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                                                                                                                           J.Wolleswinkel, voorzitter NVP 2003 (SGP) 

                  “Het gaat uiteindelijk toch maar om beesten!”  

 

 

 

 

 

 

Cees Veerman, minister LNV 2003 (CDA) 

“Ik vind de hypothese van Wolleswinkel en van den 

Brink (over wilde watervogels versus Vogelgriep) de meest 

aannemelijke!”  



Ontnuchterende feiten                                 

Het is donderdag 24 november 2016 even na tienen in de 

ochtend als uw verslaggever, na een lange nacht 

Internetgrazen gevolgd door een aangeschoten hazenslaapje, 

al het gevonden beeldmateriaal de revue laat passeren en zich 

plotseling realiseert, dat veel van het fotowerk dat direct na 

de zogenaamde uitbraak in de Gouwzee via Google 

tevoorschijn was te toveren, nu plotseling als bij diezelfde 

toverslag verdwenen blijkt te zijn. 

Waar heeft hij zoiets eerder meegemaakt?  

Exact: direct na de bijna-crash 

van het toestel van Royal Air 

Maroc op de Kaagbaan in de 

avond van 7 juni 2010, stond er op 

het Internet een loepzuivere 

fotoshoot waarop te zien was dat een vlucht Grote Canadese 

Ganzen tegen dat vliegtuig was gebotst, waarvan er o.a. 

eentje half uit de straalmotor hing 

en meerdere vogels dood op en langs 

de startbaan lagen.  



 

Echter: luttele uren nadat d e 

Onderzoekraad voor Veiligheid onder leiding 

van topambtenaar Tjibbe Joustra zich over 

dit dossier ontfermde, bleken al die foto’s 

van het Internet verwijderd te zijn. 

Later kwam aan het licht, dat Joustra dat materiaal 

verduisterde om vrij spel te hebben bij het beschuldigen van 

Grauwe Ganzen, die rond Schiphol periodiek talrijk zijn 

geworden dankzij Joustra’s grondverpachtingsbeleid 

gedurende zijn 18 jaar durende SG-schap op LNV. 

Dit terzijde, al zal het later wellicht nuttige of zelfs cruciale 

informatie blijken te zijn bij een toekomstig strafproces, 

want het vervreemden van essentieel bewijsmateriaal is en 

blijft een misdrijf en deze topambtenaar grossiert daarin!  

Omdat vorige week meteen bij het zien van beelden in het 

NOS-journaal duidelijk was, dat de massale sterfte onder 

kuifeenden in de Gouwzee onmogelijk het gevolg kón zijn 

van een besmetting met zelfs de hoogste toxische variant van 

de chemisch in een laboratorium verwekte virale smetstof, 

volgde er een korte doch heftige periode van diep nadenken, 

veel discussiëren en weinig slapen. 



Want als watervogels tijdens het 

rusten en/of foerageren op het open 

water onwel worden als gevolg van 

een virale of bacteriële aandoening, 

dan kán en zál dat nooit een hele 

groep van honderden of duizenden 

dieren op hetzelfde moment treffen. 

Wanneer zulke ziek geworden watervogels dan ook nog direct 

daarop tegelijk sterven en aanspoelen alsof een megaschot 

hagel door de groep is gejaagd, dan kan zelfs een besefgestoorde 

nog begrijpen dat er iets aan de knikker is waaromheen een 

verderfelijke geur hangt.  

 

 

  

 

Want ongeacht de sóórt zullen wrakke watervogels áltijd de 

oever opzoeken en in een land als het onze maar ook aan de 

Plöner See is het ondenkbaar, dat dit bij een dergelijke 

massaliteit niet snel zou worden opgemerkt, waarna politie 

en dierenambulance gewaarschuwd zouden zijn. 



 

Zéker bij de strandgedeelten van Wolderwijd en Gouwzee gaat 

er bij daglicht geen kwartier voorbij of er stoppen wel 

automobilisten, fietsers, motorrijders en andere passanten en er 

laten voortdurend voetgangers zichzelf en hun viervoeter uit. 

Het is dan ook volstrekt ondenkbaar, 

dat een virale aftakeling van 

duizenden watervogels ongemerkt zou 

blijven en pas zou opvallen wanneer de 

dieren dood en als wrakhout aanspoelen.  

Daarom is het ongekend dat er niet allang een integraal 

forensisch-toxicologisch onderzoek is verordonneerd: tenzij… 

Inderdaad tenzij ….., de partij die dit zou kúnnen en moéten 

verordonneren zélf betrokken is bij deze “uitbraak”, die alle 

symptomen van een ongekend smerige hoax vertoont. 

Daarop gaan wij dus rechercheren en nodigen u uit om ons te 

vergezellen, zodat deze unieke gebeurtenis: de massale 

uitbraak van een synthetisch fabrieksvirus op Europese 

schaal onder resistente watervogels, grondig wordt vastgelegd!                                                 

Be our guest….!                                                                                                                                         

                                           Spotvogel, Huize de Swaen, 28 november 2016 



 

Hoofdstuk 1. Bekend volk? 

De massasterfte van kuifeenden in de Gouwzee vindt, vanuit het 

oogpunt van grootscheepse vernietiging van onze inheemse fauna, 

plaats op bekend terrein. In het voorjaar van 2012 namelijk spanden 

de CDA-ers Atsma, Bond en Hoogendoorn (resp. staatssecretaris van I&M, Noord-

Hollands gedeputeerde en voorzitter van de Agrarische Natuurvereniging Water, Land en Dijken) 

heimelijk samen, waardoor duizenden ruiende grauwe ganzen met 

hun donskuikens op beestachtige wijze werden vermoord door een 

bekend Flevolands faunavernietigingsbedrijf. 

Dit gebeurde onder het voorwendsel “Vliegveiligheid Schiphol”, 

terwijl onderzoek door Bureau Waardenburg juist had aangetoond 

dat de Waterlandse ganzen geen enkele relatie hebben met de 

populatie die zich in de nazomer op graan-, bieten- en 

aardappelakkers rond de nationale luchthaven ophoudt.  



In datzelfde jaar verrichtte Spotvogel avifaunistisch 

veldwerk in Waterland-Oost waar hij ook voordien (i.c. 

sinds 1980) veelvuldig onderzoek deed en daardoor een 

brede lokale kennissenkring opbouwde. 

Vanuit dat Waterlandse netwerk werd enige tijd 

geleden geïnformeerd of er wellicht nog altijd ganzen 

worden vergast bij de Oosterpoel, het Dijks end en de 

Nes, omdat daar recentelijk enkele malen een 

voertuig “van die lui van de overkant” zou zijn gezien.  

Hierop werd dezerzijds wat lacherig gereageerd omdat het in herfst 

en winter onmogelijk is om zonder een stal goede lokkers grauwe 

ganzen te vangen. Maar nadat deze informatie was ingedaald en zich 

vermengde met de bizarre actualiteit, ontstond er door gisting 

eensklaps toch een alleszins acceptabel brouwsel. 

Want het lijdt nauwelijks nog twijfel, dat de simultane uitbraken in 

Plöner See, Wolderwijd, Gouwzee en Bodensee deel uitmaken van 

een tevoren uitgewerkt plan om de Europese watervogelfauna de 

verdomhoek in te rammen. En het vuile handwerk daartoe zal 

absoluut niet bij nacht und nebel door virologen worden uitgevoerd. 

Daar huurt men van hogerhand namelijk al 

jarenlang gecertificeerde verdelgingsspecialisten 

voor in. Het mag immers wat kosten, want de 

gemeenschap betaalt!  

U ziet op het kaartje dat Gouwzee en Wolderwijd 

beiden op gelijke afstand van Bataviastad liggen, 

de eerste zéker als men vanaf de Bataviawerf met 

een motorboot oversteekt.  



 

Dat valt overdag noch ’s nachts absoluut niemand op en ook bij het 

Wolderwijd kan men open en bloot ongestoord zijn gang gaan.   

Spotvogel is en heet dan wel geen Veerman, maar dit lijkt hem 

nautisch een zeer aannemelijke mogelijkheid!  

Wij paternosteren erg graag in troebel crimineel water en gaan er 

van uit dat er suikermais is gebruikt, omdat die korrels een hoog 

absorptievermogen hebben en optimale lethale werking garanderen.  

Sportvissers gebruiken ook graag maiskorrels, omdat die zelfs op 

slikkige bodems goed zichtbaar blijven en geweld in een vanille-

emulsie een sterke aantrekkingskracht op vis hebben.  

Het lijkt ons wel zeker dat in dit geval de maiskorrels 

langdurig zijn geweld in een emulsie van strychnine (of een 

ander zeer snel werkend gif) en een geleioplossing die H5N8-

verzadigd moet zijn en zich goed aan de korrels hecht.  

Omdat duikeenden alles wat zij als voedsel herkennen 

meteen doorslikken, zal het maagdarmkanaal erg snel 

gevuld zijn geraakt met de gif-verzadigde maiskorrels en 

het laat zich ook voor toxicologische leken gemakkelijk 

raden, dat dit een pijlsnelle dood zal veroorzaken.  

Zó snel zelfs, dat er letterlijk trossen verdronken dode 

eenden op enkele strekkende meters oeverlengte aan 

kunnen spoelen! 



Geen enkel virus kan zoiets veroorzaken en het is tekenend voor dit 

door neoliberale hersenloosheid verkankerde tijdgewricht, dat 

overheden(en burgers) deze fabel klakkeloos voor waarheid aannemen. 

Vooropgesteld dat zij onschuldig aan de zijlijn staan……  

Aan dit laatste rijst almaar meer twijfel, vooral omdat bij een 

dergelijk omvangrijke sterfte diezelfde overheid allang vérstrekkende 

maatregelen genomen zou hebben en zou doen wat Spotvogel al 

twee weken geleden adviseerde: een toxicologische visitatie van alle 

ingewanden van alle verzamelde kadavers van vogels die in week 1 

van deze zogenaamde uitbraak zijn gestorven. 

Daarom leggen wij nog maar eens uit wat er vermoedelijk wérkelijk 

aan de gang is 

De vergiftigde en viraal geïnfecteerde kadavers worden van meet af 

aan bestempeld als Vogelgriepslachtoffers en daarop wordt de 

standaardtest op Aviaire influenza uitgevoerd zoals hier afgebeeld:  

  

 

 

 

 

 

 

Zoals te zien is komt hier absoluut geen snijwerk 

aan te pas en zal de virale test dus uitwijzen dat er 

H5N8 aanwezig is. 



MAAR DIT IS NIET DE DOODSOORZAAK!  

Want daarvoor is een toxicologische visitatie van het interieur 

nodig, waarbij het hele maagdarmkanaal wordt onderzocht.  

EN DAT BLIJFT MOEDWILLIG ACHTERWEGE!  

Intussen lopen en varen simpele lieden langs oevers en rietkragen en 

proppen alle kadavers zonder enige interesse voor essentiële details 

in vuilniszakken. 

Omdat de doodsoorzaak al bekend heet te zijn, wordt al dat cruciale 

bewijsmateriaal vernietigd zonder dat er enig toxicologisch 

onderzoek op is verricht. 

Dus daarom nogmaals de foto uit de Grosse Plöner See, die visuele  

boekdelen spreekt, maar nog altijd niet tot enige actie heeft geleid: 

            

  Toxische gistingsafscheiding: hoe duidelijk wil je het hebben? 

NB: Omdat het o.i. om vergiftiging gaat waarbij, in een strychnine-/N5H8-emulsie gewelde, 

maiskorrels als lokmiddel zijn gebruikt, zullen - afhankelijk van de opgenomen hoeveelheid - 

gistingsprocessen ontstaan die tot overdruk in het maagdarmkanaal kunnen leiden. De vogel 

ligt op een strandje met de kop in de richting van de zwakke golfslag, waarvan het effect op 

de omslagfoto zichtbaar is. In een zoetwatermeer met een oppervlakte en waterkwaliteit als 

de Plöner See kan dit onmogelijk op natuurlijke wijze zulk een pleksgewijze schuim-

ontwikkeling veroorzaakt hebben. Daarom lijkt inwendige visitatie noodzakelijk!   



             

 

 

En intussen zingt de vuile leugen dat wilde watervogels 

massaal het hoog-toxische H5N8 –virus verspreiden en 

pluimveestapels besmetten onverminderd en onbestraft 

voort! 

Zo kan dus het bewijsmateriaal voor de grootste moedwillige 

gifmoord op onze inheemse fauna, straffeloos worden verwijderd en 

vernietigd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij gaan ons tot het uiterste inspannen om ook hier de onderste 

stenen boven water te krijgen en de identiteit en herkomst van de 

synthetische mutant achterhaald en de verwekker aangepakt zal zijn.  

Zélfs zonder tastbaar bewijs zal dat zéker gaan lukken.  

 



  

Hoofdstuk 2. Here, there, everywhere 

Zoals te voorzien was en wij ook al vorige week zagen aankomen, 

zijn uitbraken van H5N8 onder stalpluimvee in ons land tot 

dusverre uitgebleven, afgezien van de spitsafbijter bij Deurne op 

28 oktober jongstleden. Het wachten leek dus op de volgende.  

Dat werkte immers zo in eerdere gevallen, toen tweebenige 

vectoren met monsterpotjes vol virus door de lage landen 

sjouwden met de ambtelijke opdracht, om zonder argwaan te 

wekken zoveel mogelijk tactisch gekozen plaatsen te besmetten.  

In 2003 volgde Spotvogel het 

verloop van de fabrieksmatige 

mutant H7N7 vanaf dag 1 en 

heeft die zogenaamd epidemische 

uitbraak van dag tot dag 

beschreven, zodat er aan de hand 

van dat draaiboek bij later viraal 

malheur strakke prognoses 

mogelijk waren die doorgaans 

naadloos uit bleken te komen.  

Zo voorspelde uw waarzegger zonder glazen bol in de herfst van 

2014 al snel na het uitbreken van Vogelgriep in Hekendorp en Ter 

Aar, dat het te doen was om de smient te tackelen. Dankzij EMC-

viroloog Ron Fouchier bleek dat al spoedig een schot in de roos. 



Terwijl de smient al miljoenen jaren op onze 

breedtegraden voorkomt en nooit iemand tot last 

was, bedacht de EU al in de jaren ’80 een 

stimulans om schapen te gaan houden als 

tegenwicht tegen schapenvlees van “Down Under”: de Ooipremie.  

Boeren die schapen gingen houden ontvingen een 

aanmoedigingspremie van 60 gulden per ooi. Al gauw klapte de 

markt in Europees schapenvlees in en gingen ooien met lammeren 

en al voor datzelfde bedrag over de toonbank. Echter: the damage 

was already done en dat zou de smient bezuren.  

Want omdat dit sierlijke juweeltje kort gras eet en de duur met 

belastinggeld gesubsidieerde schapen liefst op kort gras grazen, 

schreeuwden de boerse schatkistplunderaars moord en brand 

over schade. En zo kwam de smient op de dodenlijst!  

Het voert te ver om hier de jarenlange 

nachtelijke horrortaferelen te 

beschrijven die zich vervolgens alom 

in den lande afspeelden, waarbij 

verstandelijk gemankeerde folteraars 

zich nacht na nacht dubbelloops aan 

deze dieren te buiten gingen. 

De zogenaamde uitbraken in het Groene Hart in 2014 hadden dus 

vooral ten doel om de smient weer op de jachtlijst te krijgen: 

daarvan getuigde het doorzichtige televisieoptreden van 

professor Fouchier en zijn zogenaamd virale smientenkeutels.  

Maar in Gouwzee, Wolderwijd, Plönersee en Bodensee zijn het 

niet de smienten maar de duikeenden die het acute kind van de 

rekening worden, samen met tafeleenden, meerkoeten, 

knobbelzwanen en een groot aantal futen, aalscholvers en 

ongetwijfeld ook zaagbekken, nonnetjes en brilduikers. 



Ook daarvoor ligt de verklaring voor de hand, want door toxisch 

graan uit te strooien op de vaste foerageerplaatsen van 

duikeenden, vergiftigt men ook de witvispopulatie, die op zijn 

beurt weer het voedsel is van visetende watervogels.  

En doordat ook aaseters zoals meeuwen, 

kraaiachtigen, roofvogels, ratten, bunzings, 

hermelijnen en wezels, die overal in de 

steenbestortingen langs Europese wateren 

voorkomen, vergiftigd worden en zullen 

sterven, heeft deze daad van ongehoorde 

criminaliteit weerslag op het totale aqua-

terrestrische ecosysteem.  

Verzin daar als Europees Parlement maar eens een passende 

strafmaat voor in een staatsbestel waarin zwaar lijfmolest niet is 

toegestaan.  

Want het laat zich niet moeilijk raden dat, nadat de 

eerste vergiftigingshausse geluwd zal zijn, er nog 

lange tijd vogels, vissen en andere dieren toxisch 

gecontamineerd zullen worden waardoor links- of 

rechtsom ook de menselijke voedselketen hierdoor 

besmet zal worden.  

Dat kan (en zal waarschijnlijk ook) zeer vérstrekkende gevolgen gaan 

hebben voor de Nederlandse economie en voor de naam die ons 

land heeft in internationaal verband. 

Tel uit je mega-verlies!  

                      



Maar het kwaad is al geschied en onomkeerbaar! 

En dát terwijl de hoax zich met het uur concreter aftekent, omdat 

het volstrekt onbestaanbaar is dat op enig moment in de 

jaarcyclus van trekkende dierpopulaties zich in een tijdsbestek 

van amper honderd uur acuut optredende megalomane sterfte 

voordoet in een populatie duikeenden waarbij nooit tevoren 

exorbitante gevoeligheid voor viraal molest is vastgesteld. 

Evenmin is het bestaanbaar, dat er zich binnen dat tijdsbestek van 

100 uur dergelijke acute massasterfte voordoet in gebieden die 

enkele- tot vele honderden kilometers van elkaar gescheiden zijn, 

terwijl er zich in de regio waar de winterpopulaties van Plöner 

See, IJsselmeergebied en Bodensee uiteen gingen – in casu het 

Baltische Oostzeegebied in en bij de Oderhaf (en waar de besmetting 

met dat acuut dodelijke virus redelijkerwijze plaatsgevonden zou moeten hebben 

om een vrijwel synchroon sterftepatroon te kunnen bewerkstelligen) totaal geen 

sprake is van massasterfte onder kuifeenden noch andere vogels. 

Ergo: het kan niet anders of de dieren moeten ter plaatse (i.c. Plöner 

See, Wolderwijd, Gouwzee en Bodensee) binnen dat tijdsbestek vergiftigd en 

in dezelfde handeling met H5N8 geïnfecteerd zijn.  

Dit is de overtuiging van het hele forensische 

onderzoekteam van de Faunarecherche, waarbij 

collega Herkauwer er speciale aandacht op 

vestigt, dat er ook op tientallen plaatsen in 

urbane milieus zoals stadsparken, singels en 

recreatievijvers (met name in Rotterdam) op deze wijze 

acute massasterfte van (duik)eenden veroorzaakt lijkt te zijn.  

Het is dan wel erg verleidelijk om - zoals in januari 1984 bij het 

Mkz-geval NOP – te denken aan opzettelijke besmetting vanuit 

een aanpalend virologisch lab, dat toen een schot in de roos bleek 

te zijn.(NB: Destijds werd de smetstof vanuit het CDI-LNV Lelystad verspreid in de Noordoostpolder.)   



Hoewel uw onvermoeibare speurneus natuurlijk drommels goed 

weet dat resultaten uit het verleden ook bij dit werk niet altijd een 

garantie voor de toekomst bieden, lijkt het er thans op dat 

die toekomst er vooral voor de zelfoverschattende 

tegenpartij almaar minder rooskleurig gaat uitzien.  

Want het wordt steeds duidelijker, dat er hier absoluut 

geen sprake kán zijn van een virale infectie als 

doodsoorzaak en dat er in de avonden van de nachten 

waarin zich de massasterfte in resp. Plöner See, Gouwzee, 

Wolderwijd en Bodenzee heeft voorgedaan, per boot zwaar 

toxisch-virologisch besmet graan moet zijn uitgestrooid op de 

vaste foerageerplaatsen van de duikeenden. 

Wij kijken daar niet van op , want sinds de neoliberalen in dit land 

de dienst uitmaken (met in hun bijholten een kolonie volgzame sociaaldemocratische 

platjes) zijn allerhande vuile zaken tegen onze natuur, de flora, de 

fauna, het milieu en het dierenwelzijn aan de orde van de dag.   

Punt erbij: what’s next?  

Dat gaan wij u vertellen, want dankzij het voor ons soort 

mensen uitermate kostbare programma Opsporing Verzocht 

lijkt het een goed plan om onze Rijksrecherche samen met 

het Duitse Bundes Criminal Ambt en Interpol door middel van 

vastgelegde videobeelden van bewakingscamera’s in de omgeving 

van alle recente N5N8-uitbraken, te laten rechercheren naar de 

aanwezigheid of passage van voertuigen die op naam staan van 

voornoemd fauna-vernietigingsbedrijf en /of kentekens van 

voertuigen die gedurende de afgelopen weken door dit bedrijf 

of werknemers ervan zijn geleend, gehuurd of geleased.  

Voor de goede orde: het betreft hier opsporing van de fysieke 

uitvoerders, nadrukkelijk niet van de feitelijke opdrachtgevers. 



Want die zullen coute que coute buiten beeld proberen te blijven. 

Echter: het is niet moeilijk om te bedenken dat het twijfelachtig is, 

dat een gecertificeerd bedrijf dat in opdracht van 

een aanzienlijke cliënt die, uit hoofde van haar 

statuur, het niet kan maken om specialistische 

arbeid te laten verrichten zonder daarvan in later 

stadium bewijsstukken te kunnen overleggen, de 

wellicht mistig geformuleerde facturen zoekgemaakt 

en de ontvangen bedragen buiten de boeken 

gehouden zou hebben. 

Langs die weg is er dus te allen tijde schriftelijk bewijs te 

verkrijgen dat via de uitvoerders naar de opdrachtgevers en de 

ware daders kan voeren.  

Toch zijn wij er niet gerust op dat deze weg rechtstreeks naar het 

juiste adres zal leiden, omdat men na de desastreus verlopen 

bonnetjesaffaire toch wel iets zal hebben geleerd van de mogelijke 

gevolgen van het subversief zaken doen. 

Onze intuïtie, die zich zelden ver 

naast het juiste pad beweegt, wijst 

namelijk in de richting van 

hetzelfde mens- en natuurvijandige 

syndicaat dat in 2012 

verantwoordelijk was voor de 

ronduit afschuwwekkende 

vergassingsmoord op duizenden 

Flevolandse ganzen, die met hun donskuikens het Markermeer 

waren overgezwommen omdat grote grazers in de Nieuwe 

Flevolandse fakenatuur iedere spriet van hun primaire 

levensbehoeften op vreten. 



 

 

 

Aangezien beide massacres van 2012 en 2016 zich bijna op 

dezelfde vierkante kilometer afspeelden (nl. in de zuidoosthoek van de 

Gouwzee) is er niet zo bijster veel verbeelding nodig om hierin 

dezelfde satanische bouwmeesterhand te herkennen.  

Want met bijna 35.000 km2 grondoppervlak is ons land toch nét 

wat te groot voor zulk toeval. 

Overigens herinnert dit het oudste lid van 

ons team, Juvenalis 2, aan een ander 

schromelijk mislukt project dat zich in de 

late Middeleeuwen op deze zelfde plaats 

heeft afgespeeld: het graven van het 

Goudriaankanaal. 

Via de destijds aan getijde onderhevige 

Gouwzee groef men dwars door Waterland een kanaal vanaf de 

noordpunt van het eiland Marken, dat uit had moeten monden in 

het Buiten IJ bij Durgerdam, maar wegens geldgebrek nooit werd 

voltooid.  

Wel brak later de Waterlandse Zeedijk op die plaats meerdere 

malen door, wat de Waterlanders erg natte voeten opleverde. 

Die geschiedenis lijkt zich nu eigentijds te gaan herhalen!  

  

                

 



Intussen herhaalt de geschiedenis zich niet op Insel Rügen, waar 

zich tien jaar geleden een door(op het akkerland in depot gezette) 

pluimveemest veroorzaakt massacre voltrok onder de plaatselijke 

vogelbevolking en waar twee jaar geleden een kerngezonde 

wintertaling werd geschoten die desondanks toch met H5N8 

besmet bleek te zijn.  

Het kan niet genoeg herhaald worden, dat Ron Fouchier in die 

novemberweek van 2014 in het NOS-journaal zelf beweerde bij 

Kamerik twee met H5N8 besmette smientenkeutels te hebben 

gevonden, wat er volgens hem op duidde dat de bij ons 

overwinterende smientenpopulatie (die volgens eigen zeggen “in de 

miljoenen zou lopen”, maar volgens SOVON zelden boven de 700.000 en incidenteel tot 

860.000 vogels kan komen) drager en verspreider is van hoog-pathogeen 

Vogelgriepvirus en daarmee veroorzaker zou zijn van hoog-

pathogene Vogelgriep bij pluimvee  

Rare zaak dus, dat er nog nooit een 

onomstotelijk viraal sterfgeval onder 

al die wilde smienten is 

geconstateerd, temeer omdat de 

Nederlandse hobbyjagers er met hun 

zogenaamd schadeafschot letterlijk 

alles voor doen om zoveel mogelijk 

verzwakte dieren te produceren! 

Als we dus nu de meest recente Vogelgriepgevallen bij onze 

Oosterburen en in eigen land bekijken dan vallen er vreemde 

zaken op die zich totaal niet verhouden met de uitkomsten van de 

langjarige wetenschappelijke studie van Dr. Jacintha van Dijk. 



Want hoewel in ons land de massale sterfte in Gouwzee en 

Wolderwijd alweer uit de media verdwenen is en men zich 

binnenskamers opmaakt om alle watervogels op de nationale 

opsporing- en afschotlijst te zetten wegens economisch gevaar, 

valt niet te negeren dat er vooral een concentratie H5N8-

vogelsterfgevallen was in de regio Rotterdam: thuishaven van 

Fouchier en zijn containerladingen vol hoog-pathogene smetstof.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er kan niet genoeg worden benadrukt, dat er al sinds de virale lente van 

2003 in ons land en het grensgebied regelmatig en door eigen toedoen  

sporen van virale sjoemelpraktijken leiden naar het EMC, waar Ab 

Osterhaus en Ron Fouchier hun lucratieve handel maskeren met snel te 

doorziene leugenpraat. 

De actuele “uitbraken” in Rotterdam vonden plaats in 

het recreatiegebied Plaswijckpark, op 

kinderboerderijen en op de Bergse Plas: een virale 

concentratie in het Publieke Domein waar terecht 

vraagtekens bij worden geplaatst. 

Maar aan het hand van “virale genetica” moet forensisch de 

thuishaven van deze Rotterdamse outbreak te traceren zijn!  



Dit laatste lijkt voor de leek wat minder eenvoudig bij de zgn. 

uitbraak in een particuliere menagerie in Den Oever: mijlenver 

van de dichtstbijzijnde pluimveestal die wij zonder terreinbezoek 

inschatten langs de Oosterkwelvaart in de Wieringermeerpolder 

of anders langs de A7 onder Pingjum. 

U mag gerust weten dat wij vorige week onze harten vasthielden 

bij die Gouwzee-hoax, omdat er niet alleen in het Markermeer 

maar ook in het noordelijke IJsselmeer en Ketelmeer in deze tijd 

van het seizoen erg veel kuifeenden verblijven. 

Bijvoorbeeld op De Wielen, waar in 

oktober 1987 ABN-AMRO-slachter 

Rijkman Groenink zichzelf bijkans 

ontarmde toen zijn doorgeladen 

dubbelloops ongezekerd van zijn 

schouder geleed en (dankzij de terugslagsprong) 

maar liefst 2 volle schoten loodhagel door ’s mans 

rechterarm joeg. 

En maar liegen dat die plombeerspuit tegen de auto stond 

en door de hond werd omvérgelopen.  

Enfin: het is uiteindelijk toch maar een jager! 

Wij vreesden dus voor een vergiftiging van deze populatie al zou 

dat erg vermetel zijn vanwege de grote diepte van die doorbraak-

gaten, waardoor het gif nog jarenlang actief blijft omdat de korrels 

vanwege de spronglaag niet door vogels worden opgenomen.  

Daarom kwam de Zuiderhaven bij Den Oever op ons netvlies, even 

voordat wij het nieuws over die Den Oeverse hobbyhouder lazen. 

Daar verblijven altijd veel futen, kuif- en 

tafeleenden en ook dikwijls grote groepen 

toppers, zaagbekken en brilduikers. 



Maar er liggen ook afgemeerde schepen, er is een jachthaven en 

vanaf het sluizencomplex kan het waterstaatpersoneel het hele 

gebied overzien. Dag en nacht. Dit weet Spotvogel omdat hij vele 

dagen en nachten voor radaronderzoek ter plaatse heeft 

gebivakkeerd en dan koffie dronk bij de sluiswachter.  

 

 

 

 

 

 

Kennelijk was het de betaalde opdracht om de Zuiderhaven  

toxicologisch-viraal te besmetten en werden als noodoplossing de 

dieren van die hobbyhouder geslachtofferd. Dit is weliswaar 

speculatief, maar lijkt ons wel een aannemelijke hypothese. 

Enkele jaren geleden werden namelijk 40 kilometer verderop de 

hobbykippen van inwoners van Harlingen de dupe van verdachte 

sterfte, waarbij ze besmet bleken met dioxine dat vanuit de 

plaatselijke afvalverbranding in de scharrelren zou zijn beland. 

Dat leidde toen ook al tot een poging om landelijk het houden van 

hobbypluimvee te verbieden.  

Uitsluitend omdat de industriële pluimveetak van 

LTO/ZLTO het alleenvertoningsrecht op het 

fabrieksmatige kippenei meent op te kunnen eisen! 

Straks maakt het Nederlandse volk geheid roereieren 

van hén en wij dragen daar graag wat peper en zout aan bij.  



Nadat op 9 juni dit jaar in het Friese Hiaure bij Dokkum alle 

vrijloopkippen op een middelgroot bedrijf op verdenking van 

aanwezigheid van een milde H7-variant werden geruimd, lijkt 

men nu het Heitelân over te gaan slaan.  

Wij garanderen echter dat deze 

geruimde vrijloophouder, nét als Ben 

Janssen in Boven-Leeuwen, naar 

compensatie kan fluiten en gezien de 

ligging van zijn bedrijf dan het best 

een scholekster kan gaan imiteren. 

Veel zal het niet uithalen, want de 

ruimers waren ingehuurde uurloners 

en de aanzetters wanen zich nog altijd boven de wet verheven.  

Maar dat zal snel gaan veranderen 

want de virale barometer staat op 

ruimende wind en de nationale 

manometer nadert het ultieme 

overkookpunt! 



 

Tóch zijn we inmiddels de Afsluitdijk overgestoken en werpen 

vanuit het Jopie Huisman museum en blik op de shipyard, dat ooit 

door de piepjonge Donald Trump met personeel en al werd 

gekocht om er zijn groteske nautische droomwens te bouwen.  

    

. 

 

  

 

 

 

 

 

Ach ja, those were the days!  

   

 

“Remember: real men néver go bald!” 

 



 

 

 

Hoofdstuk 3. WHat’s up in asia? 

Om u even tussentijds te informeren over de virale toestand in 

Azië is Juvenalis, als oudste en meest bevattelijke lid van ons team, 

naar Taiwan gereisd waar hij virologe Mei li aantreft terwijl zij 

druk doende is met klimaatproeven, om de micro-routes in kaart 

te brengen waarlangs het laag-, hoog-, en medium-pathogene 

Vogelgriepvirus zich bij dooiweer zou kunnen verplaatsen.  

Zij heeft daartoe op dit moment al drie dozijn gevulde oublie-

hoorns gebruikt (virus voelt zich senang bij lage temperaturen) en weet zéker dat 

het virus altijd de kortste weg zal nemen. “Há, há” lacht ze op z’n 

Taiwanees, “recht door zee is ook bij virussen de snelste weg!” 

Hiermee bevestigd zij onbedoeld, maar wel linea recta, Spotvogels 

hypothetische route die de uitzaaiers van de Gouwzee genomen 

kunnen hebben vanuit Batavia-Haven. Meteen is zo de kiem 

gelegd voor een ongetwijfeld sterk citerend artikel in Nature.  

 

“Dispersiepatronen: vermoedens en bewijzen……” 

Zó makkelijk gaat dat in de virologische wereld! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maar Mei li zou Mei li niet zijn als ze niet direct ter zake kwam en 

verslag zou doen van de actuele situatie op haar eiland. 

Adequaat zoals wij haar kennen tovert ze meteen een prachtig 

gedetailleerde situatiekaart tevoorschijn uit haar schaarse 

katoenen omhulsel en plaatst een priemende wijsvinger op de 

plek waar het ook in 2014 en 2015 al finaal mis was.  

“All domestic stock”, zegt ze dan zacht, “just like the situation in the 

years before, and before, and before!” 

Op Juvenalis’ vraag of er op Taiwan of in de regio dan geen 

Vogelgriep heerst onder de wilde watervogels barst ze in 

schaterlachen uit en zegt dan, terwijl ze een nieuw oubliehoorntje 

vult: “Ah shit, I saw it in the papers but do you really believe that 

kind of gossip? 

It’s crazy! 

It’s awful! 

It’s a hoax, don’t you see that?      



Vervolgens vraagt ze of Juvenalis op de hoogte is van het 

overduidelijke statement van de Scientific Task Force on Animal 

Disease en of dat nieuws dan niet in Nederland is doorgedrongen.  

“Wild birds are victims, not vectors!” 

Vanzelfsprekend beaamt Juvenalis dit en vertelt tevens over 

Jacintha van Dijk en haar baanbrekend wetenschappelijk werk, 

dat Mei Li overigens allemaal op haar USB-stick bij de hand blijkt 

te hebben. 

Want net zo min als dat voor het Aviare influenza-

virus geldt, zijn er tegenwoordig grenzen aan het 

verspreiden van kennis en expertise. 

Daarom windt zij er zich al jaren over op, dat er 

vanuit “the so-called civilized world” zoals zij het 

typeert, nu al 13 jaar lang wordt geraaskald over het aperte 

verzinsel, dat wilde trekvogels schuldig zouden zijn aan het 

ontstaan en de mondiale verspreiding van de hoog-pathogene 

Vogelgriep, aan de wieg waarvan, zoals eerder uitgelegd, het 

gereformeerde koppel Wolleswinkel- van den Brink heeft gestaan. 

Wél is ook zij er van doordrongen, dat niet 

alleen trekkende watervogels maar ook 

residente duiven, kraaien en andere vogels, 

via contact met virale uitwerpselen een 

besmetting met hoog-pathogeen virus 

kunnen oplopen en bij zich houden.  

“Maar omdat zij geboren zijn met laag-

pathogeen virus zullen zij op natuurlijke wijze weerstand 

opbouwen en immuun worden tegen toxische mutanten,” luidt 

haar solide onderbouwde overtuiging!  



Vervolgens geeft deze hyperdeskundige virologe een heldere 

uiteenzetting van de fysieke en mentale verschillen tussen wilde -

én scharrelvogels versus gedegenereerd massapluimvee, waarbij 

zij er uiteindelijk niet voor schroomt om zichzelf bloot te geven. 

Daarvoor gebruikt ze om te beginnen 

informatie die zij downloadde van 

een Nederlandse site en waarin het 

fysieke verschil in beeld wordt 

gebracht aan de hand van het 

gemiddelde lichaamsgewicht.  

Dan toont ze een opname uit het land 

waar men zowel de bio-industrie, de 

plofkip als het synthetische vogelgriepvirus bedacht, sublimeerde 

en tot exportartikel en verdienmodel maakte.  

Daarnaast projecteert ze 

de foto van een westerse 

vrouw uit dezelfde 

leeftijdsklasse, die er 

duidelijk een actieve 

levensstijl op na houdt.  

Milou met het Mes op tafel.  

“So you can imagine”, zegt Mei li terwijl ze zichzelf omturnt in 

een gymkostuum, “that it will be discasting to live your life with 

such a fat and unhealthy corpus delicti, exactly like all those 

industrial chicken, turkey’s, geese and ducks have to do!” 

 “The more those pittyfull animals are divided from natural 

conditions, the more they will lose their resistance against 

animal diseases like Bird Flu, New Castle Disease and so on.”  

“Nothing strange: just a fact of nature……!”  



 

 

 

 

 

 

 

 

Vervolgens geeft ze een demonstratie van háár visie op “natural life” 

waarbij lichaam en geest voortdurend fysiek actief en spiritueel in balans 

zijn en accentueert daarbij dat het daaraan volledig ontbreekt bij de 

gehouden industriedieren. Daardoor zijn die degeneraten hypergevoelig 

voor virale- en bacteriële aanvallen en zijn er aan de lopende band ziekte-

uitbraken en sterftegolven in zulke deerniswekkende pluimveekoppels. 

 

 

 

 

 

 

 

De continue stress waarin de industriedieren leven is volgens Mei li een 

minstens zo belangrijke oorzaak voor het almaar uitbreken van 

epidemische ziekten in stallen en megarennen waar de dieren geen seconde 

werkelijk op hun gemak zijn. Ook laat de in- en uitwendige hygiëne op 

industriële pluimveehouderijen doorgaans zeer te wensen over.  



Aan het slot van haar kür herhaalt Mei li nogmaals uitdrukkelijk 

dat grootscheepse lokale sterftegolven onder wilde vogels ALTIJD 

toe te schrijven zijn aan infectie vanuit de industriële 

pluimveehouderij, aan klimatologische factoren óf aan vergiftiging.  

Bovendien zegt ze iets wat heel cruciaal is maar waaraan bij de 

huidige omvangrijke “uitbraken” in West-Europa totaal geen 

aandacht wordt geschonken: het repeatment.  

Bij een waarachtige massasterfte als gevolg van Vogelgriep zullen 

bij wilde vogels – net als bij gehouden pluimvee – in eerste 

instantie de dieren met de minste weerstand het lootje leggen. 

Maar in de periode volgend op die eerste golf zullen er met korte 

of langere intervallen nog veel meer sterftegevallen optreden, 

omdat de opbouw van weerstand zal worden gefrustreerd door de 

felle aanvallen van het hoog-toxisch muterende virus. 

Volgens Mei li is het dan ook onbestaanbaar, dat er geen tweede 

golf heeft plaatsgevonden en dat er evenmin grote aantallen 

aftakelende zieke en zwakke vogels worden gezien en gevonden. 



“I definitely think this is a very dirty case and it seems unbelievable 

to me that nobody in the Dutch gouvernment nor in the virological 

laboratories will take action to clear up this whole mess”, zegt ze als 

ze later die dag faeces-samples heeft genomen op een veld waar 

kort tevoren een eendenhouder met zijn vrijlopende dieren 

gepasseerd is.  

Ze vertelt dat er daar ook wilde 

grauwe ganzen van het 

oostelijke ras rubrirostris 

komen grazen die hun 

broedgebieden in de Chinese Volksrepubliek 

hebben en soms zijn er ook hoog-noordelijke 

smienten van de East-Siberian Flyway. 

Tot dusverre heeft ze nog geen besmette keutels aangetroffen en 

ook als dat wel mocht gebeuren dan maakt zij zich niet de minste 

zorgen voor een lethale uitbraak onder die oerfitte natuurdieren. 

Als zij zich al virale zorgen maakt, dan is dat om het lot van de 

kleine populatie van de almaar zeldzamer wordende zwaangans: 

een wintergast op Taiwan die vaak ook in direct contact komt met 

de effluenten van onhygiënische pluimveehouderijen. 

Dat gaat helaas soms mis!  

 

   

        

 

 

 



 

Terwijl Mei li  de zojuist verzamelde gegevens invoert op de 

laptop en daarbij tegelijk op zoek gaat naar informatie over 

recente uitbraken, legt Juvenalis zekerheidshalve ook contact met 

het Aziatisch mainland.  

Maar uit beide survey’s blijkt al gauw, dat er deze herfst in 

Zuidoost- noch in Centraal-Azië nergens sprake is van 

uitzonderlijke virale sterfte bij gehouden pluimvee en al helemaal 

niet onder wilde trekvogels. 

Het beeld is zelfs onwaarschijnlijk mild, met maar één geval op 

Taiwan, waar in 2014 en 2015 een ware epidemie heerste.  

Nogmaals: zonder uitzonderlijke sterfte onder 

wilde watervogels! 

Dit alles doorpratend ondernemen onze noeste 

veldmedewerkers per bus de korte thuisreis naar 

Taipei, waar Mei li in een zucht en een kreun een 

smakelijke wokmaaltijd klaar maakt met vooral 

veel fruit de mér, waarvan we nog uit 2014 weten 

dat zij dit dagelijks zélf uit zee opduikt en uit de 

slempige moestuin haalt. 

Daarna begint ze verwoed te 

Internetten en skypen, terwijl 

Juvenalis zijn dagboek bijwerkt.  



“What the fuck……….?” 

Wegedoken in haar gemakkelijke stoel na 

een  vermoeiende dag veldwerk slaakt Mei 

li eensklaps deze rauwe kreet, waar geen 

woord Taiwanees bij is en die ze later zal 

toeschijven aan haar Gentse jaren tussen 

Vlamingen die Yankees imiteerden.  

“Goddammned”, vervolgt ze na een 

adempauze, “what kind of enormous 

bullshit is this?” 

Ze blijkt onverhoeds beland te zijn op de site 

Pluimveeweb.nl, een tamelijk fout internetmedium dat 

kennelijk ongecontroleerde berichtgeving pleegt.  

“Hoog-pathogene vogelgriep komt van wilde vogels uit Azië” 

valt er op het schermpje te lezen en vanwege haar  

Belgische studietijd heeft Mei li geen enkele moeite om te 

begrijpen wat daar staat. 

Juvenalis slaat echter direct op tilt en dat wordt er niet 

beter op als hij leest waar dit bericht vandaan komt. 

“Resource godverdomme”, tiert hij meteen. “Welja, nu gaan 

we apen zien neuken en zal de WUR weleens even gaan 

bewijzen dat trekvogels ondingen zijn voor onze economie”. 

“I beg you pardon”, probeert de geschokken Mei li.  

“Neuken,….fucking?”  

“Right now?       



Maar Juvenalis’ hoofd staat nu even op onweer want de baarlijke 

nonsens en klinkklare leugens spatten van het tabletschermpje af.  

Zekere Armin Elbers, viroloog bij de WUR (de boerse toko waar ieder gewenst 

advies tegen forse betaling ingekocht kan worden) beweerd “dat trekvogels het H5N8 

virus vanuit Taiwan via Zuid-Korea en Mongolië naar het westen 

moeten hebben gebracht.” 

Bewijzen daarvoor heeft die viroloog niet, maar hij neemt 

gemakshalve aan dat de vogels van de East-Asian Flyway die ’s 

winters Taiwan en Zuid-Korea aandoen, via het Ubsu-Nur meer (dat 

ten zuidwesten van het Baikalmeer ligt) naar het westen zouden trekken of 

daar vogels zouden besmetten die op weg zijn naar het westen. 

Dat lijkt ons hele team – inclusief Mei li en haar avifaunistische 

unit– je reinste onzin, grenzend zelfs aan idiotie.  



Het wordt hier namelijk voorgesteld alsof er niet al langer dan een 

eeuw wetenschappelijk onderzoek wordt verricht naar de 

trekroutes en tussenstops van alle Siberische water- en 

waadvogels en de indruk wordt gewekt dat vogels maar een 

beetje van west naar oost vice versa vliegen over een landmassa 

die van oost naar west ruim 20.000 km breed is.  

Daarvan neemt de East-Asian Flyway ongeveer een derde deel in, 

want deze route sluit met enige overlap aan bij de Central-Asian 

Flyway, die op haar beurt weer over gaat in de West-Asian Flyway, 

die op het kaartje om (on)duidelijke redenen wordt genegeerd. 

   

Maar terwijl Juvenalis zich in deze problematiek verdiept slaakt 

Mei li opnieuw een hartverscheurend “fuck you!” 

Ze toont op haar tablet een bericht dat op 3 oktober 2016 

gedateerd is onder de titel: ”Avian Flu Detected in Russia’s Ubsu 

Nur Lake” en werd gepubliceerd namens de FAO door Mariela 

Hristova van eatglobe.com 

Daar krijgen wij geen eetlust van!  



Uit dit bericht blijkt namelijk zonneklaar, dat het 

gaat om resultaten van virale bemonstering die 

tussen eind mei en begin juni 2016 bij 

watervogels in dit grensmeer werden 

uitgevoerd: dus op een tijdstip waarop het 

broedseizoen in Midden-Siberië op het 

hoogtepunt is en er nauwelijks of geen trek meer 

plaatsvindt. Ergo: het betreft lokale broedvogels!  

In totaal werd in 16 monsters van kokmeeuwen, aalscholvers, 

blauwe reigers en “eenden” (sic) het hoog-pathogene H5N8 virus 

aangetroffen, maar van enige virale sterfte bleek geen sprake te 

zijn want er werden slechts enkele oude karkassen gevonden.  

Verbijsterend en dan ook een driewerf “fuck you” oogstend is de 

mededeling, dat de FAO in dit gebied ook in 2006, 2009, 2010 en 

2015 H-type virus aantrof waarbij in 2006 maar liefst 4000 virale 

kadavers zouden zijn geteld.(wij lezen nergens dat die watervogels ook allemaal door 

H5N1waren gestorven en waarom werd dit niet gedeeld met IUCN, Wetlands International en WHO?). 

En dat alles is dus kennelijk evenmin gecommuniceerd met de 

Scientific Task Force on Avian Disease waaruit eens te meer blijkt 

dat er al jarenlang volkomen langs elkaar heen wordt gewerkt! 

En dan is er nog die kans op virale overdacht van vogel op vogel. 

Om te beginnen zijn wilde watervogels 

geen industriepluimvee en leven dus als 

autonome individuen in groepsverbanden 

die zelden zeer hecht zijn en waarbij het 

lijfelijke contact zeker in het winterhalfjaar 

minimaal is. Daarbij leven zij in waterrijke 

gebieden en zwemmen en badderen voortdurend.  

Daardoor alleen al is de kans op virale overdracht niet bijster 

hoog in te schatten. (NB: de foto toont wilde zwijnen in Ubsu Nur Lake). 



    

            

 

 

 

Terwijl Juvenalis en Mei li nog druk doende zijn om alle nieuwe 

informatie op te slaan en te verwerken, meldt zich Sharon May, 

dochter van dierecologe Hazel, die in de British Midlands, Norfolk, 

Sussex en Cornwall de verrichtingen van het toxische virus in 

pluimveestapels en wilde vogels op de voet volgt. 

Sharon is een virologische collega van Mei li en voor onbepaalde 

tijd door Cambridge University uitgeleend aan het Taipeische sub-

team dat grip probeert te krijgen op de vogelgriepuitbraken die 

Taiwan nu al jarenlang met regelmaat teisteren.  

“Hi folks”, meldt Sharon zich enigszins buiten adem en zonder 

plichtplegingen omdat Juvenalis en zij elkaar ook al jarenlang 

kennen: “I just saw a nice flock of Thick billed Beans coming 

straight from the north and setting on arable land, directly along 

the coastline.”  

“So glad to see they’re back!”  

Mei li bedenkt zich geen moment, 

pakt haar kijker en zegt 

enthousiast: “come on and let’s 

take a look on this magnificent 

birds.”  

En zij voegen de daad bij het 

woord!  



Hoofdstuk 4. Back home 

Het mooie herfstweer dat ons land en de rest 

van West-Europa in de laatste oktoberdecade en het begin van de 

novembermaand 2016 ten deel viel, bracht – naast de terugkeer 

van Juvenalis met koffers vol nieuw bewijsmateriaal á decharge – 

ook grote aantallen Siberische watervogels naar onze contreien, 

die profiteerden van de langdurig oostelijke stromingen. 

Vliegend op een hoogte van 10 km boven Oostelijk- 

Oekraïne meende Juvenalis op een veld bij Donetsk 

een groepje sneeuwganzen te onderkennen, een 

soort die op het Siberische Wrangel Island broedt 

maar waar aan het einde van de Sovjet-doctrine een 

klein aantal paren van werd uitgezet in Oost-

Oekraïne en het westen van Kazachstan.  

De 10x40 kijker bracht echter snel aan het licht, dat het 

opslagtanks waren van het Amerikaans-Oekraïense 

schaliegasconcern Burisma Holdings Inc. en even meende hij de 

CEO’s Hunter Biden en Devon Archer(de zonen van resp. Joe Biden en John 

Kerry)met gestrekte middelvinger te zien wuiven naar de 

passerende airliner, maar dat was bij nader inzien een fata 

morgana.  

Evenmin was er in de gauwigheid een spoor van hoofd-

shareholder Koninklijke Shell te detecteren net zo min als van 

haar royale stakeholdersfamilie.(NB: Shell bezit hier schaliegasopties in een gebied ter 

grootte van 20% van ons nationale grondoppervlak. Het is maar dat u het weet!)  

“Beroepsdeformatie”, bromde hij verongelijkt, omdat er deze 

herfst maandenlang door de Faunarecherche gewerkt werd 

aan een waarheidsgetrouw antwoord op het beschamende 

vod, dat Joustra’s Onderzoekraad het licht durfde te laten zien.  



Uit de QuickScan die Juvenalis, Mei li en Sharon in Taiwan 

uitvoerden valt, samen met alle informatie die zij vanuit de hele 

regio Zuidoost-Azië en Noordoost-Siberië vast konden leggen, een 

heel duidelijk en zeer onthutsend beeld te extraheren. 

Daarvan werden essentiële componenten al in het voorgaande 

virale seizoen 2014/15 als uitermate verdacht aangemerkt.  

Zo attendeert Mei li ons er op, dat het bijzonder 

vreemd is, dat er dit jaar nauwelijks uitbraken 

van hoog-pathogene Vogelgriep zijn gemeld: niet 

alleen in Taiwan, maar feitelijk in de gehele 

Zuidoost-Aziatische regio waar het al jarenlang 

vrijwel doorlopend mis was.  

Sharon wijst er op, dat er niets klopt van de wilde beweringen 

over trekkende watervogels, die hoog-toxisch virus vanuit Taiwan 

en het Oost-Aziatische Mainland naar Europa zouden kunnen 

verslepen, omdat de betreffende watervogelpopulaties daar 

een overwegend Noord-Zuid-vv gerichte koers volgen en het 

Lena-Bekken en het Centraal Siberisch Bergland voor vrijwel 

alle soorten een areaalgrens vormen, die zelfs tot het 

ontstaan van geografische rassen (subspecies) leidde! 

Vanuit het veld laat Mei li ons weten, dat ze nog eens goed heeft 

nagedacht over die massale uitbraken op Taiwan en zich ineens 

herinnerde dat Spotvogel destijds al heeft geopperd dat die 

smetstof moedwillig bij Taiwanese- , Chinese- en ook Koreaanse 

pluimveehouderijen en in wetlandgebieden wordt verspreid met 

het doel om de wilde trekvogels te kunnen beschuldigen. 

Dat lijkt haar een zeer waarschijnlijke optie. Zij adviseert dan ook 

met klem, om door technisch-rechercheurs van Interpol de viraal-

genetische fingerprint van dat virus in de virale shops te Los 

Alamos, Rotterdam, Lelystad en Insel Riems te laten verifiëren. 



 Verder heeft ze stevig gepiekerd over het Ubsu-Nur lake 

in Mongolië en het totaal ontbreken van virale 

slachtoffers in dat gebied in het broedseizoen 2016.  

Wat beoogde de FAO (een organisatie die boerenbelangen koestert en de natuur 

als hinderlijke bijzaak beschouwd) met het tendentieuze bericht over 

H5N8-aanwezigheid in Ubsu Nur ruim 4 maanden nadat men daar 

topfitte broedvogels bemonsterde die als populatie noch als 

individu iets met Europa van doen hebben? 

Want luidt het statement van de Scientific Task Force on Animal 

Disease niet overduidelijk, dat wilde watervogels weliswaar 

drager kunnen zijn van toxische virusmutanten, maar dat zij die 

smetstof niet verspreiden onder gehouden pluimvee.  

Dat is immers de inhoudelijke betekenis van Victims Not Vectors!  

Intussen meldt Sharon dat haar moeder (op dat 

moment in viraal-neutrale kledij bezig met het bemonsteren van op 

het land opgeslagen hooibalen in Cornwall, teneinde langs die weg 

boeren mogelijk te kunnen betrappen op het verslepen van 

smetstof naar eigen erf en stallen), dat er ook aandacht 

aan de Bewick’s Swan moet worden geschonken.  

Onderzoekers van de Gentse universiteit vogelden namelijk vorig 

jaar uit, dat van de kleine zwanen die werden voorzien van 

zenders in het noordoosten van Europees Rusland en waarvan 

werd aangenomen dat die sinds jaar en dag in West- en Midden-

Europese pleisterplaatsen overwinterden, een deel naar de Evros 

delta in het grensgebied tussen Griekenland en Turkije trekt. 

 

 

 



 

Dat is een vanouds bekend overwinteringsgebied, maar geheel 

onvoorzien was de ontdekking dat er ook een aantal kleine 

zwanen een zuidoostelijke koers volgden, met als 

eindbestemming de uitgestrekte moerassen ten westen van 

Shanghai in het zuidoosten van de Chinese Volksrepubliek. 

Dat overwinteringsgebied kunnen die vogels niet bij toeval 

ontdekt hebben en het verklaard wellicht niet 

alleen de actuele terugloop van de 

populatieomvang in Europese winterkwartieren, 

maar ook de sterke vermindering toen na de 

verzoeting van de Zuiderzee de zeegras (Zostera) 

velden langs de IJsselmeerkusten en later ook de 

ondergedoken Fonteinkruid (Potamogeton) -vegetaties 

in de Randmeren, sterk in omvang verminderden.  

Wellicht is het dan ook geen toeval dat het beroemde Shanghai 

Ballet wereldvermaard is vanwege de Zwanenmeer-vertolking, 

want er schijnen daar tienduizenden kleine zwanen te 

overwinteren!    



    Hoofdstuk 5: it’s tHe same old song….! 

 

Het is al eerder gezegd maar kan geen kwaad om het te herhalen: 

een virale uitbraak zoals wij die rond midden november 

meemaakten in Plöner See, Wolderwijd, Gouwzee en Bodensee en 

waarbij vele duizenden (zeker meer dan 10.000) watervogels en 

aaseters het lootje legden zou, als het inderdaad om een 

reglementaire virale aandoening zou handelen, na verloop van 

enkele dagen of hooguit een week zijn opgevolgd door een of 

meerdere grotere of kleinere verspreide sterftegolven.  

Er werd al direct voorzien dat dit patroon zou uitblijven, omdat 

met die ene omvangrijke viervoudige massamoord het “bewijs” 

wel geleverd zou zijn dat wilde watervogels een bedreiging 

vormen voor de mens en zijn miljarden gedegenereerde bio-

industrie slachtoffers. Zó werkt dat en zo verdorven denkt men 

immers tegenwoordig!  

Daarom werden hierna– zoals 

voorzien – vooral uitbraken gemeld in 

watervogelparken, kinderboerderijen, 

bij hobbyhouders en…..bij boeren die 

bedrijfsmatig vrijlopende kippen, 

kalkoenen, struisvogels, ganzen en 

eenden houden.  

Tien tegen een dat het viraal-genetische plaatje van de 

gevonden virusmutant in al die gevallen feilloos naar hetzelfde 

subversieve laboratorium zal wijzen.  

Daar durft uw hele researchteam wel een beker koud en vers 

geschept Gouwzeewater op in te nemen! 



Sinds gister, zaterdag 26 

november 2016, is de teerling 

geworpen en kon men zich niet 

langer beheersen, zodat een 

eendenbedrijf in Biddinghuizen 

besmet werd verklaard en door 

loonslaven van de NVWA 

geruimd. 

Meteen vergreep men zich “uit 

voorzorg” aan de dieren op vier in 

Hierden gevestigde eenden-

houderijen: dat zijn immers 

openluchtbedrijven die men 

feitelijk al in 2003 de nek had 

willen omdraaien! 

Inderdaad: alle vijf die bedrijven liggen niet ver van het 

Wolderwijd, maar als men een passer ter hand neemt, de punt 

daarvan midden in het Wolderwijd plant en vervolgens een straal 

van 10 km rondom aftekent dan zal men versteld staan van het 

aantal “gangbare” pluimveehouderijen in dat gebied. 

En hoewel de superfitte en oersterke wilde watervogels als rotte 

mispels binnen één werknacht tijd omvielen en aanspoelden, is 

geen enkele van die honderdduizenden gepluimvederde 

omwonenden zelfs maar licht ongesteld geworden. 

Verdacht nietwaar?  

Inderdaad: crimineel verdacht!  

 

 



Want ook rondom deze ruimingzaak  hangt de verderfelijke stank 

die wij al kennen sinds de door LNV als sectoraal saneringsmiddel 

uitgezaaide Varkenspest 1997, MKZ 2001, Vogelgriep 2003 en 

waarschijnlijk ook Blauwtong 2007 en Q-koorts 2007. 

Terug nu naar Biddinghuizen en Hierden, want daar bevonden 

zich in de open lucht maar liefst 5 eendenbedrijven van dezelfde 

eigenaar, waarvan het kleinste met slechts 6000 dieren gister 

werd geruimd omdat daar vogelgriep H5N8 zou zijn vastgesteld.  

Op de vier Hierdense 

bedrijven is helemaal niets 

vastgesteld, maar vanwege 

het feit dat de eigenaar 

viraal besmet is verklaard 

draaien NVWA-robots daar 

met plezier 174.000 

gezonde eenden de nek om. 

Let wel: vanwege de 

inmiddels wel 

aannemelijke vergiftiging 

van duizenden watervogels 

in het Wolderwijd, want 

ziehier de krankzinnige 

begrenzing van het 

beperkingsgebied!  

Voor de duidelijkheid: het Wolderwijd ligt in de linksonder-hoek 

en wilde watervogels komen overal in de Randmeren voor! 

Buitendien: rechtsboven bij de kleine knik naar links bevinden 

zich het in 2014 virusloos geruimde pluimveebedrijf en het in 

2001 ten onrechte geruimde melkveebedrijf dat nog altijd tegen 

de Staat procedeert. Wie gelooft er nog in zulk toeval?  



Dit valt voor fatsoenlijke staatsburgers niet uit te leggen en 

schreeuwt om een onderzoek door de beëdigde Rijksrecherche!  

De rechercheurs doen er dan goed aan om per direct alle bij de 

NVWA aanwezige kadavers uit Gouwzee en Wolderwijd in beslag 

te nemen en gecertificeerd toxicologisch te laten onderzoeken. 

Wij nemen er inmiddels pesticide op in dat daarin naast virale 

besmetting ook vergiftigde mais zal worden aangetroffen.  

Omdat er in de omgeving van Biddinghuizen nog drie 

pluimveehouderijen zijn die vermoedelijk ook op de nominatie 

staan om geruimd te worden, vrezen wij (gelet op de nabije aanwezigheid 

van NWO-bedrijf Six Flaggs thans Walibi Holland) dat deze spin-off te maken 

heeft met de voorbereidingen voor de Floriade 2022, die in 

Flevoland gehouden zal worden.  

Wellicht kan de voorzitter van het Floriade comité, mr. Tjibbe 

Joustra, hierover t.z.t. onder ede duidelijkheid verschaffen!  

    

Want die man blijkt een échte bedorvenluchtverspreider te zijn!  



De wáre feiten vindt men…. 
 

 

 

 

 

 

Door om zich heen te kijken! 

  

De Faunarecherche november 2016 


