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De naakte waarheid over vogelgriep

grafschriften

voor een totaal verziekte sector

In zijn jonge jaren bekwaamde Spotvogel zich
in tal van vakgebieden waarvan hij ook toen
al op zijn populierenhouten klompen
aanvoelde, dat het nooit tot professionele
beoefening daarvan zou komen.
Genoemd mogen hier worden bloemisterij, fruitteelt,
groententeelt, imkerij, pluimveeteelt, bosbouw en jacht.
Aan de pluimveeteeltopleiding hield hij al op prille leeftijd
een omvangrijke stal eenden over en later breidde zich dat uit
met ganzen en zelfs zwanen.
Kleine zwanen!
Dit zijn allemaal probleemloze dieren die
onbekend zijn met virale en bacteriële ziekten
en zelfs onder de honderden door jagers aangeschoten of tegen
hoogspanningsleidingen verongelukte wilde ganzen die ter
revalidatie werden verzorgd, is nooit een sterftegeval wegens
ziekte voorgekomen.
Dat was ook de belangrijkste reden dat hij er nooit aan is
begonnen om kippen te houden, want dat zou in 2003 beslist
geleid hebben tot massamoord op al zijn dieren door de LNVGestapo onder leiding van ouderling Veerman.

Op zich is er natuurlijk niets mis met kippen en
als dat de aloude onbedorven Leghorns en
Barnevelders waren gebleven dan zou het zelfs een
punt van overweging geweest kunnen zijn om er
een koppel van aan te schaffen.
Maar door alle kruisingen en zogenaamde
‘veredelingen’ van die oude rassen en het
almaar groter worden van de koppels per bedrijf
en per stal of ren hebben de dieren al hun
natuurlijke weerstand tegen virale en
bacteriële aanvallen moeten inleveren.
Dat moest dus wel faliekant fout gaan en dat gebeurde dan
ook.
Het verhaal is al vaker verteld, dat Spotvogel in zijn jeugd
onvervalste vrijloopeieren haalde bij Reinier van der
Linden bij de Wijkse Prinses Irene Sluizen en daar – we
leven in de jaren ’50/’60 – een dubbeltje per stuk voor
betaalde.
Thans- meer dan een halve eeuw later – haalt hij zijn
vrijloopeieren bij Ben Janssen in het Leeuwense Veld en die
kosten 15 eurocent per stuk.

Dat lijkt misschien een forse prijsstijging maar is in feite te
gek voor woorden als men geldontwaarding, kostenstijgingen
en inkomensplaatje daar tegen afzet.
Met volle melk is het idem dito gegaan.
Rond 1970 ontving Gerrit van Loenen op
landgoed Mariënwaerd te Beesd rond de 55
cent per liter en de huidige veehouders
vechten zich slagen in de rondte om
datzelfde bedrag in eurocenten door
Friesland Campina op hun rekening gestort te krijgen.
We zijn dan wel vele jaren en miljoenen euro’s noodzakelijke
investeringsleningen tegen torenhoge Raborente verder, maar
zelfs een kind kan begrijpen dat er hier iets volledig krom zit.
Daar ligt ook meteen de belangrijkste reden voor de totale
scheefgroei in de zgn. agro-economische bedrijfsvoering: de
verhouding kostprijs-batig saldo is volledig naar de testikels
geholpen en om te voorkomen dat zij hun producten tegen of
zelfs onder de kostprijs moeten verkopen zijn boeren gedwongen
om met zo groot mogelijke productie-eenheden te werken.

Vervolgens zorgen de inkopers van Retail en grootwinkelbedrijven ervoor dat zij hun omzet kunnen vergroten door die
producten tegen bodemprijzen te verhandelen en probeert de
boer zijn karig inkomen op peil te houden door er op het
bouwblok nog maar weer een stal of loods bij te plaatsen.
Dankzij foute politici en hun topambtenaren lukt dat zelfs
anno 2016 nog keer op keer, terwijl onze regering al in 1988
besloot tot een moratorium op uitbreiding van de bio-industrie.
Intussen degenereren de industriële veestapels in onrustbarend
tempo en is het gros van alle dieren iedere vorm van weerstand
tegen viraal – en bacterieel molest volledig verloren, terwijl
hun vlees en mest vergeven zijn van antibiotica -residuen.
Naast deze ontwikkelingen woedt er ook nog de machtsstrijd
waarbij er wordt gestreefd naar het zich toe-eigenen van
almaar omvangrijker marktaandelen, met als- niet geheel
willekeurig – voorbeeld het vanuit een aggenebbes bedrijfje in
Ermelo gegroeide Tomassen Duck To Bangkok Ranch, die er
maar wat graag een Taiwanees en liever nog een Chinees
mega-compartiment aan toe zou voegen.
Kaapse Eend!

Boze tongen beweren, dat er langs die weg wellicht zicht te
krijgen valt op veel van wat er zich gedurende de voorbije
jaren in de nationale en internationale pluimveehouderij
heeft afgespeeld.
Omdat wij ons nooit bezondigen aan het uitspreken van
ongegronde vermoedens zijn zowel ons Asia team als onze home
guard -rechercheurs al druk in touw om alle sporen bloot te
leggen en een plaatsje in het geheel te geven.
In deel 34 een overzicht van die exercities!

Hoofdstuk 1. Gluren over de pluimveeschutting

Van alle aangeboren ondeugden is nieuwsgierigheid beslist de
leukste en – wanneer men een rechercherend leven leidt – zeker
ook de meest productieve. Daarbij is het Internet een bijna
onuitputtelijke informatiebron, waarin men via de juiste
trefwoorden letterlijk alles kan vinden waar men naar op zoek is.
Zo achterhaalden wij bijvoorbeeld, dat de dame die resp. links en
2e van rechts van het midden op bovenstaand portret poseert, niet
Kassa-presentatrice Brecht van Hulten is, maar Ullrike heet en in
Beieren woont.
Omdat dit geen datingsite mag worden laat
Spotvogel het hier bij, zodat ons min of meer
analoog samengestelde Bodensee-team
ongestoord de werkzaamheden rond de
talloze verdachte uitbraken tussen Konstanz
en Passau kan uitvoeren.
Passau inderdaad, want de reeks uitbraken in de Bodensee, de
Voralrlberger Rheindelta en op veel plaatsen in Beieren worden al
twee weken lang onderzocht door Cobi van Pluggen en haar team:
hier op fitnesstraining bij Regensburg/Landshut.

Terwijl de dames met hun conditietraining doende zijn kijkt
Spotvogel even na wat er werd beloofd in deel 33 van deze serie
en werpt daarbij onwillekeurig een blik op de webpagina van
Sonac Almere, die hij vanwege de bij Quatre Bras gemorste
darmensmurrie gister even heeft overgeslagen.
Plompverloren bevindt uw reisleider door de
duistere sluippaden in de vlees- en kadaverjungle,
zich voor het bedrijfspand van CTH Slachthuizen
op industrieterrein De Vaart, waar tussen de 21 en
50 personen werkzaam zouden zijn maar dat op
een doordeweekse dag een verlaten indruk maakt.
Het bedrijf zou actief zijn in de branche Groothandel in vlees en
vleeswaren, wild en gevogelte (niet levend) en is gevestigd op het
adres Bolderweg 38.
Maar het wordt nog interessanter als we zien, dat op ditzelfde
adres ook CTH Vastgoed BV kantoor houdt en er tevens ruimte
wordt gedeeld door Besloten Vennootschap Combinatie Teijsen
vdHengel (CTH) die actief zou zijn in gh vlees(waren), wild en gev
(niet lev).
Vreemde zaak: een achterkleindochter die deel uitmaakt van de
door inteelt geteisterde VION – RENDAC- SONAC familie.
En jawel, u zag het vast al aankomen: last but not least woont ook
kleindochter Sonac Almere op ditzelfde druk betreden adres, waar
men een Kalasjnikov kan afschieten zonder gevaar om
onverhoeds iemand te bezeren. Het oogt als een immense
brievenbus waar overdag een handvol auto’s geparkeerd staan.

Maar het wordt nog interessanter als we weten, dat Vion-dochter
Sonac in 2012 een joint venture aanging met deze Teijsen vd
Hengel, een darmen en slachtbijproductenexpert met
productlocaties in België, Duitsland, Nederland, Polen, Portugal
Spanje en China.
China?
Small world: want wij zijn immers op zoek naar zo’n 225.000
Pekingeenden die wellicht naast de ovens van Rendac gevallen
zijn en toevallig werden gevonden door een uitwonend
achterkleinkind van dochter Sonac.
In Almere-Buiten of all places.
Ach ja: fout kapitaal zoekt altijd een weg!

Alleen schatten we in dat déze CTH-like in Thailand toch op iets
anders betrekking heeft, hoewel……
Want we komen op deze nieuw gevonden site wél de trefwoorden
Real Madrid en Champion Leage tegen en heeft CTH ook niet een
slachterij in Spanje?
Dat gaan we dus uitzoeken.

Op 17 oktober 2015 fotografeerde Pedro Martinez de Antoñiada
in een hangar van Vitoria Airport bij Vitoria Gasteiz in Baskenland
een eenmotorig toestel dat plaats biedt aan 4 personen, de
Spaanse vlag voert en dit registratiekenmerk heeft:
Het mag wel opzienbarend genoemd worden dat Spotvogel,
googelend onder de zoekterm “slachterij vitoria gasteis”
plompverloren op de site “Parenteel van Willem Janz” belandde
waar in het 3 regelig kopje zijn oog onmiddellijk viel op de tekst
“Cornelis (Kevin) van den Hudding, slachterijmedewerker”!
De parenteel gaat terug tot 1695 en geeft een overzicht van de
genealogie van honderden personen waarbij de bakermat van
tallozen in de kustzone van de Zuiderzee tussen Huizen en Sint
Jansklooster ligt, met het zwaartepunt rond Nijkerk – Harderwijk.
Dat kan nauwelijks nog aan toeval worden toegeschreven, temeer
omdat we eerder al vele malen vaststelden dat toeval niet bestaat.
Echter: aangezien wij langs dit bergpad door de krochten van het
waarachtige Guernica de ontvreemd verondersteld geraakte
Pekingeenden niet gaan opsporen, keren we terug naar Vion aka
Rendac aka Sonac en zullen proberen om vanuit Burgum of
Almere en desnoods via Harderwijk meer zonlicht in deze
duistere materie te laten schijnen.
Want achter een schutting gaat vaak meer verborgen dan men zou
denken.
Parenteel van Willem JANZ
185.69.233.121/~gerpol/stamboom/Vastenburg/vastenb.htm

Hoofdstuk 2. Looking for clues
Een andersoortige schutting bevindt zich momenteel in de
Europese buitengebieden en lijkt vooralsnog even vertroebelend
te werken als de honderdduizenden geruimde en uit het zicht
geraakte overwegend kerngezonde Pekingeenden, al lijkt het er
op dat er kans bestaat, dat die tóch via het Vion- Rendac- Sonac
spoor in een of andere vorm weer boven tafel te krijgen zijn.
Al was het maar via de FIOD.
Vanuit Frauenaurach in Baden-Würtemberg laat
teamleidster Cobi van Pluggen weten, dat er “best wel
aardige feiten” te melden zijn en dat zij zelfs “bijkans van
haar fiets af gevallen was”, toen ze in een bauerngasthof
in Steigerwald de lokale en nationale Duitse vogelgrippeausbruch berichtgeving en haar internetpost doornam.
Als potig virologe is Cobi het Europese equivalent van
onze Taiwanese vriendin Mei li en ook het team dat ze
met de grootste zorg samenstelde opteert zeker voor de
Erasmus cup!
Daar mogen Osterhaus en Fouchier een puntje aan zuigen, zodat
dit louche duo ook nog eens wegens damesmolest opgepakt kan
worden. Want schuinsmarcheerders blijven zelden in het rechte
spoor!
That’s a neoliberal fact of life!

Cobi laat weten, dat ze er door haar
mentor Juvenalis op werd gewezen
dat de, helaas veel te vroeg (op 26
september 2003) en te jong overleden
Robert Palmer een deel van zijn leven
op zoek was naar clues en daartoe
continu in troebel water staarde.
Nog een wonder dat hij niet een
verdrinkingsdood stierf, maar dit
terzijde!
Die clues meende Cobi te vinden toen ze van een natuurvorser in
de omgeving van Bamberg vernam, dat er aan de Starnberger
Ammersee zo’n 30 kilometer bezuiden München een seeschwalbe
met vogelgriep zou zijn gevonden.
De zegsman vertelde haar dat, “seeschwalben nur im sommer und in sehr
niedrigen zahlen in Alpenraum angetroffen worden können, aber keinenfalls in
November”.
Vanzelfsprekend was hiermee de nieuwsgierigheid gewekt en toog
onze teamleidster direct op zoek naar nadere informatie en daarbij
deed zich dus het eerder genoemde geval voor, dat zij bijkans van
haar fiets zou vallen.
Want later die dag zou haar in hotel Zur Post in het vriendelijke
dorpje Garni duidelijk worden, dat zich hier te midden van
beginnende alpenreuzen een avifaunistisch wereldwonder had
voltrokken!

U ziet hiernaast zelf wel waarom Cobi,
afkomstig van Texel, direct wist dat er iets
helemaal niet kits zat, want de Ammersee is het
bovenste van beide meren links van het
midden op dit kaartje en ligt meer dan 100 km
ten noordoosten van de Bodensee en in de
aanzet naar het Alpenmassief.
Zelfs een visdiefje zou men zo laat in het jaar niet op zo’n plaats
verwachten, maar het verhaal wordt nog veel gekker als men weet
dat de stern die met vergiftigingsverschijnselen door een
“spatsiergänger” aan de boorden van de Ammersee werd
gevonden, een adulte Grote Stern was!

“Fuck you” roept Cobi dan ook luidkeels door de royaal bemeten
eetzaal, “da’s godverdomme een grote stern, die broeden bij ons in
de Hors en de Petten, maar komen nooit of te never in Beieren voor!”
Meteen pakt ze haar laptop en zegt even later: “zie je wel, Harald
Jacoby schrijft in Egretta, dat de Brandseeschwalbe als kust
gebonden soort uitermate zeldzaam is en er lijken uitsluitend enkele
waarneming aan de Bodensee te zijn uit de jaren ‘50 en ’60!”

Intussen heeft Cobi skypecontact met Juvenalis die haar er op
wijst dat het kadaver van de vogel voor onderzoek naar het
Friedrich Löffler Instituut op Insel Riems in de Oostzee is gestuurd
en dat zich daar naar zijn weten ’s zomers een broedkolonie van
Grote Sterns bevindt.
Hij ziet nu dus twee mogelijkheden: a) het was een visdiefje –die
in november ook al lang en breed in Afrika hoort te zijn - maar
daarvan was geen mooie foto beschikbaar, of b) het wás een grote
stern maar men gebruikte een archieffoto van elders en kwam
niet tot het besef van de avifaunistische uniciteit hiervan.
Dat gebeurd wel vaker want ergens zag Spotvogel ook een
aangespoeld zeekoetkadaver langsdrijven op een site waarin
foto’s van het Wolderwijd te zien zijn.

In zijn lange ornithologische leven waarin hij vele
manjaren aan onderzoek in en rond het IJsselmeergebied
uitvoerde, heeft hij daar welgeteld tweemaal een zeekoet
aangetroffen: binnendijks bij het sluizencomplex
Kornwerderzand en tussen Urk en de Lemmer!
Als dit inderdaad een foto van het Nulderstrand of bij Zeewolde
betreft, dan durft hij er gif op in te nemen dat dat kadaver daar is
neergelegd. Precies hetzelfde dus als de Bayerische Grote Stern.
Maar hieruit lijkt dan ook te volgen, dat er waarschijnlijk op veel
méér plaatsen gebiedsvreemde watervogels zijn uitgelegd en dat
dit alleen bij afwijkende soorten zal opvallen.

Omdat het fraai herfstweer is met bij vlagen zelfs zomers
aandoende temperaturen, wordt besloten om vanuit Garni – waar
de team-action bus op een alpenwei geparkeerd is – per
mountainbike de hele omgeving van de Ammer See en de
Starnberger See (waar ook nog verschillende kleinere waterpartijen liggen) af te
zoeken op stervende of dode vogels.
Daarvan lijkt echter absoluut geen sprake te zijn,
terwijl er op beide grote meren toch wel mooie
groepen duikeenden en meerkoeten verblijven.
Dat werpt de vraag op, waarom er juist op de Bodensee
zoveel dode eenden werden gevonden en vooral –
waarom dat hoofzakelijk kuifeenden zijn. “Net alsof die
zijn aangevoerd en uitgestrooid”, oppert Yvette, een van
de kordate dames uit Cobi’ s team.
Ditzelfde was ook al opgekomen bij Spotvogel,
Juvenalis, Cobi en vanuit Taipei laat Mei li weten dat ook zij en
Sharon dit een zeer aannemelijke hypothese vinden.
Want waarom zovéél kuifeenden en
nauwelijks of geen tafeleenden, witoogeenden
of krooneenden, die allen ook meer of minder
talrijk in de regio aanwezig zijn?
Daarvoor moet een logische verklaring zijn!

Inmiddels heeft Clothilde, de Handy lady van het team, het
mobiele laboratorium annex woonruimte geposteerd op vlak
terrein in de omgeving van Lindau, waar ze bij aankomst in de late
namiddag een topfit witoogeend-woerdje op de oeverpalissade
ziet staan, terwijl waterrallen in de moerasbegroeiing
rondscharrelen.

Clothilde rekent zo maar weer eens af met de fabel, dat dames die
van zich af weten te meppen weinig geestelijke bagage met zich
zouden torsen. Want zij mag zich professor doctor ingenieur in de
nano-mechanica en -werktuigbouwkunde noemen en is niet te
beroerd om tussendoor eigenhandig tien wielen te verwisselen en
een vegetarische veel-gangen maaltijd op tafel te zetten.
Dit alles terzijde, want er was beloofd om iedere stap in dit dossier
zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven.

In de gezellige beslotenheid van het mobiele biologisch station
ontspint zich een diepgaande gedachtewisseling over de vraag,
waarom uitgerekend mollusken-, algen- en waterplanten etende
kuifeenden hier op de Bodensee extreem gevoelig zouden zijn
voor H5N8, terwijl de ´s winters eveneens omnivoor levende
tafeleend en krooneend niet of nauwelijks als slachtoffer worden
gemeld.
Chantal, (hier in een wat erg zomerse pose tijdens de ronde van Opperdoes) die
in Warder woont en normaliter dagelijks haar fitnessrondjes langs het Marker- en IJsselmeer fietst, wijst er op
dat er daar tegenwoordig veel minder tafeleenden zijn
dan in haar geheugen tien jaar geleden het geval was.
Dat klopt!
En dat is vrijwel overal in West-Europa het geval.

Ook Brabantse Mirabel, die uit een kooikersfamilie stamt en vertrouwd is met termen als
hele-, halve- en driekwarts eendvogel en zelfs
weet welke soorten er met blauwgoed worden
bedoeld, mengt zich in het gesprek nadat ze zich
ervoor heeft verontschuldigd dat ze geen
gepastere pasfoto heeft om af te drukken bij haar
inbreng.
“Maar ge kunt nie zegge dat ie nie goe past in de
serie schuttingplaatjes” lacht ze
Zij herinnert zich nog levendig dat haar oom die een paar jaar
terug is overleden, nooit sprak over kuifeenden
maar over kippings. Hij ving die niet vaak maar
vertelde altijd met bewondering over “de
Maurice”, die legendarisch is onder de
Brabantse kooiers ook al is hij al en halve eeuw
dood.
Via skype kan Spotvogel dit bevestigen, want hij heeft Maurice van
den Water nog gekend en wond zich in 2013 er over op dat beide
eendenkooien bij Engelen die vroeger wereldvermaard waren in
de Bosch en omgeving, er nu troosteloos en leeg bij liggen.
Alleen de Haarsteegse Kooi is nog in goeden doen dankzij het
werk van SBB-kooiker van Bijnen.
Mirabel vertelt, dat haar oom altijd zei dat de kipping een veel
sterkere eend is dan de tafeleend die hij ruwele kipping noemde.
Dat zou blijken omdat de kuifeend zich juist vestigde in
ruilverkavelingsloten en geen last heeft van mest en bespuitingen
terwijl de tafeleend alleen nog op de Engelense Meer broedt.
Ook dat kan Spotvogel bevestigen
omdat hij in 2013 in die hele
omgeving broedvogelkarteringen
uitvoerde.

Yvette, die zich na haar modderige struinwerk in de
fitnesshoek van het mobiele veldlab even aan het
strekken is, wil toch nog wat inhoudelijk
voortbouwen op haar opmerkingen van vanmiddag,
die werden onderbroken door skypetussenkomst
van Spotvogel, Juvenalis, Mei li en Sharon.
Hangend aan de rekstok herhaalt ze haar
gedachtegang en wijst er op, dat er begin november
binnen een tijdsbestek van amper 100 uur zowel in
Sleeswijk-Holstein, Gouwzee / Wolderwijd als in de
Bodensee (dus vrijwel gelijktijdig) duizenden
kuifeenden gestorven zijn.
“Als Spotvogels eerste ingeving raak was en die
dieren zijn met een toxisch-virologische
emulsie in vergiftigd graan om het leven
gebracht, dan had men ruim 10 uur de tijd om
per boot en m.b.v. nachtkijkers honderden
kadavers te verzamelen, die dan later elders
konden worden uitgestrooid.” oppert zij.
“Precies,” zegt Cobi, die zelf een verwoed zeilster op Waddenzee
en IJsselmeer is, “en ’s nachts is er nauwelijks kans om door de
waterpolitie betrapt te worden, want áls die al te veld gaan dan
enkel op de hoofdvaarroutes van de binnenvaart!”
Ook dit kan Spotvogel beamen en tijdens zijn
jarenlange nachtelijke onderzoekactiviteiten werd
hij slechts sporadisch staande gehouden.
Dat gebeurde o.a. bij het Wageningse Lexkesveer off
all places en de dienders maakten om 02.30 u.
tamelijk obscene opmerkingen m.b.t. het
driekoppige vrouwvolk in het met matrassen
leefbaar gemaakte busje.
Dit leverde hen een 4-voudige klacht en sancties op!

Welbeschouwd kan men dus ’s nachts op het water van alles
uitspoken en mocht een late wandelaar of visser iets gewaar
worden van de stipjes aan de horizon dan zal er zeker niet aan
uitstrooiers van vergiftigd graan worden gedacht.
En zo kwam na enig beraad en het overwegen en verwerpen van
andere mogelijkheden dit toch wel erg beladen item als enige
aannemelijke oorzaak voor de synchrone massasterfte van
kuifeenden naar voren.
Unaniem ontstond zo de mening, dat het consequent negeren van
dit cruciale gegeven er al op duidt, dat de Nederlandse overheid
op een of andere wijze tot over de oren bij dit massacre betrokken
lijkt te zijn. (NB: Yvette opperde zelfs de mogelijkheid dat alle via de NVWA en Waterschappen
opgehaalde en ingeleverde kadavers op deze wijze “hergebruikt” worden. Erg plausibel!)

Wat ons betreft een prachtig staaltje van Lady Power!

Hoofdstuk 3. Wilde vogels:
de gebeten honden van het agro-complex
Al veel langer dan er mensen op aarde zijn, vliegen, lopen en
zwemmen er vogels ter land, ter zee en in de lucht.
Zij zaaiden niet en maaiden niet volgens de bijbel, maar tóch
zorgden zij miljoenen jaren voor de verspreiding van zaden in alle
denkbare vormen en grootteklassen en voor het afgrazen van de
vegetatie. Dat deden zij samen met de zoogdieren, die ook al
miljoenen jaren vóór de komst van de mens aanwezig waren.
Feitelijk zou het voor Moeder Aarde fantastisch zijn geweest als
het zo eeuwig zou zijn gebleven en als Kaïn niet alleen zijn broer
Abel maar ook zijn ouders mores had geleerd voordat hij met een
zelf gevlochten stuk henneptouw aan de allereerste apenbrood boom was gaan hangen.
Dan zou tante Lucy nooit evolutionair zijn verwekt, was Homo
erectus zich op handen en voeten blijven voortbewegen en zou in
het Duitse Neanderthal nooit een vroege voorvader van ……..
Genoeg geschiedenis nu, dus back to reality!
Want al zolang de mens op aarde rondloopt en zich buiten de
eigen natuurlijke grenzen ging bewegen, ontstonden er almaar
meer fricties tussen de oudste rechthebbenden (i.c. de dieren) en de
opdringerige-, zelfzuchtige- en nooit tevreden tweebenige die
zichzelf ‘mens’ noemt.

Eeuwenlang ging dat nog redelijk goed en leefden landbouwende
en veeteelt bedrijvende plattelanders in harmonie en symbiose
met de natuur en hun medeschepselen. Daaraan kwam feitelijk
pas een einde dankzij de industriële revolutie, waarbij de komst
van de stoommachine voor écht dramatische omwentelingen
zorgde.
Toch had dat nog niet direct negatieve gevolgen, want omdat het
meeste landwerk tot ver in de twintigste eeuw handmatig
gebeurde kon er bijvoorbeeld in onze weiden en hooilanden een
uniek vogelgezelschap ontstaan, met soorten die voorheen
rivierdalen, strandvlakten, hoogvenen, heidevelden en zelfs
toendra’s bewoonden.
De top bereikte dit gezelschap in de gloriejaren van Jac. P. Thijsse,
die echter in zijn Verkadealbum De Bonte Wei al in 1911
waarschuwde voor de gevolgen van de toen al merkbare
intensivering van het landgebruik.
Hoewel onderhevig aan agro-erosie, kon deze weidevogelgemeenschap op veel plaatsen stand houden tot in de jaren ‘70 en
’80 van de twintigste eeuw, werd als natuurspeerpunt in Den Haag
en vrijwel in alle provincies in beleidsplannen vastgelegd en
copieus gecompenseerd aan boeren die in ruil voor geld rekening
zouden houden met deze mondiaal unieke medebewoners.
Maar juist die weidevogelpremies zouden de judaskus blijken,
want alras werd weidevogel-melken een plattelandssport, omdat
deze dieren na een verloren legsel direct opnieuw beginnen en er
voor ieder nieuw legsel 40 tot 60 euro werd opgestreken.

Zó draaiden dus in ijltempo de blinde neoliberale
verdienmodellen onze pronkjuwelen van het polderland de nek
om en werd de weidevogelstand bijna overal ten gronde
gedreven. Louter door inhalig onbenul!
Met de wilde ganzen is het al precies zo vergaan.
Terwijl men gedoogpremies oogstte en tegelijk de jachtrechten te
gelde maakte rezen zogenaamd de dervingkosten van op stam
staand gewas de pan uit: geld dat volstrekt ten onrechte uit de
monetaire gemeenschapsruif werd en wordt geroofd.
Inmiddels zag men kans om onze wilde ganzen tot Plaag te
degraderen en laat men tegen vette betaling bestiale lustmoordenaars op deze dieren los of trapt hen de gascontainers in.
Nu zijn dus de andere watervogels aan de beurt.
Jawel, in zulk een verachtelijk systeem zijn we dankzij jarenlang
CDA wanbestuur en twee hersenloze Rutte doctrines beland!
Wat er zich dus nu afspeelt rond de zogenaamde massa-uitbraken
onder wilde watervogels - iets wat in de miljoenen jaren dat deze
dieren al bestaan nimmer is voorgekomen – valt dan ook niet los
te zien van de schier eindeloze serie vuige machinaties vanuit het
agro-industriële complex, om onze inheemse fauna tot vijand van
de vaderlandse en Europese boer te doodverven.
Terwijl civilisatie zich in een vloeiende lijn opwaarts behoort te
begeven zagen vanaf de jongste eeuwwisseling CDA en VVD kans
om van dit land een uitvreethol voor immoreel en zorgwekkend
psychopathisch gemankeerde egoïsten te maken.
Ook datgene wat zich thans afspeelt is daarvan een gevolg.

Want wie het normaal vindt om gehouden dieren op te bossen als
kroppen sla, heeft evenmin de beschavingsraad om respectvol met
al het andere leven om te gaan.
Ons land is circa 34.000 km2 klein en daarop leven 17 miljoen
landgenoten die het moeten aanzien, dat amper 16.000
gewapende imbecielen zich op ons aller inheemse fauna uitleven.
Alsof er door dat rapaille al niet genoeg onherstelbare schade aan
onze natuurlijke ecosystemen is aangericht, schreeuwde men
direct moord en brand nadat staatssecretaris Martijn van Dam
vorige maand alle jacht op en verjaging van watervogels verbood.
Er lagen op dat moment duizenden vergiftigde eenden in het
IJsselmeergebied en kennelijk wist men in Amersfoort dat dit
niets van doen had met een waarachtige uitbraak van H5N8, net
zoals in 2014 toen er vet op de smient losgegaan kon worden.
Sindsdien schoten wij het
“Koninklijke” van die
minderwaardige jagersclub af,
maar dat was kennelijk nog
niet voldoende.
Straks blijft er alleen nog een
Nederlandse Jager over en die
zal het dan verdomde zwaar
krijgen in het nieuwe
democratische Nederland dat
gloort in het tijdperk ná Rutte.

Meent u nu niet dat Spotvogel het padje kwijtgeraakt is, want die
afzichtelijke lustmoordclub heeft méér met de strekking van dit
dossier – de Vogelgriep- van doen dan men zich kan voorstellen.
Om te beginnen vliegt, loopt en zwemt meer dan 80% van alle
bejaagbare én niet bejaagbare watervogels rond met een of
meerdere hagelkorrels in het lichaam en is méér dan 25% van de
dieren in bejaagbare en niet-bejaagbare ganzenpopulaties fysiek
gewond aan veren, poten, ogen en/of snavel.
Want omdat hagel zich sterk verspreid en watervogels doorgaans
in groepen vliegen, staan er tegenover iedere geschoten eend of
gans meerdere aangeschoten dieren.
Alleen al daarom zou zelfs een romp op benen met een minimaal
geweten het hagelgeweer onmiddellijk in de schrootbak moeten
pleuren.
Spotvogel is ook hierin ervaringsdeskundige en maakte dit zelf
mee met een zwager, die na de jacht langs achter-alkoven zijn
woning binnensloop uit angst om tegen zijn jachtvijandige vrouw
en drie dochters aan te lopen.

In de 12 delige serie “Zwijnerijen met onze Fauna” zijn alle leugens
en foutieve voorstellingen van zaken waarmee hobbyjagers volk,
vaderland en politiek bedriegen, tot ver achter iedere komma
blootgelegd en omdat ook virtueel papier erg geduldig is zal dit
het moordende grauw tot in lengte der dagen als bewijsdocument
blijven achtervolgen. (te downloaden via www.ganzenbescherming.nl of www.kippenmoord.nl)
Ook als Spotvogel, Juvenalis en Herkauwer allang naar de eeuwige
jachtvrijvelden vertrokken zullen zijn!
Al die honderdduizenden door jagers verwonde watervogels
leveren door dat massale aanschot een flink deel van hun
conditionele weerstand in en alleen al daarom zou ook het
zogenaamde schadeafschot per onmiddellijk en onherroepelijk
moeten worden verboden, zoals wij al jaren geleden adviseerden.
Immers: er is niet bijster veel verstand voor nodig om te kunnen
begrijpen, dat gewonde dieren extra bevattelijk worden voor
virale- en bacteriële aanvallen en dat men alleen al daarom
uiterste terughoudendheid zal moeten betrachten.
Dankzij het onderzoek van doctor Jacintha van Dijk weten we
inmiddels al 2 jaar, dat laagpathogeen vogelgriepvirus in alle
wilde watervogels aanwezig is, maar daar geen kwaad aanricht
vanwege de van nature opgebouwde immuniteit.
Alleen al dát gegeven had in november 2014 voor Sharon Dijksma
aanleiding moeten zijn om vooruitlopend op de nieuwe natuurwet
alle jacht op en afschot van watervogels faliekant te verbieden!
Prima dus dat Martijn van Dam dat nu wel meteen gedaan heeft.

Want het houdt niet op bij verstoren en verwonden: jagers
banjeren met hun baggerlaarzen en hun honden door weiden en
over akkers waarop wilde watervogels foerageren en hun
excrementen achterlaten, die vervolgens door jagers en drijvers in
het laarsprofiel worden verplaatst en uiteindelijk op boerenerven
en in stallen terecht komen.
Dit lijkt Spotvogel een veel aannemelijker hypothese dan het
lulverhaal van Wolleswinkel en van den Brink uit 2003, dat
feitelijk de basis vormt waaruit alle latere ellende is
voortgekomen.
Tot op het huidige moment!
Want in die louche agro-conglomeraten schuilt het échte gevaar!

Om even het geheugen op te frissen: het was het door CDA en VVD
bezwangerde LTO Nederland die in 2012 niet alleen het
Ganzenakkoord dat tussen 7 partijen gesloten dreigde te worden,
op een meer dan schandalige wijze heeft verkracht, maar ook via
haar sluikorganisaties die zich “Argarisch Natuurbeheer
Verenigingen” noemen, met leugen, list en bedrog de wilde ganzen
niet alleen de verdomhoek maar ook de gascontainers van Duke
Faunabeheer in ramde.
Het was LTO dat ervoor zorgde, dat
zogenaamde Schipholboeren die
staatsgronden zonder enige teeltbeperking in
pacht of bruikleen hebben en er de
veroorzakers van zijn dat zich ter plaatste een
ganzenprobleem kón ontwikkelen, een meer
dan copieuze “hectaren-compensatie” krijgen
uitbetaald voor landwerkzaamheden die zij
normaliter na de oogst plachten te verrichten.
De Nederlandse gemeenschap heeft gedurende de 20e eeuw vele
honderden miljoenen guldens en euro’s besteedt aan het behoud
en beheer van onze kwetsbare en mondiaal unieke
weidevogelgemeenschappen die zwaar gesubsidieerd door deze
boerse syndicaten werden uitgeroeid.

Hetzelfde beogen zij nu met de ganzen en alle andere watervogels
die zij in hun verdorven nihilisme als bedreiging voor hun, toch al
meer dan ziekmakende, faillissementspositie beschouwen.
Maar het zal hen niet helpen en hooguit een kleine adempauze
bieden voordat de samenleving dit tot in het beenmerg
verkankerde ettergezwel zal verwijderen en via de
voortschrijdende biotechnologie zal overstappen op waarachtig
duurzame en onbesproken verantwoorde voedselproductie, waar
geen hectare overbemest akker- en grasland en zelfs geen
Madurodamse megastal meer aan te pas zal komen!

Alles wijst er op dat zulk een broodnodige transitie aanstaande is
en dat er dan korte metten gemaakt zal worden met meer dan een
eeuw agro-uitbuiting van ons onbecijferbaar kostbare
cultuurlandschap met al haar unieke en onvervangbare
ecosystemen, waarvoor Dr. Roeffie Hueting bijna een halve eeuw
geleden al parameters ontwikkelde om de monetaire waarde
daarvan te kwantificeren.
Boter aan de galg van een horde leeghoofden, die het anno 2016
“met de kennis van nu” gezever als enige uitvlucht voor de eigen
hersenloosheid menen aan te kunnen voeren.
Maar het papier is geduldig genoeg om ook die vuile leugens naar
de politieke gierkelders te kunnen verwijzen.

Daarom verwijzen we nog maar eens naar het eerste rapport van
de Club van Rome uit 1972 en de te zelfder tijd door de Stichting
Natuur en Milieu gepubliceerde nota’s “Bio-industrie, Augiasstal in
natuur en landschap” en “Bio-industrie: na ons de strontvloed”, die
tot ver achter iedere komma, punt en gedachtestreepje naadloos
zijn uitgekomen.

Het wordt dus tijd voor de grote schoonmaak in onze politieke
stalcomplexen en daarom is het een mooi startschot, dat Lodewijk
Asscher – tenslotte niet voor niets zoon van een KLMcommissionair- vandaag (9 december 2016) gaf, door een ongekende
broedermoord te plegen op PvdA-sloper Samsom.
Maar ach: de politiek van vandaag is de compost van morgen!
In de weinige jaren waarin
sloper Samsom PvdA-actief was,
richtte hij voldoende schade aan
om hem bij een volgende
Greenpeace missie nucleair
verzwaard af te zinken naar het
zeemansgraf van de Kursk.
Het heeft wel niets met Vogelgriep van doen maar is in ieder geval
een geslaagde ruiming!

Hoofdstuk 4. Hardleers en stekeblind
Zoals we zojuist zagen, werd er al een halve eeuw geleden in (met
keiharde feiten onderbouwde) rapporten voor gewaarschuwd dat de dankzij
de industriële revolutie en stijgende welvaart ingeslagen weg, zich
ferm galopperend naar een gapende afgrond bewoog.
Voorgegaan door PvdA- landbouwminister Sicco Mansholt
die als eerste naoorlogse bewindspersoon de agro kar in
de rails moest tillen maar die ook al rap inzag, dat
ongebreidelde groei tegennatuurlijk is en zich hoe dan
ook zou gaan wreken, sloegen de stoppen door zodra het
ministerie van Landbouw in handen kwam van
schrokkerige en nooit tevreden confessionelen.
Zonder een uitgebreid college hierover op schrift te stellen moge
kraakhelder zijn, dat er vanuit het verstandige volksdeel al vanaf
de jaren ‘60 werd getracht om de rede te laten prevaleren boven
het domme denken van eindeloze groei. Maar eenmaal in de
klauwen van de hersenloze KVP en daarna CDA kon het niet
anders of de boel moest volledig naar de kloten gaan.
En aldus geschiedde!
Naast de al eerder genoemde Club van Rome en de Stichting
Natuur en Milieu ontstonden er vanaf de jaren ‘70 almaar meer
buitenparlementaire organisaties die zich kritisch betoonden
tegen de niets ontziend voortdenderende agro-moloch. Dit leidde
tot een ontzagwekkende hoeveelheid publicaties waarin de
verderfelijkheid van de landbouwpolitiek van zowel de EEG/EU
als van de Nederlandse overheid in al haar kortzichtige stupiditeit
ten toon werd gesteld en over het voetlicht gehaald.
Tevergeefs: want in een hol vat is geen verstand aanwezig!

Wanneer u dus de beide slopers van onze geciviliseerde
verzorgingsstaat vanaf het jaar 2002 hebt horen raaskallen over
“dit prachtige land” en “met de kennis van Nu”, dan bedoelen die
rucksichtslose uitvreters de Kennis die bezorgde en hoog
begaafde landgenoten vanaf de jaren ‘70/’80 hebben ontwikkeld
en vastgelegd om te voorkomen dat dit destijds schitterende land
zou ontaarden in de beschamende puinzooi die CDA en VVD ervan
hebben weten te maken: beiden met hulp van de PvdA!
ALLE in een halve eeuw vergaarde Kennis en
Expertise die niet in hun groeistuipkraam te pas
kwam en komt, werd en wordt stelselmatig genegeerd
en zelfs ontkend en brengers van slechte
boodschappen (zgn. klokkenluiders) worden van
hogerhand kapot gemaakt.
Dankzij dit onversneden wanbestuur barst ons land al
decennialang uit haar voegen van de megastallen vol megalomane
veestapels boordevol ziektekiemen en antibiotica-effluenten, die
via het ongebreidelde uitrijden van mest onze integrale bodem en
al het grond- en oppervlaktewater volkomen hebben vergiftigd
met ammoniak en nitraten.
En dan spreken we nog niet over de miljoenen tonnen persistente
rotzooi die door boer en tuinder dag in dag uit jaarrond in het
leefmilieu van 17 miljoen Nederlanders worden gedumpt en zich
daar vermengen met de eveneens miljoenen tonnen fijnstof die
vanuit de bio-industrie volcontinu onze levenslucht verwoesten.
Wie vindt het nog verwonderlijk dat Kanker tegenwoordig achter
bijna iedere voordeur inwonend woekergast is en dat zelfs
foetussen en borelingen door kankercellen worden aangetast?

Het zou teveel eer zijn om dit allemaal aan
gangbare boeren, tuinders, veehouders,
fruitkwekers, bollenveredelaars en andere
agrarische gifmengers toe te schrijven, maar zeker
de helft hiervan wordt ons toegediend via de
dagelijkse voeding.
En wat te denken van stapelgifstoffen zoals het glyfosfaat in het
massaal in het publieke domein gespoten landbouwbestrijdingsmiddel Roundup?
De residuen van dit middel blijven vele jaren
toxisch en omdat het decennialang als zinloze
onkruidbestrijder op speelplaatsen, trottoirs en
bestratingen in dorpen en steden werd gebruikt,
kan het niet anders of ieder buiten spelend kind
moet ermee in aanraking zijn gekomen.
Maar niet alleen de mens, vooral ook de zogenaamde landbouwhuisdieren die in ongehoorde concentraties op onze krappe
34.000 km2 landoppervlakte worden gehouden en waarvan de
aanwezigheid aan het oog wordt onttrokken door de stallen
waarin zij hun erbarmelijke leven slijten, staan letterlijk bol van
de lichaamsvreemde en veelal kankerverwekkende stoffen.
Die hypotheek op het leven wordt stilzwijgend meegeleverd met
alle voedingsproducten die door de gangbare land- , tuinbouw en
veehouderij worden geproduceerd.
Zulke bijproducten zijn ook de virale en bacteriële smetstoffen
zoals salmonella en e-coli, die in ongehoorde hoeveelheden tot
stand komen in de megastallen, waar op grove wijze met alle
elementaire regels van dierenleven en -welzijn wordt gespot.
Want het gaat uiteindelijk immers toch maar om beesten!

U begrijpt dat we nu weer terug zijn bij de gereformeerde
pluimveeboer Jan Wolleswinkel, met zijn volledige afwezigheid
van zelfs maar een nanogram normbesef.
Daarom zijn de meest extreme vormen van bio-industrie ook
geconcentreerd in enerzijds de Bible
Belt en ter andere zijde de belijdend
Paapse enclavitoire relictregio’s
Brabant/Limburg en Salland/ Twenthe.
Dat zijn ook de meest gevoelige zones
voor het ontstaan van allerhande
epidemische veeziekten, omdat immers
alles in de hand des Heeren is en
gewone stervelingen er alleen maar zijn
om de natuur en de dieren te
misbruiken en zich daaraan te verrijken.
Spotvogel verbleef in de
jaren ’60 toevallig juist
enkele weken in een hotel
te Elspeet ten tijde van de
uitbraak van polio en het
toedienen van serum dat
was opgelost in
suikerklontjes, omdat
inenten door de
gereformeerde synode
verboden werd.
Over die periode kan hij
boeken schrijven!
Nog tot op de huidige dag verdomd men het daar om mens en dier
te laten vaccineren tegen misvormingsziekten als polio

Rechtvaardigde men vroeger het kerkelijke verbod op inenten
vanuit het geloof, tegenwoordig verschuilt men zich achter banale
handelsbelangen om vaccineren van pluimvee te omzeilen.
Want zo’n spuitje kost weer en paar centen en dan
riskeert men liever een stal vol zieke en geruimde
dieren, waarvoor het Dierenwelzijnsfonds dan weer
mag opdraaien.
Er worden overigens al jarenlang leugens verkocht over
Aziatische markten die voor gevaccineerd
Nederlands pluimveevlees gesloten zouden zijn,
maar er is een keur aan fotomateriaal te vinden
waaruit blijkt dat er in Zuidoost-Azië juist op zeer
grote schaal kippen, eenden en ganzen worden
ingeënt tegen Vogelgriep en New Castle Disease.
Het moge inmiddels overduidelijk
zijn, dat het Nederlandse
pluimveewereldje van leugen, bedrog
en onjuiste voorstelling van zaken aan
elkaar is genaaid, zodat het niemand
meer hoeft te verbazen dat er bij de
huidige zogenaamde uitbraken van
H5N8 enorm veel stront aan de
knikker blijkt te zijn.
Sterker: er is intussen al een dermate
omvangrijk dossier met zaken die niet
sporen met verklaarbaar gedrag van een
virale infectie, dat het nog slechts een
kwestie van tijd is voordat het bedrog
justitieel zal worden aangetoond.

Deel 33 begon met enkele citaten van
woordvoerster Hennie de Haan, die oudvoorzitter blijkt te zijn van de Nederlandse
Vakbond Pluimveehouders, waar inmiddels
Gert Jan Oplaat de henneneitjes in het pluche
legnest mag warm houden.
Hiernaast ziet u deze hanige dame, die ook
nog voorzitter is (of was?) van AVINED: één van
de om en nabij 10.000 landelijke
pluimveeorganisaties.
Want naast NVP en AVINED kennen wij
immers ook nog de Nederlandse Pluimvee Industrie NEPLUVI, de
Nederlandse Organisatie van Pluimveehouders NOP en
ongetwijfeld nog zo’n 9995 kleinere lokale clubs.
Want er schijnt geen koppel leghennen, plofkippen, vleeskuikens
en halve haantjes in ons land te zijn of er is wel een belangengroep
die zich ermee bezig houdt,
Waarschijnlijk is dat er de reden van dat de handelsprijzen van
eieren – net als die van volle boerenmelk – al een halve eeuw
vastgelijmd lijken te zitten.
Van zijn eigen vrijloopkippenhouder hoorde Spotvogel, dat de
groothandel 4-5 eurocenten per ei neertelt voor de superheerlijke
eieren die zijn hennen leggen en die geheid qua prijs 3 of 4x over
de kop gaan voordat ze in het schap van AH, Plus, C1000, Dirk,
Deka, Lidl of Jumbo liggen.
Om dat te voorkomen zouden die organisaties samen met LTO,
ZLTO en de echte landelijke vakverenigingen op de bres voor hun
leden moeten staan, maar dit gebeurd dus overduidelijk niet.

Want het is veel gemakkelijker om de natuur en de wilde vogels
overal de schuld van te geven en langs die weg weer sluiksubsidie
uit de gemeenschapsruif (die normale mensen schatkist noemen) te graaien.
Daarom is het ronduit verheugend, dat er in
het april nummer van het magazine Pluimvee
een reportage werd afgedrukt, waarin
SOVON-medewerker Roy Slaterus uitlegt, dat
wilde trekvogels ons kunnen leren hoe de
dispersie van het Aviaire influenzavirus
binnen natuurlijke dierpopulaties in zijn
werk gaat. Met een veldkijker is het virus
echter niet te spotten en het is dan ook niet
zo’n goed idee dat Sovon aan het Nijmeegse
Toernooiveld oproept om dode vogels naar
hun niet gesealde kantoor te sturen.
SOVON werd in januari 1972 geboren uit een idee dat in een
Utrechtse bovenwoning op het Kanaleneiland ontstond en
Spotvogel was een van de oprichters. Maar primair met het doel
om de nationale avifaunistiek te verrijken met een landsbreed
netwerk van deskundige vogelwaarnemers en absoluut niet om
mogelijke virale tijdbommen te gaan aanleggen.
Daarvoor is een specialistisch laboratorium vereist.
In zijn dossiers De Pestvogels van Veerman (2006) en Wachten op
de Pandemie (2008) legt Spotvogel al uit hoe boeren zélf aan de
lopende band AI-besmet materiaal hun erven en stallen in slepen
en breekt hij ook een lans voor meer bedrijfshygiëne op
houderijen waar tien- of honderdduizenden kippen, kalkoenen,
eenden of ganzen vetgemest worden.
Maar LNV kwam niet verder dan zijn uitgever om te kopen en
beide publicaties dood te zwijgen!

Dat was natuurlijk te betoeterd voor
woorden en zal op een gelegen moment
nog wel met gepaste munt worden
afgerekend, want zo gemakkelijk laat een
bijna door het agrogerotzooi uitgeroeide
insecteneter zich niet monddood maken.
Maar die finale klaroenstoot wordt
zorgvuldig bewaard tot het moment
waarop alle puzzelstukjes ineen zijn gepast
en er geen uitweg meer zal zijn voor het
janhagel om de biezen te pakken.
Het lijdt geen twijfel dat dit moment
aanstaand is, want “this time they’r gone
too far!”
Herkauwer en Juvenalis zijn met hun
sublieme ladyteams druk doende om alle
sporen te checken en te dubbelchecken, dus
het is nog slechts een kwestie van tijd
voordat de slotakkoorden zullen worden
ingezet.
Vanwege het boerse karakter van de tegenpartij, voorzien wij een
hausse op henneptouw en adviseren hobbymarkten om
keukentrapjes in de kerstaanbieding te doen.

Hoofdstuk 5. Texel, zoals verwacht!
In deel 32 van deze serie kwam de Zuiderhaven bij Den Oever ter
sprake, waarvan werd vermoed dat daar ook massasterfte van
duikeenden had moéten plaatsvinden, maar dat dit kennelijk door
onvoorziene omstandigheden geen doorgang vond, waarna men
de menagerie van een lokale vrijloophouder infecteerde.
Het lag dan ook in de lijn der verwachtingen, dat na enige tijd ook
het eiland Texel in beeld zou komen: louter omdat de door ons
beoogde uitvoerders daar ervaringsdeskundigheid hebben.
In juni 2008 was Spotvogel in gezelschap van een
team van de Faunabescherming daar namelijk
aanwezig en legde vast, hoe er honderden ruiende
grauwe ganzen en hun kuikens op banale wijze
werden gevangen en vergast door de satanische
vader en zoon den H. met een tweetal knechts.
Spotvogel kent de zieke psyche van de uit Mijdrecht afkomstige
Dick den H. al sinds de jaren 1963- ’66 en ook toen al toonde hij
ongezonde belangstelling voor het vangen (en verhandelen) van vrij
vliegende ganzen bij Johnson Wax in zijn woonplaats.

Den H. huwde een gereformeerde geloofsgenote die geboortig en
woonachtig was te Bodegraven en langs die weg kende hij ook al
sinds zijn jonge jaren de inmiddels overleden Nieuwerbrugse
Zwanendrifter Piet Oostveen: ook een psychopathisch
dierenmoordenaar en mensvijandig monster.
Hoe dit alles ter zake doet in het huidige dossier zal later blijken,
als ook de vraag ter tafel komt met welk recht CDA en VVD
dergelijke misgeboorten ooit hebben durven en kunnen loslaten
op onze bij wet beschermde fauna.
Dan krijgen ook de PvdA, D66 en Groen Links (jawel, de huichelachtige
Mooi Nederland coalitie) het nodige uit te leggen. Want de verkankering
is diep ingevreten in Den Haag!
Maar terug nu naar juni 2008, toen NM-beheerder Erik Menkveld
zich in Waal en Burg stond te
verbijten dat hij in zijn gebied een
beestachtige slachting onder de
grauwe ganzen moest toelaten, omdat
zijn foute directeur Jan Jaap de Graeff
met leugen en bedrog bij de
Haarlemse voorzieningenrechter die
vogels van het toebrengen van schade
aan de weidevogelstand en
orchideeënvegetatie had beschuldigd.
Omdat Spotvogel precies een jaar eerder polder Waal en Burg op
broedvogels had geïnventariseerd en vanuit zijn botanische
kennis er ook letterlijk ieder plantje wist te staan, was direct de
vuile leugen van de Graeff (destijds nota bene Kamerheer van de majesteit!)
ontmaskerd en kreeg Menkveld de volle laag. (NB: Bij een zakelijk gesprek in de
raadszaal te Schagerbrug op 8.12.2008 is dit overigens door Spotvogel collegiaal recht gezet. Als
ondergeschikte van De Graeff kon Menkveld immers niet anders dan het ganzenmassacre toestaan.)

Datzelfde gold niet de leugenachtige
Boa John K., die dermate slecht
articuleerde dat Spotvogel zijn
achternaam als Knuppel verstond,
waarop hij van belediging van een
ambtenaar in functie werd beticht.
U ziet hier Knuppel doende met zijn gsm terwijl zijn collega van
der Kolk onopvallend de tegenpartij in het oog houdt.

Het is tekenend voor de totaal verrotte en verkankerde structuren
in deze door confessionelen en neoliberalen uitgevreten
maatschappij, dat de aanwezigheid van Spotvogel, op dat moment
geëscorteerd door een vijftal dames en twee heren, tot een ware
oploop van platte petten politie en groene boa’s kon leiden, terwijl
er aantoonbaar en bewijsbaar een misdrijf in uitvoering was.
Dit alles was namelijk een direct uitvloeisel van het feit, dat Cees
Veerman in 2005 NM directeur de Graeff had klem gezet bij de
besluitvorming over de aanleg van het tracé A9/A1/A6 met al dan
geen ondertunneling ter hoogte van het Naardermeer.
Als contraprestatie voor de “coulance” van Veerman mocht deze
per 7 mei 2007 aantreden als voorzitter in Schaep en Burg.

Daarmee deed Natuurmonumenten Satan zélf op
het pluche plaatsnemen.
Veerman had voldoende aan
één enkele periode, om onze
oudste en tot dat moment
meest respectabele natuurbeschermingsorganisatie tot
een dead duck te maken en
daarvan was Texel 2008 de
vernederende start.
Beëlzebub Veerman: het vleesgeworden kwaad

Het sneed uw ooggetuige door hart en ziel om mee te moeten
maken, hoe het erfgoed van nobele voorgangers als Thijsse,
Heimans, van Tienhoven, Burdet, Drijver, Binsbergen, Buisman en
al die anderen door een lompe confessionele hufter de kleiige
veenbodem werd ingestampt.
Terwijl huurling Knuppel de weg
vrijmaakte voor de zoon van den H. en zijn
knechts (waarvan Spotvogel er in 2012 een traceerde aan de
IJweg te Boesingherliede) reed een tractor met
veewagen naar het erf van Texels Belang
voorzitter Werner Dros, waar de volledig
gestreste dieren nog een volle nacht en dag
zouden worden gefolterd alvorens de gaskraan werd
opengedraaid.
“Kapot motten ze toch”, zou Arie den H. later
zeggen toen hij er op werd gewezen dat er bij
het opdrijven levende dieren op gruwelijke
wijze werden mishandeld en vertrapt.

Vanzelfsprekend legde ons team
ook die laatste fase vast, want er
zal een moment komen waarop
al deze gore smeerlapperij die
in naam van confessionele en
neoliberale untermenschen
wordt bedreven, door Vrouwe
Justitia zal worden afgerekend!
Want DIT zijn de waarden en normen die het CDA ons land en
volk heeft opgedrongen en DIT zijn de respectloze gedragsregels
van de tot in het beenmerg verkankerde VVD, waarvoor voormalig
senator Robert de Haze Winkelman zich dermate schaamt, dat hij
in november 2016 per direct zijn lidmaatschap heeft beëindigd en
zich aanmeldde bij het Forum voor Democratie.
Een lichtend voorbeeld van een gewetensvol
mens, dat hopelijk door velen zal worden
nagevolgd.
Want het moge duidelijk zijn, dat de huidige
Haagse politieke GFT-bak zo snel mogelijk
leeggemaakt en ontsmet dient te worden.
Bij het ter perse gaan van dit issue kon Hans Spekman zijn
gruwproduct Samsom al ter recycling terug sturen naar
Greenpeace, dus dat is alvast een mooi begin.
Nu de rest nog…
Mijnheer Rutte, uw taxi staat voor!

U begrijpt dat een subtiel stemadvies in deze inktzwarte tijden
niet mag ontbreken, want er is al veel teveel zwerfvuil in onze
politiek-bestuurlijke afvalkorven verzameld en dat geeft nóg meer
rotting en bederf.
Vandaar al dat onversneden wanbestuur!
Terug nu naar Texel, waar Cobi van Pluggen en haar team druk in
touw zijn om alle eindjes aan elkaar te knopen. Want op 30
november jl. zouden daar in polder Waal en Burg dertig dode
smienten zijn gevonden die volgens de NVWA aan besmetting met
het H5N8-virus gestorven zouden zijn.

Cobi is in alle staten en stuurt een communiqué van Ecomare,
waarin letterlijk het volgende wordt geadviseerd:
“Wanneer u een dode vogel vindt, raak hem dan niet aan en ruim
hem ook zelf niet op. Voor een vondst op Texel geldt: neem contact
op met de Gemeente Texel via telefoonnummer 140222 of met het
Hoogheemraadschap via 072 582882. De vogel wordt dan zo snel
mogelijk OPGERUIMD!

“Jawel, godverdomme nog aan toe”, tiert Cobi.
“Niks opruimen!”
“Open snijden en in de krop, maag en darmen kijken”.
“Met toxicologische expertise!”

Want volgens haar is er veel meer kans dat die smienten ook
vergiftigd graan met virale besmetting hebben gegeten, net als al
die duikeenden in de Plöner See, de Gouwzee, het Wolderwijd, het
Buiten IJ, de Bodensee en talloze andere plaatsen waar vanaf 7
november plotseling een eenmalige Vogelgriepsterfte zou zijn
opgetreden onder ijzersterke, topfitte en bovendien resistente
watervogels.
Cobi en haar team zijn meteen op onderzoek gegaan en slaan
daarbij zelfs geen Texelse regenplas over, maar ze zijn er unaniem
van overtuigd dat er verder nergens AI- geïnfecteerde vogels
zullen worden aangetroffen, tenzij…

“Ja amme hoela,“ zegt ze nuchter,
ze kenne vanzelf ook andere plekken besmet hebben
met gif en virus en dan gane er ook daar vogels dood.”
Spotvogel denkt daarbij direct aan de Bol,
de Petten en Dijksmanshuizen, waar vader
en zoon den H. in 2008 beestachtig
huishielden en waarbij zij massa’s nesten
en donskuikens van kluten, scholeksters,
kieviten, strand- en bontbekplevieren,
visdiefjes, noordse sterns en grote sterns
vertrapten.
Het was voor hem reden om de
lidmaatschappen van NM en
Vogelbescherming per direct op te zeggen
en dat hebben toen tienduizenden
medelanders gedaan.

Want dat een tot in iedere stamcel verdorven boerensyndicaat als
LTO/ZLTO met hun lokale satanstuig van Texels Belang, Water,
Land en Dijken en hoe die bekrompen egoïstenclubs ook mogen
heten, in staat is om, vanuit hun
naar faillissement walmende
metier, een nationale overheid tot
dergelijke gore smeerlapperijen
tegenover weerloze bij WET
beschermde dieren te drijven,
zullen de schuldigen te gelegener
tijd voor het hoogste gerechtshof
mogen uitleggen. Onder ede!
Het massacre van Ransdorp, juni 2012

Intussen is Cobi samen met Yvette en Mirabel in Polder Eyerland
aangekomen en meldt, dat daar erg veel Siberische toendrarietganzen op de afgeoogste bietenakkers foerageren.

Zij hebben er meerdere vogels gezien die met gele halsbanden zijn
gemerkt en die in een naastgelegen grasland gingen bolbuiken.
Omdat Spotvogel al sinds januari 1963 onderzoek doet aan taigaen toendrarietganzen en letterlijk vergroeid is met die dieren, zal
geheid de pleuris uitbreken wanneer er ook maar één rietgans
vergiftigd wordt gevonden.

Er staan inmiddels al zoveel rekeningen open ten laste van het
Lelystadse moord en doodslagbedrijf en haar uitbaters, dat een
hernieuwd Texels optreden wel erg stom zou zijn.
Dat was het ook toen men in juli 2008 Spotvogel verdacht maakte
van brandstichting, wat onmiddellijk weerlegd kon worden door
teamchef Kamperman van regiopolitie Noord-Holland Noord, met
wie zij vanaf dag 1 van de Texel-actie nauw contact onderhielden.
Direct daarop overliep Spotvogel bij Fort Honswijk in de zeer
vroege ochtend van dinsdag 15 juli 2008 deze walgelijke
moordenaarsbende, terwijl men druk doende was met het
opbouwen van de fuik en kraal en daarna met bootjes de Lek op
voer om de ruiende brandganzen op te gaan drijven.
Hij had toen bijna een uur de tijd om van alle geparkeerd staande
auto´s de banden onklaar te maken met 12- duims spijkers, maar
volstond met het doorknippen van tie-rips en het laten gapen van
het dubbeltjesgaas van de fuik, zodat de helft van het aantal
opgedreven ganzen wist te ontkomen.
Dit was nodig,
omdat het om
half 5 in de
ochtend moeilijk
was om stante
pede het team
bijeen te
brengen, zodat
de 2e vangstactie
van A tot Z op
film en DVD kon
worden vastgelegd.

Als blijvend aandenken hield hij de vuisthamer van Dick den H.,
aan die operatie over!
Bij de actie in Waterland in juni 2012 was Boa Knuppel present
om ons tegenover de pers van agressie tegen vader en zoon den H.
en zichzelf te betichten en
flutverslaggever Sander Jansen was
volgzaam genoeg om dit in zijn
virtueel toiletpapier op te nemen.
Zodat wij ook dat bewijsmateriaal
hebben behouden.
Voor de goede orde: op dat zelfde
moment onderhielden wij ons met
een surveillanceteam van politie Amsterdam-Amstelland op het
erf van bevriend veehouder Arie Valk te Holysloot, maar op
waarheidsvinding hebben wij de Volkskrant nooit kunnen
betrappen, terwijl wij wél over bewijsmateriaal beschikken
waaruit onweerlegbaar de vooringenomenheid van Jansen blijkt.
Want wij leggen immers áltijd álles vast!

In juli 2008 vergreep men zich op
Texel aan de kolonie van 2000 paren
Grote Sterns, omdat CDAgedeputeerde Jaap Bond het
belangrijker achtte dat er zoveel
mogelijk ganzen werden vermoord.
Bond is al vele jaren de drijvende kracht achter de massamoord
op ganzen, smienten en damherten in Noord-Holland en geeft
exact de immense huichelachtige verdorvenheid van het CDA aan.
Bij correct Rijks rechercherend werk zijn wij er dan ook zeker van
dat deze naam ook in dit dossier prominent zal komen boven
drijven. Samen met die van voorgangers uit het agro-industriële
cabal zoals LTO-Texels Belang en de Agrarische Natuurbeheer
kliek Water, Land en Dijken.
Alle signalen wijzen namelijk in die richting en alle seinen staan
op rood!
Virus denkt immers niet en zal nooit bij TESA een
kaartje voor enkele overtocht kopen en zich dan
uitgerekend in Waal en Burg vergrijpen aan
uitgerekend smienten: de zondebokken van 2014.
Zó oerstom zijn immers alléén boeren!
Het is nu dus meer dan ooit geboden dat ALLE kadavers uit
Gouwzee, Wolderwijd en van Texel toxicologisch worden
onderzocht, bij voorkeur in een lab van Interpol.
Heeft men die kadavers vernietigd dan is dat zonder meer
vervreemding van bewijsmateriaal in een grensoverschrijdend
misdrijf.
Daarop staan niet te misselijke straffen!

Botsholsedijk juni 2013, 04.30 v.m.
De vingerafdruk van een satanisch bedrijf

Bij het afronden van deze update komt het bericht dat er in Friesland massa´s dode
smienten zijn gevonden die natuurlijk allemaal aan vogelgriep gestorven zullen blijken te
zijn omdat men alleen daarop checkt en het verdomd om de ingewanden te controleren op
strychnine.
Want het is nu wel zeker dat daarvan al een maand sprake is bij al die zogenaamd virale
uitbraken in Gouwzee, Wolderwijd, op Texel en elders.
Kennelijk is er in Friesland ook al een zeearend slachtoffer geworden van deze
terreurdaden, waarvan de daders zich steeds duidelijker beginnen te profileren.
Intussen zagen ondanks al die uitbraken de gewapende lustmoordenaars van de
jagersvereniging kans om de jacht toch weer geopend te krijgen.
Dit valt niet uit te leggen en geeft aan dat de VVD ten spoedigste uit het Nederlandse
politieke landschap dient te verdwijnen.
Liefst nog voor oudjaar maar dat zal wel maart worden.
Daar gaan we dus voor….!
VVD ???
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