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                From here to eternitY 
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                            (1930 – 2010)  

 



Selfmade Turkeyman  

Het verhaal van Bernard  Matthews is eigenlijk 

bijna een sprookje. Als zoon van een 

mecanischiën straalde hij voor zijn examen, 

verliet de school zonder dip[oma, werkte  bij een 

veilingkantoor  en zag op een markt  20 verse 

kalkoeneieren te koop voor een shilling per stuk. 

Die schafte hij aan, kocht voor £1.10 een 

incubator en broedde de eieren uit in het tuinhuis 

van zijn latere schoonmoeder.  

Na zijn diensttijd bij de Royal Air Force  

verdiende hij een startkapitaal bij een 



verzekeringskantoor  en kocht voor £3000,- het 

zwaar onderkomen landhuis Great 

Witchingham, dat hij zo inrichtte dat zijn  

kalkoenen er in de 35 kamers zowel een goed 

onderkomen hadden als er ook geslacht konden 

worden.  

Al in 1952 hadden hij en zijn echtgenote, levend 

in twee onverwarmde kamers van het 

bouwvallige kasteel, de zaken  zover op de rol 

staan dat er substantiële inkomsten werden 

gegenereerd. 

Maar pas in 1964, toen hij in Moskou een gesprek had 

met de Russische premier Nikita Chroetsjov, kwam de 

doorbraak. Die had aanvankelijk echter vooral tot 

gevolg, dat er in de Sovjet Unie enorme staatsfarms 

ontstonden.  

Enfin: in 1980 volgde de eerste Tv-commercial voor 

Turkey Breast Roast en daarmee kwam de doorbraak 



die Matthews in 1989 de Queens Service Medal 

opleverde. 

Niet voor Britse verdiensten evenwel, maar vanwege 

zijn inspanningen voor de New Zealand Meat 

Industry! Vanaf dat jaar zou hij ook meerdere 

leegstaande pluimveebedrijven en slachterijen in 

voormalige Oostbloklanden overnemen, zodat er een 

echt Bernard Matthews-imperium ontstond.  

Toen Matthews op 25 november 2010 overleed liet hij 

een vermogen achter van meer dan £400 miljoen, het 

landgoed Great Witchingham, een 12 miljoen Euro 

villa in Saint Tropez, een luxueus motorjacht, een 

Chessna Citation privé vliegtuig en een Rolls Royce.  

En dat dus allemaal dankzij een startinvestering van 

minder dan twee en een halve Pound Sterling!                                          

                                                                  



                                               
both sides of a story 

Natuurlijk kan geen enkel sprookje een halve eeuw of langer standhouden als er enorme 

economische belangen in het spel zijn. We zagen immers, dat Matthews zich al in de 

jaren ’80 verdienstelijk maakte met de pluimveehandel vanuit het Verenigd Koninkrijk 

naar Nieuw Zeeland. En Spotvogel memoreerde zojuist nog, dat er vanuit Norfolk grote 

internationale bedrijvigheid ontstond na de val van de muur in 1989.  

Uit eigen onderzoek ontdekte hij in de jaren daarna grote Matthewsfarms in het midden 

en zuidoosten van de Pannonische laagvlakte en op enkele plaatsen in het westen en 

midden van Polen. In al die streken kwamen door het wegvallen van de kolchozen 

talloze pluimveestallen leeg te staan en waren voor een prikje te koop.  

Het Britse bedrijf heeft in Hongarije en Polen trouwens gebroken met de 

kalkoentraditie. Omdat er in Midden-Europa van oudsher veel ganzen en 

eendenfokkerijen zijn, nam Matthews een aantal van zulke bedrijven over die vooral de 

lokale markt van pluimveevlees voorzien.  

 

In januari 2007 ontstond er hevige commotie toen bekend werd, dat kalkoenen vanuit 

Hongaarse Matthews- stallen ondanks de uitbraak van H5N1 levend naar Norfolk 

werden gereden waar ze werden geslacht en ontdaan van interieur, poten en vleugels. 

Die afsnijdsels werden vervolgens weer naar Sárvàr gereden om verder verwerkt te 

worden  

Die pluimveeslachterij Sárvàr, niet ver van de Oostenrijkse grens, is ook van Matthews 

en Spotvogel zag er bij al zijn bezoeken af en aanrijdende vrachtwagens uit alle 

uithoeken van de EU, waaronder opvallend vaak ook Nederlandse!  

.  



  Spotvogel in De Boerderij 2011: 

 

                   
Het kon dan ook niet uitblijven dat er op het megalomane moederbedrijf in Norfolk 

vogelgriep uitbrak. En dat de rapen toen gaar waren moge duidelijk zijn:  

 

 



                                

Voor de goede orde: DEFRA is het Britse Ministerie van Landbouw, het 

verwerkingsbedrijf was dus de slachterij in Sárvàr en dit speelde zich af in de tijd waarin 

er niet alleen in Hongarije, maar ook op Rügen en elders uitbraken van H5N1 waren. 

 En dus ook bij Huize Matthews in Old England! 

   

Al gauw wees men uiteraard met de beschuldigende vinger naar de in tweedpak met 

plusfour pantalon gestoken man, die meende boven alle regels en wetten verheven te 

zijn en op wiens bedrijf in Suffolk duizenden kalkoenen moesten worden vergast, terwijl 

in Hongarije, Tsjechië, Polen, Brazilië en elders de zaken aanvankelijk nog gewoon 

doorgingen.  



whAT’s GOiNG ON?       

Het werd al gauw duidelijk dat er van alles mis was op de bedrijven van Matthews en 

omdat rook en vuur heel vaak samengaan rezen ook pijlsnel de twijfels over de 

deugdelijkheid en voedselveiligheid van Bernards snelle pluimveesnacks.  

Want dat heen en weer gesleep met levend gevogelte en dood restmateriaal kris kras 

over een wereld waar overal virale infectie op de loer kan liggen en dat op steeds meer 

plaatsen dan ook tot uitbraken leidde, boezemde niet direct veel vertrouwen in over de 

hygiënische bedrijfsvoering op de Matthewsfarms.    

         



Bovendien bleek het er barbaars aan toe te gaan bij de ruimingen op het Suffolkse 

bedrijf, waar iedereen hardhandig op afstand werd gehouden zodat er niet veel 

beeldmateriaal van te vinden is.   

Maar wàt er over bekend werd deed het nodige terechte stof opwaaien in de Britse 

media en bracht een golf van afschuw en afkering teweeg bij de in overgrote 

meerderheid erg diervriendelijke Britse bevolking. 

          
Het doodknuppelen van weerloos opgehokte dieren kon duidelijk niet op erg veel steun 

vanuit de samenleving rekenen en ook de wijze waarop er met gewonde en dode dieren 

werd omgegaan verdiende geen schoonheidsprijs. 

                                              

Kortom: al met één been in zijn aanstormende groeve deed Matthews er in 2007 alles 

aan om zijn hele levenswerk mee het graf in te nemen.  



 

 

Enfin, in een company zo vol geladen mistte Bernard honderdduizend kalkoenen niet, 

want hij bezat immers wereldwijd al talloze van zulke megaopslagplaatsen van levend 

kluifmateriaal. En belangrijker: alles was tot op de laatste donsveer verzekerd! 

Ten slotte had hij niet voor niks die blauwe maandag op een assurantiekantoor gewerkt. 

Na hem dus de zondvloed!  

  

         



Early warnings                         

Hoewel de hele pluimveewereld, die naar haar aard overwegend uit doofblinde kippen, 

kalkoenen, eenden en ganzen zonder kop bestaat, dit alles onmiddellijk zal 

tegenspreken, was al hetgeen er sinds die roerige januaridagen in 2007 heeft 

plaatsgevonden al lang tevoren voorspeld en er was luid en duidelijk voor 

gewaarschuwd. 

Beide Spotvogeldossiers, waarin relevante extra-bijdragen gedateerd zijn opgenomen, 

kunnen er ten eeuwige dagen van getuigen, dat er met lompe baggerlaarzen over alle 

elementaire regels van bacteriële en virale veiligheid is heen gewalst.  

                  
Tenslotte bewaakte hij de buitengrenzen van de EU al jaren voordat in 2003 de 

uitgezaaide vogelgriepellende begon en had hij toen al oog op de Pannonische dreiging!  

                                
Alles wat toen onder ISBN-nummers 9051794355 en 9789051796056 gepubliceerd 

werd zal altijd reproduceerbaar blijven. Daar kunnen geen Cees Veerman, LNV of LTO 

iets aan veranderen!  



Daarom kijken we nog maar even wat men hierover destijds vanuit Engeland te melden 

had:   

        
Voor de duidelijkheid: Sárvàr ligt ongeveer halverwege het Balatonmeer en de 

Neusiedler See en de stad Kecskemét ligt aan de linkeroever ten zuiden van Budapest op 

de subtiele overgang van het Donaudal naar de Oost-Hongaarse Poesta’s. 

Matthews sleept dus zijn viraal besmette pluimvee eerst half Hongarije door om het 

vervolgens via Oostenrijk, Duitsland en Frankrijk naar East-Anglia vice versa te 

vervoeren.  

En met zijn Poolse pluimvee gaat dat waarschijnlijk net zo, want ook daarvoor zijn er in 

de regio’s Warszawa en Poznan/Szczecin eigen slacht- en uitbeenfaciliteiten voor 

verdere verwerking . Tel uit je megakansen op virale uitzaaiing!  

 



   

Tel uit je verlies!  

Bernard Matthews mag er dan stinkend rijk van zijn geworden, erg veel levensgeluk 

heeft het hem niet gebracht!  

Zijn eerste huwelijk strandde door chronische ziekte van zijn echtgenote, waarna een 

lange rij stand-ins dat verlies kennelijk niet goed konden maken. Uit al die korte 

verbintenissen hield hij slechts één natuurlijke nazaat over: nota bene verwerkt in een 

Haags Hollandse moederschoot!  

Conny Elgershuizen wierp namelijk in de zuidoostvleugel van Great Witchingham een 

zoon: Frederick. 

Bij andere dames lukt het de niet bijster libidorijke kalkoenkoning niet om zich nog 

verder voort te planten, maar wel werden er in totaal drie wezen aangenomen.  

Die wezen lijken blijkens het testament een plaatsje in één van de nachthokken te 

kunnen gaan zoeken, want naar verluidt liet Matthews zijn hele vermogen na aan die 

ene zoon: Haagse Fred, die moeders familienaam heeft aangehouden, maar door zijn 

vader altijd George werd genoemd! Enfin: what’s in a name?  

 



              

Tot dat erfvermogen hoort overigens ook de ruim bemeten woning met Chinese pagode 

en koikarpervijver, die Bernard op loopafstand van Great Witchingham heeft laten 

bouwen en die voor £1.45 miljoen te koop staat. 

                   



Hoewel het natuurlijk razend knap is om uit 20 eieren en een simpel broedmachientje 

een imperium op te bouwen zoals Bernard Matthews heeft gedaan, mogen we vooral 

niet voorbijgaan aan de schadelijke invloed die deze man heeft gehad op de intensieve 

pluimveehouderij en het internationale heen en weer gesleep met dieren en smetstoffen. 

  

Ook mag niet worden vergeten, dat Matthews na het uiteenvallen van het Sovjet-

systeem er als de kippen bij was om in Hongarije en Polen enorme staatsboerderijen op 

te kopen, waar men toen al miljoenen ganzen, eenden en leghennen hield.  

We zagen al eerder, dat ook locale Midden-Europse vleesverwerkingsbedrijven werden 

ingelijfd bij het Matthews-imperium en dat die v.w.b. het kalkoensegment voornamelijk 

karkassen van in het Engelse moederbedrijf geslachte dieren kregen aangeleverd.  

Zodoende wordt er dus al jarenlang levend pluimvee vanuit stallen op het Hongaarse- en 

Poolse platteland via Le Havre naar Norfolk getransporteerd om de volgende dag als half 

uitgebeend karkas naar Sárvàr, Keckskemét etc. te reizen. Zo ging dat althans tot 2007.           

 

Daar werden (of worden) de afsnijdsels dan verder verwerkt, terwijl de meest 

waardevolle delen de Britse slachterij als kant en klare maaltijd of als hele bout of braad-

/grillstukken verlaten.  



 

            En dan is er natuurlijk:                       

Door al die transporten en het nagenoeg ontbreken van deugelijke grenscontrole en 

toezicht op de vee- en virale hygiëne, wordt er door Matthews Inc. nu al ruim 17 jaar 

lang Russische Roulette gespeeld met de Europse veterinaire – en volksgezondheid.  

            

      
Daarover heeft Spotvogel op 1 april 1998 aan de Duits-Oostenrijkse grens bij Passau een 

uitgebreid gesprek gehad met zollbeambten, die vanaf die dag ontslagen werden van 

hun grensbewakingswerkzaamheden. Zij voorspelden toen al de misstanden die 

sindsdien inderdaad schering en inslag zijn geworden. Europabreed!   

Want met aan bezuinigingen onderhevige steekproefsgewijze acties werden illegalen, 

criminelen, contrabandegoederen en viraal-bacterieel ongerief van het ene op het 

andere moment nog moeilijker op te sporen en aan te pakken dan dit altijd al geweest 

was.  

Daarom was er destijds ook wel wat te zeggen voor die hermetische oostblokgrenzen en 

liep dat meteen na 1989 al uit de klauwen. Maar Brussel sliep ook toen al en dacht alleen 

maar aan ondernemersbelangen in het weg- en goederentransport. En aan bankiers!  

Dit was een onvergeeflijke stompzinnigheid, want iedereen wist ook toen al dat zelfs 

Uncle Sam checkpoints heeft bij alle interlocale grensovergangen tussen de 

verschillende staten. Dat doen zij daar echt niet voor John with the short familyname!     

Dat hele Schengenaccoord was en is dan ook een ondoordacht monstrum, waarvan 

alleen de criminele onderwereld en de kapitalistische bovenwereld stinkend rijk 

worden. Het reisgemak van de burger kan onmogelijk opwegen tegen de schade die een 

nagenoeg volledige afwezigheid van grenstoezicht teweeg brengt!  

Dat was kennelijk de bedoeling! 



                

Want als de Matthewskalkoenen of ander pluimvee ergens vlakbij de Kroatische- of 

Roemeense grens zijn ingeladen, dan wacht hen een ongecontroleerde reis van meer dan 

1500 kilometer door Hongarije, Oostenrijk, Duitsland en Frankrijk om vervolgens nog de 

kanaaltunnel en ZW- Engeland te doorkruisen.  

                  

Op die manier lopen de in kratten verpakte en onder ventilerend zeil afgedekte dieren 

een enorm pakket stress op. Dit begint al bij het vangen en inpakken. Want dieren zijn 

niet gek en  beseffen verdomde goed welk lot hen boven het hoofd hangt.  

  
Natuurlijk zou dat heel anders kunnen en moeten, want transport van dieren die 

geslacht gaan worden dient altijd zo kort mogelijk te duren en zo weinig mogelijk stress 

te veroorzaken.  

Feitelijk zouden er door de EU- die zich immers overal mee bemoeit- allang maximale 

transporttijden en vervoersafstanden moet zijn verordonneerd. Zodat slachterijen geen 

half continent van productiestallen verwijderd zijn!  

Dat zijn ze dus feitelijk ook niet, maar de smoes was in 2007 nou juist dat de kieskeurige 

Britse consument enkel vers geslachte kalkoen wenste te kopen en dat daarom voor 

deze werkwijze was gekozen.   



Bovendien scheepte men in Sárvàr en Keckskemèt het ongeschoolde personeel af met 

een hongerloon van nog geen 200 euro per maand! Dat was dus KASSA voor de 

company!    

Bernard Matthews was dan ook ongetwijfeld een gewiekst en visionair zakenman. Maar 

ook iemand met ongezonde groeistuipen. En een onverstandig eter!  

Hij stond zich er op voor, dagelijks drie maaltijden te nuttigen waarvan kalkoen een 

belangrijk bestanddeel vormde. Dat lijkt Spotvogel een  hyperongezonde way of life! 

Tenslotte kan de mens heel goed leven zónder vlees en is een evenwichtig dagelijks 

rantsoen met vooral veel vezel- en vitaminerijk voedsel verre te verkiezen boven het 

zich ongelimiteerd te buiten gaan aan onze medeschepselen.  

  
Dat er zich in hartje Parijs een heuse Bernard-vleesboutique blijkt te bevinden,  voert 

ons toch weer even terug naar de Hongaarse poesta’s en hun ganzenhouderijen. En naar 

de schimmige slachterijen!  

Hoewel dit bedrijfssegment  kennelijk buiten de publiciteit wordt gehouden, heeft 

Matthews Food Inc. ook een pluimveeslachterij in Keckskemèt in gebruik, waar niet 

alleen kalkoenen en kippen, maar vooral veel ganzen en eenden worden geslacht.    

Het vergde wel wat internetspeurwerk, maar ook dit bedrijf is eigendom van Bernard 

Matthews. Het is echter ondergebracht in een schimmige vermarktingsorganisatie ”Mari 

Matic” en voert een Iers postadres. Wat zou daarvan de reden kunnen zijn?  

                                                     



        

Just Follow the money 

Doordat Spotvogel de Kis Alföld en de grote Hongaarse poestavlakten rond en voorbij 

Keckskemèt als zijn broekzak kent, heeft hij er in csarda’s en tanya’s ook meermalen met 

ganzenhoedende herders en ganzenhoudende boeren gesproken. 

Dat gebeurde dan dikwijls in de vroege winterochtend aan de ontbijtafel, terwijl hij 

moeite deed om de dikke balkenbreiachtige omelet met gedroogde paddenstoelen en 

grote glazige stukken buikspek naar binnen te werken, onder het genot van een halve  

liter bier en een kloek glas slivovitsj.  

Dat moest, zo verzekerde men, want het was koud op de vlakte!   

Bij die gelegenheden leerde hij, dat men ganzen houdt voor de eieren, voor het dons, 

voor de bout en voor de lever!

 



Jarenlang passeerde Spotvogel met regelmaat het stadje Sárvàr en heeft er weleens met 

een Nederlandse trucker gesproken, die er een lading ingevroren kippenvleugels  

haalde.  

Die man kwam uit Sambeek bij Boxmeer en walgde van de omstandigheden in dat 

bedrijf, waar volgens hem met alle regels van hygiëne de vloer werd aangeveegd.  

Maar volgens hem werd “dat grei tóch zovèr verwerkt, dat er in het eindproduct kop 

noch staart meer aan te herkennen zou zijn!”  

Kop noch staart herkennen aan kippenvleugels: dat vond Spotvogel eigenlijk wel een 

rake typering voor deze hele branche!  

          

Zoals u hierboven kunt zien, mag men bij Saga in Sárvàr zowel kalkoenen als kippen 

slachten en verder alleen pluimveeproducten verwerken en verpakken. Maar volgens 

die chauffeur draaide men er vooral op verwerken en verpakken van geslacht materiaal. 

Toevallig ontmoette uw verslaggever in diezelfde tijd bij een tanksstation in Keckskemèt 

een goed Duits sprekende Hongaar, die idolaat was van Spotvogel’s authentieke 

Mercedes D406 camper zodat het gesprek al snel op gang kwam. 

Die man was jarenlang bedrijfsleider geweest bij de plaatselijke pluimveeslachterij en 

vertelde, dat daar vooral eenden en ganzen werden geslacht.  Ineens liep hij naar zijn 

auto en kwam terug met en potje dat hij me overhandigde.  “ Libamàj Keckskemeti” 

stond er meen ik op. 



Omdat Spotvogel verduveld goed wist dat Liba (of Lud, of Lilik) het Hongaars-

Transsylvaanse woord voor gans is, was hem meteen duidelijk dat dit het omstreden 

product Foie Gras moest zijn.  Maar een gegeven paard nam hij uiteraard graag in 

ontvangst, om er vervolgens iemand anders blij mee te maken.   

           

Aangezien, dankzij de crisis, vanaf 2008 de productie van Foie gras in alle Balkanlanden 

booming is, wordt nu al meteen duidelijk waarom er geen eend- en gansproducten 

voorkomen in het geadverteerde assortiment van de Bernard Matthews toko.  

Want hij zou wel gek zijn om kritische consumenten en pluimveeteeltopponenten op het 

spoor te zetten van een uitermate lucratieve handel   

          l!  



Er blijken namelijk in de omgeving van Kecskemèt – Kiskunhalas enorme 

biostallencomplexen uit de zilte poestabodem gestampt te zijn, die boordevol ganzen 

zitten.  Of loopeenden, want die worden daar ook massaal gekweekt.   

 

Zo duidelijk als het Britse bedrijf echter in Sárvàr aan de weg timmert, zo weinig valt er 

in en rondom Kecskemèt van onze overleden kalkoenmagnaat te bespeuren.  Wel 

konden er via de internetjungle en googlebehendig manoeuvreren sterke aanwijzingen 

worden verkregen voor louche groothandelspraktijken ten koste van dieren.  

                   

Dat gaat dan kennelijk via deze site annex dekmantelorganisatie onder de naam MARI 

MATIC en dit lijkt Spotvogel een spoor dat het waard is om tot diep in de voertrechter en 

de Europese groothandels en horeca-alkoven uitgezocht te worden.    



                                

                        

Het kan immers niet zo zijn, dat beschaafde Europese burgers te hoop lopen tegen 

Franse boeren en hun gevederde Foie-gras slaven, terwijl in landen die na een halve 

eeuw Sovjeterreur met EU-fondsen zijn opgekrabbeld, honderdduizenden dieren op 

soortgelijke wijze worden misbruikt en mishandeld!  

                                        . 



U wilt niet weten wat er allemaal gebeurd achter de façaden van bedrijven, waarvan 

founders en topmannen met koninklijke onderscheidingen worden geffeëteerd, terwijl 

hun personeel voor slaventraktementen moet zwoegen en dieren dag en nacht als 

sponsen worden uitgewrongen en als afval worden versleept.   

                                          

                                  

                          
Spotvogel heeft in de vele jaren die hij nu al werkt aan dit naar stress, doodsangst en 

paniek stinkend dossier, al dermate veel ellende moeten aanzien en zoveel botte 

tegewerking en pure agressie moeten incasseren, dat hij zich ervoor schaamt soms zijn 

strakke verenpak te moeten verruilen voor de dracht van dierenmisbruikers, 

dierenbeulen en onnadenkend veelvretende holle bolle gijzen. 

Het zei zo.  Want zonder zijn vermogen tot mimicri zou de onderste steen nooit boven 

komen! 



                     

                               

                                             



                                  

 

  

                   



                    

     

            

 

Spotvogel 8 februari 2015                              


