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Double Dutch?                        

In deel 10 beloofde Spotvogel u, om alle 

leugens en verdraaide waarheden uit de 

destijds mondiaal gepresenteerde ufo- en 

ruimtevaartdossiers te ontmaskeren en in 

deze serie het ware verhaal te vertellen over 

virale ziekten en hun verspreiding. En over 

al wat zich daaromheen afspeelt. 

Daarbij werd eenmaal – in het geval 

Roswell-aangetoond, dat de verspreide 

leugens ten minste een kleine kern van 

waarheid bevatten (i.c. met betrekking tot 



de weerballon), terwijl in het hoofdstuk over 

de maanlanding er nadrukkelijk op werd 

gewezen, dat Neil Armstrong de in de 

maanbodem geplante Stars and Stripes met 

enige moeite op een niet bestaande bries liet 

wapperen. 

In werkelijkheid stond er tijdens die opnamen 

op de set in de woestijn bij Las Vegas een 

stijve bries, die nog werd aangewakkerd door 

de airconditioners die men op volle toeren liet 

draaien om de acterende astronauten in hun 

nylon pakken enigszins te koelen. 

Dat deze historische gebeurtenis zich 

zogenaamd afspeelde aan de dark side of the 

moon moge duidelijk zijn, maar NASA heeft 

nooit kunnen verklaren waarom er op die 



opnamen geen enkele ster te zien is. Iedere 

sterveling weet immers, dat naarmate het 

donkerder is, de sterrenhemel juist des te 

imposanter wordt.  

Zo zijn er talloze mitsen, maren en 

snoeiharde bewijzen voor het feit dat deze 

hele maskerade niets anders is geweest dan 

een hoax, om de Sovjets de oren te wassen en 

meteen de sublimatie van de USA te 

bekrachtigen. 

Daarop valt dus heel wat af te dingen 

wanneer het om waarheidsgetrouw handelen 

gaat.Daar kunnen zelfs de Russen inderdaad 

nog heel wat van leren!   



Walking on the moon            

 

Was u destijds ook zo euforisch bij het zien van de eerste schreden die een mens ooit 

zette op de stoffige bodem van Sister Moon? En vond u dat, net als Neil Armstrong, ook 

zo’n enorme stap voorwaarts voor de mensheid?  

Om eerlijk te zijn: Spotvogel niet! Want al op zijn 23e liet deze wakkere insecteneter zich 

niet in de luren leggen door iets wat meteen al oogde als The Greatest Broadcastingshow 

on Earth!  

Die wapperende vlag deed natuurlijk al direct onraad ruiken, want iedereen wist 

immers dat er op de luchtledige maan geen zuurstof is zodat atmosferische zaken als 

wind en storm er niet voorkomen, net zoals verdamping, wolken en neerslag!  

           

Het ware goed geweest als toen meteen de ondersteunende regisseur in beeld zou zijn 

gekomen zodat de hele wereld opgelucht adem had kunnen halen en men alom direct 

zou hebben beseft, dat de veilige thuisreis van onze dappere astronauten ook al geregeld 

was.  

Maar men was dermate in de ban van het aanstormende kassucces van deze nauwkeurig 

voorbereidde, met miljarden belastingdollars bekostigde doch enorm knullig 

doordachte hoax, dat er letterlijk geen maat leek te staan op de opeenstapeling van 

volstrekte achterlijkheden.  

 

 



      

Neem bijvoorbeeld de duidelijk kleiige of lemige voetafdrukken die men plompverloren 

in de nabijheid van de gelande Eagle aantrof. Op de maan is geen water en omdat er 

evenmin een atmosfeer is waarin condensatie zou kunnen optreden kan zelfs een 

eerstejaars natuurkundeleerling nog bedenken, dat er dan ook geen modder op de maan 

kan zijn. Tamelijk essentieel voor het ontstaan van zo’n afdruk.  

                                              

Op de maan is er echter wel een dikke laag zeer fijn en onsamenhangend kosmisch stof, 

waarin kurkdroge voetafdrukken zeker scherp afgetekende zoolprofielen zullen 

achterlaten. Dat was dus een aardige zet van NASA. Maar grote vraag blijft wel, waarom 

die Galaxische voetganger ineens in rook lijkt te zijn opgegaan!  

Dat het erg stoffig is op de plaats waar men de eerste geslaagde maanlanding liet 

plaatsvinden (evenals alle volgende trouwens) valt ook te zien op beelden waarop 

astronauten zich lopend voortbewegen of met de mooncar rondrijden. 

Daarbij ontstaan er zelfs stofwolken waarvan het zeer ongeloofwaardig is dat die in een 

omgeving waar geen zwaartekracht is, op deze wijze zouden kunnen worden gevormd.  

Bovendien zou bij de landing van de Eagle door de meervoudige neerwaarts gerichte 

straalstroom tot op de rotsbodem alle stof zijn weggeblazen, waardoor men in een diepe 

put zou zijn geland en gedurende de hele missie geen hand voor ogen had kunnen zien. 

Daarvan was echter absoluut geen sprake!  

Slecht doordacht dus van de fout geaarde Nerds, Wizz Kids en gewone autisten bij NASA!  

Ook niet erg slim was het om op de maan een afdruk te vinden van een aan de hiel zwaar 

afgesleten schoen, omdat lopen in het luchtledige namelijk erg lichtvoetig gaat en niet 

licht tot zware slijtage aan de zolen zal leiden! In de woestijn is dat natuurlijk gans 

anders!   



Maar het allerdomste was wel, dat men in de haast om bewijzen van buitenaards 
leven te verzamelen, de pootafdrukken van een klein zoogdier over het hoofd zag, 
dat als nieuwe soort voor het heelal zeker een citerende publicatie zou hebben 
opgeleverd in Science, Nature en National Geographic. 

                                   

 

Zo vér zal het nu echter niet komen, omdat er in de woestijn van Nevada nu eenmaal 

veel meer dierenleven is dan op de maan. Het mooie daarbij is bovendien, dat er 

daarvoor helemaal niet gehoaxed hoeft te worden!  

Dat laatste zou touwens, net als vroeger, weer voor de ganse wetenschap moeten gaan 

gelden. 

Bij wet!  

Dan kan meteen die hele zogenaamde Kenniseconomie de schredderpletter in!       

Terug dus naar de dusty roads die onze aardse ruimtereizigers “on live tv” moesten 

trotseren in die snikhete Mojave woestijn. Met Las Vegas op moonwalk afstand!  

De foto’s, naar filmbeelden die toen tot in de Cambodjaanse moerassen, de Nijldelta, de 

Amazoneregenwouden en de Floridase Everglades de kijkers aanzetten tot het 

opentrekken van een fles fris, bier, wodka of whisky, liegen er dan ook wel om!  



 

Hoewel geen world press-opnamen is hier duidelijk te zien, dat het door de mooncar 

opgewoelde zandige stof meteen neerslaat en geen nevel vormt die bij ontstentenis van 

een atmosfeer en afwezigheid van zwaartekracht langdurig – desnoods eeuwig – zou 

blijven hangen. Dat zou immers op de maan realiteit kunnen zijn! 

We kunnen nu dus alreeds constateren wat Spotvogel ook in 1969 al doorzag. En toen 

daarom iets nuttigers is gaan doen dan het bekijken van een van A tot Z in scene gezette 

promotie voor onze mondiale en galactische alleskunner: Uncle Sam!  

Mijn portie was toen allang via Inturist aan Laika gedoneerd! 

                                                                                                                                

                                                                                                                                   

 



                             

 

 

 

                      



                                                                                                              

 Onbegrensde verdienmodellen1 

Want het werd ook toen al zonneklaar, wat voor type volk zich feitelijk bezighield met 

het op een compleet andere wijze in kaart brengen van het heelal dan de manier waarop 

dat als sinds Copernicus door onbaatzuchtige echte wetenschappers gebeurde. 

Dankzij de  overwinning in WO2 en de aankoop van een balatjon scrupuleloze Nazi-

techneuten slaagde Uncle Sam er in om de bewapingswedloop voor een belangrijk deel 

naar outer space te dirigeren.   

Terwijl de oorlogsindustrie op volle toeren draaide in Vietnam, de Golf, Irak , 

Afghanistan or whereever, werden er onuitspreekbare kapitalen gestort in het fonds 

waaruit iets werd gefinancierd dat door geen enkele politicus, congres, parlement, 

regering  of president inhoudelijk en fysiek overzien of gecontroleerd kon worden.  

De ruimtevaart!  

     

Die werd voorgegaan door de Mἄnner von Berlin, die Europa jarenlang folterden met 

hun V1’s en V2’s en die na de capitulatie van het Derde Rijk als kostbare oorlogsbuit 

door Roosevelt, Truman en Eisenhower in de watten werden gelegd. 

Wernher von Braun, Walter Dornberger en Hermann Oberth waren de bedenkers van 

het geleide wapensysteem waarmee de nazi’s London en andere West-Europese steden 

bestookten en honderdduizenden burgersslachtoffers in het verderf stortten.  

Dit gebeurde vanuit de constructiewerkplaatsen annex lanceerinrichtingen op de 

landengte tussen de monding van het riviertje de Peene en de Oostzeekust: een gebied 

waar Spotvogel sinds de val van de muur tientallen malen geweest is. 

In DDR tijd bleek het als westerling onmogelijk om voor die regio een Ausnahme-

erscheinung in het visum te verkrijgen!   



  

Nog maar kort voor de val van Berlijn sprak de Führer dit drietal massamoordenaars 

lovend toe bij een informeel tète a tète, waarbij SS-Sturmbahnführer von Braun de enige 

was die geen uniform droeg.     

Het is boven alle twijfel verheven, dat Uncle Sam zonder van Braun en zijn team de 

ratrace in de ruimte met vlag en wimpel van de Sovjets verloren zou hebben. Want ook 

aan die zijde beschikte men over uitmuntende wetenschappers en techneuten, die er al 

vroeg blijk van gaven dat zij de Amerikanen op veel terreinen konden overtroeven.  

Niemand weet en zal ooit vernemen hoeveel bemande en gestrandde US Air Force en 

Sovjet raketten er nu al meer dan een halve eeuw in de eindeloze diepten van het heelal 

rondzwerven zonder enig zicht om ooit weer de thuishaven te bereiken.  Nog in geen 

miljoen jaren!  

Het zal de Boys from Berlin geen seconde hebben wakker gehouden, want hun nieuwe 

werkgever in Washington bleek immers op humanitair gebied geen spat beter te zijn 

dan het gevallen nazi-regime.  Zij experimenteerden met atoombommen en joegen 

zonder waarschuwing de onbeschermde infanteristen een geheide stralingsdood in!  

                                                          

 



Dit was een onversneden daad van machtsmisbruik en moord met voorbedachten rade. 

Uitgevoerd door het oppercommando van de US Army!  

Het gebeurde in hetzelfde tijdsgewricht waarover Spotvogel u eerder al wat vertelde. 

Wij oefenden toen op de Leusder- en de Ginkelse Hei en op de Vlasakkers bij vliegbasis 

Soesterberg, maar niemand kwam toen op de idiote gedachte om een oefenatoombom te 

laten ontploffen! 

De sergeant riep alleen maar “flits” en als je niet snel genoeg in dekking was dan volgde 

de mededeling “jij bent dood!” Vanuit humanitair-sociaal oogpunt was dit verre te 

verkiezen boven de kisten- ,saluutschoten- en zerkenvretende American Approach!   

Maar wat wil je?   

De oorlogsindustrie draaide weer op volle toeren, het kanonnenvoer stond in de rij om 

zich vrijwillig aan te melden en het republikeins-puriteinse geweten had nooit last van 

knagende gevoelens gehad.  

Daarom zag de toekomst er toen al inktzwart uit!    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              



 Onbegrensde verdienmodellen 2   

Analoog aan het al net zo hoogdravende en niets ontziende kernbewapenings-

programma dat volgde op de “geslaagde” missies naar Hiroshima en Nagasaki en 

doofblind voor de waarschuwingen die de Roswellcrash voor goede verstaanders 

inhield, walste ook het Amerikaanse ruimtevaartmonster vanaf de jaren ’50 in almaar 

hoger tempo voort.   

Omdat John F. Kennedy al bij zijn aantreden als president er geen twijfel over liet 

bestaan, dat hij er alles aan zou doen om binnen tien jaar een Amerikaans bruggenhoofd 

op de maan tot stand te brengen, konden de technici van NASA beschikken over een 

welhaast onbegrensd budget. 

Deze begrotingspost werd er niet kleiner op nadat, door de gewelddadige dood van JFK, 

in november 1963 het roer in Washington werd overgenomen door Lyndon Baines 

Johnson, die de eerste Amerikaanse staatsman was uit wiens mond openlijk de hang 

naar mondiale hegemonie zou worden opgetekend.  

                            

                             

Dit statement zou vanaf het einde van de jaren ’60 de bindende leidraad zijn van 

letterlijk alles wat Uncle Sam zowel binnen onze aardse atmosfeer als vanuit hogere 

sferen aan het uitvreten is! 

Daarbij lijkt het er steeds sterker op, dat het ruimtevaartprogramma feitelijk vooral ten 

doel heeft, om de aandacht af te leiden van zaken waarvan iedere aardbewoner straks de 

vreselijke consequenties zal gaan ondervinden.  



Want geen enkele planeet, komeet, asteroide of om het even welk ander hemellichaam 

dat wij per raket of ruimteveer zullen kunnen bereiken, zal omstandigheden blijken te 

bezitten waarin overleven zelfs maar een korte tijd mogelijk zal zijn. 

Daarom zag men er ook vanaf om daadwerkelijk astronauten naar de maan te sturen en 

verkoos men de leugen en het bedrog om tenminste de American Dream gestalte te 

kunnen geven.  

Armstrong, Aldrin en Collins danken hun leven aan het feit dat men zich bij NASA 

precies op tijd realiseerde, dat men de astronauten beter meteen in een reactorvat kon 

stoppen dan hen zo’n peperduur enkeltje Maan aan te bieden.  

Het heelal is namelijk een brouwketel vol nucleaire lading die gevoed wordt door de 

straling van de zon en die speciaal in tijden met sterke activiteit van zonnevlekken tot 

situaties kan leiden die onmiddellijk levensbedreigend zijn voor ruimtereizigers.       

            

      

Toen men zich dat bij NASA eindelijk goed realiseerde zijn de al geplande Apollomissies 

nog wel met enige aanpassingen uitgevoerd, maar werden zij meteen het einde van dit 

uitzichtloze en  peperdure project.  

Of was ook dit wellicht al lang tevoren gepland?  

Direct daarna besloot men namelijk om de aandacht te gaan richten op nog veel verder 

verwijderde hemellichamen, terwijl al op voorhand te voorspellen was dat ook daar 

dezelfde Galactische gesteenten met artfacten van dezelfde eencelligen en dezelfde voor 

de mens onleefbare omstandigheden zullen worden aangetroffen als op de maan.  

Het beroerde van dat hele ruimtevaartproject is natuurlijk de volstrekte 

oncontroleerbaarheid ervan. Als maanlandingen die live op tv worden uitgezonden al 

kunnen zijn opgenomen op een steenworp afstand van de gokmachines en pokertafels 

van Las Vegas, dan moeten expedities naar Pluto, Venus, Mars en Saturnus al even 

simpel te faken zijn. 



Intussen wierp men vanuit Washington DC al meer dan 60 miljard dollar in deze 

bodemloze put, waaruit door de jaren heen tien- of honderdduizenden vaste of parttime 

employees een royaal graantje meepikten.  

Als alle kosten van het Russische ruimteprogramma en die van andere landen erbij 

worden opgeteld, dan is er zeker al zo’n 150 miljard dollar/roebel/euro en andere 

valuta de ruimte in geschoten. 

En nog altijd heeft er geen enkele astronaut  op de maan of op enig ander hemellichaam 

rondgelopen.  Want het is heel iets anders om in een observatielab rondjes om de aarde 

te draaien en in een ruimteschuttle peperdure uitsstapjes te maken, dan werkelijk 

schreden te zetten op het al in 1969 verziekte pad van waarachtig Galactisch onderzoek . 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Geloven in bedrog             

Iedereen kent wel het verhaal van David en Goliath, maar wat is er nu eigenlijk waar van 

zulke vertelsels over reuzen en dwergen die ooit op aarde zouden hebben rondgelopen? 

Hoe wonderlijk dit ook moge lijken: er schijnt toch een kern van onbetwiste waarheid in 

die beweringen te schuilen en er zouden zelfs fysieke bewijzen daarvoor opgegraven en  

publiekelijk getoond zijn.  

Echter: hoewel foto’s op het internet keiharde bevestigingen lijken te bieden voor het 

vroegere existeren van kolossale reuzen, is veel van dit materiaal – zo niet alles - via 

fotoshoppen en andersoortig malverserend gerotzooi “levensecht” gemaakt.  

             

Het volkomen ontbreken van zulke reuzenskeletten in musea duidt er al op, dat er 

kennelijk nooit artefacten of complete skeletten zijn gevonden die de wetenschappelijke 

toets van echtheid hebben kunnen doorstaan.   

Daarom is het des te wonderbaarlijker, dat er tijdens de fysiek en nucleair onmogelijk te 

overleven expedities naar de donkere zijde van de maan, ook menselijke skeletten 

zouden zijn aangetroffen. Als dit werkelijk het geval was geweest dan zou men dit 

onomstotelijke bewijsmateriaal immers zeker mee terug naar aarde hebben genomen.  

Helaas: op de maan is geen zuurstof en ook zijn er geen afbraakorganismen. Dus zullen 

stoffelijke resten er miljoenen jaren in onveranderde – dus levensechte - staat blijven. 

Hoogst merkwaardig dus dat daarvan helemaal geen sporen zijn aangetroffen.     

Een ander ongeloofwaardig aspect is het verhaal dat er op de maan ondergrondse 

bouwwerken zouden zijn, waarvan men afvoerpijpen en luchtkokers fotografeerde.   



 

Aangezien er op de maan ook al geen dampkring is en er evenmin water ter beschikking 

staat, is het erg boeiend waarheen zo’n afvoersysteem dan zou moeten leiden of geleid 

hebben. Dit  temeer omdat er ook geen zwaartekracht is,  zodat zo’n leidingsysteem 

meteen verstopt zou zitten met de af te voeren vloeistof of gassen!   

Als ventilatiekokers kunnen deze openingen ook geen functie hebben gehad, omdat op 

de maan immers zuurstof ontbreekt!     

De kennelijk uit beton of cementspecie gebouwde “toren” die zogenaamd erg hoog zou 

zijn maar met het oog op de schaduwwerking  in relatie tot die van het buisvormige 

voorwerp rechtsachter amper manshoog kan zijn, wordt voorgesteld als een mogelijke 

koeltoren van een ondergrondse kerninstallatie. Maar met welke maanvloeistof zou zo’n 

reactor dan gekoeld moeten worden?  

Of zou men juist daarvoor die watervluchten uitvoeren naar onze aarde en in 

Baikalmeer, Lake Michigan of Hofvijver bij komen tanken? Maar waar is dan de stoom 

gebleven?  

Mars, Venus, Jupiter en Saturnus mogen het weten. 

Voorlopig gaat Spotvogel er maar van uit, dat de huisstucadoor van NASA deze 

artefacten in de voor alle publiek afgegrendelde sectie van de Mojavewoestijn heeft 

aangebracht in – zoals duidelijk te zien is- schoon en maanstofvrij metselwerk. 

 En dat daar ook al die andere onder- en bovengrondse bewijsstukken te vinden zijn!       

                                             



Just following orders        

De vraag dringt zich op, hoe een gerennomeerde technisch-wetenschappelijke 

organisatie als NASA vanaf het einde van de jaren zestig zo dramatisch op drift heeft 

kunnen raken en uiteindelijk zélf lichtjaren verwijderd is van de oorspronkelijke missie.  

Wie zette de wissel van het groots opgezette Space-plan verkeerd en was er daardoor 

oorzaak van dat de boel steeds verder uit de rails kon lopen?  

En welke rol speelden daarbij de uitlatingen en toekomstwensen van president Lyndon 

Bains Johnson in de periode waarin hij het roer zou overdragen aan Tricky Dicky 

Richard Nixon, de man achter Watergate?  

Omdat Spotvogel zich al jarenlang ernstig zorgen maakt over de kruiperig-slaafse wijze 

waarop onze eigen regering nu al decennialang alle niet te vreten en volkomen 

onverteerbare spare ribs uit de Washingtonse keuken door de strot laat duwen en ziet 

hoe wij zodoende tot een soortement van Amerikaanse surrogaatstaat zijn verworden, 

geef ik u graag mijn vermoedens en zienswijzen hierover.            

         

Zo valt in een rapport dat enige tijd voor de start van de Apollo 11 missie aan het ad hoc 

committee of space werd verzonden te lezen, dat er alles op alles moest worden gezet om 

te voorkomen dat er slachtoffers zouden vallen onder de astronauten.  

Wie - zoals uw verslaggever -  weleens met een Canadese kano bij windkracht 7 een 

kilometersbrede en tot meer dan 30 meter diepe watervlakte is overgestoken zal 

meteen aanvoelen, dat bij zo’n ongewisse reis naar de maan totaal niets kan worden 

voorzien, laat staan gegarandeerd!   

Het laat zich dan ook makkelijk raden, dat er destijds grote paniek is uitgebroken in de 

NASA burelen en dat men na ampel overleg tot de beslissing kwam, dat de enige garantie 

voor een  behouden thuiskomst kon worden verkregen door de spacecrew gewoon bij 

de deur te houden.     



Het moet welhaast zo zijn gegaan, want in het land van Brave and Truth wordt men 

minimaal gelynched of ontslagen als men het waagt om orders van bovenaf in de wind te 

slaan.        

                  

Daardoor is de recente geschiedenis van dit alomtegenwoordige kolonistenvolk, 

waarvan ook al de ontstaanshistorie het waarheidsconform herschrijven meer dan 

waard is, verrijkt met ongeschreven bladzijden waarvoor zelfs analfabeten zich de oren, 

ogen en haren van het hoofd zouden generen.   

Want om glashard met cijfers te komen van missies die in deze vorm nooit 

plaatsvonden, maar die werden gefilmd op een “moonlike set in the middle of the desert”, 

getuigt toch wel van een erg ziekelijke vorm van besefbewustzijn.    

             

Bovendien moge duidelijk zijn, dat eenieder die op de Plaats Delict poolshoogte denkt te 

kunnen gaan nemen om te zien hoe het federale ruimtevaartvermogen wérkelijk wordt 

gebruikt, niet hoeft te rekenen op arrestatie, voorgeleiding en bestraffing! 

Want Uncle Sam is niet gediend van pottenkijkers!       



                                                                    

No taste of honey  

We komen nu aan het einde van deze 4-delige special over de ware gezichten van Uncle 

Sam en het is zelfs voor Spotvogel moeilijk om hier niet heel erg ziedend over te worden. 

En dat terwijl die dossiers al jarenlang te pas en te onpas op zijn bordje komen.  

Laten we daarom het hoofd koel houden en bovenal niet vergeten, dat dit een dossier is 

dat primair handelt over de Vogelgriep en meer uitgebreid: over virale ziektekiemen.  

Zelfs bij alle verre uitweidingen tot in het universum heeft dit hoofdthema voortdurend 

op de achtergrond een bijrol gespeeld. Want het gaat tenslotte bij ons, in Azië en elders 

niet om zomaar een virus, maar om een ziekmaker waarvan al jaren geleden werd 

vastgesteld dat deze op synthetisch-biochemische wijze tot stand is gebracht. 

Als strijdmiddel! 

In een Amerikaans laboratorium!  

Via dat artificiële virus kwamen we als vanzelf terecht bij de Chemtrails, die naast heel 

veel gif en zware metalen ook enorme hoeveelheden virale en bacteriële smetstoffen tot 

in de uithoeken der aarde verspreiden. 

Smetstoffen, waarvan mens en dier erg ziek kunnen worden maar waartegen de 

farmaceutische industrieën van Uncle Sam slecht werkende doch peperdure medicatie 

in de aanbieding hebben. 

Nice, we thank you!  

Via die Chemtrails belandden we ook op het thema “beperking omvang 

wereldbevolking” en zagen dat Bilderbergboys als Rockefeller en Gates, maar ook 

politiek-bestuurlijke haviken als Rumsfield en Wolfowitz daar heel enge gedachten over 

koesteren. En vergeet vooral ook niet wat Johnson en Bush senior gezegd hebben.  

Niet genoemd maar wel prominent op de achtergrond aanwezig spelen daarbij de 

bankinstelling Goldman-Sachs, projectontwikkelaar Larry Silverstein en ratingbureau 

Standard & Poors sleutelrollen. 

Goldman Sachs is een oppermachtige investeringsbank, miljardair Silverstein is eigenaar 

van het World Trade Centre-complex en was de enige stakeholder die miljarden 

opstreek van de 9.11 leugen. En Standard & Poors beoordeelt kredietplafonds van 

bedrijven en naties en kan daardoor economieën maken en breken. Maar dit alles 

slechts terzijde!  



                        

                                     
Als er ook bij u nu al een licht op rood springt dan lijkt het verstandig om dit in die stand 

te laten, want beide instellingen en de ugly man inbetween zijn nauw verweven met al 

wat er verder nog volgt, al zullen ze niet meer bij naam worden genoemd.  

Zoals gebleken is uit de feiten in dit essay ging het al in 1969 helemaal mis met het 

prestigieuze Amerikaanse ruimteprogramma. NASA haalde bakzeil omdat men besefte 

niet te kunnen garanderen dat de drie astronauten weer heelhuids op aarde zouden 

terugkeren.  

Achteraf een goede beslissing, omdat in het andere geval de Eagle met twee 

stralingsdode passagiers op de maan zou zijn achtergebleven en Apollo 11 met de ook 

allang overleden Collins nog altijd zijn afwachtende rondjes zou draaien.  

Maar door de “geslaagde” maanlanding breeduit op tv te brengen, was er meteen ook 

geen weg terug meer. Het grote publiek zou er zeker geen begrip voor hebben als een 

dergelijk megasucces niet zou worden gevolgd door nieuwe expedities, waarvan men 

immers al een heel planningsschema openbaar had gemaakt.  

               



Vanaf dat moment was het space - programma van NASA speelbal van machten die 

doelen nastreven waarover Lyndon Baines Johnson destijds uit de school klapte en waar 

de Bilderbergclan, het BASF-management en de Monsanto-bende reikhalzend naar 

uitzien:  

Heersen over het klimaat, over de zeeën en oceanen, over de aarde en de mensheid.  

Dus letterlijk: heersen over Alles! 

Die kans lag dus volledig open door het “geslaagde” Apollo 11-optreden en daarmee 

waren de miljarden dollars veiliggesteld om de volgende fasen van het duivelse plan ten 

uitvoer te kunnen brengen. 

     

Het enige wat men vanaf dat moment nog hoefde te doen was zo nu en dan een missie de 

ruimte in sturen en – wanneer het om een bemande expeditie ging – de live beelden 

sneaky op de set in de woestijn op te nemen en via CNN wereldwijd uit te zenden.  

Daarvoor dienden vooraf wel maatregelen genomen te worden, om te voorkomen dat 

het maagdelijke maanoppervlak al op voorhand de aanblik van een uitloopveldje zou 

bieden. Daarop moet men zich niet verkijken, want het ging ten slotte om een 

miljardenproject!  

Hoewel al in 1969 de doorgestoken kaart werd onthuld en het bedrog daarna met 

talloze bewijzen onweerlegbaar werd aangetoond, weigert de mensheid nog altijd om in 

te zien dat Uncle Sam en zijn NASA ons al een halve eeuw keihard bedriegen.  

Men waant zich oppermachtig, omdat geen enkele mens of organisatie bij machte is om 

in de ruimte, op de Maan of op Mars bewijzen a decharge te verzamelen.  

Want de Galactische ruimte is immens groot en geen enkele president, senator, 

congreslid, regering of commissie kan zicht krijgen op de werkelijke kosten die er zijn 

verbonden aan al wat men zegt ginder uit te voeren en bereikt te hebben. 

Afgezien van een gigantische berg ophoogpuin voor de nieuwe oprijlaan naar het Witte 

Huis ziet Spotvogel feitelijk niets wat niet al in 1960, bij de inauguratie van John 

Fitzgerald Kennedy, had kunnen worden ingevuld.  

Het heelal ontstond tenslotte volgens de wetenschappers door het uiteenspatten van 

een kolossaal moederland, waaruit bij die oerknal miljarden grote en kleine 

hemellichamen gevormd werden.  



Iedereen die weleens een glas of schotel heeft laten stukvallen op een stenen vloer kan 

getuigen, dat alle fragmenten – afgezien van de individuele vorm - morfologische 

gelijkenis met elkaar vertonen. Waarom zou dat bij de oerknal anders zijn geweest?  

Het getuigt van een alarmerend bekrompen realiteitsbesef om miljarden dollars te gaan 

besteden, om uiteindelijk te bewijzen dat er inderdaad overal hetzelfde puin voor het 

opscheppen ligt en dat overal in dat gesteente fossiele sporen van hetzelfde eencellige 

leven aanwezig zijn.  

Maar het is inmiddels al jarenlang zonneklaar, dat het hele ruimtevaartprogramma 

volledig in dienst staat van het totalitaire masterplan voor de mondiale hegemonie.  

Dat is dus al openlijk zo sinds het Star Wars concept van Ronald Reagan en de (altijd 

aanwezige) farmaceutische topman Donald Rumsfield, die zelfs tot tweemaal toe 

defensiebaas was over de totale US Army.  

Een horrorscenario!     

               

       

Er zijn sowieso over dit dossier boekdelen te vullen met horrorverhalen, maar in het 

kader van dit opstel zullen we ons daar niet in gaan verliezen. Want de naakte realiteit is 

al bizar genoeg! 

Omdat de totale wereldbevolking immers via de Apollo hoax op de hoogte was van de 

aanwezigheid van oorlogszuchtige versterkingen op de maan (lees: in de Mojave 

woestijn bij Las Vegas), die daar door onze Galaxische belagers beslist niet met 

vreedzame bedoelingen kunnen zijn gebouwd, stemde het congres toe met mega-

investeringen om een firewall tegen aanvallen vanuit de stratosferische ruimte rondom 

de aarde op te werpen.  



Alsof beschavingen die ons miljoenen jaren voor zijn en onze aarde al bezochten in de 

prehistorie, zich ook maar iets gelegen zullen laten liggen aan de ionische tankgrachten 

en waterlinies die popcorn-, donuts- en big mac’s schrokkende yanks daar opwierpen.  

Maar terwijl langzaamaan ook dit project weer wat op de achtergrond raakte, werkte 

Uncle Sam naarstig verder aan de échte invulling en vervolmaking van zijn masterplan. 

De totale controle over Alles en Iedereen op aarde!  

Zodoende ging het Galaxische Starwars Tijdperk vrijwel naadloos over in iets wat zich 

veel dichter bij huis afspeelt en waarvoor men al jarenlang voorbereidende 

werkzaamheden uitvoerde. Niet openlijk in de westerse wereld, maar in rurale streken 

van Afrika, Azië en Zuid- Amerika. 

      

    

Onder het mom van menslievendheid werden vanaf het einde van de jaren ’80 vooral bij 

nacht grootschalige bespuitingen uitgevoerd in grote delen van Afrika. Niet met 

Chessna’s of Piper Cups, maar met kolossale viermotorige Boeings!  

Hierdoor werden niet alleen complete ecosystemen vernietigd, maar stierven ook 

talloze bewoners van de afgelegen semideserts, struiksavannes, moerassen en 

rivierdalen aan vaak zware vergiftigingsverschijnselen.  

Omdat ook toen al de VN participeerde in deze walgelijke vorm van “ontwikkelingshulp” 

ten bate van de biochemische- en farmaceutische industrie, waagden NGO’s het niet om 

zich hiertegen uit te spreken.  

Zo voelde Uncle Sam zich dus almaar zekerder van zijn zaak.  

“Soon we’ll will rule the world”, tekende Spotvogel dan ook in 1991 op uit de mond van 

een zogenaamde Amerikaanse missionaris, die met zijn collega’s en familie een 

missiepost bemande in het ver van iedere beschaving verwijderde Shakawe, in het 

onherbergzame drielandenpunt Botswana – Namibië – Caprivi Strip.  



Later vogelden we uit, dat die lui op de loonlijst stonden van de CIA en zich vooral bezig 

hielden met het afluisteren van de Zuid-Afrikaanse, Angolese en Zimbabwaanse media 

en het telefoonverkeer.  

Niemand in het dorp geloofde dat het krachtige aggregaat en de kloeke zendmast op de 

hoog ommuurde compound dienden om de favoriete televisieprogramma ‘s te kunnen 

volgen en contact te onderhouden met de allerhoogste. 

En hoewel niemand van de dorpelingen de woorden en begrippen kende, vond iedereen 

deze yanks onbehouwen jerks en assholes. En inderdaad: dat waren het ook!  

.  

Niet veel later trad in Washington Bill Clinton aan als president van de VS, maar dat 

veranderde niets aan het op dat moment al bijna drie decennia lopende uitermate 

geheime maar voor iedereen zichtbare programma om de heerschappij over de aarde te 

bemachtigen.  

Want al in of rond 1995 verschenen in Amerikaanse media de eerste berichten en 

klachten over Chemtrails, waarmee het hele land, maar vooral de 

bevolkingsconcentraties aan de Oost- en Westkust, bleken te worden bestookt. 

Dat is daar dus al 20 jaar aan de gang!  

                   

Inmiddels weten we uit talloze bronnen, dat de hele wereld voortdurend wordt 

besproeid met cocktails die normale gewetensvolle mensen nog niet aan de ergste 

misdadigers zouden willen toedienen. 

Cocktails namelijk, die essentiële lichaamsfuncties aantasten en vervormen, die 

besefstoornissen, hallucinaties, schizofrenie, suïcidale gevoelens, agressie en een lange 

lijst aan chronische aandoeningen en letale kankers als gevolg kunnen hebben.  

Ook zoiets wenst een waarachtig beschaafd mens geen enkel medemens toe!  



      

Er zijn inmiddels bewijzen genoeg voor het alarmerende feit, dat de aarde en de totale 

mensheid nu al jarenlang worden besproeid met stoffen die het klimaat volkomen op hol 

hebben doen slaan, de biodiversiteit – zo u wilt, de Schepping – op catastrofale wijze 

uithollen, natuurlijke ecosystemen doen uitvallen en uiteindelijk miljarden mensen 

slaafs en willoos maken en in de ergste gevallen tot zombies zullen doen verworden.  

Of natuurlijk “gewoon” overlijden. Maar dan wel op een wijze en met een doodsstrijd die 

u andermaal zelfs uw ergste vijanden niet zult toewensen!  

Want de vastgestelde agenda van een horde kapitalistische krankzinnigen heeft dit 

immers voor ons allen als zijnde “voor ons eigen bestwil” geproclameerd!  

 

                    



   Acid rain                      

Ruim 40 jaar geleden voerde Spotvogel met talloze tijdgenoten en geestverwanten actie 

tegen het spook van de Zure Regen, dat uit de walgelijke mestoverschotten van de bio-

industrie tot ons kwam, bossen deed sterven, moerassen en vennen veranderde in 

stinkende poelen des doods en diersoorten deed uitsterven. 

Het kostte vele jaren van ons leven voordat de politiek het zich beliefde om eindelijk in 

beweging te komen. Met als gevolg een MINAS-mestwetgeving die zo mogelijk nog meer 

stank en ammoniak verspreidde als de dierlijke excrementen dat toen al bijna 30 jaar 

deden. 

Wij dankten al deze agro-ellende aan onze Amerikaanse vrienden, die in hun onstilbare 

vraatzucht aan het einde van WO2 de bio-industrie uitvonden en dat ondoordachte en 

viraal-bacterieel onverantwoorde handelsproduct meteen in de markt gezet hadden.  

    

Het waren tijden waarin tienduizenden kleine boeren door de Rabobank werden 

gewurgd of zélf met een stuk henneptouw de hooizolder beklommen. Die stumperds 

haalden zelfs nooit een mini-item op CNN en zelfs Volkskrant, Trouw, Parool, NRC of 

Telegraaf besteedden er nooit aandacht aan. Spotvogel heeft hoofdveroorzakers KVP/ 

CDA of hun huichelende geweide zedenpredikers daar evenmin ooit over gehoord!  



Toch kwam al die plattelandsellende voort uit het structureel negeren – en vaak zelfs 

criminaliseren- van kritische en goed onderlegde burgers die in onze democratische 

rechtstaat alle recht van spreken hadden, maar wiens onderbouwde waarschuwingen 

men met stinkende confessionele en neoliberale excrementen ondergepoept heeft.  

Uit pure dankbaarheid dat Uncle Sam ons – en de rest van de wereld – van de 

overheersing door onze Oosterbuur had verlost, bevrijdden onze slaafse politici alle 

landbouwhuisdieren van hun recht op een dierwaardig leven en maakten er 

fabrieksproducten van. Het ging tenslotte toch maar om beesten!  

            

     
De tol daarvan betaalden niet alleen de dieren door onwaardige leefomstandigheden en 

de boeren omdat tallozen deze industriële omschakeling financieel niet aan konden, 

maar ook werd ons hele landschap erdoor versjteerd, gingen natuur, milieu en 

dierenleven erdoor naar de kloten en volgden veterinaire uitbraken elkaar steeds 

sneller op.  

Opnieuw werd er door ter zake kundige burgers met onderlegde en doortimmerde 

bewijsstukken aangedrongen op bezinning, matiging en verduurzaming van de 

veehouderijsector. Maar men luisterde opnieuw liever naar de vals gegaarde eeuwige 

groeimodellen die hen door lobbyisten via Wageningen vanuit het Amerikaanse 

megaproductieapparaat werden opgedrongen. 



     

Want GROOT is immers mooi en VEEL is erg lekker, aldus de met hamburgers 

doortimmerde ‘visie’ van een volk waarvan meer dan 80% aan zorgwekkende vraat- en 

vetzucht lijdt, Bij sterfgevallen worden daar zelfs vaak huizen afgebrand of gesloopt 

omdat de overledene niet te versjouwen is!  

t                 

    

Precies op diezelfde walgelijke manier is het hele platteland van ons amper 34.000 km2 

kleine landje – een lapje grond waarop in Noord-Amerika een handvol farms en ranches 

zou zijn gevestigd maar waar bij ons zo’n 40.000 postzegelagrariërs op boeren – naar de 

voltooid verleden testikels geholpen!  

Want zowel de Nederlandse boeren als de Haagse politiek weigerden in te zien, dat 

machines die zijn ontworpen voor bedrijven van 10.000 bunder of meer, volkomen 

krankzinnig zijn in een land waar de grootste bedrijven de 100 hectaren niet eens halen. 

 



              

Dit is er dan ook de reden van dat er van alles fout zit aan de kromme redenering van 

onze overheid, dat de Nederlandse landbouwsector hoogproductief zou zijn en jaarlijks 

een bewonderenswaardige miljardenomzet zou neerzetten.  

Dat is namelijk een leugen waar Uncle Sam  jaloers op zou mogen zijn!  

Want het haalt je een defecte Zwitserse koekoeksklok dat een sector – om  het even in 

welke branche dan ook – op papier erg productief kan zijn wanneer men het categorisch 

verdomd om er een fatsoenlijke kosten-batenanalyse op los te laten. 

Samen met organisaties als Stichting Natuur en Milieu en Vereniging Mileudefensie dringt 

Spotvogel er al decennialang op aan, om het minderwaardige Wageningse 

Wrakkeninstituut LEI (Landbouw Economisch Instituut), dat gerust de hoofdveroorzaker 

van alle agro-ellende in ons land mag worden genoemd, ten spoedigste te ontmantelen 

en al het personeel naar die andere WW te detacheren. 

                     

Als men het namelijk al tientallen jaren stelselmatig verdomd om de megaschade die de 

Nederlandse land-, tuinbouw en veehouderij toebrengen aan de natuur en biodiversiteit, 

,het milieu en de kwaliteit van water, bodem en lucht, dus kortom: DE LEEFBAARHEID 

VOOR 17 MILJOEN NEDERLANDERS, deugdelijk en minutieus te kwantificeren, dan 

dient zo’n monstrum per direct te verdwijnen. 

En dat niet alleen. Men dient na grondig onderzoek zowel collectief als á titre personel 

keihard te worden aangepakt op het tientallen jaren achtereen moedwillig en ten eigen 

faveure geven van foutieve voorstelling van zaken over de wérkelijke productiviteit van 

de landbouw en veehouderij in ons overbevolkte land.  



Dus ná uitvoering van deugdelijke kosten-baten analysen en doorberekening van alle  

verliezen door uitbraakruimingen, misoogsten, ooi-,rooi-, mais-, graan-, herplant-, 

bergboer- etceterapremies , die door de belastingbetaler worden opgehoest . Dat hoort 

immers de kernfunctie te zijn van dit zogenaamd wetenschappelijke lobbyhok!  

Daarmee zou Nederland in ieder geval een kleine daad stellen tegenover de liegende, 

bedriegende, afluisterende, meelezende, intimiderende en vriendschapmisbruikende 

fake oom uit het land waar letterlijk alles schijnt te kunnen.   

Een slecht gemanierde suikeroom bovendien, die het niet alleen voorzien heeft op onze 

kennis, expertise en goudvoorraden, maar die niets liever ziet dan dat wij straks aan zijn 

leiband braaf de valse wistle blowen. Of in een strafkamp a la Guantánamo belanden.    

Vandaar de royaal beladen chemtrails, die hij ons gratis en ongevraagd aan huis komt 

bezorgen om onze “mind” te jatten en ons tot de dood erop volgt te manipuleren.  

Wordt het niet eens tijd dat onze politiek ontwaakt uit de vals getoonzette American 

Dream, ons luchtruim afsluit voor fout geaarde vuilspuiters en onbevoegden daaruit 

verwijderd? 

Desnoods met losse Haagse jargonsalvo’s, waarin Marc Rutte een grootmeester is! 

Want Echte Geuzen laten zich niet knechten door foute vrienden!  

     

                       



    Het snowden dossier  
Edward Snowden meldde op 21 januari 2015 vanuit Moskou het 

volgende: 

                                 

                                                           

                                 

                                  



                                 

                                                                 

                                   

                                                                            

           

  

 



Ergo: onze regering heeft onze soevereiniteit en 

zelfbeschikking zonder enige volksraadpleging uit handen 

gegeven (lees: te grabbel gegooid) aan een mogendheid die 

ons afluistert, ons bespioneert, onze mail en social media-

contacten controleert en bovenal ons dag en nacht besproeid 

met emulsies van zware metalen, gif en ziekmakers. Dit 

gebeurd met subversief oogmerk!  

Deze grove schending van onze constitutionele soevereiniteit 

en het te grabbel gooien van de privacy, de integriteit, de 

gezondheid en het fysieke en mentale welbevinden van alle 

Nederlandse staatsburgers, druist in tegen alles waartoe een 

regering in vredestijd tegenover haar burgers gemachtigd 

behoort te zijn.  

Daartegen zal zéker geen paraplu helpen, maar een breed 

Kamerdebat over dit onwelriekende dossier lijkt wel de 

minste daad die de Staten Generaal hier dient te stellen!   

                 



                                                    

   

         

             


