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In den beginne……,                                          

                                                   ………..was er duisternis! 

Beste lezeres en lezer,  

Omdat er in ons land in november 2014 absoluut geen klassieke uitbraak van de inmiddels 

overbekende Aviare influenza heeft plaatsgevonden, leek het een zinvolle gedachte om in 

dit donkere jaargetijde het Feest van het Licht te omlijsten met waarheidsgetrouwe 

bespiegelingen over ruim drie decennia vol viraal-bacteriële terreur in de lage landen. 

Vorig winterhalfjaar was het namelijk op de kop af 30 jaar geleden dat Spotvogel tegen 

wil en dank op het louche spoor werd gezet van rotzooiende virologen, foute bestuurders en 

verdachte belangenverstrengelaars.  

In de jaren daarna viel hij stelselmatig met zijn spitsgesnavelde neus in de met virale-, 

bacteriële- of door prionen bevuilde koelhuisboter.  

Omdat insecteneters er een pesthekel aan hebben om hun dagelijkse geleedpotige- of 

vliesvleugelige maaltijd te bevuilen met smeersels die worden gegenereerd uit het 

verwoesten van ons buitengebied en ten koste van de ganse biodiversiteit , heeft Spotvogel 

juist vanuit zulke koelcellen zijn onderzoek naar herkomst en doelstelling van al die 

enge uitbraken uitgevoerd en vorm gegeven. 

Daarbij kwam het er vanzelfsprekend op aan om zich steeds op het juiste tijdstip op de 

goede locatie te bevinden en geloof het of niet: dat is vrijwel altijd naadloos gelukt!  

Soms liep uw verteller daarbij zelfs op de feiten vooruit of hoefde slechts vanuit zijn 

hooggelegen werkkamer precies een etage lager te blikken, of bij een personeelsborrel een 

geanimeerd gesprek aan te knopen, om weer volledig geinformeerd te zijn. Daarbij hield hij 

zich altijd voor ogen dat eerlijkheid het langst duurt, dat leugens soms verbijsterende 

snelheden kunnen bereiken maar dat de waarheid uiteindelijk zal triomferen.  

Winterresidentie, Kersttijd 2014   



Van alle tijden……..                                                                                      

Men doet het tegenwoordig graag voorkomen alsof epidemische ziekten onder het 

gehouden vee een nieuw verschijnsel zijn. Maar zoals al in deel 1 van deze serie werd 

uitgelegd, kwamen er ook in de Middeleeuwen al uitbraken voor van Miltvuur, Veepest 

en andere virale of bacteriële ziekten, waardoor niet zelden hele gebieden getroffen 

werden en er ook veel menselijke slachtoffers te betreuren waren. 

Naar alle waarschijnlijkheid ontstonden die ziekten vooral vanwege onhygiënische 

toestanden omdat het vee vaak een half jaar of langer op stal in de eigen mest en urine 

stond. Men kende destijds namelijk alleen de potstal en de vloer daarvan zal niet al te 

rijk met vers stro bedekt zijn geweest.  

Uitbraken van veterinaire ziekten waren dan ook eeuwenlang onbeheersbaar, maar 

raakten uiteindelijk vanzelf uitgewoed omdat de overlevende dieren resistentie 

ontwikkelden en afweerstoffen gingen produceren.  

In 1799 kwam er in ons land voor het eerst een Veewet tot stand. Dat was in een tijd 

waarin er nog zware lijfstraffen stonden op overtreding van wettelijke verboden en 

verplichtingen.  

Omdat de lompe minister Cornelis Pieter Veerman zich bij zijn schrikbewind in 2003 

meende te kunnen verschuilen achter die ruim 3 eeuwen oude wetsartikelen, diende de 

Utrechtse viroloog Prof. Dr. A. Stegeman hem in onverbloemde bewoordingen van 

repliek tijdens een spreekbeurt in Venlo:  

“We gebruiken nog steeds achttiende eeuwse methoden om ziekten te bestrijden. In 

1711 vaardigde paus Clemens XI een decreet uit waarbij alle zieke dieren geruimd 

moesten worden, evenals alle dieren die daarmee in contact waren gekomen. Deed je dat 

niet dan werd je onthoofd! Dit resulteerde in Nederland in 1799 in de Wet op de 

verspreiding van Veepest. Die wet wordt in de 21e eeuw nog altijd gebruikt en is 

uitsluitend gebaseerd op hygiënische maatregelen. Daarbij gaat men volledig voorbij aan 

de huidige beschikbaarheid van functionele vaccinatiemiddelen!” 

Paus Clemens XI leefde ruim 400 jaar geleden en toen waren er nog geen vaccins om 

mens en dier tegen ziektekiemen te beschermen. Daarom vonden Christenen het toen 

kennelijk normaal om medemensen af te slachten en lieten dat zelfs bij wet vastleggen.  

Dit enkele feit verklaart veel over de barbaarse inborst, waardoor men zelfs anno 2014 

preventieve middelen blijft negeren en zich keer op keer te buiten gaat aan 

weerzinwekkende misdrijven tegen beschaving, compassie en nuchter verstand!  



Beschamende veterinaire feiten  

Vroeger, toen alles stukken beter was dan anno nu en de wetenschap zich binnen 

bepaalde grenzen Waardevrij mocht noemen, beschouwde de overheid het als haar taak 

om het beleid rond het landsbestuur te onderbouwen met expertise. Die toenmalige 

kennis werd gegenereerd vanuit een ware keten aan Rijksinstituten.  

Hierin was ons land weliswaar niet uniek in de wereld, want tal van andere beschaafde 

naties kenden soortgelijke instituties, wiens primaire taak het was om de beleidsmakers 

en bestuurders van binnenuit te voorzien van deugdelijk onderbouwd advies. 

Vanaf 1972 mocht Spotvogel vanuit zijn eigen specifieke expertise deelnemen aan dit 

proces, aanvankelijk onder de vlag van het ministerie van Cultuur, Recreatie en 

Maatschappelijk werk. Want toen werd er nog constructief aan de toekomst gedacht!  

In 1982 echter zag het toen juist gevormde CDA haar kans schoon, zorgde het eerste 

kabinet Lubbers ervoor dat CRM verdween en werden onze natuur en fauna geroofd en 

overgeleverd aan boerse willekeur. Die werd vanaf dat prille begin uitgedragen en vaak 

bij oekaze vorm gegeven door de Brabantse keuterboerenstallenbouwerstelg Gerrit 

Braks. 

Braks was er nooit te beroerd voor om boerenbelang boven alles te stellen en begaf zich 

daarvoor ver bezijden het rechte pad dat bestuurders in een parlementaire democratie 

behoren te bewandelen. Niet zelden raakte hij zelfs dat averechtse spoor geheel bijster! 

Zo kwam hij in 1983 met een interim wet om de kleine varkens- en pluimveeboeren te 

kunnen ruimen en klapte eind jaren ’80 heimelijk uit de school, toen de voltallige 

ministerraad een halt wilde toeroepen aan de ongebreidelde uitbreiding van de bio-

industrie. 

De bij vlagen ruimdenkende Braks maakte toen met onversneden kokervisie van een 

sanitaire pauze misbruik, om via zijn ministeriële secretariaat de Brabants-Limburgse 

achterban in te lichten over de op handen zijnde échte uitbreidingsbeperkingen. 

                                       

                                    



Dit leidde er toe, dat in vrijwel het hele gebied bezuiden de grote rivieren in de 

gemeentehuizen het Loket Bouwaanvragen tot ver na middernacht geopend bleef. Aan 

die CDA-coupe danken we niet alleen de snelle opmars van de megastallen vanaf 1990, 

maar ook het gros van de uitbreidingen die nog tot op de huidige dag plaatsvinden. 

Gerrit Braks, die in zijn latere functie als Senaatsvoorzitter van 2001 tot 2003 door de 

majesteit als ‘boers’ en ‘ongeletterd’ zou worden omschreven, leefde als 

bewindspersoon van meet af aan op voet van oorlog met alles wat zijn portefeuille 

Natuur en Fauna betrof.  

Zo kreeg Spotvogel meermalen vanuit de grauwe LNV-bunkers aan de Bezuidenhoutse 

Weg spreek- en publicatieverboden opgelegd en werd al te kritisch personeel van 

Staatsbosbeheer soms jarenlang functioneel op non actief gesteld. Een ontluisterend 

voorbeeld daarvan was de Waterlandse terreinbeheerder Ton Pieters, die het gewaagd 

had om Braks publiekelijk tegen te spreken.  

Want ook in onze uitermate kwetsbare veenweidegebieden moesten van het CDA 

grootschalige melkveehouderijen komen en daarbij kon men kritische ambtenaren 

missen als boerenkiespijn. Hierdoor vielen dus grote delen van ons onschatbaar 

kostbare en mondiaal unieke veenweidegebied ten offer aan de tomeloze agrarische 

groeistuipen. 

Nadat Gerrit Braks het veld had moeten ruimen gedurende de bewindsperiode van het 

derde kabinet Lubbers, zorgden de behoudende Bert de Vries en de poepkatholieke 

Gerrit Brox nog enige tijd op kleurloze wijze voor de confessionele agro toko, terwijl 

premier Lubbers zich voor en achter de coulissen bediende van duidelijke gebarentaal.  

        
Die windhandel met duurzaamheid, natuur, milieu en volksgezondheid kwam in zwaar 

weer terecht gedurende het eerste kabinet Kok, toen Jozias van Aartsen het uitbeenmes 

wilde zetten in de kaaspakhuizen en sojasilo’s vol onterechte landbouwsubsidies. 

Dit nobele en noodzakelijke streven ondervond heftige obstructie en eindigde tenslotte 

met de uitbraak van Varkenspest op een bedrijf dat maar op een steenworp afstand lag 

van de in Venhorst gevestigde Mestac, begin februari 1997. 



Als plichtsbewust ambtenaar meldde Spotvogel direct aan het Bezuidenhoutse LNV-

loket dat hij kort tevoren het mestspoor vanuit diezelfde Mestac was gevolgd tot diep in 

Mecklenburg Vorpommern en daarbij vaststelde, dat men zonder enige ontsmetting 

terreinen opreed en verliet waarop werd gewaarschuwd voor wilde zwijnenpest.   

    

 

Maar niet alleen werd er in Pruissen gewaarschuwd voor deze gevreesde varkensziekte, ook bleek 

daar Hondsdolheid voor te komen. De chauffeur toonde echter geen enkele belangstelling voor die 

waarschuwingsborden, reed de akkers op, lostte de lading in een mestcontainer en vertrok vol gas 

terug naar Venhorst.  

Dit was de tweede maal dat uw ooggetuigenverslaggever de ongehoorde viraal-bacteriële 

nonchalance vanuit het eigen ministerie van nabij mocht meemaken. Het eerste geval speelde zich af 

in de winter van 1983/84 en betrof de fakeuitbraken van Mkz in de Noordoostplder. 

Ook daarover vertelde ik al eerder, maar zal het blijven herhalen totdat er paal en perk gesteld zal 

zijn aan dergelijke uitwassen. Een zoektocht naar de ambtelijke daders zal intussen na zoveel jaren 

weinig houvast meer opleveren.   

Van deze Mkz gevallen onder Espel en Creil, die men vanuit het Centraal Diergeneeskundig  Instituut 

te Lelystad botweg aan wilde ganzen meende te kunnen toeschrijven,  bleek namelijk jaren later dat 

ambtenaren van het CDI de besmetting zelf hadden veroorzaakt. Zogenaamd bij wijze van proef, 

maar dat is nooit officieel vanuit het ministerie bevestigd! 

Omdat de uitbraak van varkenspest in februari 1997 zich voortzette tot in het eerste halfjaar van 

1998, werd er door de ziekte een miljardenschade aangericht en vond er een ware slachting plaats 

onder de kleinere varkenshouders.  

Dat waren vooral de zogenaamde  2 of 4 hectare-bedrijfjes met één of twee middelgrote stallen, die 

vanaf de jaren ’70 waren gesticht in de ondoordachte veronderstelling, dat men eindeloos de eigen 

mest op die voetbalveldkrappe kavels zou kunnen uitrijden. Zodoende kreeg deze uitbraak al snel het 

aanzien van een ijskoude sanering van de varkenssector. Iedere toespeling daarop werd echter van 

hogerhand tegengesproken. 

“Hogerhand” werd voor wat betreft LNV na het vertrek van Van Aartsen voorgegaan door Hayo 

Apotheker. Deze D’66 bewindspersoon werd, zoals Spotvogel vanuit de Bezuidenhoutse  

jungeltamtam te horen kreeg, in zijn eigen werkkamer met een doorgeladen revolver bedreigd! 



  

Dit schijnt te hebben  plaatsgevonden in een bestuurlijk geschil waarover geen nadere mededelingen 

werden gedaan, maar dat heel goed in relatie gestaan kan hebben met de wijze waarop deze 

beschaafde bewindspersoon tegenover het ruimen van veestapels stond. Want korte tijd later 

maakte men namelijk minister Apotheker burgemeester. 

Zijn opvolger en partijgenoot Brinkhorst bleek merkwaardigerwijze over dat dossier opvallend ruime 

opvattingen te hebben. Daardoor ontstond er in 2001 als vanzelf het juiste bestuurlijke klimaat voor 

de volgende epidemische uitbraak, die opnieuw talloze kleine krabbelaars de kop zou gaan kosten. 

Ook aan die zogenaamde uitbraak kleven dermate veel twijfels en onduidelijkheden dat er zelfs nu – 

december 2014 – nog over wordt geprocedeerd!    

 

Het was dan ook een beschamende en vernederende vertoning, dat een heel bataljon ME omringd 

door een peloton als burgers verkleedde Amsterdamse stillen de plaatselijke bevolking van  

Kootwijkerbroek, Kamperveen, Oene en andere Godvrezende gezagsgetrouwe plattelandsoorden als 

misdadigers te lijf ging.  

                 

Spotvogel rook meteen het lont van virale terreur, kwaad opzet en sluiksanering en besloot bij een 

komende gelegenheid alles van meet af aan nauwgezet te gaan notuleren. Hij ging er van uit, dat de 

volgende “uitbraak” niet lang op zich zou laten wachten, omdat het immers om planmatig 

geregisseerde  uitbraken leek te gaan. 



Daarbij speelde hem voortdurend de gang van zaken uit 1983/84 door het hoofd, toen immers LNV-

virologen van het Lelystadse CDI met voorbedachten rade in de Noordoostpolder Mkz-smetsof  

hadden uitgezaaid. Daarvan meende men de, via de toenmalige DDR naar ons land trekkende, Kol- 

en Rietganzen de schuld te kunnen geven. 

Omdat men zich toen telefonisch met dergelijke insinuaties meldde bij het LNV-instituut waar 

Spotvogel zich met Siberische ganzen bezighield, kreeg uw verslaggever al in een zeer vroegtijdig 

stadium argwaan en diende die viraal besmette Lelystadse collega dan ook op gepaste wijze van 

repliek. 

Gezien de geringe afstand tussen de Noordoostpoder en het direct zuidwestelijk daarvan gesitueerde  

CDI leek het meer voor de hand te liggen, dat een laborant of schoonmaakster wat onzorgvuldig te 

werk was gegaan bij het uitkloppen van laroratoriumbekleding. Aan de andere kant van de lijn viel er 

een doodse stilte en werd hoorbaar moeilijk geslikt.  

Pas jaren later sprak ik bij toeval een ambtelijke collega die mij “off the record” liet weten, dat men 

in 1983/84 inderdaad de Mkz-uitbraak in Mecklenburg-Vorpommern en Brandenburg had 

aangegrepen om “proefbesmettingen”  uit te voeren bij Creil en Espel.  

Er waren in 2001 aanvankelijk alleen Mkz-uitbraken in het Verenigd Koninkrijk en Noord- Ierland die 

via veetransporten ook in Noord- Frankrijk tot uitbraken hadden geleid. Kennelijk maakte men van 

die situatie misbruik om al eerder geplande ijskoude saneringen in delen van ons land uit te gaan 

voeren en heeft daarbij vanuit de Runderweg onder Lelystad het virus een handje op weg geholpen.    

                                                             

                                                                                                                         

Met de kennis van nu is het kinderlijk eenvoudig om de bron van de besmetting van 2001 in 

Friesland, Flevoland en Overijssel/Gelderland te traceren. Afgaande op de stellige uitspraken van 

Spotvogels Haagse collega is het wel duidelijk, dat de lange ambtelijke arm van LNV verantwoordelijk 

was voor deze ellende. Weinig reden voor vergenoegzaamd achteroverleunen en bazelen over 

koetjes en kalfjes dunkt me. D’66 moet eindelijk wakker worden! 



Omdat driemaal scheepsrecht is en de intervallen tussen de slinkse saneringsuitbraken almaar 

kleiner werden, deed de mogelijkheid om nieuwe malversaties in beeld te brengen zich al in februari 

2003 voor. Zoals elders al vaker werd uitgelegd, zou er toen Aviare influenza N7H7 zijn uitgebroken 

op een bedrijf met vrijloophennen onder Scherpenzeel in de Gelderse Vallei. 

Deze uitbraak kwam voor Spotvogel echter niet onverwacht. Al drie maanden eerder bespeurden  

kalkoenhouders in de omgeving van Dinteloord namelijk verdachte verschijnselen bij hun dieren en 

meldden dit bij LNV. Daarna hoorde men niets meer. 

         

De dieren bleken niet ziek te worden en de drie boeren waren het voorval alweer bijna vergeten toen 

er in maart aus blauen hinein ruimingsploegen op hun erven verschenen. In de 3 maanden eerder 

toegezonden monsters waren namelijk antistoffen tegen Aviare influenza aangetroffen wat er op 

duidde, dat de dieren met het virus in aanraking waren geweest. Althans, dat beweerde men!   

In aanraking: jawel. Maar zij werden daar dus niet ziek van en ontwikkelden integendeel immuniteit. 

Dit was kennelijk zeer tegen de zin van LNV, dat toen al een jaar bestierd werd door de 

psychopatische CDA mastodont Cees Veerman. 

Deze Goudswaardse rabauw had kort tevoren genadeloos ruimend huisgehouden onder het 

Wageningse wetenschappelijke werkvolk, dus voor moord op kerngezonde kalkoenen uit de van 

oudsher rivaliserende overkant van het Haringvliet draaide hij zijn hand niet om!   

En zo werden dan ook drie koppels volkomen fitte kalkoenen meedogenloos afgeslacht en vernietigd 

en heette het dat de vogelgriep ook in West-Brabant woedde.  Want aan de Bezuidenhoutseweg is 

men bepaald niet in de eerste leugen en feitenverdraaiing gebarsten!  

Gaandeweg vervaagde het normbesef van de overheid dan ook angstaanjagend snel en vonden er 

dag na dag weerzinwekkende horrortaferelen plaats. Zo verordonneerde de diepgelovige 

confessionele bewindsman in de dagen tussen Pasen en Pinksteren 2003, dat hobbyhouders in 

Midden- Limburg hun kerngezonde lievelingsdieren in kratten aan de straat moesten zetten.  

Let wel: dit vond plaats in een tijdsgewricht waarin de Balkenendejunta ons land envolk dag na dag 

verkankerde met huichelpraat over waarden en normen. Terwijl men zelf als baarlijke satans tekeer 

ging met Gods schepping, werd van de burger onvoorwaardelijke gehoorzaamheid geëist! 

Peuters, kleuters, scholieren, huismoeders en zelfs kloosterlingen waren niet veilig voor Veermans 

confessionele terreur en dit leidde tot bloedstollende taferelen die deden denken aan de zwartste 

dagen uit onze geschiedenis. En dat alles omdat er gebeurde waarvoor al tientallen jaren werd 

gewaarschuwd: het antwoord van Moeder Natuur op het inhalig-stompzinnige gerotzooi met dieren!  



Toen de Rendac in Son in april 2003 de enorme hoeveelheid pluimveekadavers die van heinde en 

verre werden aangevoerd niet meer kon verwerken, besloot Veerman om ter ontlasting 

honderdduizenden pluimveekrengen te verpakken in big bags en te dumpen op de open vuilstort bij 

Linne/Herkenbosch.  Zodat het virus zich daar luchtdicht verpakt en keurig afgedekt in alle rust tot 

superpathogeen zou kunnen gaan muteren! 

                  

                                                                                   

         

Ook liet hij massa’s pluimveekarkassen vernietigen in de vuilverbranding te Duiven, wellicht nog de 

meest acceptabele oplossing. Maar dat kan niet worden gezegd van het via drukke openbare wegen 

vervoeren van vrachtladingen kadavers naar Espel in de Noordoostpolder. En deze daar op te slaan in 

vriescellen.  

Inderdaad beste lezeres en lezer: Espel. Waar kennen we dat ook alweer van? 

Was het niet zo dat daar in 1983/84 door het  Centraal Diergeneeskundig Instituut clandestien Mkz 

virus werd uitgezaaid? En werd dat later niet afgedaan als “een wetenschappelijke proef”, nadat 

deze smeerlapperij bekend was geworden? 



                  

En wat die koelcellen betreft: is het niet zo dat het virus zich juist erg senang voelt bij lage 

temperaturen en dat er dus op die manier in de Noordoostpolder opnieuw een levensgevaarlijke 

situatie werd gecreëerd? Namelijk: het geconditioneerd overtijen van smetstof!  

Men zou het bijna gaan denken, want hoe valt het anders te rijmen dat er in 2011 plotsklaps laag 

pathogene Vogelgriep werd geconstateerd onder Vrijloopkippen bij Creil? 

  

                 

 

 

Creil, vraagt u zich nu wellicht verbaasd af?  

Inderdaad Creil, dat ligt op een goede steenworp van Espel.  

En Creil is immers de andere plaats waar het CDI destijds eigenhandig Mkz uitzaaide.    

Het lijkt wel erg onaannemelijk dat dit louter op toeval berust. 

Terwijl virus reukloos heet te zijn, begint dit verhaal  immers al behoorlijk te stinken!  

                                                                  

We dreigen nu in dit vernederende epos sneller te gaan dan de veterinaire ziekteverwekkers zelve. 

Want nadat in maart 1997 (dus parallel aan de uitbraak van Varkenspest) het eerste geval van de 

Gekke Koeien Ziekte BSE ofwel Creutzfeld Jakob was geconstateerd, zijn er inmiddels ruim tachtig 

gevallen van deze door prionen veroorzaakte hersenversponsing vastgesteld. 

Wonderlijkerwijze vond dat eerste BSE-geval plaats in het dal van de Gelderse IJssel onder Twello en 

dat ligt vreemd genoeg maar op een paar uur wandelen vanaf de Veluwsedijk bij Oene, waar nog 

geen vier jaar later Mkz zou uitbreken. Maar dit nu even terzijde.  



De ziekte van Creutzfeldt Jakob manifesteert zich vooral bij melkvee, heeft een zeer lange 

incubatietijd, is daardoor erg moeilijk te traceren en kan leiden tot een ongeneeslijke en dus 

dodelijke hersenaandoening bij mens en dier. 

Hoewel er de laatste jaren geen BSE-gevallen meer in ons land zijn geconstateerd, lijkt het Spotvogel 

onverantwoord om te spreken van een  verwaarloosbaar risico, zoals de brancheorganisatie dat doet. 

Want zelfs bij het zeer goed doorbraden van met BSE besmet vlees blijft het prion volledig intact. 

Men veegt dus vanuit economisch belang weer eens de straat aan met de volksgezondheid!     

                   

Verder komt bij herkauwers met enige regelmaat ook nog de ziekte Abortus Bang  voor, die wordt 

veroorzaakt door de bacterie Brucella abortus. Recentelijk was dit nog het geval in de provincies 

Noord- Brabant en Overijssel.  

Evenals bij Creutzfeldt Jakob kan men ook de Ziekte van Bang krijgen door het eten van besmet vlees.  

Hoewel niet epidemisch, vormen beide ziekten wel een zeker gevaar voor de volksgezondheid. 

Vooral Kamerleden deden er goed aan om zich dit terdege te realiseren bij hun klakkeloos 

instemmen met almaar meer ruimte voor de veeindustrie en het versoepelen van regelgeving.     

   

          

 

   



Dankzij die tomeloze uitbreidingsdrang – gekoppeld aan een ziekmakende vraatzucht - neemt het 

aantal veeziekten zodoende almaar toe. Zo brak er in 2006 een tot dan toe in ons land vrijwel 

onbekende virusaandoening uit onder schapen, de Blauwtongziekte.  

Dit virus wordt verspreid door muggen en knutten en kan leiden tot verzwakking en sterfte onder de 

geinfecteerde dieren. Hoewel Blauwtong niet overdaagbaar is op de mens, zijn er grappenmakers die 

er de spot mee drijven. Maar gelooft u mij: veterinaire ziekten zijn dodelijke ernst!  

 

Dat geldt niet alleen voor Varkenspest, Vogelgriep, New Castle Disease, Mkz, BSE en Blauwtong, maar 

in het bijzonder ook voor de Q-koorts (query fever) die in ons land vooral de geitenhouderij treft en 

jarenlang verzwegen werd, maar waardoor jaarlijks wel enkele tientallen personen besmet raakten. 

Voor de broodbodige variatie nam het aantal Q-koortsmeldingen in 2007 dan ook plotseling toe en 

dat bleek ook het geval te zijn in de jaren 2008, 2009 en 2010. 

Toen die langjarige uitbraak in 2011 leek te luwen, waren er al circa 100.000 mensen door deze 

bacterie geinfecteerd geraakt waarvan er minstens 25 kwamen te overlijden. Een  groot aantal 

slachtoffers kampte echter met chronische klachten, die zij in veel gevallen levenslang met zich mee 

zullen zeulen. 

Ook na 2011 bleef de bacterie actief en zodoende blijft het aantal geinfecteerde patienten jaar na 

jaar toenemen. Dit is uitermate verontrustend en geeft zeer te denken.  

Onze bondgenoot en grote voorbeeld op het gebied van roekeloze megaveehouderij, de Verenigde 

Statan, onderzocht namelijk al rond 1955 de Q-koorts bacterie als mogelijk wapen voor biologische 

oorlogsvoering. Deze ziekte wordt thans al jarenlang, samen met verschillende Tyfus-varianten, 

genoemd in overzichten van bacteriële- en virale strijdmiddelen. Zaak dus om hyperalert te zijn!        

  

Geen enkel bewust levend en goed nadenkend mens zal intussen nog geloof hechten aan de fabel, 

dat alle viraal-bacteriële ellende die met intervallen van 2 of 3 jaar of vaak zelfs synchroon vanaf 

januari 1997 tot op het huidige moment ons platteland teisterde, op natuurlijke of toevallige wijze 

tot stand is gekomen.   



Geen enkele toonaangevende branche binnen de veehouderijsector is ontkomen aan ernstige en 

vaak omvangrijke uitbraken, die doorgaans gepaard gingen met satanische ruimingen waarbij 

vergeleken de filmische voorstelligen van Fellini paradijselijke verbeeldingen zijn.  

Hele sociale plattelandsstructuren werden daardoor overhoop gegooid en talloze kleinere en minder 

kapitaalkrachtige bedrijven werd de nek omgedraaid. Vrijwel altijd was daarbij sprake van 

bedrijfsbeëindigingen die wonderwel pasten in en tegemoet kwamen aan planologische 

structuurvisies of ruimtelijke herinrichtingplannen.      

Eenieder die deze feiten in de juiste volgorde plaatst en goed tot zich laat inwerken zal op enig 

moment tot de conclusie komen, dat de werkelijke bron waaruit zich al die ellende met ijzeren 

regelmaat en ongehoorde differentiatie heeft kunnen ontwikkelen, feitelijk voor de hand ligt.  

Dat zijn dus niet de oorspronkelijk in de natuur aanwezige laag pathogene smetstoffen, waartegen 

gezonde en fitte dieren immuniteit ontwikkelen en daardoor dus niet vatbaar zijn voor infecties.  

En het zijn beslist ook niet de wilde watervogels, waarvan men thans de smient zonder houdbaar 

onderbouwde aanklacht noch deugdelijk proces in de dodencel probeert  te sodemieteren. Als 

bedreiger van een sector die zelf al jarenlang de spot drijft en de stalvloeren aanveegt met alle 

wetten van veterinaire-, biologische- en ecologische omgang met levende hogere organismen!    

                                                                                

                                           

Indachtig de ervaringen uit 1983/84 met het toenmalige ID-DLO lijkt een grondige screening van de 

viraal-bacteriële genenbank waaruit alle denkbare en ondenkbare veterinaire rampen uit voorraad 

leverbaar zijn en van de beheeders daarvan, een eerste vereiste om komend onheil in de kiem te 

smoren. Want iedere uitbraak van iedere ziekte heeft altijd meerdere achterkanten. 

Dankzij de totaal verderfelijke en tot in het bot verdorven neoliberale kennisuitverkoop is ons land al  

sinds bijna twee decennia ovrgeleverd aan niets en niemand ontziend winstbejag.  

En zegt u nu zelf: waaraan is makkelijker erg veel geld te verdienen dan aan onzichtbare en 

onvoorspelbaar optredende ziekteverwekkers?  

Dat zag deze wakkere insecteneter pas ten volle voor zijn geestesoog toen er in de jaren 2006, 2007 

en 2008 een vreselijke pandemie in het vooruitzicht werd gesteld. En hij voorspelde toen al dat die 

Aviare influenza- pandemie er niet zou komen. Toen niet en ook thans niet. 



Want de bedrijfsmatige virologie is verworden tot een ongecontroleerde Kijkgrijp, waarin 

schaamteloos woekerwinsten worden geboekt. Door farmaceuten, door instituten en door 

individuele slimmerikken.  

Men speelt onbeschaamd Russische Roulette met de volksgezondheid en verdient ondershand 

kapitalen met het bedienen van de hoogst biedenden. Gisteren de wintertaling, vandaag de smient 

en morgen alles wat er in onze natuur rondloopt, zwemt, kruipt of vliegt.  

Dit peperdure en levensgevaarlijke wildwestcircus moet worden gestopt. 

Pas dan kunnen ook de variëtédieren een goed leven krijgen! 

 

 

  

                                                        

 

 

 

         

  

 

 

 

 

 



       

                                                                                                    

                  

          

      Merry christmas 



   


