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 Er was er eens……..  

Met deze woorden beginnen al sinds Andriessen, Grim en andere 
vertellers van onwaarschijnlijke gebeurtenissen die bekend staan als 
sprookjes, de lotgevallen van gefingeerde personages welke zich afspelen 
in landen die dikwijls verrassende gelijkenis met onze eigen 
leefomgeving blijken te vertonen en ook reuzen en dwergen, rijken en 
armen en bovenal goede en kwade schepselen huisvesting bieden. 

Voor dit verhaal, dat voor de oplettende lezertjes 
(vr/m) de sluier zal oplichten van het boosaardige 
sprookje dat bekend staat als H5N8 en dat 
ontwikkeld en verspreid zou worden door de Vogelen 
de Hemels, gaan we naar de bodem van de vroegere 

Zuiderzee, waar het woelige water al 
langer dan een halve eeuw geleden plaats 
moest maken voor overbemeste akkers en 
weiden, van landbouwgif bol staande 
velden en fruitgaarden en stallen vol dieren 
die het zonlicht slechts aanschouwen 

wanneer zij in kratten van buiten naar binnen en omgekeerd worden 
vervoerd.  

Daarom placht men die exercities ook het liefst in het nachtelijk duister 
uit te voeren!  



Omdat er in deze op het water veroverde polder niet alleen 
boerengronden liggen, maar ook ruimte is gereserveerd voor een 
overbodige luchthaven, industriële windparken die inefficiënt energie 
produceren die veel beter door zonnepanelen kan worden opgewekt en er 
ook woonwijken en industrieterreinen zijn aangelegd, nemen wij u mee 
naar een zo’n bedrijventerrein in de eerste week van november 2016.  

Daarvandaan vertrok namelijk kort tevoren een onopvallend leasebusje, 
dat via Swifterbant, Dronten en Elburg naar Apeldoorn en Deventer 
reed, bij Denekamp de grens passeerde en dat wij later terugvinden aan 
de Plöner See in Sleeswijk-Holstein.  

De inzittenden kennen die omgeving, omdat er tevoren al verkennend 
veldwerk werd uitgevoerd en waarbij zij zich als sportvissers hebben 
voorgedaan: iets wat die “stomme 
moffen” voetstoots hadden geloofd.  

Nu hebben ze dus zowel hun 
hengelequipement als de jachtgroene 
boot die precies in de laadruimte van 
het busje past, op de oever van het 
uitgestrekte meer gelegd en kijken 
schuimbekkend naar de duizenden kuifeenden, die op deze 
herfstmiddag vreedzaam op hun dagrustplaats ronddobberen.  



Vanmiddag hebben zij een graanmengsel dat geweld is 
in een emulsie van het snelwerkende Strychnine en 
hoog-pathogeenVogelgriepvirus uitgestrooid op de 
plekken waarvan zij weten, dat daar ’s nachts de 
duikeenden komen foerageren. Maar tegen de tijd 
dat die vogels massaal het loodje leggen zijn zij al 
lang en breed weer terug in het veilige Nederland, 
waar zij immers vanwege hun tactische voorkennis 
in het chantabele politieke milieu vrijwel onaantastbaar zijn.  

Dat is te zeggen: nu nog wel! 

Want nadat de rechter een streep haalde door hun profijtelijke 
ganzenmoordopdrachten die zij dankzij louche en liegende CDA 
stokers als Jaap Bond, Jacob Jan van Dijk, Annie Schreijer, 
CeesVeerman cum suis, het subversieve Agro-syndicaat en 
natuurlijk de Jagersvereniging nu al 8 jaar uitvoerden, is dit een 
prachtige gelegenheid waarmee ze net zulk een slag kunnen gaan slaan 
als die eendenfokker uit de Veluwerand destijds.  

Want er is platina en goud te verdienen aan het onzichtbare virus! 

Terwijl dus enkele uren later de eerste dode eenden aanspoelen aan de 
Plöner See, maken zij in hun werkschuur alles gereed voor de volgende 
stap in dit complot tegen de inheemse Europese avifauna. 

Het Wolderwijd. 



. Omdat ook daar dankzij hun sportvissersvermomming gemakkelijk 
overdag en zonder argwaan te wekken vergiftigd graan kan worden 
uitgestrooid op plaatsen waar bij duisternis de eenden foerageren, is de 
kat in het bakkie en al gauw melden de klakkeloze media dan ook, dat er 
Vogelgriep is uitgebroken bij Zeewolde.  

Dat lijkt virologisch verklaarbaar maar Spotvogel, - een benthoseter 
die het liefst maatschappelijk-criminele teken en bloedzuigers 
consumeert en die vanaf de val van de Berlijnse muur bijna twintig jaar 
lang herfstsurveys uitvoerde langs de hele Baltische kust van Kiel tot 
diep in Polen - ruikt meteen onraad.  

Toen dan ook amper een dag later een inwoner van Waterland hem belde 
met de vraag of “die lui van de overkant” nog steeds bezig waren met het 



vergassen van ganzen omdat zij hen al een paar keer bij het Dijksend en 
op de Markerdijk had gezien, gingen bij hem alle signalen op rood. 

Luttele uren later bracht namelijk het NOS journaal - even 
klakkeloos als altijd – het nieuws over massasterfte in de Gouwzee als 
gevolg van hoog-pathogene Vogelgriep.  

Maar er werd direct bij gezegd, dat het virus niet gevaarlijk is voor de 
mens en dat het vlees van besmette vogels, mits goed verhit, zonder 
problemen geconsumeerd kan worden.  

Het was volstrekt onduidelijk waarom hieraan werd 
toegevoegd dat aanraken van de kadavers en zieke 
vogels alleen met beschermende kleding mocht gebeuren 
en iedereen moest zien dat daarom het NVWA-

personeel zich kleedde alsof er een gifgasaanval had plaatsgevonden.  

Gelijktijdig gaven de media podium aan notoire natuurhaters zoals de 
confessionele Noord-Hollandse gedeputeerde Bond en zijn 
koesterclubsLTO en TEXELS BELANG, om land en volk in 
te peperen dat wilde watervogels de veroorzakers zijn van de 
Vogelgriepuitbraken die nu al jarenlang onze industriële 
pluimveebranche teisteren en dat zij het virus vanuit Azië meebrengen 
naar ons land. 

 



Curieus dat die epidemie dan aanvangt bij Kuifeenden die helemaal 
niet uit Azië naar ons land komen en dat de sterfte pas begon op de 
Plöner See, terwijl er in de belangrijke herfstconcentratiegebieden in de 
Pripjatmoerassen, de Baltische Staten,Mazurië, Wielkopolski, 
Oderhaf en het Mecklenburg-Vorpommerense merengebied helemaal 
geen zieke of dode kuifeenden werden gemeld.  

Onze, op een Maas en Waalse voertafel overwinterende, zangvogel 
wees er dan ook al direct op, dat er zowel in de Randmeren als in het 
Marker- en Ijsselmeer tientallen concentratieplaatsen van 
Kuifeenden zijn en dat al die vogels op de nachtelijke voedselplaatsen 
met elkaar in contact staan. 

Onvoorstelbaar dus dat een zo dodelijke uitbraak zich tot Wolderwijd 
en Gouwzee zou kúnnen beperken. 

Die val werkte perfect, want direct daarna 
werden in het Buiten Ij (erg makkelijk te 
vergiftigen vanaf de Schellingwouwse brug) 
eveneens dode kuifeenden en andere 
watervogels gevonden. 

Intussen was onze flierefluitende speursnavel volledig overtuigd van 
zijn eerdere ingeving en wist nu zéker waarom er naast kuifeenden ook 
visetende watervogels sneuvelen. Dat was opnieuw een keiharde 
aanwijzing voor een kolossaal misdrijf: witvisvergiftiging!  



De uitvoerders (want de opdrachtgevers blijven, zoals altijd bij 
halsmisdrijven, nog even achter de coulissen) zagen over het hoofd, dat 
brasem, voorn, kolblei, zeelt en karper verzot zijn op gewelde mais en 
andere granen en dus ook van het uitgestrooide gif zullen eten. 

En ook vergaten zij, dat ze met hun misdrijf de totale voedselketen aan 
het vergiftigen zijn en dat er op een kwaad moment zéker ook menselijke 
slachtoffers kunnen vallen. 

Maar ach: geld is hun álles en mensen genoeg tenslotte.  

Op zulk een criminele daad staan torenhoge geldboetes en lijfstraffen!  



 Bovendien bleek nog diezelfde week, dat de 
opdrachtgevers (die we voor het gemak maar 
conform hun familienamen de Boer, de 
Jager, de Dead Duck  en vleeshouwer 
zullen noemen) zo genereus waren geweest 
om hun wit geboren maar zwart gewassen 
contractanten een betaald reisje naar de 
Bodensee en het Beierse achterland aan te 
bieden.  

 Vanzelfsprekend niet om zich daar aan 
stoepkippen te vergrijpen, maar om met 
gulle hand dood en verderf te gaan zaaien. 

En aldus geschiedde! 

Echter, vanwege de afwezigheid van rede en benul en het in zicht raken 
van de bodem van hun vrieskist, maakte men opnieuw een domme fout. 

Aldus werd de avifaunistiek van Duitslands meest continentale 
deelstaat verrijkt met de vondst van een grote stern, die door een 
“spatziergänger” levend zou zijn gevonden 
aan de Ammersee bezuiden München, maar 
een week later het virologisch instituut op het 
eiland Riems in diepgevroren toestand zou 
bereiken.  



Dat karkas zal waarschijnlijk ook in die toestand zijn onderzocht, 
zodat de diagnose H5N8 luidde en niet zal zijn opgevallen dat het 
allerminst een kakelvers dode vogel betrof. 

Eind november vertoeven grote sterns namelijk allang op de Banque de 
Arquin voor de kust van Mauritanië en zuidelijker. 

Weten die massamoordenaars veel! 

Datzelfde geldt ook de Zeekoet die eerder al zou zijn 
aangespoeld op het Nulderstrand  en de Alk die aan de 
Plönersee gevonden zou zijn. Beide 

soorten leven in volle zee en komen slechts sporadisch 
voor in zoete binnenwateren.  

Omdat er overal in Europa fanatiek soortenjagende 
vogelaars rondlopen, doet het erg primitief aan dat er duidelijke 
vondsten van ons eigen Noordzeestrand worden misbruikt om 
avifaunistische faunavervalsing te plegen: ook al een misdrijf!  

Terug nu naar eigen land waar het almaar duidelijker wordt, dat de 
misdadige hoax vooral ten doel heeft om de smient zó ver de vernieling in 
te rammen als zogenaamde veroorzaker van hoog-pathogeen malheur in 
de ziekmakende bio-industrie, dat men de slaafse staatssecretaris van 
EZ en zijn politieke wrakkenbak ertoe wil dwingen, om deze soort weer 
aan de jachtlijst toe te voegen. 



Heus, zó lomp en bot geslepen zijn dubbelloops gewapende neoliberale- 
en confessionele lustmoordenaars, die straks ook willen gaan aandringen 
op heropening van de duikeendenjacht, het kapot meppen van 
futennesten en het met vlammenwerpers uitroeien van aalscholvers.  

Jawel, beste lezeressen en lezers en dat allemaal 
dankzij de intens laffe en verachtelijke PvdA die, 
met in hun kielzog de hielen likkende links lullende 
en rechts koketterende slijmjurken van D66 en 
Groen Linksrechts.  

Uiteraard mag dit waargebeurde sprookje geen politiek pamflet worden 
en hecht uw verteller van bizarre feitenrelazen er aan, om de huidige 
Haagse en provinciaalse beunhazen net zolang te laten zitten tot zij 
vanzelf onder de gifgroene zoden van verpletterende verkiezings-
nederlagen zullen verdwijnen. 

Er ligt ruimschoots voldoende hoogst explosieve inhoudelijke 
ammunitie verspreid over vele spreekwoordelijke atoomvrije bunkers, te 

wachten om in het belang van constitutie, volk , vaderland, 
natuur, fauna en al wat verder leeft en niet de smetten van 
neoliberalisme en confessionalisme in de mond-keelholte en de 
anaalstreek met zich mee zeult, van dienst te zijn om dit 

geuzenland eindelijk weer de regering te geven waarop het recht heeft. 

De tijd is er rijp voor!  



Dan zullen wij dus eindelijk apen zien 
neuken en gaat de bezem door het 
verachtelijke kot dat men Staten -
Generaal durft te noemen.  

Je moet het vuige lef maar hebben! 

Want we bevinden ons nu op amper vier kilometer afstand van 
Spotvogels winternest, schrijven maandag 19 december 2017 en worden 
de topfitte en gegarandeerd virusvrije leghennen van de families de 
Beijer en Janssen aan de Leeuwense Zwaansheuvelstraat geruimd. 

De NVWA heeft zojuist de twee dozijn, vannacht door het eerder 
geduide virale Flevolandse Entlösungteam met strychninemais 
vergiftigde, kippenkadavers overhandigt aan dit Lelystadse bedrijf, 
dat vrij in en uit kan lopen omdat zij zélf de vergassingen uitvoeren. 

Zodra de Rendac de kakelverse kadavers van alle 48.000 topfitte en 
kerngezonde leghennen van de familie de Beijer heeft ingeladen, gaan 
die onmiddellijk op transport naar het verre Suamar waar enkel een 
weegbriefje nodig is alvorens de truck, deels via dezelfde route, 

aankoerst op het Almerese 
industrieterrein De Vaart, waar 
inmiddels al het oproeppersoneel klaar 
staat.  



 

Ter zelfder tijd zijn een kleine twintig kilometer daar vandaan de 
stinkend drukke ruimers doende om de uit Leeuwen meegenomen 
kerngezonde kippen te voorzien van virale besmetting in mondkeelholte 
en anaaltreek. 

Ze hebben nauwelijks nachtrust genoten want moesten na de eerste 
helft van de ruiming bij de Beijer ook nog hobbypluimvee vergiftigen in 
Rhenen, dat ze morgen als kadaver in ontvangst nemen van hun 
vrienden van de NVWA, die ze toch weer zien aan de 
Zwaansheulstraat, want 48.000 kippen vergas je niet zomaar in de 
krappe luchtdichte Dachau-aanhanger.  

Daarna dus snel naar huis om de bus om te wisselen voor de leasewagen 
en dan rap naar Stolwijk om het terrein te verkennen. 

Want daar ligt overmorgen het volgende verdienmodel!  



  Zoals u inmiddels wellicht begrijpt is dit niet een écht sprookje, maar 
de onthutsende waarheid van de achtergronden van de zogenaamde 
vogelgriepuitbraken, die ons land vanaf eind februari 2003 met ijzeren 
regelmaat opschrikken.  

Er is keihard bewijsmateriaal dat die eerste uitbraak bij de 
vrijloopkippen van boer Schimmel in het UtrechtseScherpenzeel werd 
veroorzaakt door het gereformeerde tandem Wien van den Brink en 
Jan Wollewinkel, die destijds zowel in de media als tegenover LNV-
minister Cees Veerman er ongevraagd getuigenis van aflegden, dat zij 
zich op het moment suprême waarop zich de besmetting voordeed 
toevallig juist nabij die boerderij bevonden. 

Die uitbraak heeft in voorjaar en zomer van 2003 honderden miljoenen 
euro’s aan schade berokkend en wellicht daarom is Wien op 10 januari 
2010 via de hemelpoort naar het eeuwige hellevuur verhuisd.  

Wolleswinkel staat echter te  trappelen om alsnog de schade te lappen! 

Dan mag hij meteen onder ede uitleggen waar hij de idiotie vandaan 
haalde, dat overvliegende wilde eenden de ren van Schimmel zouden 
hebben besmet en daardoor vogelgriep H7N7 hadden veroorzaakt. 

Of nee: dit vullen wij wel voor hem in want dat doorzichtige lulverhaal 
hingen ze op in opdracht van landbouwminister Cornelis Pieter 
Veerman,die er nadien voor zorgde dat beide Vogelgriepdossiers van 
Spotvogel in de vergetelheid bleven. 



 Met zijn aandelen Greenery,de landerijen in Dordogne en 
Goudswaard en eigendomspapieren van de schimmige vastgoedhandel  
KorendijkBV  is hij solvide genoeg om ten minste het ontbrekende 
deel van de schade bij te passen. 

Let w el: de schade van 2003.  

Wat wellicht zijn aandeel is aan alle latere virale ellende laten wij 
graag ter onderzoek aan de regering over. 

Wij zijn tenslotte klokkenluiders en geen onbetaalde looplieden.  

Dit naar rotting, bederf, zelfverrijking, eigenrichting en verder alles 
wat maar des VVD’s en CDA’s kan zijn walmende epistel, is 
intussen het sprookjesstadium dermate ver ontstegen dat het feitelijk als 
supplement van toelichting aan zowel onzeConstitutionele Wet als 
aan het Wetboek van Strafrecht zou kunnen worden toegevoegd. 

Maar ziedaar: in de persoon van Ard van der Steur plaatste de 
Halve Zijlstra een veelvuldig in opspraak zijnde hobbyjager en 
jachttoerist op het Justitiële pluche en het ontbreekt er nog maar aan 
dat die protserige kasteel bewonende onderhuurder niet allang een 
opsporingsbevel voor de voortvluchtige smient heeft uitgevaardigd. 

Dood of levend, liefst met wiekschot om de bout niet te bevuilen.  

  



 

Het moge duidelijk zijn, dat er in de huidige Haagse regerings-
constellatie, waarin een onwelriekend crimineel effluent de lakens 
uitdeelt, een bak vol salon-socialistische drumsticks iedere roffel slaat 
die hun sadistische coalitiepartner hen opdraagt en achter de coulissen 
immorele sprookjesaanbidders handenwringend hun kansen afwachten, 
geen enkele spontane actie te verwachten valt om deze serie-geschakelde 
misdaadkakofonie per direct op te rollen, te bestraffen en met wortel en 
tak uit te roeien.  

Dat is ook prima, want des te groter de kans dat land en volk des te 
sneller van dit ondermaatse tuig verlost zijn. 

Vandaar dit kerstverhaal, dat echter nog maar een fractie vertelt van 
het requisitoir zoals het straks door officieren van justitie en 
meervoudige kamers ter hand zal worden genomen. 

Om hun zware taak te vergemakkelijken zullen de teams Azië en 
Europa hun gedigitaliseerde bestanden samenvoegen tot een soort 
Viral Leaks, terwijl Spotvogel verslag blijft doen van de recente 
ontwikkelingen.  

Zo blijft ook u well informed!  

 


