
                                          spotvogel 

 

                      Vogelgriepdossier 31 

 

         Een nieuwe winter… 

      ….nieuwe slachtoffers   

 

watervogels in de verdomhoek 



 

Even bijpraten  

 

Nadat wij in de winter van 2014/15 verre virtuele reizen maakten tot in 

de uithoeken van onze aarde en daarbij probeerden om de 

ontwikkelingen rond de synthetisch geassembleerde en in vele 

mutanten leverbare smetstof (die we gemakshalve Aviare influenza 

varietas fouchierii ssp. multiobscurus zullen noemen) op de voet te 

volgen en vast te leggen, heeft er erg veel plaatsgevonden.  

Naast talloze blijde gebeurtenissen in de vorm van de 

geboorte en het tot wasdom komen van vele (helaas vaak niet 

vrolijk stemmende) vlugschriften, essays, 

achtergrondpamfletten, onderzoekrapporten et cetera, is 

in het vroege voorjaar van 2016 na een onvoorzien en 

kortstondig ziekbed Tine Braakman – webmaster en hart 

en ziel van de Kippenmoordsite – ons ontvallen.      

Wij zijn extra gemotiveerd om het werk voort te zetten 

waarmee zij jaren geleden een begin maakte en dit enthousiast 

en vol toewijding tot het bittere einde heeft volgehouden.  

Hoewel Tine zich in haar laatste dagen veel zorgen maakte over de 

continuïteit van de website www.kippenmoord.nl was dat al snel 

opgelost en zal haar zus Petra dat werk voortzetten.  

Ook zullen alle oude en nieuwe reportages als vanouds geraadpleegd 

kunnen worden via de site van Stichting Ganzenbescherming 

Nederland  www.ganzenbescherming.nl 

Wij doen dus ons best om iedereen op de hoogte te houden en zullen 

weer als vanouds alle nieuws over de Vogelgriep in binnen en 

buitenland op de voet gaan volgen en in beeld brengen. 

Het woord is nu dus aan het virus!       

http://www.kippenmoord.nl/
http://www.ganzenbescherming.nl/


Verdienmodellen    foto:”Scharrelkippen” 

Het is vandaag 14 november 2016 en op de kop af twee jaar 

geleden werd ons platteland wakker geschud uit de vroeg 

ingevallen winterslaap door het verontrustende nieuws, dat 

er op een pluimveehouderij in Hekendorp Vogelgriep van het 

synthetisch gemodificeerde merk H5N1 was uitgebroken. 

Het betrof een bedrijf waarvan de legdames nooit de zon te 

zien krijgen en er dus ook geen benul van hebben dat zij hun 

armzalig leven slijten in het Groene Hart: samen met de 

duinstreek nog het laatste flintertje leefbaarheid in de 

verloederde Randstad. 



 

Du moment waarop Spotvogel dit nieuws vernam flitste hem 

door het hoofd, dat dit bedrijf zo’n beetje exact gesitueerd is in 

het tracé waarlangs de VVD dolgraag de zoveelste overbodige 

autoweg wil aanleggen om nóg sneller van de Zuidas naar de 

Coolsingel te kunnen racen. 

Rijksweg A3: 180 kilometer per uur moet volgens 

Schultz van Haegen haalbaar zijn. Cóól!  

Hij voorzag dan ook meteen de volgende 

uitbraak, die inderdaad al twee dagen later werd gemeld in 

het nabijgelegen Ter Aar. 

Hatsjikidé: met een quarantainezone van 10 km rondom was 

hiermee vrijwel het hele Groene Hart tot voorzorggebied 

verworden en zou het, voor alle vuile virale viezigheden 

inkoopbare, Erasmuskoppel Osterhaus –Fouchier er wel voor 

zorgen dat de Zuid-Hollandse lustmoordenaars binnenkort 

weer stevig op de smienten los konden gaan. 

Of op kuifeenden, tafeleenden, krakeenden, 

pijlstaarten, slobeenden en wat er nog meer aan 

beschermde eendensoorten in ons landje rondvliegt 

en dankzij het Haagse Janhagel feitelijk al 



jarenlang vogelvrij is omdat bijkans alle toezicht en 

handhaving aan jachtvazallen wordt overgelaten. 

Om te laten zien dat het menens was gooide men er nog een 

verdacht bedrijf bij Leiderdorp tegenaan, terwijl Fouchier via 

het NOS journaal van de daken schreeuwde dat smienten 

inderdaad de boosdoeners waren en dat die met miljoenen naar 

ons land komen. (NB: langjarige tellingen van SOVON kwamen nooit hoger dan 860.000!)  

En ziedaar: doctor Fouchier toog te veld en toonde al binnen 

24 uur een tweetal met het gevaarlijke virus besmette 

smientenkeutels die hij bij Kamerik had opgeraapt. 

Vroeger zouden oplichters en flessentrekkers voor 

veel minder in het cachot zijn beland, maar 

dankzij de VVD en hun schandknaap Samsom 

kan dit allemaal ongestraft gebeuren in deze 

verachtelijke zogenaamde Kenniseconomie.  

Fouchier rotzooit in het Rotterdamse lab al jarenlang met 

synthetisch geassembleerde varianten van het Aviare 

influenza virus dat in WOI tot het Spaanse Griepvirus werd 

gemuteerd met ruim 20 miljoen lethale slachtoffers tot gevolg.  

Zeker niet ten onrechte vergelijkt men deze mens- en 

maatschappijgevaarlijke psychopaat met zijn grote 



idool Josef Mengele, die hij qua vernichtungsdrang dolgraag 

naar de kroon wil steken. 

Het lijdt nauwelijks twijfel, dat de veelheid aan 

synthetische vogelgriepvarianten die sinds het einde van de 

vorige eeuw de mondiale pluimveestapels teisteren, grotendeels 

zo niet allemaal tot de onzichtbare geesteskinderen van 

Fouchier behoren: want natuurlijke virussen gedragen zich 

gans anders dan biochemische reageerbuisproducten.  

Omdat Fouchier en zijn master in crime 

Osterhaus al jarenlang in de ban van het grote 

money maken zijn (in 2008 kocht onze regering 

dankzij machinaties vanuit het Erasmuslab voor tientallen 

miljoenen euro’s volkomen overbodige tamiflukuren van 

Hofmann la Roche)kan er niet scherp genoeg op deze gevaarlijke 

parvenuen gelet worden.  

Vooral nu door het MH17 

gerotzooi een nieuwe 

wereldoorlog niet denkbeeldig 

is, dreigt levensgroot het gevaar 

dat Fouchier zijn doodzieke 

virale denkbeelden in de 

praktijk kan gaan brengen.  



 Vanuit het Groene Hart sprong het immobiele virus twee jaar 

geleden soepeltjes over naar het verre Kamperveen, waar het 

wonderwel een kippenschuur wist te besmetten pal naast een 

melkveehouderij waarvan de eigenaar al sinds 2001 in 

juridisch gevecht is met de Staat der Nederlanden, vanwege 

het destijds ruimen(lees:vermoorden)van een kerngezonde 

melkveestapel van uitzonderlijke bloedlijnen. 

Ook de ruiming te Kamperveen zou pas veel later op bedorven 

Haagse lucht gebaseerd blijken te zijn, maar wél zag men 

meteen in vrachtbrieven dat deze pluimveehouder diezelfde 

dag bezoek had gehad van een transporteur die – miraculeus 

–ook een eendenhouderij in Kootwijkerbroek had bezocht. 

Louter omdat Kootwijkerbroekse melkveehouders wiens 

veestapel in 2001 ten onrechte werd geruimd al jarenlang 

procederen tegen de Nederlandse Staat, moesten daar uit 

wraak kerngezonde eenden vermoord en vernietigd worden.  

Platte Haagse pesterijen!  

  

Met louche laboranten zoals Osterhaus en Foucher als 

“oproepkracht” had en heeft LNV – thans EZ – altijd 

toegang tot ongelimiteerde hoeveelheden Vogelgriepvirus in 

alle gewenste mutantentypen, zodat men naar eigen 



willekeur ophokplicht en ruiming kan verordonneren zonder 

dat iemand bij machte is om daartegen iets te ondernemen. 

Iets dergelijks lijkt zich ook nu weer af te gaan spelen. 

De actuele piepshow begon op 28 oktober met de ontdekking 

van laag-pathogene Vogelgriep op een kalkoenenfarm in 

Deurne en op 9 november werd voor het hele land ophokplicht 

verordonneerd vanwege uitbraken in omringende landen en de 

vondst van nergens gespecificeerde dode vogels in ons land. 

Het blijkt te gaan om zeer verdachte gevallen, want op 13 en 

14 november toonde het NOS-journaal expliciet dode 

kuifeenden en futen die aanspoelden langs de oevers van de 

Gouwzee en het Wolderwijd: twee randzones van het vroegere 

IJsselmeer gescheiden door Markermeer en Polder Zuidelijk 

Flevoland.  

De Kuifeend is een benthos-etende duikeend die 

leeft van zoetwatermolluscen, 

schelpdieren en algen en die dat voedsel 

opdiept vanaf de bodem van over het algemeen ondiepe 

wateren.  

De Fuut is vooral een viseter die daarnaast ook 

rivierkreeften en grote waterinsecten niet versmaadt.  



Beide soorten leiden hoofdzakelijk 

een aquatisch leven en komen 

uitsluitend in de oeverzone van 

meren, plassen, vennen, sloten, 

vaarten, rivieren, beken en kanalen 

aan land.  

Wilde vogels dus: die letterlijk zo 

gezond als visjes zijn en een 

natuurlijke weerstand opbouwen 

tegen allerhande virale en bacteriële zieken waarvoor 

gevederde degeneraten in de bio-industrie juist erg vatbaar 

zijn. 

Anders dan bij botulisme-uitbraken of bij olieverontreiniging 

van het oppervlaktewater komt het dan ook maar zelden 

voor dat er massale sterfte van wilde watervogels optreedt en 

al helemaal niet door virale ziektekiemen waartegen 

natuurlijke antistoffen zijn opgebouwd die tot resistentie 

leiden.  

Kuifeend en Fuut zijn in ons hele land talrijk voorkomende 

watervogels en wanneer er dus zeer lokaal – in dit geval in de 

Gouwzee en in het Wolderwijd – exceptionele sterfte optreedt 

dan moet de oorzaak daarvan ter plaatse gesitueerd zijn. 



In het andere geval zouden er immers uit alle windstreken 

meldingen komen van dode of stervende kuifeenden en futen.  

De oorzaak moet dus in de Gouwzee/Markermeer en het 

Wolderwijd/Veluwemeer gezocht worden en om die op te sporen 

dienen de maaginhoud en de organen van alle dode dieren niet 

alleen microscopisch maar ook toxicologisch onderzocht te 

worden: een mooi verdienmodel voor onderbetaalde laboranten!  

Blijkt dan nóg dat er sprake is van Aviare influenza dan 

kan het niet anders of er moet een hoog-pathogene variant 

van die smetstof in ongehoorde concentraties ter p[aatse zijn 

uitgezet en dat kan dan alleen moedwillig gebeurd zijn.  

Maar zelfs dan valt het nog te betwijfelen of er een dergelijke 

massale sterfte zal optreden, vanwege de natuurlijke 

weerstand. 

Voorlopig was Spotvogel er echter toe geneigd om te adviseren, 

op alle in Gouwzee en Wolderwijd dood gevonden watervogels 

sectie te verrichten en na te gaan of er niet gewoon sprake is 

van verdrinking.  

 

 



Zowel van Volendammer als van Harderwijker vissers weten 

we namelijk, dat tegenvallende visopbrengsten nogal eens 

worden gecompenseerd door staand snoekbaarswant te 

plaatsen in de foerageergebieden van duikeenden, waarvan 

wij soms kratten vol traceerden op de Barneveldse 

pluimveemarkt. 

   

 

                

 

 

Omdat de kuifeenden die zich thans in het IJsselmeergebied 

concentreren ten dele afkomstig zijn uit Noordoost-Europa en 

ons land bereiken via het Baltische gebied, zouden ook langs 

de kusten van de Oostzee dode vogels gevonden moeten worden. 

Dat lijkt nog niet het geval te zijn, maar Inmiddels zijn er 

naast de ophokplicht ook contactbeperkende maatregelen 

afgekondigd en zal het niet lang duren alvorens het vervoer 

van pluimvee aan banden gelegd wordt.  

Het heeft er schijn van dat staatssecretaris Martijn van Dam 

gehoor geeft aan onze al jarenlang herhaalde adviezen om bij 



vogelgriepverdenkingen direct landelijk alle jacht op 

watervogels, fazanten en duiven te verbieden. 

Dat is dus per 16 november 2016 een feit en dit zal een lelijke 

streep zijn door de verdienmodellenrekening van talloze al 

dan niet neoliberale jachtveldhouders, die via uur- dagdeel- 

of midweekverpachting ons aller natuur en fauna uitbenen! 

Het wordt dus zaak om ogen en oren open te houden en ieder 

jachtgeweerschot op eend, gans, zwaan, koet, waterhoen, 

aalscholver, reiger, fuut, dodaars, fazant of duif direct aan de 

politie te melden, liefst met kentekennummers.  

Dan gaan wij aan de slag om alle ontwikkelingen op de voet 

te volgen. 

Te beginnen bij het op de 

Gouwzee uitwaterende gemaal 

de Poel bij Monnickendam.  

 

 

 

Huize de Swaen, november 2016 

    



Hoofdstuk 1. The same old story 

 

Wij beginnen dit nieuwe geschrift met wat historische feiten, zodat 

eenieder duidelijk voor ogen krijgt waar de fabel dat wilde 

watervogels het Aviare influenza virus zouden verspreiden en DUS 

gehouden pluimvee zouden besmetten, eigenlijk verwekt is. 

Dat gebeurde namelijk toen er eind februari 2003 bij het 

vrijloopbedrijf van boer Schimmel onder Scherpenzeel(U)Vogelgriep 

H7N7 werd geconstateerd en twee gereformeerde Valleibewoners – 

pluimveevoorman Jan Wolleswinkel uit Renswoude en 

varkensfokker, oud Kamerlid en oud-wethouder Wien van den Brink 

uit Putten- direct naar de gereformeerde minister van LNV en 

voorzitter van de Raad van Bestuur van de WUR, Cornelis Pieter 

Veerman, liepen met het indianenverhaal dat zij enkele dagen 

tevoren hadden gezien, dat overvliegende wilde eenden hun 

ontlasting precies in die ren hadden laten vallen. 

Veerman – zélf een notoir leugenaar en zorgwekkend psychopaat- 

achtte dit een zeer aannemelijke hypothese en vanaf dat moment 

gonst de fabel van Amersfoort tot Zanzibar en van Barneveld tot 

Bangladesh dat al wat zwemt en kan vliegen per definitie de 

Vogelgriep overbrengt. 

In februari 2006 kreeg het er de schijn van dat 

onze drie Bible Belt Boys gelijk zouden krijgen, 

toen er bij het Wittower Fähre op het Oostzee 

eiland Rügen tijdens stevig winterweer een 

uitbraak werd gemeld waarbij niet alleen 

eenden, ganzen, zwanen, futen en koeten maar ook meeuwen, 

buizerds, raven en zelfs rovende zoogdieren het loodje legden. 



Spotvogel ontdekte toen al, dat 

pluimveemest die afkomstig was van naar 

Rügen verhuisde Nederlandse boeren (direct 

na Die Wende kochten veel Nederlanders voor een 

habbekrats agrarische grond en gebouwen in de 

voormalige DDR) de smetstof in het milieu 

gebracht moest hebben, omdat hijzelf in 

oktober 2005 had gezien hoe ter plaatse 

effluent vanuit op het land gestorte 

pluimveemest afvloeide naar de aangrenzende Wieker Bodden.  

Op diezelfde plaats schoot een jager in november 

2014 twee wintertalingen die met Vogelgriepvirus 

besmet bleken te zijn en dat leidde mede tot 

onzinverhalen vanuit de krochten van onze 

agrowereld en hun in fabels gelovende politici.  

Het enige wat we hieruit leren is, dat er al sinds 2006 een ernstige 

besmettingshaard van Aviare influenza aanwezig is bij het Wittower 

Fähre en waarschijnlijk op veel meer plaatsen langs de Baltische Kust 

en daarvoor waarschuwen wij al ruim 10 jaar zonder dat er iets 

gebeurd.  

Het is natuurlijk wel erg gemakkelijk om wilde trekvogels te 

beschuldigen en volstrekt zinloos maar erg duurbetaald onderzoek te 

verrichten, waar academische charlatans van het Osterhaus en 

Fouchier-allooi triest stemmende schoolvoorbeelden van zijn. 

Maar in oktober 2014 promoveerde 

NIOO-onderzoekster Jacintha van Dijk 

op een studie waarvoor zij duizenden 

wilde eenden bemonsterde en 

onderzocht op viraal gastheerschap. 



Zij concludeerde in haar dis, dat laag-pathogeen AI-virus van nature 

aanwezig is in watervogels, maar dat het pas muteert naar toxische 

varianten als het door versleping in contact komt met massapluimvee 

in stallen, dat door degeneratie haar weerstand verloren heeft.  

Met andere woorden: als een pluimveeboer door zijn weiland beent 

en zou trappen in een met laag-pathogeen besmette eenden-, 

ganzen- of zwanenkeutel en hij loopt daarna met datzelfde schoeisel 

de megastal in, dan is HIJ en niet die eend, gans of zwaan de 

veroorzaker van virale mutatie naar toxische varianten.  

Witte Jassen-crimineel Fouchier was in oktober 2014 een van 

de 3 promotors van Jacintha aan de Rijksuniversiteit Utrecht 

en dus exact op de hoogte van deze belangrijke 

wetenschappelijke vaststelling. 

Maar amper drie weken nadien sloeg hij voor de NOS-camera’s 

zijn tendentieuze leugenpraat over miljoenen smienten uit, 

verscheen enkele dagen later met twee Kamerikse smientenkeutels 

(waarvan niemand kon controleren of ze werkelijk besmet waren) en verzweeg daarbij 

glashard de bevindingen van zijn promovendus. 

En zulk een parvenu mag zich tegenwoordig hoogleraar noemen! 

Want de waarheid doet er tegenwoordig niet meer toe, omdat in de 

door neoliberale graaiers volledig kapot gemaakte maatschappij 

alleen het eigenbelang nog telt.  

Echter: uit de studie van Jacintha van Dijk blijkt, dat het feitelijk 

onmogelijk is dat het virus in AI-resistente wilde vogels accumuleert 

tot hoog-toxische varianten en daardoor - zoals thans in Gouwzee en 

Wolderwijd - massale sterfte kan veroorzaken. 

Net als bij het Wittower Fähre zou hier dus de smetstof ter plaatse 

aanwezig moeten zijn c.q. moedwillig zijn uitgezet! 



Maar dan nog is het onbestaanbaar dat alle 

besmette vogels terstond, zelfs op het open 

water, sterven en langs de oevers van beide gebieden aanspoelen.  

Om te beginnen is er een incubatietijd waarin de dieren al dan niet 

ziekteverschijnselen beginnen te vertonen, zoals iedere 

pluimveehouder die in het eigen koppel een Vogelgriep –(of New 

Castle Disease-) uitbraak heeft meegemaakt, zal kunnen beamen. 

De vogels worden dan suf, stoppen met voedselopname en komen 

los in de veren te zitten en als het einde nadert kruipen ze vaak weg 

in een hoek van de stal of de ren. Dit is een volstrekt tegengesteld 

beeld aan de huidige situatie waarin oergezonde wilde kuifeenden en 

futen van het ene moment op het andere ziek zouden worden en niet 

eens de dekking van rietkragen opzoeken om te sterven  

Wij hebben dit beeld vaker gezien en dan was er 

steevast sprake van vergiftiging. Dat gebeurde dan 

altijd via het voedsel dus gaan we deze zaak 

letterlijk tot op de bodem uitzoeken!  

Want het zou dan weer keurig inhaken op de patronen die wij al 

vanaf het eerste moment van geënsceneerde uitbraken van de 

Vogelgriep in het voorjaar en de zomer van 2003 hebben vastgesteld 

en die zich ook weer bij de zogenaamde uitbraken in Hekendorp, Ter 

Aar, Leiderdorp en Kamperveen in november 2014 manifesteerden.  

Het heeft er daarbij sterk de schijn van gekregen, dat het LNV-

segment aan de Bezuidenhoutseweg nauw samenwerkt met de 

Vakgroep Virologie van het Erasmus Medisch Centrum en uiteraard 

met het Instituut voor Diergeneeskunde te Lelystad, dat wij al in 

1983/84 betrapten op het uitzetten van Mkz in de Noordoostpolder. 



Over de misstappen van The boys of Rotterdam zijn inmiddels 

boekdelen te vullen en daar wordt nu een issue aan toegevoegd.  

Jarenlang hanteerde men dit wapen om op sneaky wijze 

geplande saneringen uit te voeren, maar ook om wilde 

vogels verdacht te maken. In 2003 verkeerde Spotvogel 

in de gelukkige positie, dat zijn Alterra-werkkamer zich 

precies boven de ruimte bevond waarin het Projectteam 

Landschappelijke Reconstructiegebieden bezig was met 

herinrichtingen in Gelderse Vallei, Maashorst, Peel en Kempen. 

Die tijdelijke collega’s hadden part noch deel aan de virale 

smeerlapperijen van Cees Veerman cum suis, maar door regelmatig 

een blik op hun inrichtingsschetsen te werpen, was van dag tot dag 

de ambtelijke progressie van het Vogelgriepvirus te voorspellen. 

Dat dit recherche-technisch feilloos werkte is na te bladeren in het 

dossier “De Pestvogels van Veerman”. 

Hoewel er na het jaar 2003 een explosieve uitbreiding van de 

pluimveehouderijen in ons land heeft plaatsgevonden waarbij de 

kans op oversprong van bedrijf tot bedrijf verveelvoudigde en de 

hygiënische condities er bepaald niet beter op werden, is het 

miraculeus te noemen dat er nadien nooit meer substantiële 

uitbraken van Vogelgriep in ons land zijn geweest. 

Die niet te stuiten uitbreiding van de bio-industrie is een gevolg van het feit, 

dat toenmalig CDA-minister Gerrit Braks (wiens vader en broer een 

stallenbouwbedrijf te Odiliapeel- thans gevestigd te Uden -  runden) 

geassisteerd door de SG van LNV, de VVD-er Tjibbe Joustra, tijdens 

een cruciale Ministerraad in 1988 het vrijwel unaniem gesteunde 

moratorium op de bouw van megastallen lekten naar LTO\ZLTO (altijd 

aanwezig in Haagse achterkamertjes) die er via hun achterban voor 

zorgden dat gemeentehuizen tot 2 uur ’s nachts open bleven voor het 

indienen van bouwaanvragen.  



Dit was een daad van witteboordenterrorisme, die nooit 

parlementair is uitgezocht noch bestraft, maar waardoor ons land 

veranderde in een mestvaalt vol stallen met ellendedieren van 

waaruit zich de ene na de andere gezondheidsramp over de natie 

heeft uitgestort. 

Terwijl onze integrale bodem verkankerde door de nitraat-

overschotten en landbouwgif-effluenten en de levenslucht van 

almaar meer Nederlanders door ammoniakstank, fijnstof, 

ultrafijnstof, spuitnevels en viraal-bacteriologische ziektekiemen 

totaal vergiftigt raakte, zorgden CDA en VVD voor de bouw van 

almaar méér en almaar grótere stallen.  

Tot op het huidige uur!  

Het valt de ziekelijk asociale machtsconglomeraten CDA en VVD (maar 

evenzeer de klakkeloos volgzame PvdA, D66 en de Christelijke splinters CU en SGP) zwaar 

aan te rekenen, dat zij ruim een halve eeuw alle onderbouwde 

waarschuwingen in de wind sloegen en vanaf 1972 zowel met het 

rapport “Grenzen aan de Groei” van de Club van Rome als met de 

publicaties “Bio-industrie: Augiasstal in natuur en landschap” en “Bio-

industrie: Na ons de strontvloed”, van Stichting Natuur en Milieu de 

volstrekt ongeïnteresseerde parlementaire reet afveegden. 

Dankzij dát volk ging ons totale leefmilieu naar de kloten!  

Wij en talloze andere ontwikkelde landgenoten ergerden ons 

jarenlang aan het oeverloos stompzinnige gekakel van het parvenu 

dat vier kabinetten lang ons land de beerput in hielp met zijn 

hersenloos gewauwel over “met de kennis van nú!” 

 

 



En dát terwijl er zelfs al lang voordat hierboven 

genoemde publicaties het licht zagen, zowel door onze 

eigen Sicco Mansholt als door de Amerikaanse Rachel 

Carson (Silent Spring 1963) werd gewaarschuwd voor de 

verderfelijkheid van het toen al ontsporende mondiale 

landbouwbeleid!  

Voedselproductie moet immers vóór alles duurzaam zijn, want alléén 

langs die weg valt gegarandeerde continuïteit te waarborgen. 

Wie zoiets simpels niet begrijpt, die hoort absoluut (en desnoods met harde 

hand) uit het openbaar bestuur verwijderd te worden! 

 Mansholt stond voor de taak om als eerste landbouwminister na 

WO2 de Nederlandse agrarische sector weer in de rails te 

tillen en koos daarvoor aanvankelijk voor 

schaalvergroting en sanering.  

Echter: al snel onderkende hij, dat er aan iedere groei 

grenzen behoren te zijn en drong aan op matiging van de 

verderfelijke groeistuipen en behoud van al het goede.  

Doordat het politieke roer inmiddels was overgenomen 

door kuipende en konkelende katholieken, bleven zijn 

waarschuwingen aan dovemans oren gericht en ging alles 

naar de verdommenis wat in eeuwen werd opgebouwd 

en dat qua uniciteit mondiaal een mega-miljarden 

kapitaal vertegenwoordigde. 

In casu: ons unieke historische cultuurlandschap met al haar even 

unieke levensgemeenschappen. 

Men bedacht een Ruilverkavelingswet waarbij iedere grondeigenaar 

die niet ter stemming verscheen, geacht werd vóór te stemmen. 



Dit ondemocratische monstrum was geënt op het (zeker 

toentertijd) keiharde gegeven, dat boeren nauwelijks van hun erf 

te krijgen waren. 

Zó ging dus op totalitaire wijze ons hele land op de schop en werd de 

integrale boerenstand opgezadeld met niet te malse en levenslange 

ruilverkavelingsrente-verplichtingen. 

Vanaf 1980, toen Jezuïetenproduct Piet Steenkamp zijn kans schoon 

zag en de Godvrezende galmclubs KVP, CHU en ARP samensmeedde 

tot het CDA, was het beest volledig los in onze buitengebieden en 

ging er geen dag voorbij of ergens slofte wel een door faillissement-

dreiging gedreven boer met een stuk door de Rabobank gefinancierd 

henneptouw naar de hooizolder, de aardappelschuur of het uienhok.  

  Als eerste publiceerde Spotvogel in “Wachten op de Pandemie” hierover in 

2008 het verhaal over één van de ontelbare 

boeren, die de schande van de schuldenlast 

niet meer aan konden en de hand aan 

zichzelf sloegen en waarvan hem talloze 

soortgelijke voorbeelden bekend zijn.  

Enkele jaren later verscheen het 

boek “de Hanenbalken”, waarin cultureel antropologe 

Elisabeth van Leeuwen veel dieper op deze triest stemmende 

materie in gaat, die wat de Rabobank betreft een nog wel wat 

heftiger maatschappelijk en humanitair schandblok 

openbaart dan het dopingdossier in de gesponsorde 

wielersport. 

“You always walk alone” ware een bétere slogan voor deze piranha’s!  

Hoewel u nu wellicht meent dat uw historisch leidsman het padje is 

kwijtgeraakt, komen we precies terecht bij de crux van alle ellende: 



de rücksichtsloze en niets ontziende uitbreidingsdrang van de door 

en door verdorven landbouwmoloch, waarover ook oud RABO-CEO 

Herman Wijffels wel het een en ander uit te leggen heeft. 

Wijffels was in de jaren ’80 en ’90 topbestuurder bij 

de Rabobank: een tijd waarin Spotvogel bijna 

wekelijks plattelanders ontmoette die vreselijke 

verhalen vertelden over radeloze familieleden, buren 

of kennissen die door de vroegere Boerenleenbank 

letterlijk de dood waren in gedreven. 

Eerder werd al uitgelegd, hoe het koppel Braks-Joustra het breed 

door de Ministerraad gedragen moratorium op megastallen 

verkrachtte, waarna de financieringsaanvragen voor nieuwbouw en – 

uitbreiding de hele Rabotoko op haar grondvesten deden schudden. 

Al dat geld zou tegen niet al te malse rente moeten worden 

terugbetaald, maar daar werd bij die financieringsgesprekken niet 

over gepraat, want de omzetbomen groeiden immers eeuwig tot in 

de hemel!  

Mede door zijn latere bestuursfuncties bij de SER en de Wereldbank 

groeide er uit Wijffels een 

stevige opponent tegen de 

gangbaar geworden landbouw 

en veehouderij en doceert hij 

nu al jarenlang Duurzaamheid 

en Terughoudendheid in plaats 

van het domme Groeidenken, 

waarmee vooral CDA en VVD 

bezwangerd zijn. 

Maar nét als destijds Sicco Mansholt is ook Herman Wijffels nu 

persona non grata in het wereldje van hardleerse hufters!  



U zag in het voorgaande al langs komen, dat er in 1983/84 moedwillig 

twee melkveehouderijen in de Noordoostpolder met Mkz werden 

besmet vanuit het LNV instituut CDI bij Lelystad en dat men die 

zogenaamde uitbraak dacht toe te kunnen schrijven aan de 

Siberische Kol- en Rietganzen, die in deze polder overwinterden.  

(On)gelukkigerwijze belde men toen het Rijksinstituut voor 

Natuurbeheer op kasteel Broekhuizen bij Leersum, waar Spotvogel 

ook toen al géén deelnemer was aan Heel Nederland Bakt, maar 

gewoon als LNV-ambtenaar zijn wetenschappelijke arbeid verrichte.  

Náást het advies om voortaan béter op te letten als laboranten hun 

vloerkleden en stofjassen uitklopten (het CDI – huidige naam ID – was en is 

gevestigd langs de IJsselmeerdijk vlak bij de NOP) belde uw freelance 

faunarechercheur toen meteen een bevriende Haagse collega die 

hem later dat jaar liet weten, dat die fake-uitbraak kwam uit de koker 

van de toen juist in functie getreden adjunct SG Tjibbe Joustra!  

 

Bij de uitbraak van Varkenspest in 1997 te Venhorst vermoedde 

Spotvogel – op dat moment doende met veldwerk onder Griendtsveen – ook direct 

kwaad opzet en ontrafelde via mesttransporten vanuit Venhorst en 

Milsbeek directe lijnen met een gebied in het noordoosten van 

Mecklenburg-Vorpommeren, waar destijds voor Wildschweinpest 

werd gewaarschuwd.  

Het ministerie van LNV – ambtelijk voorgegaan 

door Joustra – werd direct hiervan in kennis 

gesteld maar dit leidde tot doodzwijgen en 

negeren en niet tot enige maatregel om 

internationale mesttransporten beter te 

controleren of helemaal te verbieden. 

Het zou nog bijna 20 jaar gaan duren voordat er gps-controle kwam!  



Toen dan ook in februari 2001 Mkz uitbrak in het door LNV beoogde 

herinrichtingsgebied ter weerszijden van de IJssel bij Oene en 

Olst/Wijhe (waar Spotvogel toevallig  veldwerk verrichtte) stonden meteen al zijn 

rechercherende peilinstrumenten op scherp.  

Gesprekken met geruimde melkveehouders in het Lierder- en 

Molenbroek en in de polders tussen Terwolde en Wapenveld zorgden 

er voor, dat die ingebouwde instrumenten almaar scherper werden 

gesteld en er gingen meteen bellen rinkelen en lampen knipperen 

toen er korte tijd later zogenaamd besmette bedrijven werden 

geruimd in Kamperveen en Kootwijkerbroek.  

In laatstgenoemd gebied sprak Spotvogel later dat jaar een hem 

bekende agrariër op wiens voersilo hij in de jaren ’80 een 

ooievaarsnest had geplaatst en vernam toen horrorverhalen die hem 

meteen aan de criminele hand van Tjibbe Joustra deden denken. 

Navraag bij ambtelijke collega’s in de LNV-bunker aan de 

Bezuidenhoutseweg – waar men de rossig geplakkuifde SG wel kon 

villen - leverden alleen maar meer zekerheid op dat dit serpent ook 

achter deze virale nachtmerrie zat. 

Enkele maanden later verruilde Joustra zijn LNV pluche voor een te 

nederig bevonden penthouse in het fonkelnieuwe UWV gebouw.  

De veehouders in Kamperveen en Kootwijkerbroek die ZEKER ten 

onrechte geruimd werden en tot op de huidige dag tegen de Staat 

procederen, worden door Den Haag nog altijd van minder belang 

bevonden dan een criminele topambtenaar die al 33 jaar een spoor 

van ellende heeft veroorzaakt.  

 

 



Zijn laatste wanprestatie is het naar corruptie stinkende MH17 

rapport, waarover binnenkort een 233 pagina´s uitgebreide expertise 

van de hand van Herkauwer, Juvenalis en uw huidige verslaggever zal 

verschijnen. 

Maar dit terzijde hoewel we hier later ook nog wel op terug komen. 

Precies twee jaar ná de Mkz-crisis achtte LNV te tijd rijp om 

voortvarend de landschappelijke reconstructie van Gelderse Vallei, 

Maashorst, Peelstreek en Kempen ter hand te nemen waarover 

eerder al het een en ander werd gezegd.  

Vanuit een commandopost in de Generaal-majoor Koot (sic) 

kazerne bij Stroe redigeerde CDA-mastodont Cees Veerman 

zijn stoottroepen zuidwaarts door de Vallei en liet niet na 

om daarbij ook pluimveebedrijven in Kootwijkerbroek te 

ruimen: niet vanwege waarachtige besmetting maar met 

gebruikmaking van het toverwoord “Verdenking van virale 

aanwezigheid”.  

In de maanden daarna zouden op deze manier ongehoorde aantallen 

kerngezonde pluimveebedrijven geruimd worden, waaronder een 

bedrijf met uitermate kostbare “moederkippen” in het Betuwse 

rivierenland onder Herveld.  

Niet omdat het moést, maar omdat het kón!  

 

 

 

 

 



             In zijn ijver om een virale oversprong vanuit de Food Valley 

naar de Maashorst tot stand te brengen maakte pontbaas Veerman 

echter opnieuw enkele cruciale fouten, want nadat hij het 

moederbedrijf bij Herveld ruimde vergreep hij zich aan hobbykippen 

van huisvrouw Marga ten Veld te Echteld en liet die dame door een 

arrestatieteam haar woning uitslepen en in het cachot flikkeren. 

Zij zou zich schuldig maken aan een economisch delict terwijl 

Veermans eigen AID op datzelfde 

moment in touw was met het 

uitzetten van virus in stallen en 

vrijlooprennen bezuiden de Maas.  

Na Echteld trokken Veermans 

doodeskaders via de Willem 

Alexanderbrug het Land van Maas 

en Waal in en ruimden het 

vrijloopbedrijf van Ben Janssen, 

waar absoluut geen N7H7-virus 

aanwezig was. 

Vanaf dat moment heeft Spotvogel contact met Ben gehouden, die 

tot op het huidige tijdstip (18.11.2016 13.16u) nog geen woord 

excuus noch zelfs maar een halve rooie eurocent compensatie vanuit 

Den Haag heeft ontvangen. 

Van crimineel handelen gesproken! 

Zowel in WUR-city Wageningen als op het integrale 

Nederlandse platteland loopt Veerman nog altijd kans 

om gelyncht te worden mocht hij ongelukkigerwijze 

tegen een van zijn vele duizenden slachtoffers botsen.  

Wij zullen daar graag verslag van doen!  



Want ná Ben’s vrijloopbedrijf aan de Leeuwense Zwaansheuvelstraat 

was het de beurt aan een pluimveestal in het Brabantse Teeffelen, 

waar men enkele dagen tevoren sneaky een monsterpotje H7N7 

smetstof open had getrokken, zodat het daar zeker Kassa was. 

Maar volgens LNV betrof het slechts een preventieve ruiming.  

Dit zou de Rosmalense dierenarts Jan Bos – verbonden aan de 

Gezondheidsdienst voor Dieren- noodlottig worden. Bos volgde 

namelijk de veterinaire instructies die vanuit LNV door CDA-

staatssecretaris Clémence Ross–van Dorp werden verspreid en stierf 

korte tijd later in het Jeroen Bosch ziekenhuis (als eerste slachtoffer) aan 

deze als mild bekend staande synthetische mutant.  

Terwijl de longen en luchtwegen van de patiënt volgens de 

behandelde specialist mudvol met H7N7-virus zaten, 

presteerden de media (de Volkskrant voorop) het om zelfs toen 

nog in ontwijkende termen over de oorzaak van Bos’ 

overlijden te schrijven.  

Voor Veerman en Ross was de dood van Jan Bos echter een 

schot in de roos, want zo kon immers iedereen zien dat het 

menens was en dat men niet voor de kat zijn kut aan het 

ruimen was! 

Daarom trok men alle registers open en ging grootschalig personeel 

werven voor de op handen zijnde ruimingen in pluimveestronghold 

Brabant-Limburg.  

Daartoe verleidde men bij koffiehuizen en moskeeën honderden 

werkloze analfabeten, die doorgaans de Nederlandse taal niet 

machtig waren en van, door LNV ingehuurde, uitzendbureaus uur- 

dag – of locatiecontracten kregen aangeboden, tegen uurlonen die 

aan de vooroorlogse crisisjaren herinnerden.  



             Die onnozele en zwaar onderbetaalde buitenlanders waarvan 

velen niet eens over een werk- en 

verblijfsvergunning beschikten, werden dag 

en nacht de te ruimen stallen ingestuurd met 

in het beste geval een mondkapje en 

huishoudhandschoenen, waarvan de kosten 

op hun uurloon werden ingehouden.  

Voelde men zich ziek of misselijk dan kon men vertrekken en omdat 

er geen adresbestand van die tijdelijke krachten werd bijgehouden is 

totaal niet bekend hoeveel van hen het duistere Jan Bos-Pad zullen 

zijn gegaan, want zonder verzekering en mondigheid kon men 

medische bijstand wel vergeten. 

Ten overvloede vermelden wij, dat dit alles CDA-

VVD-LPF gecertificeerd was!  

Er mag dus gerust van worden uitgegaan, dat deze 

moedwillig uitgezaaide outbrakes naast dierenarts 

Bos talloze naamloze slachtoffers hebben geëist. 

En zo trok de Virale Volksverlakker Veerman een spoor van dood en 

ellende door de zuidelijke Nederlanden en maakte het zélfs zo bont 

dat hij, wegens overcapaciteit bij Rendac in Son, miljoenen kadavers 

liet begraven op de stortplaats Linner Struiken onder Roermond.  

Ach ja: in ruil voor al het geroofde Steenkool, Mergel, Cement, Zand 

en Grint mogen die Limbo’s best wel wat viraal besmette kadavers 

krijgen toegeworpen! 

Uiteindelijk doofde deze zogenaamd onbeheersbare uitbraak vrijwel 

direct nadat het gemotoriseerde virus de Belgische grens was 

gepasseerd, want AID ambtenaren hebben 

geen toegang tot Vlaamse stallen!  



 

 

 

 

Hoofdstuk 2. Vissen in troebel water 

  

In het inleidende hoofdstuk werd al het een en ander gezegd over 

de kakelverse zogenaamde uitbraak van H5N8 onder kuifeenden 

en futen, die zich wonderwel zou beperken tot de Gouwzee en het 

Wolderwijd: twee delen van de vroegere Zuiderzee waar men niet 

direct een besmetting zou verwachten van een verrotzooid virus 

dat synthetisch in de reageerbuizen van foute wetenschappers het 

schimmige levenslicht ziet en dat “normaliter” massapluimvee in 

megastallen nodig heeft om zich te kunnen muteren. 

Deze virale stam werd in de Eerste 

Wereldoorlog in de laboratoria van Hoechst 

(thans BASF-Bayer) als 

massavernietigingswapen ontwikkeld, 

(analoog aan het Zyklon B blauwzuurgas) en 

vernietigde als Spaanse Griep in 1919/20 

ruim 20 miljoen mensenlevens.  

     Omdat het een synthetisch gemodificeerde ziekteverwekker is 

komt de smetstof niet van nature in het milieu voor en zal zich dan 

ook niet spontaan muteren in natuurlijk functionerende 

organismen, zoals in dit geval wilde trekvogels.  



Echter, wanneer de som der primaire en secundaire 

omstandigheden dermate verstoord wordt, dat levensvormen 

degeneratieve verschijnselen gaan vertonen, zal het virus zich 

almaar toxischer ontwikkelen en uiteindelijk middels 

massasterfte een einde maken aan de ongewenste situatie. 

Jacintha van Dijk publiceerde in 2014 de resultaten van haar 

onderzoek waaruit bleek, dat Aviaire influenzavirus van nature in 

alle wilde (water)vogels aanwezig is, waardoor de dieren immuun 

worden tegen kwaadaardige aanvallen van hoog-pathogeen virus. 

Echter: verhabbezakt men de primaire en secundaire levens-

omstandigheden en bost men dieren op in megastallen, dan zal 

het virus zich in de overtreffende trap tot almaar toxischer 

varianten muteren. Net zo lang totdat het probleem is opgelost!  

Uit haar studie kon Jacintha de conclusie extraheren, dat hoog-

pathogeen AI-virus niet voorkomt in wilde trekvogels, maar zich 

pas tot hoge toxiciteit kan muteren wanneer zich daartoe de 

primaire en secundaire omstandigheden voordoen in casu: als 

zich contact voordoet met bio-industriepluimvee in stallen. 

Dat kan feitelijk alleen gebeuren via de uitwerpselen.  

Tien maanden vóór Jacintha’s promotie meldde op 28 januari 

2014 de CMS (Convention on the Conservation of Migratory Species of wild animals 

ofwel kortweg Commissie Bonner Conventie) een “Statement from the Scientific Task 

Force on Avian influenza and wild birds” luidende: “The Task Force has 

issued a statement stressing that, on the basis of currently 

available evidence, wild birds should be seen as victims, not 

vectors of the disease! 

Dit is dus exact hetzelfde als wat Jacintha van Dijk concludeerde 

naar aanleiding van haar studie waarvoor zij duizenden Wilde 

eenden viraal bemonsterde en onderzocht.  



De Task Force kwam tot haar oordeel aan de hand van uitbraken 

van hoog-pathogene vogelgriep in Zuid-Korea, waarvan later ook 

overwinterende Toendrarietganzen en Siberische talingen 

slachtoffer werden.  

Als Fouchier zijn vakliteratuur had bijgehouden en Jacintha’s dis 

zou hebben gelézen in plaats van sneaky bij te schnabbelen voor 

smientenvijanden als EZ-LNV, LTO en KNJV teneinde deze 

eendensoort de verdomhoek in te rammen, dan had hij kunnen 

weten dat zijn leugens in het NOS-journaal via Uitzending Gemist 

eeuwigheidswaarde zouden verkrijgen! 

Het is echter nog veel erger gesteld met deze wetenschappelijke 

nietdeug, want op de site van de redactie.be lezen we op 1 

december 2014 (dus bijna 2 maanden nadat Fouchier in Utrecht zijn 

wetenschappelijk fiat gaf aan het proefschrift van Jacintha van Dijk) het volgende 

Fouchier-citaat onder het kopje: “Smient niet per se enige oorzaak 

vogelgriep”: “We weten nu dat deze smienten het vogelgriepvirus 

hebben, maar er kunnen nog veel meer trekvogelsoorten besmet 

zijn”!  

Ook dit is weer een aperte leugen, want het enige wat Wij weten is 

dat HIJ beweert twee met H5N8 besmette keutels bij Kamerik 

verzameld te hebben. (Dit is maar liefst 15 km vanaf Hekendorp, terwijl er zich amper 2 

km vanaf de besmette stallen een slaap- annex voedselgebied van duizenden smienten bevindt). 

Wij vullen het wáre verhaal dus graag in. 



Fouchier kreeg in november 2014 vanuit het LNV-segment binnen 

EZ en/of vanuit LTO/ZLTO opdracht om te bewijzen, dat 

Smienten de verspreider zijn van hoog-pathogeen 

vogelgriepvirus. 

Dat was een mooi verdienmodel want hij hoefde slechts vanuit 

Rotterdam naar Woerden/Harmelen te rijden, daar linksaf de Ir. 

Enschedeweg in te slaan, waar na 3200 meter aan de linkerzijde 

de zandwinplas De Zwaan ligt, waar zich in herfst en winter altijd 

veel smienten ophouden.  

Er is daar een verhard weggetje met veel los liggend grint, waarop 

de smienten dagelijks grit opnemen, nodig voor de spijsvertering.  

Fouchier hoefde niet eens zijn bolide te verlaten, want het ligt 

daar altijd vol met smientenkeutels zodat alleen het portier 

behoefde te worden geopend om de dagwinst binnen te halen.  

De besmetting kwam vervolgens in de veilige beslotenheid van 

het EMC-rovershol tot stand en voor de verreden afstand zal 

ongetwijfeld een royale declaratie zijn ingediend.  

’s Avonds verscheen Fouchier in het NOS journaal en braakte daar 

zijn leugens uit over smienten die in de herfst met miljoenen naar 

ons land komen en de weilanden bevuilen met virale besmetting.  

 



 

Om dat te bewijzen toonde hij de door hemzelf besmette 

Kamerikse keutels en daarmee was “the damage done” en kon er 

buiten beeld van de camera’s gecasht worden.  

De smient de verdomhoek in, onverdraagzame boeren en 

lustmoordgeile jagers blij en de natuur weer de gebeten hond! 

Voor de goede orde: Jacintha onderzocht in eendenkooien 

duizenden trekeenden en op basis daarvan kwam zij in oktober 

2014 tot conclusies die Fouchier onderschreef door haar als 

copromotor de doctorstitel te verlenen. (NB: daarbij stelde van Dijk dus vast, dat in 

wilde vogels uitsluitend laag-pathogeen virus aanwezig is, maar zoals u ziet liegt rasoplichter Fouchier hier 

alweer alsof het gedrukt staat!)  

Wat moet de Nederlandse Kenniseconomie in vredesnaam met 

een hoogleraar virologie, die heen walst over het minutieuze 

wetenschappelijke werk van een jonge doctor wiens proefschrift 

hijzelf amper 53 dagen eerder goedkeurde, vervolgens in de 

media dit alles verzwijgt en de cruciale rol van industriepluimvee 

bij het ontstaan van hoog-pathogeen virus straal negeert? 

Nogmaals dus: ingevolge de Bonner Conventie zijn wilde 

watervogels SLACHTOFFER en geen DRAGER van hoog-pathogeen 

AI-virus, dat zich alleen toxisch muteert bij dieren onder 

ONNATUURLIJKE omstandigheden in de BIO-INDUSTRIE.  

Feitelijk geldt datzelfde ook voor de op 

verantwoorde wijze gehouden vrijloop-

pluimveedieren, die dagelijks in de open 

buitenlucht hun kostje opscharrelen en 

daardoor optimaal gezond en fit blijven. 

Dit zijn doornen in de blinde ogen van 

de hardleerse massapluimveehouders.  



Spotvogel ként toevallig de man die in 

2003 beweerde, dat hij samen met de 

Puttense varkensfokker Wien van den 

Brink had gezien, dat overvliegende 

wilde eenden hun uitwerpselen lieten 

vallen in de vrijloopren van boer 

Schimmel bij Scherpenzeel, waar korte 

tijd later Vogelgriep uitbrak                                                  “Ik zal liegen!”  

Jan Wolleswinkel was in 2003 voorzitter van 

de Nederlandse Vakbond Pluimveehouderij, 

maar in 1968 nog scholier en thuis wonend 

bij zijn ouders in Renswoude. Spotvogel 

bracht toen een huisbezoek in het kader van 

een avifaunistische studie en kon zich niet 

voorstellen dat Jantje werkelijk enige 

interesse in de natuurlijke fauna van zijn 

zwartgekouste leefomgeving had. 

Het moge zo zijn dat minister Cees Veerman de hypothese 

van Wolleswinkel en van den Brink dermate aannemelijk 

vond dat korte tijd later tot in Zuidoost-Azië de fabel rond 

gonsde, dat in Nederland wilde watervogels 

pluimveekoppels hadden besmet, naar Spotvogels mening 

zat die stinkende zaak toch heel anders in elkaar. 

Want hoe aannemelijk is het immers, dat een Puttense 

varkenshouder en een Renswoudense pluimveevoorman 

op een willekeurige februaridag begin 2003 bij de vrijloopren van 

boer Schimmel te Scherpenzeel staan te kijken en dan tegen elkaar 

zeggen: “hé, zag je dat, die woerd of dat eendje scheet in de ren van 

Schimmel. Dat moeten we straks aan Veerman vertellen!” 

Spotvogel’s kijk op deze zaak is dan ook volledig tegengesteld: 



Volgens hem zijn beide gereformeerde heikneuters (waarvan de Heere 

inmiddels op 10.01.2010 Wien tot zich heeft geroepen) destijds wel degelijk bij 

die ren geweest, maar hebben zij er een appeltje staan te eten en 

twee klokhuizen, gewikkeld in tissues met hoog-pathogeen virus, 

over de greppel en het gaas heen in de ren geworpen.  

Waar de hennen er direct mee aan de haal gingen.  

En prompt ziek werden! 

Zó doe je dat bij collega pluimveehouders die het verdommen om 

de dieren in kooien op te bossen.  

Want Spotvogel tekende destijds de volgende uitspraak op uit 

Wolleswinkel’s mond: “het gaat uiteindelijk toch maar om beesten!”  

Moge de Heere ook hém t.z.t. genadig zijn! 

 À propos:  

Zelfs bij zijn overlijden werd er over 

Wien nog belangrijke informatie 

verzwegen. Zo moest hij na 

veroordeling vanwege een misdrijf 

vertrekken als wethouder in Putten 

nadat hij ook al niet met feestgedruis 

als LPF-kamerlid Den Haag was 

ontvlucht.  

De man was een ongeleid projectiel en 

dus precies uit het juiste hout 

gesneden om hand- en spandiensten 

te verrichten voor Cees Veerman.  

 

 



Troebeler water dan dat van de gereformeerde synode is welhaast 

niet denkbaar en samen met het immoreel-huichelachtige Paapse 

volk zijn hiermee meteen de twee partijen geduid die zich op de 

meest afstotelijke wijze te buiten gaan aan dierenmisbruik. 

Sprak de eerder genoemde quote van Wolleswinkel al boekdelen, 

door de jaren heen tekende Spotvogel talloze soortgelijke 

uitspraken op uit de mond van boeren en industriële veehouders  

Hoewel de meeste daarvan letterlijk om te janken waren, geeft uw 

geschiedschrijver er hier eentje om te onthouden: 

Het is triest dat de natuur spreekt, maar dat de mensheid niet luistert! 

Deze laatste komt overigens niet uit boerenmond, maar uit de pen 

van Victor Hugo, die zich al in de 19e eeuw heeft opgewonden over 

de intense lamlendigheid van het gemiddelde tweebenige rund.  

  

 

 

 

Enige uiterlijke gelijkenis tussen de romanticus Hugo en de 

lompboerse van den Brink kan niet genegeerd worden, maar 

geestelijk en ethisch kan de één onmogelijk de reïncarnatie van de 

ander zijn. Tenzij ook dát een duivels spel is! 



Terug nu naar de draad van dit 

hoofdstuk, waarbij het kernpunt ligt in 

de bevattelijkheid van ziekten en 

kwalen bij het tot weerstandsloosheid 

gedegenereerde industriepluimvee en 

de kerngezonde waarachtige 

scharreldames van de verguisde 

vrijloophouders. 

In de trant van romanticus Victor Hugo zouden we de biologische 

vrijloophouderij kunnen zien zoals hierboven afgebeeld, terwijl 

we de horden van Jan Wolleswinkel zien waden door de zelf 

verwekte ellende die de bétere geschiedenisboeken zal ingaan als:  

                                         Hét Plofkiphouder 

Deze tot slaaf van het dolgedraaide marktmechanisme verworden 

romp op laarzen wordt geacht levende dieren te kweken als 

waren het kroppen sla, die zonder een grein respect in een zucht 

en kreun worden opgefokt tot troosteloze drumsticks, borsten en 

vleugeltjes, die een beschaafd mens niet door de strot kan krijgen.  



 

 

             

               Het gaat uiteindelijk immers toch maar om beesten! 

 

Daarom is het goed om even stil te staan bij het volk dat feitelijk 

schuldig is aan deze ontluisterende dierenbeulpraktijken. Met het 

oog op de aanstaande verkiezingen mag u daar zélf de naam van 

het syndicaat van die klakkeloos kanende piranha’s bij invullen. 

 

Jawel, ineens goed, dus u verdient een dubbele plofkipdrumstick, 

want omdat dierenleed voor de VVD géén prijs heeft, liggen deze 

vét makende cholesterolbommen bijkans gratis in de schappen.  

Immers, voor onze neoliberale veelvraten is alles wat voldoet aan 

de culinaire ondeugden VEEL, VET en DIKMAKEND “Tóppie”, om 

het in Rutte’s popie jopie vocabulaire te verwoorden.  

Daarom doen zij hun voordelige inkopen bij Macro, Hanos of 

Sligro en eten dagelijks chique voor €8,50 all-in buiten de deur bij 

de meest onsmakelijke vreetschuur die Uncle Samuel 

heeft bedacht: Cholesterol Palace Mac Donalds!  



Net als al die grote kruideniersketens voor wie zélfs inkoopprijzen 

beneden de € 0.00 per kilo, mud, gros of pallet nog te hoog 

geprijsd zijn om de gewenste maximale omzetwinst te behalen, 

grossiert Mac Donalds met voedsel dat wordt geproduceerd door 

boeren en tuinders die nauwelijks de monetaire broek kunnen 

ophouden omdat ZIJ hun producten doorgaans vér beneden de 

kostprijs aan retail en winkelketens moeten verkopen.  

Spotvogel herinnert zich nog goed dat een liter volle melk rond 

1970 de boer tussen 55 en 60 oude Hollandse centen opbracht en 

dat ons land een veelheid aan coöperatieve melkfabrieken kende, 

die vanaf die tijd in sneltreinvaart door onverzadigbare molochs 

als Frico, Campina, Danone c.s. werden opgekocht en opgeheven. 

Terwijl ons hele landschap door ruilverkaveling op herinrichting 

werd verwoest, boeren bijkans wekelijks naar de Rabobank 

sloften voor nieuwe investeringskredieten en in de normale 

samenleving de lonen gelijke tred hielden met de stijgende 

conjunctuur, bleef de melkprijs tussen die 55 en 60 cent 

schommelen. 

Zélfs na de moord op de keiharde 

nuchtere Hollandse gulden en de 

misgeboorte van de criminele 

neoliberale euro! 

En dat ging ook zo met de prijzen van eieren, groenten en fruit, die 

allemaal nog altijd letterlijk voor een appel en een ei in de 

schappen of koelvakken liggen. Doorgaans nauwelijks een stuiver 

of duppie boven de kostprijs die de producent zou moeten 

ontvangen om quitte te spelen. 

Een kind kan nog bedenken dat dit niet kán zonder dat de dieren, 

het milieu en de boeren daar de dupe van worden!  



Dit hele door en door verrotte en verkankerde 

systeem had dan ook allang mét het ons 

ongevraagd maar totalitair opgedrongen 

Brusselse parlement en al op de mestvaalt van het 

Europese mismanagement geflikkerd moeten worden. 

En men had in 2002 béter moeten luisteren naar David Bowie die 

toen al luidkeels zong dat we hier niet in Amerika leven. 

Want dát land was feitelijk al meteen na de 

Burgeroorlog totaal failliet en dat is nooit meer 

goed gekomen zonder keer op keer leningen te 

moeten sluiten bij de eigen Federal Reserve, die 

men zonder slag of stoot in handen van zionistische 

uitbeners had laten komen: de Rothschilds!  

Een natie die zo stompzinnig is verdient uiteraard geen navolging!  

Spotvogel kreeg destijds al een ontnuchterend inkijkje in de 

Amerikaanse imbeciliteit, toen hij in Botswana met New Yorkse 

ontwikkelingswerkers omging die wel erg ver van de realiteit 

verwijderd waren. 

In een dwelling midden in Central Kalahari zagen die weltfremde 

yankees een koppel kippen scharrelen en vroegen 

prompt: “can you please tell us, what kind of animals 

are that?” 

 “Sure” antwoordde uw ooggetuige, “that are chicken”. 

De vijfkoppige Uncle Sam delegatie staarde vol ongeloof naar de 

dieren en naar uw verteller en zei toen als uit een mond: “You’re 

kidding. Everybody knows that chicken are coming from the frige”. 

En heus, zij méénden het!  

Sindsdien worden Amerikanen toch ánders bekeken! 



 

 

Na deze korte cruise door de ontstaansgeschiedenis van de bio-

industrie verwijst Spotvogel u voor meer informatie graag naar de 

eerder in deze serie verschenen delen uit het virale jaar 2014/15, 

waarbij we o.a. een bezoek brengen aan de laboratoria in Los 

Alamos, waar in het diepste geheim de meest weerzinwekkende 

biochemische- en bacteriologisch-virale slagveldruimingsgassen 

worden geassembleerd.  

Wellicht heeft men zulk een onbekend product op de vogels in de 

Gouwzee en het Wolderwijd gesproeid en was er helemaal geen 

vergiftigd graan nodig om de dieren acuut de dood in te jagen en 

tegelijk viraal te besmetten. 

Daarover gaan we niet speculeren, maar het is wellicht toch zinvol 

om náást het interieur (luchtwegen en spijsverteringskanaal) ook het 

exterieur van alle kadavers aan een grondige chemische analyse te 

onderwerpen.  

                     Niet geschoten is immers altijd mis!  



 

Hoofdstuk 3. The german connection revisited 

Op 21 november 2016 melden de media, dat er behalve in 

Sleeswijk Holstein ook op andere plaatsen in Duitsland Vogelgriep 

is geconstateerd, met name in de omgeving van Meppen (dus vlak bij 

de Nederlandse grens zoals ook in januari 2015 het geval was), tussen Dortmund 

en Hagen, bij Xanten en in Mecklenburg Vorpommern. 

Los daarvan wordt expliciet genoemd, dat er op het Oostzee-

eiland Riemst hoog-pathogene H5N8-besmetting zou zijn 

geconstateerd bij wilde vogels. 

Aan Insel Riemst hebben wij ook in het seizoen 2014/15 al 

aandacht geschonken, omdat daar het Friedrich Löffler Institüt is 

gevestigd, dat zich met veterinair onderzoek bezig houdt, waarbij 

virologie een belangrijke plaats inneemt.  

Net als bij ons het vroegere CDI (dat tot 1998 onder het regime van LNV viel en 

waarvan Spotvogel in 1983/84 het clandestien uitzaaien van Mkz bij Creil en Espel 

vaststelde) is het Löffler Institüt een overheidsinstelling en de 

vestigingslocatie heeft iets van een onneembare vesting, omgeven 

door getijdeloos water.   

 

 

 



Vooralsnog lijken de uitbraken in Duitsland zich vooral voor te 

doen bij ganzen- en kalkoenfokkerijen en leek er  geen sprake te 

zijn van dood gevonden duikeenden, zoals in 

ons IJsselmeergebied.  

Bij een dood gevonden buizerd in 

Obermörmter nabij Xanten stelde men op 

Riemst H5N8-virus vast, maar onduidelijk is 

waaraan die vogels is gestorven. 

Zoekend in de dossiers met wetenschappelijke output van het 

Löffler Institüt stuitte uw vorser echter op een zeer recente 

publicatie die hem letterlijk van zijn stoel deed vallen. 

Kijkt u maar mee:  

 

 

 

 

 

 

 

Aan het einde van de eerste novemberweek van 2016 werden er 

in en nabij de Grosse Plöner See in Sleeswijk Holstein, zónder 

voorafgaande meldingen van zieke en aftakelende watervogels (dus 

letterlijk aus blauen hinein) plotseling talloze dode kuifeenden gevonden.  

Exact zoals enkele dagen later in Gouwzee en Wolderwijd zou 

gebeuren, spoelden er ineens massa’s dode kuifeenden aan, met 

daarnaast ook een klein aantal futen. 



Daags na die “uitbraak” publiceerde het 

Friedrich Löffler Instituut een Risiko-

einschätzung voor het uitbreken van 

een H5N8-epidemie in Duitsland, maar 

op datzelfde moment maakten houders van grote 

ganzenkwekerijen in de nabijheid van Plön al melding van 

ziektebeelden onder de duizenden dieren op hun bedrijven. 

Daar zouden die week dan ook massaal ganzen worden geruimd!  

Het was daarbij cruciaal dat iedere passant en nieuwsvolger goed 

zou inprinten dat de wilde vogels de veroorzakers waren en dat het 

gedegenereerde massapluimvee daarvan het slachtoffer was. 

Voor goede verstaanders: dit is het door ons al tijdenlang 

voorziene antwoord van het agro-industriële complex  op het 

statement van de Scientific Task Force on Wildlife Diseases,  dat 

wilde vogels slachtoffer en geen veroorzaker zijn van Vogelgriep.  

Omdat men deel uitmaakt van het subversieve cabal dat ook de 

officiële mondiale-, nationale- en regionale media totaal beheerst, 

maken uw rechercherende reporter en zijn onvermoeibare 

teamgenoten nagenoeg uitsluitend gebruik van virtuele informatie 

die voornamelijk (maar niet uitsluitend) vergaard wordt door häckers, 

bloggers en speurneuzen van onafhankelijke internetsites.  

Aangezien de niets ontziende tegenpartij 

zich al jarenlang bedient van het immorele 

“make that it will happen” principe, was het 

echter niet erg moeilijk om de criminele 

werkwijze van dit schoftentuig al in een pril 

stadium van de actuele H5N8-maskerade te 

doorgronden. 

Blootleggen is echter één, maar het misdrijf bewijzen ligt lastiger! 



Dat was al zo toen het CDI in de winter 

1983/84 clandestien twee 

melkveebedrijven bij Creil en Espel 

besmette met Mkz-virus en meteen 

probeerde om de Siberische riet- en 

kolganzen daarvan de schuld te geven. 

Bij de uitbraak van Varkenspest in de winter van 1996/97 legden 

wij bloot, dat die besmetting ontstaan moest zijn door 

ongecontroleerde mesttransporten vanuit Brabant/Limburg naar 

de Friedländer Grosse Wiesen in het noordoosten van 

Mecklenburg - Vorpommern niet ver van de Poolse grens, waar 

destijds Wilde Zwijnenpest heerste.  

Later werd via Haagse contacten vernomen, dat 

die uitbraak vooral in verband stond met mislukte 

pogingen om de ongebreidelde groei van de 

grondgebonden 2 hectarebedrijfjes in te dammen.  

Op dezelfde wijze probeerde LNV in 2001 

melkveehouderijen in beoogde landschappelijke 

herinrichtingsgebieden middels een planmatig verlopende Mkz-

uitbraak moreel en financieel de nek om te draaien. Daaraan 

dankt onze overheid een zich nu al 15 jaar voortslepend Proces 

tegen de Staat. 

Ook bij de zogenaamde uitbraak van Vogelgriep in februari 

2003 was al meteen duidelijk dat er opzet in het spel was 

en daarover is eerder in dit geschrift al het nodige gezegd.  

Het was er toen vooral om te doen de door LTO/ZLTO en 

NVP en NEPLUVI ongewenste groei van de vrijloophouderij 

in te perken en zoveel mogelijk biologische bedrijven de 

nek om te draaien volgens de gecertificeerde Cees Veerman 

approach© 



Zo ruimde men ten onrechte alle vrijloopleghennen van Ben 

Janssen in Leeuwen, waarvoor tot op de huidige dag nog geen 

eurocent compensatie werd ontvangen.  

En hij was niet de enige die men letterlijk liet stikken, denk maar 

eens aan al die doden en levenslang invaliden die de Q-koorts- 

uitbraak van 2007 kostte. Ook dat lijkt met de kennis van Nu een 

uit de hand gelopen sectorale saneringsklus geweest te zijn!  

Terug nu naar de actualiteit van november 2016, waarin naar nu 

blijkt het plotseling sterven van honderden kuifeenden in de 

Plöner See, het uitbreken van H5N8 op ganzenfarms in Sleeswijk 

Holstein, het vinden van honderden dode kuifeenden in de 

Bodensee en de acute dood van in totaal enkele duizenden 

kuifeenden in het Wolderwijd en de Gouwzee zich afspeelden 

binnen een tijdsbestek van minder dan 200 uur. 

En dat alles dus bij ijzersterke wilde vogels die van nature 

antistoffen bezitten tegen toxisch muterend Aviare Influenza virus 

en daar feitelijk nooit eerder epidemisch ziek van zijn geworden: 

we praten dan over evolutieperioden van miljoenen jaren!  

Hoog tijd dus om deze mistige zaak echt tot op de bodem uit te 

mesten.  

 

 

 

 

 

 



 

De 28 km2 grote Plöner See ligt ten noorden van Lübeck in het 

zuidoosten van Sleeswijk Holstein en bevindt zich midden in de 

trekbaan van watervogels en steltlopers die via het Zuid-Baltische 

gebied naar West-Europa en verder zuidelijk migreren.  

Het is een van de twaalf 

grootste meren in de 

Bondsrepubliek Duitsland en 

door de geografische ligging 

en terreinstructuur met een 

aantal eilanden en 

afwisseling tussen diep en 

ondiep water komen er grote 

aantallen watervogels voor.  

In de omgeving van dit waterrijke gebied bevinden zich meerdere 

grote pluimveehouderijen waar men naast kippen en kalkoenen 

ook veel ganzen houdt.  

Die laatsten zijn naar hun aard dus vrijloopbedrijven: een 

verantwoord type pluimveehouderij, dat echter vanuit bepaalde 

hoek onverholen vijandschap ondervindt. 

Ditzelfde  overkomt namelijk ook veel  

scharrelvarkenshouders en biologische 

rundveeboeren!   



Dáárin ligt dan ook de wáre oorzaak van 

het almaar weer optreden van verdachte 

uitbraken, die ook steevast vanuit 

diezelfde hoek aan wilde (water)vogels 

worden toegeschreven en geënt zijn op 

het leugenverhaal van Wolleswinkel en 

van den Brink uit het voorjaar van 2003! 

Nog maar amper twee jaar geleden waren het de Smient en de 

Wintertaling die er van werden beschuldigd, dat zij 

verantwoordelijk waren voor het besmetten van pluimvee dat 

nooit het zonlicht ziet en altijd in hermetisch afgesloten stallen 

verblijft.  

Op het Internet verschenen toen de 

meest krankzinnige hypothesen hoe die 

watervogels kans zouden zien om hun 

viraal geïnfecteerde uitwerpselen in die 

stallen te krijgen, maar nooit was dat de 

schuld van de boer en altijd van die 

overwinterende trekvogels.  

Toen dus Jacintha van Dijk op 8 oktober 2014 in Utrecht haar 

proefschrift (waaruit duidelijk blijkt dat het niet de wilde watervogels maar het 

industriepluimvee is waardoor hoog-pathogeen virus wordt ontwikkeld) verdedigde 

tegenover copromotor Fouchier, waren vermoedelijk de 

voorbereidingen voor Plan Smient, met de locatie-trefwoorden 

Hekendorp, Zoeterwoude, Ter Aar en Kamperveen, al in volle gang 

en had Fouchier wellicht de Kamerikse keutels reeds klaar liggen.  

 

 



Het wekte dan ook geen 

verbazing dat de fake-uitbraak 

van 2014, louter bestemd om de 

Smient in diskrediet te brengen, 

met een sisser afliep. 

Maar dat geldt niet voor de 

weerzinwekkende 

gebeurtenissen die zich in 

november 2016 afspeelden in het 

zuidelijke IJsselmeergebied, waar 

een substantieel percentage van de Noordwest-Europese 

kuifeendpopulatie de winter doorbrengt en daarbij niets of 

niemand kwaad doet. Evenmin trouwens als de smient, die enkel 

wat kort wintergras eet dat boeren liever voor hun, royaal door de 

EU gesubsidieerde, schapen bestemmen.  

Intussen lijkt Rügen in 2016 

vooralsnog de dans te 

ontspringen, maar valt wel de 

verdacht sterke concentratie 

aan uitbraken bij Riems- 

Greifswald en Stralsund op: een 

regio die zich ook in 2014 al 

kenmerkte door verdacht veel 

besmettingen. 

Ook de concentratie aan H5N8-

gevallen in de Bodensee en 

Beieren is opvallend en 

voorlopig moeilijk te verklaren. 

Tenzij er ook daar opzet in het 

spel is!  



Dat brengt ons terug naar de Plöner See, waar veel kuifeenden-

kadavers werden gevonden en waarvan talloze foto’s op het 

Internet, in de lokale media en op virtuele sites werden geplaatst. 

Bij een artikel in een van de vele virtuele media bleken foto’s te 

zijn opgenomen die een schokkende waarheid bevestigen. 

Kijkt u maar weer mee:  

 

 

 

 

 

  

    

 

 

 

De heren virologen kunnen mooie verzinsels vertellen over door 

henzelf geïnfecteerde smientenkeutels en pluimveekoppels, maar 

het valt niet te verhullen dat het via graankorrels toegediende gif 

op door henzelf onvoorziene wijze de ontluisterende doch al sterk 

vermoedde waarheid aan het daglicht brengt: Dat heet Gisting!  

Een schokkende emulsie van de ware doodsoorzaak van dit 

woerdje, waarin ongetwijfeld ook veel H5N8 aanwezig zal zijn.  

Maar dáárdoor legden dit dier en alle anderen niet het loodje.  

Het lijkt nú al tijd te worden voor Interpol en de rechtsgang!  



 

        Foute virologen? 

 

 

 

 

 

Hit them up, move them out! 

 



 

                         Louche handwerk? 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

            Bezint  eer gij  begint! 

 
De Faunarecherche 22-11-2016 


