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HERSENSPINSELS 

 

Het vogelgriepdossier zoals zich dit sinds februari 2003 

heeft ontwikkeld,  laveert al jarenlang tussen fictie 

en feit, tussen waarheid en leugen en vooral tussen 

helder zicht en vaak aan het waanzinnige grenzende 

hersenspinsels.  

Het was vanaf het allereerste begin in februari 2003 , 

bij de vrijloopren van boer Schimmel tussen 

Scherpenzeel en Renswoude, al duidelijk dat vooral 

het subversieve cohort zich danig zou gaan weren. 



 En dus heeft Spotvogel van meet af aan de stormbal 

gehesen en op zijn sekstant een scherpe, waarheidscon 

forme, koers ingesteld en aangehouden. 

Dit oogstte – zoals te voorzien was- erg veel 

tegenwerking “van bovenaf” .Vult u zelfmaar in, ik 

noem het Circus Bezuidenhout !  

Daarom lukte het deze scherpzinnige insecteneter niet 

om de dossiers “De pestvogels van Veerman” en 

“Wachten op de Pandemie” de verspreiding te geven die 

hen vanwege het gewicht van de materie (en bovenal: 

de boodschap) toe zou komen. 

Dat is zeker geen hersenspinsel maar een keihard feit! 

Als u goed en aandachtig heeft gelezen in de 

voorgaande zes afleveringen van dit nieuwe dossier, 

dan weet u ook hoe dat in elkaar steekt. 

En dan  snapt u dus ook, waarom het koppel Osterhaus 

–Fouchier er zo op was gebeten om de Smient zonder 

fatsoenlijk wederhoor en enige vorm van behoorlijk 



proces als veroorzaker van een niet bestaande uitbraak 

te doodverven. 

De factuur daarvoor wordt immers vanuit Den Haag 

aan beide Erasmuskneuzen  uitbetaald. Zoals dat 

vanaf 2003 al veel vaker is gebeurd! 

Vergeet u dus alstublieft al die gore leugens en 

verdraaide waarheden over levensgevaarlijke 

trekvogels.  

Want  de ware veroorzakers van de toxische vogelgriep 

hebben geen zwemvliezen noch veren en slagpennen. 

De enige ‘misdaad’ van watervogels is,  dat Moeder 

Natuur hen heeft geschapen om grazige vegetaties te 

begrazen zonder dat zij weten dat onverdraagzame 

boeren veel gemeenschapsgeld krijgen uitbetaald om 

hen een paar sprieten gras te laten eten.  

Zo niet, dan verpacht dat natuurvijndige boerse 

janhagel de zogenaamde schadejacht  en oogst zo veel 

extra pecunias ten koste van Moeder Natuur.  

Jawel: dat mogen wij Nederlanders allemaal betalen! 



Intussen rijden er colonnes viraal beladen vee-, vlees- 

en mesttransporten kriskras door Europa en slepen 

locale en intercontinentale airliners  en morsige boeren 

het virus van hot naar her.  

Ook dat zijn geen hersenspinsels, maar keiharde feiten. 

Leest en kijkt u zelf maar!  

                 

 



                                            

 Raak….?  

16 november 2014. Vrijwel op hetzelfde moment waarop in ons eigen Groene Hart 

speurneuzen van de NVWA een stal vol door vogelgriep besmette leghennen traceerden, 

schoot zo’n 700 kilometer daar vandaan een Duitse hobbyjager op het Oostzee-eiland 

Rügen een doubletje wintertalingwoerdjes.  

Dat gebeurde in de pitrusrijke weiden langs de Ummanzer Bucht, niet ver vanaf de 

plaats waar in februari 2006 een catastrofale uitbraak van hoog pathogene Vogelgriep 

plaatsvond die een slachting zou aanrichten onder foeragerende eenden, ganzen, 

zwanen, aasetende buizerds, zeearenden, raven, bonte kraaien, eksters,  zilvermeeuwen 

en grote mantelmeeuwen en ook boerderijkatten en vossen het leven zou kosten.  

  

Het gebeurde ook vlak bij het Wittower Fähre (links bovenaan zichtbaar), waarvan 

Spotvogel vier maanden eerder gebruik maakte en zich toen mateloos ergerde over de 

penetrante pluimveemeststank die de hele atmosfeer verziekte en de wijde omgeving 

tot last was. 

En het gebeurde dus tevens in de onmiddellijke nabijheid van pluimveebedrijven van na 

De Wende uit de lage landen geëmigreerde kaaskoppige boeren, die daar tegendraads en 

onwettig hun kippen- en kalkoenenmest hadden uitgereden. Dat bleek tot in de 

stadskernen van Bergen, Putbus en Sassnitz tot grote ergernis te leiden. Uw 

verslaggever heeft zich daar uit naam van alle fatsoenlijke landgenoten voor 

verontschuldigd en daarbij de taal van krachtige terminologie niet geschuwd! 



     

Maar bovenal gebeurde dit op een virale steenworp afstand van een microbiologisch 

laboratorium op het eiland Hiddensee, dat direct bewesten de Ummanzer Bucht ligt. 

Zélfs met een gasmasker op kon men dus ruiken dat er hier scheisse aan de knikker was! 

Inmiddels was echter de vlam allang in de pan geslagen. Want hadden niet reeds in 

maart 2003 de Valleise ouderlingen Wolleswinkel en Van den Brink uit volle borst 

beleden, dat zij met eigen ogen zagen hoe overvliegende eenden een vrijloopren vol 

leghennen hadden besmet met hun neerdwarrelende uitwerpselen? Dat was intussen al 

van Lutjebroek tot Tokyo bekend!  

    

Gelukkig kennen onze oosterburen geen satansgenootschappen als CDA of VVD en 

sloegen meteen de handen ineen en uit de mouwen om de vrijlevende watervogels voor 

een door onbeschaafde veehouders of slordige virologen veroorzaakte ramp te 

behoeden. Maar zij hadden dan ook nooit een viervoudig herhaalde Balkenende-junta en 

een Rutte 1 dictatuur om hen van fatsoen en compassie te verlossen!      

    



Er is namelijk nog nooit een mens gestorven doordat zij of hij mededogen met en respect 

voor medeschepselen betoonde. Dit is iets wat vooral onze ethisch totaal misvormde 

bestuurders en hun boerse en harteloos-ambtelijke achterban zich zeer ernstig ter harte 

zouden mogen nemen!  

             

In het geval van onze Rügener waterwildjager mag het daarbij ook nog wonderbaarlijk 

heten, dat een van de twee talingen die hij op tableau bracht besmet bleek te zijn met 

hoog pathogeen vogelgriepvirus. Maar nog veel wonderbaarlijker is het, dat een jager 

zijn buit naar een viroloog brengt om deze op smetstof te laten checken! 

         

Ten slotte is Aviare influenza al sinds mensenheugenis in wilde watervogels aanwezig. 

Maar die worden er niet ziek van omdat zij van nature resistentie tegen het muterende 

virus ontwikkelen. Het is dus feitelijk een onzinnige exercitie om in de natuur op zoek te 

gaan naar smetstof die normaliter alleen gevaarlijk is voor dieren die onder 

onnatuurlijke condities worden gehouden. En dan nog voornamelijk in dichte stallen!  

De slachtpartij die H1N5 in 2007 bij het Wittower Fähre onder wilde vogels aanrichtte, 

werd dan ook veroorzaakt door overconcentraties van deze hoog pathogene variant in 

het moerassige ecosysteem, doordat daar overdadig pluimveemest was uitgereden.  

Datzelfde zal zeker ook nu weer het geval zijn geweest. Want omdat virus onzichtbaar is, 

onttrekt het zich nogal makkelijk aan visuele controle! De talingen worden dan de 

gebeten hond. En het kind van de rekening!    

             



                                                     

Vér gezocht! 

Hoewel het voor eenieder met normaal functionerende hersenen en enige kennis van de 

werking van veterinair bacteriologische- en virale smetstoffen meteen duidelijk was, dat 

er een lineair verband moest zijn tussen de H5N1 uitbraak  op Rügen in februari 2006 en 

de op diezelfde plaats geschoten viraal besmette wintertaling in november 2014, 

ontwiept men direct de meest krankzinnige modellen van een East Asian Connection. 

Deze besmette wintertaling zou – zo orakelde men – in Siberië in contact zijn geweest 

met soortgenoten die in Korea, China en nog zuidelijker overwinteren en die het giftige 

virus meebrachten naar hun broedgebieden. 

Deze hypothese is volstrekt waanzinnig omdat de westelijke-  en oostelijke 

wintertalingpopulaties niet overlappen en de vogels uit het centrale deel van Siberië in 

de regio Bangladesh- India- Pakistan en het Midden Oosten overwinteren.  

Biologen en dierecologen mogen  zich heel wel over geografisch-ecologische zaken 

uitlaten, maar virologen dienen zich niet verder dan hun microscoop reikt uit te spreken 

over uitermate complexe systemen waarvan  ze de ballen verstand hebben!   

       

Zo heeft het dubieuze Erasmusroeptoeterkoppel Osterhaus –Fouchier al megaschade 

aangericht met hun onzinnige gekakel over zaken waarvan zij zich verre dienen te 

houden, maar waarvoor zij vanuit de agrarische ziekteverwekkershoek royaal 

gesponsord lijken te worden. Rookgordijnen en valselijke verdachtmakingen als 

handelsmerk! 

Zo vér heeft de wetenschap al dankzij de zogenaamde Kenniseconomie in het 

neoliberaal-confessionele moeras van bekrompenheid en zelfzuchtig winstbejag kunnen 

verzinken. Het wordt hoogste tijd dat zij uit Rotterdam vertrekken!  



              

                

Met de komst van H5N8 op Europees grondgebied meende men dus al direct de Rügense 

wintertaling daarvan als overbrenger te kunnen doodverven. Maar vreemd genoeg brak 

diezelfde hoog pathogene mutant vrijwel gelijktijdig uit in hermetisch dichte stallen bij 

Hekendorp, Ter Aar en Kamperveen: honderden kilometers verder naar het westen! 

Daarom moest er een andere veroorzaker worden gevonden en daarvoor zorgde het 

koppel Osterhaus – Fouchier dus al vóór Sinterklaas. De smient had het Aziatische virus 

overgebracht. Want die komen immers in de woorden van Fouchier, `met miljoenen 

naar Nederland`. Aperte onzin, maar dat besefte de charlatan niet eens. In één adem 

verveelvoudigde hij voor de Publieke Media de populatieomvang van deze eendensoort!  

En dύs vond hij ook in recordtempo twee met H5N8 besmette smientenkeutels. Niet bij 

Hekendorp, Ter Aar, Zoeterwoude of Kamperveen echter, maar bij Kamerik of all places. 

Midden in een regio waar onverdraagzame boeren de smient in de meest banale zin des 

woords wel kunnen schieten!  

Omdat het gevoeglijk is uit te sluiten dat er enige connectie kan bestaan tussen 

trekkende Siberische watervogels en het geïnfecteerd raken van pluimvee dat altijd 

hermetisch opgesloten de levensdagen slijt, kwam het proefschrift dat Jacintha van Dijk 

op 8 november met succes had verdedigd, werkelijk als geroepen. 

Dit succesvol afgesloten onderzoek werd al op 6 oktober aangekondigd in een 

persbericht van het Nederlands Instituut voor Oecologisch Onderzoek, dat onderdeel is 

van de Koninklijke Academie van Wetenschappen. Gelukkig maar, want zo valt keihard 

te bewijzen dat Jacintha’s copromotor Ron Fouchier een minderwaardig wetenschapper 

is, die feitelijk zo snel mogelijk bij het academische grofvuil gezet moet worden.   



Deze man, die als copromotor op 8 november aan de Utrechtse universiteit de 

bevindingen van de jonge doctor Wissenschaftsfähig achtte, stond nog geen maand later 

in Een Vandaag, met twee niet traceerbare smientenkeutels als “bewijs”, te bazelen dat 

smienten DUS dragers zijn van het hoog pathogene virus!  

    

Dit lijkt Spotvogel een erg ver gezochte boude bewering. Want wie zegt er, dat die 

bewuste smient (het waren twee keutels maar een smient produceert er tientallen per 

dag) niet besmet is geraakt toen zij of hij graasde in een Hollandse wei waar besmette 

kippenmest op uitgereden was?  

Onze smienten komen namelijk helemaal niet uit het verre oosten en zelfs niet uit de 

centrale delen van Siberië en dat had professor Fouchier kunnen weten als hij de tijd 

had genomen om eerst te lezen voordat hij de ether met leugens en onzinnige aannames 

ging vervuilen. Het hoge lul- en zwetsgehalte van Ab Osterhaus al jaren kennende, staat 

Fouchier kennelijk model voor de complete teloorgang van kwaliteit aan de Erasmus!  

           

Gelukkig wierp de Volkskrant een beter licht in deze duistere mediaoorlog, door een 

helder beeld te schetsen van de trekwegen van onze smienten. Die reizen ten dele wel 

via het al jarenlang besmette Rügen en kunnen dus heel goed daar bij het grazen 

geinfecteerd zijn geraakt.  Hoe de smetstof vervolgens in pluimveestallen kon komen is 

een verhaal waar geen smient aan te pas komt!  



Er wordt categorisch genegeerd dat eenmaal aanwezige virale besmettingshaarden 

soms lange tijd latent aanwezig kunnen blijven. Op momenten waarop zich optimale 

omstandigheden voordoen, kan het virus zich dan in  korte tijd ontwikkelen tot een 

toxische variant. Het heeft er sterk de schijn van dat zoiets zich nu afspeelt en dat 

resistente watervogels als gastheer de smetstof zo geografisch kunnen verspreiden.  

    

Echter: bij uitbraken in het Rijnland traceerden onze oosterburen het virale spoor tot in 

de nabije omgeving van de stortplaats Linne, waar in 2003 honderdduizenden besmette 

of verdachte pluimveekadavers zijn begraven wegens capaciteitsproblemen bij Rendac. 

Op dat soort harde aanwijzingen zit men aan de Bezuidenhoutseweg niet te wachten!       

Zo komen we dus toch langs omwegen weer terecht bij de ware veroorzaker van hoog 

pathogene vogelgriep: de Nederlandse overheid met haar ziekconfessionele hang naar 

intensieve veehouderij en angstaanjagende virale slordigheid. De natuur staat daar 

volledig buiten, maar wordt wel keer op keer in de beklaagdenbank  gejaagd.  

Dat moet stoppen. En Sharon Dijksma heeft dit onfris geurende wanbeleidpakket op 

haar toch al dik belegde boterham.  Met dank aan Veerman, Verburg en Bleker!     

 

          



                                                                         

Van hanoi tot hekendorp….. 

Hoewel het bij ons angstvallig uit de media wordt gehouden, woeden er al tientallen 

jaren hardnekkige en nauwelijks in te tomen uitbraken van Aviare influenza in de 

menselijke smeltkroezen van Zuidoost- Azië.  Daarbij muteert het virus zich tot 

varianten die in toxiciteit almaar gevaarlijker worden.   

                                            

                               

Wij kunnen ons nauwelijks een voorstelling maken van de intense onhygiëne waarmee 

er in de regio waar meer dan een derde van alle aardbewoners leeft, met pluimvee en 

pluimveeproducten wordt omgegaan. Over mest en slachtafval zwijgen we dan maar!                                                                         

     

Tot het jaar 2003 was er nooit verder nagedacht over het met ijzeren regelmaat 

optreden van meer of minder ernstige uitbraken van Aviare influenza, dan dat het een 



ongerief was waarmee men diende te leven. Maar vanaf 2004 zou dat ingrijpend 

veranderen als gevolg van de leugenpraat van twee Valleise ouderlingen en een 

gereformeerde Zuid-Hollandse minister.  

In het aanhangsel van Spotvogels eerste vogelgriepdossier “De Pestvogels van Veerman” 

dat in 2006 verscheen, is op blz. 408 e.v. te lezen tot welke absurdistische en zelfs 

volstrekt krankzinnige hypothesen men durfde te komen om toch maar vooral de 

verspreiding van het virus vanuit Azië naar Europa te kunnen verklaren. 

Dit leidde tot een golf van publicaties die op het moment dat zij het licht zagen feitelijk 

meteen vernietigd hadden moeten worden. Want in de wetenschap koopt men niets 

voor aannames en tellen enkel gecheckte, nogmaals gecheckte en ten slotte dubbel 

gecheckte feiten! Al wat er sindsdien aan werd toegevoegd is niet anders dan bagger! 

        

Het is triest en zet ernstig te denken, dat zelfs de FAO zich ertoe liet verleiden om door 

middel van inderhaast toegepast “veldwerk” die wild-woeste verkrachtingen van de 

ecologische realiteit naar buiten te brengen. Zo moet ooit vanuit Rome ook het al even 

discutabele Bijbelse woord verspreidt zijn, zullen we dus maar aannemen!  

Want door sprookjes te verkopen en de natuur in de beklaagdenbank te sodemieteren 

voor iets waaraan uitsluitend Homo sapiens in tal van commerciële 

verschijningsvormen debet is, zal de problematiek er alleen maar erger op gaan worden.  

 

Regionaal probeert men dit te voorkomen door de dieren te vaccineren, maar dat stuit 

bij internationale handel vaak weer op afzetproblemen. Toch zouden feitelijk alle 



commerciële pluimveestapels mondiaal moeten worden ingeënt om de dieren 

resistentie te laten ontwikkelen.  

Spontaan zal dat zeker niet gebeuren, tenzij men de dieren voldoende tijd van leven 

geeft. Maar dat verbiedt de kapitalistische oppergod Flaterus economicus, die zes weken 

of achttien maanden adem halen al ruimschoots te lang vindt. Het gaat uiteindelijk toch 

maar om beesten!  

 

Het valt dus niet te verwachten dat er komende eeuwen structurele verbeteringen 

zullen optreden in de virale en bacteriële Aziatische tijdbommen die, en deze opvatting 

deelt Spotvogel met Osterhaus cum suis, het grote gevaar inhouden van het tot 

ontwikkeling komen van een ook voor de mens uitermate toxische mutant. De 

Pandemische  Vogelgriep !  

      

Want hygiëne is zelfs in onze welvaartsstaat vaak al erg ver te zoeken en zal in een regio 

waar méér dan drie miljard kluifgrage monden gevoed moeten worden, zeker altijd een 

sluitpost blijven.   

Intussen zorgen niet de trekvogels maar onze eigen import-export, rondtrekkende 

handelaars, sekstoeristen en gewone vakantievierders voor een vliegensvlugge 

verspreiding van de virale smetstoffen over onze hele planeet. Jaarrond en dag en nacht!  



   

                                   

                               Homo sapiens varietas aerodromus  

          Daar kunnen nog geen tien miljoen talingen of smienten tegenop!  

 

 

 

 

                 



en Van taiwan tot ter aar……  

Het enige wat Ter Aar en Taiwan met elkaar gemeen hebben is, dat ze vlakbij of zelfs 

midden in zee liggen en dat hun naamaanduiding onder druk van het tijdsgewricht werd 

veranderd. Zo kende men het Zuid-Hollandse gehucht eeuwenlang als Van der kerke ter 

Aren en later nog minstens zoveel jaren als Aardam, voordat het de huidige naam kreeg 

toebedeeld. De christelijke gezindte heeft er altijd welig gewoekerd en veel meer valt er 

eigenlijk niet over te zeggen. Behalve dan dat het op een steenworp van Schiphol ligt……!  

            

Men kan er als watersporter goed - maar als truckdrijver minder goed- uit de voeten en 

in weerwil van al het oppervlaktewater zijn uitslaande branden er niet makkelijk te 

blussen.  

Er werden in Ter Aar in november zo’n 43.000 van vogelgriep verdachte hennen 

geruimd nadat er kort tevoren in het zo’n 20 kilometer verderop gelegen Hekendorp ook 

al een ruiming had plaatsgevonden. Ook niet écht erg ver van onze nationale trots dus!  

                         

Ook na die ruiming werd het streekarchief van deze godvrezende spatader van ons 

groene hart verblijdt met opnamen die voor iedere rechtgeaarde veehouder een 

nachtmerrie moeten zijn. 

  

Maar er geldt hier wel een “eigen schuld dikke bult” geval, want men ging na de ellende 

van 2003 gewoon door. En dan ook nog in een van onze meest kwetsbare landschappen!  

Dat is hardop smeken om een geduchte reprimande van bovenaf.  

En aldus geschiedde!  



Taiwan heette vroeger Formosa, maar die naam werd in 1949 veranderd nadat Mao 

Zedong de Chinese rebellen onder leiding van Chiang kai shek de zee had in gejaagd. 

Sindsdien is het een zelfstandige natie die qua landoppervlak iets groter is dan 

Nederland, maar dat voornamelijk uit bergachtig platteland bestaat. 

Ook op Taiwan lijkt vogelgriep van alle tijden te zijn en dat wekt natuurlijk ook geen 

verbazing, omdat de leefwijze er nauwelijks afwijkt van die op het vasteland van 

Zuidoost-Azië. Men verbouwt er veel thee, houdt er ook veel pluimvee en neemt een 

loopje met de hygiëne.  

 

En zowaar: men maakte onlangs melding van het eerste menselijke slachtoffer van het 

hoog pathogene H5N8-virus. Aan de beelden die deze mededeling begeleidden valt op te 

maken, dat het slachtoffer letterlijk in de aap gelogeerd is!  

Natuurlijk maakte men meteen werk van dit eerste optreden van H5N8 op het eiland en 

stelde meteen een quarantaineverordening in werking. Dat is het grote voordeel van een 

endemisch territoir en zou dus ook moeten kunnen leiden tot een hermetische 

afgrendeling. 

  

Maar dat is niet zo eenvoudig, omdat Taiwan ofwel “Republiek China” in onmin leeft met 

de machtige buurman: de Chinese Volksrepubliek.  Zodoende - en omdat er met jonken 

en pramen zelfs in de Zuidchinese zee geen handel en toerisme meer te bedrijven is – 

beschikt hoofdstad Taipei over een internationale luchthaven. Enfin: u begrijpt het al….   

                             



  

Viraal transport?  

Hoezo door trekvogels?  

Daar komt dus geen échte vogel aan te pas!   

 

 

 

 

                                                           Hoort, zegt het voort!   

 

 



 

 

 

 

 

 

                                                                   Bioindustrie 

         

       Waartoe?                                                                                                                   Waarheen? 

  

 

 

 

 

 

 

Spotvogel, januari 2015  


