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Deja vu!                                                 

Vanochtend, dinsdag 13 januari 2015, beleefde 

Spotvogel weer eens een onvervalst Deja vu-moment. 

Blijkens een krantenartikel dat hem via de digitale 

snelweg ter hand werd gesteld, blijken er in het voorbije 

weekend maar liefst twee hoog-pathogene merken van 

het discutabele bio-industriële vogelgriepvirus te zijn 

vastgesteld. Op het autonome vrij-Chinese eiland 

Taiwan nog wel! 

Daags voor dit weekend aanving verzond uw ijverige 

virtuele leesmapvuller immers deel 7 van de snel 

groeiende miniserie “Vogelgriepdossier 2014/15”, waarin 

een prominente plaats is ingeruimd voor dit 

vrijgevochten ministaatje. Dat kan bijna geen toeval 

zijn!  

Het doet mij dan ook meteen denken aan 2003 toen, 

zoals in het dossier De Pestvogels van Veerman kan 

worden gecontroleerd, het verloop van de zogenaamde 



H7N7-uitbraak in ons land van dag tot dag naadloos 

kon worden voorspeld. 

Taiwan ligt op een virale steenworp van de 

overbevolkte kusten van de nog veel overbevolktere 

Chinese Volksrepubliek en ik garandeer dat men daar 

nu al in de rij staat om miljardvoudig Tamiflu in te 

slaan.  

Ter preventie tegen een Pandemie die er ook nu niet zal 

komen! 

Intussen worden al wel de trekvogels in de 

beklaagdenbank gesodemieterd. Want die zouden de 

smetstof vanuit Hekendorp naar Taipei hebben 

gebracht.  

Het lijkt mij erg verstandig om deze kulverhalen te 

negeren en de passagierslijsten van recente (=sinds 

Sinterklaas)intercontinentale vluchten naar 

Taiwan minutieus te checken op virale aanwezigheid.  

Toeval bestaat immers niet en het was te voorzien dat 

deze ‘uitbraak’ op de rol stond om te gaan gebeuren.  



Want de ontdekking van één hoog-pathogeen virus op 

Taiwan zou nog binnen de grenzen van de redelijkheid 

liggen.  

Maar twee verschillende hoog-pathogene mutanten 

tegelijk op Taiwan is net zo onwaarschijnlijk als het 

simultaan verschijnen van Olifant en Giraffe op 

Texel!  

Het is een beangstigende gedachte, dat een besmetting 

en “uitbraak” al kan worden veroorzaakt door de 

inhoud van één capsule, die iedereen in toilettas, 

laptopkoffer ,iPod etui of handbagage in kan voeren 

om in of bij een pluimveestal uit te strooien.  

Er is alleen maar een intercontinentale vlucht en een 

niet viraal gespecialiseerde grenscontrole nodig om zo’n 

besmetting tot stand te brengen.  

Zoals 5 dagen geleden ook al werd aangegeven!  

               



                                                         

Here is the news 

Zoals eerder gezegd, werden er afgelopen weekend dus op het eiland Taiwan op twee 

verschillende plaatsen totaal verschillende mutanten van hoog-pathogeen Vogelgriepvirus 

aangetroffen. Dat is op zichzelf al wonderbaarlijk, omdat al sinds 2005 bekend is dat het 

tegenwoordige Aviare influenza virus een gemodificeerde, voor militaire doeleinden 

synthetisch ontwikkelde, ziekteverwekker is, die uitsluitend in de bio-industrie voorkomt.  

Dit nep virus biedt uitgelezen mogelijkheden voor overheden om risicoloos grootscheepse 

saneringen uit te kunnen voeren op ‘verdenking van virale aanwezigheid ’, omdat men de 

smetstof immers zélf in de te ruimen pluimveestapel kan brengen. Dat voorkomt nare en 

dure claims achteraf en werd bij ons in 2003 dan ook massaal door LNV gepraktiseerd. 

                          

 



Maar het is ook een uitermate probate en waanzinnig winstgevende mogelijkheid voor 

octrooihoudende farmacieconcerns, om specifieke geneesmiddelen en antistoffen op 

voorspelbare basis – dus zonder echt bedrijfsrisico- te kunnen produceren en 

vermarkten! 

In dit geval heet dat middel Tamiflu!  

Er kleeft dan ook een hoogst bedenkelijk luchtje aan deze “uitbraken” op een virale 

steenworp afstand van de kusten van Volksrepubliek China, waar in principe 1.2 miljard 

shots Tamiflu uitgevent kunnen worden.  Taiwan zelf heeft slechts 22 miljoen inwoners, 

maar ook zo’n schnabbelomzet valt natuurlijk niet te versmaden!  

             

Het gaat bij zo’n omzetperspectief natuurlijk helemaal niet meer om de 

volksgezondheid, maar om banaal winstbejag ten koste van mensenlevens. 

Erg veel mensenlevens, als het verkeerd mocht uitpakken! 

Daarom is bij ons ook de vaste griepprik zo’n uitermate discutabel monstrum, waaraan 

Spotvogel zich dan ook nooit heeft overgegeven. 

Dat vaccin wordt u immers al jarenlang huis aan huis aan het begin van ieder nieuw 

“griepseizoen” door middel van medische reclame aangeboden en leidt tot enorme 

omzetcijfers voor de farmacie.  

En tot toenemende aantallen ernstige ziektegevallen onder onze de burgerij!  

          

Edith Schippers is een van onze betere vakministers, maar moet zich geen oren laten 

aannaaien door de farmacie, die met hun neoliberale ‘belooncultuur’ er debet aan is dat 

medici steeds méér onnodige medicatie voorschrijven. 

Hierdoor kunnen op zichzelf tamelijk onschuldige kwalen uitgroeien tot chonische 

aandoeningen die tot langdurig gebruik van almaar zwaardere medicijnen kunnen 

leiden. Dat moeten we niet willen!      



   

Terug nu naar Azië, waarvan  men veronderstelt dat wij nu al zijn vergeten dat er 

afgelopen herfst een eerste geval van Vogelgriep H5N8 werd vastgesteld in Zuid-Korea. 

Korte tijd later ontdekte men in Hekendorp in een afgesloten kippenstal de 

aanwezigheid van datzelfde hoog-pathogene synthetisch-industriële virus, dat daar 

logischerwijze slecht door menselijk toedoen terecht kan zijn gekomen.  

Merkwaardigerwijze vond men korte tijd later datzelfde virus bij Kamperveen, ruim 100 

kilometer vanaf Hekendorp en werd er op Rügen, bijna 700 km ten noordoosten  van 

ons Groene Hart, een wintertaling geschoten die miraculeus genoeg ook met H5N8 

besmet bleek te zijn.  

Vanwege het eerdere geval in Zuid –Korea roeptoeterde men toen meteen dat 

wintertalingen- waarvan vogels van de Oost Siberische populatie inderdaad ook in 

Korea voorkomen- het virus naar Europa hadden gebacht.   

Daarbij vergat men dat er al ruim een eeuwlang trekvogelonderzoek wordt gedaan met 

behulp van geringde vogels en dat er geen enkel bewijs bestaat dat Oost- Aziatische 

talingen enig contact hebben met vogels uit de West- Paleractische leefgebieden.  

Of omgekeerd !   

 

 



     

  

Ook nu weer bazelt men op Taiwan meteen over mogelijke verspreiding door trekvogels  

terwijl bekend is dat de hygiënische omstandigheden in de pluimveehouderij en - handel 

overal in Azië abominabel slecht zijn. Broeinesten van veterinair ongerief!   

Maar dit alles laat onverlet, dat een kunstmatig in een Westers lab ontwikkeld en 

fabrieksmatig geproduceerd industrieel oorlogsvirus niet zomaar op een eiland in de 

Zuid- Chinese Zee kan opduiken. 

En al helemaal niet in twee totaal verschillende smaken: H5N2 en H5N8.  

By the way: met het blote oog  zijn virussen bij ons niet op te sporen. We mogen hopen 

dat deze foto niet de Taiwanese ontdekker van dit virale doublet toont. 

Al kijkt Spotvogel echt nergens meer van op!     
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