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De Nederlandse Vakbond Pluimveehouders heeft
een dubbel gevoel bij de ruiming van vier Gelderse
eendenbedrijven. “Het heeft een enorme impact
dat zoveel dieren geruimd worden, maar tegelijk
voelen wij ons ook opgelucht dat er geen
vogelgriep is aangetroffen” aldus woordvoerder
Hennie de Haan (sic).
Het ministerie (van EZ: facts of life etc.) heeft
vandaag overleg met de NVWA en beslist daarna
over de verdere aanpak van de Vogelgriep. Op dit
moment geldt er nog een vervoersverbod in de
regio rondom de geruimde bedrijven.
“Een vervoersverbod heeft een grote impact op ons gebied, want alles
gaat op slot. Eieren mogen niet worden vervoerd en hetzelfde geldt
voor mest, strooisel en dieren,” benadrukt de Haan. Zij hoopt dat het
vervoersverbod snel opgeheven wordt als blijkt dat er geen kans is op
verdere verspreiding van het virus.
(mediabericht d.d. 28.11.’16)

Tot zover het bericht dat uitging van de
club waarvan de in het vorige dossier
prominent ten tonele gevoerde Jan
Wolleswinkel voorzitter was ten tijde van
de uitbraak van H7N7 bij boer Schimmel
te Scherpenzeel, eind februari 2003.
Oplettende lezertjes vroegen zich vannacht – meteen na het
ontvangen van dossier #32 in hun mailbox- al af wat
Wolleswinkel en van den Brink zo kort voor die uitbraak is ’s
Heerennaam te zoeken hadden bij dat vrijloopbedrijf: een
aanwezigheid die nooit meer te ontkennen valt omdat zij die
tegenover de pers en de minister van LNV Cornelis Pieter
Veerman luid en duidelijk hebben uitgesproken.
U mag best weten dat die vraag Spotvogel ook destijds al heeft
bezig gehouden en het zou hem niet verbazen als deze twee
ooggetuigen ook meteen de veroorzakers van die uitbraak bij
een hen onwelgevallige collega geweest zouden zijn.
We zullen het nooit weten, want Wien overleed op 10 januari
2010 met- voor het eerst in zijn leven – zijn kaken stijf op
elkaar geklemd, terwijl de nog in leven zijnde Wolleswinkel
er om bekend staat dat hij uitsluitend leugenpraat verkoopt,
zodat zélfs bij een inkeermoment niemand hem zou geloven!

De lokale woordvoerder van de NVP heet dus Hen
de Haan: een verrassend tweeslachtige naam voor
een pluimveehouder!
Maar ach: er zijn al jarenlang structurele problemen in de
Nederlandse pluimveehouderij en de hieraan gelieerde
ondernemingen(denk aan Kwetters’ gecertificeerde en
daardoor extra pittig geprijsde Henneneitjes),dus we gaan op
zulke naaktslakjes geen zout leggen.
Aangezien vrijloopkippen en echte erfscharrelaars verzot zijn
op naakt- en huisjesslakken is het trouwens raadzaam om de
zoutpot maar in het kunstmest- en pesticidenhok te laten
staan. Dat voorkomt ongevallen, want eenmaal uit de
verpakking lijkt die troep verdomde veel op elkaar.
Wat dat betreft toont zo’n gifhok erg veel overeenkomst met
de vogelgriep. Schijnwaarheid, leugen en bedrog zijn in alle
smaken leverbaar, er komen almaar nieuwe merken op de
markt en de bijsluiters vertellen altijd slechts een fractie van
het verhaal. Rookgordijnen en mistflarden alom!

Iets dergelijks speelt zich thans ook af rond de zogenaamde
vogelgriepuitbraken in ons IJsselmeergebied, waarbij men de
kafferfout beging om van start te gaan in het Wolderwijd,
kennelijk in de veronderstelling dat de grote sterfte in de
Gouwzee twee dagen later die “uitbraak” wel zou verdringen.
Jawel: dat gebeurde in de media en al na 48 uur hoorde men de
NOS, d e Telegraaf, de Volkskrant en de andere pulpzuilen er
niet meer over. Maar gelukkig zijn er ook nog RTL, SBS en
natuurlijk een keur aan lokale ether- en internetmedia.
Zodat er weinig gebeurd zonder dat het wel ergens wordt
opgemerkt, doorgegeven en /of vastgelegd.
Daar gaan wij en u dus ons voordeel mee doen!
In virusvrije galop….!

Hoofdstuk 1. Geen kattenpis
Ergens aan het begin van week 45 (6 -11 november) vonden inwoners van
Zeewolde opmerkelijk veel dode watervogels in en langs de oevers
van het Wolderwijd en maakten daarvan melding.
Hoewel het om wilde watervogels ging die wettelijk tot het domein
van de Flora- en faunawetgeving behoren, werden de kadavers
overgedragen aan de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit, die
er aanvankelijk vroeg aangeleverde kerstbouten van leek te maken.
Want hoewel er bij virale verdenking letterlijk a la
minuut een bemonstering op aanwezigheid van Aviaire
influenza virus kan plaatsvinden en er bij een dergelijk
massaal sterven háást geboden is, duurde het tot
zaterdag 12 november voordat het nieuws naar buiten
kwam dat er bij Zeewolde vogelgriep was vastgesteld.
Dit moet een reden hebben gehad, want in die eerste
berichtgeving werd slechts over “begin deze week”
gesproken terwijl de datum en tijd van melding en
ontvangst van de eerste kadavers wettelijk vastgelegd
moet zijn bij een overheidsdienst als de NVWA.
Spotvogel houdt het op de 7e november en u merkt later wel
waarom!
Kennelijk had men opdracht om de juiste datum buiten beeld te
houden, want anders kan er geen enkele reden worden bedacht
waarom er een volle werkweek werd gewacht met het inlichten van
de media, terwijl het om een uitbraak onder wilde watervogels ging
die op deze schaal nog niet eerder in
ons land was vastgesteld.

Het leek dan ook direct al meer op sterfte door vergiftigd voedsel!
Ook is het erg verdacht, dat de NVWA de media pas in het weekend
inlichtte, temeer omdat dit buiten ambtelijke kantooruren viel en het
viraal bemonster en analyseren van weefsels geen dagen werk kost.
Zoals Spotvogel al direct voorzag en ook vastlegde, moesten er achter
de façade van Vogelgriep een of meerdere verdienmodellen schuil
gaan die zich enerzijds alras deden gelden, doordat de wilde
watervogels in diskrediet werden gebracht als bewezen verspreiders
en veroorzakers van hoog-pathogene volgelgriep én……..?
Juist …..,
Èn?
Om antwoord te krijgen op die vraag
was enige wachttijd geboden, maar uw
virale volger keek in die spanne vanuit
zijn Zeewoldens penthouse angstvallig
naar de overzijde van het Wolderwijd en
Nuldernauw, waar zich vanouds
meerdere eendenhouderijen bevinden.
Dat waren vroeger nogal aggenebbes-bedoeninkjes maar ook de
eendenbranche is in de vaart der volkeren opgestoten en vanuit de
Godvrezende inktzwarte levensmoraal die deze hele streek in een
benauwende wurggreep houdt, vinden we hier nu al jarenlang een
keten van mega-kwikkwekkwakbedrijven.

Dat lijkt in niets meer op de eendenboerderijen die
Spotvogel nog kent uit zijn jonge jaren, toen hij
afwisselend vanuit Utrecht of Apeldoorn daar langs
fietste op weg naar de Knardijk of het Nulderstrand.
Omdat Mei li hem zojuist vanuit Taipei liet weten, dat zij wellicht
een “strong evidence” had gevonden dat er op leek te duiden,
dat er een connectie kan zijn tussen de massasterfte van
duikeenden in het Wolderwijd (en de Gouwzee) en de Veluws-Flevolandse
eendenbranche, besloot uw bevederde speurneus om zijn licht op te
steken bij een informante uit die sector: zekere Katrien.
Deze Katrien wijst hem per sms op de site Pluimveeweb.nl, die op 29
juni jl. meldde onder de kop “Eendenslachterij Tomassen neemt VSB
over” dat genoemd bedrijf per 1 september 2016 het Harderwijkse
vleesbedrijf VSB ba zal overnemen, wat inmiddels dus is gebeurd.
VSB is een coöperatie voor de productie van Pekingeend en de leden
zijn vleeseendenbedrijven, vermeerderingsbedrijven, broederijen en
opfokbedrijven.
Tomassen Duck To beoogt met deze overname de continuïteit van de
betreffende bedrijven te waarborgen en de eendenhouderij in
Nederland te versterken zo vertelt Katrien, die weliswaar Van Drie
héét, maar van zessen klaar is.
Tomassen lijkt zijn handel te hebben ondergebracht in de te Ermelo
gevestigde BR Group, die mondiale markleider is in het segment
Pekingeend, met naast Ermelo een vestiging in Bangkok,
Thailand.

Het mag, zo meldt Mei li, wel uitzonderlijk genoemd worden dat het
eerste pluimveebedrijf dat sinds de schimmige uitbraken in Gouwzee
en Wolderwijd werd geruimd, uitgerekend de qua veestapel kleinste
eendenfarm is van Tomassen Duck To en gevestigd op zo’n 15
kilometer ten noordwesten van het Wolderwijd, terwijl er op een
Olympische steenworp afstand meerdere eendenfarms bij Hierden,
Harderwijk, Ermelo, Putten en Zeewolde gevestigd zijn.
En zij noemt het miraculeus dat in zo korte tijd een zó ver van het
wijde water tussen Harderwijk en Zeewolde gevestigd bedrijf als
enige in de streek door het immobiele H5N8-virus werd besmet.
Ook Herkauwer, die zich wat grieperig
voelt en een paar weken vrijaf heeft
genomen, mengt zich in de discussie en
wijst er op dat naast het Biddinghuizense
geruimde besmet verklaarde bedrijf met
6000 eenden, Tomassen Duck To ook
eigenaar is van de drie bij Hierden
preventief geruimde eendenfarms,
tevens het te Ermelo preventief
geruimde bedrijf bezit en kennelijk ook zakelijke belangen heeft in
een ander Ermelo’s bedrijf dat ook preventief werd geruimd.
Al met al gaat het om ruim 90.000 geruimde eenden, die de
Nederlandse overheid straks mag gaan vergoeden. Want Tomassen
Duck To is geen Ben Janssen en zal met niet te malse claims komen
omdat een omvangrijk stuk regionale werkgelegenheid in het
gedrang dreigt te komen.
En zij hebben de NWO om hun monetaire eisen
kracht bij te zetten!

Het lijkt intussen wel pijnlijk duidelijk te worden gemaakt, dat er ook
deze keer geen sprake kan zijn van een waarachtige uitbraak van
hoog pathogene Aviaire influenza, zoals Spotvogel al direct in de
smiezen had.
Een cruciaal kenmerk van virus is namelijk dat het –
afgezien van de visuele onzichtbaarheid en de
afwezigheid van waarneembare geur, kleur en
geluidproductie, absoluut niet tot dénken in staat is.
Als dus bij een spontane uitbraak in het Wolderwijd het niet
nadenkende virus de keus krijgt om één van de grote eendenmesterijen te besmetten bij Ermelo en Hierden, waar zich meer dan
80.000 prooien op maar amper 5 kilometer vanaf het virale
epicentrum bevinden, waarom dan bijna twintig kilometer verderop
bij Six Flaggs/Walibi Biddinghuizen een houderijtje uitkiezen met
maar een armzalige 6000 dieren?
Remember: virus ontbeert armen, benen, vleugels of vinnen en is
voor de dispersie afhankelijk van (voornamelijk tweebenige) vectoren die
hem naar de plaats van bestemming brengen!
In dit geval dus vanuit het Wolderwijd naar een pluimveerijke
huiskavel bij het ver verwijderde Biddinghuizen.
De enige logisch reden voor een wél nadenkend organisme om zulk
een krankzinnige exercitie uit te voeren is: omdat dit kleine bedrijf
toebehoort aan de eigenaar van al die 90.000 ten onrechte geruimde
Veluwse Pekingeenden!
De rest van het denkwerk kan de lezeres/lezer zelf wel invullen?

Hoofdstuk 2. Pootje baden op het wantij

De vraag hoe een immobiel virus dat vooralsnog exclusief huishoudt
onder watervogels en dus kennelijk nautische sporen moet dragen, in
een kort tijdsbestek verzeild kon raken in het al langer dan een halve
eeuw terrestrische Biddinghuizen dat ooit de bodem
van de Zuiderzee vormde, is moeilijk te beatwoorden.
Gezien de temperaturen lijkt het onwaarschijnlijk, dat
Tomassen zelf in de verloren uurtjes voorafgaande aan
de uitbraak even is gaan pootjebaden op het
Nulderstrand, waar des zondagsmiddags altijd wel vlot
gekleed autochtoon damesvolk te spotten is.
Want na een volle week pekingeenden checken wil het mannelijk oog
ook wel eens iets.
Na zo’n verfrissende strandwandeling zou de grootondernemer
beslist even zijn aangewipt op de nabijgelegen bedrijven te Ermelo en
Hierden en dan kon daar de besmetting een feit zijn geweest.
Maar doordat juist die bedrijven virusvrij zouden blijken te zijn, lijkt
dit ons een keihard bewijs dat de Biddinghuizense besmetting in geen
geval op deze of soortgelijke wijze tot stand is gekomen.
Dat er virale H5N8 besmetting op dat bedrijf wás moeten wij op een
blik in hun asgrauwe ogen maar van de NVWO- ambtenaren
aannemen. Maar dat virus kan dus evengoed per bolide zijn
aangevoerd: bijvoorbeeld in een monsterpotje!

Vanuit het verre Taiwan meldde Mei li overigens iets wat wellicht ook
van belang kan zijn in relatie tot virale versleping en waarvoor wij
terug gaan naar deel 17 van deze serie: The Pannonian Connection.
Want bij het doorspitten van de Thaise internetbescheiden van
Tomassen Duck To / BR Group vond zij een foto met registratiekenmerken waarvan zij geen zuurkool kon maken: overigens een
gerecht dat ontbreekt op de modale Taiwanese spijskaart.

Spotvogel herkende dit meteen als afkomstig uit het eenden- en
ganzenrijke gebied rond Kiskunhalas, Kiskunfélengyháza en Szentens
in Zuidoostelijk-Hongarije en vermoed dat Tomassen daar goedkoop
zijn ganzenlevers betrekt.
Wat dat betreft lijkt Gertjan Tomassen (46) het Veluwse equivalent
van wijlen Bernard Matthews, waarvan wij de virale sleepsporen
kriskras door heel Europa bloot legden.
Het bedrijf van Tomassen kwam pas goed in de lift na (of dankzij?) de
Vogelgriepcrisis van 2003 en dat kan
destijds dus best een van de achterliggende
verdienmodellen zijn geweest.

Want men draaide toen naast talloze vrijloopkippenbedrijven ook
vanaf de Achelse Kluis tot aan de Zwarte Haan en Noordpolderzijl
tientallen eendenhouderijen de nek om, zoals Spotvogel destijds
minutieus heeft vastgelegd.
In een interview met Marel Poultry op 7 september jl. is Tomassen
overigens heel helder: naast producten uit eigen kweek haalt hij ook
veel eenden- en ganzenbouten en -delen uit lageloonlanden zoals
Polen en Hongarije.
Maar dat was ons dus ook al duidelijk geworden en is een virale
versleep- en infectiefactor om terdege rekening mee te houden.

Wij gaan hier uiteraard niet aan dode paarden trekken, want op het
gebied van transport en vervoer van virale tijdbommen is de politiek
al jarenlang aan zet, maar laat zich continu mat spelen door penny
wise and pound stupid neoliberale besefgestoorden.
Het zal u intussen duidelijk zijn dat er rondom de huidige
uitbrakengolf een uitermate smerig luchtje hangt en dat dit er toe zal
gaan leiden, dat er vanuit het agro-industriële complex almaar feller
op zal worden aangedrongen (en zelfs geëist) dat er maatregelen worden
getroffen tegen die levensgevaarlijke wilde watervogels.

Hoofdstuk 3: the long way east

U begrijpt het al: Gouwzee, Wolderwijd,
Biddinghuizen, Hierden, Harderwijk, Ermelo, Kiskunfélgyháza: het
wordt tijd om naar Bangkok te gaan en daarna opnieuw naar
Taiwan.
Mei li liet via twitter weten dat bij haar de pijlen zich ook via
Thailand richting de eigen omgeving leken te bewegen en zij was
al druk doende om spullen in te pakken voor de op handen zijnde
onderzoekreis.
Inmiddels was Herkauwer weer hersteld van zijn licht
snotterende ongesteldheid en trappelde van ongeduld om de
muffe stal voor de vrije mondiale ruimte te verwisselen.
Intussen begon Spotvogel
almaar meer verbanden te
onderkennen tussen Gert Jan
Tomassen en wijlen
kalkoenenmagnaat Bernand
Matthews, die vanuit Old
England virale oversprongen
maakte naar het Europese
vasteland en zich nestelde in
goedkoopte-eilanden als
Hongarije, Tsjechië, Slowakije
en Polen.
Thomassen vestigde zich in Thailand en nam daar de Bangkok
Ranch over, dat inmiddels een beursgenoteerd bedrijf is en een
belangrijk marktsegment in de regio Zuidoost-Azië bedient.

Terwijl Herkauwer onderweg was hield Mei li zich dus in Bangkok
bezig met het uitstippelen van routes en het zoeken naar en kopen
van een camper.
Met enige moeite slaagde ze er in om een prima vervoermiddel te
bemachtigen, dat niet alleen op het dak de benodigde laboratoriumen opslagruimte bood voor alle te verzamelen virale samples, maar
ook royale overnachtingsmogelijkheden had voor zes personen.
Want ook Sharon liet weten dat zij vanuit
Kowloon op weg was naar Bangkok met
twee co-assistentes en dat ze Mei li’s zus
mee zou brengen (die wij nog kennen uit seizoen
2014/15), met wie ze toegepast
Ichthologisch onderzoek uitvoerde bij de
beroemde floating market.
Want deze kei-goeie academische dames
zijn werkelijk van álle markten thuis!
Spotvogel had inmiddels het een en ander over de Aziatische handel
en wandel van Tomassen Duck To Bangkok Ranch uitgezocht.
Zo lijken er vorderingen te worden gemaakt met de kweek van
viervoetige Peking Ducks, met het oog op de Chinese groeimarkt.
Want in de Bible Belt is men niet vies van misgeboorten!

Nadat Herkauwer en Mei li elkaar
hadden begroet en de nieuw
aangekomen dames hun bagage en
velduitrusting van de band haalden en
alles in de camper verstouwden, togen
ze op weg naar virale bestemmingen.
Die weg leidde naar eendenfarms zoals we die ook kennen uit
omringende landen zoals Myanmar, Laos, Vietnam, Cambodja en
Maleisië en waar het doorgaans aanzienlijk minder proper oogt dan
op deze foto.
Want Pekingeenden verstouwen
dagelijks heel wat hoogcalorisch
voedsel, dat ten dele wordt
omgezet in lichaamswarmte, vet,
veren en spierweefsel.
De rest wordt uitgescheten en
vervuild de strooisellaag, die dan
ook dagelijks ververst moet worden.
Maar zélfs bij optimale hygiëne valt in stallen met duizenden dieren
op een kleine bodemoppervlakte niet te voorkomen, dat er virale- of
bacteriële ziektekiemen tot ontwikkeling komen.
Dat is zo met eenden, maar ook met kippen, kalkoenen, ander
pluimvee en ook met vis.
Wat dat betreft zagen wij door de jaren heen
afschrikwekkende voorbeelden van hoe het
NIET moet.
Denk aan Foppen: bij Tomassen om de hoek!

Dat Tomassen met zijn handelsmerk Bangkok Ranch dan ook al een
kwart eeuw met succes actief is op de Aziatische pluimveemarkten
verdiend een compliment, al gaan wij niet zo ver als men in
Harderwijk ging, waar Tomassen Duck To gelauwerd werd met een
heuse Linnaeus-onderscheiding.
De Zweedse biologische alleskunner Carolus Linnaeus moge dan
vroeger aan de Harderwijkse Universiteit gestudeerd hebben, wij zijn
er wel zeker van dat hij absoluut geen bewondering zou hebben voor
de wijze waarop in onze tijd dieren als kroppen sla worden geteeld.
Want een dier is een levend wezen van vlees en bloed met gevoel,
emoties en besef. Daarmee gaat men niet naar eigen meug en
goeddunken om, zélfs niet als dominee of pastoor het goedkeuren!

Analoog aan Bernard Matthews, die ook na zijn verscheiden nog
jarenlang de Europese Turkeymarket zal beheersen en aantoonbaar
en bewijsbaar meerdere hoog-pathogene vogelgriepuitbraken en –
verslepingen op zijn naam heeft, kan er gif op worden ingenomen dat
ditzelfde plaatsvindt via de grootschalige transporten van Tomassen
Duck To bv.
Dit zal vast niet opzettelijk gebeuren, maar is gewoon een fact of life!

Dat ons voltallige Asia - team bij visitatie van allerhande diepgevroren
of gevriesdroogde eend-producten noch in de stallen en
buitenrennen onregelmatigheden heeft aangetroffen, moet mogelijk
aan de toch bij nader inzien wat krappe leef- en werkomstandigheden in de inmiddels door de assen gezakte en als
schroot verkochte camper toegeschreven worden.
Daarom stemt het vreugdevol dat een concurrerend pluimveeverwerkend Oost-Aziatisch bedrijf de genereuze geste deed en ons
een rijdend veldlaboratorium annex hostel cadeau heeft gedaan.

De enige wens die men aan deze geste verbindt is, dat wij zo snel
mogelijk de daders traceren die de afgelopen jaren - minus het
actuele seizoen – verantwoordelijk waren voor het uitzaaien van
hoog-pathogene Vogelgriep in heel Zuidoost- Azië.
En nú dus overduidelijk in Europa!
Dáár werken wij dus aan!

Hoofdstuk 4. Taiwan again
Omdat het geruime tijd in beslag neemt om alle paperassen en
formaliteiten te regelen die er aan het operationeel maken van het
nieuwe veldlaboratorium annex mobile home verbonden zijn,
maakt het team zich tijdens het oponthoud in Bangkok nuttig met
het detecteren van nog onbekende informatie over uitbraken van
de Vogelgriep in de hele ZuidoostAziatische regio. Maar dat blijkt
hoegenaamd niets te veranderen aan het
reeds bekende beeld.
Intussen wordt er een tussentijds rapport
opgesteld en besteedt Mei li weer de
nodige uurtjes aan haar persoonlijke
Working-out programma onder het
gevleugelde motto: “een gezonde geest in
een gezond lichaam”.
Aangezien er sinds het
seizoen 2014/15 in dit hele uitgestrekte en
vooral uitermate pluimveerijke gebied nergens
noemenswaardige uitbraken van H1N5, H5N8
of andere hoog-pathogene mutanten hebben
plaatsgevonden terwijl het in de jaren daarvoor
feitelijk continu prijs was, ruiken alle aanwezigen dat er letterlijk
stront aan de knikker moet zijn en dat Spotvogel, die ook al in
2006 en 2008 dit vermoeden uitsprak en het in 2015 herhaalde,
opnieuw gelijk lijkt te krijgen.

Na dit noodzakelijke maar erg nuttige oponthoud reist het
virusvrije gezelschap goed uitgerust en zo fris als
spreekwoordelijke hoentjes via Cambodja naar Vietnam en
bezoekt daar steekproefsgewijze een aantal pluimveemarkten,
maar tot hun grote geruststelling treffen zij nergens gevaarlijke Htypen van het vogelgriepvirus aan.
Wel blijft de hygiëne overal een zorgelijk punt en
met name het opbossen van tientallen dieren in
veel te krappe kooien en korven veroorzaakt
enorm veel stress en maakt de dieren uitermate
gevoelig voor virale- en bacteriologische ziekten.

Onder het a-capella zingen van strijdlustige marsliederen waarin
achtereenvolgens oom Mac Donald, een eendenfarm en de kreet
ia-ia-o een rol spelen, passeert ons 10-wielige smaldeel de Chinese
grens op weg naar Hong Kong, van waaruit de slowboat to Taiwan
zal worden genomen.
Onderweg bemerken ze, dat na
de recente uitbrakengolven die
wonderbaarlijk genoeg na de
winter 2014/15 gestopt zijn,
veel Chinezen zekerheidshalve
de aanbevolen voorzorg maatregelen in acht nemen bij
contact met wilde vogels: voor
miljoenen urbane burgers nog
de enige manier om voeling te
houden met de natuur.
Het is boeiend om ook op deze manier de impact van het
verondersteld dodelijke virus te observeren.

Aan boord van de veerboot is er opnieuw
ruimschoots gelegenheid voor uitgebreide analyse
en discussie en daarbij is het Amy – een van
Sharons co-assistentes – die zich luidop afvraagt :
“what the heck is NVWA?”
Terwijl Herkauwer de strekking en het doel van die dienst uitlegt
interrumpeert Mei li met een geagiteerd: “This sounds like bullshit
to me, as I’ve learned in Belgium that wild birds that are protected
by law have nothing to do with human food supplies!”
“That’s correct”, zegt Herkauwer die deze kromme ontwikkeling
al jaren geleden tevergeefs aan de kaak stelde omdat hij de NVWA
toen vergeleek met een bestiale tak van de Gestapo, “but the
problem is, that criminal people inside the gouvernment and the
agricultural lobbynetworks are condamming the wild birds as the
vectors that are spreading veterinary diseases all around the globe!”
Omdat er juist op dat moment een school
vliegende vissen in het zog van de slowboat
verschijnt waarvan Herkauwer er bliksemsnel
eentje met de hand kan vangen, dwaalt de viraalavifaunistisch getinte discussie eensklaps af naar
Ichtologische invalshoeken, die ook weer veel
(water)stof tot nadenken leveren.
Want als duikeenden bevattelijk zijn
voor Vogelgriepvirus, waarom zou dat
dan ook niet gelden voor vliegende
vissen, zo horen zij ouderling
Wolleswinkel al denken en prijzen de
hemel dat het astrale gedachtegoed
van ouderling Wien van den Brink al
lang en breed in de hel vertoeft!

Zo midden op zee met hooguit kans
op virale infectie middels een door
sportsmen (lees: jagers) aangeschoten
albatros of keerkringvogel, is de
mindsetting binnen het team optimaal
om tot verfrissende visies te komen.

Al lezende in de verzamelde en
vertaalde archiefstukken over de
jongste uitbraken in Europa en vooral
in Nederland vragen Mei li, Sharon en
Amy zich vrijwel gelijktijdig af hoe het
kan bestaan, dat virologen er op
wijzen dat H5N8 normaliter niet
overdraagbaar is op de mens terwijl de NVWA juist spreekt en
schrijft over een zeer hoge graad van besmettelijkheid van dit
virus voor de mens.

Een overheidsdienst (de NVWA valt onder gezag van EZ en VWS)
behoort zich duidelijk en waarheidsconform te uiten naar de samenleving en kan
en mag niet een ambtelijk instrument zijn om nodeloos onrust te veroorzaken met
betrekking tot de volksgezondheid.
Al helemaal niet wanneer er, zoals in het huidige geval, eerder sprake lijkt te
zijn van moedwillig veroorzaakt molest aan wilde watervogelpopulaties met de
doelstelling om de intensieve (industriële) pluimveehouderij vrij te pleiten van
het doen ontstaan en accumuleren van hoog-toxische virale uitbraken.
Ziehier dus dit statement, dat Herkauwer ter plaatse formuleerde.

Blij dat de overtocht weer veilig is
verlopen gaat ons team na het
invallen van de duisternis van boord
op het eiland dat voor Mei li en haar
zusje de thuishaven is en waar in het
seizoen 2014/15 meer dan 300
pluimveebedrijven werden geruimd
vanwege hoog-pathogene uitbraken.
Omdat die ruimingen
overwegend plaatsvonden in het
dichtbevolkte oostelijke deel van
het eiland was er daar letterlijk
sprake van een Endlösung van
de kleine pluimveehouderijen,
die bij bosjes omvielen en nooit
meer opnieuw opgestart kunnen
worden.
Want deze kleine krabbelaars
verloren door die uitbraken alles
wat zijn bezaten en ontberen de
financiële mogelijkheden om een
doorstart te maken
Spotvogel doorzag ook toen al direct de kapitalistische opzet
achter het ontstaan van deze zogenaamde epidemie, maar dacht
daarbij in eerste instantie aan virale interventie vanuit NewMexico, omdat men daar de in Taiwan aangetroffen
handelsmerken H5N1, H5N3, H5N8 en H7N9 royaal op voorraad
had.
Al snel daarna bleek dit echter vlak bij eigen huis (i.c. in havenstad
Rotterdam en in l.elystad ) ook het geval te zijn.

Sterker: er wordt daar zelfs mee aan de weg getimmerd!
Steeds nijpender dringt zich dan ook de overtuiging op, dat er
vanuit het westen een smerige handelsoorlog gaande is met als
inzet de hegemonie in de Euraziatische pluimveebranche en zeker
die in de sectoren Pekingeend, ganzenvlees en ganzen-producten
zoals lever, vet en dons.
Binnen de Chinese Volksrepubliek is die strijd niet te winnen met
vier machtige spelers op de vanuit Beying dichtgemetselde
nationale markt, maar in de keten van kleine landen daaromheen
liggen de kansen open om zoveel mogelijk kapitalistische macht te
vergaren en almaar meer bedrijven op te slokken.
Daarbij - en dat weet men vooral in godvrezend Calvinistisch
Nederland heel goed – zijn virale en bacteriële infectieziekten
gekoppeld aan dictatoriale ruimingen uitgelezen methoden voor
het wegsaneren van onwelgevallige of begeerde
pluimveebedrijven. Het synthetisch gemodificeerde virus als
godsgeschenk!
Dat is een afzichtelijk louche wijze van handel drijven, die zich
niet verhoudt met de wettelijke en morele toelaatbaarheden in
een zich democratisch noemende Rechtstaat.
Daarom moet hieraan een halt worden toegeroepen en is het
uitermate urgent dat er beslag wordt gelegd op alle kadavers van
duikeenden die in de weken 45, 46 en 47 van dit jaar via de NVWA
ter virale scanning werden aangeboden bij laboratoria.
Op die kadavers dient namelijk inwendig toxicologisch onderzoek
naar de inhoud van het maag-darmkanaal plaats te vinden.
Tot deze conclusie komt ons hele onderzoekteam!

Hoofdstuk 5. Terug naar biddinghuizen!
Aan het slot van de lange terugweg naar huis werd Herkauwer
opnieuw geconfronteerd met de uitwassen van de Vogelgriep, die
in het Wolderwijd zou zijn ontstaan.
Want terwijl het signaal “fasten your seatbelts please” zojuist had
geklonken zag hij vanuit het raampje
het Veluwemeer met daartegenaan
geplakt de ontsierende en tegen
iedere regel van verantwoorde
landschappelijke inrichting in
druisende bebouwingspuist bij
Hoophuizen op enige afstand langs
glijden, terwijl het toestel een
doorstart maakte en een scherpe
bocht naar bakboord ondernam.
Pal onder zich kon hij zodoende een boerenerf aan de Alikruikweg
van bovenaf bekijken, waarop veel auto’s en mannen in blauwe en
gele overalls te zien waren. “Verdomme”, mompelde hij
binnensmonds, “ze bennen de buurman van Tomassen aan het
ruimen. “Krék wat Spotvogel al voorspelde!”
Hieruit blijkt maar weer eens temeer, dat er weinig of niets voor
de Faunarecherche verborgen blijft, al baalde collega Herkauwer
wel als de stekker van een melkrobot dat hij zijn
camera juist in de handbagage had opgeborgen.

“Shit”, vloekte hij, “altijd bij de hand houwen dat ding!”
“Enfin, next time better!”
Inderdaad kwam het ruimen van alle eendenfarms in een wijde
doch asymmetrische straal rondom Ermelo en Hierden als reden
voor deze zogenaamde uitbraak al een week geleden ter sprake.
Alleen kon er op dat moment nog niet bedacht worden wat
daarvan dan wel het verdienmodel zou kunnen zijn. Maar dat
gemis aan inzicht wordt nu wel erg snel gecompenseerd door de
ruiming van nog eens 8500 kerngezonde Pekingeenden.
Daarom nu maar alvast de garantie dat er
geen sterfte zal optreden onder alle op
waterpartijen, erven en hobbybedoeningen
aanwezige watervogels in Biddinghuizen,
Zeewolde, Hierden, Ermelo en omstreken.
En zo ja dan hebben ook die dieren
vergiftigd graan in hun krop, maag en
darmen. Daar kan gif op worden ingenomen!
Want heus: virale epidemieën beginnen NOOIT met massasterfte
zonder dat daaraan voorafgaand in toenemende mate zieke en
kwijnende dieren zijn gemeld en binnengebracht.
Als dus de opsporende en analyserende instituties van boven af
worden gedirigeerd in een foute richting en al het toxische
bewijsmateriaal berust bij die machthebbende autoriteit, dan is
het niet moeilijk om in te vullen hoe een halsmisdrijf onder de
ogen van de integrale samenleving kan worden gepleegd zonder
de geringste schade voor de daders.
Wij noemen hier de JFK assassination, de 9.11 Twin Towers /
Pentagon attaque en het MH17/MH370/ Gaza-massacre!

De huidige hoax is weliswaar van een andere orde met voorlopig
slechts dieren als slachtoffer, maar vergist u zich niet.
Want niets is wat het lijkt en alles draait ook nu weer om macht en
geld. Erg veel geld!
Hoe dat allemaal precies in elkaar steekt is op
dit moment nog niet helder, maar wel laat
Herkauwer namens zijn Asia-team weten, dat
ontwikkelingen in de pluimveeteelt, -opfok, slacht en -vermarkting hierbij een essentiële
rol lijken te spelen.
Speciaal in het segment Pekingeend!

Verder meldt Juvenalis vanuit De Trekvogel bij Almere, dat zijn
Task Force Toekomstverkenningen evidentie lijkt te vinden met
betrekking tot connecties tussen de recente gebeurtenissen in het
zuidelijke IJsselmeergebied en de Floriade 2022 die in de
randzone van dit gebied zal plaatsvinden, zoals eerder gemeld.

Ook heeft Juvenalis een QuickScan uitgevoerd in de Pampushaven,
bij gemaal de Bloq van Kuffeler en op het Muiderzand, waarbij geen
dode watervogels zijn gevonden.
Wél sprak hij met een tiental Nordic Walkende inwoners van de
Almerense Muziekbuurt, die gewag maakten van verdachte lui in
een donkergrijs busje die meermalen in de schemering bij
Pampushaven op de strekdammen werden gezien.

Zij vertelden dat ze het kenteken hadden doorgegeven aan de
politie omdat het misschien om stroperij ging, maar daar werd
niets meer van vernomen.
In de Pampushaven verblijven overdag vaak duizenden kuif- en
tafeleenden die ’s nachts op het Markermeer en het Muiderzand
foerageren, terwijl er dan groepen brilduikers en zaagbekken en
ook veel futen komen overnachten. Juvenalis kent meerdere
plaatselijke contactpersonen die daar een oogje in het zeil houden.
Dag en nacht!

Terwijl wij ons beijveren om u van feiten, achtergronden en
hypothesen te voorzien brengt het late NOS-journaal van
middernacht 1/ 2 december 2016 het al verwachte en voorspelde
nieuws, dat de volgende twee eendenfarms bij Biddinghuizen zijn
geruimd vanwege Vogelgriep.

Hoewel dat er niet bij werd gezegd gaat het hier uiteraard ook om
aan Tomassen Duck To gelieerde bedrijven want zo omvangrijk is
de West-Europese vraag naar Pekingeend niet dat daar
conglomeraten aan mesterijen door zouden ontstaan en in de
voormalige Oostbloklanden heeft men de eigen kwekerijen zoals
in deel 17 (The Pannonian Connection) werd uitgelegd
Er worden dus opnieuw zo’n 17.000 dieren door de NVWA
afgemaakt waarmee de teller de 120.000 benaderd.
Afgezien van de dubbele uurlonen en compensatieverlof bij
nachtwerk voor de beulsslaven van de NVWA kan een beschaafd
mens niet bedenken waarom die ruimingen bij nacht und nebel
moeten plaatsvinden, omdat daardoor juist de kans op
slodderwerk en verspreiding van het virus wordt vergroot.

Aangezien Tomassen Duck To tot de top 5 van ’s werelds grootste
Pekingeenden-producenten behoort, kan men ons niet wijsmaken
dat dit bedrijf niet talloze akkerbouwende Flevolandse boeren er
toe heeft aangezet om op het eigen bouwblok per erf stalruimte
voor zo’n 8- 10.000 opfokkuikens en/of slachteenden te creëren.
Ongehoorde en volstrekt ongewenste branchevervaging!
Dat moest bij de eerste ruiming op zondag jl. buiten beeld worden
gehouden, zodat toen eerst de vier bedrijven bij Hierden/ Ermelo
geslachtofferd werden: overigens preventief dus niet besmet en
die dieren zijn vermoedelijk direct naar de slachterij gegaan.
Want waarom zou men immers gezonde slachtdieren vernietigen.
Omdat wij lazen dat Gertjan Tomassen zich enthousiast uitliet
over de prachtige groeikansen die zijn toko kreeg dankzij de
ruimingen in het voorjaar van 2003, waardoor het huidige Duck
To Bangkok Ranch kon ontstaan en inmiddels beursgenoteerd is,
krijgen wij ineens het gevoel dat iedere ware rechercheur kent
wanneer zij of hij verdachte zaken op het spoor meent te komen.
Dat behoeft dus geen nadere uitleg!

Er zijn tot dusverre (2 december 2016. 00.45u.) deze week dus naast de vijf
bedrijven aan de Gelderse oever van het Veluwemeer evenveel
eendenhouderijen bij Biddinghuizen geruimd.
Blijkens onze gegevens bevinden zich minstens evenveel
soortgelijke bedrijven in de omgeving van Zeewolde en dan
hebben we het nog niet over de wat verderaf gelegen kernen
Dronten en Swifterbant en niet te vergeten Nunspeet, Doornspijk,
Elburg, Oldebroek en Kampen.
Want als men mikt op de Chinese markt dan moet er wél eend op
tafel komen!
Bij ons was sowieso de eetlust allang vergaan!

Hoofdstuk 6. synthetisch virus en disinformatie:

There’s a war going on!
Het is al vele malen gezegd en uitgelegd: de virale HN-stammen
die sinds het voorjaar van 2003 op gezette tijden de nationale-,
Euregionale- en mondiale pluimveewereld teisteren zijn niet van
natuurlijke origine, maar hun oer-bakermat bevindt zich in
militaire laboratoria waar biochemische strijdmiddelen worden
ontwikkeld.
Hoewel militaire instituties niet overlopen van communicatieve
toegeeflijkheid is wel bekend, dat de Amerikaanse overheid in
1943 bij Los Alamos in de staat New Mexico de Federal
Laboratories stichtte, vooral om er biochemische strijdmiddelen
te ontwikkelen, waarbij het Spaanse Griep virus (H1N1) waaraan
in de jaren 1918/19 meer dan 21 miljoen mensen overleden, als
uitvalsbasis werd gebruikt om almaar toxischer varianten te
assembleren.
Omdat men gedurende de Vietnamoorlog ook andere smerige
strijdmiddelen ter beschikking had, zoals Agent Orange en
Napalm, zijn er zover bekend toen geen biochemische middelen
ingezet en lijkt het Vogelgriepvirus niet gebruikt te zijn.
Maar binnenskamers werkten laboranten in het diepste geheim
verder aan het sublimeren en synthetisch modificeren van dit
pluimveevirus, dat onder bepaalde condities ook
voor mensen overdraagbaar en dodelijk kan zijn.

In de jaren 1970-‘80 ontdekte men, dat bepaalde stammen van
virale veterinaire ziekten uitstekende diensten konden bewijzen
bij het verwijderen van veehouderijen op onwelgevallige plaatsen
en bij het doorvoeren van ijskoude sector-saneringen zoals in de
varkens- ,rundvee- en pluimveebranche.
Omdat Spotvogel hiermee al in januari 1984 beroepshalve werd
geconfronteerd, staan bij hem al 32 jaar alle seinen op rood zodra
er op enig moment of plaats viraal veterinair malheur ontstaat.
De Mkz en Vogelgriep “uitbraken” van 2001 en 2003 kon hij van
zeer nabij volgen en ervaren hoe er met democratische wets- en
humanitaire fatsoensregels de vloer werd aangeveegd.
En dat is er sindsdien alleen maar erger op geworden!
In 2005 slaagde men er in om van het
vogelgriepvirus een synthetische kloon te maken
en dat gefabriceerde virus wordt sindsdien overal
op de wereld uitgezet: vooral in regio
waar daar enorme winsten mee te
boeken zijn.
Denk daarbij aan Zuidoost-Azië, waar sinds 2002 geen
jaar voorbij ging zonder massale sterfte en exorbitant
omvangrijke ruimingen van pluimveestapels.

Maar na 2014/15 is daar het virus eensklaps ingeslapen: erg
vreemd voor een ziektekiem die fabrieksmatig verwekt wordt en
waarvan alleen de kwaadwillende mens als vector optreedt!
Het wordt echter nog bedenkelijker als
we ons herinneren wat er zich twee jaar
geleden afspeelde rondom de
zogenaamde uitbraken in het Groene
Hart en de ruimingen in Kamperveen en
Kootwijkerbroek.
Want aan de ruimingen in november
2014 ging een uitslaande brand vooraf,
die in november 2012 een deel van het
pluimveebedrijf van Piet Wiltenberg in
Hekendorp in de as legde.
Spotvogel legde al meermalen uit dat
dit bedrijf zich bevindt in de zone,
waarin de VVD zich het toekomstige
tracé van de alleen door hén
gewenste A3 voorstelt. Het laat zich
dus aanzien dat brand én besmetting
hiermee in verband staan!
Daarnaast toonde EMC-viroloog
Fouchier door zijn tomeloze
anticampagne tegen de smient aan,
dat er veel aan was gelegen om deze
eendensoort weer op de jachtlijst te krijgen.
Dankzij dezelfde VVD is onze overheid zelfs
al zover gezonken, dat aan zulke
smeerlapperij belastinggeld wordt vergooid!

Want terwijl wetenschappelijk onderzoek juist het tegendeel
aantoonde, toverde Fouchier twee viraal besmette
smientenkeutels tevoorschijn die hij 15 kilometer van Hekendorp
in het Utrechtse Kamerik gevonden beweerde te hebben.
Zónder beëdigde getuigen en zónder beëdigde contra-expertise
die aan zouden tonen dat het een virus uit eigen EMC-lab betrof!
Buitendien: 5 weken tevoren accepteerde Fouchier als copromotor de dissertatie van NIOO-KNAW-onderzoekster Jacintha
van Dijk, die juist aantoonde dat Aviaire influenza virus in vrijwel
alle wilde watervogels aanwezig is maar pas muteert naar hoogtoxische waarden wanneer het in contact komt met
gedegenereerd industriepluimvee.
De kans daarop is zeker bij stalpluimvee als minimaal zo niet
uitgesloten te beschouwen.
Maar dát vertelde Fouchier er in het NOS journaal niet bij.
Een ongehoorde (maar royaal betaalde) schoftenstreek!
Osterhaus

TWO OF A KIND

Fouchier

Maar al even doorzichtig was de ruiming van een eendenbedrijf
aan de Leidijk in Kamperveen – meer dan 100 kilometer
verwijderd van het Groene Hart maar wél gevestigd naast een
melkveehouderij waarvan de rundveestapel in 2001
wederrechtelijk (want vrij van Mkz) werd geruimd en waarvan de
eigenaar – samen met collega’s uit Kootwijkerbroek - nog altijd
procedeert tegen de Staat der Nederlanden.
Het is wel erg sterk, dat de ruimers van de NVWA meteen
ontdekten dat het Kamperveense eendenbedrijf die dag was
bezocht door een transporteur die dezelfde dag ook in
Kootwijkerbroek voer had geleverd.
Zodat de terecht procederende Kootjebroekse melkveehouders (de
rechter stelde eisers in het gelijk maar Den Haag verdomd het zich daarbij neer te leggen)

mochten aanschouwen, hoe de kerngezonde virusvrije eenden van
een buurman op de overbekende Gestapo-achtige stasiwijze
werden geruimd.
U begrijpt het al: de cirkel van de huidige uitbraakgolf lijkt
hiermee rond te zijn want sluit prachtig aan bij de Gelderse
ruimingen waarmee 7 dagen geleden week 48 begon.
Onthoudt u alstublieft dat 48 niet gelijk is aan 7x7 want dat wordt
cruciaal om straks het pad te vinden naar de daders van het
huidige vergiftigingsmisdrijf. De grote slag in dit dossier gaat
kennelijk in week 49 plaatsvinden. (beluister hiervoor de toespraak van
Christine Lagarde –IMF/World Bank- voor de World Press Club via You Tube)

Hoofdstuk 7. Schoten voor de boeg
Het is een goede gewoonte om tijdens het volgen, analyseren en
beschrijven van gebeurtenissen in een strafzaak (en het lijdt geen twijfel
dat dit een strafzaak is) van tijd tot tijd de verzamelde feiten te overzien
en een plaats in het geheel te geven.
U hebt natuurlijk al meteen gezien dat
wij ons daarvoor niet naar de Grosse
Plöner See, noch naar Gouwzee,
Wolderwijd of Bodensee hebben
begeven, want de ondermaatse sprotjes
die daar actief waren doen in de context
van dit verhaal niet ter zake.
Tenslotte is vrijwel iedere nietdeug en randdebiel voor criminele
hand- en spandiensten in te huren.
In plaats van het Wolderwijd ziet u voor zich een sfeervolle
avondstemming aan de Golf van Siam, bij de havenstad Bangkok.
Daar komen beslist geen kuifeenden voor en wij kunnen U dan
ook geruststellen dat wij niet naar het onmogelijke op zoek zijn.
Helemaal niet zelfs!
Toch heeft deze plek nauwe verwantschap met het minder wijde
en bovendien zoete water tussen Harderwijk en Zeewolde waar
zich drie weken geleden en nachtelijk massacre voltrok.

Beide watervlakten grenzen namelijk aan territoir van een van ’s
werelds grootste mesters, slachters en vermarkters van eenden!
Tomassen Duck To Bangkok Ranche!
Volgens eigen zeggen werd Tomassen groot dankzij de H7N7uitbraak en ruimingen in het eerste halfjaar van 2003 waarna zijn
familiebedrijf booming-business werd. Dit leidde ertoe dat het
bedrijf thans een 5e plaats inneemt op de lijst van ’s werelds
grootste Pekingeend bedrijven en druk in touw is om almaar
groter te groeien.
De Thaise tak van Duck To is zelfs beursgenoteerd!
Voor de goede orde: er is niets mis met hard
werken en goed zaken doen en het zei
Tomassen van harte gegund dat zijn bedrijf
ondanks jarenlange economische crisis in
goeden doen verkeert.
Chapeau daarvoor.
Maar het is wel opmerkelijk d2at op zondag 27 november jl.
uitgerekend zijn bedrijf aan de Alikruikweg onder Biddinghuizen
als eerste besmet werd verklaard en diezelfde middag geruimd.
En dat meteen daarna 5 van zijn contractbedrijven bij
Hierden/Ermelo preventief werden geruimd: in totaal 190.000
pekingeenden!
Vervolgens werden op 1 en 2 december opnieuw twee bedrijven
bij Biddinghuizen geruimd met een totaal van meer dan 15.000
eenden. Een krappe maand voor kerst 2016 moet dat een
handelaar in luxe kerstbout toch rauw op de foie gras zijn gevallen
en het is dan ook niet moeilijk om voor te stellen dat dit bedrijf
part noch deel heeft aan het ontstaan van de huidige situatie.

Want er lijkt ons voor Tomassen meer te verliezen dan te winnen.
Daarom vragen wij ons af hoe het verklaarbaar is, dat in de
periode tussen 2002 en 2015 jaarlijks sprake was van enorme
uitbraken van Vogelgriep in de hele regio Zuidoost-Azië en dat
daaraan abrupt een einde is gekomen in het huidige seizoen.
Wij houden al jarenlang zicht op het reilen en zeilen van het
pluimveesegment in die regio en kunnen geen enkele positieve
mutatie in bedrijfshygiëne, transport en verhandeling ontdekken
waardoor de infectueuze situatie na 2014 eensklaps ten goede zou
zijn gekeerd.
Ergo: de synthetische smetstof moet daar jarenlang
moedwillig zijn verspreid om zoveel mogelijk
concurrentie in het pluimveesegment uit te schakelen,
met een hiaat in het huidige seizoen, omdat daarin
acties op Europees grondgebied zijn voorzien.
Naar onze inschatting bevinden we ons thans aan het begin
daarvan!

Omdat volstrekt onduidelijk is wat er nog allemaal op het virale
programma staat zijn wij extra alert bij het bestuderen van al het
beschikbare beeldmateriaal en vragen ons af, of de man in NVWAjas die hier een te ruimen stal bij Hierden betreedt, wellicht Harm
Tomassen kan zijn, medefirmant van TDT Bangkok Ranche.
De jas zit als gegoten en is dus zeker niet een haastig
aangeschoten kledingstuk van een schaftende ruimingambtenaar,
maar omdat het aangezicht buiten beeld is kan slechts worden
vastgesteld dat er sprake lijkt te zijn van dezelfde persoon.
Maar lijken liggen in het mortuarium en het betreft hier
ontegenzeglijk een levende entiteit die een stal met ten dode
gedoemde eenden betreedt. (NB: Hier is niets mis aan want het gaat tenslotte om eigen
handelswaar).

Op hetzelfde moment wordt die stal
hermetisch dicht getapet door een
kaalgeschoren man in oranje overall
en staan de cilinders met CO2 gas al
klaar om een voortijdig einde te
maken aan de levens van opnieuw
vele duizenden springlevende,
kerngezonde en monetair kostbare
pekingeenden.
Maar hó, wacht eens even, wat zegt uw gaswacht nu: “Kostbaar?”
Wis en waarachtig: Goud geld!

Want hoe zat dat ook alweer met consumptie
van vlees van pluimvee dat met Aviaire
influenza virus is besmet en met CO2-gas werd
gedood?
Blijkens een communiqué van de NVWA, het RIVM, NEPLUVI,
Kemper Kip en andere partijen, levert dat geen enkel gevaar op voor
de volksgezondheid, mits dat vlees terstond na de slacht op hoge
temperatuur wordt verhit en gegaard en er geen rauwe of half
doorbakken of gekookte delen worden geconsumeerd.
Het is dus een zinloze kapitaal- en voedselvernietiging om al het
geruimde pluimvee – in dit geval dure en merendeels volkomen
virusvrije pekingeenden – via de destructor te vernietigen.
Maar op papier lijkt dit wel te gebeuren.

Echter, waar er geen enkel houdbaar en verdedigbaar
volksgezondheidsrisico verbonden is aan het slachten en
verwerken van geruimd pluimvee en dit zogenaamd plaatsvindt
om verspreiding van het virus te voorkomen, betwijfelen wij al
sinds 2003 of hier geen sprake is van dode letter die vermoedelijk
dan ook niet (altijd) wordt nageleefd.(NB: U zag zojuist dat de dieren in de stal
werden vergast en hier ziet u big bags waarin de kadavers werden afgevoerd. Maar NVWA
beweerde in de media dat vergassing in big bags plaatsvindt. Dit stemt niet overeen. Waarom?)

Want aangezien er met vrachtbrieven en verwerkingsfacturen
even gemakkelijk te sjoemelen is als met de werkelijke
bestemming van geruimde transporten, laat het zich niet moeilijk
raden dat hiermee niet onaanzienlijke winsten te boeken zijn.
De 180.000 Hierdense eenden die op zondag 27 november zijn
geruimd zonder dat er zelfs maar één viraal besmet dier werd
aangetroffen, staan model voor een aan complete waanzin
grenzende kapitaalvernietiging onder het regime van een door de
VVD bestierd ministerie van EZ.
Echter: bedrijven waarvan de dieren gedwongen door de NVWA
worden geruimd, ontvangen automatisch een compensatie uit het
door de overheid ingestelde Dierenwelzijnsfonds, maar dit fonds
voorziet niet in een volledige dekking van alle geleden schade.
Er is dan ook niet écht een dirty mind voor nodig om te bedenken,
dat een sector die toch al niet opteert voor de hoogste trede in het
Morele Schoonheids Cup Toernooi (MSCT) hier zéker profijtelijke
oplossingen voor zal hebben bedacht.
Want als er op louche wijze winsten te cashen zijn, dan bennen de
industriële pluimveehouders er proefondervindelijk als de
ganzenvetgesmeerde kippen bij.
De integrale agrowereld hangt immers van ritselarijen, kuipen en
konkelen aan elkaar!

Neem nu de huidige voorzitter van de NVP, de Tukkerse
pluimveeboer, hobbyjager en VVD-er Gert Jan Oplaat, die zich
duidelijk al rijk rekent in zijn columns in ’t Naobertje, een
streekgedrocht dat rondom de Markelose Berg virtueel in iedere
cyberbrievenbus wordt gepropt.
Samen met gemeentegenote en confessionele EU-sirene Annie
Schreier – Pierik, leverde dit agrominkukel
een werkzaam aandeel in de verkrachting
van de Flora en Faunawet gedurende de
Parlementaire jaren 2004/05, ‘05/06 en
‘06/07, zoals eenieder die in de
Handelingen der Tweede Kamer der Staten
Generaal duikt, zal ondervinden.
Met schaamrood!
De natie wist het al sinds de scrupuleloze
boeren Koekoek, Harmsen, Van den Brink
en Veerman: zulk door eigenbelang
gedreven volk heeft niets te zoeken in het
landsbestuur en verziekt de wetgeving nog
ernstiger dan gewone politici al doen.

Ook dát straalt er dikwijls dan ook letterlijk vanaf!

“Máár”, zult u zich nu afvragen, “hoe valt er nou winst te
peuren uit kadavers?”
Daarvoor beginnen
we onze nieuwe
speurtocht aan de
rand van SBB-object
Oud Meer bij SonBreugel, waar
Spotvogel in 2013
veldwerk uitvoerde
en het onfrisse
aroma van Rendac
nog levendig in de
slijmvliezen voelt.
Er gaan geregeld dingen mis bij dit bedrijf zoals deze
uitslaande brand, die niet alleen de te verwerken krengen
maar ook de materiële omhulsels in as legde.
Ook loopt er weleens iets scheef met een van de talloze
blauw-grijze truck die dag en nacht en route zijn om de
afvalligen van de bio-industrie netjes af te voeren.
Daarbij versleept men
enorme tonnages aan
kadavers en daarop zijn
viaducten en bruggen
niet altijd berekend.
Soms komen die riekende
transporten dus niet
tijdig aan.
Of ze verdwijnen spoorloos!

Op zoek naar zo’n in Brabant zoekgeraakte krengenkar
klopten wij aan bij Rendaczuster Sonac in Suamar bij het
Fryske Burgum, maar daar kon men ons niet helpen omdat
er juist een akkefietje bij Quatre Bras had plaatsgevonden.
Ach ja: het pad des krengs is vol valkuilen.

Voor de goede orde: het betreft hier veterinair interieur dat
wellicht bomvol ziektekiemen open en bloot door de
publieke ruimte heen en weer wordt gesleept en waar
kennelijk nogal morsig mee wordt omgegaan.
Begint u de farce al te voelen van die zogenaamd preventieve
ruimingen?
Oké, dan vergeten we Suamar en gaan op zoek naar haar
zusje, dat via de ANWB paddenstoel onder zoekterm VIONRendac- SONAC vast en zeker vindbaar zal blijken te zijn.
Niets zo dankbaar als het opsporen van vermiste
familieleden!

En zo zwerven we even later over een industrieterrein in
Almere, waar Sonac een buitenechtelijk kind verwekt lijkt te
hebben dat zich met “Natural ingrediënts” voor de
voedingsindustrie blijkt bezig te houden.
Met nog de weeïge stank uit Son en Suamar
op ons netvlies is het wel even slikken, maar
wetende dat Rendac en Sonac dochters zijn
van Vion was zoiets eigenlijk ook wel te
verwachten.
Als u daar meer over wilt weten – speciaal over de omgang
met vlees en vleesproducten en de afwezigheid van enige
bedrijfshygiëne bij Vion –dan zijn de Zembla-documentaires
“Sjoemelen met vlees” en “Gesjoemel met vlees” aanraders.
Het is nu dus nog zoeken naar de plaats waar de
via Rendac afgevoerde pluimveebouten van veren
en interieur worden ontdaan en dan is het plaatje
wel rond.
Onze gedachten (maar wie zijn wij?) dwalen dan
onwillekeurig af naar de nog maar amper 3 maanden geleden
door Duck To ingelijfde slachterij VSE in het nabije
Harderwijk, maar dit is niet meer dan een idee-fixe!

Aangezien er tegenwoordig letterlijk met alles te sjoemelen
valt zijn vrachtbrieven geen enkele garantie dat goederen
ook conform de omschrijving vervoerd en (af)geleverd zijn.
Truckers kunnen zelf onderweg mutaties
aanbrengen als hen dat door de
transporteur wordt gevraagd en dankzij het
digitale tijdperk kan dat alles met een
digitale handtekening gewaarmerkt worden.
Ook is het mogelijk dat een derde partij een
aangepaste vrachtbrief levert nadat de
lading te bestemder plaatse is aangekomen
en verwerkt, al zal dit vermoedelijk slechts
in uitzonderlijke gevallen gebeuren.
Zulke malversaties worden zelden ontdekt omdat de VVD in
haar bezuinigingsdrift alle ervaren ambtenaren heeft
weggesaneerd en de laan uit trapte.
Camera’s zijn er wel in overvloed, maar er is niemand meer
over om die uit te lezen!
De enige mogelijkheid om deze hypothese op juistheid te
controleren is een check van de diverse tachografen.
Maar ook daarvoor ontbreekt het FIOD- en politie potentieel!

Daarom is het des te ongeloofwaardiger dat de NVWA
kennelijk zwemt in het ruimingspersoneel en zouden
Arbeidsinspectie en ARBO-handhavers er controle op
moeten uitoefenen dat er niet weer zoals in 2003 uurloners
geronseld worden, die ernstige geïnfecteerd kunnen raken
zonder ergens aanspraak op te kunnen maken.
Medische nazorg voor het vaste en tijdelijke personeel, heet
zoiets.
Ook al een item waar Den Haag al sinds jaar en dag de neus
voor ophaalt en de reet mee afveegt!
Overigens maakte men op 22 november jl. dit
kaartje van de verspreiding van H5N8 bekend.
Althans van de gemeenten waarin het virus
werd vastgesteld.
Zo kan het dus gebeuren dat een enkele dode
vogel in Urk, Ens of Bant de hele
Noordoostpolder rood kleurt en dat een in
Kreileroord aangetroffen zieke muskuseend
de ganse Kop van Noord Holland (gem. Hollands Kroon)
tot besmet gebied verklaart.
Hoe krankzinnig wil je het hebben!
Zolang de overheid niet overgaat tot het doen uitvoeren van
contra-expertise op alle in de maand november binnengebrachte duikeenden, vis- en aaseters, waarbij
toxicologische visitatie van het integrale maag-darmsysteem
centraal staat, houden wij het er op dat de waarheid rond
deze zogenaamde uitbraakgolf moedwillig buiten beeld
wordt gehouden.
Er zijn voor véél mínder ministers en kabinetten gevallen!

U begrijpt dat het nog lang geen tijd is voor ons haastige
team, om nu al op de lauweren te gaan rusten en te genieten
van een veggie Duck To kroket met een vulling van
biologische hazelnootpasta en gekonfijte bio-winterwortelen waspeenmousse, mierikswortel en valeriaan.
Dat is extreem goed voor de ogen en scherpt alle zintuigen!
Want als er iets broodnodig is om helderheid in dit mistige
dossier te krijgen dan is het wel “clear sight” zoals Sherlock
Holmes het karakteriseerde.
Echter: “clear sight” bewerkstelligt men niet met het
consumeren van tien dozijn winterwortels en een mud
waspeen, maar door met “open mind” de zich aandienende
feiten te inhaleren en deze onder het eigen schedeldak tot
gisting en destillatie te laten komen.
Expliciet zónder er suiker of andere zoetstof aan toe te
voegen, want iets wat naar haar aard galbitter en mierenzuur
is moet men niet geforceerd de smaak van aspartaam, mars,
nuts of nougat willen geven.
Vanaf de zijlijn bekeken met een nuchtere blik, begint zich
echter nu een almaar helderder beeld af te tekenen.
Die lijn houden wij vast tot in deel 34!
De Faunarecherche, 4 december 2016

