	
  

SCHIPHOLGATE
LAATSTE NIEUWS: LEUGENACHTIG OFFENSIEF VOOR GANZENMOORD
Vandaag verscheen er in Trouw een artikel getiteld “Onderzoek op Texel: alleen vergassen effectief.”
Dit moet wel een prachtig cadeau zijn voor staatsecretaris Atsma. Een geschenk uit de gereformeerde hemel, zo
te zeggen. Want het pseudowetenschappelijke Wageningse toeleveringsbureau voor alle gewenste oplossingen
‘Alterra’, komt zomaar ineens met het goed doortimmerde antwoord op de vraag of vergassen van ganzen
daadwerkelijk een middel is om de populatie duurzaam te verkleinen. “Ja”, zegt onderzoeker David Kleijn, die wel
helemaal drie broedseizoenen lang op Texel de ontwikkelingen volgde van de daar in 2008 nagenoeg geheel
geruimde broedpopulatie.
Drie seizoenen? Dat is precies de tijd die de meeste jonge grauwe ganzen er over doen om volwassen te worden!
De broedsels van dit jaar kunnen nog maar amper vliegen, de kuikens uit 2010 en 2011 zijn nog niet geslachtsrijp
en in 2009 waren er nauwelijks nog jonge grauwe ganzen op Texel die het Dukemassacre van een jaar eerder
hadden overleefd. Aan wat voor soort populatie heeft die Kleijn dan feitelijk onderzoek gedaan?
En kent hij niet de wetenschappelijke mores van check, check en dubbelcheck voordat men met de resultaten
naar buiten treedt? Ach ja, het zijn slechte tijden voor de orderportefeuille van een onderbetaalde
gelegenheidswetenschapper zullen we maar denken. Temeer daar Kleijn al jarenlang in het uitermate dubieuze
gezelschap verkeerd van een seniorcollega die maar liefst tot tweemaal toe in een toonaangevend mondiaal
wetenschappelijk magazine een rectificatie moest plaatsen omdat hij in zijn populatie-ecologische beweringen
over Arctische ganzen straatlengten voor zijn beurt had gesproken. Als wij het ons goed herinneren dan betrof het
rechtzettingen in The Ibis en Ecology. Jawel beste Trouw redactie, dat is nog eens iets ander dan de valse
beschuldigingen aan ons adres overpennen uit de virtuele Volkskrant. Wij zullen tegen u beiden een klacht
indienen bij de Raad voor de Journalistiek, want laster en leugen verspreiden kan en mag niet het voorland zijn
van onze aan lager wal rakende media!
Liever géén schrijvende pers, dan Stasi pers!
Terug dus naar David Kleijn, de Waterlandse pseudowetenschapper annex boerenzoon met boerse ganzenhaat,
die (tegen forse betaling, is het niet meneer Atsma?) na drie jaar “onderzoek” de gaskraan voor de totale
Nederlandse ganzenpopulatie wil opendraaien. Kleijn heeft drie weken geleden kennelijk meegekeken, toen Duke
op het grasland aan de Oosterpoel dat zijn melkveehoudende familie pacht van Staatsbosbeheer, honderden
kuikens doodtrapte achter zwart landbouwplastic en volwassen ganzen op een uitermate wrede en pijnlijke
verstikkingsdood trakteerde.
Dan heeft hij dus ook kunnen zien hoe maar liefst 7 provinciale ambtenaren deze barbarij ongecontroleerd lieten
gebeuren! Ook wij sloegen het gade en waanden ons drie decennia terug in de tijd en diep in de meest donkere
dagen van de DDR.
Met dank aan het CDA, dat niet alleen onze ganzen maar ook onze beschaving vergast!
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