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Straatwijsheid ·  

In verloren uurtjes of gewoon als de ergernis weer 

te hoog op dreigt te lopen, mag Spotvogel zich 

graag maatschappelijk verdienstelijk maken 

door orde te scheppen in de zwijnenstal die 

tweebenige rioolratten van ons aller openbaar 

groen weten te maken. 

Die ongemanierde vuilpeuken zijn er in alle 

soorten en maten en je komt ze dus in alle 

geledingen van de samenleving tegen.  

Van de stratenmaker en hovenier die shagbuil en 

Heinekenfles op de werkplek achterlaten, de 

vertegenwoordiger die Telegraaf en Spa Rood 



blikje naast zijn geparkeerde bolide in de 

struiken mikt tot de altijd haastige koerier, die 

half leeggegeten snackemballage met vette friet-

kroket/frikandel en mayonaiserestanten op de 

parkeerplaats kiepert. 

Ach, waarom ook niet hé: altijd wel een gek die 

het opruimt!  

U wilt niet weten wat Spotvogel door de jaren 

heen al niet aan in het openbaar groen, op weg- 

en straatbermen, onder heggen en struiken of in 

sloten gedumpte troep heeft opgeruimd.  

Van winkel- tot wandelwagentjes, van 

paraplu’s tot jacousies, van luchtbedden tot 

opblaaspoppen en van beenprothesen tot 

voorbinddildo’s. Eenmaal zelfs nog in verpakking 

en met opzetstuk. U roept en Spotvogel vond het!  



                                                                                                                                                         
Maar als meest schokkend ervaart hij toch de 

ongehoorde hoeveelheid emballages van non-food 

rotzooi waarmee onze jeugd de godganse dag het 

eigen lijf en leden naar de verdommenis aan het 

helpen is.  

En omdat de producenten van die verderfelijke 

troep nauw verbonden zijn met de veroorzakers 

van malheur waarover deze serie beoogd te gaan, 

wil ik u uitnodigen voor een erg ongezond 

onderonsje. 

Welcome in the bittersweet world of Aspartame!  

                                                    



 

 

             

Van chemtrail naar aspartame                                      

Hoewel in deze serie primair de verspreiding van de Vogelgriep en al wat daarmee in 

verband staat wordt besproken, geanalyseerd en van uitgebreide achtergrondinformatie 

voorzien, maakten we al zijstappen tot op de maan en raakten via de Chemtrails tot in 

onze poriën, voorhoofdsholten en celstructuren besmet met stoffen die daar niet thuis 

horen.  

Nu we ons in deel 14 uitgebreid hebben georiënteerd over de actuele mondiale 

verspreiding van inmiddels maar liefst vijf verschillende mutanten van het HN-virus, 

lijkt het een goed moment om ons te verdiepen in andere manieren waarop de 

menselijke voedselketen wordt gecontamineerd met lichaamsvijandige en gezondheid- 

ondermijnende toevoegingen. 

Daarbij doelt Spotvogel niet in eerste instantie op benzeenhoudend bronwater, 

dioxinekip of cadmium in groenten en babyvoeding, al valt deze trieste lijst moeiteloos 

met nog tientallen andere al dan niet moedwillig tot stand gekomen voorbeelden uit te 

breiden.   

Denk daarbij o.a. aan schadelijke toevoegingen aan rookwaren, sulfieten in wijn en 

kleurstoffen in sterke drank zoals whisky, cognac, vieux etc. Het is dikwijls niet wat het 

lijkt en naar de gevolgen ervan bij regelmatig gebruik mag men raden!    



     

Zo voegden Oostenrijkse wijnboeren in de jaren ’80 antivries toe aan hun met zorg 

verbouwde en geoogste witte wijnen en draaiden daarmee meteen zichzelf en al hun 

fatsoenlijke collega’s op functionele wijze de nek om!  

Datzelfde had natuurlijk al meer dan een halve eeuw geleden moeten gebeuren met 

bedrijven als de Coca Cola-company  en aanverwante gifmengers.  Want uw 

ooggetuigeverslaggever herinnert zich nog goed, hoe een sergeant van de Technische 

Dienst op de Utrechtse Kromhoutkazerne in 1967 demonstreerde, dat Cola het beste 

kruip- en oplosmiddel was om roestige onderdelen weer gangbaar mee te maken.  

Korte tijd later toonde een tandarts ons een beker met getrokken tanden en kiezen, die 

na een nachtje in de cola met een vijzel tot gruis te verpulveren waren. Daarna raakte ik 

die troep – alleen al vanwege de stroperige smaak absoluut niet als frisdrank te 

beschouwen- alleen nog in de light versie aan, tijdens safari’s door en werkbezoeken aan 

Afrika. Maar uitsluitend omdat daar – behoudens  bier-  niets anders verkrijgbaar was!  

      

Het is dan ook een bizarre realiteit, dat niet alleen onze pasgeborenen en opgroeiende 

jeugd, maar de hele wereldbevolking nu al decennialang bloot staat aan contaminatie 

met persistente stapelgifstoffen die het metabolisme ontregelen, leiden tot maag- en 

darmstoornissen en bij hoge concentraties letterlijk levens kunnen verwoesten.     

         

Hoewel er al jarenlang wordt gewaarschuwd voor de verderfelijke werking van 

overconcentraties aan suikers, koolhydraten en smaakversterkers in het dagelijkse 



voedselpakket, heeft dit nauwelijks enige invloed gehad op de mate waarin mierenzoet 

non-food de totale wereldbevolking vergiftigd. 

Daarbij richt de frisdrank- en snackindustrie zich met een waanzinnig scala aan 

suikerrijke dranken, breezers en zogenaamd gezonde milkshakes vooral op de jonge 

generaties, die deze ongezonde manier van leven dus letterlijk met de paplepel 

ingegeven krijgen. Daarover bracht Tegenlicht op 3 februari 2015 een onthutsende 

reportage.  

Zo er al wordt stilgestaan bij de sluipende vergiftiging van jong en oud met eet- en 

drinkwaren die een gezond lichaam kan missen als de spreekwoordelijke kiespijn, dan 

nog wordt er zelden of nooit aandacht geschonken aan het feit, dat ook dit fenomeen 

deel uitmaakt van het “rule the world dossier ” waarvan ook de griepepidemieën en 

chemtrailbesproeiingen onlosmakelijke bestanddelen vormen.  

       

Achter al deze op het oog sterk uiteenlopende activiteitvelden, blijken zich namelijk 

telkens weer dezelfde personen en organisaties te bevinden. Daarbij springt de alom 

tegenwoordige biochemische topman en oud-defensieminister Donald Rumsfeld keer op 

keer vanuit de rouwkamerpaarse coulissen tevoorschijn.  

Dat kan natuurlijk geen toeval zijn! 

Want als u goed hebt opgelet, dan weet u dat Spotvogel allang heeft uitgelegd en 

aangetoond waarom toeval niet bestaat en nooit bestaan heeft.  

En al helemaal niet in dit meer dan schandalige dossier!     

                                                     

Wat alles wat u hier drinkt en eet is gif.  

Santé!  



welcome in the world of aspartame  

Neemt u welleens “een zoetje” in uw koffie of thee en meent u dan dat dit een 

onschuldige, gezonde en verantwoorde vervanger is van het klontje Van Gilse suiker, 

afkomstig van de Suikerunie uit Stampersgat?  

Forget it but! 

Want tien tegen weinig dat uw zoetje aanzienlijk minder onschuldig is dan het zich laat 

aanzien. Het kon zelfs weleens zo zijn, dat uw strijd tegen overgewicht en voor een mooi 

figuur u op deze manier in de klauwen van de Aspartaam-maffia heeft gebracht.  

  

Op die manier belandt u dan ongewild toch in de macht van biochemische gifmengers, 

voor wie uw figuur, gezondheid en levensverwachting volkomen ondergeschikt zijn aan 

het hogere doel dat zij en hun shareholders zich hebben gesteld.   

In dat door grootkapitalisten uitgekiende masterplan betaald de wereldbevolking met 

klinkende munt aan de eigen ondergang mee, door massale consumptie van 

ziekmakende eet- en drinkwaren en van de peperdure medicatie die een gevolg is van 

het gebruik van giftig voedsel en dranken.  

Terwijl dus onze levenslucht middels Chemtrails wordt vergiftigd en Monsanto zorgt 

voor mondiale contaminatie met pesticiden op groenten en fruit, zorgt de 

Aspartaamclan voor een gestage vergiftiging, die al in de moederschoot begint.    

   



Natuurlijk had er allang een einde aan deze afschuwelijke misstanden gemaakt kunnen 

worden, ware het niet dat de EU volkomen aan de leiband loopt en braaf datgene 

uitvoert wat hen van overzee wordt gedicteerd. 

Zo kon het dus gebeuren, dat voor de gezondheid volstrekt desastreuze stoffen vanuit 

Brusselse burelen werden voorzien van E-toelatingsnummers, zodat zij onbelemmerd 

en ongelimiteerd door onze frisdranken en voedingswaren gemengd kunnen en mogen 

worden.   

  

Waarschijnlijk menen velen van u bij het lezen van dit dossier , dat Spotvogel zich 

ernstig heeft gestoten aan een verdwaalde mallemolensteen of gewoon een ferme tik 

van een uit productie genomen windmolen heeft gehad. Maar dat is geenszins het geval! 

Sterker: het alarmerende epos dat zich thans voor uw wakkere geestesoog openbaart, is 

nog maar een straf gereduceerde en bijgevijlde samenvatting van al hetgeen er hierover 

op het Internet gevonden kan worden.  

Daarom is men er ook zo op gebrand, om de vrije toegang tot dit virtuele medium 

mondiaal aan banden te leggen en om iedere Internetgebruiker permanent te laten 

screenen.  Of nog beter: arresteren, berechten, inmetselen en vergeten!  

         

In een minuscule landstreek als Fryslân zou zoiets nog wel te realiseren zijn en daar zou 

men zelfs gewoon door toediening van twee plakken échte Aspartaambôle bij een kopje 

natrena-koffie ook nog gemakkelijk van die lastpakken af kunnen komen.  

Maar met mondiaal méér dan 7 miljard internetgebruikers ontstaan er dan in het 

Pentagon toch wat personele problemen, zo laat zich vrezen!   

Dat is dus winst!  



        

                  

Daarom is het ook zo bizar, dat in ons zogenaamd democratische Europa de nationale en 

europolitiek in alle besluitvorming en toelatingen van ziekmakende sproeivluchten en 

levenbedreigende toevoegingen aan frisdranken, breezers, melkdranken en zoetstoffen 

volledig heen walsen over de persoonlijke en gemeenschappelijke belangen van alle 

Europeanen.     

Daarover zou minimaal een integrale volksraadpleging gehouden dienen te worden!   



                                                                                        

Is this war?  

Hoewel men doorgaans verongelijkt de schouders ophaalt of in een weinig overtuigende 

lachstuip schiet zodra dit onderwerp ter sprake komt, is er veel te zeggen voor de 

regelmatig gehoorde bewering, dat WO#3 allang begonnen is. 

Afgezien van locale en regionale stammenonlusten raggen er echter geen tanks door 

uitgestorven straten van Europese -, Aziatische- , Afrikaanse- en Amerikaanse steden en 

evenmin vinden er échte zeeslagen of luchtgevechten plaats.  

Tóch zijn velen het erover eens, dat aan het begin van de een en twintigste eeuw, 9.11 

het startsein markeerde van een Oorlog Nieuwe Stijl, die niet met schiet- en knalwapens 

en afuitkarren vol bodybags, maar met listige strijdmiddelen en straks miljoenen 

onzichtbare doden gestreden zal worden.          

Daarbij fungeert de met veel poeha door George W.Bush geproclameerde Never Ending 

War on Terror slechts als een klank en lichtspel, waarmee de aandacht van belangrijker 

zaken wordt afgeleid. Onduidelijk is hierbij, in welk kader het eensklaps verschijnen van 

de IS-legermacht in Syrië geplaatst moet worden.  

Ook daarover heeft Spotvogel diep nagedacht, maar omdat dit dossier niet gaat over de 

strijd die George W. zijn legers jarenlang liet voeren tegen de gebaarde kameeldrijvers  

van zijn vroegere rijkeluisbuurjongen Osama waarmee hij als kind al oorlogje speelde, 

moet dat maar wachten tot een ander moment.     

  

Want naast het voortdurend vanuit de stratosfeer besproeien van onwetende burgers 

met ziekmakende-en ontregelende chemicaliën en het vooralsnog kennelijk uitsluitend 

vanuit tactisch-economische motieven tot stand brengen van vogelgriepuitbraken, 

werkt het aspartaamsegment voornamelijk een steeds sneller voortschrijdend  

degeneratieproces bij kinderen, pubers en jonge volwassenen in de hand.  

Het zullen jouw eigen kinderen of kindskinderen maar wezen!   



                                                      

                               

             

Hoewel oud-minister en topindustrieel Donald Rumsfeld drie kinderen en zes 

kleinkinderen heeft, kan een man van zijn statuur natuurlijk niet wakker liggen van 

bijverschijnselen en nevenwerkingen van zijn moneymakend snoepgoed. 

De toko van Rumsfeld cum suis staat dan ook al jarenlang mudvol met artikelen waarvan 

letterlijk de ratten nog geen geitenkaas lusten, maar die toch dankzij de verleidelijke 

zoetstoffen kennelijk onweerstaanbaar zijn voor mensen met slappe benen en weinig 

zelfrespect.    

                                    

Dat zal dan ook zeker niet afnemen door het gebruik van deze zoete sluipmoordenaars!  



    

Spotvogel waardeert vrouwelijk schoon ten zeerste en heeft in zijn jongere jaren als 

sportvisser heel wat lijntjes uitgeworpen. Maar toen was er nog geen aspartaam 

verkrijgbaar en viel aan dames doorgaans makkelijk de voorgevel van de achterzijde te 

onderscheiden.  

Hij prijst zich dan ook gelukkig dat hij destijds in de Lek, de Kromme Rijn, het AR Kanaal 

of op Loosdrecht/Maarsseveen nooit iets dergelijks binnenboord heeft hoeven halen.  

Overigens peurde hij meestal op paling met een bos wormen aan een vliegertouw en een 

drijvend bakje met zand of een omgekeerde parasol om er de vangst in te draperen. 

Stelt u zich dat bij zo’n vangst eens even voor!     

U begrijpt nu natuurlijk al de clou van dit betoog, want iedereen weet inmiddels dat 

vooral de yanks zélf slachtoffer worden van hun ongeremde en onbeteugelbare 

vraatzucht, waaraan wij uiteindelijk ook de kiloknaller-hype te danken hebben. 

 

Dankzij aspartaam lijkt in ieder geval dát deel van de War Against the World dus in het 

nadeel van de agressor beslist te gaan worden.  

Maar of wij daar echt blij mee mogen zijn is een gans andere kwestie. 

Want waar interneer en hoe voedt je straks tientallen miljoenen van zulke 

hangbuikgedrochten?    

 



Give peace a chanche     

Hoewel vrijwel geen enkele Amerikaanse staatsburger ervan op de hoogte is en 

berichten  erover consequent en categorisch door Witte Huis en Pentagon worden 

tegengesproken, voeren oncontroleerbare machten en krachten vanuit Noord-Amerika 

al jarenlang een biochemische guerrilla tegen de hele wereld. 

Inzet daarbij is de hegemonie over de aarde en al wat zich daarop aan exploitabel leven 

en winbare edelmetalen, mineralen, ertsen en fossiele brandstoffen bevindt.   

Het benodigde kapitaal wordt opgehoest door een conglomeraat van hersendode 

grootkapitalisten, wiens gezamenlijke vermogen meer nullen omvat dan er in een 

modale woning op rij gezet kunnen worden.  Zelfs niet met de verkleiningsfactor 10!   

Omdat Spotvogel aan geen enkele godheid of andere door doodsangstige stervelingen 

verzonnen entiteit geloof hecht, is het onbestaanbaar dat hij op een zo cruciaal moment 

de Macht van het Geld ook maar enige kans op succes in deze eenzijdig begonnen krijg 

zou kunnen toekennen.   

“Wie naar het zwaard grijpt, zal door het zwaard omkomen”, is immers de enige 

onomstotelijk bewijsbare Bijbelse waarheid, die de eeuwenlange geschiedschrijving van 

de mensheid ons geleerd heeft.  Zo’n zwaard kan dus ook best een virus of bacterie zijn!   

                              

U hoort mij niet zeggen dat overdadige corpulentie bij ons niet voorkomt, ook al kijken 

nieuwe Nederlanders daar nog steeds met scheve ogen naar. Zélfs op de Albert Cuyp!   



 
Ook hoort u mij niet beweren dat alle Nederlanders volslank zijn, goed belezen en zich 

uitsluitend voeden met gezonde maaltijden. Want plaatselijk in onze volkswijken waant 

men zich soms even in Aspartam country. Of gewoon in the Bronx!  

Wat hier wél gezegd wil zijn, is dat niemand het recht heeft of ergens aan kan ontlenen, 

om plannen te ontwikkelen en in uitvoering te brengen zoals dat nu al bijna twee 

decennia lang vanuit het terriotoir van onze VN- en NATO-bondgenoot USA dag na dag 

tot in de geheugens en USB-sticks van onze pc’s, gsm’s en Ipods gebeurd.  

                 

                 

Evenmin is er enig volkenrecht dat het de VS permitteert, om Europese burgers te 

besproeien met schadelijke chemicaliën, biochemische entstoffen en zware metalen. 



Daarnaast matigde de VS het zich aan, om Europese wet en regelgeving dermate te 

beinvloeden, dat  biochemische stoffen die verlammend en bewustzijnvernauwend op 

gebruikers inwerken,  bij de in de EU toegestane toevoegingen werden opgenomen.      

Dit kan, naast omzetverhoging,  geen enkel ander doel dienen dan emotioneel-

verstandelijke beinvloeding van omvangrijke bevolkingssegmenten op Europabrede 

schaal. En een aanzienlijke bekorting van de gemiddelde levensverwachting.     

Ook in vredestijd is hiervoor maar één gangbare term toepasbaar, dunkt mij!                                         

Oorlog!   

 

Okay, we’re ready! 

Rust, rust en gaat u maar zitten, generaal Underlayment.    

You’re free to imagine a chair, but the floor is yours!   



                  

 

 

Spotvogel 6 februari 2015  


