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Journey through past and present

Wij bevinden ons thans in het politiek-bestuurlijke
interbellum tussen Kerst 2016 en Driekoningen 2017:
een tijd waarin dodelijk vermoeide Kamerleden zich
schurken in een welverdiend reces en volk en
vaderland het maar even moeten bekijken
Hoewel het wellicht vermetel oogt, neemt Spotvogel
deze gelegenheid te baat om terug te blikken op de
recente historie van het door Cornelis Pieter Veerman
gecertificeerde “Vogelgriepverdienmodel Nieuwe Stijl”
(VVNS),waarmee deze bedenker van Greenery, Food
Valley en Korendijk BV in 2003 een tijdperk van list,
leugen, laster, bedrog en zelfverrijking inluidde.
Want met de kennis van nú, die Spotvogel ontbeerde
ten tijde van zijn werkzaamheden aan het
manuscript “De Pestvogels van Veerman”, kan worden
ingevuld wat er destijds met het gros van de geruimde
pluimveestapels gebeurd lijkt te zijn.

Het is daarbij dienstig dat u weet,
dat uw verhalende historicus aan
het begin van de jaren ‘60
woonachtig was op een plaats die
direct benedenwinds van Weduwe
Smits Benenzwartfabriek(plaatselijk
bekend als “de Benenkluif”) gelegen
was, dus nabij het riviertje de Vecht in
de Utrechtse wijken Zuilen en
Overvecht.
De gefragmenteerde kadavers wachtten
daar rottend en stinkend weken en maandenlang op
verwerking en er liepen duizenden ratten rond ter
grootte van Franse Hangoor konijnen.
Het was dan ook een zegen voor stad en
ommelanden, dat het bedrijf in 1965
vertrok naar een nieuwe locatie aan de
Waal bij Vuren:
bijna tegenover het
historische Slot Loevestein.

In ruil voor de aantasting van het toen
nog gave rivierenlandschap kregen de
Tielerwaard en Bommerlerwaard de onwelriekende en
ziekmakende effluenten van dit bedrijf te verwerken,
dat we tegenwoordig kennen als SONAC-VUREN.
U begrijpt nu natuurlijk al, dat dit ogenschijnlijke
ommetje door het verleden ten doel heeft, om u kennis te
laten maken met een nog niet eerder over het voetlicht
gehaald lid van de VION-familie.
Ook al een kleindochter met een erg onfrisse
erogene zone, zoals mijlen in de omtrek
ruikbaar is.
Maar wij bedanken ervoor om ook hier luchtjes te
gaan scheppen, want gelet op de aroma’s die in- en
uitrijdende vrachtwagens verspreiden, blijft het voor
ons moeilijk voorstelbaar dat die smurrie straks als
bestanddeel van drop, winegums, margarine,
bakkersvet en beendereiwit in onze voedselketen
terecht komt. VION heeft bij ons namelijk ieder krediet
verspeeld!

Het wordt al met al dus steeds duidelijker, welke
verdienmodellen er schuil gingen achter de zogenaamde
uitbraak van H7N7, die in voorjaar en zomer 2003 in
totaal 1349 pluimveebedrijven trof, waarbij ruim 30
miljoen dieren geruimd werden en waardoor volgens
eigen zeggen de eveneens geruimde Gert Jan Tomassen
kansen kreeg en greep om zijn bedrijf tot één van de 5
mondiale marktleiders in zijn segment te doen groeien.
Niet voor niets noemde Spotvogel –altijd terughoudend
in het duiden van personen- zijn eigen vrijloopeierenleverancier Ben Janssen als vreselijk voorbeeld van de
talloze in 2003 ten onrechte geruimde biologische
bedrijven, die tot op de huidige dag geen eurocent
vergoeding kregen voor de hen aangedane misdrijven.
En dat er bij het gros van de vogelgriepuitbraken sprake was en is van misdrijven
waarbij de overheid betrokken is, blijkt ook
maar weer uit de jongste ontwikkelingen,
waarbij ook het bedrijf van Ben Janssen het
opnieuw moest ontgelden.

Deze keer echter staan de bewijzen voor opzet zwart op
wit en zal men alle schade (vanzelfsprekend ook die
uit 2003) tot op de laatste cent moeten vergoeden.
Want de rijksoverheid is niet de autoriteit die
gehouden is om bedrijven de nek om te draaien die
verantwoorde vormen van veehouderij en
voedselproductie voorstaan en praktiseren.
Dat wilde wél de toenmalige LNV
minister Veerman en daarom zou een
Kamercommissie dienen te onderzoeken in
welke relatie deze bewindspersoon stond
(en naar het zich laat aanzien nog altijd
staat)tot bedrijven als LTO/ZLTO en het
VION- Rendac- Sonac-CTH conglomeraat.
Want in ditzelfde tijdsgewricht verordonneerde deze
confessionele hyena, dat er geen geld meer mocht worden
vergooid aan Natuur en dat daarentegen onze natuur
en fauna vermarkt dienden te worden.
Dit terzijde, maar wél als keihard feit!

Ook uit Veerman’s koker kwam
het ronselen van ruimingsploegen
bij arbeidsbureaus, koffiehuizen
en moskeeën, want omdat bioindustrie dieren voortaan als goederen
te boek werden gesteld, waren daarop
niet langer de wetten van fatsoen en
compassie van toepassing.
Heus waar, Spotvogel verzint niets en daarom hadden
de Haagse en provinciale stallen van het immorele en
levensvijandige CDA- en VVD- allang met harde hand
geruimd moeten zijn.
Want een menswaardige samenleving begint immers
bij respect vóór en compassie mét al wat leeft!
Gaat u er dus maar van uit, dat er in 2003 minstens 25
miljoen kippen, kalkoenen, eenden en ganzen zwart
zijn geslacht en vermarkt en dat de overheid ten
onrechte al die destructiekosten heeft betaald.
Van profijtelijke verdienmodellen gesproken!

Hoofdstuk 1. Past to present
U herinnert zich vast nog wel, hoe na het vertrek van de tweede
Paarse coalitie waarin de PvdA zich gebonden had aan de Neoliberale
vijand die terzijde werd gestaan door de in 1966 afgesplitste
zweverige vernieuwingsdromers, in 2002 de eerste Balkenendehorde
aantrad en direct het nieuwe Waarden en Normen Decreet
verordonneerde.
Tot dat moment was ons land niet alleen een Verzorgingsstaat waar
de hele wereld met onverholen bewondering en afgunst naar keek,
maar fungeerden wij ook op talloze uiteenlopende vakgebieden als
Gidsland.
Echter: op dat moment hadden volstrekte imbecielen de monstra
Kenniseconomie en Verdienmodel al overgenomen vanuit de grootste
barbarij die de westerse wereld kent, de Verenigde Staten van
Noord-Amerika, en liepen als gevolg daarvan steeds meer zaken in
onze goed geoliede maatschappij volledig uit de rails.
Denk aan Zorg, Onderwijs, Volkshuisvesting, Veiligheid, Toezicht,
Handhaving, Welzijn, Natuur, Milieu, Kunst, Cultuur en tientallen
andere essentia die door het confessioneel-neoliberale Janhagel als
trivialiteiten werden beschouwd en in koelkast of kliko werden
gesodemieterd of waarvan de betekenis botweg werd ontkend.
Om bij de strekking van dit dossier te blijven, besloot de
toenmalige staatssecretaris van LNV Géke Faber in 2008,
dat er een einde moest komen aan de middeleeuwse
mishandelpraktijken waaraan de enige nog resterende
Zwanendrifthouder (Piet Oostveen uit Nieuwerbrug) zich
continu te buiten ging.

Gelet op Oostveens leeftijd besloot ze om de
lopende vergunning nog éénmaal te verlengen,
waardoor in 2008 definitief het doek zou vallen
voor dit primitieve relict uit lang vervlogen tijden.
Maar in 2008 was inmiddels de Zuid-Hollandse boerendochter
Gerda Verburg aangetreden als minister van LNV en zij verlengde,
zonder enige inhoudelijke discussie noch publicatie in de
Staatscourant, Oostveens’ vergunning opnieuw.
Staatsrechtelijk kan zoiets helemaal niet en daarom
namen wij undercover een kijkje in huize Oostveen,
waarbij de drifter trots vertelde dat hij Gerda al
vanaf haar geboorte kende, dat ze bij hem op
schoot had gezeten, dat hij jaagde op het land van
de familie Verburg en dat ze die verlenging wel
even voor hem geregeld had.
Ontwapenende openhartigheid van een man die korte tijd later een
86 jarige landeigenaar uit Hekendorp tot vijfmaal toe probeerde te
wurgen en het slachtoffer dermate zwaar mishandelde dat hij enige
tijd later is overleden.
Van die zaak werd ter plaatse PV opgemaakt en ook werd er aangifte
gedaan, maar het jacht- en dierenmishandel-vriendelijke OM te
Rotterdam seponeerde deze zaak.
Toevalligerwijze speelde in datzelfde tijdsgewricht ook
het seponeren van de aanklacht tegen Cees Veerman,
op wiens huiskavels bij zijn Goudswaardse boerderij
door ons op 24 augustus 2012 weerzinwekkende
mishandelpraktijken van aangeschoten Grote
Canadese Ganzen werden gefilmd.

Maar daar hield het niet bij op. Want Verburg gaf zelfs nog een
nieuwe driftvergunning af aan een jager in de Krimpenerwaard,
terwijl Faber nu juist in 1998 had vastgesteld dat het afgelopen
moest zijn met dit primitieve gedoe met als enig doel om
zwanenvlees als consumptieartikel te kunnen vermarkten.
Laat wetgeving aan CDA en VVD over en ons land vervalt direct in
ongeciviliseerde barbarij!
Dat is dan ook gebleken, want in 2016
vonden er in het Groene Hart openlijk
halsmisdaden plaats tegen alle wettelijke en
ongeschreven fatsoenregels, waarbij het
Rotterdamse OM niet de prostaatgemankeerde hufters van de Fbe maar de
daartegen via de publieke media optredende
dierenarts Saskia van Rooy vervolgde.
Het is de clan van dit kapitalistische schorem
dat eerst onze FFW verkrachtte en er thans voor zorgt dat de nieuwe
natuurwetging al stinkt naar rotting en bederf voordat deze in
werking is getreden en dat ook organisatorisch deel lijkt te nemen
aan de huidige vergiftigingshoax.
Dat blijkt uit de intensieve lobby en
druk op staatssecretaris van Dam,
om ondanks de enorme
massasterfte onder wilde
watervogels toch onbeperkt en
onbelemmerd hun verderfelijk
tijdverdrijf te kunnen blijven
uitvoeren.

Zoals u ziet komen wij ook via deze
omweg weer keurig terecht bij het
weerzinwekkende kernthema: het ten
koste van alles zwart maken van
wilde watervogels met het doel om
de agro-hufterijen te verdoezelen,
onwelgevallige bedrijfstakken te
elimineren en zich de jacht op ALLE
watervogelsoorten toe te eigenen.
Omdat men echter meent dat het verleden er niet meer toe doet,
worden voortdurend fouten gemaakt waardoor de opzet en daarmee
ook de voorspelbaarheid er al van meet af aan duimendik bovenop
liggen.
Dit kunt u eenvoudig controleren door terug te bladeren in deze
almaar uitdijende serie en desnoods Spotvogels eerdere dossiers “de
Pestvogels van Veerman” en “Wachten op de Pandemie” te
raadplegen.
Dan zult u ervaren, hoe stompzinnig en voorspelbaar de tegenpartij
te werk gaat en ook beter kunnen begrijpen waardoor men vanaf
2003 jaarlijks ongestraft dergelijke misdaden heeft kunnen plegen.
Inderdaad: omdat men van meet af aan van bovenaf door neoliberale
en confessionele kaders werd beschermd en afgedekt.

U begrijpt dan waarschijnlijk ook zonder verdere uitleg, dat die
kaders (nog) over voldoende macht beschikken om zowel politie, OM
als parlement het zicht op de werkelijke gebeurtenissen te ontnemen
en kunt dan vermoedelijk ook zelf wel invullen bij welke twee
politieke partijen die macht gevonden kan worden.
Chapeau, meteen goed!
De VVD en het CDA zijn de twee kankergezwellen die vanaf 2002
onze wet- en regelgeving compleet versjteerden, het normbesef van
de totale bevolking verziekten en met list, leugen, bedrog en een
doorlopend foutieve voorstelling van zaken, valsheid in geschrifte en
nog veel erger misdrijven hun zieke en maatschappijvijandige
hersenkronkels ten uitvoer brachten.
Dat laatste wordt vergemakkelijkt, doordat beide
syndicaten als communicerende vaten
vertegenwoordigd zijn in uitvoerende organen
zoals de agro-, chemie-, farmacie- en
jachtbelangenorganisaties en de vlees-, ruimingsen slachtafvalverwerkingsindustrie.
En laat het daar nu – naar het zich laat aanzien – bij dit
grensoverschrijdende halsmisdrijf tegen omvangrijke bestanddelen
van de inheemse Euraziatische avifauna, in hoofdlijnen om gaan.
Zij treffen het niet, want door het vuile handwerk over te laten aan
volstrekt doorzichtige onbenullen van een op uitermate subversieve
wijze tot stand gekomen faunavernietigingsbedrijf, had men daar
beter meteen de eigen handtekening onder kunnen plaatsen.

Dat doen wij dus gaarne bij deze en
beloven plechtig dat daarvoor zelfs geen
leges in rekening gebracht zullen worden.
Want het schrijven over zaken die de
maatschappij straks kunnen gaan verlossen van het meest
persistente grofvuil dat er ooit met springvloed op ons wantij
achterbleef en door Haagse jutters als buit is binnengehaald, schept
feitelijk een onbetaalbaar genoegen.
Ziet u ons dus maar als strandvoogd,
dan zullen wij straks met veel plezier
de sanitaire ruimingen ter hand
nemen en praten later wel over het
vindersloon.
Dat - het zei maar gezegd – niet mals
zal zijn!
Want na de al eerder geruimde virale pecunia-etende garnalen als Ab
Osterhaus en Roel Coutinho ligt nu de meer dan complete maar
daardoor des te dubieuzere NVWA in de line of fire,
Wat héét: zelfs zonder de sudderplaatknop op “on” te zetten
spatten de onwelriekende ruimingsvetten en gifresiduen er vanaf.
Wat is het geval? Welnu: eerst wat geschiedenis.
Al in 2003, toen LNV middels Cees Veerman opnieuw in CDA
klauwen was gevallen en datzelfde aan de hand was met
Economische Zaken, waar het Brabantse droogstaande rund
Maria van der Hoeven de toko bestierde, profileerde de
NVWA zich als een gereïncarneerde Gestapo-cel waarvan
alleen de Haagse tongval de niet-Arische afkomst verried.

Met de kennis van nu terugkijkend lijkt het erg aannemelijk, dat er
ook toen al bij deze dienst met beëdigde ambtenaren sprake was van
megalomane corruptie, zich uitend in slaafse uitvoering van bevelen
ingevolge de Veewet 1799, die door de boerse caudillo Veerman
(zonder enige upgrading om 200 jaar stand still in jurisprudentie weg te werken) van stal
was gehaald om op totalitaire wijze onversneden crimineel beleid ten
uitvoer te kunnen brengen.
Met diezelfde kennis is nu dus plotsklaps klaar helder,
dat er toen tientallen miljoenen stuks pluimvee
clandestien moeten zijn verdwenen in het thans
blootgelegde zwartslachtcircuit.
Omdat dit naar alle waarschijnlijkheid gebeurde buiten medeweten
van Van der Hoeven, zou een toekomstige parlementaire commissie
er goed aan doen om de totale handel en wandel van het Orakel van
Goudswaard over de afgelopen 25 jaar onder de forensisch-fiscale
elektronenmicroscoop te leggen en desnoods 1000x vergroot frame
by frame te ontleden.
Toegegeven, dat kost tijd en mensuren, maar zal geheid een bom
duiten naar de schatkist doen verhuizen.
Vanwege deze ingetogen kerst- en
eindejaartijd werken momenteel drie
teams aan dit dossier en beweegt zich
een stroom aan informatie richting het
toetsenbord van uw verslaggever.
Daar kan om der wille van de leesbaarheid slechts een selectie van
gebruikt worden De rest komt nog wel, bijvoorbeeld als inbreng bij
het Vogelgriepproces dat ongetwijfeld in het verschiet ligt.

Het is ondenkbaar dat daarbij de compleet verziekte NVWA niet
finaal aan flarden zal worden geschoten door vragen-onder-edekanonnades, aan de waarheidsgetrouwe antwoorden waaraan niet te
ontkomen zal zijn.
Bovendien hoopt uw eerste rapporteur dan uit de mond van de
bedenker van dit nu al 13 jaar voort durende repeterende misdrijf te
vernemen, hoeveel euro’s zijn Jiddische uitgever Gopher destijds
heeft ontvangen om Spotvogels beide Vogelgriepdossiers hermetisch
van alle publiciteit af te grendelen.

Die rekening staat namelijk nu ook al jarenlang open en als men
meent dat een Spotvogel zo goedkoop te bedriegen is, dan komt men
op termijn van een peperdure kermis thuis.
Tenslotte stichtte hij in een eerder leven de Munt van ’s Heerenberg
en hangt zijn portret ten bewijze daarvan nog altijd ter plekke.
Opdat men vooral nooit vergete, dat openstaande
rekeningen Altijd vereffend worden wanneer daar
gegronde redenen toe bestaan.
Zoals thans overduidelijk het geval is.

Want ons oudste teamlid Iunius Juvenalis, satiricus en
criticus ten tijde van keizer Domitianus, laat astraal
weten dat de dagen op een keerpunt komen en dat
veranderingen ten goede onafwendbaar zullen
plaatsvinden, omdat het verderfelijke kwaad zich al te
diep in het wezen van goedaardige stervelingen heeft
ingevreten.

Hendrik, Heer van Bergh, Boxmeer en Stevensweert en actief in de
15e eeuw, sluit zich daar ten volle bij aan.
Zodat er voor de hedendaagse stamhouder Spotvogel
geen vrije keuze meer is en aan hem de taak is
opgedragen om het diep gewortelde kwaad te ruimen
en te vernietigen.
That’s just a matter of time…..!

Hoofdstuk 2. De kennis van nú!
Het zal inmiddels duidelijk zijn dat het schokkende feitenmateriaal dat
wij in deze serie presenteren, niet is komen aanwaaien met een
lentebriesje en dat onze rechercheurs en analytici soms letterlijk de
boom of het moeras in moeten om saillante details vast te leggen.
Daarom vinden wij het onbestaanbaar dat onze integrale politieke
loopstal met de ingetogen naam Binnenhof, zo’n twintig jaar geleden
in de doorzichtige neoliberale val trapte en onze natie opzadelde met
de volstrekt krankzinnige kreet “Kenniseconomie”.
Want échte kennis dient door minutieuze studie en expertise vergaard
te worden en behoefd voortdurende aanpassing en herziening,
simpelweg omdat alles op dit ondermaanse nu eenmaal continu aan
verandering onderhevig is.
Als wij dus in april 2003 LNV-minister en WUR-bestuurder Cees
Veerman woordelijk horen zeggen: “ik werkte zélf jarenlang in de
wetenschap: je hoeft niet alle feiten te kennen om tot een
afgewogen oordeel te komen”, dan spreekt dit boekdelen over het
kolossale wegwerpgehalte van dat oliedomme maar
dubbelgeslepen oerrund.
Want aannames worden pas wetenschappelijk bewezen feiten
wanneer deze gecheckt, gedubbelcheckt en bij voorkeur
nogmaals gecontroleerd en doorgerekend zijn.
Maar ach, als je zoals Veerman promoveerde op een dis met de titel
“Grond en grondprijzen” dan verklaart dat in één klap alles!

Kennis is dus niet een ordinair handelsartikel zoals potgrond,
mondwater, okselspray en toiletpapier en vraagt dan ook structureel en
fundamenteel onderzoek: een essentiële sector waarin door neoliberale
leeghoofden en confessionele onbenullen inmiddels een complete
kaalslag is aangericht.
Maar zoals u ongetwijfeld begrijpt, is die
gesel van afbraak en vervlakking eindig en
zelfs allang over de uiterste houdbaarheiddatum, zodat ook daar de ruimingen
aanstonds van start kunnen gaan.
En dit getrouw aan het gezegde: “wat gij niet
wilt dat u geschiedt…….!”
Want met de kennis van nú en indachtig Spotvogels ontdekking uit
januari 1984 van het, door het CDI -Lelystad
in opdracht van de SG van LNV in de
Noordoostpolder uitgezaaide Mkz-virus,
mag u volgens de in de Volkskrant
gepubliceerde Veerman-methode
voetstoots aannemen, dat alle virale- en
bacteriële uitbraken daarna vanuit de Bezuidenhoutse bunker
werden geregisseerd.
Aanvankelijk gaven we LNV nog het voordeel
van de twijfel en onderzochten de sleepsporen
van veterinair virus via het Europese wegennet
waarbij werd ontdekt, dat mesttransporten
vanuit de Mestac te Venhorst bij Gemert naar de
Friedländer Grosse Wiesen in het uiterste noordoosten van de
voormalige DDR reden en daar hun lading losten in mestcontainers
van hetzelfde Limburgse bedrijf: Kurstjens Milsbeek.

Hoewel er bij die akkers luid en duidelijk met borden werd
geattendeerd op Wildschweinpest en Tollwut werd daar geen
acht op geslagen en reden die wagens ongereinigd terug naar
Gemert, waar korte tijd later dus varkenspest uitbrak.
Spotvogel meldde dit direct aan LNV maar daar was men totaal niet
geïnteresseerd en al snel bleek waarom: het nieuwsbulletin van
10.00 u diezelfde ochtend meldde namelijk omstandig dat het in
Venhorst de Klassieke Varkenspest betrof.
Dat zette uw insectenetende speursnavel op scherp en al gauw was
hij er zeker van dat die zogenaamde uitbraak werk was van
tweebenige vectoren. Dat bleek later conform de waarheid.
Enfin: onnodig om nog weer te gaan herhalen dat ook de Mkz van
2001, de Vogelgriep van 2003, de Q-koorts en Blauwtong van 2007
en verder alle zogenaamde uitbraken van Aviaire influenza tussen
2004 en heden moedwillig werden veroorzaakt.
Want we zagen immers dat dit in de doodzieke perceptie van
de VVD en vanuit het inherent dubbelhartige
confessionalisme gewone verdienmodellen zijn, waarmee
ongewenste concurrentie uitgeschakeld kan worden terwijl
er, mits slim uitgevoerd, megawinsten in het verschiet liggen.
Dat er bij de huidige aanpak al van meet af aan erg veel af te dingen
valt op dat laatste punt, blijkt direct wanneer u deel 31 van deze
updates er op na slaat.

Immers: zelfs zonder check, dubbelcheck en extra controle was het
voor uw misdaadverslaggever meteen zonneklaar welke
smeerlapperijen men toepaste, al duurde het wél enige tijd alvorens
duidelijk werd dat de ingehuurde uitvoerders het bewijsmateriaal via
het ministerie van EZ (NVWA) weer in handen krijgen.
Daar ligt dus een fragmentatiebom die na de jaarwisseling zijn
diensten zal gaan bewijzen als onderdeel van een grootschalig cordon
sanitaire.
Het is immers onbetamelijk dat de overheid al jarenlang zaken doet
met een bedrijf dat herhaaldelijk in opspraak is en hen dan ook nog al
het bewijsmateriaal overhandigt, zodat men een internationaal
misdrijf kan verhullen.
Bovendien schakelt de NVWA
hen in om kadavers van mogelijk
aan Vogelgriep
gestorven vogels naar het virologisch laboratorium van CVILelystad te brengen, terwijl zij zelf (hetzij via dit lab dan wel via het
EMC) over H5N8-smetstof beschikken waarmee zelf gedode
kerngezonde watervogels besmet kunnen worden.
Getuige het logo van deze thuishaven van een tamelijk
besmet virologenkoppel zou daar veel info ten behoeve van dit
dossier verkrijgbaar moeten zijn, maar toch betwijfelen wij ten
zeerste of hier zonder leugendetector en de dwang van horen onder
ede überhaupt enige bruikbare geluiden vernomen zullen worden.

Dat doet er nu ook nog niet toe, want CVI en EMC zijn 12e en 13e op
de lijst van bij dit internationale vergiftigingsmisdrijf genoemde
partijen, al kan de mate en relevantie van betrokkenheid natuurlijk
ook maar zo wat slagen om zwaaien.
Overigens is het VWS van Edith
Schippers hier via de NVWA ook bij
betrokken net als haar
partijgenoot Henk Kamp, maar
beiden staan tot onze volle
overtuiging buiten deze
smeerlapperijen, die duidelijk de
fingerprints van het verdorven
LNV- segment binnen EZ dragen: in
het bijzonder die van een oud-SG
op dat departement.
Hoe men ooit zo stompzinnig kon zijn om de natuur, godbetert het
aller kostbaarste gemeenschappelijke bezit van 17 miljoen
Nederlanders, zonder slag of stoot ondergeschikt te maken aan de
kapitalistische uitbenerijen van een horde immorele confessioneleen neoliberale lijkenpikkers, moeten ter gelegener tijd Spekman,
Samsom en Asscher land en volk maar eens uitleggen.
Want de massamoorden die momenteel gepleegd worden op de
Europese avifauna zijn daarvan namelijk regelrechte uitwassen.
Thans is het al zo ver gekomen, dat er een PvdA staatssecretaris op
EZ zetelt, die zélfs niet reageerde op een drietal brieven over urgente
en cruciale onderwerpen zoals het waarschijnlijke gebruik van
strychnine bij de zgn. Vogelgriepuitbraken en het opschorten van
inwerkingtreding natuurwet in verband met die vergiftigingsgolven.
Leest u maar even mee.

Aan de staatssecretaris van Economische Zaken
Bezuidenhoutseweg 73
2594 AC Den Haag

URGENT: BETREFT VOGELGRIEP/VERGIFTIGING

Dalen, 19 december 2016
Geachte heer Van Dam,

Als direct betrokkenen bij het welzijn van gekweekte zowel als wilde watervogels maken wij ons
ernstig zorgen over de op het oog als epidemische uitbraken rondwarende sterftegolven die, voor
het eerst in de miljoenen jaren waarin die dieren als componenten van natuurlijke ecosystemen
existeren, op een zo megalomane schaal optreden en daarbij opvallend pleksgewijs gebonden blijken
te zijn.
Toen er ruim 5 weken geleden sprake was van een enorme sterfte onder vooral kuifeenden in de
Gouwzee, vreesden wij voor een slachting onder de tienduizenden kuifeenden die zich op dat
moment ophielden op aangrenzende of tegenoverliggende concentratiepunten zoals (kloksgewijs het
Markermeer rondgaand) de Hoornse Hop, het Enkhuizens sluizencomplex, de golfbreekbaaien langs
de Enkhuizerdijk, bij de Trintelhaven, bij de Houtribsluizen, bij Lelystad Haven, bij gemaal de Blocq
van Kuffeler, in de Pampushaven, bij het Muiderzand, bij het eiland Pampus, in het Buiten IJ en in en
bij het Kinselmeer/Barnegat.
Omdat er van meet af aan voor werd gewaarschuwd dat het om een zeer besmettelijke variant ging
bevreemde het ons zeer, dat er pas nadat er in onze Vogelgriep-updates was geattendeerd op het
uitblijven van substantiële sterfte elders in het Markermeer, plotseling dode kuifeenden opdoken in
het Buiten IJ nabij de Schellingwouder Brug.
Daar lijkt het bij te zijn gebleven terwijl alle duikeenden die in het Markermeerbekken
geconcentreerd zijn ’s nachts foerageren op het open water van het Markermeer en daarbij contact
hebben met de andere regionale deelpopulaties.
Het is op zijn minst in tegenspraak met de geproclameerde besmettelijkheid dat de uitbraak in de
Gouwzee geen substantieel vervolg kreeg en dat direct daarna niet een sterftegolf vanuit het
Wolderwijd door de Randmeren trok maar het virus zich toen ineens als terrestrische smetstof
toelegde op eenden stallen bij Biddinghuizen waardoor op het oude land bij Hierden en Ermelo in
totaal meer dan 200.000 Pekingeenden voornamelijk preventief geruimd werden.
Ons autonoom opererende team “de Faunarecherche” vestigde al van meet af aan de aandacht op
het feit, dat de plotselinge sterfte van vele honderden duikeenden zonder dat er daar (i.c. op
Wolderwijd en Gouwzee) voorafgaand melding was gemaakt van zieke en verzwakte vogels, eerder
deed denken aan vergiftiging dan aan een virale aandoening.
Het gaat tenslotte om wilde vogels die van nature immuun zijn tegen aanvallen van AI-virus en
waarvan NIOO-onderzoeker Dr. Jacyntha van Dijk twee jaar geleden in haar dissertatie (waarvan de
info plotseling onvindbaar blijkt op het Internet) vaststelt, dat Aviaire influenza virus onschadelijk is

voor wilde vogels, maar zich tot hoog-toxische varianten kan muteren wanneer het in contact komt
met gedegenereerd industriepluimvee dat iedere vorm van weerstand ontbeert.
Het mag op zijn zachts gezegd opzienbarend heten, dat amper twee jaar nadat er vanuit de
agrarische belangenorganisatie LTO gepoogd werd om met name de Smient te doodverven als
verspreider van hoog-toxisch virus onder gehouden pluimvee, er zich een dergelijke “uitbraakgolf”
voordoet.
Dit wordt des te navranter, omdat recentelijk zowel de Task Force on Animal Disease als de Scientific
Task Force on Avian influenza and wild birds statements hebben gepubliceerd, die exact het
tegendeel zijn van wat er nu al 13 jaar lang zonder en grein aan houdbaar bewijs vanuit de Agro –
hoek wordt beweerd, maar die naadloos overeenkomen met de resultaten van het onderzoek van
Dr. van Dijk.
Dit statement luidt : WILD BIRDS ARE VICTIMS, NOT VECTORS!
Omdat de Faunarecherche direct het gebruik van toxisch gif herkende aan de parallelle sterfte van
visetende soorten als Futen en Aalscholvers (witvis eet namelijk ook maiskorrels) en in het spoor van
de totale aquatische sterftegolf ook de dood van almaar meer aaseters als meeuwen, kraaien en
roofvogels, wordt er nu al ruim een maand tevergeefs aangedrongen op toxicologische visitatie van
het interieur van alle vogels die sinds de eerste week van november als Vogelgriepslachtoffer zijn
binnengebracht en waarvan de monstername m.b.v. wattenstaafjes in mond/keel holte en anale
uitgang H5N8-besmetting uitwees.
Al dat materiaal zou dus toxicologisch gescand dienen te worden, want er bestaat geen enkel virus
dat verlammingsverschijnselen veroorzaakt die exact overeenkomen met de bij lood- en strychninevergiftiging waargenomen exposés.
Het hele patroon van verspreiding van dit virus onder AI- resistente wilde watervogels draagt van
meet af aan dus het aanzien van, in een emulsie van strychnine/H5N8 geweld, vergiftigd graan (mais)
en DAAROM wordt er zo op gehamerd dan burgers absoluut geen dode vogels mogen aanrakenterwijl in communiqués van diezelfde overheid wordt gesteld, dat H5N8 ongevaarlijk is voor de mens
en dat het vlees, mits goed verhit, prima consumabel is!
Maar als een vinder zo’n kadaver in handen zou nemen en daarbij in contact zou komen met uit
snavel of anus gelekte strychnine, dan zou weldra het eerste menselijke sterfgeval een feit zijn!
U begrijpt dat wij sterke aanwijzingen hebben dat er hier sprake is van een grootschalig en
grensoverschrijdend misdrijf en gaan er van uit dat u de inhoud van dit schrijven ter kennis zult
stellen van alle organisaties in binnen en buitenland die bij de huidige vogelgriepuitbraken betrokken
zijn en kadavermateriaal inwendig toxicologisch kunnen laten onderzoeken.
In ieder geval ook de virologen van het Friedrich Löffler Institüt op het Oostzee-eiland Riems, die alle
kadavers uit Sleeswijk Holstein, Bodensee, Beieren etc. In onderzoek hebben.
Want zoals duidelijk moge zijn: het zegt niets dat er H5N8 is aangetroffen omdat de ware
sterfteoorzaak vrijwel zeker door hoog-toxisch gif werd veroorzaakt.

Inmiddels zijn er in en bij de Starrevaart onder Leidschendam ook dode en stervende smienten
gevonden die op filmbeelden ontegenzeglijk strychnine-gerelateerde verlammingsverschijnselen
tonen. U zult begrijpen dat deze kadavers – hoewel ongetwijfeld N5N8 bevattend- het best
rechtstreeks op aanwezigheid van gif in het maagdarmkanaal kunnen worden onderzocht.
Overigens is het ons volstrekt onduidelijk waarom u het verstandige besluit van onmiddellijke sluiting
van de jacht uitgerekend in deze tijd en met een zo omvangrijke sterfte van onze inheemse fauna
weer ongedaan heeft gemaakt. Juist in deze situatie zouden jagers expliciet een verbod moeten
krijgen om landerijen te betreden omdat zij smetstof van hot naar her verslepen.
Maar kennelijk weten de Haagse jachtlobbyisten dat er helemaal geen vogelgriepruitbraken zijn en
aan dat aspect zullen wij zeker rechercherend aandacht schenken.
Want ieder nadeel moet immers ook weer een voordeel hebben!
Tot zover het gif, maar de Faunarecherche ontdekte ook, dat de eigenaar van het geruimde bedrijf
Tomassen Duck to Bangkok Ranche in een interview enthousiasme uitte over de ruimingen tijdens de
Vogelgriep 2003, waardoor zijn bedrijf exorbitante groei heeft doorgemaakt en thans een van ’s
werelds 5 grootste leveranciers van Peking eend is.
Het moet zo’n bedrijf zwaar vallen dat amper een maand voor kerst meer dan 200.000 slachtrijpe
eenden via Rendac zijn vernietigd.
Was het u overigens bekend dat Rendac Son een dochter is van vleesgigant VION (bekend van twee
spraakmakende ZEMBLA –reportages over Sjoemelarijen met Vlees) en dat Rendac op haar beur t
weer een dochter heeft die Sonac-Burgum heet en wiens dochter in Almere is gevestigd onder de
naam CTH en zich bezighoudt met leveranties aan de voedingsmiddelindustrie en daartoe een eigen
slachterijketen heeft?
Zoiets verwacht men niet wanneer er op de A2 even achter een onwelriekende Rendac-auto werd
gereden, maar mogelijk komt zo’n transport dus via een omweg in de menselijke voedselketen
terecht.
Dat is van een andere orde dan het aanraken van een H5N8 besmet kadaver en lijkt ons een zaak die
beter kan worden uitgezocht door Rijksrecherche en FIOD dan door verontruste doch alerte burgers
Maar dat geldt inmiddels voor dit hele dossier!
Alle informatie die werd en wordt verzameld over Vogelgriep is gebundeld in de serie
Vogelgriepdossier waarvan de delen 31 t/m 35 de in’s en out’s rond de actuele uitbraakgolven
beschrijven. Al deze informatie is beschikbaar via de site www.ganzenbescherming.nl
Wij hopen dat u de ernst en noodzaak inziet van snel en adequaat handelen voordat er nog meer
cruciaal bewijsmateriaal vernietigd zal zijn en vestigen er ten slotte de aandacht op dat er zonder
enige twijfel van binnen de Rijksoverheid steun wordt verleend aan deze hoax.

Met vriendelijke groet

Aan de staatssecretaris van Economische Zaken
Bezuidenhoutseweg 73
2594 AC Den Haag
Dalen 20 december 2016

Urgent: betreft vogelgriepcriminaliteit
Geachte heer van Dam,

In aansluiting op ons schrijven van gister vestigen wij gaarne uw aandacht op het feit dat heden, 19
december 2016, meerdere pluimveehouderijen in het Land van Maas en Waal werden geruimd
omdat daar aus blauen hinein en zonder zelfs maar het geringste teken van ziekte, in de ochtend een
aantal dode leghennen werden aangetroffen die met Vogelgriepvirus besmet zouden zijn.
Het betrof in alle gevallen dieren die permanent of vanaf begin november binnen werden gehouden
en waarvan de eigenaren hun uiterste best deden om alle eisen van bedrijfshygiëne ten volle in acht
te nemen.
Het is niet bekend of de monstername door de NVWA waaruit zou zijn gebleken dat het hoogpathogene Vogelgriep betrof, betrekking had op de dood gevonden dieren en of er ook
steekproefsgewijze bemonstering van dieren en excrementen in de stallen heeft plaatsgevonden.
In het eerste geval is het cruciaal te weten wat er met de dood gevonden en AI-positief bevonden
kadavers is gebeurd, omdat dit materiaal met zekerheid sluitend bewijs bevatte dat het hier
(opnieuw) om een misdrijf handelde.
Om dit te preciseren wijzen wij u graag op de onwaarschijnlijke coïncidentie, dat onze medewerker
L.M.J. van den Bergh (oud rijksambtenaar LNV Rijksinstituut voor Natuurbeheer/Instituut voor Bosen Natuuronderzoek) een werkzaam aandeel levert in zowel de Faunarecherche /Task force
Jachtmisstanden als in het tot stand komen van de Spotvogel-reeks waarbinnen ook de
Vogelgriepdossiers verschijnen, woonachtig is te Druten binnen een straal van 3000 meter vanaf de
beslist moedwillig besmette pluimveebedrijven.
Nog explicieter: in deel 31 van de Vogelgriep-updates dat in november jl. verscheen (gedateerd
22.11.2016) worden expliciet één van de pluimveebedrijven en de straatnaam genoemd waar thans
ruimingen gaande zijn.
Mijnheer de Staatssecretaris, zo klein kan ons land niet zijn of zulk een toeval bestaat botweg niet!
Daar komt nog bij, dat in deze serie ter sprake kwam in welke richting de vermoedelijke uitvoerders
(dus niet de opdrachtgevers) van deze vergiftigingshoax gezocht kunnen worden en ook deze jongste
actie past naadloos in dat daderpatroon.

Met het mogelijk niet zeker stellen van de als eerste zogenaamde vogelgriepslachtoffers in de stallen
van deze bedrijven (aan d e Trambaan en de Zwaansheuvelstraat te Boven-Leeuwen) gevonden dode
leghennen, heeft de NVWA zich mogelijk schuldig gemaakt aan vervreemding van bewijsmateriaal,
omdat het namelijk naar het zich laat aanzien helemaal geen waarachtige uitbraak betrof maar een
intens verachtelijk misdrijf.
Feitelijk zouden wij dit dus niet aan u maar aan de Minister van Justitie moeten melden, ware het
niet dat deze persoon als hobbyjager bekend staat en daarmee nauwe betrekkingen onderhoudt met
een partij die verderop in dit dossier een cruciale - zei het subversieve - rol kan blijken te spelen.
Wij trachten deze belangenverstrengelende constructie van een bewindspersoon dus te omzeilen,
omdat ons vertrouwen in en respect voor de rechtstaat mede door deze bewindspersoon en zijn
ambtsvoorganger al ruimschoots meer dan voldoende geschaad is.
Daarom verzoeken wij u met klem te willen bewerkstelligen, dat zowel de Rijksrecherche als de FIOD
dit hele dossier, waarvan in de delen 31 t/m 36 een helder exposé wordt gegeven, aan een grondige
expertise zullen onderwerpen.
Gaande ons onderzoek menen wij ruimschoots voldoende smoking guns te hebben getraceerd die
een minutieuze vakbekwame visitatie en expertise meer dan rechtvaardigen.
Daarbij blijft ook onverlet van belang, dat vooral het kadavermateriaal dat uit Wolderwijd,
Gouwzee, Buiten IJ, Texel en de provincie Friesland beschikbaar is, nog nader zal worden
onderzocht.
Niet een virale wattenstaaf-bemonstering is daarbij belangrijk, maar de wérkelijke doodoorzaak die
is te herleiden uit visitatie van het integrale maagdarmkanaal van alle aangebrachte kadavers.
Uiteindelijk zal dit dan ook het spoor opleveren dat rechtstreeks naar de werkelijke daders leidt!
Wij zijn slechts gewone burgers die goed luisterden naar toenmalig VVD-minister van BiZa Johan
Remkes die ertoe opriep, dat burgers oplettend om zich heen zouden kijken.
That’s all we did!

Met vriendelijke groet,

Aan de Staatssecretaris van Economische Zaken
Bezuidenhoutseweg 73
2594AC Den Haag

Betreft Vogelgriep versus in werking treden Natuurwet
Dalen, 22 december 2012

Geachte heer van Dam,

Terwijl er in het Land van Maas en Waal een pluimveehouderij geruimd is waarvan een twintigtal
leghennen in de nacht van 18/19 december jl. met vergiftigd graan werden gedood door daders
waarvan de personalia ons vermoedelijk bekend zijn, werden topfitte en kerngezonde vrijloopkippen
op een naburig bedrijf van de familie Janssen aan de Zwaansheuvelstraat eveneens op gruwelijke
wijze door de NVWA vergast.
Mét het Comité Dierennoodhulp, Dier en Recht, Varkens in Nood en enkele andere partijen zijn wij
van mening, dat de maat inmiddels overvol is en dat er aan de neoliberaal-confessioneel gesigneerde
verkrachtingen van de wet en regelgeving inzake de omgang met levende dieren nog in deze
kabinetsperiode een einde gemaakt dient te worden.
Intussen nadert met rasse schreden het moment waarop het bestuuronwaardige vod dat onze
nieuwe natuurwet moet voorstellen, in werking zal treden.
Hoewel u in deze huidige functie hier part noch deel aan had, roepen wij graag in herinnering, dat wij
u als Kamerlid in de parlementaire jaren 2012/13 en 2013/14 voortdurend uitvoerig
gedocumenteerde en inhoudelijk openbarende dossiers hebben doen toekomen, waarvan de 12delige serie “ZWIJNERIJEN MET ONZE FAUNA” speciaal werd samengesteld ten behoeve van de
deskundige onderbouwing van die nieuwe natuurwet, waarbij PvdA, D66 en Groen Links zelfs de
term MOOI NEDERLAND durfden te gebruiken.
Welnu mijnheer van Dam, vanaf het parlementaire jaar 1900/1901, kort na de oprichting van de
Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels, heeft de natuur- en fauna wetgeving zich in een
almaar stijgende lijn bewogen tot en met de door uw oud-collega (thans burgemeester te Zaanstad)
Géke Faber tot stand gebrachte Flora en Faunawet.
Deze wet werd door de opeenvolgende kabinetten Balkenende volledig mishandeld, gefileerd en ten
slotte verkracht achtergelaten voor Rutte 1, die er een uitgebeende zombie van maakte.
En dat terwijl ons eens zo mooie land met haar unieke landschapsstructuren en spectaculaire
ecosystemen almaar verder dichtslibt met wegen, urbane bebouwing en industrieparken.
De partij waarmee u een coalitie vormt is inmiddels al 14 jaar bezig om van dit land een volkomen
leeggeplunderde woestijn te maken en de PvdA liet dat allemaal lijdzaam gebeuren en legde alle

vanuit de burgerij aangeleverde en goed onderbouwde informatie in de onderste lade van een
afgedankt bureau.
Thans tekenen zich duidelijk de contouren af van de toekomst van de natuur, die nota bene
grondwettelijk eigendom is van 17 miljoen Nederlanders, maar die al decennialang zwaar met
gemeenschapsgelden gesubsidieerd naar de testikels wordt geholpen door een aantal boeren en
tuinders, dat kleiner is dan het inwonertal van menige plattelandsgemeente.
En - zo mogelijk nog schandelijker - ons aller inheemse fauna wordt jaarrond en dag en nacht naar
het leven gestaan door circa 18.000 gewapende imbecielen: een aantal dat zelfs kleiner is dan onze
kleinste gemeenten.
Hoezo democratie?
Op het moment waarop dit wordt geschreven voeren beide subversieve conglomeraten een vuile
guerrilla tegen onze wilde watervogels en schuwen daarbij het gebruik van extreem giftige stoffen en
fabrieksmatig in foute laboratoria geassembleerde strijdvirussen niet.
Wij hebben u daarover in onze voorgaande twee brieven geïnformeerd en zien verontrust de tijd
verstrijken. Want van enige actie uwerzijds valt nog niets te vernemen terwijl wij als oplettende en
bezorgde burgers dag en nacht in touw zijn om dit land voor mens, dier en plant leefbaar te houden.
Niet eens zozeer voor onszelf, maar voor de thans jeugdige en de komende generaties over wiens
toekomst zowel confessionelen en neoliberalen als ook de PvdA heen walsen.
Dat blijkt met name uit de van A tot Z door de VVD gedicteerde natuurwet.
Mijnheer van Dam: zoals gezegd is er momenteel een intens vuile oorlog gaande tegen onze
inheemse fauna, die wordt aangejaagd door dezelfde partijen die van meet af aan met door bot
eigenbelang en zorgwekkend nihilisme bezwangerde vertragingstactieken de inhoudelijke structuur
van deze wet tot een farce hebben doen verworden.
In oorlogstijd gaat men geen nieuwe natuurwet in werking stellen, dus daarom verzoeken wij u om
de datum van inwerkingtreding tot nader te bepalen tijdstip op te schorten tot het moment waarop
duidelijkheid is verkregen omtrent de rol van de Jagersvereniging en LTO/ZLTO in de huidige
massasterfte van door boeren gehate en door jagers als schietschijf begeerde watervogels.
Vanzelfsprekend zijn wij gaarne bereid om desgewenst nadere informatie met u te delen.
Met vriendelijke groet,

Zoals duidelijk zichtbaar is in deze epistels, is er geen woord Chinees
bij en zou een beetje sociaaldemocraat onmiddellijk in actie komen als
er zich binnen het ambtelijke werkterrein zulk een overduidelijk
neoliberaal-confessioneel geïnitieerde smeerlapperij voordeed.
Zo niet Martijn van Dam, die zich ook al een ware slampamper
betoonde toen hij zich in Sinterklaastijd als echte kapoen (= gecastreerde
haan) manifesteerde door languit in het slijk te gaan voor de
lustmoordenaars van LTO en Jagersvereniging.
Enfin: er gaat in maart sowieso een grote ruiming
plaatsvinden in de Haagse stallen, dus wordt het ook tijd
om voorgoed afscheid van die stadse salonsocialisten te
nemen. Samsom is gelukkig al weg: nu de rest nog!
Want het is niet te becijferen hoeveel schade die lui met
hun neoliberale vrijage teweeg hebben gebracht en
waarvan ook de huidige vuilpeukerijen een direct
uitvloeisel zijn. Waar men mee omgaat, daar raakt men mee besmet!
Wij hebben afgelopen jaren massa’s nota’s en brieven aan deze
lamzakken(vr/m ) en aan die van Groen Rechts en de Democraten van
Eergister gestuurd ter onderbouwing van Mooi Nederland en
Natuurwet en we kregen niet 1 (zegge EEN) inhoudelijke reactie of
zelfs maar een vraag.
Dat spreekt encyclopedische boekdelen!
Spotvogel zat zowel in huize Den Uyl in Buitenveldert als bij Ria
Beckers op de Lught bij Wadenoyen aan de keukentafel en weet hoe
bevlogen die voorlieden in de goede oude tijd waren.
Toen bracht men nog waardevolle dingen tot stand, maar
tegenwoordig viert men alom de afbraak!

Zo slechten zij zélf alles wat tot stand werd gebracht en verlenen
continu hand- en spandiensten aan de complete kaalslag waarmee
VVD en CDA als sinds 2002 onbelemmerd bezig zijn.
Daar wordt een geciviliseerd mens niet vrolijk van!
Als u bijvoorbeeld het waarneemvermogen van Jesse Klaver afmeet
aan hetgeen hij zegt in de vijf minuten zendtijd van Groen Rechts over
het “kleine plaatsje Roosendaal waar hij vandaan komt”, en u weet
dat dit (kleine plaatsjes geouwehoer) woordelijk is gejat van Wikipedia,
terwijl er daar in werkelijkheid ruim 77.000 mensen leven, dan is
daarmee álles gezegd over de zorgwekkende besefstoornis van deze
nauwelijks erudiete maatpakbewoner.
Ons hele team is klaar met zulk volk en
wij hopen dat die draaideur ook een hóge
versnelling heeft, zodat mijnheer Klaver
een heuse luchtreis kan gaan maken.
Naar Woensdrecht bijvoorbeeld.
Amai Jesse, met slechts 21.000 zielen is dát in jouw perceptie pas écht
een klein plaatsje, maar nog altijd goed aan de maat in ons nietig
landje.
U begrijpt dat Spotvogel dit interbellum aangrijpt om wat politiek
zwerfafval te ruimen, zoals hij dat in de grotemensenwereld al een
halve eeuw wekelijks doet.
Als blaaskaken van het Klaver-allooi eens wat minder over kleine
plaatsjes zouden ouwehoeren terwijl ze flinke provinciecentra
bedoelen en er voor hadden gezorgd dat er op alle emballage van
dranken, voedings- en genotsmiddelen statiegeld werd geheven, dan
hoefden Spotvogel en al die andere sociaal ingestelde Nederlanders
zich niet wekelijks in de eigen vrije tijd een breuk te sjouwen aan het
zwerfafval van miljoenen tweebenige zwijnen.

PERSBERICHT
Vermoedelijke Strychnine-Vogelgriep vergiftiging
Sinds bijna anderhalve maand zou er in ons land, Duitsland en andere delen van Europa een variant
van het Vogelgriepvirus H5N8 rondwaren, die aanvankelijk uitsluitend toesloeg onder wilde
watervogels en waarvan in eerste instantie voornamelijk Kuifeenden het slachtoffer werden.
Echter, al direct bij het bekijken van beelden uit SleeswijkHolstein, Wolderwijd en Gouwzee viel het een alerte
watervogelspecialist die jarenlang in overheidsdienst werkzaam
was en deel uitmaakt van ons team op, dat er zich naast
duikeenden ook visetende vogels als futen en aalscholvers onder
de dode dieren bevonden, die er totaal andere leefwijzen, dagnachtritmen en foerageermethoden op na houden en bovendien
in het winterhalfjaar voornamelijk solitair hun voedsel zoeken.
Vanuit zijn vakmatig specialisme en het jarenlang nauwlettend volgen van alle uitbraken van
Vogelgriep op alle continenten, begreep hij direct dat er iets faliekant fout was met de bemonstering
en de bewering dat al deze vogels aan Aviaire influenza-infectie gestorven zouden zijn.
Deze overtuiging werd nog in niet geringe mate aangewakkerd toen van landbouwzijde direct – en
zonder enig bewijs – luidkeels de wilde watervogels als vectoren en veroorzakers van
vogelgriepuitbraken in de bio-industrie werden gehekeld en analoog hieraan de
hobbyjagersvereniging zich fel kantte tegen een landelijk jachtverbod.
Inmiddels was onze medewerker de overtuiging toegedaan, dat het synchroon (en zonder enig
signaal vooraf) sterven van groepen wilde watervogels van ecologisch en ethologisch sterk
verschillende soorten en afkomstig uit zeer diverse herkomstgebieden, alleen te bewerkstelligen was
wanneer de dieren met een snelwerkend toxisch gif in aanraking waren gekomen.
Omdat kuifeenden benthos-eters zijn die zich voeden met aquatische
mollusken, algen en waterplanten en er daarnaast dus ook grote
aantallen visetende vogels stierven, was het voor hem direct duidelijk
dat er van een misdrijf sprake moest zijn, waarbij graan (meest
waarschijnlijk suikermais) dat geweld is in een emulsie van strychnine
en H5N8-virus, wordt uitgestrooid op de voedselplaatsen van deze bij
wet beschermde dieren.
Daarbij nemen niet alleen de eenden de vergiftigde korrels op, maar worden die ook gegeten door
witvis zoals brasem, kolblei, blankvoorn en rietvoorn, wat de opmerkelijke sterfte onder visetende
vogelsoorten kan verklaren. Aaseters als kraaien, roofvogels, mantel- en zilvermeeuwen sterven
vervolgens door het eten aan de kadavers, waarbij zij in eerste
instantie vaak de borst en krop open pikken.

Omdat alle kadavers via de NVWA worden bemonsterd op Vogelgriep ligt het
voor de hand dat het virus bij iedere wattenstaaftest van de mondkeelholte en
de anale sector gevonden zal worden.
Maar het moge duidelijk zijn dat dit niet de wáre doodsoorzaak is, die nu al zes weken hermetisch
wordt stilgezwegen. Want het gaat hier vrijwel zeker om een misdrijf van grensoverschrijdende
proporties, dat feitelijk dus door Interpol onderzocht behoort te worden.
Deze zogenaamde uitbraken volgen namelijk op de publicaties van twee internationale werkgroepen
van o.a. de VN, de FAO en het IUCN die luiden: “Wild birds are victims, not vectors”.
Dit statement sluit naadloos aan bij de uitkomsten van het onderzoek waarop Dr. Jacintha van Dijk in
oktober 2014 promoveerde en waarin zij tot de conclusie komt, dat wilde watervogels weliswaar
drager van het ongevaarlijke laag-pathogene Vogelgriepvirus en immuun zijn tegen gevaarlijke
mutanten, maar dat het Vogelgriepvirus zich pas tot hoog-toxische varianten ontwikkeld als het in
contact komt met het volkomen weerstand loze industriepluimvee.
Daarom moeten pluimveehouders er ook voor waken om laagpathogeen natuurlijk virus naar hun
stallen te verslepen.
Al sinds de eveneens gefakete Vogelgriepuitbraak in 2003 beschuldigt de agro-sector de wilde
watervogels keer op keer doch zonder een spoor van bewijs van besmetting van het pluimvee in de
bio-industrie. De huidige “uitbraakgolf” past perfect in dat schema, maar heeft zich ontwikkeld tot
een daad van internationale faunacriminaliteit die zijn weerga niet kent. Daarom is het tekenend, dat
recentelijk de Jagersvereniging ondanks de tienduizenden dode en stervende water- en andere
vogels in onze buitengebieden zóveel druk uitoefende op staatssecretaris van Dam, dat deze het in
november afgekondigde jachtverbod heeft opgeheven.
Dit werpt op zijn minst een schijn van voorkennis van het wáre verhaal over deze uitbraken op dit
discutabele hobbyjachtgezelschap.
De Nederlandse overheid heeft de plicht om zorgvuldig en gewetensvol met de inheemse fauna om
te gaan, maar betoond zich ook nu weer als een behartiger van subversieve belangenpartijen.
Daarom dienen er per direct contra-expertisen te worden
uitgevoerd op alle kadavers van wilde en gehouden vogels die
vanaf het eerste moment ter analyse werden verzameld en
waarin de aanwezigheid van H5N8 werd vastgesteld.
De contra-expertise dient te bestaan uit een toxicologische
visitatie van het integrale maagdarmkanaal en de vitale organen
en dit had - al was het maar steekproefsgewijs – vanaf het
allereerste moment plaats moeten vinden.
Maar tot dusverre is er nog niet één kadaver inwendig toxicologisch onderzocht en lijkt de overheid
zich al anderhalve maand schuldig te maken aan grootschalige vervreemding en vernietiging van
bewijsmateriaal in een grensoverschrijdend misdrijf!

Persbericht
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NVWA verduisterd vogelgriepkadavers
In ons eerste persbericht over dit onderwerp stelden
wij vast, dat er met vrijwel 100% zekerheid geen sprake
is van Vogelgriepuitbraken in ons land, maar dat zowel
wilde als gehouden vogels met een emulsie van
strychnine en H5N8-virus dat is opgenomen in gewelde
suikermais, werden vergiftigd.
Het is op zich al bizar, dat de Nederlandse overheid
medewerking verleend aan een hoax die inmiddels al
aan tienduizenden wilde en bij wet beschermde
watervogels het leven heeft gekost, terwijl de
bevolking wordt wijsgemaakt dat een mutant van het
vogelgriepvirus de schuldige zou zijn.

Welnu: zo er al een toxisch virus zou bestaan dat in
staat is om hogere levensvormen te doden als betrof
het onzichtbaar mitrailleurvuur, dan kan het niet
anders of deze smetstof moet in een laboratorium
synthetisch ontwikkeld en geassembleerd zijn.
Dat gebeurde in 1918/19 door de farmaceuten van het
Duitse chemieconcern Hoechst en kostte toen ruim 22
miljoen mensen het leven.
Rotzooien met levensgevaarlijke virale smetstoffen is
dan ook een oorlogsdaad en wanneer men een
dergelijk virus ontwikkeld en uitzet om de inheemse
fauna te vernietigen dan verklaard men daarmee de
oorlog aan de hele samenleving.
Echter: het huidige H5N8 vogelgriepvirus dat volstrekt
ongevaarlijk is voor de mens, kan ook wilde
watervogels hooguit een hinderlijke griepaanval
bezorgen die zij snel te boven komen vanwege de in
hun lichaam opgebouwde antistoffen.
Daarom bestaan die vogelsoorten immers al miljoenen
jaren zónder jaarlijkse griepinjectie!
De massale sterfte wordt veroorzaakt door het
snelwerkende gif strychnine, dat samen met een
emulsie van H5N8 in maiskorrels werd geïmpregneerd.

Bij laboratoriumonderzoek met swaps in de neus- en
keelholte blijft de strychnine onopgemerkt en luidt de
diagnose: Vogelgriep.
Omdat er tot dusverre nog geen enkel kadaver
inwendig toxicologisch is onderzocht en alle
bewijsmateriaal direct wordt vernietigd, speelt er zich
onder de ogen van 17 miljoen Nederlanders een
weerzinwekkend misdrijf af tegen onze inheemse
fauna.
Vandaag (23 december 2016) is gebleken dat de NVWA, die
alle kadavers van meet af aan heeft verzameld, deze
overhandigt aan een in Lelystad gevestigd bedrijf dat
bij ons al van meet af aan in beeld is als meest
waarschijnlijke uitvoerder van deze inmiddels heel
West-Europa omvattende misdaad.
Omdat dit bedrijf faunavernietiging als kernactiviteit
beoefent, laat het zich eenvoudig raden dat alle door
de NVWA aangebrachte strychninekadavers via de
destructor vernietigd zullen worden, terwijl men de
gifvrije kadavers van zelf gedode en met H5N8
geïnfecteerde watervogels naar het virologische
laboratorium van CVI-WUR te Lelystad zal brengen.

Intussen maakt onze regering geen aanstalten om dit
massacre te stoppen en per direct de Rijksrecherche
een diepgravend onderzoek te laten instellen, geheel
conform de neoliberale mores van dit kabinet.
Daarom hebben wij veel waardering voor PVV Kamerlid
Dion Graus, die onmiddellijk de ernst van dit misdrijf
onderkende zodat duidelijkheid is ontstaan in de
schimmige wereld van de NVWA, die al vele malen
eerder in opspraak kwam zonder enig bestuurlijk
gevolg.
Wij menen te weten waaróm en rechercheren langs dat
routespoor verder tot het moment waarop alle
opdrachtgevers in beeld zijn.
Aangezien dit alles in directe relatie staat tot onze
natuur- en faunawetgeving werd er door ons bij de
staatssecretaris van EZ op aangedrongen, om het in
werking treden van de nieuwe natuurwet per 1 januari
2017 voor onbepaalde tijd op te schorten.
Want achter dit vergiftigingsmisdrijf gaan dezelfde
organisaties schuil die het tot stand komen en de
inhoudelijke kwaliteit van deze nieuwe wet tot in het
onbetamelijke hebben getraineerd en verontreinigd.

Hoofdstuk 3. Verdorven land!
Zoals uit het voorgaande hoofdstuk blijkt, werd
er door ons in de week voor Kerst 2016 alles aan
gedaan om politiek en media in beweging te
krijgen bij een faunamisdrijf dat zijn weerga niet
kent en waarbij inmiddels al tienduizenden wilde
water- en andere vogels onder het mom van
Vogelgriep werden vergiftigd en via het
ministerie van EZ met bewijs en al zijn vernietigd.
Het is intussen duidelijk, dat naast een kartel van subversieve
organisaties uit de agro-, vlees-, destructie- en jachtwereld ook de
Nederlandse overheid in de bestuurlijke gedaante van de NVWA
en derhalve het Ministerie van Economische Zaken hierin een
cruciale rol speelt.
De virale analyse en toelevering van smetstof berust bij het, voor
vrijwel 100% van overheidsopdrachten afhankelijke, CVI-Lelystad,
terwijl smetstof waarschijnlijk wordt aangeleverd vanuit het EMC
Rotterdam, dat sinds de pandemische hoax van 2008 schatplichtig
is aan de Rijksoverheid, die zich op haar beurt chantabel maakt
door te participeren in het huidige massacre onder bij wet
beschermde wilde watervogels, in parken en vijvers en bij
pluimveehouders en handelaren.
Wellicht de zwakste schakel in het zojuist geduide netwerk
vormen de uitvoerders, die vanwege hun voorkennis uit 2003 en
volgende jaren de overheid als opdrachtgever gegijzeld houden,
wat de consistente marktpositie van dit verwerpelijke bedrijf zou
kunnen verklaren.

Expliciet gezegd: met geld van de Nederlandse belastingbetalers
lijkt onze overheid samen te zweren in een netwerk dat er op
gericht is, het faunistische natuurbezit van 17 miljoen Hollanders
en vele miljoenen Europeanen te vernietigen dan wel als
agrarische schadepost en ziekteverwekker te hekelen, verguizen
en brandmerken.
Er werd in de historie talloze malen voor
aanzienlijk minder zware halsmisdrijven
korte metten gemaakt met foute
bestuurders!
Daarom is het goed om te bedenken, dat
onze grote meesters leefden in een tijd
waarin er ten minste écht met schorem
en tuig van de richel werd afgerekend.
Er valt dus niet vol te houden, dat men in de Middeleeuwen niet
voldoende beschaafd en geciviliseerd
was om te bepalen welke lijfstraffen
gepast waren bij zware vergrijpen,
want daarmee zegt men dan meteen
dat Rembrandt, Breugel, Hals, van
Goyen, Bosch en al die anderen in
feite behoorden tot barbaarse horden
die toen de lage landen bevolkten.
Een simpele blik op wat
confessionele- en neoliberale slopers
en uitvreters aan het einde van de 20e en het begin van de 21e
eeuw van onze moeizaam opgebouwde Rechtstaat wisten te
maken leert ons, dat het beschavingsniveau door deze bestiale
clans volledig is verworden tot een walgelijke woestenij zonder
fatsoen of compassie met de natuur en alle levende schepselen.

In zulk een tijdsgewricht kan het dus gebeuren, dat een door het
absolute kwaad gekaapte regering zich verlaagd tot onversneden
crimineel handelen en daarbij zóveel onderdrukkende macht uit
kan oefenen op de coalitiepartner en op de gekozen volksvertegenwoordiging, dat er bijkans sprake is van staatsgreep.
Daarom is het ook geen toeval dat deze smeerlapperijen
uitgerekend nú plaatsvinden, want nooit eerder kende ons land
een periode waarin liberale egoïsten een meerderheidsregering
met een ruggengraatloze naaktslakkenclan vormden en van meet
af aan de wet- en regelgeving volkomen verkrachtten.
Langs de zijlijn lopen op deze sombere nieuwjaarsdag de
machtsgeile confessionele plofkippen zich al warm en vol
ongeduld is hun achterban maar alvast begonnen met het leveren
van “keihard bewijs” voor de schadelijkheid van die verdoemde
vogelen des hemels.
Want in de geesteszieke perceptie
van neoliberale en confessionele
degeneraten is alles waarmee men
geen tastbare valuta kan graaien al
bij voorbaat nutteloos en daarmee volgens échte Christenen
bovendien schadelijk, terwijl neoliberale piranha’s er meteen
monetaire verdienmodellen in zien.
Wat dacht u van jachtoutfitting, -verpachting, -wapens, -munitie, reizen en wildhandel. Alles moet tenslotte zo snel mogelijk op!
Normale, geestelijk gezonde en niet door sprookjes over
onzichtbare entiteiten en oneindige groeipatronen misvormde
stumpers, wéten dat ook de mens deel uitmaakt van het aardse
ecosysteem en dat het hem slecht zal vergaan als de met
wegkijken, negeren, ontkennen en het gebruik van geweld
ingezette weg niet als de wiedeweerga verlaten zal worden.

Inderdaad: dan gaan we allemaal écht naar de maan!
Een proeve daarvan speelt zich dus momenteel af onder het mom
van Vogelgriepuitbraken, waarvan zelfs nadenkende nietvirologen en complete biologische leken op hun klompen kunnen
aanvoelen dat er hier zwendel, misleiding, leugen en bedrog in het
spel moeten zijn.
Simpelweg omdat iedere virale- en bacteriologische ziekte haar
eigen processen en patronen te zien geeft is het volstrekt
onmogelijk, dat enige mutant van een ziekmakend virus zich exact
analoog aan de werking van een toxisch gif als strychnine zal
kunnen manifesteren.
Wie geloof hecht aan die lariekoek is
feitelijk rijp voor opname in een
gesloten inrichting, want net zo min
als de Twin Towers en Builing 7 ooit
zouden kunnen instorten zónder
Super Thermite en de ontstekende
hand van een criminele regering, is
het mogelijk dat een virus exact een
snelwerkende toxine kan nabootsen.

De mensheid wordt al langer dan
een halve eeuw gewaarschuwd
voor samenzweringen op
regeringsniveau waarvan John F.
Kennedy op 22 november 1963
het afschuwelijke slachtoffer
werd, maar waardoor nog altijd
mondiaal en lokaal beestachtig
wordt huisgehouden.
Toen heette het dat Lee Harvey Oswald de dader was, in 2001
hadden de moslims het gedaan, in 2014 schoot Poetin vlucht
MH17 neer en nu veroorzaken wilde vogels kommer en kwel in
stallen vol totaal gedegenereerd pluimvee en sterven miraculeus
voor het eerst in miljoenen jaren massaal zélf aan een virus dat in
hun lichaam tot ontwikkeling zou zijn gekomen.
Alleen zwakzinnigen, idioten en échte gekken geloven zulk een
fabel, maar onze regering laat zich willoos misleiden en neemt
zelfs actief deel aan deze criminele smeerlapperij.
Alsof wij niet een van de oudste constituties ter wereld zijn en ZIJ
niet allen onvoorwaardelijke trouw en deugdzaamheid aan de
Grondwet hebben gezworen.
Wij zullen hen daar niet alleen aan herinneren, maar niet rusten
alvorens ons integrale openbaar bestuur opgeschoond en van alle
subversieve smetten bevrijd zal zijn.

Hoofdstuk 4. Pro patria
Als goede en oprechte Nederlanders zijn wij het aan onze constitutie,
volk en vaderland verplicht om al onze kennis, expertise en
daadkracht in te zetten om de huidige misdrijven niet alleen bloot te
leggen en in de openbaarheid te brengen, maar net zolang aan de kaak
te stellen totdat alle daders opgespoord, aangehouden en berecht
zullen zijn.
Hieraan werkt ons totale veelkoppige team feitelijk al jarenlang dag en
nacht en dat is – hoe onwaarschijnlijk dat ook met de kennis van nú
moge klinken – feitelijk te danken aan de VVD.
Want in tijden waarin die partij nog échte
bestuurders kende, riep immers de Minister van
Binnenlandse Zaken Johan Remkes alle
Nederlandse burgers op, om oplettend om zich heen
te kijken en van misstanden melding te maken.
Dat hebben wij vanaf dat moment met extra veel energie gedaan,
zodat thans het feitenarsenaal toereikend lijkt om zowel zijn partij als
zijn huidig provinciaal college van onwelriekende smetten te ontdoen.
Wij houden namelijk niet van half werk!
Daarom viel het ons wat rauw op de gepocheerde
ganzenlever, dat de naam van archiefstuk Ton
Elias in 2017 niet voorkomt op de 80-koppige
kandidatenlijst van de VVD.
Zou hij, zo vragen wij ons af, iets te weten zijn
gekomen over de complete ondergang waar zijn
door paalworm en tegellichten aangevreten
smaldeel dankzij bootsman Rutte, ketelbinkie
Steur en dekzwabber Joustra op aan koerst?

“Ach”, sms-te Cobi van Pluggen toen zij dit nieuws vernam,
“dat zal mij aan de reet roesten!”
Samen met haar team werkt ze tevens aan de afronding van
het échte MH17-dossier en verblijft undercover op een atol
in de Indische Oceaan, waar zij de dubbelcheck uitvoeren
van informatie over de verdwenen vlucht MH370, die lineair
met MH17 verbonden lijkt te zijn.
Dit heeft alleen maar in zoverre
relaties met het huidige
Vogelgriepdossier, dat er mogelijk
een politiek bestrijdingsmiddel uit
kan worden geëxtraheerd waarmee de
Haagse serpentenkuil grondig kan
worden opgeschoond.
Dit alles uiteraard terzijde en strikt confidentieel!
Want veel dichter bij huis speelt zich op dit moment immers het échte
werk af, waarbij er op Oudejaarsdag in de Randstad dode
knobbelzwanen zouden zijn gevonden die aan Vogelgriep schenen te
zijn gestorven.
Het lijkt er dus op dat de kladderadatsch gewoon doorgaat en dat Van
Dam – zoals te verwachten van een echte slapjanus met elastieken
salon socialistische knieën - totaal geen lering trekt uit de brieven die
wij hem twee weken geleden stuurden.
Omdat een gewaarschuwd bewindspersoon voor tien telt zal hij zich
straks voor een gerechtshof mogen verantwoorden want nogmaals: wij
laten onze inheemse bij wet beschermde fauna niet afslachten door
welk crimineel cabal dan ook.
Tien zal dan ook als het aan ons ligt in maart 2017 een voor de
PvdA onhaalbaar zeteltal blijken: een welverdiende score!

Intussen meldde dus de zelden goed geïnformeerde NOS, dat er op
31 december in Zuid-Holland een 6 tal dode Knobbelzwanen zou
zijn gevonden, die met H5N8 besmet zouden zijn.
Omdat geen enkel virologisch laboratorium op zo’n dag in bedrijf
is en er ook niets over dit bericht op het Internet te vinden blijkt
te zijn, gaan we er van uit dat de ingehuurde strooier van het
vergiftigde graan uit zijn monsterpotje de voor zijn ogen
gestorven zwanen heeft geïnfecteerd en via de NVWA deze hoax
aan de NOS heeft doorgeseind. Dat is nauwelijks nieuwswaardig!
Belangrijk is echter wél het gegeven, dat er eind
oktober 2016 aan het Hongtu Meer in BinnenMongolië tientallen dode Kleine Zwanen werden
gevonden die vergiftigd bleken te zijn met in het
landbouwgif Carbofuran gedrenkte maiskorrels.
Eerder al werden in de Donting Meren in China duizenden
watervogels op dezelfde wijze vergiftigd wat werd toegeschreven
aan het werk van stropers, hoewel de kadavers in het moeras
werden achtergelaten. De politie wist na lang speurwerk 7 daders
aan te houden die een jarenlange gevangenisstraf
wacht.
Dit alles werpt ook een verdacht licht op de recente
vondst van grote aantallen kadavers van watervogels
in wetlands in NW-Mongolië.
Zonder daadwerkelijk virologisch bewijs lijkt door de
WHO te zijn aangenomen dat het hier slachtoffers van een
uitbraak van Vogelgriep betrof, wat haaks staat op de uitkomsten
van jarenlange studies door de Task Force on Avian Disease, die
immers concludeerde: Wild birds are victims, not vectors!

Met de kennis van nú en het feit dat er uitgerekend in het seizoen
2016/17 voor het eerste in 15 jaar nauwelijks uitbraken van
Vogelgriep zijn in ZO-Azië, lijkt het ons niet vermetel om te
veronderstellen, dat er wellicht een lineair verband is tussen de
vergiftigingsgevallen in China en Mongolië en die in ons land en
elders in Europa in het huidige seizoen.
Harde feiten zijn daarbij de
ontdekking in het seizoen
2015/16 dat Kleine Zwanen
vanuit West-Siberië, die jarenlang
vooral in West-Europa
overwinterden, tegenwoordig in
groot aantal via Midden-Siberië
naar China trekken waarbij
Mongolië op de route ligt.
Van dit avifaunistisch belangwekkende feit werd kond gedaan in
de media en het lijkt niet echt speculatief om in de richting van
westerse (lees Nederlandse) kwaadsprekers en haatzaaiers te denken
bij de zoektocht naar de ware daders van vergiftigingen in die
oostelijke regio.
Want de bewering dat de zwanen
zouden zijn bestemd om aan
restaurants te worden verkocht is wel
erg doorzichtig, omdat dit zeker
talloze mensenlevens zou eisen en
zwanen door stropers veel
eenvoudiger te bemachtigen zijn met
ganzenroer en netten.
Aannemelijker lijkt het ons, dat de
vergiftiging in opdracht plaatsvond.

Het is een ontnuchterend doch keihard feit
dat het zich laat aanzien, dat de openheid
van Vlaamse onderzoekers die hun
bevindingen direct via het Internet
wereldkundig maakten, mogelijk dit
massacre mede in de hand heeft kunnen
werken. De goed bedoelende persoon die
hiernaast poseert met twee kleine zwanen is
– het zei zo - direct verbonden aan het
agrarische genootschap dat op voet van
oorlog leeft met al wat vleugels heeft en
grazig gewas eet en dat daarom hoog op
onze mogelijke daderslijst prijkt.
Het zou ons absoluut niet verbazen als deze immorele en
onverholen louche clan die ook verantwoordelijk is voor het
nagenoeg geheel uitroeien van onze weidevogels, de grasland- en
akkerflora en de insectenfauna, een van de drijvende krachten is
achter het aldoor opduiken van Vogelgriepvirus tot in de
uithoeken van het Euraziatische continent en haar archipels.
Men kan zich wel verschuilen achter kreten als Water, Land en
Dijken, maar uiteindelijk gaat het hen alleen maar om productie
ten behoeve van hun kapitalistische multinationale vrienden.
Dáárdoor moeten boeren tot beneden de kostprijs produceren en
zijn zo tot natuurvijanden verworden, omdat de Rabobank de
rente van iedere grasspriet, graanhalm, melkdruppel, big, kuiken
en kooiei in klinkende munt wil incasseren.
Dáárom ging ons kostelijke en kostbare cultuurlandschap met al
wat daarin leefde totaal naar de verdommenis en is het nu de
beurt aan watervogels om uitgeroeid te worden.

Het oeverloze gemeier vanuit het agro-syndicaat barstensvol
baarlijke nonsens over de fabel, dat de amper 50.000 gangbare
boeren en tuinders die hun vervuilende en ziekmakende bedrijf
uitoefenen op onze amper 35.000 km2 krappe frankeerzegel, onze
aarde met bijna 8 miljard hongerige magen zouden moeten
voeden, sterkte de overtuiging dat die lui werkelijk tot álles in
staat zijn.
Vanaf 1997 tot 2007 en in alle jaren daarna gaven die
conglomeraten er blijk van letterlijk over lijken te gaan en geen
enkel middel te schuwen om hun gelijk te halen in zaken waar hun
ongelijk vanaf droop.
En al vanaf 2001 wezen erg veel feiten in Far Eastern Direction!

Wij zijn daar inmiddels wel van overtuigd, want Mei li wrong zich
de afgelopen maanden in de meest onmogelijke bochten en laat
ons nu weten dat de jarenlange uitbrakenreeksen in Taiwan, maar
zeker ook in andere delen van Zuidoost-Azië, beslist het werk zijn
geweest van westerse saboteurs.
Zij heeft sterke aanwijzingen, dat de westerse pluimveehandel
zich al vanaf het begin van de eeuw Aziatische marktsegmenten
aan het toe-eigenen is, door zoveel mogelijk lokale concurrenten
met behulp van synthetisch Vogelgriepvirus uit te schakelen.

Via Skype laten Mei li en haar zusje ons tijdens de dagelijkse
fitnesstraining weten, dat er vooral opmerkelijk veel uitbraken
plaatsvonden in de segmenten Pekingeend en Vleeskip, waaruit zij
de conclusie trekken dat er daarbij van meet af aan opzet in het
spel moet zijn geweest.
“It definitely has something to do with huge
interests in ducks and on a somewhat lesser
extend with chicken and other poultry ”, laat
ze weten en voegt er nog aan toe dat:
“somebody’s company should become very
whealthy by the disappearance of so many
small poultry-breeders all across the Asian region!”
Laat dit nu allemaal exact passen in het patroon dat ook uit het
onderzoek van Herkauwer, Juvenalis, Cobi, haar team en uw
huisschrijver naar voren komt.
Dáár moet dus verder op gerechercheerd worden!

In Azië wordt geruimd pluimvee
gereinigd, geselecteerd en vermarkt voor
consumptie.
De Nederlandse overheid bedriegt al
jarenlang de bevolking en de geruimde
pluimveehouders met de fabel dat de
kadavers vernietigd worden.
Dat schijnt maar op zeer beperkte schaal
te gebeuren, want er lijkt een bloeiende
handel te zijn in ruimingspluimvee.

Het heeft er sterk de schijn van, dat er al
minstens 15 jaar lang vanuit Europa
(expliciet Nederland) Aviaire influenza
wordt uitgezaaid in Azië om zo almaar
grotere marktsegmenten te veroveren.
Uit de koker van deze manipulatoren
komen alle gefantaseerde
beschuldigingen over wilde watervogels
en de daaraan gekoppelde
“bewijssterftegolven “ in wetlands.
Het is nog een kwestie van tijd voordat
dit criminele netwerk is blootgelegd!
De faunarecherche, 1 januari 2017

