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In de tweede week van November 2016 werd ons land opgeschrikt 
door het bericht, dat er zowel in het Wolderwijd als in de 
Gouwzee een uitbraak van Vogelgriep van het type H5N8 zou 
hebben plaatsgevonden die onwaarschijnlijke aantallen 
slachtoffers maakte, aanvankelijk vrijwel uitsluitend onder 
kuifeenden maar al gauw ook onder visetende watervogels zoals 
futen en aalscholvers.  

Vrijwel analoog hieraan bereikte ons het bericht, dat er eenzelfde 
massale maar eenmalige sterfte had plaatsgevonden in de Grosse 
Plöner See in Sleeswijk-Holstein: een van de grootste 
zoetwatermeren in Duitsland.  

Het nieuws was nog maar amper ingedaald of ook in de bijna 
duizend kilometer zuidelijker gelegen Bodensee werden vele 
honderden dode watervogels gevonden: andermaal vooral 
kuifeenden, futen en aalscholvers.  

Omdat een QuickScan in de daaropvolgende dagen aan het 
licht bracht, dat er zich nérgens anders in het herfstareaal van de 
Noord- en Midden-Europese kuifeendenpopulatie een 



soortgelijke sterfte had voorgedaan en ook in ons 
IJsselmeergebied de te verwachten sterftegolven uitbleven, was 
Spotvogel er al direct van overtuigd dat er sprake moest zijn van 
moedwillige vergiftiging.  

Vanwege de grote aantallen visetende vogels die in alle genoemde 
wateren dood werden gevonden was ook meteen duidelijk dat er 
gebruik moest zijn gemaakt van, op de aquatische 
foerageerplaatsen van de kuifeenden uitgestrooid, graan dat 
geweld was in snelwerkend gif (aanvankelijk werd gedacht aan 
strychnine) en een virale emulsie van H5N8. 

Het is namelijk volstrekt onmogelijk dat, als gevolg van een 
virale infectie, kerngezonde en oerfitte wilde vogels zonder het 
minste voorteken massaal ter plekke sterven en in hele groepen 
aanspoelen, zoals dat in genoemde wateren het geval was.  

 



Dat er va n alles fout zit aan de niet aflatende reeks van virale 
uitbraken van Aviaire influenza die ons land sinds februari 
2003 met regelmaat teisteren, was destijds voor Spotvogel al 
vanaf de eerste dag duidelijk en werd dan ook minutieus 
bijgehouden en opgetekend in het dossier De Pestvogels van 
Veerman.  

Al sinds januari 1984 stond hij namelijk als NB-ambtenaar bij 
LNV letterlijk op scherp bij alles wat met veterinaire 
infectieziekten van doen had, omdat men toen probeerde om een 
zogenaamde uitbraak van (clandestien in de Noordoostpolder 
uitgezaaid) Mkz-virus toe te schrijven aan Siberische kol- en 
rietganzen. 

Geestelijk vader en ambtelijk opdrachtgever van die 
hoax was de toen juist als SG op LNV aangetreden 
mr. Tj.Joustra, die nadien dan ook een prominente rol 
speelde bij de zogenaamde uitbraak van Varkenspest 
in 1997 en Mkz in 2001.  

Omdat hij in het laatste geval zijn hand overspeelde en de 
wederrechtelijke ruimingen in Kootwijkerbroek en 
Kamperveen uitdraaiden op een rechtsgang gevolgd door een 



Proces tegen deStaat (dat door eisende 
partijen werd gewonnen, wat echter tot op de 
huidige dag niet is geëffectueerd), verdween 
Joustra eind 2001 bij LNV, waarna hij 
elders ambtshalve onderdak vond en een spoor 
van ambtelijke vernieling achterliet.  

Maar daarmee was na bijna 20 jaar zijn rol bij LNV niet 
uitgespeeld en forensisch leidt dit zelfs via schemercircuits naar 
het huidige dossier, dat op termijn weer gelinkt moet worden aan 
de Floriade 2022, waarvoor Joustra voorbereidend werk aan het 
verrichten is.  

Dat evenement  gaat immers 
plaatsvinden in Flevoland, niet ver 
van Wolderwijd en Gouwzee.  

Het was Joustra zélf die 
adviseerde om de punten in een 
dossier te verbinden om de clou te 
vinden.  

Daar wordt dus aan gewerkt!  

 



Helaas voor rossige Tjibbe doet deFaunarecherche haar werk 
vakbekwaam en zonder obstructie door een van boven af 
opgedrongen charlatan, zoals dat het geval is bij de 
Onderzoekraad voor Veiligheid, die zich al sinds 2011 letterlijk 
als een dead duck moet voegen en richten naar de oekazen vanuit 
Joustra’s ongetwijfeld luxueuze slaapappartement.  

Want ging het daar al niet mis op de eerste dag van Joustra’s 
aantreden destijds bij het UWV 
en moest het fonkelnieuwe 
managementpenthouse dat was 
uitgevoerd in kersenhout niet worden 
uitgebroken en vervangen door 
marmer?  

Terwijl op de verdiepingen beneden hem honderden ambtenaren de 
laan uitvlogen wist Joustra niet beter te doen dan de 
gemeenschap op te zadelen met 2 miljoen euro aan 
verbouwingskosten. 

En vervolgens te verkassen naar de N TCb, waar deze 
witteboordengriezel zich met terroristenbestrijding mocht gaan 
bemoeien. Opnieuw: de verkeerde stropdas op de foute plek!  



Omdat inmiddels iedere bewust en kritisch levende Nederlander 
wist dat Joustra deel uitmaakt van het gezagsondermijnende  
cabal dat zich  New World Order noemt maar béter bekend 
staat als de Bilderberggroep, was het evenmin een verrassing dat 
hij in 2009 onverhoeds opdook aan het hoofd van deVereniging 
Particuliere Beveiligingsorganisaties en  Recherchebureaus  en 
na een blauwe maandag alweer vertrok naar de volgende riante 
functie: directeur Productschap Tuinbouw. 

Dit is de organisatie waaraan ons land deFloriade te danken 
heeft: een monstrueus gedoe dat elke 10 jaar ergens in Nederland 
wordt gehouden, twee weken duurt en ten doel heeft om vooral de 
bloemisterij, de bollenteelt en de sier- en heesterteelt te promoten.  

De Floriade 2022 wordt gehouden in Almere en zal ongetwijfeld 
in nauwe relatie staan met promotieactiviteiten in de vroegere 
Flevohof: annex Walibi Flevo annex Six Flaggs Holland 
annex Walibi World annex Walibi Holland.  

 

 



Deze laatste is dus de huidige naam van dit NOW-
attractiepark, tevens de locatie waar het jaarlijkse Lowlands 
Festival wordt gehouden evenals de Scouting Fundays, de 
Christelijke Conferentie Opwekking, Fields of Rock en het 
muziekfestival Defqon. 

U mag dit alles van Spotvogel meteen vergeten, maar cruciaal is 
wél dat Walibi slechts op een forse steenworp afstand ligt van de 
Alikruikweg, waar in november en december tienduizenden 
Pekingeenden werden geruimd van het bedrijf Tomassen Duck 
to Bangkok Ranche, de # 5 in het mondiale marksegment 
Pekingeend waarvan nu ineens ook duidelijk, wordt hoe en 
waarom dat bedrijf vanaf 2003 zo megalomaan heeft kunnen 
groeien!  

Want niets is toeval in dit dossier!  

Graven we nog wat verder in Joustra’s vetbetaalde 
nevenactiviteiten dan komen we hem tegen in de Raad van 



Advies van Staatsbosbeheer: de door Joustra en zijn 
neoliberale- en confessionele horden volledig kapot gemaakte en 
verzelfstandigde Rijksdienst die het formele eigendom van alle 
Nederlanders in beheer heeft. 

Want een Rijksdienst heeft in dit land geen eigen bezittingen 
maar is actief rentmeester ten dienste en ten behoeve van de totale 
Nederlands e bevolking. Daarvan maakten kwade confessioneel- 
neoliberale krachten destijds misbruik en –zoals gewoonlijk 
wanneer het onze schaarse, bedreigde en mishandelde natuur en 
fauna betreft, legde vrijwel geen enkel parlementslid noch fractie 
hen een strobreed in de weg.  

Zó betrokken zijn onze volksvertegenwoordigers met het 
onvervreemdbare eigendom van de Nederlandse bevolking!  

Het zal duidelijk zijn dat Joustra niets te zoeken heeft in dat 
adviesorgaan. 

Dat geldt ook voor zijn aanwezigheid in het bestuur van het 
Groenfonds en het kennelijk daaraan gelieerd e commissariaat bij 
de ROI, waarmee hij waarschijnlijk voor zichzelf een riant 
Return On Investment regelt.  



Verder komen we hem tegen in de Raad van Advies van 
Stichting Food Valley – een versluierde naam die feitelijk 
betrekking heeft op alle zakelijke activiteiten van de WUR en 
ook heeft hij zitting in d eRaad van Toezicht van de Groningse 
universiteit, waar hij indertijd zijn rechtenstudie deed en op deze 
wijze alsnog het collegegeld aan het terugverdienen is.  

 

 

Maar het allerbedenkelijkst acht Spotvogel het, dat dit 
inherent onbetrouwbare secreet voorzitter is van het Algemeen 
Bestuur van deKoninklijke Bilbiotheek. 

Wij hebben namelijk uitgebreid ervaring met de wijze waarop 
Joustra hem onwelgevallige publicaties placht te laten 
verdwijnen en zullen er nauw op gaan toezien dat er niet één titel 
uit de collectie van dit literaire topinstituut verduisterd wordt 
of- zo dat heeft plaatsgevonden – er onmiddellijk een vervangend 
exemplaar danwel replica voor wordt teruggeplaatst.  



   

Joustra is het prototype van de omhooggevallen nullité, die naar 
boven likt en voor al wat hij beneden zijn stand waant de neus 
ophaalt. 

Hij sloot zich in de jaren ’90 politiek aan bij D’66 omdat zijn 
formele meerdere, Directeur Generaal Chris Kalden, al vanaf 
zijn jonge jaren lid was van die partij. 

Spotvogel kent Chris Kalden  al sinds de familie Kalden in 
de jaren ‘50 in Wijk bij Duurstede op bezoek kwam bij Chris’ 
tante, die in d eMuntstaat Spotvogels overbuurvrouw was.  

Later ontmoette hij Chris in het gezelschap van twee van 
Spotvogels Culemborgse vrienden en gezamenlijk richtten ze in 
1965 de Vogelwerkgroep Culemborg op.  

Overigens: naast die zus van Chris’ moeder woonden de twee 
Scheveningse dames Spaans, die weer familie bleken van  
Spotvogels latere Arnhemse collega Arie en zijn echtgenote 
Marianne: beiden eveneens uit Scheveningen afkomstig. 

It’s a small world ! 

 



Joustra stapte na zijn LNV-afscheid weer over naar de 
VVD en schreef in 2010 mee aan het verkiezingsprogramma. 

Hij koesterde geen kabinetsaspiraties want had toen al zijn 
blikken gericht op de Onderzoekraad.  

Dat gaat hopelijk zijn Waterloo worden!  

                                                                                                                   MH17 

“Het wás een Buk….daar word ik voor betaald!”                                                    

      



 

 

“Mijn naam is Cornelis Pieter 

Veerman, akkerboer aan het Vuile Gat 

bij het Spui en ik ben gepromoveerd 

academicus getuige mijn dissertatie: 

“Grond en Grondprijzen”.  

Nadat ik na mijn eerste Engelse les “The Greenery ®” 

bedacht en patenteerde, liet ik “the boys from 

Barendrecht” die toko opzetten en ging zelf zaken 

doen achter de Grebbeberg, waar een 

landbouwhogeschool tot universiteit kon worden 

opgeleukt terwijl ik met mijn vriend Aalt de zwaar 

met Aldrin bespoten bloemkooltjes buiten zette en 

we gezamenlijk de naam “Food Valley ®” 

bedachten.  

Patenten kun je wel niet eten, maar ze tikken best 

lekker door! 

Omdat ik zelf op mijn Goudswaards erf echte 

vrijloopkippen heb weet ik dat die beesten oersterk 

zijn en daarom leek het me wel een goed idee van 



Tjibbe, Hans, Albert, Wien en Jan om de 

biologische pluimveehouderij viraal wat in het 

gareel te gaan brengen en tegelijk een hele serie 

neoliberale verdienmodellen te gaan uitnutten. 

Dat leek me als gestudeerd psychopaat écht toppie, 

want je bent dan wel gelovig remonstrant en 

beleidend confessioneel maar geld begint alleen te 

stinken als je het vergooit aan kerkbelasting. 

Achteraf had ik dat laatste prima als Stelling bij 

mijn dis kunnen gebruiken, maar als CDA-

mastodont ben ik daar veel te hypocriet voor. 

Bovendien ben ik met al mijn aan het Vuile Gat 

opgedane boerenslimmigheid zo doorzichtig als een 

fermenterend espenblad, zodat de intellectuele 

tegenpartij al mijn zetten en slagen al dagen van te 

voren ziet aankomen en het zélfs al citerend 

gepubliceerd heeft voordat ik zélf aan de uitvoering 

ervan toe kom.  

Wat inventiviteit en innovatief handelen betreft 

ben ik dus feitelijk bezig om een nieuwe 

vijftienhoekige variant van het antieke ronde wiel 

uit te vinden.  



Daar zit mogelijk niemand op te wachten dus dat 

patent kan ik vergeten. 

Maar het is me wél gelukt om in krap vier jaar tijd 

al die wilde kolereganzen de vernieling in te 

rammen zodat ik en mijn buren daar 

tienduizenden euro’s per jaar aan schadeafschot-

verhuur door kunnen toucheren.  

Gelukkig voor mij koos Spotvogel op 23 Augustus 

2012 niet mijn bedrijf uit voor een fotoshoot maar 

ging undercover bij mijn buurman Henk, zodat ik 

een paar teringwijven met hun you tube film op 

mijn dak kreeg met hun tienduizenden likes. 

Die meenden mij te kunnen pakken op dieren- 

mishandeling, maar ik folter al mijn hele leven 

mijn schaamluizen totdat ze door de dakspanten 

heen richting Zuidland of Beijerland vluchten.  

Dat hoor ik dan weer tijdens de jacht van een 

bevriende gynaecoloog uit Numansdorp.  

Schaamluizen zijn wettelijk onbeschermd en die 

status moeten die rot ganzen ook krijgen.  

Was ik maar weer minister….!”  



 

 

 

Cees Veerman, hier vereeuwigd tijdens het jaarlijkse Dracula Bal in 

Stuifdijk bij Rockanje, stond in 2012 inderdaad hoog op de lijst van 

gegadigden om undercover geportretteerd te worden tijdens de 

walgelijke, mens- en dieronterende misdaden die dagelijks op ’s mans 

landerijen tegen vette zwarte betaling worden gepleegd door libido 

loze en hersen-gemankeerde rompen op benen.  

U ziet hier de situatie bij het boerenbedrijf 

van Veerman even beoosten het dorp 

Goudswaard, waar op afgeoogste 

graanvelden en met behulp van bij wet 

verboden lokmiddelen Grote Canadese 

Ganzen werden aangeschoten en vervolgens 

gemarteld tot de dood er op volgde. 

Een confessionalistisch-neolioberaal massacre waarop feitelijk de 

zwaarste straffen voor de daders een gepaste sanctie zouden zijn. 

Want als volwassen mens in een zich geciviliseerd noemend land 

heeft men zich beschaafd te gedragen tegenover alle levende 

schepselen!  

Echter: Spotvogel kende de situatie en het leek 

hem beter dat zijn ladies ter plaatse de boel vanaf 

de openbare weg zouden filmen terwijl hij zichzelf 

in een ondefinieerbare vermomming vrijuit kon 

gaan bewegen op een der vele Plaatsen Delict in de 

Hoeksche Waard, waar anno 2012 de vroege 

prehistorie herleefde. 



  

 

 

 

 

 

 

Die opzet gelukte volledig zodat er op twee locaties subliem 

bewijsmateriaal werd verzameld dat echter door het Rotterdamse OM 
(dat overduidelijk en onmiskenbaar zich te buiten gaat aan klasse-bevoordeling bij 

schandalige wetsovertredingen en waar dus een onafhankelijk justitieel onderzoek zou dienen  

plaats te vinden) werd geseponeerd. 

Het was niet toevallig dat uw verslaggever in februari 2003 van meet 

af aan het werkdocument “De Pestvogels van 

Veerman” op de rol zette. 

Cees Veerman: dit schandvod zou later immers de 

totale Flora en faunawet verkrachten, met 

parlementaire bijstand van totalitaire oorwurmen en 

reetkevers uit CDA, VVD en LPF.  

En vanaf 7 mei 2007 zou hij de Vereniging 

Natuurmonumenten volledig kapot maken.  

Daarom dienen het verderfelijk 

immorele CDA en de op plat 

egoïsme geënte VVD met wortel en tak uit ons 

politieke landschap verwijderd te worden! 

Het gaat om de toekomst, de beschaving en de 

wellevendheid van ons land, ons volk en van onze 

kinderen!  



Al in 2003 misbruikte Veerman de door hemzelf geregisseerde fake-

uitbraak van H7N7om de wilde ganzen in diskrediet te brengen. 

Daartoe huurde hij een charlatan in die bij Alterra op de schopstoel zat 

om wegens gebrek aan monetaire prestaties vanaf de tweede 

verdieping in de afvalcontainer gemikt te worden.  

Dit serpent, dat zijn hele ambtelijk-materiële existeren te danken had 

aan de wilde ganzen, zorgde er met list, bedrog en valsheid in 

geschrifte voor dat Veerman een jaarlijks hobbyjachtafschot van 

20.000 kolganzen als zogenaamd“flankerend beleid” kon effectueren. 

Tegelijk verkocht deze Farizeeër, die zich in 1977 via de achterdeur 

van Gewetensbezwaarde bij het Rijks Instituut voor Natuurbeheer 

inlikte en jarenlang aan brandganzenonderzoek mocht werken, aan 

Veerman het idee om in de slagpenruitijd tienduizenden zogenaamde 

probleemganzen te gaan vangen en vergassen.  

Jawel: de voorletters van deze natuurnazi zijn dezelfde als die van de 

vreselijke Ziekte van Creutzfelt Jacob: BSE!  

De (toen nog) Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging wijdde als 

dank voor de betoonde diensten een hoofdartikel in hun bedrukt 

toiletpapier `De Jager` aan deze avifaunistische NSB-er.  

En Spotvogel heeft nú nog spijt als de vele haren op zijn hoofd, dat hij 

deze aanrander(want tijdens veldwerk in het Helvoirts Broek vergreep E. zich in januari 

1984 in de RIN-caravan aan een Japanse gastmedewerkster, die vervolgens bij Spotvogel 

haar hart uitstortte) en uitermate onsympathieke collega, niet in 1964 (toen 

hij hem als NJN-klunsje in totaal verregende toestand op een januaridag langs de Lek bij 

Hagestein aantrof) niet spoorloos heeft laten verdwijnen in een van de 

verlaten eendenkooien in het Culemborgse Veld.  

Dat zou later talloze nobele collega’s en 

gastmedewerkers een boel ellende en twee 

toonaangevende mondiale vaktijdschriften onnodige 

rectificaties bespaard hebben.  



 

 

 

Het is dát soort van “wetenschap” dat door platte lieden als Joustra en 

Veerman (die deel uitmaakt van de Raad van Bestuur van de WUR) wordt omarmd.  

Zei Veerman het niet duidelijk in een Volkskrant-interview in het 

voorjaar van 2003: “ik werkte zélf jarenlang in de wetenschap: je 

hoeft niet alle details te kennen om tot goede conclusies te komen!” 

Spotvogel heeft vele honderden publicaties op zijn 

naam staan, hoefde nooit iets te rectificeren en 

heeft nimmer iets gepubliceerd waaraan geen 

grondig onderzoek vooraf ging. 

Wat hem betreft gaat dus die hele op doorzichtig 

primitivisme gestoelde Kenniseconomie zo rap 

mogelijk de verbrandingsovens in.  

Hoewel voor de mode alle partijen er aan 

meedoen en zich blind houden voor de 

desastreuze gevolgen van dit rampzalige 

wanbeleid, zijn VVD en CDA de grote 

voortrekkers van dit afzichtelijke monster, 

dat er enkel op gestoeld is om tegen betaling 

ieder gewenst advies te kunnen inkopen.  

Omdat nagenoeg alle wetenschappelijke instituten, bureaus en ook de 

tot ZZP-er verworden specialisten voor hun betaalde opdrachten 

vooral afhankelijk zijn van centrale of regionale overheden, werden 

leugen, onwaarheid en feitenverdraaiing tot dagelijkse kost en kan er 

hoogstens nog in enkele procenten van de gevallen worden uitgegaan 

van informatie die niet volkomen is voorgekookt door neoliberale 

belangen: dikwijls met onversneden subversief oogmerk.  



Het is dan ook geen toeval, dat we de gereformeerde 

dierenafslachter Veerman ook weer tegenkomen in de 

bestuurcatacomben van de Vrije Universiteit, waar hij 

bij het VU medisch centrum de salonsocialist Wouter 

Bos in het oog kan houden, terwijl hij als deltabewoner 

er beter aan had gedaan om de opstelling van alle vitale 

apparatuur aan een deskundig waterschaderisico te 

laten onderwerpen.  

Want besturen hoort feitelijk synoniem te zijn aan 

vooruit zien! Vandaar die balk! 

Wél denkt deze confessionele egoïst altijd het 

eerst aan zichzelf zodat in 2003, toen op zijn 

bevel tienduizenden hobbydieren nodeloos 

werden vermoord, Veermans eigen kippen als 

eersten werden gevaccineerd, waarna voor de 

vorm de hele Hoeksche Waard volgde.  

“Goed voor je zelf zorgen en de rest laten stikken” is dan 

ook het levensmotto van deze tweebenige kettingzaag, die 

alle terreur in het voorjaar en zomer van 2003 tegen 

biologische pluimveebedrijven en hobbyhouders op 

onversneden Gestapo-wijze door compagnieën stasi-achtige 

ambtenaren van RVV en AID liet uitvoeren, zodat het hele 

volk zou weten: verzet wordt meedogenloos afgestraft! 

Er werden zelfs razzia’s gehouden waarbij in Echteld de 

dierenliefhebster Marga ten Velt in huis werd overvallen door een 

peloton ME omdat zij haar kippen in de trapkast had verstopt.  

En aan de Gruttoweg bij de Groote Peel werd een Moeder Overste 

aangehouden omdat ze een Leghorn onder haar pij verborgen hield!  

  



 

Om deze confessionele terreurdaden ongestraft te kunnen bedrijven 

haalde Veerman een uit 1799 daterende Veewet uit zijn kamferdoos, 

waarin zélfs nog zware lijf- en doodstraffen werden aanbevolen bij 

overtredingen. 

De hele Tweede Kamer zat er bij, keek er naar en iedereen hield de 

kaken stijf opeen!  

Tóch was ook toen al overduidelijk dat er een walgelijke hoax werd 

opgevoerd, waarvan Spotvogel dagelijks de vorderingen en 

planningen kon bijhouden door in het Alterragebouw een blik te 

werpen op de projectkaarten van de Groep Herinrichting Vallei, 

Maashorst, Peel en Kempen. 

Elders legden we al uit hoe er bij die ruimingen constructies werden 

geëffectueerd waarbij miljoenen stuks pluimvee op papier via Rendac 

werden vernietigd, terwijl zij kennelijk via dochter Sonac in het 

zwartslacht-circuit verdwenen.  

Dit is een constructie die tot op de huidige dag opportuun schijnt te 

zijn gebleven en waarin sinds februari 2003 al miljarden kippen, 

kalkoenen, eenden en ganzen buiten elke controle en registratie om in 

de voedselbranche te gelde gemaakt lijken te zijn.  

 

 

 

 

 



Het is ook de reden waarom enkele bedrijven in het segment pluimvee 

en pluimvee-artikelen vanaf voorjaar 2003 exorbitant hebben kunnen 

groeien, zonder zelfs maar de minste schade te ondervinden van de 

jarenlang durende economische crisis. 

 

 

Dit lijkt een boude bewering, maar er zijn keiharde aanwijzingen dat 

vrijwel alle uitbraken van Aviaire influenza-typen waarvan sinds het 

begin van de eeuw sprake is, zijn te herleiden naar moedwillig gebruik 

van synthetisch gemodificeerde smetstof die samen met vergiftigd 

graan in pluimveestallen, vrijlooprennen en bij hobbyhouders wordt 

uitgestrooid. 

Dit verklaart waarom zelfs tijdens de economische 

crisis de, ook door meerdere derde partijen als 

gezagsondermijnend aangemerkte, virologische 

laboratoria te Lelystad en Rotterdam en het van 

meet af aan voor de verspreiding van giftige 

smetstof ingehuurde Lelystadse uitzaaibedrijf, 

financiële toptijden konden draaien.  

Direct hiermee in relatie staat de onafgebroken golf van zogenaamde 

uitbraken van Vogelgriep elders in Europa, in het Midden-Oosten en 

vooral in Zuidoost- Azië waardoor, het werd al eerder opgemerkt, 

Nederlandse exporteurs van pluimveeproducten en hun 

toeleveringsbedrijven een gestage groei door konden maken.  



Het lijdt dan ook geen enkele twijfel, dat Veerman vanaf 

het prille begin betrokken moet zijn geweest bij dit 

monsterlijke project waarbij over dieren, mensen, regels 

en wetten wordt heen gewalst als leven we in de vroege 

prehistorie en heeft de mensheid niet een eeuwenlang 

proces van moeizame civilisatie doorlopen.  

  

Maar in dit seculiere land leven we anno 2017 volgens de regels van 

onze Constitutie en ons eigen Hollandse geuzenfatsoen en er zijn geen 

huichelachtige Waarden en Normen van gereformeerde en liberale 

landverraders nodig die de dictaten van satan en de daaruit 

voortvloeiende egoïstische zelfverrijking tot norm menen te mogen 

verheffen. 

We hebben vanaf de herfst van 2008 kunnen ervaren, tot welk een 

“heilzame werking” die neoliberale selfkicking maatschappij gaat 

leiden en het getuigt van een intense verdorvenheid en een complete 

absentie van enig geweten om zoiets als levensdoel voor zichzelf en 

anderen te stellen.  

Zonder nadere uitleg begrijpt u nu ook dat het geen toeval was dat de 

Flora en Faunawet onder Veerman in Balkenende 1 werd aangerand, 

verkracht en voor dood achtergelaten.  

Gerda Verburg mocht toen de rafelrandjes omzomen en vast stikken 

en de PvdA en D66 deden net alsof zij tussen 1994 en 2002 niet acht 

jaar keihard aan die wet gewerkt hadden.  

Zo weinig stelt wetgeving tegenwoordig nog voor!  

 

 

 



Het is geen toeval dat wij in het voorgaande 

juist Joustra en Veerman wat nader aan u 

voorstelden. 

Afgezien van een extreme mate van 

psychopathische besefstoornis gaan beiden 

namelijk mank aan een ziekelijke hoeveelheid 

grenzeloze zelfoverschatting, onbetamelijke 

geldingsdrang en onverholen neiging tot het 

kwade. 

Beiden zijn afkomstig uit de gezeten ambtenarij: Joustra als 

langdurig Secretaris Generaal bij LNV en Veerman als directeur 

van de Dienst Landbouwkundig Onderzoek en bestuurder van 

de tot universiteit opgeleukte Landbouwhogeschool. 

In die functies zagen en spraken deze trawanten elkaar zeer 

frequent, bijvoorbeeld tijdens de talloze overlegronden die 

vanaf de jaren ’80 de neoliberaal-confessionele veldslag tegen 

zogenaamd overcomplete ambtenaren, vaste functies, tap- 

plaatsen etc. begeleidden. 



En vlak vooral ook alle geheime 

gesprekken niet uit waarin de 

aanval op en afbraak van het 

Nederlandse natuur- en 

faunabeschermingsbolwerk op 

de agenda stond. 

Van meet af aan was het hen er om te doen zoveel mogelijk 

beschermd natuurgebied dat, ten behoeve van de leefbaarheid 

voor almaar meer Nederlanders, vanaf 1928 was veiliggesteld 

door Staatsbosbeheer “terug te pakken”, zoals zij dat noemden. 

Spotvogel werkte vanaf 1972 bij het Rijksinstituut voor 

Natuurbeheer, dat in 1970 was ontstaan door samenvoeging 

van het RIVON en het ITBON en al snel wereldvermaard werd 

vanwege de grote specialistische vakkennis op tal van terreinen.  

Maar al in 1986 (dus amper 3 jaar na het aantreden van 

Joustra als SG op LNV) werd de naam veranderd in IBN, wat 

stond voor Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek.  

Dat was een gevolg van het feit, dat het armlastige 

Bosbouwproefstation De Dorschkamp (ooit opgericht om 

houtproductie op onze minipostzegel te promoten) bij het RIN werd 

ondergebracht en de naamsverandering was niet anders dan 

een lompe coupe van het agro-gepeupel tegen de natuur.  



Amper 2 jaar later zorgde Joustra voorde komst van 

zogenaamde wildbeheereenheden, in hetzelfde tijdgewricht 

waarin hij in nauwe samenspraak met Gerrit Braks en het 

agro-conglomeraat het megastallen-moratorium verkrachtte.  

De volgende zet, waarbij ook Veerman’s rol duidelijker in beeld 

kwam, vond plaats ten tijde van Paars 1, toen voor de VVD de 

burgemeesterszoon Jozias van Aartsen op LNV zetelde, die met 

één pennenstreek op 31 mei 1998 zowel het IBN de nek 

omdraaide als alle wetenschappelijke werkers ontsloeg. 

 

 

 

 

Per gelijke post ontvingen zij allen een brief van DLO –

directeur Veerman met de mededeling, dat men per 1 juni in 

dienst trad bij het WUR instituut Alterra, met als eerste 

directeur de zoon van de zwarte weduwe Rost van Tonningen. 

Vernederender was niet mogelijk en die nota staat nog open! 

Het IBN was kort tevoren door een efficiencybureau beoordeeld 

als een voortreffelijk werkend en presterend instituut, maar 

PvdA en D66 lieten ook deze coupe achteloos passeren.  



Vanuit zijn hoge waarachtige Alterra-

kamer kon Spotvogel daarna zicht houden 

op de in- en uitgaande tweebenige post bij 

DLO, een steenworp verderop, langs de 

Mansholtlaan. 

Dat leerde hem veel over de contactstructuren binnen de 

Wageningse tak van LNV en brachten hem de overtuiging, dat 

een feitelijk failliete branche die de leefbaarheid van ons land 

verwoest en dus alle Nederlanders naar het leven staat en 

bovendien kankerverwekkend en ziekmakend voedsel 

produceert, eigenlijk als volksvijand #1 gekarakteriseerd moet 

worden.  

Daarbinnen passen dus typen als Veerman en Joustra perfect. 

 

 

 

Omdat hij al vanaf zijn RIN-jaren nauw collegiaal contact had 

met opeenvolgende directiesecretaressen en secretariaats-

medewerksters werd hij ook langs die weg op de hoogte 

gehouden van relevante gespreksronden, die zich met het 

verstrijken van de tijd almaar grimmiger begonnen te 

manifesteren.  



Dat verergerde naarmate Aalt Dijkhuizen zich 

almaar meer macht toe-eigende binnen het 

WUR-conglomeraat en de toppics onderwijs, 

wetenschap, onderzoek en educatie volledig 

ondergeschikt werden gemaakt aan 

marktmechanismen die bij een waarachtige 

wetenschappelijke opleidings- en onderzoeksinstelling nooit 

mogen prevaleren.  

Bovendien ontvangt de WUR enorme bedragen aan 

gemeenschapsgelden en alleen al daardoor zouden 

maatschappij-dienende onderzoektaken op tal van 

studievelden hoofdzaak dienen te zijn.  

Dijkhuizen, berucht omdat hij tegen al zijn opponenten dreigt 

met procesgang, toucheerde op jaarbasis een inkomen van 

meer dan 8 ton. Vandaar de enorme handen van die man.  

Maar mét die handen en met de miljoenen euro’s die hij via de 

WUR en langs tal van andere kanalen bijeen harkte, kreeg hij 

het wel voor elkaar om na zijn vertrek ieder al te persoonlijk 

spoor via Wikipedia volledig uit te wissen. 

Want afgezien van de genealogie van de reformatorische 

predikant Aalt van Dijkhuizen uit de 18e/19e eeuw en de 

verwijzing naar een aantal toponiemen met de naam 

“Dijkhuizen” valt er hoegenaamd niets meer te achterhalen.  



De man vertrok in februari 2014, na als bestuursvoorzitter 12 

jaar lang van de WUR een “men vraagt en wij zorgen dat het 

gebeuren kan” –inkoopfabriek gemaakt te hebben waarin 

kwaliteit, waarheid en deugdelijkheid volledig ondergeschikt 

werden aan de pot met geld die ermee binnen te halen was. 

Het was dan ook een complete verrassing dat Dijkhuizen – die 

van meet af aan de ongebreidelde agrogroei predikte- vanaf 

2012 ineens begon met het promoten van de biologische land-

tuinbouw en veehouderij. 

Spotvogel bevroedde, dat de consternatie die een gevolg was 

van de door Zembla in maart 2011 uitgezonden reportage 

“Moord op de honingbij”, hiermee in verband kon staan. 

Immers: liet in die documentaire WUR-onderzoeker Tjeerd 

Blacquiere zich niet schandelijk in de kaarten kijken?  

Blacquiere staat zich er als Senior Onderzoeker op voor, dat hij 

de exclusieve bijenspecialist zou zijn en dat door zijn langjarig 

onderzoek vastgesteld werd, dat de massale mondiale sterfte 

van bijenvolken wordt veroorzaakt door de Faroamijt en niets 

van doen heeft met neonicotinoïdehoudende 

gewasbeschermingsmiddelen die door BAYER sinds een aantal 

jaren op de markt worden 

gebracht.  



Zembla legde echter bloot, dat Blacquiere hierover nog nooit 

een wetenschappelijke publicatie (zelfs geen start- of 

voortgangsnotitie) op papier zette en op zijn specialistische 

palmares bleek evenmin iets te vinden over dit cruciale 

onderwerp. 

Wél legde Zembla de zakelijke verbintenis 

bloot van de zogenaamd ongebonden 

onderzoeker Blacquiere met opdrachtgever 

BAYER! 

Er zal die avond stevig gevloekt zijn in villa Dijkhuizen, maar 

Aalt was natuurlijk uitgekookt genoeg om niet acuut de trom 

te gaan roeren over de zegen van biologisch geitenwollensokken 

gedoe.  

Want dát zouden zíjn geldschieters vast niet appreciëren!  

Tóch moet zich in dat tijdgewricht het kantelmoment van 

Dijkhuizen hebben voltrokken, want nadat Zembla eerder al op 

25 september 2010 de documentaire “Dioxinepaling” uitzond, 

waarin de ware oorzaken van de desastreuze achteruitgang 

van de palingstand werden blootgelegd en op 8 januari 2011 

de reportage “Gif in de Bollenstreek” volgde, waarin het 

neonicotinoïde houdende Imidacloprid prominent de huiskamer 

van miljoenen Nederlanders werd ingespoten, zullen in 

Wageningen wel alle alarmbellen zijn gaan loeien. 



Daarbij komt, dat in de reportage over de bijensterfte ook de 

directeur van het eveneens in Wageningen gevestigde keurings- 

en toelatingsinstituut voor bestrijdingsmiddelen 

CTGB, Spotvogels oud-collega Bart Bosveld, 

weinig overtuigend in beeld kwam en zich 

duidelijk geen houding wist te geven.  

Bart was altijd en net mens toen hij nog werkte 

bij het IBN en Alterra, maar de pecuniapotten die gemoeid zijn 

met het al dan niet toelaten van verdelgingsmiddellen, lagen 

hem duidelijk zwaar op de maag. 

Dus ziedaar: op 8 november 2012 bleek plotseling dat Bosveld 

Wageningen ging verlaten om de directiezetel bij SETAC 

EUROPE op toxisch effluent van zijn voorganger te gaan testen. 

Zetelsnuffelen: had Aalt dat niet even mooi voor hem geregeld?  

Sinds eind 2012 werkt Bosveld dus in Brussel aan een nieuwe 

designing van de SETAC-website en laat alle gifzaken aan zijn 

secretaresse over, wat geen verbazing wekt want op het IBN en 

Alterra zag Spotvogel hem ook al zelden actief bezig. 

Zó maak je als biochemicus carrière aan de WUR!  

 

 



Het vertrek van Dijkhuizen en het aantreden van zijn 

opvolgster op 1 juli 2014 dragen de schijn met zich mee van 

een tevoren bedacht plan, want aangezien toeval niet bestaat 

zou het een waarachtig godswonder zijn dat Aalt in 2012 het 

licht zag en de biologische landbouw en veehouderij ging 

prediken, terwijl amper anderhalf jaar later een 

duurzaamheidsvoorvechtster zijn plaats zou innemen. 

Maar wellicht spelen hierbij de eerder genoemde openbaringen 

van Zembla een niet onbelangrijke rol, omdat men er nooit op 

had gerekend dat alle smerige vuillakkerijen die het agro-

complex al tientallen jaren (en van kwaad tot erger) bedrijft, 

zó prominent en minutieus in beeld gebracht zouden worden.  

Daartegen zijn geen Ontkenningskruid, Verdraaiingswortel 

noch Leugenwingerd opgewassen. 

Er nog van afgezien, dat het een verademing was om een 

vrouw te zien aantreden als bestuursvoorzitter in de van grijze 

pakken, stropdassen en gaatjesschoenen vergeven agro-wereld, 

brengt zij ook boodschappen die tot voor kort uit de kokers van 

Veerman, Dijkhuizen cum suis nog niet eens fluisterend te 

vernemen waren.  



   

      

Zij voegt zich hiermee bij oud-WUR docenten zoals Rudy 

Rabbinge, Herman Eijsackers, Frank Berendse en Jan Douwe 

van der Ploeg, die ook al jarenlang attenderen op de noodzaak 

van een Duurzame en Toekomstgerichte landbouw, tuinbouw 

en veehouderij, met een matig gebruik van meststoffen en een 

verbod op gebruik van persistente bestrijdingsmiddelen. 

Hoewel Louise in haar handmovements soms 

herinnering oproept met haar voorganger, is 

dit dan ook meteen het enige waarin zij 

oppervlakkige gelijkenis vertoond. 

Want Fresco gaat voor Duurzaam en hecht er 

veel belang aan dat voedselproductie in goede 

symbiose met omgevingsfactoren plaatsvindt. 

Toch moet zij bij deze exercities erg goed 

op haar pinken letten en bij de les 

blijven, want het is natuurlijk klinkklare 

onzin om zelfs maar te suggereren, dat 

er in een nietig landje als het onze 

voldoende voedsel zou kunnen worden 

geproduceerd om zelfs maar een fractie 

van de Europese bevolking mee te voeden. 



woordje mogen zeggen? Dit soort verhalen zingt 

namelijk al decennialang rond vanuit Wageningen en zijn er de 

oorzaak van, dat al onze natuurlijke ecosystemen samen met 

de soorts-diversiteit en ons kostbare oude cultuurlandschap 

volledig de vernieling in werden gejaagd. 

De boodschap moét dan ook zijn: “wij ontwikkelen kennis en 

mogelijkheden om er voor te zorgen dat ieder volk op aarde via 

hun eigen land-, tuinbouw en veehouderij in hoge mate 

zelfvoorzienend kan worden in hun primaire voedselproductie..”  

Want het is natuurlijk aan idiotie grenzende 

flauwekul om zelfs maar te drómen, dat wij 

op onze minipostzegel voldoende voedsel 

zouden kunnen produceren om 8 miljard 

monden mee te voeden.  

Dat is niet zo dus zég dat dan ook niet!  

Louise denkt, dat het nog maar een 

kwestie van tijd is voordat ook de 

gewasbescherming op goede voet met 

alle omgevingsfactoren zal zijn 

gebracht en er heilzaamheid in plaats 

van verderf zal worden gespoten! 

Dit zou natuurlijk schitterend zijn en alle milieuproblemen 

kunnen gaan oplossen. 



 

 

 

Zo zou in een model van Fresco ook de vreselijke gewasvraat 

van hazen, waardoor er bijkans geen kuilgras meer over blijft 

voor de melkveestapels van minimaal 200 koeien per bedrijf, 

opgelost moeten worden door de vos die op zijn beurt wordt 

kort gehouden door een bij Dongen vergiftigde of bij Wolvega 

afgeknalde zeearend.  

Afschotpremies van €10.000,- bij inlevering van een linker- 

en rechter jagersarm zouden dan dus oplossing moeten bieden.  

Ook zijn er prachtige voedselpiramiden te bedenken waarin de 

land- en tuinbouw centraal staan, maar feit is helaas dat het 

gros van de kensoorten in ieder geval in ons land al hermetisch 

is uitgeroeid. 

Door de boeren!  

       

 

 

 



Zoals u bemerkt komen wij ook nu weer als vanzelf terug bij de 

draad van dit verhaal, want is het niet zo dat er vanuit het 

agro-jacht syndicaat in collaboratie met andere partijen en 

kennelijk afgedekt door het LNV-segment binnen het Ministerie 

van Economische Zaken, een vuile oorlog wordt gevoerd tegen 

enerzijds grazende en grasetende watervogels en anderzijds 

tegen onwelgevallige bedrijven op het gebied van biologische- 

en dus duurzame pluimveehouderij?  

Dit deel van het complot, waarmee in ons land in het vroege 

voorjaar van 2003 een begin werd gemaakt, heeft zich op 

beperkte schaal ieder jaar doen gelden, waarbij 2014 een 

kantelpunt markeerde waarin (met aantoonbaar en bewijsbaar 

leugen, bedrog en foutieve voorstelling van zaken) duidelijk werd, dat 

het er om te doen was de Smient en de Kuifeend in de 

beklaagdenbank en terug op de jachtlijst te krijgen.  



Afgezien nog van louche kapitale verdienmodellen in het al 

jarenlang existerende zwartslachtcircuit, hadden de massale 

sterfte van duikeenden in Wolderwijd en Gouwzee en de 

daaropvolgende zogenaamde uitbraken onder smienten in 

Zuid- en Noord-Holland, op Texel en in Friesland opnieuw ten 

doel om wilde watervogels via de beklaagdenbank naar de 

nieuwe jacht –en afschotlijsten te dirigeren, die men zich bij 

een volgende regeringscoalitie voor ogen stelt. 

Hierbij minacht men het eco-virologische feit, dat wilde 

watervogels immuun zijn tegen aanvallen van Aviaire influenza 

virus en het bovendien volstrekt onmogelijk is dat honderden 

vogels op hetzelfde moment en op de plaats waar zij 

foerageren direct sterven, zodat zij groepsgewijze aanspoelen. 

De enige mogelijkheid waarbij dit synchrone sterftepatroon kán 

optreden en waarbij swapsbemonstering infectie met H5N8 

aantoont is, wanneer graankorrels geweld in een hoog 

verzadigde emulsie van Strychnine of Zinkfosfide met H5N8-

smetstof is uitgestrooid op de voedselplaatsen.  



Gelet op de overeenkomst in toxische samenstelling van het 

synthetisch gemodificeerde en dus artificiële H5N8 

virus en zinkfosfide (H2N5) moge duidelijk zijn, dat zelfs 

zónder fysiek bewijsmateriaal de dood van 

tienduizenden watervogels in Duitsland en Nederland 

vanaf begin november 2016 aan vergiftiging met Zinkfosfide 

moet worden toegeschreven.(NB: hierbij moet worden opgemerkt dat de 

Chemische formule van Zinkfosfide Zn3P2 is, maar dat in de lijst met Structuur-, 

Empirische-, Moleculaire- en Toxische formules van deze stof H2N5 als kenmerk wordt 

aangegeven. Het is coute que coute een snelwerkend verdelgingsmiddel).  

Alles wat hier omheen door het ministerie van EZ en de NVWA 

werd opgetuigd, maakt deel uit van dit grensoverschrijdende 

misdrijf en zal tot op de bodem door externe (lees: 

internationale) recherchediensten moeten worden uitgezocht. 

Daarbij maken de NVWA en dus het ministerie van EZ en 

derhalve de Overheid en in die rechtspersoon de Minister en 

Staatsecretaris van EZ, zich al vanaf de sterftegolven in 

Wolderwijd en Gouwzee schuldig aan vervreemding van 

bewijsmateriaal in een grensoverschrijdend misdrijf. 

Hierbij stelt de NVWA al het bewijsmateriaal ter hand van het 

bedrijf dat naar het zich laat aanzien de vergiftigingen uitvoert 

en verbiedt burgers, veterinaire deskundigen en toxisch 

virologen op straffe van zware sancties om inwendige visitatie 

op het bewijsmateriaal te verrichten.  



Hierdoor wordt – nog altijd in een grensoverschrijdend 

misdrijf – de waarheidsvinding en daarmee de rechtsgang op 

een ongehoorde wijze belemmerd, terwijl de VVD-minister van 

BiZa Johan Remkes al in 2003 de Nederlandse burger juist 

opriep om “verstandig om zich heen te kijken en melding te 

maken van wetsovertredingen.”  

Zó hoopte die bewindsman 14 jaar geleden het tekort aan 

opsporingspersoneel bij Justitie op te kunnen vangen.  

Wij geven nog altijd gehoor aan die terechte oproep!  

En wij kijken ongevraagd zélfs verder dan ons land klein is.  

Maar het is binnenkort aan het internationale rechercheteam 

om vanaf de Landes, de Gascogne en de Dordogne via 

Bodensee, Ammersee, Plöner See, tot in Mongolië, Zuid-Korea, 

de Chinese Volksrepubliek, Thailand, Vietnam, Cambodja, Laos, 

Maleisië, de Filippijnen, de Indonesische Archipel en Taiwan op 

zoek te gaan naar Vogelgriepvirus met een synthetisch 

Rotterdams accent en een verderfelijk toxische fingerprint.   

Wij zullen hen ook daar graag de weg wijzen!  

Want dicht bij huis stapelde men fout op fout nadat wij in 

onze Vogelgriepdossiers lifetraps inbouwden die feilloos bleken 

te werken.  



Zo verscheen op 22 november deel 31 waarin expliciet het 

bedrijf van vrijloophouder Ben Janssen aan de 

Zwaansheuvelstraat bij Boven-Leeuwen wordt genoemd – een 

locatie die op een spreekwoordelijke steenworp afstand van 

Spotvogels woonplaats ligt. 

In de nacht van zondag 18 op maandag 19 december 2016 

werd er vervolgens in een van de stallen van de familie de 

Beijer aan de Zwaansheuvelstraat met H5N8 behandeld 

gifgraan uitgestrooid, waarna die ochtend door de Beijer bij de 

NVWA melding werd gemaakt van dode leghennen, die 

vervolgens de paar dozijn kadavers overhandigde aan het (zojuist 

uit Leeuwen teruggekeerde) bedrijf, dat sinds Wolderwijd en Gouwzee 

van al het verzamelde materiaal steekproeven moet laten 

bemonsteren bij Wageningen Biovetenary Research aan de 

Houtribweg in hun woonplaats.  

Daar wordt uiteraard Aviaire influenza H5N8 geconstateerd en 

vervolgens wordt al het bewijsmateriaal vernietigd.  

 

 

 



 

Die route bestaat namelijk al sinds voorjaar 2003 en is er ook 

de reden van dat de familie den H. hun scrupuleloze bedrijf in 

Lelystad vestigde op een kavel die – zoals alle gronden in 

Flevoland- eigendom zal zijn van Domeinen en waarschijnlijk 

om niet in erfpacht wordt uitgegeven. 

Zó konden immers vanaf eind februari 2003 door LNV, in 

nauwe samenwerking met een kliek van “boerenbelangen 

clubs” en in het kader van landschappelijke herinrichting, 

pluimveebedrijven “besmet worden” met H7N7, door steeds 

een paar dozijn dieren te vergiftigen met gifgraan waaraan 

virale smetstof was toegevoegd.  

Aldus liet men die giftige kadavers afvoeren naar Lelystad en 

vernietigen, terwijl al het gezonde pluimvee via het zwarte 

slachtcircuit werd gefragmenteerd en vermarkt.  

Hiervan profiteerden enkele grote pluimveebedrijven c.q. 

slachterijen(die sindsdien booming zijn) terwijl VION-dochter 

Rendac alle aangeleverde virusvrije kadavers waarschijnlijk via 

Sonac Sumar naar Almere liet verdwijnen, zonder ergens een 

traceerbaar verduisteringsspoor achter te laten.  



Dit verklaart de extreem totalitaire gang van zaken rond die 

ruimingen en ook waarom veel van de toen geruimde 

pluimveebedrijven nooit een eurocent compensatie ontvingen. 

Boze tongen beweren, dat ZLTO als belangenbehartigingspartij 

door die ten onrechte geruimde (lees: leeggeplunderde) 

pluimveehouderijen, ineens over een ongekend vermogen bleek 

te beschikken, dat echter dankzij de VION-downfall van 

2012/13 weer voor 50% verdampte.  

Het was een neoliberaal geïnitieerde verdienmodeltruc waaraan 

dermate smerige confessionele fingerprints kleven, dat beide 

partijen feitelijk al met déze kennis sanitair buiten de 

aanstaande Kamerverkiezingen geplaatst behoren te worden. 



Maar het verhaal gaat nog veel verder.  

Want herinnert u zich nog de MKz-uitbraak in het vroege 

voorjaar van 2001, die ook niets met waarachtig virus maar 

alles met moedwillige uitzaai te maken had?  

Daarbij had een melkveehouderij bij het Gelderse Oene de 

twijfelachtige eer om als eerste besmet te worden, waarna er 

een serie “uitbraken” en “verdenkingen” volgde waaraan zóveel 

fout was, dat er al na enkele weken werd gefluisterd dat LNV 

hier achter zat. 

Explicieter: de ambtelijke top van LNV. 

Nóg explicieter? 

Oké dan: de huidige voorzitter van de Onderzoekraad voor 

Veiligheid en de toenmalige DG, die immers veterinair 

doctorandus was.   

En wat heeft Oene daarmee te maken? 



Ogenschijnlijk niets maar het is wél de huidige woonplaats van 

de eigenaar van dat Lelystadse uitzaai- en afvoer bedrijf. 

Small world, nietwaar?  

Mocht het u nu gaan duizelen dan spijt ons dat, maar hoe 

denkt u dat wij ons voelden toen we keer op keer moesten 

ervaren dat CDA en VVD van ons land een wingewest voor 

criminele vleessjoemelaars, een killingfield voor enkelvoudig 

prostaatgemankeerde dubbelloopsdragers en een Mekka voor 

mega groeiende pluimveegiganten hebben gemaakt? 

Want dit verhaal is nog lang niet ten einde en verklaart ook 

waarom de Lelystadse fauna-massamoordenaars vanaf het 

ministeriële verscheiden en als bestuursvoorzitter van 

Natuurmonumenten opduikende subversieve orakel van 

Goudswaard, platina zaken deden met het ausradieren van 

inmiddels honderdduizenden bij wet beschermde grauwe-, 

brand-, kol- en Canadese ganzen.  

Sinds het H7N7-verdienmodel uit 2003 dienen zij zich 

blijvend als “gewone” marktpartij te profileren om geen 

argwaan te wekken. En dáárom moeten onze wilde ganzen 

jaar na jaar verguisd en vergast worden. 



Dat is door Veerman geregeld, werd door Verburg en Bleeker 

bestendigd en er staat geen letter van op papier!  

Allemaal tegenstaatsrechtelijk ondershands Confessioneel 

gerotzooi dat bij nacht und nebel bekonkeld werd.  

“Daar zitten we gebeiteld mee tot Magere Hein komt”, schijnt 

Dick den H. jaren geleden tegen een van onze vele 

undercovermedewerkers gezegd te hebben, die in de Ronde 

Venen zogenaamd sloten aan het beugelen was. 

En daarom dringen Spotvogel, Herkauwer, Juvenalis, de Task 

Force Jachtmisstanden, de Faunarecherche en 

Ganzenbescherming Nederland er nu al tien jaar bij alle 

Kamerfracties op aan, dat er in de Handelingen der Tweede 

Kamer der Staten Generaal wordt gerechercheerd van welke 

misdrijven tegen het fatsoen, de rede, de waarheid en de 

rechtschapenheid de Kamerleden Schreijer Pierik (CDA), Ormel 

(CDA), Aptroot(VVD), Oplaat (VVD) en van den Brink (LPF) 

zich bedienden om bij amendement mutaties aan te brengen in 

de Flora en Fauna Wet 2002. 

Al die wijzigingen berustten namelijk op leugen, bedrog en 

foutieve voorstelling van zaken, zoals ook de integrale nieuwe 

natuurwet 2017 van leugen, list bedrog en eigenrichting aan 

elkaar hangt.  



Dit hele wetsinstrumentarium zou dan ook feitelijk per direct 

opgeschort of buiten werking gesteld dienen te worden, zoals 

wij al bij brief dd. 23 december 2016 adviseerden aan de 

Staatssecretaris van EZ.   

In het andere geval verkracht men immers nogmaals de 

fundamenten van onze rechtstaat en constitutie. 

Dat kán en mág anno 2017 niet meer straffeloos gebeuren!  

Daarom wordt het tijd dat coalitiegenoot PvdA, de 

zogenaamde Mooi Nederland coalitie en alle oppositiepartijen in 

beweging komen om het verdorven neoliberale en confessionele 

kwaad uit onze Staten Generaal en uit ons hele staatsbestel te 

verwijderen. 

Want van landverraders en samenzweerders tegen Constitutie, 

Volk en Vaderland, die ter zelfverrijking een pact sloten met 

het absolute kwaad dat in het torentje aanbeden en 

gehoorzaamd wordt, behoren alle democratisch gekozen 

volksvertegenwoordigers afstand te nemen en er schoon schip 

mee te maken. 

Zodat ons gekaapte Smaldeel van Staat van louche smetten 

bevrijd zal worden! 

Vandaar ook weer dit referaat! 

                                      Faunarecherche Internationaal 7 februari 2017                                                
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