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                Zwaar tafelen met uncle sam  

 



         

The rumour goes……. 

Al in de jaren waarin Spotvogel nog als dienstplichtige ‘onder de wapenen lag’ bij 

de Staf en Stafverzorgingscompagnie van een Verbindings-rasterbataljon, vernam 

hij van de kolonel over nieuwe strijdmethoden, waarmee onze geallieerde 

bondgenoten experimentele proeven uitvoerden. 

Omdat het Wapen der Verbindingsdienst wel tot de best geïnformeerde 

legeronderdelen behoorde had uw verslaggever zijn aanvankelijke plannen voor 

dienstweigering ingeslikt en besloten om in ieder geval inhoudelijk munt te slaan 

uit zijn diensttijd.  

“Dommer wordt je er nooit van” zo was hem al tijdens de technische opleiding aan 

de Juliana van Stolberg en Kromhoutkazerne bijgebracht. En warempel: 

terugkijkend na ruim 48 jaar moet worden gezegd dat die Leerdamse sergeant-

majoor volkomen gelijk gekregen heeft!  

     

Dit speelde zich af midden in de Koude Oorlog en wij werden als ondersteunend 

onderdeel getraind in het overleven van allerhande soorten vijandige aanvallen. 

Van de “flits” bij een detonerend atoomwapen tot de te nemen acties na het sein 

“gas-gas-gas”, die met de kennis van nu beiden volkomen infantiel waren.      

Daarbij kwam dus ook het nieuwe wapen ter sprake waarmee toen al jarenlang 

in het diepste geheim in de woestijnen van Utah en Arizona geëxperimenteerd werd 

met bacteriële en virale strijdmiddelen. Omdat er destijds in Vietnam op grote 



schaal ook al  nieuwe chemisch wapens werden gebruikt, leed het geen twijfel dat 

Uncle Sam ook hierbij tot het uiterste zou gaan. 

           

Pas veel later zouden de afschuwelijke uitwerkingen van zo’n bacteriologische- of 

virale oorlogsvoering bekend worden en werden er ook civiele oefeningen gehouden. 

Die geven natuurlijk altijd een geflatteerd beeld, want de werkelijkheid is bij 

zulke massamoorden altijd vele malen erger dan de menselijke verbeelding reikt. 

               

Daarom is het nauwelijks geruststellend, dat onze special forces zich bij 

biochemische aanvallen getuige hun marsorders als konijnen moeten gaan 

gedragen. Met een jagende koning kan dat bij het ridderen van nieuwe helden 

t.z.t. problematisch gaan worden!   

Intussen is al jarenlang duidelijk, dat men de Vogelgriep  misbruikt als 

strijdwapen én als megalomaan verdienmodel. Daarover verschenen al meerdere 

boeken van auteurs  die soms hun complotdenken in een verkeerde richting de 

ruimte gaven, terwijl anderen zich juist concentreerden op keiharde feiten rond 

het existeren van virale smetstoffen in relatie tot de mondiaal oppermachtige 

farmaceutische industrie.  

Dit laatste haakt naadloos in op de analysen die door Spotvogel in de jaren 2003 – 

2008 door uitgebreid onderzoek werden vastgesteld en gepubliceerd en is meteen een 



verklaring waarom de, door de inkoopvirologen Roel Coutinho en Ab Osterhaus zo 

pertinent voorspelde pandemie, er tot dusver nooit gekomen is.   

                                  

    

 Wél  leverde het megaorders op voor de Amerikaanse Tamiflu-licentiehouder, de 

Europese producenten en de tussenhandelaren. Dat er voor miljoenen euro’s aan 

overbodig griepvaccin werd ingeslagen dat dus meteen weer gerecyceld kon worden, 

zou nooit gebeurd zijn als de overheid zou hebben geluisterd naar de onderbouwde 

waarschuwingen die men van vele zijden aangereikt heeft gekregen. 

           

Het was toen al overduidelijk dat er nog veel meer vuile aroma’s hangen rond de 

naar zijn aard reukloze vogelgriep. “The rumour goes, it has something to do with a 

new kind of toxic war”, liet een overzeese kennis mij weten.  

That was bloody true! 

 

 

                                                                                                                            



BACK ON MY FEET AGAIN 

                                                                
Toegegeven, het was even schrikken toen dit tussen neus en lippen door werd 

medegedeeld, maar een echte verrassing mag het ook niet genoemd worden. Via de 

social media was toen al het nodige opgevangen over de obscure achtergronden van 

‘Chemtrails’, die vooral in de Verenigde Staten de gemoederen al jarenlang bezighielden. 

Spotvogel herinnerde zich maar al te goed de nachtelijke sproeivluchten die hij rond 

1990 in Afrikaanse moerasgebieden over zijn hoofd zag scheren, terwijl de 

neveldruppels op het tentzeil vielen. Dat sproeien gebeurde officieel tegen Malariamug 

en Tseetseevlieg, maar hele gemeenschappen van Riverbushmen schijnen daardoor 

uitgestorven te zijn, terwijl westerse organisaties de andere kant uit keken!  

Onder andere daarover ging het intercontinentale telefoongesprek dat uw verslaggever 

op een achternamiddag in de herfst van 2011 voerde met een collega in het land van 

Coca Cola, Mac Donalds, afgeschoten presidenten en Chemtrails.  

Na afronding van dit gesprek begaf uw verslaggever zich met een kopje koffie naar 

buiten om een luchtje te scheppen en schrok zich een ongeluk toen hij naar het 

azuurblauwe noordoostelijke uitspansel blikte.  

Terwijl normale condensstrepen van hoogvliegende airliners zelden langer zijn dan 

maximaal 15 x de lengte van het toestel en binnen enkele minuten desintegreren, bleven 

de strepen boven zijn hoofd wel tot 30 minuten of langer zichtbaar, waaierden breed uit 

en vormden zelfs wolken aan de overigens strakblauwe hemel.  

          

Via het Internet was snel achterhaald, dat mondiaal opererende bedrijven als Monsanto, 

BASF, Roche en nog enkele agro- en farmacie gelieerde chemiereuzen stelselmatig in 

verband worden gebracht met deze overduidelijke vorm van het op volstrekt totalitaire 

wijze contamineren van de integrale biosfeer. Dat schreeuwde om nader onderzoek!  



Daarom verplaatste hij zijn aandacht in westelijke richting en was er zo getuige van, hoe 

een web van chemtrails leidde tot het ontstaan van een bewolkte hemel, die bij het 

vallen van de avond zelfs dreigende vormen aan ging nemen. 

        

                             

Voor de goede orde: Spotvogels nest bevindt zich op meer dan 80 kilometer vanaf de 

internationale luchthavens Schiphol en Düsseldorf en ook Rotterdam Airport, Eindhoven 

en Weeze, waar vooral prijsvechters landen en opstijgen, liggen ver weg.  

Maar zo’n beeld geldt vrijwel voor ons hele luchtruim en dat is alarmerend genoeg om er 

ernstig rekening mee te houden, dat ook levensbedreigend ongerief zoals virale en 

bacteriële smetstof nu al jarenlang ongestraft en ongecontroleerd over ons wordt 

uitgestort!  

                     

Dit is immers niet alleen een probate methode om zogenaamd epidemische uitbraken 

tot stand te brengen, waaraan we bijvoorbeeld de inmiddels al traditionele- maar vaak 

juist erg ziekmakende – griepprik te wijten hebben. Een jaarlijks gegarandeerde 

miljardenomzet voor de producent en een mooie schnabbel voor de gezondheidssector!  



It’s In the air!  

                                              ,                                                                        

                                                  

Zoals in het vorige hoofdstuk en ook al in deel 7 van deze miniserie werd uitgelegd, 

moeten we voor virale verspreiding tweeledig het luchtruim in het oog houden.  

Dat deed Spotvogel ook en zodoende kon hij vanuit eigen tuin het onomstotelijke bewijs 

van virale aanwezigheid vastleggen. Het oogde zelfs als een waarschuwing, omdat het 

plaatsvond korte tijd na het eerdergenoemde intercontinentale rendez-vous!  

Horatio wist al in oude tijden dat er meer is tussen hemel en aarde dan datgene wat de 

mens vermag waar te nemen. Daarom is het ook zo mooi dat Silicon Valley & co ons niet 

alleen veel ziekmakers bezorgt, maar ook de mogelijkheden om dat direct vast te leggen, 

te ontzenuwen en verder door te communiceren heeft aangereikt!  

     

Inmiddels is al sinds 2005 bekend, dat hoog pathogeen AI-virus uitsluitend in de bio-

industrie voortkomt als artficieel geconstrueerde ziekteverwekker die ook voor de mens 

dodelijk kan zijn. Het elders in deze serie al genoemde onderzoek van Jacintha van Dijk 

toonde ook al aan, dat hoog pathogene merken van dit industriële virus feitelijk alleen in 

stallen voorkomen en naar buiten worden versleept, waar zij natuurdieren besmetten.   



De reden waarom de hoogst pathogene ‘mutanten’ steeds in Zuidoost -Azie uitbreken 

ligt simpelweg aan het feit, dat er zich juist in die regio een giga-markt voor griepvaccin 

bevindt. Meer dan 3 miljard potentiële kopers van een Tamiflu kuur is niet niks!  

              

                            
Het gaat bij deze epidemieën dus allang niet meer om natuurlijke uitbraken van gewone 

Influenza ofwel Griep, maar om moedwillig via biotechnologisch gerotzooi veroorzaakte 

vogelgriepgolven, die sinds de eeuwwisseling in Zuidoost Azië al aan duizenden mensen het 

leven hebben gekost, al gewagen officiële cijfers ‘slechts’ van honderden slachtoffers.  

Dit alles kan dan ook niet los worden gezien van de chemtrails waarmee we deze 

aflevering begonnen. Want hoewel men steevast beweerd dat die sproeivliegtuigen 

slechts hulpmiddelen zijn om de klimaatverandering in de hand te kunnen houden en 

soortgelijke lariekoek, weten we inmiddels al veel van de samenstelling van de cocktails 

waarop de totale mensheid nu al jarenlang dag en nacht wordt getrakteerd. 

Het is onbegrijpelijk, dat de soevereiniteit en volksgezondheid van de hele westerse en 

derde wereld nu al deze hele eeuw vanuit de lucht wordt geschonden, zonder dat de 

bevolking hier ook maar met een enkel woord door de overheden van in kennis werd 

gesteld. Allemaal slaafs en braafs op weg naar het kapitalistische slachthuis!  

Sterker: er werd nooit officieel op democratische wijze toestemming verleend om ons te 

bespuiten als waren wij een kolonie termieten die uitgeroeid dient te worden. Er wordt 

kennelijk blind op vertrouwd, dat Uncle Sam het beste met Moeder Aarde voor heeft en 

dat we ons met een gerust hart aan zijn goede zorgen kunnen toevertrouwen. 

Forget it but!  



         

              
Want ooit ontwikkelde diezelfde Uncle Sam immers synthetische biochemische 

strijdvirussen, omdat men na Hiroshima en Nagasaky  en de Napalmaanvallen aan de 

Mekong  bij volgende conflicten wat minder opvallend aan de weg wilde timmeren.  

Dat nationale wapenarsenalen net zolang veilig zijn als de deugdzaamheid of harde hand 

van de toezichthouder duurt, bewees na de Glasnost en Prestroika de teloorgang van al 

wat het Sovjetleger onder haar hoede had.   

Toen er dan ook aan het begin van de 21e eeuw naast de naïeve George W. Bush een 

psychopathische defensieminster aantrad in de gedaante van Donald Rumsfield, waren 

de rapen gaar. Hij had de sleutel van alle federale strijdgasbunkers van de U.S.Army en 

bevond zich in gezelschap van een conglomeraat soortgelijke republikeinse haviken, met 

Paul Wolfowitz voorop. De man die later bijna de Wereldbank om zeep hielp!  

Dankzij 9.11 ontstond er plotseling een sfeer waarin alle Washingtonse energie en 

aandacht werden gericht op de oorlog met een niet aanwijsbare, ongrijpbare en dus ook 

nooit te vernietigen vijand. Dat was ook precies de bedoeling van die gigaclash! 

In de slipstream die hierdoor ontstond rijpte het klimaat waarin Rumsfield zich thuis 

voelde als een hondshaai en een vijver vol guppies. Omdat haaien altijd groepsgewijze 

op jacht gaan ontstond er al gauw een posse die het wel even tegen de hele wereld op 

zou nemen. Te beginnen bij het mondiale octrooirecht op ALLES wat groeit en waaraan 

dus goud geld te verdienen valt!  

 



                                           

Enfin, iedereen kent de verwarring zaaiende uitspraken van Rumsfield nog wel, maar 

Spotvogel weet heel goed wat hijzelf ook toen al wist: die man heeft geen geweten en is 

tot letterlijk alles in staat! 

                 

Iedereen met enige geschiedkundige kennis van WO2 kan zich ongetwijfeld de naam IG 

Farben wel herinneren. Dat was namelijk het bedrijf dat aan Hitler het Zyklon B gas 

leverde waarmee miljoenen Joodse en Roma medemensen werden “opgeruimd”.  

Het ware goed als alle regeringen en volkeren boven wiens grondgebied de bende van 

Monsanto – BASF/BAYER- Roche en nog enkele soortgenoten bezig is om de wereld te 

ontvolken en alles naar eigen hand te zetten, eindelijk wakker zouden worden.  

Want er is niet veel tijd meer te verbeuzelen! 

                                      



  Crash landings1  

                                                     
Om met Rumsfield te spreken: er zijn ook “knowings that we weren't supposed to 

know”, die echter dankzij Julian Assange, Edward Snowden en andere plichtsbewuste 

burgers tóch aan het daglicht zijn of worden gebracht.  

Gelukkig maar, want zo kan bewezen worden dat Uncle Sam met zijn oppermachtige 

militaire luchtvloot bespuitingen uitvoert in onze atmosfeer. Het zal geen nadere uitleg 

behoeven dat dit niet per sé met toestemming van de bondgenoten gebeurd, in wiens 

landen zich US Air Force bases bevinden en/of in wiens luchtruim zij vrij spel hebben.  

Sterker: we mogen aannemen dat in weerwil van de Freedom of information act waaraan 

alle westerse landen zich behoren te conformeren, er absolute geheimhouding is over 

alles wat er vanaf kilometers hoogte over land en volk wordt uitgestort. Wie uit de 

school klapt is een kind des doods. Daarvan getuigen de naamloze stenen op Arlington! 

Je hoort dan ook zelden een volksvertegenwoordiger hierover vragen stellen en zo dat al 

gebeurd dan worden die nooit beantwoordt. Want dan heet het ineens “Staatsgeheim” 

en wordt het voorgesteld als zou onze natie geschaad worden als deze banale inbreuken 

op het zelfbeschikkingsrecht en het leven van ieder mens in de openbaarheid worden 

gebracht.  

                                          

Echter: iedere politicus kan vanuit haar of zijn werkkamer op het Binnenhof of bij een 

wandeling rond de Hofvijver gemakkelijk vaststellen, hoeveel gewone airliners er over 

Den Haag passeren en hoeveel toestellen chemtrails achterlaten. 

Bij vergaderingen van de Kamer en de Ministerraad kan men vervolgens al even 

gemakkelijk traceren, welk een desastreuze schade het effluent van die bespuitingen 

heeft op de kwaliteit van het denkvermogen van onze bestuurders en op de 

bereidwilligheid om waarachtig belangrijke dossiers met verve ter hand te nemen.  



   

Deze ernstige graad van apatische bewustzijnsvernauwing straalt af van 

gelaatsuitdrukking en uitlatingen van onze altijd wegkijkende veiligheidsminister en zal 

dan ook bij nauwkeurig onderzoek aan de basis van de MH17 ramp blijken te liggen. 

Het is een soort hersenlamheid waaraan vooral ook steeds meer burgers lijden en die 

een verklaring vormt voor de vaak meest achterlijke verkiezingsuitslagen ten faveure 

van bekrompen confessionele en inherent egoïstisch neoliberale polizieke gezindten. 

Het electorale “hoort niets, ziet niets, weet niets en denkt nooit na”- conglomeraat ten 

voeten uit. De bewinsdslieden die zij in het zadel helpen zijn een ramp voor land en volk!  

Gelukkig zijn er ook nog altijd nadenkende en zelfbewuste burgers van het type waaraan 

ons land zo’n 35 jaar geleden het mondiaal geprezen Geuzenpredikaat Hollanditis te 

danken had.  

Ook nu weer zijn er steeds meer jongeren en burgers van middelbare leeftijd die zich 

verzetten tegen de verwoesting van hun eigen toekomst en die van anderen, terwijl nog 

altijd veel ouderen zich inzetten voor een bétere wereld voor hun nazaten en geliefden.  

Daarom wil de VVD niets liever dan die afgeschreven bejaarden van al hun rechten en 

spaartegoeden bevrijden en hen verplichten om in schrijpende armoe voor elkaar te 

zorgen tot de dood er op volgt. Wellicht versneld door een US Chemtrail!          

                      

     



  

U denkt nu wellicht dat we afdwalen van het thema Vogelgriep, maar dat is slechts ten 

dele het geval. Want wát er allemaal zit in die tanks waarmee de sproeivliegtuigen zijn 

volgestouwd, laat zich voor de onwetend ontvangende bevolking niet makkelijk raden.  

Ga er maar van uit, dat er zéker geen okselfrislotion  of antizweetvoetenspray in die 

tanks zit en dat er naast chemicaliën om het klimaat mee te beïnvloeden of 

onwelgevallige levensvormen te doden danwel het immuunsysteem daarvan te 

veranderen, ook een exorbitate hoeveelheid uitermate schadelijke biochemische stoffen 

aan boord zal zijn. 

     

Het is dan ook de hoogste tijd dat er onvoorwaardelijke openheid wordt geëist en 

verkregen van alles wat vreemde doch bevriende mogendheden uitspoken en 

achterlaten in de autonome luchtruimen van democtratische landen en naties.  

Want zelfs bij kalende mensen van goede wille rijzen de haren ten berge wanneer men 

zich realiseert, wat er allemaal jaarrond dag na dag en nacht na nacht ongevraagd en 

onbevoegd over ons allen wordt uitgestort in de naam van lieden die menen boven alle 

wetten verheven te zijn. In casu: de mega-kapitalisten van onze aardkloot!  



         

Wanneer men zorgvuldig en niet afgeleid door wildwest-hersenspinsels het spoor volgt 

dat de chemtrails in geschiedkundige zin achterlaten, dan blijkt dat te leiden naar het 

schimmige vervolg op het einde van WO2 en de transatlantische vlucht van talloze 

daders en handlangers van het toen in fysieke zin uitgerookte en gefileerde Derde Rijk.  

Via de Bilderberg-conferenties, in 1954 opgericht op initiatief van haar vader en waarbij 

onze voormalige koningin als mede-miljardair jarenlang een vast bestanddeel van de 

ledenlijst was, confirmeerde ons land zich zodoende tot medewerking aan activiteiten 

waarvoor feitelijk een ingrijpende Grondwetwijziging en landsbrede bevolkings -

consulatie vereist zouden behoren te zijn geweest.  

Maar omdat die megakapitalistenclub conform de gedachten van grondlegger Bernhard 

zu Lippe Biesterfeld  agenda noch notulen nodig acht en nooit de pers toelaat, valt er van 

al die clansessies, behoudens de presentielijsten, niets inhoudelijks te achterhalen. Zo 

doe je dat dus bij monidaal meesterschap. Koloniale tijden herleven   

  

Het voert hier te ver om alle nare consequenties van het Bilderberg-lidmaatschap van 

ons vorige staatshoofd hier te memoreren, want Spotvogel is royalty-watcher noch 

grondwetbewaker. Niet van professie en zéker niet als hobby!  

Maar wél moet naar het oordeel van deze bedreigde insecteneter ten spoedigste bij 

Parlementaire Enquête worden onderzocht hoe het heeft kunnen gebeuren, dat onze 

totale bevolking nu al jarenlang vanuit de stratosfeer bespoten wordt met ziekmakende 

chemicaliën, die door de frequente contaminatie ermee tot talloze chronische en/of 

letale aandoeningen bij honderdduizenden landgenoten leiden en/of al geleid hebben.  



Als leefbaarheidswatcher acht Spotvogel zich echter wél geroepen om keihard de 

noodklok te luiden over al deze volkomen ondemocratische en dus totalitaire wildgroei 

ten koste van het leefmilieu én het leven en welzijn van miljoenen volwassen mensen en 

hun opgroeiende jeugd en ongeboren vruchten. En uiteraard ten koste van onze 

onschatbaar waardevolle levende natuur!  

Zolang deze totalitaire rotzooi niet met wortel en tak geruimd en voorgoed onklaar 

gemaakt is, zal iedere nieuwe vorm van voedselveiligheid-, gezondheids-, klimaat-, 

milieu- en natuurwetgeving boter aan de galg gesmeerd blijken te zijn! 

Met dank aan…..u weet wel!  

                                                            *) 

             

      

*) i.p.v. beter  als koninklijk underlayment. U weet ook vast 

wel waarom !  

 

 



crash landings 2  

                                                        
Hoewel deze serie essays feitelijk voortkomt uit de uitermate dubieuze inpandige 

“uitbraken” van vogelgriep in hermetisch dichte stallen van pluimveebedrijven in enkele 

uithoeken van onze Bijbelbelt, was al snel duidelijk dat het in feite te doen was om het in 

de verdomhoek drukken van onze wilde watervogels en speciaal de Smienten!  

Het was dan ook geen toeval dat die “uitbraken” plaatsvonden in dezelfde tijd, waarin 

Staatssecretaris Dijksma haar concept natuurbeschermingswet aan de Kamer ter 

beoordeling en discussiering heeft gezonden, die korte metten lijkt te gaan maken met 

de jachthobbywillekeur in ons land.  

Dergelijke doorzichtige malversaties kenmerken al jarenlang zogenaamde veterinaire 

uitbraken annex ruimingen in onze Kikkerlandse veehouderijsectoren. Echter: door 

destijds het verloop van de LNV/LTO-geïnitieerde en geregisseerde “uitbraken” van 

vogelgriep in 2003 van dag tot dag te volgen en op schrift te stellen, was al snel naadloos 

te voorspellen hoe de ziekte zich verder zou gaan verspreiden. Dat lukt bij natuurlijk 

verlopende epidemieën vanzelfsprekend nooit, maar wél bij saneringsruimingen!    

Het moge dan ook duidelijk zijn, dat men daarbij destijds geen US Air force 747’s 

inhuurde om het gemodificeerde nep virus van stal tot stal te verspreiden, maar dit 

gewoon als zwijgplichtig dienstbevel oplegde aan ambtenaren van AID, RVV, NVWA en 

waarschijnlijk ook aan het toen juist ten dele geprivatiseerde CVI Lelystad.  

Mocht het ooit tot een parlementair onderzoek komen naar achtergronden en verloop 

van die (en andere) grootschalige veeruimingen in de jaren rond de eeuwwisseling, dan 

lijkt het Spotvogel goed om de destijds verantwoordelijke ministers Veerman, 

Brinkhorst en Apotheker (sic) op dezelfde wijze onder ede te verhoren als onze 

Amerikaanse “vrienden” dat gewend zijn te doen.  

Dat die yanks al sinds 1945 misbruik maken van onze schuldenaarpositie na de dankzij 

hun interventie gewonnen oorlog, wordt al meer dan een halve eeuw angstvallig 

verzwegen en frustreert niet alleen onze Grondwet en het rechtsgevoel van fatsoenlijke 

Nederlanders, maar moet ook moeilijk te verkroppen zijn voor onze Canadese vrienden.  



Want wij kregen niet alleen de VERPLICHTING opgelegd om op ons grondgebied geleide 

US- kernwapens met hun mobiele afvuursytemen en bedienend personeel onderdak te 

verlenen, maar zijn als toegift door de hegemonie van bedrijven als Monsanto, BASF en 

Roche gedwongen om onszelf en onze hele leefomgeving  als bladluizen, wantsen en 

processierupsen te laten bespuiten.  

                                         

Geo Engineering is – zoals bijna alles in dit tijdperk van nietszeggend neoliberaal 

roeptoetergekakel - een inhoudsloze kreet die feitelijk staat voor dezelfde SS en Gestapo 

praktijken waaraan driekwart eeuw geleden Nazi-Duitsland zich te buiten is gegaan.  

Toen leverden dezelfde bedrijven die we ook nu weer prominent in beeld zien 

verschijnen het toenmalige Zyklon- B, om er miljoenen medemensen mee te vernietigen. 

In het huidige tijdsgewricht zouden miljoenen lijken niet meer zo makkelijk te 

verdonkeremanen zijn als destijds in de ovens van Auschwitz, Sobibor, Dachau, 

Buchenwald, Bergen- Belsen en Mauthausen, die Spotvogel in zijn jonge jaren allemaal 

bezocht en er als het ware de lijkenlucht nog heeft geroken!  

Diezelfde lucht van dood en verderf wordt nu al jarenlang op grote schaal verspreid. Niet 

uitsluitend door kisten van de US Air Force en door Monsanto en BASF ingehuurde 

sproeivliegtuigen, maar ook door toestellen van de NATO, de NASA en de USDA!  

                                        

Als nuchtere Hollander houdt Spotvogel zich verre van samenzweringstheorieën die 

kant noch wal raken, maar hij heeft altijd wel een open mind voor zaken waaraan 

luchtjes kleven die feitelijk iedere bewust levende burger zou moeten opsnuiven, maar 

waar vreemd genoeg hoegenaamd niemand acht op slaat.  



Zo heeft hij meermalen buren, zonaanbidders en natuurgenieters attent moeten maken 

op het uitspansel waarop Kasparov of Sybrands maar zo hun schaakspel zouden kunnen 

spelen vanwege het netwerk aan chemtrails. Men is duidelijk ziende blind en horende 

doof en evolutionair bezien nu dus al tot uitsterven gedoemd!  

          

              

Toch attendeerde John Fitzgerald Kennedy kort voor zijn gewelddadig einde al op de 

samenzweringen tegen de mensheid en moet iedereen die kan lezen én nadenken 

kunnen begrijpen, wat Bill Gates en zijn Bilderberggezelschap feitelijk voor ogen staat.  

Jawel de Bilderbergclan, daar zijn ze weer. En Barak Obama begrijpt heel goed dat hij 

niet dezelfde fout moet maken die Kennedy ruim 51 jaar geleden noodlottig is 

geworden. Want hoewel alle ‘mannen in de schaduw’ uit die tijd allang door natuurlijk 

verloop zijn vervangen, is het gevaar er door het niets en niemand ontziende neoliberale 

kapitalisme alleen maar groter op geworden.  

                           

                

Wie geloof hecht aan de fabel, dat een Boeing 757 zonder een enorme ravage aan fysieke 

sporen achter te laten kan verdwijnen in een massief gebouw, die moet wel stevig aan de 

Coke, Bourbon en Budweiser geweest zijn.    

Na 9.11 zou echter alles veranderen: beurzen crashten, er brak een oorlog tegen een 

fantoom uit en niemand durfde zich nog openlijk uit te spreken over en tegen Uncle Sam.     

Just as planned!   



                                                   

Crash landings 3  

Zoals u ziet is het rotzooien met biochemisch gemodificeerde en volstrekt onzichtbare 

en reukloze virale en bacteriële smetstoffen maar een peulenschil in vergelijking met 

wat de CIA en de aan deze club gelieerde marktorganisaties nu al decennialang als core 

business beoefenen.  

Daar zijn al bibliotheken vol boeken, nota’s, rapporten en tijdschriftartikelen over 

geschreven en het Internet knap letterlijk uit haar virtuele voegen van de keiharde 

bewijzen voor al die subversieve en vaak onversneden misdadige praktijken. 

Niemand doet er echter iets tegen. Burgerinitiatieven negeert men botweg en de 

organisatoren ervan worden niet zelden gecriminaliseerd. Omdat alle belangrijke media 

in handen zijn van holdings is het een peulenschil om informatie achter te houden of te 

versleutelen en om onwelgevallige feiten van totaal onjuiste informatie te voorzien.  

                      

De bespuitingen die Monsanto, USAF, NASA, USDA, BASF, Roche cum suis vaak onder 

NATO-vlag en met hulp van vliegtuigen die eigendom zijn van de internationale 

gemeenschap uitvoeren, zijn maar voor een klein deel bestemd om het klimaat te 

beïnvloeden.  

De cocktails die werden geanaliseerd aan de hand van de fall-out van chemtrails wijzen 

op een beangstigende mix van persistente stapelgifstoffen die niet alleen onwelgevallige 

plantengroei of insectenleven kunnen “verwijderen”, maar die voor de mens in alle 

levensstadia gezondheidondermijnend en op termijn dodelijk kunnen zijn.  



 

                                                                                                                         

         

Het moge duidelijk zijn, dat de CIA, USDA, NASA, MONSANTO en een aantal private 

samenspanners al jarenlang openlijk en voor eenieder zichtbaar een oorlog voeren 

tegen de mensheid en tegen alles wat er in de natuur leeft en groeit en niet past in hun 

verdienmodellen.  

Het is schrikbarend dat zelfs de VN zich laat misbruiken en dat regeringen van 

autonome landen en staten deze gifsproeiende moordmachines in hun luchtruim 

toelaten zonder de bevolking daarover te raadplegen en te informeren.  

       



Dat was natuurlijk ook wel te verwachten met de volstrekt hersenloze regeringscoalities 

die ons land vrijwel vanaf de eeuwwiseling teisterden en nauwelijks werden 

gecontroleerd door het slapende en bijklussende parlement.  

                          

                     S 

Zoals Opstelten het normaal vindt dat lijnvluchten met honderden passagiers vanaf onze 

nationale trots pal over oorlogsgebied vliegen, alle waarschuwingen in de wind slaat en 

op de overbekende afwimpelende wijze ieder spoor van schuld aan een volstrekt zinloos 

drama van zich af schudt, zo gaat een onfris conglomeraat van zijn bestuurlijke collega’s 

– en uiteraard hijzelf-  nu al jarenlang om met het chemtraildossier. 

In de VS is dat feitelijk al net zo, maar daar weet men als bewindspersoon dat je zelf het 

eigen doodvonnis tekent als er actie wordt ondernomen tegen het topgeheime maar 

voor eenieder zichtbare masterplan dat moet leiden tot de absolute mondiale 

hegemonie over alles! Dat zou bij ons toch wat genuanceerder moeten liggen.          

 



Het moet immers zelfs voor Nederlandse politici niet echt erg moeilijk zijn om te 

begrijpen, dat ziekmakende medicatie nooit heilzaam kan zijn en dus ook nooit als 

zogenaamde preventie tegen moedwillig uitgezaaid synthetisch virus mag worden 

ingenomen . 

Evenmin kan het een grote opgave zijn om te snappen, dat stoffen die moedwillig vanuit 

de stratosfeer in ons leefmilieu worden gebracht, onze hersenen degeneren, onze  

immuunsystemen onklaar maken en kankergezwellen tot ontwikkeling brengen , 

desnoods met behulp van het leger uit onze leefomgeving verjaagd dienen te worden.    

Aan het handje lopen van nazaten van degenen die ons land bijna driekwart eeuw 

geleden bevrijdden is één ding. Daar nu een tol voor betalen die onze kinderen en 

kindskinderen tot beklagenswaardige wrakken zal maken, moet toch minstens stemmen 

tot ontwaken en actie nemen. Want straks is het zélfs daar te laat voor!  

 

 

 

     

 

 

                                                       Zó, en nu een Bavaria!                              



              

 

        Zum Wohl!        

                                                                                                            

     

Spotvogel, januari 2015                                     


