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In het Jaar van de haan 

    

 



Waarin opgenomen: 

en de boer hij ploegde voort 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

epos van een failliete sector 
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             penny wise en pound foulish in de polder                            

                   ofwel: hoe krom wil je het hebben? 

 

 

                                    En tal van andere schokkende feiten 



 

 

 

“The wind of chanches” 

Het is begin februari 2017 en volgens onze Chinese tegenvoeters 

leven we sinds enkele dagen in het JAAR VAN DE HAA N, 

zoals oplettende lezertjes ongetwijfeld al zullen vermoeden. 

Voor veel hanen en voor nog veel meer hennen is het nieuwe 

jaar al drie maanden geleden erg droevig begonnen, al kon het 

nóg erger zoals honderdduizenden Pekingeenden en tien-

duizenden wilde duik- en grondel eenden mochten ervaren. 

Dat is op zichzelf al vreselijk, maar als men weet dat de 

achterliggende oorzaak van die sterfte helemaal niet van 

virale- maar vrijwel zeker van toxische aard was, dan geeft 

dit al aan hoe giftig het moderne wereldje van boer, tuinder en 

vooral mega-veehouder is.  

Letterlijk om doodziek van te worden!  



In zijn dossiers “De Pestvogels van Veerman” 

(2006) en “Wachten op de Pandemie” (2008) legde Spotvogel 

al de subversieve en zelfs onversneden criminele achtergronden 

bloot van de zogenaamde Vogelgriepuitbraak in 2003 en de 

pandemische hoax die er in 2008 toe leidde dat de Nederlandse 

overheid voor miljoenen euro’s peperdure Tamiflu-kuren 

inkocht, die later vernietigd konden worden. 

Daar was men niet alleen bij fabrikant Roche maar ook bij 

ondershandse bonusprofiteurs hier te lande erg mee ingenomen.  

Ook aan de actuele zogenaamde uitbraken van Aviaire 

influenza N5N8 kleven reeds vanaf het eerste moment 

(Hiaure juni 2016 en Deurne oktober 2016) uitermate 

verdachte luchtjes, zodat het in november meteen duidelijk 

was dat er stront aan de knikker moest kleven. 

Daarover gaan we hier niet uitweiden, omdat alles 

minutieus is opgetekend in de delen 31 t/m 41 van de in 

november 2014 gestarte reeks Vogelgriepdossiers, zodat alle 

escapades van het fabrieksmatig verwekte synthetische virus 

“voor eeuwig” zijn vastgelegd.  



Het was dus niet erg uitgekookt van de daders 

om een zó doorzichtige hoax op te zetten in een 

tijd waarin er uitermate veranderlijke winden 

waaien in politieke- en bestuurlijke 

klimaatzones en almaar duidelijker wordt, dat de 

maatschappij het niet langer pikt om door leugen, bedrog, 

moord en doodslag geregeerd te worden. 

Onvergeeflijk was het daarbij om een week vóór Kerst een 

uitbraak in scene te zetten op een spreekwoordelijk 

Olympische steenworp afstand vanaf Spotvogels woonplaats 

en daarbij enkele dieren uit een pluimveekoppel te 

vergiftigen waardoor 3 bedrijven aan de Zwaansheuvelstraat 

onder Boven-Leeuwen werden geruimd. 

Want amper een maand eerder noemde Spotvogel expliciet die 

straat in deel 31 van de Vogelgriepdossier-reeks dat gedateerd is 

op 22 november 2016. 

Dat dit keiharde Feit direct aan staatssecretaris en Kamer 

werd gemeld en tot op dit moment (2 februari 2017) tot geen 

enkele politiek-bestuurlijke actie leidde, accentueert de 

extreme verkankeringsgraad van ons Openbaar Bestuur.  



Het kan niet genoeg 

geaccentueerd en herhaald 

worden, dat ons land en haar 

bestuur dankzij jarenlange 

neoliberale en confessionele 

erosie zijn verworden tot een 

beschamend kadaver, waarin 

al het kwaad en verderf heeft kunnen wortelen en woekeren 

dat ingevolge onze Constitutie en ons Volkslied juist bestreden 

en vernietigd behoort te worden. 

Het lijkt dit rapaille volkomen te 

ontgaan, dat het tij allang aan het 

verlopen is en dat de samenleving 

het niet langer pikt dat niet alleen 

onze Verzorgingsstaat maar ook de 

Rechtstaat vanaf 2002 tot onder het 

maaiveld zijn weg gebulldozerd door 

subversieve krachten binnen onze 

regeringscoalities en parlementaire 

vertegenwoordiging.  



Zo werkt de NVWA (onderdeel van de ministeries van 

EZ en WVS) nauw samen met het bedrijf dat 

ervan verdacht wordt betrokken te zijn bij de 

Vogelgriephoax en daartoe onwettig en zelfs op 

grote schaal misdadig te handelen.  

In opdracht!  

Langs deze weg vervreemdt men cruciaal 

bewijsmateriaal en frustreert daarmee opsporing en 

rechtsgang in een grensoverschrijdend en dus internationaal 

misdrijf. 

Daarover handelt het dus niét in dit essay, waarin vooral het 

desastreuze gepruts van de zich “vrije ondernemer” noemende 

slaven van het agro industriële machtsimperium over het 

voetlicht wordt gehaald.  

Van wieg tot graf geketend aan ruilverkavelingsrenten, 

waterschapslasten, verzekeringspremies, megalomane 

bancaire aflossingsverplichtingen en door retailreuzen 

afgedwongen wurgcontracten moet men wel erg veel 

besefstoornis bezitten om zichzelf “ondernemer” te noemen.  



 Als men wat béter bij de les was gebleven, zich niet tegen 

elkaar had laten uitspelen en de oorspronkelijke coöperatieve 

bondsconstructies niet had laten kapen door Agroalligators, 

dan zouden zowel óns platteland als hún boerenstand en 

toekomstperspectieven er anno 2017 heel wat beter voor staan 

dan thans het geval is. 

Want redelijkerwijs gesproken komen er in ons land vrijwel 

geen waarachtig vitale agrarische bedrijven voor: althans 

niet in de gangbaar genoemde takken van veehouderij.  

Akker-, fruit- en groentetelers staan er gemiddeld wat beter 

voor maar van alle veehouderijen en daaraan gelieerde 

bedrijven zijn alléén de biologische telers innovatief, 

verantwoord en toekomstgericht bezig. 

Daarom worden zij ook te vuur en te zwaard bestreden, al 

gebeurd dat uiteraard in het geniep.  

Die boerenslimmigheid gaat hen uiteindelijk collectief de kop 

kosten.  Da’s mooi, want dan hebben ze immers tóch weer een 

coöperatie!                                    

  Spotvogel, 2 februari 2017 



Bij de pinken blijven…. 

Iedereen die weleens op het platteland komt en de ogen gebruikt waarvoor 

deze bestemd zijn, kan het nauwelijks ontgaan dat de publieke ruimte, 

waarin 17 miljoen Nederlanders geacht worden te moeten kunnen leven, in 

steeds sterker mate het aanzien biedt van aaneengeschakelde ruim bemeten 

industriezones die volgeplempt zijn met boerderijen, stallen, loodsen, 

schuren, mestsilo’s, gras- en maiskuilen en almaar vaker ook met 

windturbines.  

Dat danken we aan de amper 50.000 agrarische bedrijven die ons land nog 

telt (hieronder vallen ook groentekwekerijen, bloemisterijen, glastuinderijen en fruitkwekerijen)en 

die er alles aan doen om ons land in sneltreinvaart volkomen onleefbaar te 

maken. 

In de ratrace naar almaar méér productieomzet, die een gevolg was van het 

gekaapte, verkrachtte en compleet over de kop gejaagde “Plan Mansholt”, 

waarover elders al het nodige is uitgelegd, zijn er vanaf 1950 gemiddeld per 

dag 15 agrarische bedrijven verdwenen. 

Die boeren stopten meestal als 

gevolg van faillissement of 

natuurlijk verloop, maar ook 

gingen en gaan er al 

decennialang verontrustend veel 

agrarische bedoeningen in 

vlammen en rook op, die daarna 

niet worden doorgestart. 

Al lijkt dit een contradictio in 

terminis: zo’n stalleninferno, waarbij doorgaans tienduizenden dieren levend 

verbranden, is meestal niet anders dan een ijskoude sanering en het lukt 

justitie en assurantiebedrijven dan ook maar zelden om opzet te bewijzen. 

Zó uitgekookt is men wel op ons platteland!  



Maar ondanks die banale boerenslimmigheid laat men zich wel met evenveel 

gemak in het pak naaien door nog veel uitgekooktere bankiers, zogenaamde 

coöperaties, discutabele standsorganisaties, retailers, zaad-, pootgoed- en 

gifleveranciers en ga zo maar door. 

Niemand verwacht of verlangt van de 

agrarische ondernemers in het 

tijdgewicht waarin wij leven, dat zij het 

land bewerken zoals de Egyptenaren dat 

7000 jaar geleden deden. 

Zoals ook iedereen er begrip voor heeft dat het zware en tijdrovende 

handwerk dat leidde tot wereldberoemde 

schilderstukken met een actuele waarde 

waarvoor hele boerderijstraten (exclusief de 

progressieve Rabo-schuldenlast uiteraard) aangekocht 

zouden kunnen worden, niet langer een 

dagelijkse last hoeft te zijn, maar door 

vernuftige machines kan worden uitgevoerd. 

Hoewel er vanuit sociaal oogpunt bezien veel te 

zeggen is voor het handmatig tot 8x 

per groeiseizoen maaien en binnenhalen 

van kuilgras en hooi en ook de 

werkgelegenheid daar zeker vruchten 

van zou plukken, begrijpen de meeste 

mensen wel dat dit met cyclomaaier, 

schudder, acrobaat en silagewagen veel 

makkelijker en vooral ook veel sneller 

gaat. 

Tijd is immers geld!  



Van de moderne, altijd gehaaste, 

agrarische ondernemer kan men 

natuurlijk niet verwachten dat hij rustig 

de tijd neemt om vanachter zijn ossen- of 

paardenspan acht te slaan op het 

natuurlijke leven op zijn landerijen, die hij immers als diepgelovig christen 

(nog altijd wortelt het geloof stevig op het platteland) van zijn schepper in bruikleen heeft 

gekregen.  

    Deed hij dat wél, dan zou hij ook weten of en waar er in zijn graslanden en 

akkers natuurlijke medebewoners huizen, die 

feitelijk de oudste rechten hebben omdat zij er al 

honderden jaren hun nesten hebben gemaakt, 

de eieren uitbroedden en de kuikens tot 

wasdom begeleidden. 

Maar in het moderne boerenbedrijf 

doet alleen het aflossen van de 

schuldenlast bij bank en agro-

industrie er nog toe en daarvoor 

moet letterlijk alles wijken dat niet 

direct in klinkende munt te 

verzilveren is.  

 De gangbare boer is daardoor verworden tot een 

slaaf van het grootkapitaal die van de 

morgenstond tot laat in de avond in touw is, 

dikwijls voor een netto maandinkomen van amper 

modaal!  

En dat noemt zich dan zelfstandig ondernemer. 

Je moet het zélf maar geloven!  
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1. IN Den BEGINNE 

 

 

De hele plattelandsellende begon, toen de eerste naoorlogse 

landbouwminister Sicco Mansholt die in zes opeenvolgende kabinetten 

deze post bekleedde, zowel de stringente schaalvergroting als een vaste 

minimumprijs voor Nederlandse agrarische producten tot zijn beleid 

maakte. 

In vervolg daarop lanceerde hij als eerste 

Eurocommissaris zijn Plan Mansholt, waardoor 

alle Europese boeren werden gefêteerd met 

vorstelijke subsidies vanuit EEG-middelen.  

Zijn latere pogingen om deze enorme fout te 

herstellen waren al op voorhand tot mislukken 

gedoemd, zodat er tot op de huidige dag met 

onterechte miljarden wordt gesmeten in de 

onverzadigbare agro-put!  

Dit is, eveneens volkomen onterecht, een niet 

onaanzienlijk vast bestanddeel van het 

jaarlijkse boereninkomen en wordt opgehoest 

door de belastingbetalende burgerij.  

Feitelijk dus dankzij de PvdA!  

Money for nothing maakt mensen – en zéker boeren –lui, zoals weldra tot 

ons aller schade en schande zou blijken.  



Rond 1960 haalde Spotvogel vanuit Wijk bij Duurstede eieren bij een 

kleine boer die pal over de Prinses Irene Sluizen woonde. Zijn kippen 

scharrelden op het erf, in de boomgaard en 

op het dijktalud en kostten destijds een 

dubbeltje per stuk. 

Tien oude Hollandse centen per ei, dus 

tien eieren voor 

een gulden. 

Echte eerlijke scharreleieren, want herbiciden 

noch insecticiden werden er door Reinier van 

der Linden op zijn erf en in het hoogstamfruit 

gebruikt en de kippen werden alleen met zelf 

geteelde maïskolven bijgevoerd. 

Tien jaar later kwam hij vaak aan huis bij een melkveebedrijf in het 

Beesdsche Veld onder Tricht, waar Gerrit van Loenen zo’n 35 rood- en 

zwartbonte dames molk, die 55 cent per liter in kas brachten.  

Die beesten graasden in onbedorven 

kruidenrijk weiland waarin zelfs de 

kwartelkoning zich liet horen en het 

melken was een feest met rondom 

patrijzen, kieviten, grutto’s, 

graspiepers en veldleeuweriken. 

 

’s Winters stonden de melkmeisjes op stal, moest 

dagelijks de grup worden leeggeschept en werd de 

ruige mest met de kruiwagen naar buiten gebracht.  



Al die ruige mest werd op de 

mestvaalt gezet, een paar maal 

omgewerkt en in het voorjaar 

over de landerijen verspreid. 

Van voor de bodem, het milieu en 

de biodiversiteit ronduit 

desastreuze wanvertoningen als 

overbemesting en dumping 

d.m.v. injectie was toen nog lang 

geen sprake. 

Wél waarschuwde de Stichting Natuur en Milieu toen al voor de enorme 

gevaren die de oprukkende trend van ligboxenstallen en megavarkens- en 

pluimveestallen met zich mee 

bracht.  

Maar noch het primitieve 

landbouwsyndicaat zelf als de 

door confessionele en liberale 

wegkijkers bezwangerde politieke 

machtsstructuren, wensten de 

klemmende, met tal van 

praktijkvoorbeelden 

gedocumenteerde, appèls op het 

gezonde verstand ter harte te 

nemen. 

DAT BRACHT ONS DUS ALS VANZELF DE ZURE REGEN! 

Overal stierven bossen en bomenrijen als gevolg van verregaande 

verzuring en in Finland moest men zelfs overgaan tot het vanuit de lucht 

bekalken van meren en watersystemen om een totaal afsterven van de 

vegetatie te voorkomen.  



 

Hoewel normaal functionerende 

geesten onmiddellijk lering 

zouden trekken uit de niet mis 

te verstane waarschuwingen 

van Moeder Natuur, bleven 

confessioneel en liberaal 

Nederland als blinde mollen 

doorwroeten in het almaar 

ongenaakbaarder wordende 

Strontmassief en bedachten daar de meest weerzinwekkende en aan 

volslagen achterlijkheid grenzende winst- en verdienmodellen voor.  

Logisch dus, dat daaruit in 1997 een megalomane uitbraak van 

varkenspest moest volgen, die wij 

al in de herfst van 1994 

voorspelden toen we in met 

zwijnenpest besmette gebieden in 

het Noordoosten van Duitsland 

mesttransporten vanuit Gemert 

aantroffen.  

Maar aan onze tijdige waarschuwingen had men aan de 

Bezuidenhoutseweg in Den Haag geen boodschap!  



 

 

2. Voortwoekerend verval 

Terwijl onze buitengebieden 

in pijlsnel tempo werden 

volgebouwd met 

ruilverkavelingsboerderijen 

ten behoeve van de 

melkveehouderij en de 

akkerbouw, verrezen elders in 

dezelfde haast 

nieuwbouwwoningen met één 

of twee varkens- of 

kippenstallen, op kavels die een oppervlakte van 2 tot 4 hectaren hadden. 

De drukinkt van de nota’s “Bio-

industrie, na ons de strontvloed” en 

“Bio-industrie, Augiasstal in natuur en 

landschap” was nog maar amper  

opgedroogd of bleek men er van uit te 

gaan, dat die kleine krabbelaars al hun 

mest wel kwijt zouden kunnen op de 

“eigen” grond, die zij dankzij de 

Rabobankkredieten samen met 

woning, opstallen en stalinrichting in “eigendom” hadden verworven.  

Een schijneigendom dus, dat mondeling werd verkocht als winst, maar 

waarop in de praktijk van meet af aan erg veel af te dingen was. 

Dit zou dan ook al spoedig een dramatische misrekening blijken! 



Analoog aan deze ontwikkelingen legden namelijk de gevestigde 

standsorganisaties Katholieke 

Nederlandse Boeren en Tuinders 

Bond K.N.B.T.B. en de Christelijke 

tegenhanger C.B.T.B. het af tegen de 

tijdgeest en zo werd ons land 

verrijkt met LTO en ZLTO: twee aan 

het subversieve grenzende 

syndicaten die weinig goeds en erg 

veel ellende teweeg zouden 

brengen.  

Terwijl er vroeger normale intermenselijke co-existentie was tussen de 

oude standsorganisaties en de politiek en Sicco Mansholt er geen 

problemen mee had om als sociaal -democraat een dansje te maken tijdens 

een CBTB-landdag te midden van remonstranten en gereformeerden, werd 

door de komst van LTO/ZLTO alle intermenselijkheid – voor zover nog 

aanwezig - uit de boerengezelschappen geramd. 

Het ging in toenemende mate alleen nog maar om zo 

hoog mogelijke productie en daarvoor diende álles en 

iedereen te wijken.  

Het welzijn van de individuele boer 

deed er amper nog toe en de kosten 

daarvan kwamen op de schouders van 

maatschappij en samenleving terecht. 

Echte boerenvoormannen zoals Joris 

Schouten van de K.N.B.T.B. en Barend 

Biesheuvel van de C.B.T.B. heeft de “herstructurering” van 

de boerenorganisaties niet opgeleverd en men kan zélfs 

stellen, dat LTO/ZLTO op een almaar grotere afstand van 

hun achterban zijn komen te staan.  



Want omdat er binnen het landbouwsyndicaat met enorme kapitalen 

wordt geschoven is het niet verwonderlijk, dat het verachtelijke monstrum 

“keep your mouth were the money is” ook hier opgeld doet.  

Het moet zélfs voor 

boeren te begrijpen 

zijn, dat een 

agrarische 

standsorganisatie die 

handel drijft in 

plattelandsvastgoed 

wel de allerlaatste 

partij is om er je eigen 

hebben en houden 

aan toe te 

vertrouwen.  

Datzelfde geldt wellicht nog in veel sterkere mate ten aanzien van de 

zakelijke belangen die ZLTO heeft in bedrijven als VION (o.a. bekend van het 

schandaal met ontdooid en omgekat vlees: zie Zembla reportage “gesjoemel met vlees”) en de 

energiecentrale van  

die voornamelijk op pluimveemest 

draait. 

Dit laatste is vanzelfsprekend een 

goede zaak, omdat de industriële 

pluimveehouderij volgens het 

proefschrift van Dr. Cynthia van Dijk 

(08.10.14)de veroorzaker, 

accumulator en verspreider van 

hoog-pathogene Vogelgriep is. 



Dat er op jaarbasis ruim 1/3e deel van alle Nederlandse pluimveemest in 

deze centrale wordt omgezet in energie en hoogwaardige schone 

meststoffen, is dan ook een grote stap voorwaarts op het niveau van 

milieu- en bedrijfshygiëne. 

Vraag is wél, of ook de mestleveranciers hier structureel van 

meeprofiteren zolang hun sectorale belangenbehartiger ook hier midden 

in de monetaire strooppot zit.  

In het geval Vion lijkt het gevoelsmatig erg onfris, 

om als boerenstandsorganisatie zakelijke belangen 

te hebben in een bedrijf, dat er op gericht is om 

tegen zo laag mogelijke kiloprijzen slachtvee in te 

kopen, om zodoende de Retail en 

grootwinkelbedrijven van hun kiloknallers te kunnen 

voorzien. 

Want Hans Huybers noch Albert Jan Maat kunnen 

aannemelijk maken, dat een in een 

marktonderneming participerende belangenpartij zo 

hóóg mogelijke inkoopprijzen zal bepleiten ten 

faveure van hun boerenachterban. 

Het hemd is immers altijd nader dan de rok!  

En het bedrijfsleven beloont dergelijke coulance méér dan royaal!  

Met sociaal- noch maatschappelijk 

verantwoorde belangenbehartiging heeft dat 

geen lor van doen!  

Hetzelfde geldt voor zakelijke 

participatiebelangen bij tal van andere agro-

gelieerde bedrijven zoals Friesland-Campina, 

om er maar willekeurig eentje te noemen.  



Want dáár bepaald men de kiloprijsstelling van de 

zuivel waarvoor tienduizenden leden zich met ziel, 

zaligheid, hebben en houden en tegen verstikkende 

wurglasten aan de bancaire sector en het 

bedrijfsleven hebben geketend. 

Zuivel, het zei nog maar eens gezegd omdat men 

daar totaal niet bij stil staat, die in haar pure vorm 

feitelijk de moedermelk voor het kalf behoort te 

zijn en waarvan het biologisch beschouwd absoluut 

onnatuurlijk is dat die, anders dan incidenteel, door 

kleuters, pubers en volwassenen wordt gedronken.  

Dit gebeurd dan ook onder het mom van een leugenachtig gezondheids-

vaandel waar nooit tegen is opgetreden 

door de verantwoordelijke regeringen, 

die vanaf de jaren ’60 zélf tot aan de strot 

in de melkplassen en boterbergen 

stonden! 

Want iedere voedingsdeskundige kan 

beamen, dat het helemaal niet gezond is 

om dagelijks 3 pinten van een halve liter 

koemelk naar binnen te werken. 

Zèker niet voor de opgroeiende en 

schoolgaande jeugd, die daardoor gemakkelijk 

een levenslange lactose-intolerantie kan 

ontwikkelen. 

Dit is in het geval Joris Driepinter cum suis 

temeer heel ernstig, omdat er sprake is van 

moedwillige misleiding met het vooropgezette 

doel om zoveel mogelijk zuivel te kunnen 

vermarkten.  



Chinees-Iraans onderzoek bracht namelijk alarmerende 

lactose-gerelateerde feiten aan het licht.  

Zo zou de Galactose, die voor 50% deel uitmaakt van 

Lactose, neurodegeneratieve schade aanrichten, verhoogde 

stresshormoongehaltes veroorzaken, tot een verlaging van het 

gehalte aan werkzame antioxidanten leiden en als toegift chronisch 

geheugenverlies tot gevolg kunnen hebben. 

Uiteraard deed mega-melkveehouder Uncle Sam een 

tegenonderzoek en dit leidde zoals te voorzien was tot de 

bewering, dat men voor geen enkele van deze symptomen 

bevestiging had kunnen vinden.  

Als we weten dat er in de VS volgens U.S.D.A met een 

jaaromzet van zo’n kleine 70 miljard zuiveldollars gerekend 

moet worden, dan lag deze uitslag in de hedendaagse door 

Uncle Sam himself bedachte “Kenniseconomie” natuurlijk al 

op voorhand vast.  

Want die hele Kenniseconomie hangt immers van leugen, bedrog, 

winstbejag en foutieve voorstelling van zaken aan elkaar!  

                                      

  

 

 

 

 



 

 

3. Van kwaad tot erger 

 

Het kon natuurlijk niet uitblijven dat het decennialange wanbeleid dat zich 

als gevolg van de tomeloze schaalvergroting, productieverhoging en 

investeringsnoodzaak ontwikkelde, tot een ongehoorde mess ging leiden. 

Eeuwenlang leefden boeren immers in 

sociale plattelandsgemeenschappen, met 

het akker- en grasland rondom. Zij lieten 

hun vee weiden op gemeenschappelijke 

weidegronden en zorgden gezamenlijk in 

de zomermaanden voor het maaien en 

binnenhalen van de hooi- en graanoogst. 

Dat hoeven wij anno 2016 niet te 

romantiseren, want het leven was hard en ongewis en er bestonden nog 

geen subsidieloketten en wildschadecommissies om onverwachte 

misoogsten of kleine tegenvallers mee af te dekken. 

Evenmin was men gebonden aan melk-, graan- mest- 

en ander quoteringsmalheur en kende zelfs onfrisse 

begrippen als Landbouwvoorlichter, AID-inspecteur, 

Loonbedrijf en Standsorganisatie niet. 

Hoe onbekommerd kan het boerenleven zijn! 



Echter: onbedoeld gaf Sicco Mansholt 

vanaf de jaren ’50 het statschot voor 

de landschappelijke en sociale 

ineenstorting van het platteland.  

Want de schaalvergrotingen en 

ruilverkavelingen leidden al gauw tot 

grootscheepse boerderijverplaatsing, 

waarbij de bedrijven vaak honderden meters of wel een kilometer of meer 

van elkaar verwijderd waren(zie hiervoor: Andere Tijden, afl. Polder op de schop).  

Dit verwoestte het saamhorigheidsgevoel en maakte boeren tot elkaars 

concurrenten, die iedere nieuwe ontwikkeling van de buurman direct 

wilden overtroeven met méér koeien, grótere stallen en loodsen, zwáárder 

materieel en een almaar hogere melkgift en akkeropbrengsten. 

Deze onbeteugelde uitbreidingswoede werd aangewakkerd door 

investeringsvrijstellingen en innovatiesubsidies die er op papier heel 

aanlokkelijk uitzagen, maar in feite slechts het lokaas waren waarmee 

troebelwaterbankiers als Lardinois, Wijffels en Zalm (sic!) hun maaltje 

Boerenkarpers wisten binnen te halen.  

Maar omdat een beetje culinaire bankier een voorkeur heeft voor goed 

toebereide snoekbaars, mochten vervolgens de aangehaakte 

zoetwatervarkens net zo lang aan de monetaire haak blijven rukken totdat 

hun eigen lijntje knapte!  

Vanuit het Utrechtse 

penthouse kan men met 

de Rabosterrenkijker al 

die zwarte gaten perfect 

in het oog houden. 

Vandaar dat walgelijk 

hoge gebouw!  



Geen kwaad woord over Herman Wijffels nú, 

maar het is wél de bank waarvan hij jarenlang 

topman was die anno 2017 geen enkele 

coulance kent tegenover clientèle die tientallen 

jaren trouw hun zuur verdiende centen 

kwamen afdragen en vervolgens thuis op 

houtjes konden gaan bijten. 

 

 

 

 

Of erger! 

Want terwijl de 

standsorganisaties veel te 

druk zijn met het regelen van 

hun eigen zaken en Haagse zowel als provinciaalse bestuurders volharden 

in wegkijken en uitstellen, is ons platteland al tientallen jaren verworden 

tot een smeltkroes vol verborgen en verzwegen ellende.  

Daarover schreef Spotvogel al in 2008 het verhaal “Arme 

Trommel” in de van hogerhand doodgezwegen bundel 

“Wachten op de Pandemie”, waarin de zwager en 

buurman van een Rabo-slachtoffer uit het Peelgebied 

tussen IJsselsteijn en Griendtsveen aan het woord komt. 

 

Omdat het leggen van contacten hem gemakkelijk af gaat 

en hij al langer dan een halve eeuw op het Nederlandse platteland 

rondzwerf, zijn hem talloze van dergelijke gevallen bekend. 



Maar in de media verneemt men er alleen iets over wanneer een boer 

zichzelf in arren moede in de publieke 

ruimte van het leven heeft beroofd of 

daartoe een poging ondernam.  

Op de spoorlijn van Cuijk naar Venlo bijvoorbeeld.  

Of in een houtsingel onder Bakel.  

Of door het innemen van een te lage dosis landbouwgif. 

Of door zich door de eigen trekker te laten overrijden.  

Daarom was het ook erg goed, dat Lizzy van Leeuwen in 2014 haar boek De 

Hanenbalken publiceerde, waardoor er ten minste enige reuring rondom 

deze verzwegen agro-kostenpost ontstond. 

Die echter ook meteen weer verstomde, want 

er zijn helaas kapitalistische krachten binnen 

deze confessioneel-neoliberaal verdorven 

maatschappij, die al wat hun botte 

winstbejag maar enigszins kan schaden de 

nek om draaien, doodzwijgen en de pan in 

hakken.  

Daarom is het nuttig en nodig om zich enkele dingen goed te realiseren:  

Een onbekend, maar gegarandeerd enorm hoog, percentage van de 

agrarische bedrijfsbeëindigingen van de afgelopen 30 jaar zijn het gevolg 

geweest van zelfdoding door de hoofdkostwinner.  

Maar de weinig openhartige cultuur van de voornamelijk godvruchtige 

plattelandsbevolking maakt, dat men hier niet over spreekt. Zéker niet 

tegenover buitenstaanders!  

Net zoals stelselmatig al tientallen jaren alle landbouw- en 

veehouderijschade aan water, bodem, lucht, landschap, flora, fauna, 

natuur, milieu, cultuurhistorie en leefbaarheid verzwegen en buiten de 



winst-verliesrekening worden gehouden, zo negeert men ook al een halve 

eeuw de gestaag groeiende maar onder de zoden gewerkte sterftecijfers 

door zelfdoding. 

Wetende dat leven in deze sector, waarin jaarlijks honderden miljoenen 

getekenden voor een paar centen per stuk naar de slachtbank worden 

gesleept, niet bijster veel waard is, mag toch worden aangenomen dat 

iedere dode boer voor zijn sociale omgeving (de bank verkoopt immers levende have, 

inventaris, grond en opstallen wel) toch minstens wel een paar miljoen euro waard 

was. 

Aangezien er vanaf 1960 vele duizenden van 

zulke hopeloze stakkers hun alleingang naar 

de hooizolder, het gifhok, de erfbeplanting, 

de wapenkast, de machineloods of 

anderszins maakten, zou het best weleens zo kunnen zijn dat dit bedrag de 

totale zogenaamd profijtelijke landbouwomzet van een heel decennium 

naar de kroon steekt. 

En dan hebben we het nog niet eens over de kiloprijs van al 

dat menselijke leed!  

 

 

 

 

 



 

4. Strontvloed en gifgolf 1: de strontvloed  

 

Zoals al vaker werd uitgelegd, waarschuwden verontruste burgers er al 

een halve eeuw geleden voor, dat de Nederlandse landbouw en 

veehouderij zich ontwikkelden tot een mens, milieu en natuur 

verwoestend monster, dat tot staan gebracht diende te worden voordat de 

aangerichte schade onomkeerbaar zou zijn. 

Er werd duidelijk en overzichtelijk door deskundige onderzoekers in kaart 

gebracht welke de gevaren waren van de ingeslagen weg, waar dat op 

termijn toe zou gaan leiden en welke mogelijkheden er waren om een 

dreigende milieuramp te voorkomen.  

Dat staat allemaal te lezen in de publicaties van Stichting 

Natuur en Milieu, Milieudefensie en andere 

buitenparlementaire organisaties die wisten, dat wat 

met een pen geschreven staat, met geen 

bijl meer uit te wissen zal zijn.  

Geen enkele politicus hoeft zich anno 

2016 dus nog te verschuilen achter een 

Balkenendiaans “met de kennis van NU”.  

Want papier is verrekte geduldig en dit stond allemaal al begin jaren ’70 

zwart op wit in de collectie van de Koninklijke Bibliotheek! 



En al die onwelkome informatie lag toen 

vermoedelijk aan de Bezuidenhoutseweg en 

het Binnenhof al bij het oude papier!  

Maar álles wat er toen beschreven en 

voorspeld werd is tot 

vér achter de komma 

naadloos uitgekomen! 

Alleen dacht men toen nog in mestverspreider 

versus giersproeitank en was het tijdperk van 

injecteren nog maar amper in zicht. 

In dat tijdgewricht - de jaren ’70 – veranderde de 

omgang met dierlijke mest en 

gier ingrijpend, in eerste 

instantie door de 

moderniseringen in de 

melkveehouderij waardoor 

enorme hoeveelheden 

spoelwater voor altijd 

mudvolle gierkelders 

zorgden.  

Het hoeft geen betoog dat die ruime 

loopstallen vanuit dierwelzijnperspectief een 

enorme plus waren 

Ten opzichte van de vroegere pot- en 

grupstallen waren en blijven de 

ligboxenstallen immers een enorme 

verbetering.  

Maar zoals vaak het geval is, heeft ook dit voordeel weer nadelen die 

nauwelijks of niet tegen het profijt opwegen.  



 

De stalvloer dient namelijk meermalen 

per dag met 

waterstralen schoon te 

worden gespoten en dit 

zorgt ervoor, dat men de gierkelders met hoge 

frequentie leeg moet pompen.  

Om al die vloeibare koemest kwijt te raken ontwikkelde 

men snelgroeiende raaigrasvarianten, die veel 

bemesting kunnen verdragen. Ook werden nieuwe 

inkuilingssystemen ontwikkeld om vele malen per 

groeiseizoen het gemaaide gras in op te slaan. 

Kortzichtig, zoals men bij het 

landbouwsyndicaat genetisch schijnt te zijn 

geboren, ging men er aan voorbij dat koeien 

helemaal geen dunne smurrie behoren te 

schijten en dat zij van nature grazen in 

kruidenrijke vegetaties, waar hun ontlasting 

veel substantiëler van samenstelling is en ook 

een veel natuurlijker aanblik biedt. 

Kortom: het Hollandse melkvee wordt door dit 

systeem opgezadeld met levenslange buikloop 

als gevolg van structureel veel te eenzijdige 

voeding. 

Zelfs agro-veterinairen weten niet beter dan dat dit zo hoort te zijn of 

lullen gewoon mee vanwege hun portemonnee!  



Dat dit ook heel anders kan, bewijzen de 

Hooglanders, Galloways en Heck 

runderen die niet bemeste 

natuurterreinen begrazen en waarvoor 

diarree een volstrekt onbekend 

verschijnsel is. 

Die dieren 

produceren nooit 

natte flatsen, maar draaien keurig drollen waarin 

een melange aan kruiden en fragmenten van 

takken en twijgen is verwerkt.  

Dergelijke mest heeft dezelfde biologische 

samenstelling als het substraat dat men 

eeuwenlang uit potstallen kruide om er de 

akkers en weiden mee te bemesten en is 

een zegen voor de bodemstructuur en een 

rijk geschakeerd planten- en dierenleven.  

Niemand zegt immers, dat we terug 

moeten naar tijden waarin boeren rondreden in open gierkarren waarin 

zij met de puls-emmer het effluent uit pot- en grupstal hadden verzameld 

en deze kostbare meststof weloverwogen over hun landerijen 

verspreidden. Zoals zij dat ook, veelal handmatig, deden met de ruige 

stalmest en de droge stro- en zaagselrijke uitwerpselen uit varkenskot en 

kippenhok.  

Aan die tijden dankten wij wél onze weidevogels en bloemrijke graslanden 

en akkers, waarover Thijsse in zijn Verkadealbums de nodige boekjes open 

deed!  



Bloemrijke weiden en akkers vinden we anno 2016 nagenoeg alleen nog in 

natuurgebieden en op plaatsen waar – al dan niet collectief – op 

deugdelijke wijze  Agrarisch Natuurbeheer wordt gepleegd. 

Voor het overige rotzooien de rundveehouders maar naar eigen willekeur 

aan in de uitzichtloze ratrace om d.m.v. verhoging van de melkgift het 

inkomen op peil en de schuldenlast nog enigszins beheersbaar te houden.  

Zij zijn de galleislaven aan boord van het neokapitalistische fregat “DE 

ONDERGANG”!  

Daarom maaien en injecteren ze tot 8x per 

groeiseizoen al het natuurlijke leven uit hun 

verderfelijke raaigras-monoculturen en 

leggen op en rond hun erf een borstwering 

van graskuilen aan waarmee een normale 

rundveehouder gemakkelijk twee winters 

door kan komen.  

Daarnaast kuilt men ook snijmaïs in–een al net zo verderfelijk 

monocultuurgewas als raaigras- 

en voert natuurlijk ook het in 

balen geperste hooi, dat immers 

gewoon gedroogd raaigras is. 

Zélfs een rund zou daarvan 

pullen gaan schijten!  



  

 

 

 

 

Zoals met alles waarmee gerotzooid kan worden is dat ook het geval met 

Agrarisch Natuurbeheer. Zo kon het dus gebeuren dat boeren die 

tienduizenden euro’s opstreken aan nestpremies, zoals een maatschap in 

polder de Zeevang onder Oosthuizen (NH), in sneltreinvaart de hele 

weidevogelpopulatie opsoupeerden en daarmee een wissel trokken op de 

vitaliteit van de broedpopulatie in een aangrenzend natuurreservaat.  

    

 

 

 

 

 

Men hoeft niet gestudeerd te hebben om te kunnen snappen, dat een 

nestpremie alléén terecht is uitbetaald als er ook kuikens kunnen 

opgroeien. Op dit bedrijf werd, getuige eigen onderzoek, in 2006 en in 

2009 geen enkel kuiken groot!  

Enfin: dat bedrijf was ook slechts eigendom van de oom van de provinciale 

coördinator Agrarisch Natuurbeheer Water, Land en Dijken! 

Opnieuw: het hemd en de rok, begrijpt u wel?  



Terwijl dus de melkveehouders het 

ecologische leven in onze graslanden 

verwoestten, trokken analoog hieraan de 

doorgaans grondarme pluimvee- en 

varkenshouders RABO gemutst en 

Strontbeslagen ten strijde tegen het leefmilieu 

in de rest van onze buitengebieden. 

Want om Retail en winkelbedrijven in de 

gelegenheid te stellen om de schappen barstensvol te laden met bijna 

gratis vleeswaren en spotgoedkope eieren, propten zij 

gestaag groter wordende stallen vol met almaar méér 

kippen, kalkoenen, biggen, fok- en vleesvarkens. 

Dat was nódig, zo beweerden zij, omdat er anders als 

boer geen droog brood meer te verdienen viel aan 

kotelet, karbonade, kipfilet en fake-scharrelei.  

Iedereen met een klein beetje hersens kan zelf 

bedenken, dat producenten de eerste partij 

zijn de kúnnen en moéten bepalen wat de 

kostprijs van hun producten is en hoeveel zij 

daarop moeten verdienen om een 

welvaartsvast inkomen te behalen.  

Verkoop je ónder de kostprijs, dan knoop je daarmee zélf alvast de strop 

om eigen nek. Naarmate er méér collegae zijn die dit faliekant slechte 

voorbeeld volgen is er al rap een point of no return bereikt, zéker als al die 

concurrenten blind gaan uitbreiden om via productieverhoging het 

inkomen op peil te houden. 

Dat is dus ook exact wat er al tientallen jaren gebeurd en waarmee die 

kolonie redeloze groeistuipslaven keer op keer met de harde kop tegen de 

zelfgebouwde stalmuur en mestsilowand rent.  



 

Al in de jaren ’80 ontstond er hierdoor een dermate ernstig overschot aan 

varkens- en pluimveemest, dat er mestbanken werden opgezet die 

windhandel gingen drijven in stront en gier. 

Spotvogel kwam in die tijd mesttransporten uit Peel en Kempen tegen tot 

bij Anna-Paulowna, het Bildt en het Oldambt: akkergebieden waar destijds 

weinig of geen varkens- en pluimveeboeren woonden.  

Maar al enkele jaren later troffen we 

een tankwagen van Mestac Gemert 

aan in de Friedländer Grosse Wiesen 

in NO-Duitsland, op akkers waarbij 

d.m.v. borden werd gewaarschuwd 

voor zwijnenpest en hondsdolheid. 

Kort daarop brak er inderdaad in 

Venhorst varkenspest uit, maar ook 

op melding van deze connectie bij 

LNV werd nooit geantwoord! 

Want het zou onze “dure” 

handelsbelangen eens 

kunnen schaden!  

Dat die uitbraak in totaal 

meer dan 2 miljard 

gulden zou gaan kosten 

heeft de Nederlandse 

bevolking dan ook nooit 

officieel vernomen! 



Omdat uw ooggetuige al in 1984 ontdekte dat er vieze luchtjes zaten aan 

de zogenaamde uitbraak van Mkz in de Noordoostpolder (die naar later bleek 

inderdaad moedwillig door CDI-LNV was uitgezaaid), werd de ‘saneringsuitbraak’ in de 

landelijke melkveestapel in 2001 dan ook al verwacht.  

Er werd namelijk al jarenlang teveel zuivel geproduceerd en bovendien 

liep de handel in melkquota de spuigaten uit.  

Ook was door onderzoekers ontdekt, dat er via de rundermest niet alleen 

teveel nitraat-, ammoniak- en 

lachgas-, maar ook zorgwekkend 

hoge methaanemissies 

plaatsvonden.  

De meeste melkveehouderijen 

telden destijds minder dan vijftig 

koeien, maar het streven was 

naar veestapels van honderd of 

zelfs tweehonderd of meer stuks. 

Er moest dus ruimte worden gemaakt en er was de veroorzakers van dit 

probleem en van de integrale mestproblematiek (CDA/VVD) alles aan 

gelegen om ook dat vieze varkentje door Paars 2 te laten wassen.  

De komst van de bestuurlijk niet bijster uitgekookte D66-er Hayo Apotheker 

op LNV leek een prima mogelijkheid, om meteen maar de Mkz-sanering op 

te starten. Daarvoor diende er echter wel iets geregeld te worden. 

Uit welingelichte bron werd destijds vernomen, dat Apotheker 

onder bedreiging werd gesommeerd om loyaal medewerking te 

verlenen, waarna hij aftrad en zijn partijgenoot Brinkhorst de 

klus met plezier (te zien in alle journaalbeelden) af maakte!  

Dit laatste heeft niet rechtstreeks te maken met de strekking van dit 

hoofdstuk, maar geeft ook vanwege de op criminele wijze doorgevoerde 

ruimingen van schone bedrijven in Kootwijkerbroek, Kamperveen en elders 



aan, hoe diep de etterende wond van machtsmisbruik toen al was 

ingevreten in het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid.  

Er is nauwelijks reden om aan te nemen, dat er sindsdien een 

structureel genezingsproces is ingezet!  

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Strontvloed en gifgolf 2: de vuilspuiters 

 

In Spotvogels jeugd en jonge jaren, zeg maar een halve eeuw geleden, 

stierven er talloze mensen van alle leeftijdscategorieën in zijn sociale 

omgeving. Er staan hem beroertes, hartstilstanden, fatale valpartijen, 

verkeersongelukken, tbc, verwaarloosde longontsteking en meerdere 

verdrinkingsgevallen voor ogen.  

Maar hij kan zich maar een enkel sterftegeval door kanker herinneren! 

Die hausse begon pas na de 

jaren ’60 en ’70, waarin het 

normaal geacht werd dat men 

tijdens een wandeling of 

fietstocht door het 

buitengebied getrakteerd 

werd op wolken Aldrin, 

Dieldrin, DDT, DNOC, 

Parathion, Diquat of Paraquat, 

waarmee boeren en tuinders 

hun velden en bongerds bespoten. 

Zover het geheugen reikt, waren dat allemaal persistente gifstoffen die bij 

te hoge concentraties direct dodelijk waren en in andere gevallen een 

zware hypotheek op het verdere leven legden.  



De - meestal confessioneel en liberaal misvormde – wetgever, die het 

ongecontroleerde gebruik van die rotzooi al langer dan een halve eeuw 

toestaat, heeft zich nooit bekommerd over de gevolgen voor leefmilieu, 

volksgezondheid en biodiversiteit en volhardt daarin nog tot op de huidige 

dag.  

Het gaat immers om de hardnekkig veronderstelde spil van onze 

economie: de land- en tuinbouw. Terwijl Spotvogel al na één jaar 

tuinbouwschool wist, dat deze weg naar dood en verderf zou leiden!  

      
 

 

Want terwijl dieren vaak eenvoudig te vergiftigen zijn door toevoeging van 

een aantrekkelijke geur, wordt bij ons de toxische stof op sneaky wijze in 

het dagelijks voedsel gebracht door boeren die meer belang hechten aan 

omzet dan aan voedselveiligheid.  

De brave burger is geneigd om blind te 

varen op het vals geaarde kompas van de 

overheid, die immers het vrije gebruik van 

al die middelen heeft toegelaten. 

Dat moet dus wel goed zitten, want 

Vadertje Staat en Moedertje Schippers 

zullen vast geen loopje nemen met de 

volksgezondheid. 

Toch? 

Nou laat ik u meteen maar uit de droom helpen: van de Staat der 

Nederlanden hoeft u helemaal niets te verwachten!  



Die privatiseerde immers het Wageningse gewasbeschermings-

toelatingsinstituut C.T.G.B. en liet toe dat daar een absolute nullité de 

scepter ging zwaaien.  

Uw verslaggever garandeert dan ook, dat zélfs middelen met letale 

gehalten aan cyaankali en arsenicum, mits voorzien van de merknamen 

Bayer, BASF, Roche, Dupont, Dow, Syngenta of Monsanto, zonder enig 

probleem daar een toelatingscertificaat zullen krijgen.  

Weliswaar is die vorige directeur, 

wegens verdienstelijke 

samenwerking met genoemde 

concerns, in 2013 opgeleukt tot 

topmanager bij SETAC Europa’, 

maar daarmee is alleen helder 

geworden, dat men in de 

zogenaamde Kenniseconomie slechts dure gewetenloze hielen hoeft te 

likken om het materieel erg ver te brengen!  

Bosveld was namelijk jarenlang een collega van Spotvogel en is de 

zoveelste rotte mispel die via het schouwlicht als misgeboorte werd 

ontmaskerd. Want het neoliberale gif is in korte tijd veel dieper in de 

maatschappij ingevreten dan men ooit voor mogelijk heeft gehouden!  

De tijden van calamiteitsoefeningen zijn 

dan ook allang voorbij, want momenteel 

worden er met de regelmaat van een 

uurwerk kankergevallen geconstateerd 

waarvan de oorzaak te herleiden valt 

naar de zogenaamde 

gewasbeschermingsmiddelen.  

  



Zoals Zembla al in 2012 aantoonde (en wat zéker niet in de folders van de Keukenhof 

vermeldt wordt) lijkt de bollen- en snijbloemenenteelt koploper te zijn in het 

gebruik van allerhande persistente cocktails.  

Omdat hij zélf in de lentes van 2009 en 2010 onderzoek deed in het gebied 

waar die Zemblareportage (Gif in de Bollenstreek) grotendeels werd opgenomen 

kan Spotvogel er van getuigen, dat daar wérkelijk dag en nacht met giftige 

sproeinevels wordt gewerkt.  

Het is voor de bewoners van de Bollenstreek 

volstrekt onduidelijk met welke gore rotzooi 

zij dag en nacht bespoten worden, terwijl zij 

wel door gemeente, provincie en rijk jaarlijks 

allerlei milieutaks-aanslagen in de bus krijgen en niemand zich om hún 

welzijn en gezondheid bekommerd. 

De allerlaatste op wie zij kunnen rekenen 

lijkt wel de neoliberale minister van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport te zijn, 

die zelden*in de bres springt voor 

landgenoten die door banale 

economische activiteiten in het verderf 

worden gestort. 

Want het is immers háár 

partij die onze eens zo kostbare en mondiaal toonaangevende 

verzorgingsstaat bij het grofvuil zette en vindt dat iedereen de 

eigen zwaar bespoten boontjes maar moet gaan doppen. 

*inmiddels neemt Schippers wél actie tegen de farmaceutische industrie in het Zorgdossier over 

torenhoge kosten van kanker-gerelateerde medicatie. Er is dus nog een sprankje hoop!)  

Afgezien van Israël wordt er nergens ter wereld per oppervlakte-eenheid 

zoveel landbouwgif gebruikt als in ons kleine en overbevolkte landje. 



Bermen, slootkanten, vluchtstroken, 

trottoirs, parkeerplaatsen, tuinpaden, 

patio’s, gazons, speelweiden, 

zandbakken, akkers, graslanden, 

groentepercelen, fruitgaarden, 

glastuinbouwgewassen, aardbei-, 

asperges-, champignon- en 

oesterzwamteelten, vaste planten, 

bolgewassen, snijbloemen, struiken en heesters, men kan het zo gek niet 

denken of er worden op jaarbasis tonnen aan zwaar toxische 

verdelgingsmiddelen in 

gedumpt. 

Volgens de overheid, die 

staatsrechtelijk de plicht heeft 

om haar burgers te beschermen 

tegen van buiten komend onheil 

(vandaar de maandelijkse sirene- aubade en 

het sms-alert systeem) zijn dat 

allemaal onschadelijke stoffen, 

die na gedegen onderzoek een 

toelatingscertificaat hebben verkregen.  

Maar het is volkomen ondenkbaar, dat de cocktail van talloze 

verdelgingsmiddelen die jaarrond dag en nacht in onze publieke ruimten 

worden gestrooid, gespoten of verneveld, op enig moment kan zijn 

onderzocht op schadelijke inwerking op lichaam en geest van allen die met 

deze stoffen in aanraking komen. 

Sterker: het gros van die stoffen heeft een verderfelijke invloed op de 

gezondheid en het welbevinden van eenieder die hiermee in contact komt! 



Er zijn zelfs zeer sterke aanwijzingen, dat de 

explosieve toename van talloze vormen van 

kanker vooral is toe te schrijven aan het 

rücksichtsloze gebruik van persistente 

gifstoffen in de land- en tuinbouw én in de 

civiele sector.  

Want de meest toxisch-persistente middelen 

zijn tegenwoordig gewoon te koop in de 

detailhandel en grootwinkelbedrijven en kunnen 

door iedereen naar eigen willekeur gekocht, gebruikt of misbruikt worden.  

Daardoor is de contaminatie 

van ons leefmilieu met 

kankerverwekkende pesticiden 

nog veel omvangrijker dan 

wanneer wij ons alléén zouden 

beperken tot gebruik van échte 

gewasbeschermingsmiddelen! 

 



Vanzelfsprekend is en blijft 

de agrarische sector veruit 

de grootste gebruiker – en 

daarmee vervuiler- van ons 

leefmilieu met talloze 

stoffen die ervan worden 

verdacht of waarvan 

bewezen is dat zij vormen 

van kanker kunnen 

veroorzaken of verergeren.  

Alle residuen van die persistente stoffen komen onafwendbaar in onze 

voedselketen terecht en blijven in veel gevallen jarenlang toxisch 

werkzaam. 

 

Dit geldt zowel voor de residuen in onze voedingswaren, maar ook voor de 

gigantische hoeveelheden toxische effluenten die zich in de bodem en in 

het oppervlaktewater verzamelen.  

Daarbij komt nog het zeer verontrustende feit, dat met name een 

neonicotinoide als Imidaclopryd en een glyfosfaat als Roundup dermate 

toxisch zijn, dat enkele kubieke centimeters ervan al voldoende zijn om 

hele watersystemen meetbaar en langdurig te contamineren!  



Bij het bespuiten van perceelranden en vooral bij het draaiend 

manoeuvreren aan de kopse einden van een grasland, akker of 

bollenperceel valt niet te voorkomen, dat er druppelsgewijze grote 

hoeveelheden van het gebruikte bestrijdingsmiddel in de kavelsloten of 

weteringen belanden. 

Bij bespuitingen vanuit de lucht is het zelfs evident, dat er door verwaaiing 

enorme dispersie van de sproeinevel plaatsvindt. 

Zo kon uw mobiele nautische snuffelpaal zélf vaststellen, dat fragmenten 

van de nevel van een Chessna, tijdens bespuiting van bollenpercelen bij de 

Zwarte Hoek in de Noordoostpolder, verwaaiden tot midden in het Zwarte 

Meer, een afstand van ruim een kilometer!  

Omdat de kavels daar ca. 800 meter lang zijn en er langs de 

Zwartemeerweg woningen staan, werd er uitsluitend in de richting van de 

Zwartemeerdijk gespoten, waar vele malen een draaivlucht boven open 

water werd gemaakt.  
Het laat zich gemakkelijk raden, dat daarbij substantiële hoeveelheden gif 

in het oppervlaktewater kwamen. 
Dergelijke fracties zijn blijvend in 

het ecosysteem aanwezig en 

kunnen ook door 

zuiveringsinstallaties niet of 

nauwelijks worden verwijderd. 



Zij vormen de dure hypotheek op het leven, die 

ons gratis en voor niks als toegift wordt 

aangeboden door het niets ontziende 

landbouwsyndicaat, dat ondanks alle bewijzen à 

decharge nog altijd door gekozen volksvertegenwoordigers wordt 

omarmd. 

Maar ook veel gemeenten houden 

zich nog altijd doof en blind voor de 

feiten en zetten jaarlijks de gifspuit 

open in groenstroken en op het 

plaveisel in de bebouwde kom.  

Dit is 

natuurlijk 

volstrekt 

dwaas, want het dient geen enkel zinnig doel 

terwijl er goedkopere en niet vervuilende 

methoden zijn om alg, mosbloempje, 

straatjesgras, varkensgras etc. te bestrijden. 

 

Maar kennelijk is het in 

veel gemeentehuizen 

teveel gevraagd om zich 

even via het Internet of 

lokale deskundigen te 

oriënteren in schone en 

veilige alg- en 

onkruidbeheersing.  



Of om er gewoon even bij stil te staan, dat 

medebewoners zoals de merel en de zanglijster 

al dat gif binnen krijgen via de wormen en 

slakken die zij dagelijks eten.  

 

En waarmee zij hun jongen voeren, zodat ook 

daar de jonge generatie al meteen met 

persistente rotzooi gecontamineerd wordt.  

     

Met wat minder haast, een beetje denkwerk en wat méér gevoel is er dus 

nog een wereld te winnen!  

 

 

 

 

 

 



 

6. Strontvloed en gifgolf 3: Chemtrails 

    It’s in the air ofwel: de ondergang komt van bóven 

 

Sinds ongeveer 1995 doen zich aan de onbewolkte hemel steeds vaker 

vreemde verschijnselen voor die iedereen kan waarnemen maar die 

vrijwel niemand ziet.  

Dit lijkt weer een contradictio in termini, maar uit eigen ervaring is 

bekend dat onfrisse percentages van de mensheid in ons tijdgewricht 

ziende blind, horende doof en sprekende stom zijn. 

Want hoewel lawaaierig genoeg, komt er bij ontelbare rompen op benen 

zelden een zinnig woord uit!  

Iedereen kent de condens-

strepen die zich kortstondig 

aftekenen achter op grote 

hoogte passerende vliegtuigen 

en die, met gestrekte arm 

tegen het blauwe uitspansel 

gezien, zelden langer zijn dan 

de afstand tussen duim en 

wijsvinger. En die bovendien 

erg snel oplossen. 



Sinds de komst van de chemtrails echter blijven zulke strepen vaak een 

half uur of langer zichtbaar, verbreden zich geleidelijk tot zij uiteen lijken 

te vallen in zich langzaam ontwikkelende wolkennevels.  

Zo kan een 

stralend zonnige 

dag soms binnen 

anderhalf tot 

twee uur 

veranderen in 

een dag met 

grauwe 

wolkenluchten!  

Hoewel dit 

fenomeen zich al 

vele jaren in ons 

luchtruim 

manifesteert, heeft de overheid nog nooit opening van zaken gegeven over 

het hoe en waarom van deze vluchten en – staatsrechtelijk belangrijker 

nog – met welk RECHT men ons luchtruim schendt en daarin stoffen loost die 

wij als natie beslist niet langs democratische weg besteld hebben. 

Alleen weerman Peter 

Timofeeff probeerde 

weleens uit te leggen 

hoe dat zit met die 

contrails, maar 

kennelijk mag 

niemand hierover écht 

opening van zaken 

geven.  



In het Spotvogeldossier #8 Linke Soep en Kouwe Kip wordt al een 

uiteenzetting over chemtrails gegeven, zodat voor veel inhoudelijke 

informatie naar dat document verwezen kan worden. 

Want dankzij het massale 

wegkijken vliegen er nu 

al jarenlang ware 

luchtvloten van 

sproeivliegtuigen boven 

alle continenten, 

zogenaamd om de 

opwarming van de aarde 

tegen te gaan en het 

klimaat in toom te 

houden, maar in 

werkelijkheid met heel 

andere intenties! 

Die geheime intenties gaan 

vér uit boven de strekking van 

deze nota en hebben ten doel 

om niet alleen het klimaat te 

beheersen, maar vooral om de 

omvang van de 

wereldbevolking terug te 

brengen naar een niveau dat 

men binnenskamers als 

redelijk heeft vastgesteld. 

Over de plaats waar die kamer zich 

bevindt lijkt weinig onzekerheid te 

bestaan, maar ook dat valt buiten de 

doelstellingen van dit geschrift.  



De plannen om het mondiale klimaat op 

kunstmatige wijze te gaan managen dateren 

namelijk al uit de tijd van JFK en staan, links- of 

rechtsom, in nauwe relatie tot wat er op 

22.11.1963 in Dallas met hem is gebeurd. 

Want het was al snel duidelijk, dat er zich via een mondiaal geotechnisch 

klimaatbeheersingssysteem nog tal van andere mogelijkheden aandienden.  

Bestrijden van ziekten en plagen in land- en tuinbouw, bijvoorbeeld. Daar 

was en is immers erg veel geld 

mee te verdienen! 

Daarom creëerde men draagvlak 

door dergelijke activiteiten in 

eerste instantie zogenaamd 

vanuit “medemenselijkheid” op de 

malariamug en tseetseevlieg te 

richten. 

Waar dat toe leidde mocht 

Spotvogel zelf in 1990 en 1991 

aan den lijve ondervinden in de 

Botswaanse Okavango Delta, waar midden in de nacht squadrons zware 

Amerikaanse B52 sproeivliegtuigen op boomtophoogte het hele 

ecosysteem kwamen vernietigen. 

Inclusief de bewoners van de Riverbushman settlements, waarvan in die tijd 

in alle stilte hele familieclans zouden verdwijnen! 

Toen er enkele jaren later een imbeciel aantrad in het Witte Huis, was 

meteen duidelijk dat de rapen gaar waren en dat men Moeder Aarde en 

haar bewoners een kool zou gaan stoven die de hele 

wereldbevolking erg zwaar op de maag zou gaan 

liggen! 



Dat Lyndon Baines Johnson en 

Richard Nixon na 1963 meteen werk 

maakten van het geheime chemtrail-

project blijkt uit deze foto uit 1974, 

waarvan we mogen aannemen dat 

het een toestel betreft dat inderdaad 

bezig is met proeven om het klimaat 

te reguleren. 

Tijdens de perioden Ford, Carter en 

Reagan lijkt het enigszins rustig te zijn gebleven op het Chemtrail front, 

maar vanaf 1995 gingen alle remmen los en duurde het ook niet lang 

voordat er actiegroepen van verontruste burgers ontstonden, die vragen 

stelden, antwoorden aandroegen en informatie vastlegden.  

Dat is heel belangrijk, want kennis is macht en geheime 

gezagsondermijnende projecten bestrijdt men het best door volledige 

openheid van zaken te geven. 

Het gaat ten slotte niet om de peanuts van Jimmy Carter. 

Sterker: het gaat ook niet om de kokosnoten van Harry 

Belafonte, maar om zaken die iedereen allang had 

behoren te weten, maar die stelselmatig verzwegen 

worden.  



Want regeringen van zich democratisch noemende landen en naties 

verneuken nu al decennialang hun eigen volk door te heulen met machten 

die uit zijn op de mondiale hegemonie.  

Zij laten willoos toe, dat hun eigen kiezers vanuit de stratosfeer bespoten 

en besproeid worden en galmen ieder jaar de uitgekauwde litanie over 

volksvijand “K”, die jaar na jaar méér slachtoffers maakt. 

Dat had niet hoeven te gebeuren als ons luchtruim –beschermd met F16’s 

en kruisraketten - hermetisch gesloten was voor vijandige machten met 

hun Chemtrail kisten.  

Aan boord zijn namelijk cocktails van aluminium, 

barium, strontium en ethyleendibromide, een 

melange waartegen zelfs Arnold 

Schwarzenegger, King Kong 

en Sylvester Stallone niet 

bestand zullen blijken te zijn.  

Maar met weinig moeite 

zullen onze knappe medici en biochemici kunnen 

vaststellen, dat residuen van deze, ongevraagd vanuit de stratosfeer 

aangeboden, cocktail, aanwezig zijn in het aangetaste weefsel van lijders 

aan huidkanker, chronische bronchitis, kortademigheid, hart-, nier- en 

leverfalen en keel-, neus- en longaandoeningen.  

Er lopen echter nog altijd vele miljoenen 

sprekende struisvogels rond, die blind blijven 

voor de met chemtrailstrepen bevuilde hemel.  

Zélfs hoorde Spotvogel een tweebenig oerrund 

met tattoos en ringen in neus en oren beweren 

dat er niets aan de hand is, dat contrails altijd 

al urenlang zichtbaar bleven en dat uw 

rapporteur niet wist waarover hij het had! 



Laat ik u zeggen: Spotvogel wilde dat hij het mis had en spoken zag. 

Maar spoken bestaan niet en zijn 

niet fotografisch vast te leggen, zo 

heb ik mij altijd door doctor Bert 

en professor Ernie laten vertellen. 

Met chemtrails ligt dat toch 

anders.  

     

En dat is te bewijzen ook, omdat er 

gewetensvolle burgers zijn die 

fotografisch vastlegden wat hen 

uitdrukkelijk verboden was door de 

uitzendorganisatie die het personeel 

ronselt voor het geheime maar overal 

zichtbare vernietigingswerk van 

HAARP en die later geruisloos verwijderd zullen worden.  

Het zal dus klip en klaar duidelijk zijn, dat hier 

geen maskerade wordt gespeeld en dat er geen 

heksen op bezemstelen rondvliegen die nu en 

dan uit de broek moeten en dan wat 

ongerechtigheid laten vallen.  

Want de smerigheid die er van meer dan 10 km hoogte neervalt vanuit 

verstopte sproeikoppen heeft, vooral in de VS maar ook elders in de 

wereld, al voor talloze vreselijke en blijvende verminkingen gezorgd. 

 



Deze chemsnow veroorzaakt namelijk de Morgellon Disease, een zwerende 

obstructie waarvan de dader ongrijpbaar en het slachtoffer de pineut is! 

Spotvogel bespaart u de vreselijke beelden van zonnebadende burgers die 

over hun hele lichaam bedekt werden met deze chemsmurrie, maar 

hieronder is te zien welk een desastreuze impact het kan hebben op het 

gehele fysieke gestel van de slachtoffers  

Zoiets doet men de vijanden nog niet 

aan, maar hier handelt het dus om 

moedwillig aangebracht letsel, 

afkomstig van psychopathisch 

gestoorde imbecielen die menen dat 

zij naar eigen believen met de aarde 

en al wat daarop leeft om mogen en 

kunnen gaan. 

U vermoedt nu wellicht al in welke 

richting wij ons bewegen?  

   

 

 

 

 

 

 

 

 



Aangezien de eerste twee goals van de chemtrail 

agenda’s al besproken zijn komen we als vanzelf 

terecht bij de grootste actuele bedreiging voor de 

mensheid: de satanische Agrofarmaceut Monsanto. 

Dit totalitaire monstrum is één van de vele 

inktzwarte geesteskinderen van Heinz Alfred 

Kissinger, geboren op 27 mei 1923 te Fürth in 

Duitsland en in de jaren ’30 naar de States gevlucht 

om als Jood aan Hitlers Entlösung te ontkomen.  

 

De psychopaat Kissinger schurkt al zijn hele leven tegen de macht aan en 

het was dan ook niet vreemd dat we hem zagen aan de zijde van de 

beruchte Watergate-sjoemelaar Richard Nixon- de eerste president die via 

een impeachement het Witte Huis via de brandtrap heeft moeten verlaten.  

 

 

 

 

 

De latere vredesnobelprijswinnaar Kissinger zal blij zijn geweest met het 

tot 2x toe aantreden van een politieke havik als republikein Donald 

Rumsfeld en later zijn sektegenoot en Wereldbankbaas Paul Wolfowitz in 

het Pentagon. Daarom is het in het Midden Oosten ook zo’n mess 

geworden. 

Wie het boek “Rumsfeld and the strange story of 

Aspartame” leest zal snappen waarom 

unknown knowings unknown moeten blijven! 



 

Monsanto claimt intussen het mondiale eigendomsrecht op zowat alles 

wat leeft en via genetisch gerotzooi winstgevend is te maken en wordt 

daarom met harde hand uit steeds meer landen verwijderd. 

Want door accordatie van het duivelse Monsanto-concept verkoopt men 

zichzelf letterlijk aan satan op gelijke wijze als doctor Faust dat destijds 

deed.  

Die sloot, volgens de legende, een 7-jaars 

pact met de duivel en werd na afloop van 

die periode door zijn schuldeiser 

genadeloos door het betraliede venster 

van de toren van kasteel Waardenburg 

naar buiten getrokken. 

De bloedige sporen zouden nog altijd 

zichtbaar zijn, maar eigen onderzoek 

bracht in 2008 aan het licht, dat dit in 

ieder geval niet conform de waarheid is. 

Want rode menie is geen bloedplasma!  

Toch staat iets dergelijks ook het rapaille achter 

Monsanto en HAARP cum suis te wachten, dat zich 

naar verluidt heeft ingemetseld in het Pentagon: zoals 

bekend het totalitaire rommelhok van het Witte Huis, 

waar men op 9.11 ook een hele 575-airliner liet 

verdwijnen in een 5.5 meter groot gat in de muur. 

Het is de hoogste tijd dat er wordt afgerekend met hele 

leugen, halve waarheid, list en bedrog rond alles wat met ons huidige 

bestaan en dat van komende generaties van doen heeft. 

Want iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen! 



  

Bij Monsanto beschouwt men namelijk de hele aarde als hun ranch 

waarmee ze naar eigen meug kunnen handelen. De mens is in hun ogen een 

schadelijk insect dat kort gehouden of uitgeroeid moet worden! 

Daarbij gebruiken ze de methoden die ze na 1945 leerden van 

overgelopen en gevangen genomen topnazi’s en – geholpen door 

uitgekookte geldgeile zionisten – verder sublimeerden. 

Doel: de hegemonie over de hele aarde!  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Na zijn pensionering lichtte Ted Gunderson een tipje van de federale sluier 

en onthulde, dat de bomaanslag in 1993 op het World Trade Centrum het 

werk was van FBI-provocateurs.  

Hij werd een luis in de pels van Uncle Sam toen hij in 1995 waarschuwde 

voor de kwalijke bedoelingen van de New World Order Community, beter 

bekend als de Bilderberggroep. 

Terwijl hij werkte aan een boek over de ware achtergronden van de 

moorden op Marilyn Monroe en John F. Kennedy, werd hij ziek en overleed 

in 2011 aan kanker. 

Dat riool kan dus nog niet ten volle worden leeggepompt!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

   



7. Polderend naar de kelder 

 

Enigszins inhakend op het vorige hoofdstuk, waarin immers ons 

grondgebied vanuit de lucht en vanuit een zogenaamd bevriende 

mogendheid wordt verrijkt met ziekmakende cocktails, lijkt deze 

historische opname van een gestrande oosterbuur niet echt misplaatst: 

zéker niet tegen het licht van de afsluitende alinea’s.  

Omdat hij kort na de oorlog geboren 

werd heeft Spotvogel nooit begrepen, 

waarom een goede buur beter zou zijn 

dan een verre vriend. Want hem werd 

immers al als zuigeling ingegeven, dat 

heulen met de moffen gelijk stond aan 

landverraad!  

Hoewel het inmiddels al erg lang geleden is, 

kan hij zich nog levendig herinneren hoe 

moffenmeiden en NSB-ers werden 

uitgejouwd en nagewezen door de brave 

bevolking van Schoonhoven en hoe dat in 

1952 en daarna in Wijk bij Duurstede niet 

anders was. 

De Canadezen en de Britse Tommy’s die de zuidelijke Nederlanden bevrijd 

hadden, werden op handen gedragen en vooral die eersten waren er 

aanleiding toe, dat er meteen een ware volksverhuizing op gang kwam van 

gelukzoekende jonge Nederlandse boeren met kolonistenbloed.  

Er staat hem echter niet één boer voor ogen die toen naar de States is 

gegaan, al moeten dat er toch wel veel zijn geweest.  



Getuige de statistieken verlieten 

namelijk tussen 1940 en 1960 

maar liefst 67.000 boeren hun 

kikkerlands erf om zich op 

grondgebied te vestigen, dat 

feitelijk aan de aborigionele 

indianen toebehoorde, maar door 

Uncle Sam was afgepakt. 

Die Hollanders vestigden zich 

door de hele States en stichtten daar gemeenschappen waarin zij trouw 

bleven aan Heidewietska, Driekusman en Klompendans: culturele artefacten 

die daar nog tot op de huidige dag in ere 

worden gehouden.  

Tijdens een backpacktour van coast to coast 

deed zich in 1981 dan ook de gelegenheid 

voor, om zowel inkopen te doen in het 

dorpje Holland bij Denver (Col) als in de 

bakkerij van Do Schat in Flagstaff (Cal). 

Alleen bakte men daar nog geen bums, waar bakker Welten in ons eigen 

Brabantse Chaam toen al jarenlang reclame voor maakte! 

Tradities veranderden destijds ook op het Amerikaanse platteland nog 

niet erg snel, maar vooral de nieuwkomers keken aan de relatief 

dichtbevolkte oostkust de kunst af van het houden van zoveel mogelijk 

dieren op een zo gering mogelijk oppervlak. 

Per tamtam, rooksignaal, postduif, klompzeilboot, flessenpost en telex 

gaven zij die informatie snel door aan het thuisfront dat, dankzij subsidies 

uit de Wederopbouwpot van Sicco Mansholt en geholpen door hun 

diepgelovige politieke gezindten, meteen aan de slag ging met het massaal 

ophokken van Gods schepping. 



Daardoor beperkten Mansholt’s 

vernieuwingen zich niet alleen tot de 

grondgebonden melkveehouderij en 

akkerbouw die - door middel van de al vaker 

genoemde ruilverkaveling - vanuit dorp en 

buurtschap naar de open ruimte werd 

verbannen, maar kregen ook niet of minder 

grondgebonden varkens– en 

pluimveehouders kansen om hun bedrijf 

enorm uit te breiden.  

De oude kippenhokken die, samen met medebewoners als steenuil, witte 

kwikstaart en zwarte roodstaart, met name in de Achterhoek, in de 

Gelderse Vallei, in het Rivierengebied en in Peel en Kempen vaak een 

speciaal stempel op het landschap drukten, werden gesloopt of raakten in 

verval.  

In de moderne stallen waarin men tienduizenden leghennen en 

vleeskuikens houdt, is geen plaats meer voor natuurlijke logés. 



Ook de huis- en ringmussen, 

spreeuwen, grauwe vliegenvangers en 

andere zangvogels die dikwijls in die 

kippenschuren nestelden werden 

letterlijk dakloos, omdat de moderne 

boerderijen nauwelijks of geen 

nestelgelegenheid bieden.  

Al deze vogelsoorten zijn dan ook 

dramatisch in aantal verminderd, terwijl 

steenuil en vliegenvanger zelfs in veel 

regio’s vrijwel zijn verdwenen. 

Het wil maar niet tot veel Nederlandse 

boeren en hun standsorganisaties 

doordringen, dat er méér is dan 

productie en dat dit méér ook wel 

lééfbaarheid wordt genoemd.  

Hetzelfde geldt dus ook voor de moderne varkenshouderijen, waar het 

met de natuurlijke biodiversiteit dikwijls nog veel erger gesteld is dan bij 

de kippen-, kalkoenen-, eenden- en ganzenhouders. 

Hoe men het ooit heeft kunnen 

bedenken om sociale en 

intelligente dieren als varkens 

louter om het botte gewin met 

duizenden op te gaan hokken in 

ghettostallen is een vraag, die 

Uncle Sam en Nederlandse 

kolonisten op een mooie 

doomsday-dag zullen moeten 

beantwoorden. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Zoals men dan ook zal moeten uitleggen waarom ons, ook toen al redelijk 

dichtbevolkte, land moest worden opgezadeld met honderden miljoenen 

opgehokte dieren, die naast vlees en eieren ook miljarden tonnen 

excrementen en gassen produceren.  

Het is en blijft een grof schandaal dat 

alle kosten daarvan opgehoest mogen 

worden door de Nederlandse 

belastingbetalende burgerij en dat de 

veroorzakers gefêteerd worden met 

subsidies, premies, toelages en 

vrijstellingen.  

 

Natuurlijk gaat Spotvogel hier niet 

bepleiten om terug te keren naar de oude 

varkensstal met ruimte voor een dozijn 

knorrepotten of naar het vroegere 

kippenhok waarin een koppel leghennen 

met haan een onderkomen vond. 



Toen betaalde men immers gewoon een dubbeltje per ei, vijf gulden voor 

een slachtkip en drie rijksdaalders voor een kilo karbonades. 

Die karbonades kwamen van 

een varken dat het hele leven 

scharrelend en zoelend had 

geleefd en daarom vlees 

produceerde waar bij het 

braden geen druppel overtollig 

vocht uit kwam.  

 

Die eieren waren gelegd door kippen 

die vanaf hun eerste dag hadden 

kunnen scharrelen op het erf en in de 

moestuin, bongerd of houtwal van de 

boer en daarbij levenslang alleen 

natuurlijk voedsel hadden gegeten.  

  

     

En die slachtkip had veel langer dan de huidige standaardtermijn van 18 

armzalige maanden trouw dagelijks een heerlijk scharrelei gelegd en het 

énige water dat er bij braden, toebereiden en consumeren aan te pas 

kwam liep uit de mond van de aanwezigen. 

Kom daar nu nog maar eens om bij industrie-eieren en –kippen, die 

dikwijls meer naar vis of soja dan naar pluimvee geuren! 

    

    

    



 

8. De rekening, alstublieft!  

Zojuist, 30 maart 2016, leest uw recensent in de Boerderij dat 

méér dan 33% van de Nederlandse melkveehouders erg krap in de slappe 

was zit.  

En dát terwijl zij vorig jaar hoogzomer nog 

triomfantelijk hun hobbykrielhaantjes 

koning lieten kraaien, omdat de EU dat 

verdoemde melkquotum had afgeschoten. 

Meteen renden ze in rijen van zes naar de 

–vanwege de vakanties maar half 

bemande – Rabobank, om de financiering 

te regelen voor……..uitbreiding van hun melkveestapels!  

Het nieuwe RKK programma “Boer 

zoekt gezond verstand” begon zodoende 

in 2015 op een ongebruikelijk tijdstip!  

Uit het hele als “beleid” verkochte 

Brusselse quoteringsdossier blijkt 

overduidelijk, dat die duurbetaalde 

ambtenaren er werkelijk geen flauw 

benul van hebben met welk soort volk 

ze feitelijk van doen hebben.  

Waar ieder normaal functionerend en zakelijk ingesteld mens eerst gaat 

nadenken voordat zij of hij dure beslissingen neemt, laat de boer zich 

doorgaans leiden door het doen en laten van zijn buurman.  

Die meestal ook alleen maar handelt zoals Zijn buurman dat doet. 

 



Gaat dus die buurman al in begin april de 

eerste snede kuilgras maaien terwijl Gerrit 

Hiemstra, Piet Paulusma en Marco Verhoef 

een kille en natte lentemaand in het 

vooruitzicht stellen, dan ligt de hele polder 

plat terwijl de eerste druppels al vallen. 

Vervolgens kankert men en paar dagen over dat 

kloteweer en draaien de loonwerker, de 

vrachtrijder en de grasdrogerij een volle week 

overuren omdat het gewas van die hele polder 

tientallen kilometers heen en weer gereden moet 

worden.  

Omdat boeren, loonwerkers en grasvrachtrijders altijd haast hebben is de 

kans op ongelukken bij al dat snelle zenuwenwerk overigens niet 

denkbeeldig.  

In dat geval moet in ons wisselvallige klimaat het pas gedroogde gras soms 

nogmaals de fabriek in. Het zal 

duidelijk zijn dat dit niet 

bevorderlijk is voor de kwaliteit van 

het kostbare wintervoer, dat dus 

beter nog even op stam had kunnen 

blijven staan. 

Vroeger molk men nog behapbare veestapels en deden dit soort 

problemen zich zelden voor, omdat er pas gemaaid, gekuild en gehooid 

werd als de weergoden langer dan één dagdeeltje gunstig gestemd waren. 

Maar sinds men almaar meer koeien is gaan melken en als regel zes tot 

acht maal per seizoen kuilgras oogst, zijn bovengenoemde taferelen soms 

letterlijk aan de orde van de dag.  



Het is intussen ook tot de Brusselse 

bureaucraten doorgedrongen, dat ze weer 

eens een van hun inmiddels beruchte 

megablunders hebben gemaakt door de – 

verhandelbare - quotering van de 

melkproductie te beëindigen en deze niet 

gewoon strikt bedrijfsgebonden te maken.  

Want er was écht geen glazen bol voor 

nodig om te kunnen voorzien, dat de 

omvang van duizenden melkvee-

stapels daardoor letterlijk op hol zou 

slaan.  

Daar was trouwens van vele zijden 

voor gewaarschuwd, maar getrouw 

aan de weinig democratische statuur 

van de EU had men zich stoïcijns en 

arrogant nergens iets van 

aangetrokken.  

Immers, zolang EEG en EU bestaan wordt er in Brussel en Straatsburg al 

op ongehoorde wijze ongegeneerd langs elkaar heen gewerkt en zijn de 

gebakken peren voor de samenleving. 

Men had er verstandiger aan gedaan om bij de komst van het melkquotum 

in 1984 een vaste garantieprijs voor volle melk vast te stellen, die geënt 

was op het toen actuele prijsniveau en waarin verliezen door inflatie en 

deflatie geïncorporeerd zouden zijn geweest.  

        



Ongelukkigerwijze voor de boeren werd de wereld rond 1984 juist 

vergiftigd door het monetaire en ethisch ziekmakende prion dat 

neoliberalisme heet en ons in 2008 allemaal in een vrije financiële val zou 

brengen, dankzij het graaiende 

mismanagement van enkelingen.  

Daardoor konden agrohyena’s zoals Frico, 

Coberco en Kampina de, ook toen al bij 

lange na niet kostendekkende, kiloprijs 

aanhouden die zich aanvankelijk iets 

verbeterde maar sinds de komst van de 

Euro alleen verder verslechterd is.  

 

             Kiloprijs melk in eurocenten  

Thans schommelt de melkprijs rond de 30 eurocenten (zeg gemakshalve 

maar rond de 62 oude Hollandse centen), terwijl de boer rond 1970 55 

cent ontving.  

Ondanks jarenlange miljoeneninvesteringen en het totaal 

verhabbezakken van ons leefmilieu, het landschap en de biodiversiteit 

werken de melkveehouders dus nog altijd tegen een gekwantificeerd 

inkomensniveau van 46 jaar geleden.  

Daarom heeft uw geamuseerde toeschouwer ons buitengebied altijd al 

beschouwd als de grootste open inrichting ter wereld! 

Elders legde ik al uit dat u het dubbeltje per écht boerenerf-vrijloop ei uit 

1960 maar eens moet vergelijken met de 4 tot 5 eurocenten die de Retail 

momenteel per ei betaald aan vrijloophouders, terwijl kooihouders blij 

mogen zijn met 2 of 3 cent.  

En met de varkensboeren is het al even erg 

gesteld. Ook zij en hun dieren worden van wieg tot 

graf uitgemolken door het grootkapitaal! 



Tóch zijn er boeren en tuinders die weloverwogen de negatieve trend van 

almaar hogere productie tegen een vrijwel gelijkblijvend inkomen 

inruilden voor een op duurzaamheid gerichte bedrijfsvoering. 

Dat heeft absoluut niets te maken met zweefdromen of geitenwollen-

sokkengedoe, maar getuigt van een gezonde en reële kijk op een moderne 

bedrijfsinrichting in een almaar bewust levender maatschappij.  

.Het zou dan ook absoluut geen kwaad kunnen 

als de EU het heilloze en naar de ondergang 

leidende monstrum van landbouwsubsidies als 

de wiedeweerga zou 

omturnen naar een 

groen belonings-

instrumentarium, dat 

uitsluitend gericht is op 

verantwoord en duurzaam ondernemen in de 

landbouw, tuinbouw, fruiteelt en veehouderij. 

Met koeien in de wei, échte scharrelvarkens en 

onvervalste vrijloopkippen kan ons platteland 

binnen afzienbare tijd voor mens en dier weer 

leefbaar worden, zonder dat daar ook maar één 

agrariër slechter van wordt. 

 

Daarvoor is wél een omschakeling in 

het denkpatroon nodig naar het bio-

ecologische inzicht, dat aan álle groei 

ééns een einde komt!  

 



 

9. Van Rijk-rekenen naar mega-verliesposten  

Het gros van de veehouders, tuinders en akkerbouwers behoort tot het 

belijdende gedeelte van de samenleving en zou dus feitelijk met de 

paplepel ingegeven gekregen moeten hebben, dat respect en eerbied 

vóór en compassie mét datgene wat zij zélf typeren als “de schepping”, 

bij hun dagelijkse beslommeringen zowel het uitgangspunt als de 

leidraad behoren te zijn.  

Echter, wie om zich heen kijkt op het platteland en zich daarbij realiseert, 

dat niet alleen de natuur, de flora en de fauna behoren tot die schepping, 

maar ook alle levende schepselen die vaak onder de meest barbaarse 

omstandigheden zijn opgestapeld in 

donkere stalcomplexen of betraliede 

kooien, zal al rap tot de overtuiging 

komen, dat ons platteland wordt 

bevolkt door ongezonde aantallen 

huichelende zondaars tegen de geboden 

van de door henzelf aanbeden godheid.  

Want louter omdat een of andere 

vleselijke evangelist heeft bedacht dat het dier ten dienste moet staan van 

de mens, bestaat men het om de meest walgelijke schanddaden tegenover 

de dieren en moeder natuur tot dagelijkse broodwinning te maken.  



De érgste satans blijken daarbij 

dikwijls tot de meest sektarische 

geloofsgenootschappen te behoren. 

Alsof de duivel er mee speelt!  

 

Er is in dit essay al het nodige in 

woord en beeld uiteengezet over de vuile leugens en het categorisch 

negeren, doodzwijgen en wegkijken van alle voorspelde en uitgekomen 

ellende die het ontketende agromonster als een gesel over de Lage Landen 

heeft doen razen.  

Een gesel, die van wieg tot graf mogelijk is gemaakt dankzij megalomane 

subsidies, die door de samenleving zijn opgehoest. 

Als dank daarvoor kreeg men van die boeren 

kankerverwekkend voedsel, ziekmakende lucht 

en een tot tientallen meters beneden het 

maaiveld vervuilde bodem en vermestte 

grondwatervoorraden.  

Maar er is nog veel méér dat op het conto van 

dit humanitaire-, ethische-, cultuurhistorische-, 

morele-, ecologische- en economische 

wangedrocht geschreven moet worden.  

Want men verwoestte niet alleen de eigen sociale structuren, maar 

vernietigde bijna álles wat in duizenden jaren moeizaam voortschrijdende 

civilisatie een mondiaal unieke vorm had gekregen. 

En dat daarmee, zakelijk beschouwt, een onnoembaar gigantisch waardevol 

gemeenschappelijk kapitaal vertegenwoordigde. 

Een kapitaal, dat toebehoorde aan alle Nederlanders!  



Eerder al werd uitgelegd, waarom men al ruim 40 jaar geleden de 

deskundige kostenberekeningen van Dr. Roeffie Hueting verzweeg en tot 

op de huidige dag negeert, louter omdat daaruit het totale failliet van de 

Nederlandse landbouw en veehouderij onweerlegbaar zou blijken. 

Zowel in kwalitatieve als kwantitatieve zin is dat syndicaat immers al 

jarenlang een dead duck, die alleen drijvende blijft dankzij subsidies, 

negeren, wegkijken en naar eigen hand gezette kosten-batenanalyses.  

Het ware beter als men in Den Haag 

minder had geluisterd naar de valse 

‘voorlichting’ vanuit het 

agrocomplex en oor en oog had 

gehad voor de massamoord op onze 

unieke cultuurlandschappen, met al 

wat daarin van nature leefde en 

niet voor niets bij Wet bescherming 

genoot. 

Miljoenen Nederlanders steunen al decennialang de landelijke en 

regionale buitenparlementaire organisaties die zich inzetten voor het 

behoud van onze natuur, flora en fauna en die, zoals eerder werd uitgelegd 

(zie de nota “Barbaren in de polder”) letterlijk vleugellam werden gemaakt 

door discutabele krachten vanuit onze zogenaamd democratische 

regering. 

Die regering bestaat op haar beurt uit politici, waarvan het gesommeerde 

ledental van alle partijen slechts een fractie van het aantal leden-donateurs-

begunstigers van genoemde buitenparlementaire organisaties representeert. 

Hoezo democratie?  

 



Om der wille van een verondersteld maar nooit deugdelijk gekwantificeerd 

boerenbelang verdween méér dan 70 % van onze 

weidevogelgemeenschappen, terwijl er in hetzelfde tijdgewricht honderden 

miljoenen euro’s werden uitbetaald ten behoeve van het BEHOUD van die 

ecologisch unieke samenleefverbanden!  

De weinige gebieden waar thans nog 

sprake is van enigszins intacte 

populaties van karakteristieke 

weidevogels staan onder zware druk, 

omdat VVD en CDA niets liever zien 

dan dat de ploeg, het raaigras en de 

cyclomaaier er in gaan.  

Zodat er nóg meer gesubsidieerde 

zuivel kan worden gemolken. 

Wat voor graslanden geldt, gaat helaas 

ook op voor het Nederlandse akkerland, waarop 

letterlijk dag en nacht loonspuiters en boeren in touw 

zijn om er al wat hen onwelgevallig is met persistente 

gifstoffen te vernietigen.  

Daardoor zijn vogelsoorten die vroeger algemeen 

voorkwamen zoals de patrijs, de veldleeuwerik en de 

graspieper nagenoeg overal verdwenen of uitermate 

schaars geworden.  

Alleen in bouwlandgebieden 

waar men d.m.v. agrarisch natuurbeheer minder 

kwistig is met de gifspuit, kunnen deze soorten zich 

soms nog wel enigszins handhaven, al is het aantal 

paren slechts een fractie van dat van een halve eeuw 

geleden. 



In de ratrace naar efficiency werden in de jaren ’60/ ’70 bijna alle 

monumentale hoogstambongerds rücksichtsloos en royaal gesubsidieerd 

gesloopt (rooipremie) en vorstelijk gesubsidieerd vervangen door 

halfstam, laagstam en spil (herplantpremie). 

Dat maakte weliswaar het snoei- en plukwerk wat eenvoudiger, maar 

zorgde ook voor een enorme nachtvorstgevoeligheid van de knop, 

bloesem en vruchtzetting, waarvan men in hoogstammen veel minder tot 

helemaal geen schade ondervond.  

De sloop van het hoogstamareaal bracht 

enorme landschappelijke schade aan in 

vermaarde bloesemtochtregio’s zoals de 

Betuwe en het Kromme Rijngebied: een 

verlies dat onmogelijk kan worden 

gecompenseerd door de hedendaagse 

steriele en fantasieloze potloodplantages.  

Ook gingen er complete ecosystemen te gronde, doordat de oude 

hoogstamboomgaarden vaak echte levensgemeenschappen op zich waren, 

omdat zij doorgaans omgeven waren door meidoornhagen en rijen met 

oude knotbomen. 

De moderne fruitgaarden worden tegen de wind beschut door strakke 

elzenhagen van geringe hoogte die absoluut niet kunnen worden 

beschouwd als een gelijkwaardige vervanging van de oude situatie.  



Hoewel er geen specifieke 

boomgaardvogelgemeenschap is, 

behoren torenvalk, steenuil, ransuil, 

bosuil, groene specht, grote- en kleine 

bonte specht, tortelduif, holenduif, 

houtduif, wielewaal, grote lijster, 

zanglijster, merel, gekraagde roodstaart, grauwe vliegenvanger tjiftjaf, 

zwartkop, braamsluiper, grasmus, 

vink, appelvink, groenling, putter, 

kneu, geelgors, winterkoning, 

heggemus, kool- en pimpelmees, 

staartmees, boomkruiper, spreeuw, 

ringmus, zwarte kraai, kauw, ekster 

en Vlaamse gaai tot de soorten die in 

de vroegere hoogstamregio’s werden 

aangetroffen. 

Hiervan heeft slechts 20% nog enigszins kunnen aarden in de 

moderne fruitplantages.  

Ook dit enorme verlies werd de Nederlandse samenleving 

gesubsidieerd aangeboden door het altijd klagende land- en 

tuinbouw-conglomeraat.  

De totale aangerichte ecologische schade omvat uiteraard ook het 

volledig uitgeholde insectenleven, waarvan vooral de zeer sterke 

vermindering van het aantal dag- en nachtvlinders in het oog springt, 

maar die feitelijk het integrale insectenspectrum omvat: inclusief de 

spinnen, kevers en andere geleedpotigen.  

Ten gevolge van de overbemesting en inspoeling van persistente 

landbouwgifstoffen is dan ook in veel gebieden nagenoeg de gehele 

bodemfauna uitgeroeid, al ziet men dit natuurlijk niet zonder de spade ter 

hand te nemen.  



Wanneer een dergelijk 

onderzoek groots zou worden 

aangepakt dan zal blijken, dat de 

bodem van onvoorstelbare 

oppervlakten van onze intensieve 

landbouwgebieden biologisch 

vrijwel dood is, omdat geen enkel 

natuurlijk organisme bestand 

lijkt te zijn tegen de ongehoorde mate van overbemesting en de 

voortdurende inspoeling van residuen van persistente landbouw-

bestrijdingsmiddelen. 

Ook daardoor hebben weide- en 

akkervogels het steeds 

moeilijker om te overleven en 

nemen zelfs ogenschijnlijk 

weinig milieu kritische 

vogelsoorten zoals de spreeuw, de roek, de kokmeeuw 

en de zilvermeeuw nu al jarenlang in aantal af. 

     

 

 

 

 

Het is dus de allerhoogste tijd voor politici in Den Haag en 

Brussel om te ontwaken en eindelijk in actie te komen tegen het 

agro-monster. 

Want dit wantij valt nu al bijna niet meer te keren. 

En dit is nog maar een klein deel van alle agro-gelieerde ellende! 



                    Wáár is de bonte bloemenweide gebleven?  

Er was namelijk een tijd, waarin iedere weide in ons hele land in voorjaar en 

zomer boordevol bloemen stond en koeien niet alleen gras maar talloze 

geurige kruiden aten, die van nature behoorden tot onze inheemse flora. 

Dat was veel gezonder voor de dieren, die dan ook niet jaarrond geplaagd 

werden door diarree en bovendien melk gaven die kwalitatief van het 

allerhoogste niveau was.  

Maar vanaf de jaren ’70 kwam daarin verandering en verwerden steeds meer 

graslanden tot troosteloze steppen van Engels- en Italiaans Raaigras, waarmee 

zogenaamde veredelingsbedrijven fortuinen verdienden, terwijl échte 

graslandplanten in sneltreinvaart het veld moesten ruimen.  

In plaats van ruige strorijke stalmest 

gebruikte men in die cultuurgraslanden 

uitsluitend kunstmest en drijfmest, die 

aanvankelijk werd gesproeid maar al 

snel door injecteren de grond werd 

ingespoten.  



Zodoende was het al in de jaren ‘80 een bijzonderheid, als er in zo’n 

raaigrasperceel nog een enkele paarden-, boter- of pinksterbloem de kop op 

kon steken, die dan ook prompt handmatig doodgespoten of uitgestoken werd.  

Koeien werden in die tijd omgedoopt tot 

Grootvee-eenheden en er werd exact berekend 

hoeveel Gve’s er op een bunder konden grazen 

zonder de kwetsbare slecht wortelende grasmat 

de aarde in te trappen. 

Dat was vreemd, want tot dat moment graasden 

veestapels van enkele tientallen beesten vaak zomerslang in kleine weilanden 

en was er vrijwel nooit sprake geweest van ernstige vertrapping of molest van 

de kruidenrijke vegetatie. 

Talloze malen werd er destijds door 

vegetatiekundigen een beroep gedaan op het 

gezonde verstand en door veterinairs gewezen 

op het verderfelijke degeneratieve effect van te 

eenzijdige voeding, maar het was allemaal tegen 

onwillige dovemansoren.  

Zó veranderde dus ons eens zo bloemrijke 

land in een kraak en smaakloze 

eenheidsworst van raaigraspercelen, waar 

geen enkele natuurlijke inheemse 

weideplant meer in kan groeien vanwege de 

enorm hoge belasting met drijf- en 

kunstmesteffluenten in de toplaag en in de 

bouwvoor.  

 



Om deze al een halve eeuw geleden voorspelde 

vegetatiekundige mess te verhullen, zaait men nu 

al jarenlang bloemrijke zaadmengsels in langs 

akker- en weideranden: een vorm van 

floravervalsing die strijdig is met de wetgeving!  

Bovendien: vee dat graast in kruidenrijk grasland eet veel afwisselender dan 

het raaigras-vee en bouwt daardoor ook een betere weerstand op, waardoor 

de dieren fit en gezond blijven. 

Is de veearts bij de intensieve melkveehouderij met honderd of tweehonderd 

melkdames vaak als een toegevoegd gezinslid, bij boeren die hun dieren dicht 

bij de natuur houden moet hij zich telkens weer opnieuw voorstellen. 

Bovendien floreert niet alleen de vegetatie bij 

zulke biologische melkveehouders, maar leven 

er op hun landerijen nog volop diersoorten die 

elders geheel of vrijwel verdwenen zijn.  

Er kan zonder meer van worden uitgegaan, 

dat er op zulke bedrijven niets mankeert aan 

de kwaliteit en kwantiteit van de 

bodemfauna en dat ook het 

oppervlaktewater in de kavelsloten en het 

grondwater schoon en smetzuiver zal zijn.  

Het zijn dit soort bedrijven waaraan landsbreed een levensgrote behoefte is, om 

de zwaar aangetaste biodiversiteit te kunnen laten herstellen. 

Daarom zouden Den Haag en Brussel alles 

op alles dienen te zetten om juist déze 

boeren naar een zékere en welvaartsvaste 

toekomst te helpen.(zie voor meer info de 

documentaire ”de kleine oorlog van boer Kok.”) 



 

 

10. ontnuchterende slotsommen  

In de tweede helft van de vorige eeuw en gedurende de afgelopen 15 jaar is de 

Nederlandse land-tuinbouw en veehouderij ingrijpend veranderd. 

Tussen 1950 en 2014 beëindigden per dag gemiddeld 15 boeren hun bedrijf 

wat wil betekenen dat er in die 64 jaren maar liefst zo’n 350.000 agrariërs 

stopten met hun bedoening, die vaak erg kleine grondoppervlakten en 

bescheiden veestapels omvatte.  

Veel van die landlieden stopten met 

boeren na de invoering van de AOW, 

die zicht gaf op een klein maar vast 

inkomen terwijl men voor het 

dagelijks levensonderhoud de eigen 

gewassen, melk, eieren en vlees kon 

blijven gebruiken.  

De komst van de ruilverkaveling, die 

noodzaakte tot samenvoeging van percelen en 

verplaatsing van boerderijen, zorgde voor een 

ware hausse in bedrijfssluitingen, deels door 

natuurlijk verloop maar vooral omdat de 

levensvatbaarheid te wensen overliet en niet 

in voldoende mate te optimaliseren was. 

Zodoende verdwenen er steeds meer van 

zulke keuterboeren en ontstonden er gaandeweg almaar grotere akkerbouw- 

en melkveebedrijven, die coöperatieve samenwerkingsverbanden stichtten en 

de zakelijke belangen lieten behartigen door vakbonden en door de 

Boerenleenbanken, waarvan er in korte tijd tallozen werden opgericht. 



Tot dat moment heerste er op het platteland de “ ieder voor zich en God voor 

ons allen”-modus, wat beslist niet wilde betekenen dat men in slechte tijden 

niet voor elkaar klaar stond. 

Want ook het gezegde over de goede buur en de verre vriend werd hoog 

gedragen in het vaandel van de eenvoudige 

boerenbevolking.  

Onder invloed van - of juist vanwege – de komst 

van vakbeweging en leenbanken bleken echter 

ontwikkelingen die voortvloeiden uit de nieuwe 

koers eerder scheidend dan verbindend te gaan 

werken.  

Bezit van grond en 

onroerend goed was immers eeuwenlang een normale 

vanzelfsprekendheid geweest voor de simpele landlieden, 

die enorme moeite hadden om de kapitalisering van het 

platteland, voortspruitend uit kavelruil, 

perceelsamenvoeging en nieuwbouw van woonhuizen, 

stallen en schuren, bij te houden.  

Dat liet men dus in dank over aan de ‘deskundigen’ van de vakorganisatie en 

het bankwezen.  

En men zei netjes “dank u” na iedere transactie 

waarmee zij zichzelf almaar dieper in het 

fonkelnieuwe monetaire moeras hadden geramd! 

Want het vervangen van een oude koestal door 

een modern ligboxonderkomen ging altijd 

gepaard met complete “bedrijfssanering” waarmee 

astronomische bedragen gemoeid waren.  

En ook de dure ruilverkavelingsrente en sterk verhoogde waterschapslasten 

waren kostenposten waar bond noch bank voor gewaarschuwd hadden!  



Het mocht dan waar zijn, dat de 

bedrijfsvoering vergemakkelijkte doordat 

verscharen en omweiden geen 

kilometerslange wandelingen meer vergden, 

maar die voordelen bleken vaak in het niet 

te vallen tegenover de keerzijde. 

    

Want bijna van de ene op de andere dag verdwenen de 

vertrouwde streekveemarkten, waar men zélf bepaalde voor 

welke prijs een kalf, pink, vaars of droge koe van eigenaar 

veranderde en werd men geacht om zaken te gaan doen met 

grote veehandelaren en met aalgladde inkopers van de zuivel-, 

vlees- of om het even welke verwerkings- of voedingsmiddelen 

industrie.  

Daarbij werden hen overeenkomsten onder de neus geduwd 

die wij later zouden leren kennen als wurgcontracten! 

In datzelfde tijdgewricht, begin jaren ’70, ontdekten wij tijdens een 

steenuilentelling in een ruilverkaveling-

gebied in de Betuwe één van de koplopers 

van de nieuwe agrarische trend: 

henneptouwhangen. 

Thans, ruim 40 jaar later, kan zonder 

overdrijven worden gesteld dat vele 

honderden, zo niet enkele duizenden, 

radeloze Raboslachtoffers diezelfde weg 

gegaan zijn.  

In dit land worden overal statistieken van bijgehouden, maar men blijft 

angstvallig doodzwijgen welk een enorme misère zich nu al ruim een halve 

eeuw in onze buitengebieden aan het voltrekken is!  



 

Zo er al cijfers worden genoemd, dan betreffen die altijd alle 

geregistreerde zelfdodingen in heel Nederland en nergens is een 

expliciete opgave over de agrarische sector te vinden. 

Die getallen houdt men dus ook liever onder de pet, al is dat in dit verband 

een wat rare uitdrukking!  

Dagelijks verdwijnen er in ons land anno nú 

nog altijd gemiddeld 5 agrarische bedrijven, 

dus sinds eind 2014 zijn er alweer zo’n 

tweeduizend boeren minder: een tempo dat ongeveer gelijke tred lijkt te 

houden met het diminuendo van verschillende karakteristieke diersoorten.  

Enfin. Er zijn goede getuigen voorhanden die 

kunnen bevestigen dat er 

op het platteland wel meer 

zaken zijn uitgestorven.  

 Omdat we dus zagen, hoe de boerenstand zichzelf in 

het peperdure pak liet naaien door haar eigen standsorganisaties, die al 

decennialang gemeen spel spelen met partijen waaraan de altijd klagende 

slachtoffers zich met huid, haar, rollend materieel, vastgoed, ingekuilde-, 

gekoelde- of gevriesdroogde oogst en levende have hebben verkocht, is het 

niet zo heel moeilijk om het verder verloop van de zojuist genoemde curve al 

op voorhand in te vullen. 

Dat wij dit niet doen komt louter door het 

feit, dat een helder uitzicht op een leven 

zónder ijdele hoop en té hoog gespannen 

verwachting, alleen maar zou leiden tot 

een hausse in de vraag naar dubbel 

gevlochten henneptouw. 

Zoiets wil men niet op zijn geweten hebben!  



Want tussen alle gewone faillissementen en vrijwillige 

bedrijfsbeëindigingen door, ging onlangs het afzichtelijke mega-

melkveebedrijf annex de Onroerend Goed en Agro-Emigratiebemiddeling van 

Willy van Bakel in de Vredepeel failliet.  

Van Bakel is een van Nederlands mondiaal 

opererende agro-criminelen, die niet alleen het 

familiebedrijf in de Vredepeel uitbreidde tot 

een monster met vele honderden melkkoeien, 

maar die ook weinig vrienden maakte in de 

USA, waar hij op grote schaal ranches en farms 

opkocht en die via zijn Venrayse makelaardij 

verhuurde aan Nederlandse slachtoffers.  

Hij meent boven alle wetten van Law and Order 

verheven te zijn, maar zag dus in februari 2016  

wel zijn beide ondernemingen in de Vredepeel 

door politie en deurwaarder bezocht en onder 

curatele gesteld worden. 

Naar verluidt claimt de bank een schadebedrag 

van enkele miljoenen euro’s van Van Bakel, die 

bij nacht und nebel broer Alex en mede-eigenaar Franz Buntrup in de 

Limburgse Peel achterliet en verdween naar het eveneens rundveerijke 

Brazilië, waar hij, samen met web miljonair Kees Koolen, ’s lands grootste 

melkveebedrijf in handen heeft. 

       

   

    



 

 

 

 

 

                    Willy van Bakel                                                                            Kees Koolen  

Vorig jaar is ook in de VS het faillissement uitgesproken tegen Van Bakel, die 

daar voor een honderden miljoenenclaim door zowel USDA (het federale 

landbouwministerie) als door de Rabobank wordt vervolgd, terwijl de FBI de 

hele zaak in onderzoek heeft.  

Het Agro-product Willy van Bakel® lijkt dus niet bepaald een reclametopper 

voor ons land als neokoloniale boerenwereldmacht!  

Straks gaan onze Boys from Brazil ook nog de goodwill voor de Nederlandse 

agro-export in Zuid-Amerika om zeep helpen. 

Ook dat wordt dus vervolgd!  

Maar de geschiedenis rond het failliete Vreba Vredepeel wil Spotvogel u 

evenmin onthouden. 

Voor het tot stand komen van dat bedrijf ging van Bakel namelijk een 

samenwerkingsverband aan met de Limburgse miljonair Franz Buntrup, die 

vele miljoenen euro’s in het bedrijf investeerde.  

Van Bakel plukte vervolgens via zijn eigen bedrijf Van Bakel Onroerend Goed 

en zijn Agrarisch Emigratiekantoor Vreba kaal, waardoor er volgens Buntrup 

voor schuldeisers niets meer te halen is!  

 



Iedereen die, zoals uw verslaggever, de ontwikkelingen in het Nederlandse 

agro-rattennest al een halve eeuw volgt zal weten en kunnen beamen, dat er 

al van meet af aan de penetrante stank van rotting en bederf rondom dit hele 

metier hangt. 

Dat begon al met KVP-landbouwminister Fons 

van der Stee, die als huisvriend van de Zuid-

Limburgse projectontwikkelaar Leon Melchior – 

vanwege het fiscale voordeel woonachtig te 

Lanaken in de Belgique – meende zijn vriend op 

een zeer goedkope manier aan een royale lap 

grond in de nieuwe Flevopolder te kunnen 

helpen, teneinde daar ‘s lands grootste stoeterij 

te vestigen. 

Die vlieger ging niet op, maar wél werd van der Stee daarna minister van 

Financiën en heeft daar ook de nodige scheve schaatsen gereden ten faveure 

van zijn eigen intimi! 

 “Wat nodig is, is léf!” is een uitspraak die exact typeert wat voor soort 

schatkistbeheerder dit was.  

Zo mogelijk nóg erger waren de perioden waarin CDA-er 

Gerrit Braks het ambt van Minister van LNV bezoedelde, 

culminerend in het tijdens de ministerraad in of rond 

1988 telefonisch informeren van de achterban, zodat te 

elfder ure en tot diep in de nacht nog duizenden 

staluitbreidings- en nieuwbouwvergunningen konden 

worden aangevraagd.  

Braks was later een blauwe maandag senaatvoorzitter en werd (off the record) 

door de majesteit als “boers” en “niet belezen” getypeerd. 

Dat klopt: hij kwam uit een familie van varkensboeren en stallenbouwers en 

dat is nog tot op de huidige dag overal in Brabant te zien!  



Dankzij Braks’ tegenstaatsrechtelijk gerotzooi kon Van Bakel op een feitelijk 

onmogelijke plaats het megabedrijf Vreba opzetten, dat het laatste restantje 

van de eens zo weidse en kostelijke Vredepeel veranderde in een afzichtelijke 

agrarische industriezone. (NB: de naam Vredepeel stamt van de vroegere naam “Vrije Peel”)    

Op die plaats heeft Spotvogel vroeg in de jaren ’60 in 

de natte hei het nest van de wulp met uitkomende 

kuikens bewonderd, terwijl op grote afstand een 

horde ontginningsarbeiders zich met hun werktuigen 

door het pleksgewijze drooggemalen veen vraten.  

Tien jaar later zag hij er op een ijzige februaridag 

geelbektaigarietganzen grazen op de graslanden 

achter een nieuwe boerderij, waar later in dat voorjaar kieviten, wulpen, 

patrijzen en leeuweriken hun territoria hadden en “zijn” wulpenpaar van 

weleer verdwaasd op zoek leek naar hun vertrouwde heidebiotoop, dat 

voorgoed verdwenen was. 

In de rotzooi die Van Bakel en Buntrup er van gemaakt hebben, kan geen 

enkele vogel nog nestelen en jongen grootbrengen! 



  

De hele Vredepeel, ééns een lustoord waar de Gooise vogelschilder Henk 

Slijper in de jaren ’30 nog baltsende goudplevieren zag, stinkt nu het hele jaar 

door naar dood, verderf en vooral: naar stront en dierenleed!  

Dit is typerend voor de achteloze wijze waarop er door de centrale- en 

regionale overheden decennialang met kostbare en onvervangbare 

natuurwaarden is omgegaan, wanneer er zelfs maar een vaag vermoeden 

bestond dat er zich een economisch wonder zou voltrekken wanneer er wat 

blikken cultuurbarbaren zouden worden opengetrokken.  

Ook op het Wageningse 

proefbedrijf in de Vredepeel 

is men nog altijd in touw om 

de bodem en de gewassen 

almaar verder te 

“optimaliseren”, zodat er 

straks nóg meer agro-idioten 

van het Van Bakel slag op onze toch al gegeselde en uitgebuite open ruimte 

kunnen worden losgelaten. 

Intussen blijkt Willy van Bakel niet 

alleen bij de Rabo, maar ook bij de 

AMRO te bankieren, zodat het niet 

vermetel is om te veronderstellen, dat 

er straks vanuit de lage landen een 

echte posse wordt gevormd, die op 

jacht gaat naar de man die bij hen voor 

vele honderden miljoenen Euro’s, 

Dollars en Reaals in het krijt staat. 

In de Vredepeel hoeft hij zich niet meer te vertonen! 



Het moge inmiddels helder worden, door welk soort volk de Nederlandse 

agrosector totaal de vernieling in wordt geholpen en wereldwijd een naam 

krijgt die al net zo erg stinkt als ons hele platteland. 

Want we kennen immers ook een, in omvang zeer respectabel, contingent 

sjoemelaars met varkens- en pluimveemest en met rotte eieren van eenden-, 

ganzen-, kalkoenen- en kippenbroederijen, die vaak over grote afstanden 

blijken te worden vervoerd. Daarbij bewijzen de open binnengrenzen van de 

EU prima diensten aan dergelijke criminele transporteurs.  

Minder spectaculair wellicht dan onze vaststelling destijds, dat Brabantse 

varkensmest vanuit Gemert werd vervoerd naar het noordoosten van 

Mecklenburg-Vorpommern waar toen wildezwijnenpest heerste, was de 

toevallige ontdekking van Veluwse rotte pluimvee-eieren en eendagskuikens 

naar akkers in het Drijbersche Veld tussen 

Hoogeveen en Westerbork.  

‘Toevallig’, omdat er pal naast die akkers een 

grote groep Wilde Zwanen foerageerde, 

waaronder enkele geringde vogels waarvan het 

aflezen enige moeite kostte. Voldoende tijd dus 

om AID en regiopolitie in te seinen! 

Want dergelijke “mest” behoort éérst thermisch gereinigd te worden alvorens 

het gebruikt mag worden!  

Zulke zaken komen veel meer 

voor dan men zou denken, maar 

worden vrijwel altijd slechts bij 

toeval ontdekt.  

Het zijn bacterieel-virale 

tijdbommen, zéker in 

pluimveerijke gebieden! 



  

U mag ongeroken van ons aannemen, dat rotte eieren en dode kuikens een 

onaangenaam aroma verspreiden. Maar minsten zo erg geurt het, wanneer er 

deksels worden gelicht bij – het zal u niet verwonderen – de grootste en 

meest vermogende van onze zogenaamde boerenbelangenorganisaties, die 

immers de oorzaak zijn van alle ellende in de land-tuinbouw en veehouderij. 

Hoewel LTO Noord hierbij zeker niet vrijuit gaat, namen misbruik, 

eigenrichting en zelfverrijking nergens zulke fenomenale vormen aan als bij 

het miljardenbedrijf ZLTO!  

Want als men daar van meet af aan in de bres was 

gesprongen voor de belangen van de ruim 16.000 

betalende leden, geen dealtjes had bekonkeld met 

riant schuivende marktpartijen, geen eigen 

vastgoed, slachterijen en andere bedrijfsmatige 

activiteiten was gestart en zich gewoon tot 

belangenbehartiging had beperkt, dan zou er uit 

de gemeenschappelijke fondsen van méér dan een miljard euro (per 2011) met 

gemak een boerenpensioenfonds opgezet hebben kunnen worden. 

Maar in plaats van normaal en eerbaar vakbondswerk te doen begaf men zich 

vol hoogmoedswaan op het neoliberale pad van de winstbeluste ondernemer, 

richtte daartoe NCB Participaties op en verwierf alle aandelen in vleesconcern 

Vion, een bedrijf dat door mismanagement en gerotzooi met vlees recentelijk 

steeds verder in de problemen is gekomen en inmiddels op de rand van het 

faillissement balanceert.  

Zo werd in 2013 de vestiging in het Land van 

Maas en Waal gesloten, waarvan bekend werd dat 

er op grote schaal bedorven goedkoop vlees werd 

omgekat tot een product met een duur groen 

keurmerk (zie reportage Zembla “gesjoemel met vlees”).  



Dit was geen incident, maar kon 

worden herleid tot minstens 2006, 

toen werknemers hierover off the 

record aan de bel trokken, maar niet 

werden gehoord.  

Het vermogen van ZLTO slonk door 

het Vion-debacle in 2013 met ruim een 

half miljard euro en het Vion-concern kon 

vanaf dat moment geen jaarlijkse 

dividenduitkeringen meer verstrekken 

vanwege een negatieve vermogensbalans.  

Geheel conform de aard van bestuursvoorzitter Huybers 

werd hierover niets gecommuniceerd naar de ledenraad, 

want de vuile was houden hij en zijn medeschuldigen liefst 

net zolang in het eigen rommelhok totdat de stank niet meer 

te harden is en het wel een Vion-koelcel voor duur 

omgekatte ‘biologische’ producten lijkt.  

Het enige wat hierover naar buiten kwam was, dat er wegens gebrek aan 

financiële reserves 70 van de 200 ZLTO-werknemers plaats konden nemen in 

de wachtkamer van het UVW. 

Dit liep dus vrijwel synchroon aan het ontslag van de 180 vaste Vion 

werknemers in Druten. Elders in ons land ontsloeg Vion in dat jaar nog eens 

105 personeelsleden en in Duitsland vlogen in 2013 1700 van de 8500 

werknemers de laan uit. 

 Sjoemelen met vlees maakt dus vooral ruimte op de werkvloer!  

 



Al die tijd schurkten de ZLTO bestuurders zich met weelderige inkomens 

enkele uren per dag op het pluche en rundleder in het fonkelnieuwe 

kantoorpand aan de Bossche Onderwijsboulevard 225, terwijl hun 16.500 

leden van ochtendschemer tot avondduister krom lagen om de ZLTO-

contributie, de Rabo-, Ruilverkavelings- en andere rentelasten en de talloze 

vaste kosten op te kunnen hoesten. 

Het wanbestuur dat zich in die eerste periode van dit volkomen uit de 

klauwen gelopen mismanagement ongenadig wreekte, heeft in 2012/13 

gemiddeld zo’n 30.000 euro schade opgeleverd per bij ZLTO aangesloten 

boer en tuinder. 

Het vermogen van ZLTO werd, zoals gezegd, meer dan gehalveerd en men 

werd in één jaar tijd ruim een half miljard euro armer!  

Geef mij ook zo’n belangenbehartiger!  

Hoewel op een wat andere manier, maakt men er ook bij LTO Noord een 
beestenbende van, maar met deze ontluisterende praktijkvoorbeelden uit ons 
diepe zuiden lijkt het ons gevoeglijk aangetoond waarom het zulk een enorme 
rotzooi heeft kunnen worden op ons platteland!  

  



  

        

 

 

 

 

In tegenstelling met ZLTO gooit LTO Noord het over een andere boeg. Deze 

organisatie, die vooral groot is in het verdraaien en ontkennen van de 

waarheid en daarbij desnoods het veroorzaken van catastrofale luchtvaart-

ongelukken riskeert, meent zichzelf op doorzichtige wijze te kunnen voorzien 

van een surrogaatwetenschappelijk camouflagenet met de naam “Academie”. 

Nemen we de ganzenproblematiek rond Schiphol als voorbeeld dan zien we, 

dat LTO Noord in 2012 het Ganzenoverleg traineerde en de nek omdraaide, 

vervolgens het tot stand komen van een Beheerconvenant maandenlang 

ophield om ten slotte te bereiken dat omliggende boeren een vette 

Sluiksubsidie krijgen voor werkzaamheden die zij ook normaliter uitvoeren. 

 

 

          

 

 

 

Men ontvangt namelijk een “compensatie” van 853 euro per hectare, terwijl er 

niets veranderd aan de beschikbaarheid van de morsgranen voor ganzen en 

het voedsel zelfs vaak makkelijker bereikbaar wordt omdat het strooisel licht 

wordt ondergewerkt. 



           

 

 

 

 

Zoals op de foto’s te zien is voert men in één bewerkingsronde zowel het 

omwoelen van de zode als het inzaaien van groenbemester uit en krijgt 

daarvoor dus een vorstelijke beloning uit gemeenschapsmiddelen, want 

Schiphol Holding is een staatsbedrijf! 

Verder speelde LTO in de gedaante van Agrarisch Natuurbeheer Water, Land, 

en Dijken vuil spel met de Noord-Hollandse CDA gedeputeerde Bond en de CDA 

staatssecretaris Atsma met het enkele verwerpelijke doel, om op aandrang 

van natuurgesubsidieerde Waterlandse veehouders duizenden ganzen te laten 

vergassen die NIETS uitstaande hadden met het Schipholprobleem. 

Hiermee is wel voldoende gezegd 

over het ware allooi van LTO Noord! 

Het is een leugenachtige vos die 

valse passies predikt en een gevaar 

vormt voor landschap, natuur en biodiversiteit 

in het grootste deel van ons land! 

Evenals ZLTO bestaat ook LTO Noord voornamelijk om zichzelf op een riante 

wijze door het zware leven te leiden en gaat daarbij desnoods over lijken: in 

ieder geval die van honderdduizenden ganzen, tienduizenden smienten en 

andere eenden en honderden damherten en knobbelzwanen. 

Zulk een etterend kankergezwel moet uit een geciviliseerde samenleving 

verwijderd worden.  



Het cultuurlandschap zoals wij dat in ons land tot halverwege de vorige eeuw 

kenden was het resultaat van eeuwenlang handmatig zwoegen en ploeteren 

van boerenfamilies met hun buren, kroost, vrouwen en knechts. 

Vanwege de hoogteligging ten opzichte van zeeniveau en het feit dat rivieren 

als Rijn, Maas en Schelde bepaalde regio’s doorspoelden en de Noordzee, de 

Zuiderzee en de Middelzee eeuwenlang hun invloed deden gelden, kwamen er 

door de werking van wind en water zowel drasse als meer of minder droge 

gebieden tot stand, die zich leenden voor menselijke bewoning. 

De in het laatste glaciaal gevormde stuwwallen 

en dekzanden met pingoruïnes en 

keileembulten, waren al langer bewoond 

geraakt door nomadische volken die er hun 

nederzettingen bouwden.  

Zo kreeg dus min of meer vanaf het begin van 

de jaartelling ons land haar huidige contouren, 

die zich echter door de eeuwen heen (bijv. door de 

Sint Elisabethvloeden van 1404 en later) ingrijpend konden wijzigen. 

Daarbij bleven de alluviale delen redelijk intact, afgezien van lokale uitslijting 

of aanslibbing door kleine rivieren en beken die op veel plaatsen hun weg 

naar zee zochten.  

Hoewel min of meer soortgelijke omstandigheden zich ook elders op de 

wereld voordeden (met name in Zuidoost-Azië (Bangladesh) en Noord-Amerika (Louisiana), 

maakte de ligging ons land vooral vanuit geografisch-ecologisch perspectief 

uniek.  



Die erfenis kregen onze groot- en overgrootouders dus 

als kostbaar geschenk om te koesteren en over te dragen 

aan komende generaties.  

Dit was dus een heilige plicht, waarmee superbeschaafde 

en visionaire Hollanders als Jac. P. Thijsse en Eli Heimans al 

meer dan een eeuw geleden aanvingen en er naar 

streefden, om zoveel mogelijk waardevolle 

natuurgebieden in de Lage Landen met al wat daarin 

leefde, veilig te stellen voor later. 

Eerder in dit hoofdstuk en elders werd al beschreven, hoe het onze hoog- en 

laagveengebieden verging in de tijd waarin er vooral turf als brandstof werd 

gebruikt en ook is uitgelegd welk een desastreuze invloed de Wederopbouw 

vanaf de jaren ’50 heeft gehad op onze natuur, flora en fauna.  

Aan de naoorlogse generaties was dus de taak om dit kostbare erfgoed te 

behoeden voor verval en zoveel mogelijk nog niet beschermd natuur- en 

cultureel gebied veilig te stellen voor aantasting en verwording.

 



Dit gemeenschappelijke belang werd ter hand genomen door een enthousiast 

conglomeraat van maatschappelijke organisaties terwijl het tot natuur-

beschermingsdienst omgevormde Staatsbosbeheer in die jaren vooral ook veel 

kleine landschapselementen veilig stelde, die in ruilverkavelingsverband als 

natuurgebied werden aangewezen, zoals houtsingels, heggen en poelen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afgezien van een enkeling beschouwde men dit als een noodzakelijke 

investering in de toekomst, want afgezien van inpolderingen zoals 

Lauwersmeer en de Flevolanden werd de leefruimte in ons land, met een 

gestaag aanwassend bevolkingscijfer, er bepaald niet rianter op.  

Nadat er zich in de jaren ’70 steeds meer burgerinitiatieven 

ontwikkelden om in verval rakende landschapselementen zoals 

knotbomenrijen, heggen, houtwallen, dichtgroeiende heide- en 

moerasterreinen etc. vrijwillig te gaan onderhouden, er steeds 

meer weidevogelwachten ontstonden en zich ook vanuit de 

landbouwsector kritische groeperingen vormden, werd in 1981 het 

Centrum voor Landbouw en Milieu opgericht.  



. 

 

 

Dit zette de toon voor het ontstaan van het Agrarisch Natuurbeheer, waarbij 

zich aanvankelijk vooral boeren aansloten die toch al serieus rekening 

hielden met de natuurlijke vegetatie en de medebewoners op hun landerijen 

en die niet zelden door hun kortzichtige buren met argwaan werden bekeken. 

Want van vogeltjes en blommen kon je immers niet leven! 

Sloten zich dus aanvankelijk vooral boeren aan bij dit 

kleine verbond van bewust levende agrariërs, waarvan 

plant en dier toch al weinig te duchten hadden, 

gaandeweg zorgden materiële beloningsmonstra ervoor, 

dat steeds meer veehouders en akkerbouwers geld roken. 

Het spits werd daarbij afgebeten toen medio jaren ’70 de 

EEG een zogenaamde Bergboerenregeling bedacht, 

bestemd om de Alpenboeren die hun bedrijf vaak letterlijk op het hellende 

vlak uitoefenen, van een gelijkwaardig inkomen te voorzien als hun 

horizontale tegenvoeters. 

Meteen orakelden de veehouders en hun organisaties, dat boeren tot twee 

meter beneden zeeniveau net zo zwaar was als op twee kilometer hoogte in 

het gebergte, zodat er tot op de huidige dag zo’n 6000 Nederlandse agrariërs 

mee-eten uit deze door de gemeenschap gevulde ruif.  

Daarbij willen velen van hen af van de verplichting om flora en fauna te 

ontzien, want geef een boer een met geld gevulde hand en het hek is van de 

dam! 

 

 



Maar het zou nog veel erger worden toen men in de jaren ’90 bedacht, om 

boeren de bij wet beschermde weidevogels die deel uitmaken van het 

natuurbezit dat eigendom is van alle Nederlanders de kans te geven om 

tegen betaling op hun landerijen het nest te bouwen, de eieren uit te broeden 

en de kuikens te laten opgroeien. 

Daarvoor achtten bureaucraten het redelijk om – 

afhankelijk van de mate van zeldzaamheid van de 

soort – premies van 40 tot 60 euro per legsel uit te 

gaan betalen, terwijl er al van meet af voor werd 

gewaarschuwd, dat dit de zekerste weg was om in 

korte tijd onze integrale weidevogelpopulatie naar 

de rand van de afgrond te drijven.  

Want het gros van de boeren denkt zelden langer dan één seizoen 

vooruit, heeft er (t.g.v. enghartig agrarisch onderwijs) absoluut 

geen benul van hoe complex en kwetsbaar ecosystemen in elkaar 

zitten en hoe essentieel een substantiële jaarlijkse reproductie is 

voor het op peil blijven van het populatieniveau. 

 Het ergst denkbare scenario werd vastgesteld in de Polder 

Zeevang, waar een melkveemaatschap die ingeklemd ligt tussen spoorlijn, 

provinciale weg en secundaire wegen duizenden euro’s aan nestpremies 

ontving terwijl er nauwelijks één weidevogelkuiken groot kon worden.  

Wél molk men, door nat grasland om te zetten in droge maïsakkers, letterlijk 

de nabijgelegen reservaatgebieden van Staatsbosbeheer leeg, omdat 

weidevogels zich in het vroege voorjaar het liefst vestigen op warme ‘zwarte’ 

percelen.  

Inmiddels is daar de totale weidevogelpopulatie gesubsidieerd ingestort!  

Na alles wat er eerder al is uiteengezet over LTO Noord hoeft het niet te 

verbazen, dat de coördinator van de regionale Agrarische Natuurbeheergroep 

een familielid is van de uitbater van de bewuste melkveehouderij!  



     

Want geheel in de zieke geest van de neoliberale graaicultuur, die ons in 2008 

al een mondiale crisis bracht waarvan het einde nog lang niet in zicht is maar 

die botweg verzwegen en met leugens gemaskeerd wordt, is men in ons 

overbevolkte kleine land nu al jarenlang bezig met de grote uitverkoop van 

ons complete nationale erfgoed.  

Daarbij wordt dankbaar misbruik gemaakt van 

alle sloopwerkzaamheden die vanaf de jaren ’80 

door confessionelen van het CDA alvast op de rol 

zijn gezet en waarbij boeren zich opnieuw als 

onnadenkende dommekrachten laten misbruiken, 

in hun eeuwige ratrace naar kortetermijngewin. 

Terwijl er al miljoenen jaren ganzen, zwanen, smienten, 

meerkoeten, houtduiven, kraaien en al die andere tot plaag 

verklaarde representanten van de inheemse fauna rondvliegen 

en akkers, weiden of bongerds bezoeken, zouden die nu ineens 

voor zoveel ondraaglijke problemen zorgen dat het water de 

radeloze landlieden tot aan de wenkbrauwen staat.  

Politici die zogenaamd het volk vertegenwoordigen, nemen al 

jaren totaal geen nota van alle wetenschappelijk onderbouwde 

waarschuwingen die hen vanuit de samenleving worden aangereikt en stellen 

geloof in de verzinsels, leugens en kwaadsprekerijen van zogenaamde 

boerenvertegenwoordigers, waarover eerder al een boekje is open gedaan. 

Want de schade waarover men moord en brand schreeuwt is in dit 

tijdgewicht eenvoudig te voorkomen door het gebruik van de geavanceerde 

gewasbeschermingsmiddelen die bij iedere Boerenbond te 

koop zijn of via het Internet besteld kunnen worden.  



Plastic flappen, flash Harry’s, linten, knalapparaten, lichtkogels, drones, 

lasers, vliegers, gemotoriseerde roofvogelreplica’s en gewone 

vogelverschrikkers: er staat boer en tuinder een keur aan 

schrik- en afweermiddelen ter beschikking om de gewassen – 

doorgaans alleen tijdens een kortstondige periode van 

schadegevoeligheid- te behoeden voor molest.  

Het is al jarenlang mogelijk om op een 

beschaafde en diervriendelijke wijze ongenode 

gasten uit akkers, weiden en fruitgaarden te 

weren gedurende perioden waarin teelten en 

gewassen schade zouden kunnen ondervinden. 

Bovendien heeft iedere ondernemer- óók en 

zéker die in de agrosector – een Zorgplicht om 

van buiten komend onheil af te weren en zo de 

kans op schade te beperken. 

Lukraak afschot is daarbij middel noch oplossing en zou in een zich 

beschaafd noemende samenleving ook niet meer getolereerd behoren te 

worden.  

Zéker niet door hobbyjagers, die juist dolgraag zo groot mogelijke 

populaties laten ontstaan en op die manier zorgen voor zoveel mogelijk 

gewasschade, waardoor zij zélf hun verachtelijk tijdverdrijf in stand 

houden.  



In het kader van die graaicultuur hebben 

boeren die het jachtrecht op hun landerijen 

verpachten, de hectareprijs afgelopen 

decennium almaar verdubbelt omdat er op 

steeds meer diersoorten en onder almaar 

soepeler voorwaarden geschoten mag worden.  

 

Want boeren die léven van subsidies en ons hele 

land deden verworden tot een doodse 

raaigrassteppe, gunnen dieren die hier van 

nature thuishoren zelfs niet het beetje gras dat 

zij voor hun levensonderhoud nodig hebben.  

                                                                                         

Zodat immorele en aftantse 

schoften deze edele dieren 

ongestraft op beestachtige 

wijze mogen verwonden, 

verminken en doodmartelen. 

Want de politie heeft van een 

hobbyjagende VVD-minister 

het verbod gekregen om tegen 

jagers op te treden.  

Daarom laat men aan- of afgeschoten zwanen in sloten, weteringen en 

vaarten dood of stervend achter. 

Dit alles komt voort uit boeren-

onverdraagzaamheid en bestiale 

onbeschaving, twee uitingen van 

primitivisme waarvoor CDA en VVD dé 

aanspreekpunten zijn!  



 

 

Op zich was het geen verkeerde zaak dat er in het jaar 1954 bij het in werking 

treden van de Jachtwet tevens een Wildschadecommissie in het leven werd 

geroepen, wiens taak het werd om klachten over wildschade op correctheid 

te beoordelen en eventueel tot compensatie-uitkering over te gaan. 

Die compensatiegelden werden betaald uit het Jachtfonds.  

Minder slim- of zo u wilt politiek weinig correct - was het, om die wetgeving 

vooraf te laten gaan aan de start in 1955 van een 

onderzoek door Dr. W.H. van Dobben, werkzaam bij de 

Plantenziektekundige Dienst van het Ministerie van 

Landbouw en Visserij, naar de invloed van 

ganzenbegrazing op agrarische gewassen. 

Want uit die wetenschappelijke studie zou namelijk 

blijken, dat het met schade erg mee viel en dat er feitelijk 

meer kans op was dat winterbegrazing van gras en 

akkergewassen tot niet geringe mééropbrengsten zouden 

leiden.  

Dat rapport zal ten departemente waarschijnlijk zijn gebruikt om er 

de allesbrander mee aan te maken, want men had immers die 

schadecommissie al geïnstalleerd dus er MOEST iets worden 

uitbetaald. 

Bovendien gold ook toen al de botte leugen, dat jagers een onmisbare 

rol vervulden in de natuur en dat ZIJ voorkwamen dat er ondraaglijke 

wildschade kon ontstaan. 



Zo kon er dus een situatie ontstaan, waarin het ene na het andere 

onderzoek aantoonde dat het met ganzen-, zwanen-, smienten-, 

meerkoeten- en houtduivenschade lang niet zo erg gesteld was al klagers 

deden voorkomen, maar dat er desondanks tóch een hele generatie 

duurbetaalde ambtenaren “belast” werd met dit “belangrijke werk”.  

Van échte schatkistschade gesproken! 

Gelukkig voor hen was er ook nog ander 

jachtwild zoals hazen, konijnen, reeën, herten en 

zwijnen die voor de nodige uitkeringen borg 

stonden. Want anders zou dat hele circus zeker 

al in de jaren ’60 door het Binnenhofse toilet zijn 

gespoeld. 

Het was namelijk al van meet af aan duidelijk dat 

dit monstrum er alleen maar was om de 

hobbyjacht in bescherming te nemen en alle 

schade die er juist door het ondeskundige 

gerotzooi van gewapende dierenbeulen werd 

veroorzaakt, af te dekken en onder de pet te 

kunnen houden. 

Zo vernam uw rapporteur destijds off the record 

van een Faunafonds-medewerker dat een boer 

langs de IJssel op een vrijdagmiddag belde over 

meerkoetschade op zijn grasland en wilde dat hij 

meteen kwam kijken. 

Toen hij zei dat dit wel na het weekend zou worden zei die boer: “maar dan 

zie je d’r niks meer van!”  

Dát soort van belangrijk werk dus!  



De nauwe band tussen het 

Faunafonds en de hobbyjachtwereld 

bleek ook toen “mister Faunafonds” 

Harry van Welie in de jaren ’80 werd 

herkend in een jachtgezelschap van 

Teun Jurgens(alias Amator de Derde) in 

het grensgebied achter Nijmegen.  

Op datzelfde moment lag Jurgens als 

zeer onweidelijk kantjesjager onder 

vuur doordat er zowel door het 

Rijksinstituut voor Natuurbeheer als door SBB Gelderland aangifte van 

jachtwetovertreding was gedaan en LNV korte tijd later zou besluiten tot een 

jachtverbod in de omgeving van de landsgrens.  

In zulk een situatie verwacht men geen LNV-ambtenaar in zo’n drijfjacht-

gezelschap, maar later zou blijken dat dit eerder regel dan uitzondering was!  

Omdat de zwager van van Welie, wijlen Jo 

Salet, destijds maar amper drie kilometer 

van Spotvogels huis woonde en zij elkaar 

regelmatig spraken, was het niet moeilijk 

om veel over het reilen en zeilen van dat 

Jachtfonds uit de eerste hand te vernemen.  

Die informatiestroom droogde helaas op 

nadat beide zwagers na een heftig 

handgemeen het wederzijdse contact 

beëindigden. 

Ook over de oorzaak van dat handgemeen zijn boeiende verhalen te vertellen, 

maar dat valt helaas buiten de strekking van dit essay!  



Er is één moment geweest waarop het Faunafonds tot inkeer had kunnen 

komen en alle jagershumbug en gossip de rug had moeten toekeren. 

Dat moment diende zich aan in 2005, toen onder leiding 

van Schreijer Pierik (CDA) de FFW onderuit werd 

gehaald, Cees Veerman (CDA) de wettelijke 

kaders wijzigde en Fred de Graaf (VVD) 

Stichting Eik oprichtte en zorgde voor de komst 

van de fake-leerstoel Faunabeheer. 

Dit leidde ook de geboorte in van de zogenaamde 

Faunabeheereenheden, die werden geplaatst bóven de in 1988 door Gerrit 

Braks(CDA) verwekte zogenaamde Wildbeheereenheden.  

Omdat beide gedrochten verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van de 

overpopulaties van favoriete jachtobjecten, zou juist het Faunafonds als eerste 

op de gedachte moeten zijn gekomen, dat het tijd werd om paal en perk te 

stellen aan de meer dan schandalige wildgroei in de hobbyjacht.  

Want zéker bij het Faunafonds behoort men te weten, dat in ieder 

jachtpachtcontract de plicht van de jachtpachter is vastgelegd, om te 

voorkómen dat er zich té grote dierpopulaties ontwikkelen die schade aan 

kunnen brengen aan gewassen en teelten. 

Met andere woorden: niet de schatkist 

maar de jager/wbe is aansprakelijk voor 

alle gewasschade die er sinds 2005 in 

almaar extremere vorm is opgetreden en 

naar Spotvogels stellige overtuiging dient 

het Faunafonds al die onterecht 

uitbetaalde compensaties terug te 

vorderen bij de WBE’s, FBE’s of – minder 

gecompliceerd- bij de aanleiding tot alle 

ellende: de Jagersvereniging te Amersfoort! 



Dit alles conform jurisprudentie n.a.v. de zaak Schouten te Elspeet d.d. 

20.04.2011 waarin het vonnis luidde dat niet het Faunafonds maar de 

contractueel aan wildschadepreventie gebonden jachtpachter aansprakelijk is 

voor aangerichte faunaschade. 

Dat dit destijds vanuit de kapitalistisch vergiftigde 

jachtwereld werd afgekocht zodat boer Schouten de 

mond is gesnoerd, wil niet betekenen dat daarmee 

alle in Nederland uitstaande jachtpachtcontracten 

nietig zijn op het punt van aansprakelijkheid bij 

aantoonbaar en bewijsbaar faunistisch wanbeheer!  

DIT zijn dus zaken die door het Faunafonds tot op de bodem 

uitgezocht dienen te worden alvorens er ook maar één eurocent 

gemeenschapsgeld wordt uitbetaald.  

Want ook hier dient met terugwerkende kracht te gaan gelden, dat 

de vervuiler en verkrachter van onze natuur de rekening moet 

betalen!  

Dat is namelijk in dit dossier in eerste instantie de hoofdaanjager en 

accumulator van de hele faunaproblematiek, die alle wetten van recht en 

fatsoen met voeten treedt.  

Immers, pas ná het seizoen 2005/06 komen overal in ons land zgn. 

“overpopulaties” van ganzen en clandestien uitgezette wilde 

zwijnen voor, waarvan de veroorzakers al talloze malen 

werden benoemd, terwijl de verantwoordelijke politiek 

keiharde bewijzen consequent blijft negeren, waardoor de 

per 1.1.2017 in werking getreden natuurwetgeving al op 

voorhand Staatsrechtelijk afgeschoten dient te worden als een schandaleus pro-

hobbyjacht-pamflet! 

Tóch vonden er wel wat veranderingen plaats, want sinds kort onderging de 

KNJV een naamsverandering waarbij als eerste het “Nederlandse” sneuvelde, 

terwijl er van het Koninklijke predicaat slechts een groen kroontje resteert. 



Dat moet er dus maar snel vanaf worden geschoten, want een club waarvan 

de directeur onlangs door de geüniformeerde politie op heterdaad werd 

betrapt terwijl hij zich schuldig maakte aan stroperij, kán en mág natuurlijk 

op geen enkele manier in relatie met een Koninklijke statuur worden 

gebracht. 

Zéker niet als we bedenken, dat jagershoofdman Fred de 

Graaf zélfs niet met zijn tengels van hare majesteit ’s achterste 

kan afblijven!  

Dit alles zal niemand verbazen die enigszins kan kijken in de 

inktzwarte ziel van lieden, die voor hun lege lol weerloze 

dieren afknallen of zwaar gewond in de natuur achterlaten.  

Het minderwaardige slag, dat als burgemeester een gemeente als Apeldoorn 

berooid achterlaat om een blauwe maandag het pluche van de 

Senaatsvoorzitterszetel te bezoedelen, de schuld voor het 

gemeentelijke faillissement afschuift op zijn wethouder en verkast 

naar Bronkhorst, Amstelveen et cetera.  

Als bestuurslid van Nationaal Park De Hooge Veluwe 

zit deze neoliberale ritselaar vaak aan op de hoogzit 

van jonker Seger van Voorst tot Voorst, Fugro 

topman Schreve en andere verramsjers van onze 

democratie.  

Wellicht ziet hij daar ook onze vorige majesteit, die als appel van oranje niet 

bijster ver van haar vaders boom gevallen lijkt te zijn.  

De zwijnenuitzetkist van haar grootvader–al ruim 80 jaar gestald in het 

Kroondomein het Loo - zal daarbij niet nodig zijn! 



 

   

In vroeger tijdens was de jacht op in het wild levende dieren strikt 

voorbehouden aan hooggeplaatsten van Koninklijke- of landadellijke bloede. 

In het beste geval mochten lieden uit de gewone burgerij als drijvers 

meelopen, zolang zij er maar voor zorgden dat het blikveld van de edele 

jagers niet werd bevuild door het aanschouwen van een sloeber. 

Als zulk een sloeber had Spotvogel in de jaren ’60 het 

voorrecht om aanwezig te kunnen zijn bij een 

drijfjacht op het Loo, niet ver vanaf de plaats waar hij 

in maart 2013 de zwijnenkist van Hendrik von 

Mecklenburg- Schwerin zou herontdekken.  

Tijdens die drijfjacht gebeurde er iets waarover 

jarenlang niets naar buiten kwam en waarvan later 

halve waarheden en verdraaide feiten werden verteld. 

Feit is, dat opperhoutvester Ir. E. Reinders had postgevat langs een bospad 

met zicht op een begroeiing van metershoge Adelaarsvarens, waaruit 

plotseling een opgejaagde keiler tevoorschijn stoof. 

Reinders, gekleed in een jachtgroene houtjes-touwtjesjas, legde in een reflex 

aan, waarbij de duim van zijn rechterhand* achter een touwtje van zijn jas 

bleef haken en daardoor de aan de trekker liggende wijsvinger het schot 

ongericht deed afgaan. (* Dit is zeker omdat Reinders t.g.v een jachtongeval een deel van zijn linkerhand  mistte).  

Ongericht, jawel, maar toch niet zonder gevolgen. 

Want op hetzelfde moment viel een honderdtal meters verderop een 

jachtopziener –altijd aanwezig om aangeschoten dieren professioneel op 

tableau te brengen- ontzield ter aarde. 

Feilloos getroffen in het hoofd en nog wel exact tussen beide ogen!  



Bernard zur Lippe Biesterfeld was als een hitsige 

rammelaar ter plaatse maar toonde geen enkele 

belangstelling vóór noch empathie mét het slachtoffer.  

Want zijn enige zorg bleek te bestaan uit het in 

steenkolen Hollands inprenten bij alle aanwezigen “dat 

er niets gebeurd was en dat hierover dan ook niets naar 

buiten mocht komen!”  

   

Er waren destijds erg veel jachtopzieners werkzaam in 

het Kroondomein het Loo en het slachtoffer–Dirk Pluim- 

woonde in de dienstwoning op de Hooge Duvel.  

Door de jaren heen schijnen er veel vaker letale of bijna dodelijke 

jachtongelukken in de Houtvesterijen plaatsgevonden te hebben, maar als het 

enigszins mogelijk was dan werd dit onder de pet gehouden en lijken de 

nabestaanden met vorstelijk zwijggeld stilgehouden te zijn.  

Omdat hij later nogmaals van vrij nabij een dodelijk jachtongeval in een 

Kroondomein (ditmaal bij Buren in de Betuwe) mocht meemaken, waarbij een 

drijver in het stof beet en dat zélfs geen vermelding in 

de Lingebode kreeg, terwijl enkele jaren later in 

Kroondomein de Biesbosch een onfortuinlijke 

gastjager met een vol schot hagel in het aangezicht 

huiswaarts werd gezonden, is uw alom 

tegenwoordige ooggetuige er wel van overtuigd dat 

er bij Hofjachten veel vaker iets mis zal gaan.  

Bij “Kroondomeinen” denkt men ook veel te vaak aan 

uitgestrekte bos-, heide en duingebieden zoals op de Veluwe, 

Schiermonnikoog en in De Horsten. Echter: veel van dergelijke 

royale bezittingen omvatten verpachtbare weide- en 

akkergronden waarop simpele boeren actief zijn. 



Dergelijke pachters zijn feitelijk de moderne 

horigen, die met de landerijen niets anders 

mogen doen dan er vee op weiden, mest 

uitrijden, gras oogsten of akkergewassen 

verbouwen.  

Gezien de staat van 

de boerderijen in Kroondomein de Biesbosch lijkt het 

niet onwaarschijnlijk dat het jachtrecht in veel van 

die terreinen is verpacht aan vermogenden uit de 

vorstelijke kring van zakenrelaties en verlopen 

landadel, want het betreft dikwijls velden waarin bij echte lustmoordenaars 

het water uit de mond loopt, zodat men ten paleize de paar grijpstuivers 

boerenpacht wel kan missen.  

Het gros van dat soort lieden beweegt zich immers 

zakelijk op het troebele pad van de bancaire-, 

assurantiële- en justitieel gelieerde sectoren. 

Daarom lopen er ook hele colonnes bankiers, 

woekerpolisrijken, schuinsmarcherende 

magistraten en hoge justitiële ambtenaren in 

hun vrije tijd achter een met telescoopvizier en geluiddemper uitgerust 

semiautomatisch jachtwapen aan.  

Voor wie dit een sterk verhaal lijkt: bij onze zojuist functioneel afgeschoten 

beëdigde minister van Veiligheid en Justitie (zélf immers verstokt jachtgeweerdrager en 

plomberend toerist) kan (zéker onder ede) bevestiging hiervan verkregen worden. 

Want óns kent óns! 

Overigens is het Kroondomein Biesbosch recentelijk ingrijpend van karakter 

veranderd, omdat een groot gedeelte van de akker- en weidegronden 

permanent of periodiek onder water is verdwenen in het kader van het plan 

Ruimte voor de Rivier. 



Hierdoor werd een van origine terrestrisch milieu veranderd in uitgesproken 

littorale- en/of aquatische habitats, wat ontegenzeglijk een enorme winst is 

voor zowel de landschappelijke kwaliteit als de biodiversiteit in het Nationaal 

Park de Biesbosch.  

Redelijkerwijze gesproken moeten er voor de realisatie 

van dit megaplan grote oppervlakten kroondominiale 

gronden van agrarische 

bestemming veranderd zijn in 

waterbergingsgebied met grote 

natuurwetenschappelijke betekenis. Daarbij blijft het een 

open vraag wat er met de op deze terreindelen rustende 

jachtrechten is gebeurd. 

Wijlen de vroegere Prins der Nederlanden zou daarmee wel raad hebben 

geweten, want nadat hij tijdens een Hofjacht in “De Horsten” er op was 

betrapt te schieten op handmakke niet vliegende fazanten (destijds beeldvullend 

gefilmd door Fred Hess) verklaarde hij voor de tv-camera’s, voortaan nog slechts te 

zullen schieten “op hoog vliegende vogels, vossen en ……..buffels”. 

Want die waren er volgens de architect van het WWF “tóch voldoende!”  

   

 



Waterbuffels zijn namelijk inmiddels al opgerukt (zei het op 

weinig natuurlijke wijze) tot in Nationaal Park de Biesbosch, waar 

zij feitelijk beter op hun plaats zijn dan Schotse koeien en 

Poolse gebruikspaarden, al is het wel erg lang geleden dat 

er waarachtig wilde buffels in de lage landen rondliepen. 

Het is natuurlijk een doodzieke redenering, dat levende 

schepselen waarvan er “toch genoeg zijn”, naar eigen 

willekeur als schietschijf gebruikt zouden mogen worden. Tóch volgde onze 

huidige koning al gauw het slechte voorbeeld van zijn grootvader, zoals 

Spotvogel al tien jaar geleden bij toeval moest ontdekken.  

In het voorjaar van 2006 maakte hij namelijk – na bezoek aan de 

kunsttentoonstelling van het werk van wijlen koningin Wilhelmina op Het 

Loo – een rondje door de Houtvesterijen en ontdekte daar ‘bij toeval’ een gat 

in het raster van de Spookkuil bij de Gortelse Berg: een plaats waar de jonge 

kroonprins in de jaren ’90 van zijn opa leerde, hoe men zonder personeel 

grofwild klem kon drijven tussen rasterwerk zodat afschot en fusillade in 

elkanders verlengde kwamen en het schot eigenlijk niet kon missen.  

Amper één jaar later bleken er in die uithoek van de 

Koninklijke jachtvelden meerdere tomen biggen te 

lopen, waarvan de bagge kennelijk was afgeschoten. 

Wéér een half jaar later liepen die biggen nog altijd 

verweesd in de Spookkuil tussen de rasters van het 

Greveld en het Vierhouterbos en bleek het, gelet op de 

leeftijdsopbouw van de groep, om dieren te gaan die 

van minstens 7 verdwenen bagges afkomstig waren. 

De eerste gedachte ging uit naar stroperij, temeer omdat er nadien tot 2x toe 

een koelauto van Hanos in de vroege ochtend gevolgd kon worden vanaf de 

A50 tot bij de ingang van de Houtvesterijen bij Niersen, waar destijds de 

uitbater van een zogenaamd Faunabeheerbedrijf woonde in een voormalige 

wildschutwoning. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij controle van het gat in het raster van de Spookkuil echter werd daar 

vlakbij een goed verdekte ondergrondse schiethut gevonden met een 

onverbloemd Koninklijke façade die, gezien de aanwezige sporen, al enige tijd 

in onbruik was.  

Omdat deze jachthut slechts enkele tientallen meters verwijderd bleek te zijn 

van het gat in het wildraster en dat raster ter plaatse bovendien zóver naar 

beneden gedrukt bleek te zijn dat het voor herten en reeën met een simpel 

sprongetje te passeren was, liet de aard en doelstelling van het geheel niets te 

raden over: een makkelijke afschotplek voor zwart-, rood- en reewild! 

En dát in het lievelingsjachtrevier van onze (toen nog) Kroonprins! 

Daarom heeft uw privédetective het 

onderzoek meteen uitgebreid over de 

hele Koninklijke Houtvesterijen. 

Want waar royale rook was, moest méér 

te vinden zijn!  



Dat bleek ook zo te zijn, al was er op de Rauwen Heer 

onder Hoog-Soeren wel een rendez-vous nodig met de 

buste van Zwijnen Heintje om alle ins en outs in het 

gelid te krijgen. 

Dat hielp enorm, want afgezien van de al eerder 

getoonde varkensdraagkist in het oude, vergeten en 

vervallen échte Aardhuis (waar Spotvogel diep door de knieën 

moest om niet door de rakelings passerende wildschut opgemerkt te worden)bleek er erg veel te 

beleven te zijn in de vorstelijke jachtvelden.  

Dat was natuurlijk al heel lang bekend, want 

wie kan er nog vergeten dat in de jaren 

tachtig op de heide bij Assel de allerlaatste 

Veluwse korhaan werd afgeschoten tijdens 

een Koninklijke drijfjacht? 

Dat gebeurde niet zomaar door ‘iemand’, 

maar door niemand minder dan onze eigen 

Prins Claus die, tegen zijn zin, aanwezig was 

bij dat primitieve gebeuren en door 

jagermeester Spek op post was gezet bij een 

vliegden op een begroeid stuifduintopje vlak 

bij de oude bolderplaats van de zeldzaam 

geworden korhoenders.  

  

 

Claus bracht die dag welgeteld èèn dier op 

tableau. 

En laat dat nou nét de allerlaatste Veluwse 

Korhaan zijn! 



Spotvogel was niet bij die jacht aanwezig, maar stelde kort nadien wél vast 

dat er zich in het heidegedeelte bij de Brouwerij nog minstens twee 

korhennen ophielden, die echter zonder haan geen nakomelingschap en dus 

ook geen restpopulatie konden vormen. 

Zo stierf het Veluwse korhoen dus uit dankzij 

Oranje! 

Naar verluidt zou de ook bij die jacht aanwezige 

Pieter van Vollenhoven sindsdien het jachtgeweer 

verruild hebben voor een fotocamera. 

Vergeetachtige 

Pieter laat echter zijn dure spullen 

gemakkelijk slingeren, zoals in maart 2013 

een minutieuze zoektocht op de Asselsche 

Heide aan het 

licht bracht. 

  

 

Dat massieve statief was echter veel te zwaar om 

naar Gevonden Voorwerpen in Apeldoorn te 

sjouwen en in de dure telelens zwommen 

muggenlarven rond, zodat alles onaangeroerd 

aan de eeuwigheid is toevertrouwd.  

Hoewel spilziekte een verderfelijke ondeugd 

is, tóch alle lof voor jonkheer Pieter. Want in 

dat milieu getuigt het van échte beschaving, 

om te stoppen met zinloze lustmoord op 

weerloze dieren in de natuur! 

Al is het maar voor de schone schijn! 



Daaraan kan ook zijn vorstelijk nichtje een 

voorbeeld nemen, want zij liet eveneens haar 

gemakssporen na op de Asselsche Hei.  

Dergelijke verdekte opstellingen worden 

namelijk een paar dagen vóór de Hofjacht 

ingericht door de jagermeester en zijn 

koddebeiers, die daarna te lamlendig zijn om de 

rotzooi ook weer op te ruimen. 

Daardoor staan en liggen er overal in het 

kroondomein halfvergane camouflagenetten 

waarin herten hun gewei kunnen verstrikken of 

zelfs verwurgd kunnen worden.  

Maar ook onze koning liet er zijn hoefafdrukken na, die nooit door het 

personeel werden uitgewist en zodoende een proeve vormen van een 

discutabel soort beschaving.  

Be my guest…….. 

 

       

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

Een verdekte opstelling met daarbij een 

afgeknalde bagge met big als lokaas bij 

een zitstok om bij WET beschermde 

raven en buizerds te kunnen “beheren”, bevindt zich bij de wildwei nabij 

“de Brouwerij”, waar onze koning ze blijkens de kraakheldere sporen graag 

erg bruin bakt. Uw verslaggever noteerde:  

“Een verweesde big at er mee van mijn lunchpakket, maar stoof er vandoor toen er een 

zwarte landrover naderde en ook de vreedzame wroeters vlak achter me kozen direct 

het zwijnenpad. Zij roken meteen onraad!” 

“Ik liet me niet zien en op terugweg naar Assel struikelde ik over het 

zwerfvuil van onze vorst en zijn knallend gevolg”. 

“Oh yes you’re highness, it’s a long way to real civilisation!” 

 



                

 

                                                                                                                                                                   

 11.van de blauwe kiel tot het blauwe bloed 

                      de potverteerders van een civilisatie  

 

In de voorgaande tien hoofstukken probeerde Spotvogel een beeld te 

schetsen van de neergang van het boerenleven en het integrale 

Nederlandse ethisch-, morele- en intellectuele beschavingspatroon 

gedurende de afgelopen dikke halve eeuw. 

Hierbij bleek hij heel dikwijls exact op het juiste moment op de goede 

plaatsen te vertoeven om uit eigen beleving zaken te aanschouwen die op 

een of andere wijze belangrijke kantelmomenten markeerden. 

Cruciaal daarbij waren zijn ervaringen met het nog onbedorven 

boerenbedrijf van de jaren ’50 en ‘60 en de uitgelezen kansen die hij in 

later jaren kreeg om de ethische en morele neergang van het boerenmetier 

van zeer nabij gade te kunnen slaan zonder daar zelf deelgenoot aan te 

hoeven zijn.  

Ook kon hij al in zijn jonge jaren onbelemmerd rondkijken op Het Loo en 

in de paleistuinen van Soestdijk en had het geluk om – meestal via relaties 

– ook op uitgelezen momenten in andere kroondomeinen aanwezig te zijn.  

Dit alles verschafte hem een veelomvattend referentiekader, waarvan in 

dit geschrift slechts enkele van de talloze markante feiten de revue 

passeren, omdat die een onwelriekend verfrissende kijk geven op het wáre 

tronie van de hobbymatig beoefende bloedjacht op weerloze trofeeën.  



 

 

Hierbij bleven nog vele zaken onvermeld die echter 

zeker wel maatschappelijke relevantie hebben, zoals het 

roekeloze rijgedrag en nogal burgerlijke gebruik van alcoholica van onze 

huidige koning, die er van getuigen dat intermenselijk 

verantwoordelijkheidsbesef niet zijn stijlbloempje is.  

Want racen in het centrum van Leiden en 

scheuren op een drukke autobaan kan voor 

medeweggebruikers in minder solide bolides 

fataal zijn. Net als het gebruik van de gsm in 

een met Olympische sportlieden volgeladen 

Boeing van KLM onder argumentatie ”deze 

maatschappij is van mijn familie, dus dat bepaal ik zélf wel”. 

Terugkoppelend naar een van de leidthema’s van dit essay, doet ook het 

hardnekkig blijven beoefenen van de jacht door Willem Alexander niet 

direct getuigen van een voorbeeldfunctie. Want –afgezien van veel 

dierenleed- kost alleen al voor de Koninklijke Houtvesterijen Het Loo het 

in stand houden van dat jachtbedrijf de Nederlandse gemeenschap 

jaarlijks ruim 1.6 miljoen euro! 

Overigens is daarbij ook Pieter van 

Vollenhoven door de mand 

gevallen, zoals te zien is op deze 

foto. 

Bij een soortgelijke uitspatting in 

september 2012 langs de Dinkel, waarbij Willem Alexander te gast was bij 

de oud-voorzitter van de Twentse Kamer van Koophandel om voor de lege 

lol toch al schaars geworden Tukkerse eenden af te 

knallen, raakte de zwarte Labrador ernstig gewond. 



Maar kennelijk was zélfs dit niet genoeg 

om de verderfelijke pretloodspuit aan de 

rododendrons te hangen!  

We gaan hier natuurlijk niet in herhaling 

vervallen, maar volledigheidshalve is het 

goed om bepaalde zaken heel duidelijk 

accentuerend over het voetlicht te halen.  

In een zich almaar hoger ontwikkelde civilisatie passen immers 

geen primitieve slachtpartijen, zoals die in door de 

Nederlandse bevolking onderhouden Koninklijke lustoorden 

gemeengoed waren, bléven en 

nog altijd zijn.  

Juist de hoogste ambtsbekleder 

van onze natie zou als lichtend voorbeeld 

het initiatief behoren te nemen tot een 

totale jachtstop.  

                                                          Daarop brengen we dus alvast een toast uit!  

Maar ook op dat ándere platteland komen enorme wantoestanden voor 

ten koste van onnoemelijk veel dierenleed, die feitelijk te banaal zijn voor 

woorden en waarvan men zich een halve eeuw geleden zelfs in de meest 

bizarre dromen geen voorstelling kon maken.  

Zo was het in Spotvogels jeugd vanzelfsprekend dat boeren, ongeacht of zij 

herkauwers, varkens of pluimvee hielden, zich ervoor geneerden wanneer 

er één of meerdere van hun dieren een voortijdige dood stierven. 

Die kadavers brachten ze dan ook – liefst bij duisternis - naar speciale 

gemetselde en afsluitbare bakken in het 

buitengebied, waarna het destructiebedrijf zorgde 

voor anonieme verwijdering en verwerking. 



Tegenwoordig vinden zowel 

rund-, varkens- als 

schapenhouders het de 

gewoonste zaak van de wereld 

om dode koeien, vaarzen, 

pinken, kalveren, ooien, 

lammeren, zeugen, biggen, 

eenden, ganzen, kippen, 

kalkoenen en pelsdieren open en bloot, in een ton of onder een plastic kap 

bij de inrit van het erf ten toon te spreiden, zodat de vrachtrijder van 

RENDAC vanaf de openbare weg de kadavers gemakkelijk kan inladen. 

Respectloos, zonder enige compassie! 

En zo worden er in ons land met dezelfde satanische respectloosheid ook 

al jarenlang zinloze veestapelruimingen uitgevoerd vanwege veterinaire 

ziekten, die door vaccinatie eenvoudig te voorkomen zijn. 

Daarbij is het is al vele jaren 

zéker, dat ziekten als Mkz, 

Vogelgriep en Varkenspest 

moedwillig worden uitgezaaid 

als rigoureuze sanerings-

methode of anderszins.  

En niemand komt er tegen in 

verzet! 

 

Want álles draait op het moderne platteland immers om 

discutabele handelsbelangen en daarvoor moeten alle 

vormen van fatsoen en beschaving wijken! 

En dan zijn er nog de epidemische stalbranden! 



In juni 1971 verbleef Spotvogel voor nachtvlinderonderzoek op een 

boerderij in de Betuwe toen er een hevig onweer losbarstte. Schuilend in 

de woonkeuken werd er rond middernacht opgebeld door een boer uit een 

naburige polder die meende dat er op “onze” boerderij brand was. Snelle 

controle leerde dat een ruilverkavelingboerderij een kilometer verderop 

in brand stond en enkele minuten later waren wij ter plaatse. 

Het betrof een bedrijf met fokzeugen die 

allemaal in ijzeren kooien lagen en op dat 

moment sloegen de vlammen al over de volle 

lengte uit het dak en 

brandde het ook 

midden in de stal.  

Terwijl wij te hulp schoten om dieren uit hun 

kooien te bevrijden begon echter de brandende 

strozolder op steeds meer plaatsen in te storten 

en moesten wij te midden van de in doodsnood 

krijsende dieren het vege lijf redden. 

Bijna al die zeugen en hun biggen vonden de dood in dat helse inferno, 

ontstaan door blikseminslag in de elektrische leiding die door de daknok 

over de hele lengte van de strozolder liep. 

Geloof me, zoiets raakt men zijn leven lang niet meer kwijt! 



Deze brand was uiteraard een geval van 

overmacht, al zou in later jaren de bliksem 

nog 2x in die boerderij inslaan omdat er zich 

kennelijk pal onder dat bouwblok in de 

bodem een sterke kwelstroom bevindt.  

Maar enkele jaren geleden moest uw geschiedschrijver tot de ontdekking 

komen, dat veel van de stallenbranden waardoor ons platteland sinds 

decennia wordt geteisterd, helemaal niet aan overmacht maar aan botte 

brandstichting toegeschreven moeten worden.  

Eén van die branden vond op een 

late zaterdagavond plaats op amper 

twee kilometer afstand vanaf 

Spotvogels woning en kostte meer 

dan 20.000 leghennen het leven. 

Omdat de getroffen ondernemer 

zich erg verdacht gedroeg toen bij 

daglicht de situatie vanaf de 

openbare weg fotografisch werd vastgelegd, werd de zaak besproken met 

een bevriende vrijloophouder en diens varkenshoudende buurman, die er 

beiden van overtuigd waren dat het om brandstichting handelde. 

Zij gaven daarvoor dermate steekhoudende bewijzen n.a.v. mondelinge 

uitlatingen van die pluimveehouder, dat er wat Spotvogel betreft geen 

twijfel is over de juistheid van die conclusie. Maar omdat de afgebrande 

stal al binnen een week werd plat gewalst, viel er niets meer te bewijzen!  

Toen echter korte tijd later elders in de polder wéér een pluimveehouderij 

in vlammen op ging waarvan bekend was dat die boer zich ook al over 

sanering had uitgelaten, was het duidelijk dat er erg vieze luchtjes aan 

dergelijke branden zitten. 

Want Aviare kortsluitingii kent maar één epidemische variant!  



Die epidemische brandgolf in de veehouderij treft vooral pluimvee- en 

varkensstallen en zelden nog melkveehouderijen, omdat de moderne 

loopstallen nauwelijks brandgevaarlijk zijn en de 

beesten bij onraad zélf naar buiten kunnen vluchten.  

Dat was vroeger anders omdat op stal staand vee 

letterlijk geen kant op kon en bovendien woonhuis 

en stal zich vaak onder één dak bevonden.  

Er had natuurlijk 

allang een verordening moeten zijn die een 

verbod inhoudt op gebruik van brandbaar 

bouwmateriaal in stallen. Maar in domme, 

door blind kapitalisme verworden 

confessionele (CDA) en neoliberale (VVD) 

hoofden zijn dieren niet anders dan 

voorwerpen waarmee winst gemaakt moet worden en kunnen die, nét als 

rollen toiletpapier en dozen aanmaakblokjes, in om 

het even welke ruimte worden opgestapeld, 

verzekerd, vergoed en vervangen.  

Dergelijk rapaille zou aan de haren naar zulke 

brandhaarden gesleept moeten worden en 

gedwongen om eigenhandig de kadavers te 

ruimen.  

Want zulke materialistische rompen op benen die nérgens voor deugen, 

horen zéker niet thuis in ons openbaar bestuur! 

Dankzij dat zelfingenomen politieke schuim verdween op het platteland 

immers álles wat waarachtige waarde had, mens, dier en natuur tot elkaar 

bracht en leven, lichaam en geest verrijkte! En ziet wat men er in amper 

een halve eeuw tijds van maakte.(*Hierbij bleef nog onvermeld, dat aanvankelijk bij RVK-

stemmingen gold: “wie niet stemt, stemt vóór!” Zó werd ons hele platteland verhabbezakt omdat men 

wist dat – zéker destijds- boeren moeilijk naar vergaderzalen te krijgen waren). 



Wij bevinden ons hier in de melkkelder van een moderne mega-veehouderij waarin 

2x daags honderden koeien nagenoeg automatisch worden leeggepompt in de 

extreem zuinig uitbetalende koeltanks van Frisia Campina.  

De koeien, vroeger luisterend naar namen als Betsie 12, Clara 34 of 

Sientje 49 zijn d.m.v. oormerk, chip en halsband met rantsoen-

scanner alleen nog voor de computer herkenbaar en vanachter zijn 

pc speurt de boer naar onwelkome fluctuaties in de melkgift per 

dier. 

Blijft nr.56814 langer dan twee etmalen een paar liter achter in dagproductie 

dan hangt ze enkele dagen later in de kiloknallerkoelcel bij Vion en laat bij 

haar eigenaar geen enkele herinnering na.  

Zo’n boer noemt zich Zelfstandig Agrarisch Ondernemer maar is niks anders dan een 

zielige slaaf van het Agro-industriële monster, dat hem – geïndexeerd - per liter 

aanzienlijk minder geld uitbetaald dan zijn grootvader een halve eeuw geleden voor 

zijn handgemolken product ontving: tóén 55 gewone centen tegen nú 30 eurocenten! 

En dáárvoor zijn dus ons complete platteland met de integrale ecosystemen en de 

eens zo rijke biodiversiteit volledig naar de Gallemiezen geholpen. 

Wie zijn er hier nu krankzinnig bezig?  



Daarom is het een goede zaak dat weinig jonge vrouwen er nog iets in zien 

om boerin te worden op wat men tegenwoordig een “gangbare” 

veehouderij noemt. Liever kiezen zij een veterinair beroep of zoeken een 

verstandige partner met wie ze een biologisch bedrijf beginnen of 

overnemen.  

Het landelijke aantal biologische land-/tuinbouw-, fruitteeltbedrijven en 

veehouderijen groeit namelijk gestaag en nadert inmiddels al de 2000. 

Een gezonde geest en een gezond lichaam willen immers niets te maken 

hebben met een sector waarin de waarde van dieren alleen in centen per 

kilo wordt uitgedrukt en waar van iedere verdiende euro 90 cent aan de 

Rabobank cum suis moet worden terugbetaald. 

De Friese boerenvoorman “Grote Pier” riep het al in 1345 bij Warns: 

                                     “Leafer dea as sleaf!”(Liever dood dan slaaf!)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spotvogel, 2 februari 2017  


