hearing this noise he
glanced to this right toward Kellerman and out of the corner of his eye noticed
that the Governor appeared to be falling toward his wife. He thereafter recalls
hearing some type of outcry after which Kellerman said, "Let’s get out of here."

WARREN COMMISSION: March 9, 1964.

2H112

[Greer was not asked where he thought the shots came from.]
Verder laten we de theorie van William Cooper buiten beschouwing als zou de chauffeur de
moordenaar zijn geweest. Ondanks de door Japan opgesmukte beelden blijven we met één cruciale
vraag zitten. Als de chauffeur heeft geschoten, waar is de wolk kruitdamp dan? Op de film is er
niets van te zien. Nergens, in geen enkel frame. Na vele tientallen malen hier naar te hebben gekeken, vielen ons nog meerdere details op. Het zogenaamde pistool, zou het geen lichtflits of spiegeling van zonlicht kunnen zijn? Is het een echt wapen? Deze theorie blijft te twijfelachtig!

Conclusie
Er mogen nog zoveel gepensioneerde Secret Service agenten boeken gaan schrijven over deze
geschiedenis als ze willen. De Secret Service is, bewezen, op een grove manier in gebreke gebleven
als het om Dallas, 22 november 1963, draait. Er zijn veel te veel vragen waar ze nooit afdoende antwoorden op hebben gegeven en waar wellicht nooit antwoorden op zullen komen. We kunnen best
even de vragen de revue laten passeren.
Wie heeft het bevel gegeven aan de speciale legereenheid om thuis te blijven terwijl ze speciaal in
het leven zijn geroepen om de Secret Service te assisteren waar en wanneer nodig?
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Waarom was er geen enkele Secret Service agent aanwezig op Dealey Plaza?
Waarom stonden er ramen open in het schoolboekenmagazijn waar geen enkele agent op heeft
gereageerd? Normaal zal er altijd gereageerd worden om een geopend raam van een gebouw te
sluiten doordat de Secret Service direct ter plaatse gaat! Ze sluiten hoogst persoonlijk de ramen of
de speciale legereenheid doet dit!
Wie had de motorbrigade van de Dallas politie bevel gegeven om voor het grootste gedeelte thuis te
blijven?
Waarom reden de motoragenten niet naast de limousine zoals normaal, vier aan de linkerkant en
vier aan de rechterkant? Waarom werden ze gesommeerd voor en achter de presidentiële auto te
rijden?
Waarom reden de Secret Service agenten niet mee met de auto van de president op de speciaal
daarvoor aangebrachte platformen aan achterkant en zijkanten?
Waarom mochten de Secret Service agenten niet naast de auto gaan lopen toen deze op Dealey
Plaza stapvoets ging rijden. Waarom werden ze teruggefloten en op wiens bevel?
Waarom was er nauwelijks publiek op Dealey Plaza? Wie hadden ervoor gezorgd dat er een ruim
schootsveld was zodat de president zonder veel moeilijkheden kon worden vermoord?
Waarom en door wie werden de persoonlijke lijfarts en de militaire liaison uit de auto geweerd?
Waarom zijn beide moordpogingen op Kennedy nooit ergens vermeld geworden in Warren of
Rockefeller commissies en waarom is dit geen aanleiding geweest voor de Secret Service om de
veiligheid van de president nog strakker aan te halen?
Waarom is gebruik van een geweer met geluidsdemper nooit in overweging genomen? Volgens de
verklaring van SAIC Kellerman gaat het om 7 tot 8 schoten.
In de rapporten van de Secret Service agenten komt verdacht vaak het woord firecracker (vuurwerk
of rotje) voor. Alsof alles gerepeteerd is en de eindconclusie van de Warren Commissie een handje
moet worden geholpen. Als er één dienst is in Amerika die dagelijks verplicht moet schieten, dan is
het de Secret Service. Geen enkele andere dienst is zo goed getraind met een pistool, nergens in de
wereld. Ook hebben ze een speciale manier om hun wapen te trekken. Elke Secret Service agent die
zijn wapen uit zijn holster trekt kan gelijk vuren. Het wapen is constant doorgeladen en dat is bij
geen enkele andere dienst toegestaan. Wapen trekken en haan spannen gaan in één vloeiende
tienduizenden malen getrainde beweging! En juist zij zouden vuurwerk en geweerschoten niet uit
elkaar kunnen houden. Who is trying to fool us?
Wie had(den) op dit moment in de Amerikaanse geschiedenis de ULTIEME macht om dit alles
te kunnen arrangeren? Niet echt veel mensen komen hiervoor in aanmerking denken we zo!
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Oswald

Lee Harvey Oswald zijn leven is door vele verschillende, betrouwbare bronnen tot in detail uitgeplozen. Met stellige zekerheid kan worden gezegd dat Oswald vanaf het moment dat hij in militaire dienst trad tot het moment dat hij werd vermoord voor de militaire inlichtingendienst heeft gewerkt. De militaire inlichtingendienst heeft nauwe banden met FBI, CIA en NSA waardoor het
eveneens niet raar is dat hij contacten had met FBI en CIA agenten. Trouwens via de CIA contacten
is het niet uitgesloten dat hij ook contacten heeft gehad en onderhouden met de maffia. Het Warren
rapport is een aanfluiting wat betreft 'onderzoek' naar de persoon Oswald omdat alles wat er in voor
komt is van horen zeggen via niet te vertrouwen personen. Er is geen enkele moeite gedaan om het
leven van Oswald op een adequate manier te onderzoeken en alle relaties naar hier en daar vanuit
zijn persoon bloot te leggen. Als we het Warrenrapport naast alle andere nu bekende gegevens over
Oswald leggen wordt het pas echt duidelijk dat alle moeite is gedaan om de weg vrij te maken voor
de moorddadige enkeling verantwoordelijk voor de moord op president Kennedy. We gaan niet te
diep in op het leven van Oswald maar focussen ons op wat we weten van onderzoeken en de conclusie van het Warrenrapport.

Warrenrapport tegengesproken
Trouwens er is nog meer. Indien we hoofdstuk 7 van het Warrenrapport erbij nemen, een hoofdstuk volledig over Oswald, dan wordt nog meer duidelijk waarom de conclusie van het rapport niet
klopt met de werkelijkheid. Volgens de conclusie zou Oswald de avond voor de moord zijn geweer
hebben opgehaald bij zijn vrouw omdat ze gescheiden leefden want Marina wilde niet langer met
hem samenleven. Maar, waarom zou een man zoals Oswald zijn geweer bij een vrouw achterlaten
waarvan hij gescheiden leefde? Waarom zou zijn bijna ex-vrouw hem toestaan om bij haar de nacht
door te brengen want dat laat men toch niet toe als men op voet van oorlog leeft, of wel?
Then on Thursday morning, November 21, he asked Frazier for a ride to Irving that night, stating
falsely that he wanted to pick up some curtain rods to put in an apartment.*‘*
He must have planned his attack at the very latest prior to Thursday morning when he spoke to
Frazier. There is, of course, no way to determine the degree to which he was committed to his plan
at that time. While there is no way to tell when he first began to think specifically of assassinating
the President it should be noted that mention of (421) the Trade Mart as the expected site of the
Presidential luncheon appeared in The Dallas Times Herald on November 15, 1963.(475) The next
Oswald

38

De moord op Kennedy
day that paper announced the final approval of the Trade Mart as the luncheon site and stated that
the motorcade “apparently will loop through the downtown area, probably on Main Street, en route
from Dallas Love Field” on its way to the Trade Mart on Stemmons Freeway.(476)
Anyone who was familiar with that area of Dallas would have known that the motorcade would
probably pass the Texas School Book Depository to get from Main Street onto the Stemmons Freeway. That fact was made precisely clear in subsequent news stories on November 19,20, and 22.
(477)
Op een andere pagina concludeert de Warren Commissie dan weer:
According to the Commission, Oswald used the bag to carry the weapon into the TSBD on the
day of the murder, and the bag was allegedly found in the sniper's nest. As for the blanket, the Commission said Oswald used the blanket to store the rifle in it during the preceding months. Yet a prosecutor would encounter serious difficulties in trying to use this evidence to tie Oswald to the Carcano.
Er zijn toch echter nogal wat problemen. Er is geen enkel fysiek bewijs waarbij de papieren zak
en de deken aan elkaar kunnen worden gekoppeld. FBI expert James Cardigan zei expliciet dat hij
geen enkele markering, krab of oneffenheid kon vinden waardoor de zak aan het gevonden geweer
in het boekenmagazijn zou kunnen worden gekoppeld. Zijn beweringen gaan echter volledig in tegen het FBI rapport dat is geklasseerd onder de noemer CE 2974 voor het Warrenrapport waarin
men kan lezen dat het geweer dat op de vijfde verdieping is gevonden, in een goed geoliede toestand werd aangetroffen. Hoe kan het dan dat er geen sporen van olie zijn gevonden in de zak of in
de deken waarin het volgens de commissie maandenlang zou zijn bewaard? De commissie heeft altijd beweerd dat het geweer in de deken is gewikkeld geweest tot en met de avond voor de moord.
En er is meer. De zak werd gevonden in het zogenaamde sniper's nest, opgebouwd met kartonnen dozen die iedereen het zicht ontnamen voor hetgeen er gebeurde bij het raam. En ja, er is weer
een maar. Op geen enkele foto, genomen door de Dallas politie van het nest, is de zak te zien. De
foto's werden gemaakt door Luitenant Day en politiefotograaf Studebaker. De zak heeft de afmetingen 95 cm bij 20 cm en zelfs opgevouwen zou deze ontzettend moeilijk over het hoofd kunnen worden gezien. En dan komt er nog een andere zak bij. Een zak waarin eten heeft gezeten. Er werd ook
nog een stuk kippenbil gevonden waarvan gegeten was. Deze resten en de kleine papieren zak werden gevonden door twee politieagenten en die hebben de grote zak waarin het geweer zou hebben
gezeten eveneens over het hoofd gezien?
Daarna kwamen de verdedigers van het Warrenrapport in het verweer. Waarom de grote papieOswald
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ren zak niet werd gefotografeerd? Omdat deze 'per ongeluk' was weggehaald voordat deze kon worden gefotografeerd. Maar, ja nogmaals een maar, de politieagent, verantwoordelijk voor de inventarisatie van bewijsmateriaal, sprak alles ten stelligste tegen! (7H 97) Het ganse Warrenrapport hangt
aan elkaar met volslagen verwarringen en tegenspraken. Daarnaast was er geen enkele zinnige verklaring te geven waarom er op de zak maar twee vingerafdrukken van Oswald werden gevonden
terwijl de zak normaal gesproken vol zou hebben moeten staan met zijn vingerafdrukken! En vergeet niet! Geen spoor van olie op de deken of aan binnen noch buitenkant van de zak.

Paraffine test
Het probleem met de paraffinetest en het maakt niet uit of we nu spreken of terug in de tijd is,
dat ze niets kunnen bewijzen. Residu wordt overgenomen en kan iemand contamineren. En of ze
dat nu onderzoeken met allerlei geavanceerd materiaal, ze zullen nooit zeker zijn of iemand de trekker heeft overgehaald als niemand het gezien heeft. Ook hier is er een contradictie tussen Dallas en
Warrenrapport. Henri M. Wade, Dallas Officier van Justitie zegt: kruitresidu is gevonden op beide
handen, in het rapport van de FBI staat op wang en beide handen. Als we getuige zijn van zulke discrepanties horen we te denken, is er überhaupt wel kruitresidu gevonden? En wat denkt u? De test
maakt uit dat er geen kruitresidu aanwezig is op Oswald zijn kleding, handen of wang! De commissie bedacht dat de test onbehoorlijk was en paste het bewijsmateriaal hier en daar een beetje aan!

Vingerafdrukken
Ja, er zijn vingerafdrukken gevonden van Oswald op de vijfde verdieping en ook van 24 verschillende politieagenten en een paar vingerafdrukken van een persoon die daar helemaal niet hoorde te zijn. De vingerafdruk is van Malcolm Wallace, een boezemvriend en naaste medewerker van
Lyndon Baines Johnson. Velen zeggen dat hij ook de persoonlijke huurmoordenaar van Johnson is
geweest.
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Er zijn zeker 12 punten van overeenkomst.

Raar dat juist een dergelijk spoor niet wordt opgenomen en uitgespit. Daarnaast maken ze het
verdacht dat ze vingerafdrukken hebben gevonden van Oswald, een persoon die in het schoolboekenmagazijn werkt, nota bene. Ja, dat is pas verdacht!

Wallace zoals hij er uitzag in 1963

Wat ook heel raar is in heel de onderzoeksperiode. Ineens wordt Oswald zijn naam en beschrijving doorgegeven via de politieradio. Waar komt dat spoor vandaan. Waar hebben ze zijn persoon
ineens als verdachte vandaan gehaald? Ongeacht OF hij Tippit heeft vermoord, hoewel dit onmogeOswald
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lijk is omdat er geen kruitresidu is gevonden op hem of zijn kleding. Waarom was hij ineens verdachte nummer 1 voor de moord op de president? Verklaringen van politieagenten spreken juist alles tegen. Oswald werd gezien op de eerste verdieping, enkele minuten na het laatste schot, waar hij
een cola dronk. Hij was niet buiten adem en niet opgewonden.
Trouwens een memo van de Secret Service spreekt alles tegen. Oswald was geen moordenaar,
Oswald werkte voor de inlichtingendienst van de marine en ook voor CIA en FBI.
De hieronder afgedrukte memo laat vele puzzelstukjes al op hun plaats vallen.
Door Kennedy te vermoorden is iedereen blij. Johnson wordt president, de oliemaatschappijen
krijgen geen extra belastingen opgelegd, de CIA wordt niet opgedoekt of terdege aan banden gelegd
en de oorlogsindustrie krijgt zijn oorlog in Vietnam.

Hier wordt verklaard dat Oswald voor de CIA werkte

Het is nu duidelijk. Als we via Oswald beginnen met spoorzoeken dat we iedereen tegenkomen
die schuldige of op zijn minst verdachte hoort te zijn maar nooit is verhoord door de politie. Niet
verwonderlijk als je eigen FBI, CIA en president (Johnson) erin verwikkeld zijn. En, raar is ook dat
deze memo nooit ter sprake is gebracht tijdens het onderzoek van de Warrencommissie!
Hoofdinspecteur Frank Martin van de Dallas politie, getuige van de moord op Oswald, verklaarde het volgende aan de Warrencommissie: 'er kan veel worden gezegd maar het is beter dat ik mijn
mond houd.' Hij overleed plotseling in juni 1966 aan een agressieve kanker welke zich ontplooide
na het belachelijk maken van de commissie en kritiek op de manier waarop ze hun 'onderzoek' voerden.

Vermiste werknemers
Volgens de politie werd Oswald verdacht omdat hij plotseling niet langer op zijn werk was.
Maar, dat is onzin. Na de moord op Kennedy was er zoveel opschudding rondom en in het magazijn
dat er in totaal 48 medewerkers niet terug naar het werk zijn gekomen. Dus, hier komt de vraag
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weer. Waarom werd Oswald eruit gepikt om voor de moord op te draaien?

De schoten
De Zapruderfilm is een van de belangrijkste bewijsmaterialen die er bestaan. Als we hier een
beetje meer technisch naar kijken leren we het volgende. Elk fragmentje duurt exact 1/18 e van een
seconde. Direct zal blijken waarom dit een belangrijk gegeven is. We gaan een tijdlijn opbouwen.

Hier zien we het fatale hoofdschot. Ook ziet u dat het hier gaat om frame 313. Nu gaan we terug
tellen om te zien hoeveel schoten we hebben gezien. Volgens de Warrencommissie gaat het over 3
schoten. Hier zijn we het niet mee eens. Volgens ons is elke toegebrachte wond en elk kogelgat een
schot. Men gaat niet over tot allerlei dwaze theorieën totdat het tegendeel bewezen is. Trouwens,
om eerlijk te zijn, 52% van alle getuigen heeft beweerd dat het laatste en fatale schot van bij de zogenaamde grassy knol kwam. Geen enkele van deze getuigen is voor de Warrencommissie moeten
verschijnen en meerdere van deze getuigen zijn op zeer duistere manier om het leven gekomen in
een eenzijdig verkeersongeval of ze pleegden zelfmoord, welke beiden in de zaak Kennedy ver boven het landelijk gemiddelde liggen.
Enfin, we waren bezig met een tijdlijn op te stellen, niet? Frame 313 is het einde van de tijdlijn.
Nu gaan we op zoek naar de tijdlijn. Het begin is duidelijk te zien waar Kennedy naar zijn keel
grijpt. Dat begin treffen we duidelijk aan op frame 225.
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Het moment dat Kennedy in zijn keel wordt getroffen

Connally vertoont in dit fragment nog geen enkele reactie zodat hij hier nog niet geraakt is.

Pas in frame of fragment 235 zien we Connally krimpen van pijn. En dat is meer dan een halve
seconde later. Onmogelijk dat dit door dezelfde kogel is veroorzaakt. Ondanks wat alle cold case
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onderzoeken nog naar boven gaan brengen. Dit is onmogelijk. De kogel heeft een snelheid van ruim
600 meter per seconde en de afstand tussen Kennedy en Connally is hooguit 1,50 meter. Om deze
afstand te overbruggen heeft de kogel nauwelijks 0,003 = 3/1000 van een seconde nodig.
Dus we hebben op fragment 225 duidelijk het eerste schot. Op fragment 235, het schot dat Connally verwondt en op fragment 313 het fatale en laatste schot, zichtbaar op de film. Wat is het probleem van de Warrencommissie dat ze zich beroepen om het eerste en het tweede schot samen te
voegen tot één en hetzelfde schot? Enkele getuigen, waaronder politieagenten, zagen gemiste kogels
te pletter slaan tegen het wegdek, waarbij opspattende stukken beton of delen van kogels omstanders verwond hebben. Dat duidt natuurlijk op minimaal vier schoten dus moesten ze hun hypothese
aanpassen. De officiële versie luidt daarom als volgt: kogel 1 mist en slaat te pletter op straat. Kogel
2 komt via de rug van Kennedy binnen, verlaat via de keel het lichaam van Kennedy, maakt in volle
vlucht een neerwaartse bocht naar rechts waar hij in de rug van Connally belandt, Connally zijn lichaam verlaat via de borst en dan Connally zijn pols doorboort waarna de kogel in de dij van Connally belandt.

De één kogeltheorie in beeld

En het tweede probleem was, dat Kennedy en Connally in nauwelijks een halve seconde van elkaar zijn geraakt. Dat is onmogelijk met het wapen dat is gevonden. Laat staan voor elke scherpschutter die geen automatische wapen heeft of een mitrailleur. Dat is de reden waarom ze met de
één kogeltheorie naar buiten zijn gekomen. Het schieten heeft in zijn totaal 4,6 seconden geduurd
tussen fragment 225 en fragment 313. Twee schoten zijn afgevuurd in nauwelijks 1,6 seconden, de
meting tussen fragment 210, toen was er nog niets aan de hand en fragment 240, het moment dat
beide mannen gewond zijn. Zowel in fragment 225 als 313 kijkt SAIC Kellerman naar de plek waar
het schot vandaan komt. Rechts opzij van hem. De richting van de grassy knol.
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Het geweer

Het volgens de Warrencommissie en politie gebruikte geweer! Een Carcano, model Fucile di Fanteria, een Italiaans legergeweer uit 1938

De advertentie waar Oswald op heeft gereageerd om het wapen te kopen onder zijn pseudoniem

Met dit wapen is het onmogelijk om twee schoten af te vuren in 1,6 seconden. Daaruit is de één
kogeltheorie ontstaan. De conclusie stond naar alle waarschijnlijkheid al vast voordat het onderzoek
begon.
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Gebruikte munitie
De munitie voor dit wapen bestaat uit zogenaamde Full Metal Jackets. Dit soort munitie is gehard en bestaat uit een loden kogel met daaromheen een omhulsel van koper. Wapen en munitie is
getest en uit het onderzoek is voortgekomen dat de kogels beginnen te draaien op het moment dat ze
een lichaam verlaten. Maar ze draaien om hun lengteas, niet horizontaal.
De kogel uit dit geweer stopt de penetratie pas na 81 cm als hij in hout wordt geschoten. De kogel is hierbij niet beschadigd op wat vermiste schilfertjes koper hier en daar of een krasje na.
Indien op ballistische zeep afgeschoten zien we het volgende:

Een verticale rol om de lengteas van de kogel. Dit is in tegenspraak met de keelwond van Kennedy. Deze is namelijk horizontaal en de wond in de keel is volgens eerste hulpartsen van Parkland
een ingangswond die ze hebben gebruikt om een tracheotomie toe te passen om de president zijn
luchtpijp vrij te maken en hem weer te laten ademen. De kogel bevestigt hun verhaal.

Een foto gemaakt voor de autopsie. De pijl laat de ingangswond van de kogel in het hoofd zien en de tracheotomie
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Een foto na de autopsie. En weg is de kogelwond.

De autopsie is geen autopsie geweest. Alle kogels moesten zogenaamd langs achter zijn afgevuurd. Achter de de president was het schoolboekenmagazijn waar Oswald werkte. Oswald, een
jongeman die mocht worden opgeofferd voor de 'goede' zaak. Het lichaam van de president moest
worden aangepast aan de 'feiten' en 'conclusies' welke te vinden zijn in het Warrenrapport.

Enige posities

Schuttersnest

Zapruder zijn positie waaruit hij filmde
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De zogenaamde Grassy knol

In de laatste foto zien we Kennedy geraakt worden. In de Zapruder film zien we duidelijk dat
Kennedy links naar achter valt op het moment dat de kogel hem raakt. Indicatie: schot kwam van
rechts voor. Er is geen enkele fysicawet die het tegendeel KAN bewijzen. Kogels reizen in een rechte lijn. Gedurende een forensische autopsie zou zelfs de inclinatie van de vuurlijn bekend zijn geworden waarmee de plaats van de schutter zou zijn bepaald.

Conclusie
Volgens ons is het moeilijk vol te houden dat er geen sprake is van meer dan één schutter. Dus
ja, er is sprake van een samenzwering. We kunnen met de stelligste zekerheid de theorie over de
eenling aan de kant schuiven. Als Oswald al heeft geschoten, blijft nog steeds de vraag waarom er
nooit verder is gespeurd naar Malcolm Wallace, wiens vingerafdrukken zijn gevonden in het schuttersnest.
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Enkele foto's
Foto's spreken voor zichzelf en laten de waarheid zien. Vooral foto's die niets aan de verbeelding
overlaten.
Foto 1 laat de rug van Kennedy zien waarin het kogelgat zit, rechts van de ruggengraat ter hoogte van de derde borstwervel.

Foto 1

Foto 2 is een verklaring van de artsen van het Parkland ziekenhuis in Dallas waar Kennedy werd
behandeld. Ze zeggen duidelijk dat Kennedy een ingangswond in de nek had, een wond in de rug en
een wond aan de rechterkant van het hoofd met een grote gapende wond aan de rechter achterkant
van het hoofd.

Foto 2
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De gapende wond aan het achterhoofd

Het kogelgat bij de rechterslaap

Bovenstaande foto's laten zien dat beide artsen uit het Parkland ziekenhuis de waarheid spreken.
Ze leggen de verklaring af, nog ver voor het bestaan van de Warrencommissie en intimidatiepogingen vanuit FBI, CIA en andere overheidsagentschappen. Deze verklaring stamt van de dag van de
moord in de vroege avond.
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Dode getuigen

Als er plotseling getuigen beginnen te sterven en om te komen in een bepaalde zaak, waarbij de
oorzaken ver boven het landelijk gemiddelde liggen van vernoemde doodsoorzaken, wees dan oprecht op uw hoede. Er is werkelijk een doofpotaffaire aan de gang. We zien het in het bendedossier
en in de zaak Dutroux. En het gerecht, wel dat soort ezels is nooit thuis. Omgekocht? Te idioot om
het te beseffen? Wie zal het zeggen. Er is in iedere geval genoeg moeite gedaan om het hen aan het
verstand te brengen. Totdat er commissies in gang werden geslingerd om nog wat meer in de doofpot te steken. België is even hypocriet, decadent en omkoopbaar als Amerika.

Op een rijtje
Datum

Naam
Karyn
11/63
Kupicinet
Jack
12/63
Zangretti
2/64

Eddy
Benavides

2/64

Betty
MacDonald*

3/64

Bill Chesher

3/64

Hank
Killam*

4/64

Bill Hunter*

5/64

Gary
Underhill*

5/64

Hugh Ward*

5/64
8/64

DeLesseps
Morrison*
Teresa
Norton*
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Connectie met de zaak
Doodsoorzaak
Tv host's dochter met voorkennis over de dood
Vermoord
van JFK, vertelde dit voor 22/11/63
Voorkennis in het afschieten van Oswald door
Slachtoffer vuurgevecht
Ruby
Een goed gelijkende broer van de getuige die zag
wie Tippit heeft doodgeschoten, Domingo
Kogel in het hoofd
Benavides
Zelfmoord door zichzelf
Voormalige werkneemster van Ruby die Warren
op te hangen in de
Reynolds een alibi gaf
gevangenis
Had informatie die Oswald en Ruby aan elkaar
Hartaanval
linkte
Echtgenoot van een vrouw die voor Ruby werkte.
Keel overgesneden
Wist dat Oswald en Ruby elkaar kenden
Per ongeluk
Verslaggever die in Ruby zijn appartement was
doodgeschoten door een
op 24/11/63
politieagent
CIA agent die vertelde dat de CIA verwikkeld
Schot in het hoofd.
was in de moord op Kennedy
Afgedaan als zelfmoord
Private detective die samenwerkte met Guy
Vliegtuigongeval in
Banister en David Ferrie
Mexico
Passgier in Ward's
Burgemeester van New Orleans
vliegtuig
In dienst bij Ruby

Overleden na pistoolschot
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6/64

Guy
Banister*

9/64

Jim Koethe*

9/64

C.D. Jackson

10/64 Mary Pinchot
1/65

Paul Mandal

Tom
Howard*
Maurice
5/65
Gatlin*
Mona B.
8/65
Saenz*
David
?/65
Goldstein
Rose
9/65
Cheramie*
Dorothy
11/65
Kilgallen*
3/65

11/65
12/65
1966
1966
1/66
2/66

Mrs. Earl
Smith*
William
Whaley*
Judge Joe
Brown
Karen "Little
Lynn"
Carlin*
Earlene
Roberts
Albert
Bogard*

6/66

Capt. Frank
Martin

8/66

Lee Bowers
Jr.*
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Ex-FBI agent in New Orleans met connecties
naar Ferrie, CIA, Carlos Marcello & Oswald
Verslaggever die in Ruby zijn appartement was
op 24/11/63
"Life" magazine senior Vicepresident die de
Zapruder film kocht en deze verborg
JFK "speciale" vriendin wiens dagboek werd
meegenomen door CIA chief James Angleton na
haar dood
"Life" verslaggever die vertelde dat JFK naar
achter viel toen hij in de keel werd geraakt
Ruby's eerste advocaat, was in Ruby zijn
appartement op 24/11/63

Hartaanval
Fatale klap in de nek
Oorzaak onbekend
Vermoord
Kanker
Hartaanval

Piloot voor Guy Banister

Fatale val

Texas bediende die Oswald interviewde

Overreden door bus

Hielp FBI Oswald's pistool te vinden

Natuurlijke oorzaak

Voorkennis van moord op JFK, vertelde dat ze
meereed met Cubanen naar Dallas
Columnist die een privé interview had met Ruby,
zei dat ze de JFK zaak zou openbreken
Vriendin van Dorothy Kilgallen, stierf twee
dagen na de columnist, was waarschijnlijk in het
bezit van de notities van Kilgallen's
Taxichauffeur die Oswald naar Oak Cliff reed
(De enige taxichauffeur die tijdens dienst stierf)

Neergeschoten op de
vlucht

President in de rechtszaak Ruby's

Hartaanval

Drug overdosis
Oorzaak onbekend
Fataal ongeval

Bediende van Ruby, de laatste die met hem sprak
Slachtoffer schietpartij
voordat hij Oswald doodschoot
De vrouw waarbij Oswald zijn kamer huurde
Autoverkoper die vertelde dat Oswald een testrit
deed in een nieuwe auto
Politieman en getuige van de moord op
Oswald.Hij vertelde de Warrencommissie "er kan
heel veel gezegd worden maar het is beter dat ik
zwijg"
Getuige die tot aan zijn laatste snik is blijven
beweren dat hij een persoon bij de zogenaamde
Grassy knol heeft gezien
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Hartaanval
Zelfmoord
Plotselinge agressieve
kanker

Verkeersongeval
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9/66
10/66
11/66
11/66
1966
12/66
1967

Marilyn
"Delila
Walle*
Lt. William
Pitzer*
Jimmy
Levens
James
Worrell Jr.*
Clarence
Oliver
Hank
Suydam
Leonard
Pullin

Danseres bij Ruby
JFK autopsie fotograaf die zijn dienst als een
"afschuwelijke ervaring" omschreef
Fort Worth nachtclub eigenaar die personeel van
Ruby inhuurde
Zag man wegvluchten via de achterzijde van het
Texas School Book Depository
Onderzoeker voor de Officier van Justitie
verbonden aan het onderzoek op Ruby
Life magazine redacteur die over de JFK
verhalen de scepter zwaaide
Een burger marine medewerker die meewerkte
aan de documentaire "Last Two Days" over de
moordaanslag op Kennedy

Neergeschoten door haar
echtgenoot nadat ze 1
maand getrouwd waren
Schotwond. Afgedaan als
zelfmoord
Natuurlijke oorzaak
Verkeersongeval
Onbekend
Hartaanval
Eenzijdig verkeersongeval

1/67

Jack Ruby*

Moordenaar van Oswald

Longkanker (hij vertelde
familie dat hij was
geïnjecteerd met
kankercellen)

2/67

Harold
Russell*

Saw escape of Tippit killer

killed by cop in bar brawl

2/67

David Ferrie*

2/67

Eladio Del
Valle*

Bekende van Oswald, Garrison verdachte en
medewerker van Guy Banister
Anti-Castro Cubaan bekende van David Ferrie
werd gezocht door Garrison

3/67

Dr. Mary
Sherman*

Bekende van Ferrie die werkte aan kanker
research

A. D. Bowie
Hiram
Ingram
Dr. Nicholas
Chetta
Philip
Geraci*
Henry
Delaune*
E.R.
Walthers*

Fatale nekslag (afgedaan
als ongeval)
Schotwond en bijlwond in
het hoofd
Gestorven in een brand
(waarschijnlijk
neergeschoten)
Kanker
Plotselinge agressieve
kanker

Asst. Dallas OvJ die Ruby vervolgde
Dallas Deputy Sheriff, goede vriend van Roger
Craig
New Orleans lijkschouwer die een autopsie deed
Hartaanval
op Ferrie
Vriend van Perry Russo, vertelde over het
Elektrocutie
gesprek tussen Oswald en Shaw

1/68
4/68
5/68
8/68
1/69
1/69

1969

Charles
Mentesana
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Schoonbroer van lijkschouwer Chetta

Vermoord

Dallas Deputy Sheriff die in het boekenmagazijn Neergeschoten door een
een .45-cal. patroonhuls vond
gevangene
Filmde het oorspronkelijk gevonden geweer en
dat was niet de Mannlicher-Carcano dat
Hartaanval
zogenaamd werd gevonden in het
boekenmagazijn
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4/69

Mary Bledsoe Buurvrouw van Oswald, kende ook David Ferrie
John
Goed bevriend met Ruby en Wesley Frazier, gaf
4/69
Crawford*
Oswald een lift op 22/11/63
Rev. Clyde Opgeroepen om te getuigen over de connectie
7/69
Johnson*
tussen Clay Shaw en Oswald
Onderwereldfiguur kende vele vrienden van
George
1970
Ruby, zijn vrouw, Beverly, en filmde eveneens
McGann*
alles wat er in Dealey Plaza gebeurde
Gearresteerd voor het neerscheten van Warren
Darrell W.
1/70
Reynolds, vrijgelaten nadat Betty MacDonald
Garner
hem een alibi verschafte
Dallas Sheriff die een kogel zag inslaan in de
8/70 Bill Decker
straat voor de auto van JFK
Abraham
8/70
Bekende filmmaker van de moord op JFK
Zapruder
Salvatore
Gangster met connecties naar Hoffa,Trafficante,
12/70
Granello*
en Castro samenzwering voor moorden
James
Gangster die bewezen connecties had met CIA
1971
Plumeri*
samenzweerders voor moord
Clayton
3/71
Ruby's belangrijkste advocaat
Fowler
Gen. Charles CIA assistent directeur met connecties naar
4/71
Cabell*
anti-Castro Cubanen
Lid van de Warrencommissie die publiekelijk
1972 Hale Boggs* zijn twijfels begon te spuien over de bevindingen
van de commissie
J. Edgar
FBI directeur die erop aandrong de
5/72
Hoover*
eenlingtheorie te accepteren voor de JFK moord
Thomas E.
9/73
Wapensmokkelaar met banden naar Ruby en CIA
Davis*
Rechtse Miami figuur die JFK zijn dood
2/74 J.A. Milteer* voorspelde en de gevangenneming van een
zondebok
1974 Dave Yaras* Goede vriend van Hoffa en Jack Ruby
7/74 Earl Warren Voorzitter van Warren Commission
Hoofdverdachte in Garrison zaak, was een CIA
8/74 Clay Shaw*
contact via Ferrie en E. Howard Hunt
Burgemeester van Dallas op 22/11/63, wiens
1974 Earle Cabell broer, Gen. Charles Cabell werd ontslagen bij
CIA door JFK
Chicago Mafia boss die alles wilde openbaren
Sam
6/75
tijdens de verhoren van de Senaatscommissie
Giancana*
aangaande CIA en maffia
7/75 Clyde Tolson J. Edgar Hoover's assistent en vriend
Dode getuigen
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Natuurlijke oorzaak
Neergestort met vliegtuig
Fataal schot
Vermoord

Drug overdosis
Natuurlijke oorzaak
Natuurlijke oorzaak
Vermoord
Vermoord
Onbekend
Stierf na een medische
controle in Fort Myers
Verdween tijdens een
vlucht naar Alaska
Hartaanval (geen
autopsie)
Geëlektrokuteerd tijdens
het stelen van koper
Omgekomen toen de
kachel explodeerde
Vermoord
Hartfalen
Mogelijk kanker
Natuurlijke oorzaak

Vermoord
Natuurlijke oorzaak
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1975

Allen Sweatt

Dallas Deputy Sheriff deed mee aan het
onderzoek

Natuurlijke oorzaak

12/75

Gen. Earle
Wheeler

Contact tussen JFK en CIA

Onbekend

1976

Ralph Paul

4/76

James
Chaney

4/76
6/76
7/76

Dr. Charles
Gregory
William
Harvey*

Ruby's zakenpartner banden met
onderwereldfiguren
Dallas motoragent die rechts achter de
presidentiële auto reed en zei dat JFK werd
geraakt door een kogel in het gezicht
Gouverneur John Connally's huisarts

CIA coördinator voor CIA-maffia moordplannen
tegen Castro
Gangster die voor de Senaatscommissie getuigde
John Roselli*
en werd verzocht om terug te komen

Hartaanval
Hartaanval
Hartaanval
Complicaties na
hartchirurgie
Doodgestoken en in een
metalen drum gepropt

De namen met een sterretje zijn zeer verdachte overlijdens

Conclusie
De Warrencommissie werd op 29 november 1963 door president Johnson geïnstalleerd en vanaf
dat moment is het opvallend dat getuigen met afwijkende getuigenissen beginnen te verdwijnen
door allerlei dubieuze doodsoorzaken, welke ver boven het landelijk gemiddelde liggen.
In december 1974 werd de Rockefellercommissie in het leven geroepen, bekrachtigt door EO
11828 van 4 januari 1975 door de toenmalige president Gerald Ford, een lid van de Warrencommissie. De commissie was een aanfluiting voor waarheidsvinding. De taak van de commissie was inlichtingendiensten met accent op de CIA door te lichten om begrip voor inlichtingendiensten hun
geheime manier van werken bij te brengen aan het Amerikaanse volk. Opvallend genoeg zetelt in de
Rockefellercommissie Ronald Reagan die in 1981 de veertigste president van de VS zou worden.
De Rockefellercommissie legde het fundament voor de hedendaagse politiestaat Amerika doordat de CIA hun acties volledig werden witgewassen en een aanpassing van de National Security Act
niet als noodzakelijk werd gezien om nationaal CIA handelen aan banden te leggen. Wel werd er
een appendix aan toegevoegd dat, vanaf dat moment, de CIA zich nog alleen mocht bemoeien met
buitenlandse inlichtingen en indien van toepassing op het binnenland, interne bureaus zoals FBI te
ondersteunen met hun hulp en kennis over feiten. Zodoende doen FBI en Homeland Security nu het
nationale werk van de CIA. Natuurlijk worden ze gevoerd door de CIA, maar iedereen wast zijn
handen in onschuld.
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Eerste hulpartsen aan het woord

We hebben verkozen niet dieper op de autopsie van Kennedy in te gaan. De autopsie in Bethesda is een aanfluiting voor de rechtsgang en een volledige obstructie voor een eerlijk onderzoek naar
de moord op Kennedy. Daarbij stelt de Amerikaanse nationale wet dat een moordslachtoffer een forensische autopsie moet ondergaan in de stad waar de moord is gepleegd. En ook een president staat
niet boven de wet. Daaruit alleen komt naar voor dat de serieuze waarheid bedekt moest blijven.
Waarom wilden de Secret Service EN Lyndon Johnson niet dat de autopsie in Dallas zou gebeuren?
Waarom moesten twee marinekneusjes zonder forensische ervaring de autopsie uitvoeren?
Vergeet de klungelige autopsie bij de marine. Dat is een bevel=bevel organisatie! En na het bevel stopt de meute met denken en reageren hersenloos zonder het volledige plaatje in acht te nemen
of voor de geest te halen. Wat betekent een bevel? Wat gebeurt er door dat bevel? Waarom wordt
een dergelijk bevel gegeven? Wat zijn de consequenties van zo'n bevel?
Om de waarheid aan het licht te brengen kan men maar één ding doen. De mensen erbij roepen
die Kennedy de eerste hulp hebben toegediend en hun verhaal uitschrijven, ondersteund met fotomateriaal.
We laten wat artsen in beeld die Kennedy toen hebben behandeld. De vraag: waar was de uitgangswond, veroorzaakt door de kogel in het hoofd.

Eerste hulpartsen aan het woord

57

De moord op Kennedy

Op onderstaande foto is de perssecretaris van Kennedy aan het woord. Hij licht, nadat hij een
gesprek had gehad in Parkland hospitaal met Dr. Burkeley hoofd Eerste Hulp, de landelijke pers in.
Hij toont met zijn vinger de ingangswond aan de slaap van de president.
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De 'magische' Kogel

Dit gaat niet over de magische kogeltheorie, verzonnen door de Warrencommissie om heel de
wereld om de tuin te leiden en naar de van te voren vaststaande conclusie toe te werken. Het gaat
om de gevonden kogel die uit de dij van Connally zou zijn gevallen. Wat klopt hier niet?
De kogel werd gevonden op een brancard waar noch Kennedy noch Connally op hadden gelegen. Mensen herkenden Ruby als het fenomeen dat de kogel daar kon hebben achtergelaten. Dit
spoor is nooit opgenomen door politie, Secret Service of FBI.
Hieronder ziet u de bepaalde kogel die is gevonden.

Let u vooral op, de kogel heeft geen schrammetje

Dit zijn de fragmenten uit Connally zijn dij en polswonden

De 'magische' Kogel

60

De moord op Kennedy
Er zijn ook testen gedaan om kogels te vergelijken als ze dit soort wonden maken. We zullen er
enkele afbeelden. Ze zijn opgeslagen in het Nationaal Archief in Washington.

Dit zijn enkel kogels die als test zijn afgeschoten

Beide kogels zijn in een bak gevuld met wol en water afgeschoten. Ze zijn onbeschadigd
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Bovenstaande kogel brak één rib van een geit. Opvallend is dat de kogel al volledig open aan het
gaan is. Over deze kogelproeven is trouwens niets te vinden in het Warrenrapport omdat anders hun
theorie niet langer levensvatbaar zou blijven! Onderstaande kogels vertellen een ander verhaal!

Deze kogel werd afgevuurd op de pols van een menselijk lijk

Dezelfde kogel vanuit een andere hoek

Het hoeft verder geen betoog. Door bovenstaande kogel is de één kogeltheorie van de Warrencommissie volledig naar de vaantjes geholpen. Het bewijst dat één kogel NOOIT onbeschadigd 7
kogelwonden kan hebben veroorzaakt in twee verschillende mensen.

En, dit is de kogel die op de VERKEERDE brancard werd gevonden. Volledig onbeschadigd.
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Samenzweringstheorie?

Complottheorieën komen tot stand als het publiek niet tevreden is met een bepaalde uitleg over
een gebeuren dat de gemoederen bezighoudt. In de zaak Kennedy waren er te veel (52%) getuigen
bijvoorbeeld die het laatste en fatale schot vanuit de richting van de grassy knol of grasheuvel bij de
spoorbaan hebben zien komen, rechts naast de positie waar Zapruder stond te filmen. Geen enkele
van deze getuigen is opgeroepen door de Warrencommissie om hun verklaring te komen afleggen.
Velen van hen zijn echter gehoord door Dallas politie en FBI. Hun getuigenissen zijn opgetekend en
waren beschikbaar voor de commissie.
Ongeveer 90% van de Amerikanen bijvoorbeeld, geloofde geen woord toen de commissie met
hun verklaring over de moord op Kennedy kwamen in 1964. Ook bekenden twijfelden aan de accuraatheid van de verklaring. Enige namen die de Amerikaanse regering hekelden wat betreft de uitslag van het onderzoek waren: Charles DeGaulle, maar ook leden uit de commissie zelf zoals: Hale
Boggs die later op raadselachtige manier zou verdwijnen tijdens een vliegreis naar Alaska, senator
Sherman Cooper en senator Richard Russel. Andere minder bekende personen zoals: Evelyn Lincoln, Dave Powers, Kenneth O'Donnell en Secret Service agent G. Kellerman vonden het Warrenrapport pure onzin. Maar één persoon springt er weldegelijk uit met zijn verklaring na openbaring
van het officiële rapport. Gouverneur Connally! Hem werd gevraagd of hij er van overtuigd was dat
hij werd neergeschoten door Oswald. Zijn antwoord was als volgt: “Absoluut niet! Ik geloof geen
moment dat de conclusie van de Warrencommissie correct is!” Zelfs in 2011 geloofde 75% van alle
Amerikanen nog steeds geen letter van het Warrenrapport.
Sheriff Decker moet al zijn 120 daarvoor speciaal toegewezen agenten uit de omgeving Dealey
Plaza terugtrekken.
Vijf latere presidenten zijn op het moment van de moord ALLEMAAL in Dallas aanwezig.
Malcolm Wallace is aanwezig in het schoolboekenmagazijn op de vijfde verdieping terwijl Oswald zit te lunchen op de eerste verdieping in het restaurant.
Kenneth O'Donnell werd overrompeld door de FBI om zijn originele verklaring te veranderen.
O'Donnell beweerde in zijn eerste versie dat hij twee schoten zag komen uit de richting van de grassy knol.
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Oswald werd opgemerkt in de kantine door Carolyn Arnold en James Jarman terwijl hij zat te
lunchen, ten tijde van de originele tijd dat de presidentiële stoet aan het schoolboekenmagazijn zou
passeren. Niemand wist dat de stoet vijf minuten later zou passeren omdat deze vertraging opliep.
Volgens ons is het volledig onmogelijk dat Oswald de moord heeft gepleegd of zelfs heeft geschoten omdat de meest koelbloedige moordenaar niet eens de tijd zou nemen rustig te gaan eten voordat hij een moord zou begaan. Men begaat een dergelijke moord niet tussen de 'soep en de patatten'.
James Worrell is een andere getuige die direct na de moord met zijn motor achter het schoolboekenmagazijn aankomt terwijl er een figuur via de achterdeur het pand verlaat. Hij geeft zijn verklaring aan de FBI, mede een beschrijving van de persoon die hij heeft zien wegvluchten. 'Tussen
1,75 en 1,80 met een gewicht tussen 70 en 80 kg, donker haar en een donkere sportieve jas.' Deze
beschrijving slaat zeker niet op Oswald. Twee jaar later zal deze getuige op een mysterieuze manier
omkomen tijdens een verkeersongeval.

Oswald zijn verklaringen
Rariteiten in de verklaringen, afgelegd door Oswald tijdens verschillende verhoren, zoals volgende uitspraken: “Niets irriteerde me aan de president. Kennedy had een prachtig gezin.”
Hij zei eveneens: “Ik ben in Mexico nergens anders geweest dan in Tijuana.”
En een kritische uitspraak die duidelijk laat zien dat hij alle Marxistische ideeën achter zich had
gelaten. “De manier waarop u me behandelt, doet me denken aan mijn tijd in Rusland.”
Op de vraag of hij zijn gezicht zou willen verbergen voor het transport naar de gevangenis antwoordde hij: “Waarom zou ik mijn gezicht verbergen? Ik heb niets gedaan waarvoor ik me moet
schamen.”
Ook is het nooit per direct openbaar gemaakt dat hij een paar maal heeft geprobeerd om een
man, genaamd Hurt, in noord Carolina te bellen. Zijn telefoontjes werden nooit beantwoord. Hurt
werkte toentertijd voor de militaire inlichtingendienst. Waarom zou Oswald in de hoedanigheid van
moordenaar van een president een officier van de militaire inlichtingendienst willen opbellen?
We moeten alles even anders bekijken. De verschillende afgelegde verklaringen van Oswald
maken het al snel duidelijk voor FBI, Secret Service en CIA dat ze deze man via een rechtszaak
nooit veroordeeld zouden kunnen krijgen. Oswald moet verdwijnen en de enige manier is, hem vermoorden. En dat is het waarom Oswald werd vermoord door Ruby.

Samenzweringstheorie?

64

De moord op Kennedy

Jack Ruby
Volgens het rapport van de Warrencommissie reageerde Ruby uit frustratie omdat Oswald door
Kennedy te vermoorden de echtgenote van de president, Jackie Kennedy, ontzettend veel verdriet
had aangedaan. Ook had hij volgens het rapport geen banden met de maffia en was hij een doodgewone eigenaar van een nachtclub.
We snappen niet dat deze commissie volgende feiten over Ruby niet boven water kon halen.
Ruby was voorheen een boodschapper van Al Capone. Voordat hij werd gearresteerd voor de
moord op Oswald was hij al negen keer eerder gearresteerd en veroordeeld. Uit zijn telefoonrekening bleek dat hij regelmatig telefonische contacten had met maffiosi uit New Orleans en Florida.
Zijn allereerste bezoeker in de gevangenis, nog voordat hij bezoek kreeg van zijn familie, was maffioso Joe Campisi.
Ondanks de vele beloften aan Ruby om goed voor hem te zorgen, bleef Ruby wel opgesloten en
moest hij terechtstaan. Daarom begon Ruby stilletjesaan uit de school te klappen. Enige passages uit
opgetekende verklaringen van Ruby als voorbeeld tijdens zijn verblijf in de gevangenis.
“Is het niet raar dat Oswald, pas verhuisd naar Dallas, het geluk had om twee weken voor de
moord een baan aangeboden te krijgen in het schoolboekenmagazijn ...”
“Slechts één persoon kon deze informatie hebben, en dat was Johnson ...”
“Want hij was degene die via Connally de president heeft overgehaald om naar Texas te
komen ...”
“Hij was de enige die over de ganse lijn had te winnen door de eliminatie van de president.”

De autopsie
We zullen bij de Amerikaanse regering per direct in huis vallen om een antwoord te formuleren
op volgende twee eerste vragen. Ze zouden de zaak een andere wending kunnen geven, de reden
voor de moord blootleggen en natuurlijk ook het spoor naar de opdrachtgever(s)!
Waarom werd de persoonlijke lijfarts van Kennedy uit de presidentiële limousine geweerd en op
wiens bevel? En, waarom werd de persoonlijke lijfarts de toegang ontzegd om de autopsie op de
president in Bethesda bij te wonen en op wiens bevel?
Verder hebben we nog enige vragen zoals: waarom heeft de commissie nooit rekening gehouden
met de verklaringen van de 18 personen, allemaal betrokken bij het trachten het leven te redden van
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de president, bestaande uit 15 artsen en 3 verpleegsters, in Parkland hospitaal? Ze hebben allemaal
stuk per stuk verklaard dat de wonden, besproken en gezien op foto's van na de autopsie, niet overeenkwamen met de wonden die zij hebben gezien en behandeld op het moment dat ze de president
behandelden? Alle 18 verklaarden ze onafhankelijk van elkaar dat de president een frontale schotwond had aan de rechterkant van het hoofd en een immense uitgangswond aan de rechterkant van
het achterhoofd.

Buitenlandse onderzoeken
Er zijn door minimaal twee verschillende geheime diensten onderzoeken gedaan naar de moord
op Kennedy? We weten met stellige zekerheid dat zowel Frankrijk als Rusland een onafhankelijk
onderzoek hebben ingesteld en de uitkomst van deze onderzoeken zijn overgemaakt aan de toenmalige Amerikaanse regering en regeringen van beide landen. Beide onderzoeken zijn nooit openbaar
gemaakt aan de Amerikaanse bevolking omdat het een revolutie had veroorzaakt.
Frankrijk begon het onderzoek op aandringen van Jackie Kennedy, die de vraag aan DeGaulle
stelde. Rusland begon het onderzoek op eigen aanraden omdat de raketcrisis van Cuba nog niet volledig was verteerd. Beide onderzoeken brachten naar voor dat Johnson de opdrachtgever was. Raar
dat er nadien nog steeds geen sprake was van een complot, niet?

Conclusie en uitdaging
Beste anti-complottheoretici, we zijn ervan overtuigd dat u op alle vragen in deze verhandeling
een antwoord gaat hebben. Toch willen we maar antwoord op één dringende vraag. Geef ons de fysicawet + definitie en wiskundige berekening die een verklaring geeft voor de eerste fase die de magische kogel aflegt door het lichaam van president Kennedy.
Om uw geheugen op te frissen geven we de baan van de kogel weer zoals deze hoort te worden
verwoord vanwege bestaande foto's en onderzoeken.
De bepaalde kogel wordt afgeschoten vanaf de vijfde verdieping van het gebouw, schiet zich
naar beneden in een afdalende hoek van 18° en penetreert het lichaam van de president 2 à 3 cm
rechts van de ruggengraat ter hoogte van de derde borstwervel. In het lichaam van de president
maakt de kogel een zwaai naar linksboven en komt ergens tussen de vierde en vijfde halswervel,
onder de adamsappel weer naar buiten, waarna hij zijn 'ruimtereis', met een volgende maar nu afdalende rechter haakse bocht en dan nogmaals een linker haakse bocht, voortzet richting gouverneur
Connally. Maar, zoals afgesproken, u hoeft alleen de reis van de kogel door de president zijn liSamenzweringstheorie?
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chaam te verklaren met een bestaande fysicawet. We zijn toch coulant, niet?
Indien u bij machte bent zoiets te doen, dan plaatsen wij een rectificatie. Voor nu blijven we erbij dat er sprake was van een complot en dat alle idioten ter wereld zich hebben verzameld als anticomplottheoretici. Het is onmogelijk dat 70% van de westerse bevolking paranoïde is, zoals u dat
woord zo gemakkelijk in de mond neemt om complottheoretici te kakken te zetten.
We dagen u uit! Neem de uitdaging aan! Geef ons een bestaande fysicawet die de kogelbaan in
het lichaam van de president volledig verklaart!
Tot dan is er sprake van een COMPLOT! De bewijzen liggen op tafel!
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