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                              Een  wild  eigentijds  verhaal   



In deel 35 van deze serie ging het  

team van Cobi van Pluggen op zoek  

naar virale uitzaai-evidentie in  

gebieden rondom de Zwarte Haan,  

achter de golflinks van Bilderbergresort Lauswold, in  

het lage midden rond Snits en Drylst met aan het slot  

een bezoek aan de Workumerwaard en een nautische  

expeditie door Geasterlân.   

 

Hoewel het in laatstgenoemd gebied wemelt van de  

watervogels werden daar geen viruszieke dieren  

aangetroffen, maar stond het er letterlijk bol van de  

aangeschoten ganzen, smienten en andere eenden.  

 

Dat is ook niet verwonderlijk, want nadat  

jagersdirecteur Douwe Boersma hier in 2012 stropend  

werd betrapt is er geen streep verbetering gekomen in  

het gedrag van de plaatselijke afstands-plombeurs.    

 

 Sterker: het is er zelfs veel erger geworden en er gaat op  

veel plaatsen in deze provincie vrijwel geen minuut  

voorbij dat men het niet ergens in de omgeving hoort  

knallen.   



En dan bedoelen wij dus niet  

de knallen van gas- of  

Carbidkanonnen, maar de  

schoten uit jachtgeweren.      

 

Want in het heitelân waar men zégt dol op de natuur  

en de vogels te zijn, gaat het er anno 2016 nog altijd  

aan toe alsof Bonifatius zojuist bij Dokkum in de put  

gemikt en Pier Donega nog maar amper geworpen is.    

 

M en leeft daar dus nog erg ver in het verleden, maar  

aanzienlijk recenter werd Dongeradiel opgeschrikt  

door een vogelgriepuitbraak op een houderij van  

vrijloopkippen bij het lieflijke dorpje Hiaure, dat het  

team van Cobi van Pluggen afgelopen week maar  

 liefst tweemaal stapvoets  

 bezocht heeft, zonder dat er zelfs  

 maar een illegaal  

 vluchtelingenvirus te  

 bekennen was.   

 

En dát terwijl er toch een AZC in de nabijheid is!  



Des te merkwaardiger was het dus dat – terwijl er dode  

eenden werden gemeld uit de Drents-Overijsselse Delta  

(een typisch Nederlandse replica van Okavango, bewoond door bosjes stemmig  

geklede neomodernistische kerkgangers) en het aansluitende  

Kamperveen, er onverhoeds op de dag des heren 18  

 december 2016 opnieuw een  

 melding kwam uit Hiaure,  

 waar aanzienlijk meer  

 kippen dan Friezen blijken te  

 wonen.  

 

Volgens berichtgeving in de media werden daar 28.500  

leghennen geruimd, maar nergens staat te lezen dat er  

een half jaar eerder in dit dorp ook een vrijloophouderij  

werd geruimd.  

 

Omdat wij inmiddels wéten, dat het synthetisch  

gemodificeerde virus helemaal geen Fries spreekt of zelfs  

maar verstaat, vullen wij dus maar in, dat er daar  
kennelijk een doel wordt nagestreefd dat niet langs de  

normale democratische weg van inspraak bereikt kan  

worden.   



 Dat kan een nieuwe megastal zijn, een nieuwe  

rondweg, een geheime gaslokatie…. Daarover  

speculeren we hier niet, maar stellen dit slechts vast!  

 

Zeker is wél, dat dergelijke ruimingen doorgaans in  

het teken staan van hardhandige saneringen!  

 

Hiaure zal waarschijnlijk de  

laatste Fryske stuiptrekking  

zijn van een virus, dat zonder  

toxische bijstand nog geen  

deukje in een pak gesmolten  

Campinaboter kan slaan.   

 

Want dit virus kwam per bolide en zal zeker niet via  

de rug van Us Mem het Fryske territoir verlaten, want  

koeien staan immers ’s winters op stal, al is dat een  

vreemde contradictie in termini bij de nieuwe generatie  

loopstallen.   

 

Zoals trouwens ook het woord “loopstal” op zich al een  

monstrum is om ter plekke diarree van te krijgen.   



Stallen lopen immers niet en koeien liggen langer te  

herkauwen dan dat ze bij de brokkenautomaat en de  

kuilgras- en maispulpruif staan.    

 

Op de omslagfoto van dit deel toont Herkauwer hoe de  

speurtocht naar kunstmatig verwekt virus verloopt,  

al dateert deze opname nog uit de periode tussen  

Gouwzee en Texel, toen hij alle Noord- Hollandse  

Stolpdaken heeft geïnspecteerd.  

 

Zonder overigens fabrieksvirus aan te treffen.      

 

Voor de Fryske kop-hals-rompboerderijen huurden wij  

een kudde forensische klipgeiten in, maar vanwege de  

te sterke gelijkenis met zijn  

patroonheilige Bapahomet  

verbood de minister president ons  

om daarvan afbeeldingen te  

reproduceren.   

 

Wellicht zien wij hém nog  

weleens dansen als een kat op  

een heet zinken dak!    



Hoofdstuk  1.  The  closer  they  come  

 

In de late avond van zondag 18 december 2016 veerde Spotvogel,  

even wegzakkend na een lange dag rechercherend en  

rapporterend onderzoekswerk, plotseling op alsof hij door een  

Hoornaar gestoken was, iets wat gezien het gevorderde  

jaargetijde enthologisch beschouwd miraculeus zou zijn.   
 

Vanuit de televisie klonk de halleloeiastem  

van mediaprediker Andries Knevel tot hem  

en de reden van zijn plotseling ontwaken  

werd gevormd door het feit, dat dit  

Christelijke adept in zijn spraakwaterval  
ook het begrip Stichtelijk Schrijven de ether  

in slingerde.   
 

Plotsklaps klaarwakker murmelde uw verslaggever “maar  

natuurlijk, dat is het, dank je Andries” en draaide meteen in één  

vloeiende beweging de eigentijdse messias met een druk op de  

uit- knop de nek om.  De klok wees toen 00.10 u. precies.   
 

Vijf minuten later nam hij  

plaats voor zijn  

toetsenbord en zette de  

eerste brief aan  

Staatssecretaris Martijn  
van Dam op de rol.  
 

Rond diezelfde tijd slopen  
er ongure gedaanten rond  

in de velden bij het  

vriendelijke dorpje Boven-  

Leeuwen, op loopafstand  

van de plaats waar uw  

notulist zijn virtuele pennenstreken zette.   



Het was onmiskenbaar hun plan om hem te intimideren, want  

sinds hij vanaf het allereerste begin van de synthetische  

vogelgriepterreur in februari 2003 nauwgezet van dag tot dag  

alles rond die centraal geregisseerde saneringsuitbraken heeft  

beschreven, publiceerde in het dossier De Pestvogels van Veerman  
en ook de leugencampagne rond de zogenaamde pandemische  

 uitbraak van 2008 vastlegde en zijn  

 voorspellingen bevestigd zag worden (i.c.  

geen pandemie maar wel een overheid die bij Roche voor  

tientallen miljoenen euro’s Tamiflu-kuren inkocht die nadien  

vernietigd konden worden maar waarvoor louche virologen  

wel vette bonussen opstreken), heeft hij vrijwel iedere  

zogenaamde uitbraak als hoax weten te ontmaskeren.  
 

Ook deze keer doorzag hij al direct na de meldingen van dode  

vogels in Wolderwijd en Gouwzee dat er van alles niet klopte met  

de wijze en snelheid waarmee de ziekte om zich heen zou slaan,  

zodat hij meteen tot de conclusie kwam dat de dieren vergiftigd  

moesten zijn met graan dat in een emulsie van strychnine en  

H5N8 was geweld en uitgestrooid op de voedselplaatsen.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Van de juistheid van die stelling is hij sindsdien alleen maar  
sterker overtuigd geraakt.  



Want waar AI-zieke vogels versuft raken en los en morsig in de  

veren zitten in een proces dat soms dagen kan duren, sterven  

door strychnine vergiftigde vogels in strak verenkleed zonder  

zichtbare ziekteverschijnselen doorgaans binnen een tijdsbestek  

van minder dan 2 uur met een synchrone piek bij dieren die  
gelijktijdig gecontamineerd werden.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het moge zo zijn dat verblinde machtsmisbruikers menen dat zij  

zich straffeloos alles kunnen permitteren omdat men media en  

openbaar bestuur dicteert, maar er zijn nu eenmaal vaste wetten  

volgens welke lichaamsvreemde stoffen inwerken op het motoriek  

en de fysieke verschijningsvorm van vergiftigde dieren.  
 

Zulke expressies liegen niet en aan deze goed waarneembare  

symptomen is de aard van het letale molest vrijwel altijd naadloos  

vast te stellen, zolang de dieren in leven zijn.   
 

Eenmaal dood zal men naast externe monstername uit mond-  
keelholte en anaalstreek toch echt ook interne visitatie van ten  

minste het integrale spijsverteringsstelsel en de vitale organen  

moeten uitvoeren om met zekerheid de doodsoorzaak vast te  

kunnen stellen.  
 

Dit wordt door de Nederlandse overheid structureel en  

stelselmatig nagelaten en dat leidt tot criminele misstanden zoals  

deze, waar zowel de inheemse fauna als gehouden pluimvee  

slachtoffer van wordt.   



 Wij weten met 100% zekerheid dat er al  

 jarenlang gerotzooid wordt met het  

 moedwillig uitzetten van veterinaire  

 smetstof om op een snelle en voor het rijk  

 goedkope wijze ruimtelijke saneringen  
 en kaalslagen in onze buitengebieden  

door te kunnen voeren: buiten de wettelijk voorgeschreven  

bestemmings- en inrichtingsplannen om.   
 

Er komt uiteraard een moment waarop  

men zich hoofdelijk dan wel collectief zal  

moeten verantwoorden voor alle  

misdaden begaan tegen constitutie, land  

en samenleving  en dan zouden wij niet  
gaarne tot enige neoliberale of  

confessionele bloedgroep behoren.  
 

Want het kan dan gemakkelijk op  
bijltjesdagen uitdraaien!    
 

Maar dit uiteraard terzijde.       
 

Terugkomend op de strekking van dit  
referaat bevinden wij ons in die nacht van  

18/19 december 2016 (rond de tijd waarop  

Spotvogel naarstig werkt aan het opstellen van de eerste brief aan staatssecretaris Martijn  

van Dam,) aan de Schiplei tussen de dorpen Boven-Leeuwen en  

 Altforst, waar al sinds oude  

 tijden een voetpad de door  

 hertog Reinald II van Gelre in  

 de 14e eeuw gegraven  

 wetering kruist.   



Omdat er door het waterschap  

baggerwerkzaamheden worden verricht staat  

er op een aangrenzend grasland groot  

materieel opgesteld.  
 

Dat terrein wordt op werkdagen als parkeerplaats gebruikt en  
zéker ‘s nachts valt het niemand op dat er daar een gehuurd busje  

wordt gestald, waarin een vaartuigje ligt waarmee men over de  

wetering stroomafwaarts vaart tot aan de kavel waarop zich het  

pluimveebedrijf van de familie de Beijer bevindt.  
 

In een plastic zak heeft men een pond in strychnine en een virale  

 H5N8-emulsie gewelde  

 suikermaiskorrels verpakt en  

 behoedzaam loopt men in  

 volslagen duisternis naar het  

 bouwblok en gooit de  

 maiskorrels door de  

 ventilatiepijpen in de stal,  

 waar alle kippen in rust zijn.  
 

Pas in de loop van de ochtend zal de dood van enkele tientallen  

leghennen worden vastgesteld en toen zou er eigenlijk een alarm  

moeten zijn afgegaan, want virus is weliswaar besmettelijk maar  

geen aanrakingsgif zoals bijvoorbeeld parathion en imidacloprid.           
 

De Beijer had er dan ook goed aan gedaan om de veearts te laten  

komen en het maagdarmstelsel van de kadavers te visiteren en  

pas daarna de NVWA te bellen met de mededeling dat de  

technische recherche en het OM naar het bedrijf moesten komen  

in verband met een misdrijf.  
 

Maar achteraf is dat natuurlijk makkelijk praten!   



Overigens staan dit bedrijf en ook de pelsdierfokkerij die er pal  

achter aan de overkant van de wetering werd neergeplempt, op de  

plaats waar vroeger veel kleine zwanen overwinterden.   
 

De naam Zwaansheuvels verwijst daar nog naar.  
 

Die heuvels waren niet méér dan donkachtige zandopduikingen  

die door de ruilverkaveling werden platgewalst en zwanen,  

rietganzen en in het voorjaar grutto’s, tureluurs en andere  

weidevogels moesten plaats maken voor de achterwaartse  

vooruitgang, die niet te stoppen is.   
 

Zwanen noch ganzen kunnen echter iets te maken hebben met de  

sterfte van de Beijers leghennen, omdat het strychnine houdende  

virus met zekerheid van boven de rivieren werd aangevoerd en  

handmatig in de stal is beland.  
 

Daarom had de technische recherche onmiddellijk het hele terrein  

moeten sealen om sporen (zoals ongetwijfeld gemorste maiskorrels, een fluim of een  

pisplek) veilig te stellen, maar door het brute geweld van  
ruimingsploegen is dat bewijs uiteraard hermetisch gewist.   
 

Spotvogel kan het niet dikwijls genoeg herhalen: bij het gros van  

de zogenaamde Vogelgriepuitbraken is opzet in het spel en  

daarom is men ook zo voortvarend met de onmiddellijke ruiming ·van de

 vaak omvangrijke en kerngezonde pluimveestapels die,  

zoals we eerder al uitlegden, naar het schijnt in een duister en  

derhalve zwart verwerkingscircuit verdwijnen.        
 

Vogelgriep als uitermate winstgevend neoliberaal  

verdienmodel!    



 Zo werden de kerngezond vergaste hennen van  

 de Beijer niet in een Rendac Taxi maar met een  

 geheel andere truck afgevoerd en het zou dus  

 maar zo kunnen, dat deze volgens een factuur  

 gedestructueerde kadavers, middels een ritje  
 over de A50, A28, A32 en A7 uiteindelijk in  

omgekeerde richting via diezelfde A7 en A6 vlakbij de plaats  

zouden uitkomen waar we ook het Pied á Terre van dat busje van  

de Schiplei vermoeden.  
 

It’s really a small world in Country Destruction Land!   
 

Omdat vermoedens niet tellen in strafzaken is het verleidelijk om  

te filosoferen over de schitterende verdienmodellen die er in deze  

kadaverconstructies schuil gaan voor de onderbetaalde sloebers  
van de NVWA, die zo hun karige wedde enigszins aan kunnen  

zuiveren.   
 

Virus is immers onzichtbaar en u hoeft maar aan  

het Internet te schudden en vanuit het verre  

Rotterdam rollen de mispelgare virologen u  

pecunia-tellend om de oren!  
 

Voordat er weer met taakstraffen wordt gedreigd: dit is  
informatie die voor iedereen met een geldig account vrijelijk van  

het Internet te downloaden is.    
 

Gegarandeerd virusvrij en met hooguit een nanogram strychnine.  
 

Maar geen kniesoor die daarop let!             



Hoofdstuk  2.  The  sharper  we  see   

 

Omdat eerder in deze serie al werd uitgelegd waarom toeval niet  

bestaat is Spotvogel er heilig van overtuigd, dat er een  

planmatigheid zit achter het feit, dat er in de nacht van zondag 18  

op maandag 19 december donkere schimmen rondslopen tussen  

Schiplei en Zwaansheuvelstraat en dat er zeer gedoseerd met  

strychninemais werd gestrooid.   
 

Tenslotte moest de geruimde pluimveestapel consumabel blijven  

dus werd er net voldoende graan gebruikt om een paar dozijn  

dieren te doden.   
 

De daders kennende moet  
dat wel even verbijten zijn  

geweest, want men doet  

niets liever dan  

duizendvoudige massacres  

aanrichten en had bij  

voorkeur vijftig of nog beter  

honderdvijftig kilo  

rondgestrooid.  
 

Jawel: wie in een fout nest geboren is groeit nu eenmaal op voor  

galg en rat.     
 

Spotvogel zag dat al in de jaren ’60 aankomen en baalde dan ook  

als een stekker dat de veertig meter hoge douglasspar die een Mac  

Culloch verkoper in het Kroondomein ter demonstratie velde,  

uitgerekend midden op ’s mans glanzend nieuwe stationcar viel en niet    

twintig meter ernaast, waar zich het toen al aanstormend kwaad bevond.

   
 

Maar de kans was verkeken en die boom was nooit meer overeind  
te krijgen voor een revival.   



Toen het NOS-journaal in de namiddag van  

18 december melding maakte van  

vogelgriepuitbraak bij Wamel en even later  

bleek dat het feitelijk het familiebedrijf van  

de Beijer aan de Zwaansheuvelstraat betrof,  
wist hij direct dat dit weer zo’n intens laffe  

streek was om hem te waarschuwen zich niet  

met hun zaken te bemoeien.  
 

Op datzelfde moment echter lag de brief waaraan hij 14 uur  

eerder had gewerkt, al lang en breed op het bureau van  

staatssecretaris van Dam en bij alle Tweede Kamerfracties.  
 

Ook had hij meerdere verzegelde mappen waarin alle cruciale  
informatie uit dit dossier met alle bijbehorende personalia,  

adressen, verbanden, achtergronden en andere feiten bijeen zijn  

samengevoegd, in beveiligde kluizen ondergebracht.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Want er zou maar eens een dode huiskraai op zijn hoofd kunnen  
vallen!  
 

Hoewel Spotvogel ruimdenkend is en iedereen haar of zijn  

tekortkomingen en afwijkingen gunt, heeft hij een bloedhekel aan  

lafheid en walgt van zogenaamd belijdende christenen, die met  

satanische lust Gods schepping naar de verdommenis helpen.  



Duizendmaal liever nog een zalvende zedenmeester als Andries  

Knevel dan het tweetal gereformeerde beulsknechten dat  

inhuurbaar is voor alle vuillakkerijen waaraan bekrompen  
egoïstische neoliberalen en huichelachtig immorele  

confessionelen zich de jatten niet willen branden.    
 

Dát kwaad zullen wij met het hele team bestrijden totdat het  

fatsoen, het respect en de compassie met al wat leeft zullen zijn  

teruggewonnen op de kapitalistische satan die het met list, bedrog  
en vooral veel laster, leugen en achterklap ontvreemde.     
 

Wij gaan er van uit dat uiteindelijk het recht  

haar loop zal krijgen maar zijn wel bevreesd,  

dat de ware daders achter hun pluche  

coulissen zullen blijven en ongemoeid gelaten  

worden zodat de ingehuurde uitvoerders de  

vrije wereld vanuit een gans andere  

gezichtshoek mogen gaan bekijken.     
 

Inderdaad, dat is nu nog toekomstmuziek, maar de openingstune  

is al lang en breed ingezet en het voortkabbelend diminuendo van  

nauwgezette onderzoekstaken zal aanstonds ongetwijfeld  

overgaan in de tomeloze kakafonieën van zich razendsnel  

vertakkende stoomversnellingen van verbinding en uitsluiting.  
 

Zulk een onbeheersbare turbulentie is de habitat bij uitstek om  

zware jongens bij de lurven te vatten, in de boeien te slaan en de  

duimschroeven aan te zetten.  
 

Tien tegen een dat ze dan wel willen kwaken.   



Maar zover zijn we helaas nog niet en er zullen  

nog veel weerloze dieren hun pijnlijk einde  

vinden in de overbekende gaskar die NVWA  

huurlingen laten aanrukken sinds de methoden  

die zij toepasten (i.c. levende dieren in big bags proppen en er  

dan een gasspatroon in laten leeglopen: een levenseinde dat men zélfs  

zijn vijanden nog niet zou wensen) door de rechter  
verboden werden.  
 

Zo kwam in de middag van donderdag 22  

december 2016 het bericht, dat er Vogelgriep  

zou zijn vastgesteld bij een dierenhandel in  

Stolwijk, een Krimpenerwaards dorp dat slechts  

een steenworp verwijderd ligt van zilverstad Schoonhoven, waar  
Spotvogel de eerste vijf jaren van zijn leven opgroeide.   
 

Omdat hij onlangs in een van zijn vele referaten deze vroegere  

woonplaats heeft genoemd met de toevoeging, dat zijn babybedje  

aldaar stond in huize De Swaen, leunend tegen tweelingpand De  

Kleine Swaen, vraagt hij zich af of deze Stolwijkse hoax wellicht in  

lineair verband staat met de gefakete uitbraken bij Leeuwen  

enkele dagen geleden.    
 

Dat zou maar zo kunnen, want ter  
plaatse bleek een ruimingshorde  

actief te zijn waarvan bekend is dat  

zij hun IQ en overige schedelinhoud  

in een kopspeldendoosje plachten  
mee te zeulen.  

 

  Het was dan ook niet bijster goed  

doordacht, dat vader en zoon hun vervoermiddel luid en duidelijk  

in het zicht van de niet verborgen camera parkeerden, want zo  

was het voor de niet zo boze buitenwereld erg simpel om de  

aanwezigheid van het kwaad te traceren.      



In dit geval betreft het een duo waarvan al in een  

pril stadium duidelijk was ( Bron: archief consultatiebureau  

gemeente Mijdrecht) dat er uit dit “addergebroed” (Bron:  

zr. Katrien Oudshoorn, Waverveen) absoluut niets nuttigs  

kon groeien.   
 

U begrijpt dat wij deze informatie niet slechts als bladvulling  

vermelden, maar om aan te geven dat “galg en rat”, “kommer en  

kwel” en “dood en verderf” soms letterlijk met de paplepel  
worden ingegeven.   

 

Daarom moeten wij ons wel heel erg vergissen,  

als dit reformatorisch grijze voertuig niet  

hetzelfde is dat een inwoner van het buurtschap  

De Woerd in de nacht van 18/19 december jl.  

geparkeerd zag staan op het weiland langs de  

Schiplei bij de voetgangersbrug tussen de  

dorpen Boven –Leeuwen en Altforst  
 

Helaas heeft hij toen niet het kenteken  
genoteerd of 112 gebeld.      

 

Echter, hiernaast ziet u dat dit wis  
en waarachtig hetzelfde busje is van  

waaruit in ons overbevolkte land op  

klaarlichte dag in de publieke ruimte  

met een jachtwapen wordt  
geschoten, wat bij wet verboden is!   
 

Tenzij het de staande-houding van  

een crimineel betreft, dient men zich  

in bebouwde kommen immers te onthouden van het gebruik van  
voorwerpen (i.c. jacht- en andere wapens en explosieven) waarmee letsel kan  

worden toegebracht aan omstanders en/of passanten.  



Dat onze regering zich heeft verlaagd tot het toelaten van  

psychopathische monsters als inhuurbare krachten om weerloze  

medeschepselen te vernietigen, is op zichzelf al een reden om het  

CDA en de VVD vogelvrij te verklaren en alle vormen van  

weidelijke jacht op déze verderfelijke syndicaten open te stellen.   
 

Hierbij doelen wij dan vooral op de  

confessionele en neoliberale cabans  

die destijds de regeringen Balkenende  

1, 2 en 3 vormden en die in volledige  

Satansaanbidding onze moeizaam  

opgebouwde civilisatie bij het grofvuil  

gezet hebben.   
 

Vanaf het moment van aantreden van die partijen als slechte  
smaakmakers in het landsbestuur, heersen er laster, leugen,  

achterklap en eigenrichting aan het Binnenhof, een viertal  

verderfelijkheden dat zich als een onstuitbaar kankergezwel  

heeft ingevreten in onze samenleving.  
 

Sinds februari 2003 misbruikt men daarbij de synthetische  

variant van het Aviaire influenza -virus om op volstrekt  

totalitaire wijze ruimingen in de pluimveesector te kunnen  

uitvoeren.   
 

Daartoe creëerde men direct na het aantreden van het eerste  

walgkabinet Balkenende in 2002 het totalitaire monstrum NVWA  

(Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit), dat de onbesproken Keuringsdienst  

van Waren moest vervangen maar al snel een soort agro-  

Gestapofunctie bleek te hebben.   
 

Niet bepaald een verrijking, want wij kenden immers al de nazi’s  

van AID en RVV en ons land was in dat tijdsgewricht ook al  

jarenlang een democratie, waarin autoritisme ongewenst was.          



Aanvankelijk beperkte deze nieuwe overheidsdienst, die op de  

 payroll staat van Economische Zaken  

 en op die van Volksgezondheid,  

 Welzijn en Sport, zich voornamelijk  

 tot het toezicht op en het testen van  
 zoutvaatjes, pepermolens en  

 asbakken: cruciale zaken om een  

 economie gaande te houden.   
 

Dat deze absurde inhoudsloosheid snel zou omslaan in  

onversneden totalitaire machtsuitingen bleek al in 2003, toen  

men het zelfs presteerde om hobbydiertjes uit handen van  

burgers te rukken en hen te sommeren de gekoesterde lievelingen  

in kratten als afval langs de straat te zetten.  
 

Hoe diep en hoe snel kan een gidsland zinken in handen van  

absolute barbaren!   
 

En waarom hield en houdt de hele natie zich doof, blind, stom en  

afzijdig terwijl er nu al bijna 15 jaar lang weerzinwekkende  

misdrijven tegen het fatsoen, de wellevendheid en de intrinsieke  

en collectieve beschaving worden gepleegd?   
 

Wie het weet mag het zeggen!   
 

Maar straks in maart is de macht aan  

het volk om er ongenadig mee af te  

rekenen!  
 

Een grote ruiming in de politieke  

megastallen, dát is wat de natuur en  

de dieren in ons land nodig hebben!  
 
 
 
 

                               TE BEGINNEN BIJ VVD EN CDA!   



Hoofdstuk  3.  Optrekkende  nevel   

 

Als oplettende lezertjes herinnert u zich vast nog wel, hoe in deel  

32 van deze serie in het hoofdstuk “Bekend Volk” door Spotvogel  

de niet onwaarschijnlijke mogelijkheid werd geopperd, dat de van  

dodelijk gif voorziene en met H5N8 besmette maiskorrels die  

werden uitgestrooid in het Wolderwijd en de Gouwzee, niet per  

abuis uit de lucht kwamen vallen, maar per motorboot vanaf  

Bataviastad werden aangevoerd en uitgestrooid.  
 

Dat dit niet zomaar een boude  

vooronderstelling was van een  

freelance faunarechercheur, bewezen  

de lijkjes van visetende watervogels  

die ronddreven en aanspoelden te  

midden van de duizenden kuifeenden  

die werden vermoord terwijl zij op  

hun vertrouwde foerageerplaatsen  

duikend hun kostje opscharrelden.  
 

Maar omdat uw reisleider in de duistere krochten van het  
subversieve neoliberalisme zich meteen herinnerde, hoe hij in zijn  

jeugd aan Vlist en Kromme Rijn suikermais welde in een  

vanilleoplossing om er karpers, brasems en voorns mee te vangen,  

was al snel duidelijk dat die mais ook was opgenomen door witvis  

die daardoor een makkelijke prooi werd voor futen, schollevaren  

en meeuwen.   



Omdat hij nooit erg hard op zijn achterhoofd is gevallen en zich  

meteen herinnerde dat er op videobeelden, die een Duitse  

vogelaar hem in juni 2008 liet zien van barbaren die huishielden  

in de kolonie Grote Sterns in de Petten op Texel, zichtbaar was hoe  

de daders (zich veilig wanend omdat Natuurmonumenten de bewakingscamera’s had  

uitgeschakeld) doodgemepte oudervogels en hun vertrapte kuikens in  
zakken hadden gepropt en meenamen, leek het hem wel aardig  

om dit viseter-aspect extra uit te lichten.  
 

U begrijpt wel: koeien en hazen!   
 

Tot zijn niet geringe vreugde werd er dan ook eind november aan  

de  Ammersee bezuiden München een dode “Seeschwalbe”  

gevonden, die naar het Friedrich Löffler Instituut op het eiland  

Riems bij Greifswald werd gestuurd, waar men meteen zag dat  

het een Brandseeschwalbe ofwel Grote Stern was.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit lijkt misschien een triviaal gegeven, maar als uitgesproken  

kustvogel is de grote stern extreem zeldzaam in het binnenland en  

dan nog uitsluitend in voorjaar en nazomer en zeker niet eind  

november aan de voet van de Beierse Alpen. Dit betrof dus vrijwel  

zeker een diepvriesexemplaar dat afkomstig was van Texel.   



Bovendien bleek er zich tussen de kadavers die eerder  

in november langs het Wolderwijd aanspoelden een  

zeekoet te bevinden: een soort die hij in tientallen jaren  

intensief veldwerk in die regio slechts tweemaal in het  

IJsselmeergebied heeft aangetroffen.   
 

Ach ja: als je in korte tijd in tientallen gebieden kadavers moet  

uitstrooien dan moeten ook de vrieskisten er aan geloven en  

wordt licht vergeten dat ornithologie en avifaunistiek  
specialistische beroepen zijn!  
 

Niet erg snugger om dat te negeren!   
 

Maar al snel zou blijken, dat snuggerheid niet de sterkste kant is  

van het door het agro-, plezierschutters-, ruimingssjoemelaars en  

zwartslachtbolwerk ingehuurde janhagel.  
 

Want om naar Texel over te steken en daar de  

smienten te gaan vergiftigen was wel het aller  

stomste wat ze konden doen. Dat lag immers na  

de ganzenmoord van 2008 zó enorm in de lijn  

der verwachtingen, dat zelfs een imbeciel er  

mijlenver van weg zou zijn gebleven.  
 

Maar ja: orders van Texels Belang uiteraard, ook een hol vat  

zonder enig verstandelijk volume!  
 

Per ongeluk was Spotvogel namelijk aan boord van de veerboot in  

de namiddag van een dag waarop dit bekrompen agro-monstrum  

overleg voerde met LTO-collega’s van de vaste wal en kon hij aan  

dek gesprekken afluisteren waarvan zelfs hij rode oortjes kreeg.   
 

Want samenzwerende boeren zijn zó stom dat ze zélfs in publieke  

ruimten hun bek niet kunnen houden.  
 

Dá ge bedankt zei dá witte ge!     



Ook niet bepaald getuigend van enige  

hersenfunctie was het zich met een kist vol  

gif mais en een paar liter AI-extract verplaatsen  

van Texel naar Fryslân, omdat Spotvogel immers  

in deel 32 niet alleen een bezoek bracht aan het  
Workumse Jopie Huisman museum en aan de  

voormalige Trump werf te Makkum, maar ook rondkeek in Hiaure.   
 

Op dat moment was het voor hem al overduidelijk, dat het virus  

een buitenechtelijk product moest zijn van natuurhatende en om  

het hardst klagende melkveeboeren, jachtlijstgeile hobbyjagers,  

sjoemelende eendenhouders en louche vlees- en kadaver-  

sjacheraars.   
 

Hij wist toen al zéker dat Gaesterlân sterfte- en ruimingsvrij zou  
blijven en liet daarom zijn team controleren hoe terughoudend de  

jagers waren na de uitbraak in Abbega.  
 

Niet dus!  
 

Bij de prognoses van ’s virus verdere  

reizen twijfelde hij bij De Lemmer over  

een oost-route via Kuinre, Blokzijl,  

Vollenhoven, Genemuiden en Kampen  

maar koos de Ketelmeer-Vossemeer-  

Dronthermeer route omdat bij Urk het  

wasgoed van Jopie Huisman hem nog  

altijd in de ogen wapperde.   
 

Uiteindelijk de juiste keuze, omdat men na wat gepiel met  

smienten in de Drents/Overijsselse delta, kleur bekende door een  

eendenfarm in Kamperveen te infecteren en te ruimen.   
 

Allemaal dus zoals voorzien!    



Dass  hatt  man  nun  davon als men  

geheime en secure missies laat uitvoeren door  

volk dat werkelijk nergens voor deugt.   
 

Zoiets zouden méér subversieve opdracht-  

gevers moeten doen!        
 
 
 
 

Geholpen door zijn veelkoppige team dat het veldwerk in zowel  

Azië als Europa uitvoert werd al snel duidelijk, dat er directe  

verbanden en tijdlijnen bestaan tussen de jarenlange  

uitbraakgolven van meerdere typen van het AI-virus in Zuidoost-  

Azië en het soms ogenschijnlijk uit het niets opduiken van  

uitbraken in eigen land en in de Euregio.  
 

Zo is het doortastende team van Mei li er  

achter gekomen, dat er sinds 2001/02  

een vast patroon is te herkennen in de  

uitbraken van Vogelgriep in ZO-Azië en  

dat 2003 daarbij een jaar was waarin  

vooral Indonesië in extreme mate werd  

getroffen, terwijl haar eigen land Taiwan in 2014/15 aan de beurt  
was.  
 

“It seems to me”, mailt ze, “that somebody is sowing bird flu virusses  

throughout the region in a matter that could’nt be without major  

financial interests for some particular company.”     
 

Ze wijst er daarbij op, dat in 2014/15 ruim driekwart van alle  

kleine familiebedrijfjes op Taiwan tot de bedelstaf werd gedreven  

door uitbraken van maar liefst vijf verschillende mutanten die  
allemaal synthetisch en dus fabrieksmatig geproduceerd bleken te  

zijn.   
 

“They’re definitely not fabricated anywhere in Asia”, meldt ze.     



Vanuit haar appartement in Taipei  

skyped Mei li verder, dat ze niet alleen  

in haar eigen land maar ook elders in de regio ZO-Azië  

expansional movements waarneemt bij deze bedrijven, die  

kennelijk vacante marktsegmenten aan het innemen zijn.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zo begint zich dus het beeld af te tekenen van crimineel piranha  

gedrag, waarbij er massaal Vogelgriepvirus wordt uitgezaaid met  

het doel om langs die weg een almaar groter deel van de  
pekingeendenmarkt in handen te krijgen.   
 

Maar vooral essentieel is haar opmerking: “It’s very remarkable  

that in this particular season there hardly are any outbreaks here in  

Asia, while on the opposite it seems that there definitely are lots of  

virological troubles in some parts of Europe and especially in  

Holland!”     

 

Dat was ook ons al opgevallen zodat zal worden aanbevolen om de  

reisbescheiden van door ons verdachte personen te laten scannen  

op buitenlandse reizen in perioden waarin het virus in ZO-Azië  

disproportioneel de kop opstak.  
 

Dat kan pas voor écht pakkend nieuws zorgen in reformatorisch  
Ermelo!           



Hoofdstuk 4. Hoe de vogelgriep verdween uit Fryslan  
 

                             Een schokkend kerstverhaal  

 

In het vorige hoofdstuk zagen we hoe het synthetische virus,  
verpakt in strychnineverzadigde maiskorrels, zich gemotoriseerd  

vanuit Den Helder via de Afsluitdijk naar het Heitelân verplaatste.   
 

Geheel planmatig werd er toen doorgereden naar het  

Noorderleegh, waar men vrij spel had omdat er in dit uitgestrekte  

gebied overdag en ’s nachts geen sterveling te zien is.   
 

Maar bij de volgende virale strooistop, Hiaure, moet er een kink in  

de kabel zijn gekomen waardoor men doorreed naar de Wâlden,  

het Lage Midden en de Greidhoek, waar in Abbega een handvol  

virale gif maïs uitgelaten werd in een leghennenstal.  
 

In plaats van toen te zijn doorgereden naar de Noordoostpolder of de  

omgeving van Blokzijl en Staphorst, waar ook wel kippenschuren te  

besmetten waren, nam het strooiteam bij Snits de N354 en A32 naar  

Ljouwert om vervolgens via de N 361 naar Dokkum en N356 naar  

Hiaure te rijden om daar een paar leghennen via vergif te besmetten.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Daar moet dus een vast plan aan ten grondslag hebben gelegen, want  

zes dagen tevoren was men daar immers ook al geweest.  
 

Wellicht schikte het toen in Sumar en Almere niet om 28.500 ten  

onrechte vergaste hennen te slachten en te verwerken, want we  

weten immers, dat er in die slachterij de ene dag maar een handvol  

en de andere dag wel tot vijftig mensen werken.   



Dat personele patroon zou best weleens met ruimingsaanvoer te  

maken kunnen hebben, omdat daarvan het juiste tijdstip moeilijk te  

bepalen is.        
 

Wij gaan hierover niet speculeren, want dit is uiteraard een zaak  

voor Rijksrecherche en FIOD, die dit hele dossier op enig moment  

beslist tot onder de onderste steen gaan uitzoeken.  
 

Bovendien had er allang een onderzoek moeten lopen naar het  

genetische adres waar deze artificiële synthetische smetstof werd  

geproduceerd, want alleen dáár is immers inzicht te verkrijgen in  

de personalia van de afnemers en van de hoeveelheden geleverde  

ampullen.  
 

Dat moeten forse kwanta zijn, aangezien het nepvirus  

inmiddels al op honderden plaatsen in Europa is uitgezaaid  

met behulp van een sterfte-katalysator die bij de normale  

virale swaps-test niet  

traceerbaar is.  
 

Daardoor lijkt het alsof er waarlijk  

een H5N8-epidemie is uitgebroken,  

maar bij nauwkeurige analyse blijkt  

het virus zich langs onnatuurlijk  

strakke patronen te verplaatsen,  

zoals ook eerder in dit hoofdstuk  

wordt aangetoond.  
 

Bovendien klopt deze NVWA-kaart  

niet, omdat de ruimingen bij  

Hierden, Ermelo en Deurne moedwillig 

zijn weggelaten.  



Vooral het uitbrakenstraatje vanuit de Gelderse Vallei naar Boven-  

Leeuwen is een schoolvoorbeeld van een hoax en als die lijn  

noordwaarts wordt doorgetrokken dan belanden wij exact op een  

industrieterrein in Lelystad.   
 

Jawel: vlakbij het Batavia werf en het virologisch lab van ID-WUR!   
 

Kwam daar in januari 1984 ook niet het clandestien in de  

Noordoostpolder uitgezaaide Mkz-virus vandaan?     
 

Zoals u bemerkt heeft ook Spotvogel ze nog aardig op een rijtje en  

begint er zich een duidelijke allee van moedwillig besmette en dus  

ten onrechte geruimde bedrijven af te tekenen.   
 

En op die bedrijven pleegt het ruimingspersoneel van het  

overheidsmonstrum NVWA aan de lopende band misdrijven  

ingevolge de Dierenwelzijnswet.  
 

Want met levende dieren omgaan  

alsof het vuilnis is, hen achteloos in  

big bags smijten en daarin  

vergassen tart werkelijk alles en  

maakt dat de verantwoordelijke  

VVD-ministers op dezelfde wijze  
door parketwachters voor het  

gerecht gesleept moeten worden.  
 

Maar dit ( nu nog even) terzijde!   
 

Want op de terugweg vanuit Fryslan besmette het 

strychnine-virus opnieuw een handvol  

dieren op het eendenbedrijf in Kamperveen,  

dat het ook al in 2014 moest ontgelden omdat  

het kennelijk geen contractant is van een  

overheersende marktpartij.  



De totalitaire neoliberale wetten waar niemand voor gestemd  

heeft, zijn namelijk hard én onrechtvaardig en al die ten onrechte  

geruimde eenden die op papier door Rendac vernietigd werden,  

vormen geheid straks ergens de toppic van het kerstdiner.   
 

Ruimingseend: goedkoper krijgt de slachter en vermarkter ze  
nérgens en de schatkist mag de boer compenseren!   
 

Zó en gaat u nu maar eens uitvogelen wie hier al uitzaaiend stinkend rijk 
van worden. 

Dát lijkt namelijk het megalomane verdienmodel te zijn achter die  

ruimingswoede van kerngezonde en topfitte pluimveestapels  
waarvan je wel volkomen krankzinnig moet zijn om die de  

verbrandingsovens in te mikken.  

Voor wie het zich nog herinnert: in juli 2003 kampte Rendac Son  

zogenaamd met overcapaciteit door de enorme aanvoer van  

geruimd pluimvee en kreeg toen van top-witteboordensjacheraar  

Cees Veerman permissie, om honderdduizenden kakelverse  

kadavers in big bags te begraven op de stortplaats Linner Struiken  

onder Roermond.   
 

Later vernam Spotvogel van een kraanmachinist uit Sint Joost dat  

er ’s nachts grote bedrijvigheid had geheerst op dat terrein en dat  

al het geruimde materiaal in vrachtwagens afgevoerd zou zijn  
naar vleesverwerkingsbedrijven boven de rivieren.             
 

Ook een manier om de kluit te belazeren.    
 

Hij is nooit op de Plaats Delict gaan graven maar nam het  
voetstoots aan van die rondborstige Limburger.   
 

Want ook met kadavers is goud te verdienen!    

Zéker als het er honderdduizenden zijn.     
 

 



Om niet in herhaling te vervallen laten we het ruimingengebied  

ter weerszijden van het Veluwemeer links en rechts liggen en  

stellen vast, dat alleen al de vermelding (in deel 32 van deze serie) van  

het feit dat er ook bij Zeewolde meerdere eendenhouderijen  

zijn, die bedrijven kennelijk van smetstof en ruiming verschoond  
heeft gehouden.   

 

Daarbij zien wij twee mogelijkheden:  

1) de eenden hadden niet de juiste leeftijd om 

via een ruiming in een sluikslachterij verwerkt 

te worden, of 

2) de dieren waren wél slachtrijp maar men 

deinsde er voor terug, omdat zulk een ruiming al prominent via het 

Internet voorzien werd.  

 

In dit laatste geval zijn de dieren in de loop van de 

maand december regulier geslacht, maar liep de 

contractuele eigenaar wel de dubbele inkomsten mis 

omdat er geen compensatie uit het 

dierenwelzijnsfonds kon worden opgestreken.  

 

Want dit zeer lucratieve doch criminele en asociale verdienmodel gaat 

er immers van uit dat iedere eend, gans, kip en kalkoen bij een 

ruiming driedubbel geld opbrengt namelijk: 

- eenmaal via het dierenwelzijnsfonds vanuit de schatkist. 

- de tweede maal via de destructiefactuur – ook uit de schatkist. 

-  de derde maal via het opgetuigde zwartslachtcircuit.  

 

Inderdaad: op zo’n manier worden sommigen slapend rijk terwijl de 

samenleving voor de kosten mag opdraaien! 

 

Voorlopig beschuldigen wij dus niemand, maar vestigen 

wel de aandacht op uitermate verdachte lijnen die er met 

enige inspanning rondom nagenoeg iedere ruiming van 

veestapels te ontdekken zijn. 

  



Doorgaans blijkt er in de omgeving van dergelijke rook ook inderdaad 

vuur te zijn: vaak smeulend maar bij tijd en wijle echt laaiend! 

    

Rook en vuur spelen ook een rol wanneer wij proberen om helder te 

krijgen, hoe de overheidsbemoeienis met de vogelgriep en andere 

veterinaire ruimingen zich verhoudt met het fatsoen dat er van ons 

machtigste openbare lichaam verwacht mag worden. 

 

U herinnert zich nog wel dat Spotvogel al in januari 1984 op het spoor 

kwam van de door het CDI te Lelystad in de Noordoostpolder 

uitgezaaide Mkz. 

 

Die hoax liep synchroon met het aantreden van mr.Tjibbe 

Joustra als secretaris-generaal op LNV en van een collega-

ambtenaar die zijn hele leven werkzaam was in de bunker 

aan de Bezuidenhoutseweg vernam hij, dat die geheime 

actie aan het CDI was opgedragen vanuit de ambtelijke top 

van LNV: ergo door Joustra himself!  

   

Eveneens van binnenuit vernam uw luistervink, dat Joustra ook de 

ambtelijke vector was achter de uitbraken van Varkenspest in 1997 en 

Mkz in 2001 en dat hij ijlings de benen nam toen woedende boeren 

een proces tegen de Staat aanspanden, dat hem zeker de kop zou 

kosten.  

 

In dat proces stelde de hoogste rechter de eisende partij meermalen in 

het gelijk maar het oorzakelijk voorwerp was gevlogen en liet bij 

UWV, NTCb en nu weer bij de Onderzoekraad voor Veiligheid een 

ongelofelijke puinzooi achter.  

 

Al meteen na het aantreden van het eerste kabinet Balkenende in 

februari 2002 werd Spotvogel opmerkzaam gemaakt op contacten 

tussen de nieuwe bewindsman op LNV Cees Veerman en de toen 

juist als SG op dat departement afgetreden Joustra. 

 

 

 



Deze twee psychopathische parvenuen kenden elkaar al vele jaren en 

als oud-directeur DLO en bestuurder van de tot universiteit 

opgeleukte Landbouwhogeschool, kon Veerman Joustra’s adviezen 

goed gebruiken. 

 

Met de kennis van nu heeft het er dan ook sterk de schijn van, dat dit 

tweetal de Vogelgriepuitbraken van 2003 regisseerde en naar een 

walgelijke climax voerde.  

Bij die van meet af aan in scene gezette hoax kon Spotvogel, 

vanachter zijn bureau in het Alterragebouw, het geplande verloop van 

die uitbraak van dag tot dag volgen, simpelweg door regelmatig een 

blik te werpen op de ontwerpkaarten van de Projectgroep 

Herinrichting Vallei, Maashorst, Peel en Kempen: pal beneden 

zijn eigen werkplek! 

   

Kwestie van altijd op het goede moment op de juiste plaats zijn! 

 

Hij is er dan ook van overtuigd, dat dit tweetal niet alleen die 

hele walgelijke maskerade in scene zette, maar ook bedacht dat een 

waar schrikbewind met woninginvallen, arrestatieteams en 

lievelingsdieren als afval in kratten aan de straat zetten, land en volk 

voor eens en altijd zou overtuigen van het grote gevaar van de 

Vogelgriep.  

 

Er zijn in de geschiedenis van onze civilisatie louche bestuurders voor 

minder op het schavot geëindigd!  

 

In dat tijdgewricht zal dus ook het megalomane verdienmodel zijn 

ontstaan om onfortuinlijke pluimveehouders 

van al hun dieren te beroven en daarmee 

zwarthandel te bedrijven, terwijl de geruimde 

slachtoffers nooit een cent compensatie zagen. 

 

Hierbij is het interview verhelderend, dat 

eenden-ondernemer Tomassen gaf aan een 

regionaal medium en zich daarbij liet ontvallen, 

dat de Vogelgriepruimingen van 2003 zijn 

bedrijf groot hadden doen worden. 



 

Kennelijk fluisterden dus de architecten van die schandalige hoax de 

eigenaren van geselecteerde pluimveehouderijen in, langs welke 

wegen er fortuin te maken was. 

 

Meent u nu vooral niet dat Spotvogel een tik van een windturbine 

heeft gehad, want het vervolg van dit onderzoek leert ons dat dit alles 

naadloos past in de toekomstmodellen voor de brave new world, die 

in het diepste geheim door het kapitalistische Bilderberggenootschap 

worden ontwikkeld.  

In deel 32 en 33 wordt al de in 2022 geplande Floriade 

genoemd, die zich in Flevoland zal afspelen en waarbij 

niemand minder dan luxe baantjeshopper Tjibbe Joustra 

voorzitter is van het comité ter voorbereiding van dit 

afzichtelijke monstrum, waaraan men met wat tegenslag de 

veteranenziekte kan overhouden.  

     

Want dankzij het inademen van de 

legionellabacterie op de West-Friese Floriade 

van 1999, vonden 35 mensen de dood terwijl 

velen er jarenlang de gevolgen van 

ondervonden. 

 

Dit zou toch ten minste tot nadenken behoren te stemmen en tot 

terughoudendheid moeten manen bij het opzetten en inrichten van 

dergelijke eenmalige festijnen die het oogmerk hebben om in korte 

tijd erg hoge omzetten te draaien.  

 

Daarom is het op zijn minst zeer verontrustend, dat niet 

alleen de gewetenloze Joustra, maar ook de al even 

scrupulearme Veerman bij de organisatie van dit 

verwerpelijke kapitalistische bedenksel betrokken is.  

 

Dit doet vermoeden, dat het eerder geuite gevoel van verwantschap 

tussen de huidige virale gif malaise rondom Almere en bij Six 

Flaggs/Walibi in directe relatie staan tot de activiteiten die daar zeer 

binnenkort een aanvang zullen nemen met het bouwrijp maken van de 

Almeerse stadsnatuur.  



 

Wat hier dan de relatie is met de moedwillig vergiftigde en met 

vogelgriepvirus besmette duikeenden in Wolderwijd, Gouwzee en 

Buiten IJ is nog niet helder, dus ook daar speculeren we niet over.  

 

Overigens blijken er zelfs nú nog lieden rond te lopen die hun hele 

leven dankzij de vogels en pracht job hadden en nog altijd blind zijn 

voor de waarheid achter dit gigantische gif-misdrijf. 

Daar winnen we dus nóóit een oorlog mee!  

  

Want het zijn deze zelfde blinde ongelovigen die niet eens beseffen 

dat er zich na de kuifeendensterfte van begin november negens meer 

iets dergelijks heeft afgespeeld met deze soort in de hoofdrol.  

 

Direct daarna immers ging men over tot het massaal 

vergiftigen van smienten en zelfs nadat Spotvogel dit 

expliciet had voorspelt en daarbij de plaatsen noemde 

waar zich vooral zulke massacres zouden gaan voordoen, 

bleef men vrolijk met het hoofd in het zand en in een 

mollengang zitten wormenhappen. 

 

Dit zegt veel over de enorme besefschade die HAARP en 

CHEMTRAIL COMP. al hebben aangericht met de 

jarenlange besproeiingen met chemicaliën, die volgens 

dergelijke lieden ook niet bestaan terwijl zelfs een blinde 

zulke langdurig zichtbare en dan uitwaaierende strepen met 

de ogen dicht kan waarnemen.  

 

In dit dossier gaat het om virus dat naar zijn aard onzichtbaar is en om 

strychnine gif dat onzichtbaar blijft zolang men het verdomd om 

kadavers inwendig te onderzoeken noch toxisch te bemonsteren.  

 

Dat laatste wordt nagenoeg onmogelijk gemaakt omdat de daders van 

de vergiftigingsacties deel uitmaken van de NVWA-kliek die hen alle 

aangebrachte kadavers ter hand stelt.                                                        



Zodat zij die kunnen laten verdwijnen en omwisselen voor door 

henzelf besmet materiaal, dat zij naar het onderzoekslab brengen.  

 

In ieder geval lijdt het geen enkele twijfel, dat de rotgans die door 

Omrop Fryslan op het eiland Griend werd gefilmd en ook de op You 

tube geplaatste doodsstrijd van een Smient in de Starrevaart bij 

Leidschendorp, met 100% zekerheid vergiftigd waren met Strychnine.  

 

Wij gaan hier niet beschrijven welk een afgrijselijk pijnlijke dood 

dieren – en mensen – sterven die inwendig in aanraking komen met 

strychnine, want daarom is het gebruik ervan ook in nagenoeg alle 

westerse landen verboden. 

 

Echter, de Flevolandse beulsknechten die in opdracht handelen van 

een syndicaat waarin ook onze Rijksoverheid een toonaangevende rol 

speelt door het op ongehoorde schaal vervreemden van 

bewijsmateriaal, hebben met gebruik van dit verderfelijke gif 

inmiddels al een spoor van dood en ellende door Europa getrokken. 

 

Er moeten al ver boven de honderdduizend watervogels en wellicht 

zelfs een veelvoud daarvan in weiden, op akkers, in moerassen en in 

oeverlanden liggen weg te rotten, terwijl predatoren aan hun karkas 

vreten en daarmee zichzelf een wisse dood bezorgen. 

 

Het is Tweede Kerstdag 2016 en het NOS-journaal meldt dat er op het 

donderdag jl. geruimde bedrijf in Stolwijk H5N8 is aangetroffen. 

 

Van ambtelijke molens gesproken. 

 

Op onze twee brieven aan Staatssecretaris van Dam kwam zelfs geen 

bericht van goede ontvangst, want in de klauwen van de VVD zou hij 

zelfs zonder kik zijn familie laten vergiftigen. 

 

We leven intussen in een weerzinwekkende barbarij die door bijkans 

niemand wordt gezien en begrepen. 

 

En het virus lijkt Fryslân verlaten te hebben!  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

    ’t is mei sizzen nét to dwan !  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

         Foar de kofje nét eamelje!  
 
De Faunarecherche, 27 december 2016  


