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False colours
And
the french connection

false colours

Janhagel bekent kleur

wát een land!
Terwijl “de Boerderij” op 2 januari van het nieuwe
jaar meldt, dat de beperkende maatregelen in verband
met de Vogelgriep opnieuw zijn versoepeld, papegaait
“de Volkskrant” dat er nog nooit zoveel gewasschade
door wilde ganzen is aangericht als in 2016.
Beide monstra zijn dan ook notoire spreekbuizen van
het Agro-industriële complex, dat zich standaard
bedient van leugen, list, bedrog en foutieve voorstelling
van zaken, met als enkel doel om de Nederlandse
natuur en fauna en dan speciaal de grazende
watervogels, de verdomhoek in te rammen met vuige
lasterpraat en smerige onwaarheden.

Ooit was de Volkskrant een kwaliteitsmedium, maar
sinds wij in juni 2008 in de polder Waal en Burg op
Texel bij toeval een kijkje konden nemen in de te
grabbel liggende ganzenruimingscorrespondentie van

journalist Sander Jansen(tip: laat nóóit gevoelige informatie
slingeren op de achterbank van een niet afgesloten auto) en

ditzelfde

sujet ons in juni 2012 ervan beschuldigde, dat wij in
Waterland de zich schandalig misdragende
dierenmoordenaars van Duke Faunabeheer zouden
hebben bedreigd, mogen wat ons betreft
zowel krant als redactie met het grofvuil
mee.
Tijdens die ruiming aan het Barnegat
bevonden wij ons namelijk aan de
periferie van het dorp Holysloot,
waren langdurig in gesprek met een
surveillanceteam van politie
Amsterdam-Amstelland en inwoners
van Holysloot en hebben geen stap op
de bewuste terreinen gezet, maar werden daarentegen
op de openbare weg bijna door Duke omver gereden en
daar was een driekoppig surveillanceteam getuige
van.
Wij kunnen immers altijd alles met bewijzen staven!

De ganzen die in 2012 massaal in Waterland werden
vermoord, hadden totaal niets van doen met de
Schipholproblematiek maar werden vergast dankzij
een louche actie waarin CDA-gedeputeerde Jaap Bond,
CDA-boer en belangenkliekvoorzitter Sjaak
Hoogendoorn en CDA minister van I enM Joop Atsma
samenzwoeren tegen de natuur.
Dat misdrijf werd toen georganiseerd vanuit de lokale
afdeling van LTO Nederland en uit de recente
tendentieuze humbug over megaschade door
ganzenvraat worden de ware drijfveren achter de
huidige Vogelgriephoax er alleen maar helderder op.
Zoals wij al direct veronderstelden, lijkt dit syndicaat
daar een hoofdrol in te spelen en omdat dit nieuws naar
buiten werd gebracht op de eerste dag waarop de meest
schandelijke natuurwet ooit in werking is getreden,
kan zélfs een onnozel kind bedenken wie
wij ons hier als partner in crime bij
moeten voorstellen.
Het is groen en het draagt een dubbelloops geweer!

Toegegeven, deze gedachte speelt al door ons hoofd vanaf
het eerste moment waarop dit conglomeraat zich
luidkeels verzette tegen de jachtsluiting die
staatsecretaris Van Dam afkondigde direct na het
Wolderwijd/Gouwzee-massacre.
Toen was namelijk al direct duidelijk, dat
men er van op de hoogte was dat er helemaal
geen Vogelgriep-uitbraak plaatsvond en
ontstond bij ons het beeld van moedwillige
strychninevergiftiging annex H5N8-besmetting:
bedoeld om de wilde watervogels als veroorzakers van
Vogelgriep en dus als bedreiging van de agro-economie te
etaleren en vervolgens te verguizen.
Omdat een dergelijke massasterfte voor een waarachtig
faunabeheerder juist tot onmiddellijke vrijwillige
jachtsluiting zou behoren te leiden, gaf dit schuim der
natie zichzelf ongenadig bloot door middels schandelijk
lobbywerk en wellicht zelfs bedreiging op bestuurlijk
niveau, de jacht weer heropend te krijgen.

Daarmee bekende men namelijk direct kleur als partij
die rechtstreeks betrokken is bij een hoax, die ten koste
van de Europese fauna ten tonele wordt gevoerd.
Jagers willen immers letterlijk op ALLES
schieten en menen op deze manier carte
blanche daartoe te kunnen regelen.
Dat ligt er namelijk duimendik bovenop en is voor
iedereen met een gezond normbesef en enige kennis van
hét jager direct kraakhelder.

Want ná de zeearend van Wolvega wil een béétje
jager ook dolgraag los op de kraanvogels van Fochteloo,
die immers, als het meezit, hartstikke schadelijk
kunnen zijn op vroeg gezaaide wintertarwe en dus
kort gehouden moeten worden.

De Fbe’s Drenthe en Fryslân becijferen met plezier ook
bij deze soort een populatieomvang die 150x hoger ligt
dan de officiële Sovon-cijfers en dus mogen lokale VVDen CDA bestuurders aan de slag om ruimhartig
flankerend afschotbeleid te regelen.
En zo niet, dan gooit men er toch gewoon een fikse
Vogelgriepvergiftiging tegenaan.
Kraanvogels zát in Europa en hier
lopen ze toch de gesubsidieerde boeren
maar voor de voeten, die zich juist
een slag in de rondte werkten om de
weidevogels uit te roeien.
Want dankzij de premies van 50 tot 60 euro per nest
heeft agrarisch Nederland in een paar jaar tijd immers
de hele weidevogelgemeenschap weten “op te ruimen”,
louter door kortzichtig en lomp winstbejag, dat werd
aangejaagd door hun louche standsorganisaties.

Graag herinneren wij u aan de meer dan
schandalige manier waarop LTO het
ganzen-overleg tussen de G7 versjteerde en
daarbij de veiligheid van miljoenen luchtreizigers,
werknemers, passanten en omwonenden rond Schiphol
sámen met de miljardenbelangen van de nationale
economie ondergeschikt maakte aan - opnieuw – plat
benepen boers winstbejag.
Men bedong een riante hectaren vergoeding voor het
omwerken van afgeoogste akkers
en volstond met het uitvoeren van
normale landbewerking a raison
van 457 euro per bunder, terwijl er
massa’s graan op de akkers
beschikbaar bleven voor ganzen.
Dit schaamteloze boerenbedrog werd door onze
rommelregering Rutte 2 klakkeloos gepikt en daardoor
zet men thans een volgende fase in: “bewijzen” hoe
schadelijk die “onnutte troep”(i.c. de inheemse
fauna)is voor onze totalitair-criminele agro-economie.

Om niet op te vallen begon men met duikeenden te
vergiftigen, want die hebben immers niks met
boerenbelang te maken dus zou de connectie obscuur
blijven: zo dacht men in het ziekbekrompen brein.

Jagers willen overigens al jarenlang dat de jacht op
alle duik- en grondeleenden wordt opengesteld, dus zijn
zij partij in deze vuile coupe tegen de Europese fauna.
Maar zoals gebruikelijk ontberen zij de tact en het
geduld om de zaken niet te overhaasten: reden waarom
Spotvogel deze serie opbouwde zoals hij dat gedaan
heeft en er een échte vangklare life trap van maakte.
Dat werkte in 1984, het werkte in 1993 en blijkt nog
altijd puik te functioneren in de 3e ganzenoorlog.

Jawel beste lezeres en lezer: Ganzenoorlog!
Want het nieuwe jaar begint immers met de
openbaring van de wáre achtergronden van dit deel
van deze hoax, die meerdere doelen dient en daardoor
ook een veelheid aan betrokken partijen kent
waarvan er op 2 januari dus al twee zich duidelijk
kenbaar maakten:
De boerenbelangenhorde en de lustmoordenaarskliek.
Want uit de hoge hoed tovert men plotsklaps de
jaarcijfers van het Faunafonds: een van corruptie
aaneen genaaid ambtelijk lichaam met als enig doel
om de fauna bereikbaar te houden voor dubbelloops- en
kogelgeweren en om boeren van ongehoorde bedragen
aan sluiksubsidie te voorzien.
En dat alles ten koste van het meest waardevolle
gemeenschappelijke bezit van de totale Nederlandse
bevolking: onze inheemse fauna.
Met álles wat daarin van nature hoort te existeren!

Die hoge hoed blijkt nu ineens bijna 20 miljoen euro
armer te zijn geworden, waarvan maar liefst 18
miljoen werd opgevreten door wilde ganzen.
Enig idee hoeveel gras dat is en hoe zich dat verhoudt
tot de aantallen ganzen die in werkelijkheid in ons
land gedurende het groeiseizoen verblijven?

Jawel groeiseizoen, want het wintergras dat de ganzen
eten dient in het koude jaargetijde immers slechts als
voedsel voor, riant door de Europese burgers
gesubsidieerde, schapen en stoelt pas in maart uit.
Mogen de natuurlijke medebewoners van ons continent
daar misschien iets van consumeren?

Nu het nog kán zou de PvdA er dus erg wijs aan doen
om als de wiedeweerga alle dossiers te gaan bestuderen
die door ons gedurende de kabinetsperiode gratis werden
aangereikt en die niet als closetpapier bedoeld waren.
Want daarin wordt expliciet voor dit
doorzichtig soort boerenbedrog
gewaarschuwd!
Over boerenbedrog gesproken: als politici zouden doen en
altijd gedaan zouden hebben waarvoor zij uit de
staatsruif hun meer dan royale inkomen
bijeenharken, dan bestonden er allang geen
landbouwsubsidies, -regelingen, -premies en andere
vormen van onreglementair en volstrekt misplaatst
inkomen meer en zouden ons unieke cultuurlandschap
en onze al even unieke natuurlijke ecosystemen nog
altijd in goede staat van instandhouding verkeren, in
plaats van zieltogend ten onder te gaan.

Want dát is het lot dat onze natuur en fauna
onafwendbaar wacht wanneer de neergaande lijn van
geestelijk en moreel verval niet onmiddellijk wordt
omgevormd in een eerherstel en grondige restauratie
van al datgene wat ons land beschaafd en ons volk
ontwikkeld en wellevend maakte.
Een beschaving en wellevendheid
waaraan abrupt een einde kwam
toen in 2002 losgeslagen slopers
van confessionele en neoliberale
huize zich de macht toe-eigenden en direct met de
afbraak en het wegwalsen begonnen van alles wat
Nederland eens tot mondiaal
geroemd en bewonderde Gidsland
maakte.
Die neergaande lijn zet zich tot op
de huidige dag voort en inmiddels is bijkans alles wat
in eeuwen moeizame civilisatie tot stand werd
gebracht, platgewalst en tot ver beneden het maaiveld
weg gebulldozerd.

Met Rutte 2 moet er dan ook een einde
komen aan deze vernederende en
ontluisterende neergang, waarvan de
huidige aanval op onze Euraziatische
avifauna wel het absolute en finale
dieptepunt is.
Het is bizar dat ons hele parlement nu al 15 jaar als
voetveeg en marionettentheater misbruikt wordt door
een handvol neoliberale en confessionele misdadigers,
waarin een partij die VRIJHEID en DEMOCRATIE in
het vaandel voert zich juist extreem totalitair
profileert en over geen grein fatsoen en zelfreinigend
vermogen blijkt te beschikken.
Nadat Vrij Nederland al op 14 maart 2015 een boekje
open deed over schuinsmarcherende VVD-ers die op dat
moment goed waren voor 85 maanden cel plus
een enorm reservoir aan taakstraffen en
geldboetes, zegde oud-Senator Robert de Haze
Winkelman onlangs het lidmaatschap op
juist vanwege de hierboven geduide wildgroei

waardoor hij het partijbeleid niet langer met zijn
geweten kon verenigen.
Vooral de nadere uitleg van Haze Winkelman
dat er in den Haag maar enkele personen zijn
die het totale beleid dicteren en heen
walsen over verkiezingsprogramma’s, kernpunten en –beloften, accentueert de
noodzaak dat er een zeer hardhandige bezem door het
hele liberale - en confessionele rommelhok gehaald
moet worden en dat die partijen desnoods sanctioneel
uit onze Staten Generaal verwijderd dienen te worden.
Want de constitutie en soevereiniteit van 17 miljoen
Nederlanders dient onverveerd van vreemde hele
en halve smetten vrij te blijven.
Zó staat het in ons volkslied en zo hoort het ook!
Dit gezegd hebbende, mogen de slopers van het
gedachtegoed van Domela Nieuwenhuis en Joop
den Uyl wat Spotvogel betreft de hand aan
zichzelf slaan en een gratis henneptouw komen halen.

Want als men zich in de politieke slangenkuil begeeft
en vervolgens zonder weerstand als een domme
marionet door een criminele coalitiepartner laat rippen
en strippen, dan pleegt men daarmee hoogverraad aan
het ganse electoraat en brengt onherstelbare schade toe
aan land, volk, constitutie en burgerlijke wetgeving.
Wetende dat de VVD niet voor niets in de
voorbij eeuw nooit een premier leverde en
dat het eerste kabinet Rutte een
schandvlek is in onze parlementaire
historie, pleegde de PvdA willens en wetens
karaktermoord op het sociaaldemocratische
gedachtegoed door deze alliantie aan te gaan.
Met deze blunder en het ronduit belazeren van het
electoraat louter uit machtswellust, heeft de PvdA in
reprise laten zien, dat zij visieloos en arrogant zijn en
daarmee zichzelf feitelijk hebben geëlimineerd.
Het zei zo!

Terug nu naar het thema van deze serie, waarin
plotseling belangrijk nieuws te melden is.
In het 18.00 u journaal van woensdag 4
januari 2017 brengt de NOS namelijk een
reportage die van A tot Z bol staat van
leugen, bedrog en foutieve voorstelling
van zaken en waarin een megamelkveehouder acteert, die de overwinterende ganzen
er van beschuldigd dat zij in 2016 op zijn bedrijf voor
bijna anderhalve ton aan gewasschade zouden hebben
aangericht (een bedrag dat hij door het Faunafonds
vergoed zou hebben gekregen).
Wat hiermee in één klap duidelijk is, is dat
het Faunafonds samenspant met LTO en de
lokale zogenaamde agrarische natuurbeheerclubs, met
het enkele doel om onze wilde ganzen dermate zwart te
maken dat de hele natie straks akkoord gaat met de
zwaarste vergassings- en afschotmaatregelen.

Maar de leugen is makkelijk bloot te leggen omdat
men de kapitale fout maakte, om klakkeloos de
volledig uit de lucht gegrepen populatiecijfers van
Wbe’s en Fbe’s te noemen, volgens welke er 2.5 miljoen
ganzen in ons land zouden overwinteren.
Pure kwatsj en leugenpraat en dat had de NOS
behoren te weten wanneer men de moeite had genomen
om deze beweringen te checken bij de enige
professionele organisatie op dit gebied: SOVON!
Maar de NOS en objectieve nieuwsgaring zijn
helaas lichtjaren van elkaar verwijderde grootheden,
zodat deze publieke omroep zich er keer op keer toe
verlaagd om spreekbuis te zijn van uitschot, rapaille,
gajes, janhagel en zelfs nóg erger tuig.
In een vrije geuzendemocratie als ons land zou zulk
een leugenachtig monstrum standrechtelijk
verwijderd dienen te worden!
Acuut!

Maar dé grote waarde van deze reportage is gelegen in
het feit, dat LTO en het Faunafonds hiermee
overduidelijk bewijzen dat er momenteel – ten koste
van de levens van honderdduizenden watervogels en
andere dieren - een frontale gifaanval op de trekvogels
aan de gang is, zoals door Spotvogel al in de tweede
week van november werd voorzien.
Want het nu al jarenlang terugkerende en volstrekt
ongefundeerde geratel over de enorme schadelijkheid
van grazende representanten van onze inheemse
fauna terwijl er al tientallen jaren bibliotheekkasten
vol wetenschappelijke literatuur beschikbaar zijn
waarin het tegendeel wordt bewezen, moet nu
eindelijk eens voorgoed de nek om worden gedraaid.
Daarom verheugde de Volkskrantactie van 2 januari
ons al zeer en plaatst men met dit voor eeuwig op het
Internet te raadplegen journaaloptreden zichzelf uit
eigener beweging in de bank, waarin straks de
beklaagden van het goorste gifschandaal ooit mogen –
nee, moeten- plaatsnemen.

Want het gaat om de synchronie der opeenvolgende
feiten en men hoeft geen rijksrechercheur of
helderziende te zijn om waar te nemen dat in dit dossier
de aanzetters, de daders en de ingehuurde uitvoerders
wedijveren om de poedelprijs in de “geef jezelf bloot
pool!”
En dat was nu juist vanaf het begin de opzet van
Spotvogel: ”lok hen uit hun tent, voer hen met feiten
die je niet zou mogen kennen, plaats wat schoten voor
hun boeg en ziet wat dit teweeg gaat brengen.”
En ziedaar”, het wérkt!
Want niet alleen jáágt men er weer op los alsof
er helemaal geen beperkende maatregelen gelden
i.v.m. die zogenaamde Vogelgriep-uitbraken, maar ook
kent de partij die veroorzaker is van deze ongehoorde
massaslachtingen geen enkele vorm van criminele
terughoudendheid bij hun acties om de wilde – en dan
in het bijzonder de grazende – watervogels met leugen
en bedrog de verdomhoek in te rammen.

Integendeel, men geeft zichzelf dermate onbeschaamd
bloot dat het zélfs voor sjoemelmedia als Volkrant en
NOS kraakhelder zou moeten zijn, dat er allerhande
verderfelijke aroma’s hangen rondom de massasterfte
onder oergezonde watervogels.
Zéker als we daarbij in herinnering brengen, dat jagers
en boeren de eersten waren die van meet af aan
luidkeels protesteerden tegen het sluiten van de
hobbyjacht in een tijd waarin niet alleen massaal de
wilde watervogels stierven maar er ook
honderdduizenden eenden en leghennen
werden geruimd, zou een waakzame overheid
allang lont geroken en de rijksrecherche op
onderzoek gestuurd hebben.
Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling van
VVD (en CDA) en de impotente PvdA mist
iedere vorm van manhaftige daadkracht!

Men zou denken dat ze zich bij de PvdA zoetjesaan
beginnen te realiseren, dat ZIJ de gelegenheidsscheppers zijn waardoor de VVD inmiddels onze hele
civilisatie heeft afgebroken en nu doende is om met
partner in crime CDA de punten op de I te zetten.
Want die twee conglomeraten schreeuwen immers al
jaren moord en brand over de onnutte flora en fauna en
de enorme schade die overgesubsidieerde en
megavervuilende boeren daarvan ondervinden.
Boeren, die léven van subsidies maar nooit tevreden
zijn en jaarlijks miljarden euro’s aan
gemeenschapsgelden opsouperen terwijl zij in ruil
daarvoor de natuur uitroeien, de leefbaarheid
verwoesten en ons voedsel vergiftigen.
Wat voor een volledig
krankzinnig, ondoordacht en
economisch doodziek verdienmodel
moeten wij ons daarbij voorstellen?

Want NOOIT wordt er zelfs maar
één euro aan milieu-, natuur-,
flora/fauna-, landschaps-,
cultuurhistorie-, water-, bodem-,
lucht- en leefbaarheidsschade in
mindering gebracht op de jaar na jaar onterecht
geroemde landbouwomzet.
Het lijdt namelijk geen enkele
twijfel, dat bij stringente aftrek
van de megalomane kosten die
verbonden zijn aan het
regenereren, restaureren en reintroduceren van verloren gegane biologische-,
ecologische-, landschappelijke- en cultuurhistorische
waarden en het weer gezond maken
van water, bodem en lucht, die zo
geroemde agro-omzet ineen zal
schrompelen en metamorfoseren in
een gigantische schadepost van
duizenden miljarden euro’s.

Ziehier wat huidige en toekomstige generaties aan dit
liegende, bedriegende, feitenverdraaiende en
vervuilende agro-conglomeraat te danken hebben!
Een beetje dimmen zou hen dus niet misstaan!
Ten slotte is dit dan wel een Kenniseconomie, maar wíj
verzinnen niets!

Waarschijnlijk begrijpt u het al: dankzij de
zogenaamde Kenniseconomie verwerden al onze
buitengebieden, ongeacht hoe uniek en kwetsbaar ze
waren, met één totalitaire Haagse pennenstreek tot
ordinaire industriezones, die in ijltempo werden vol
geplempt met inefficiënte, foeilelijke en bovendien
lawaai- en slagschaduw producerende windturbines.
Voor zover nog niet door ongestructureerde wegenaanleg
en boerenonbenul kapotgemaakt, gingen en gaan op
deze manier onze laatste vergezichten en plattelandseinders naar de verdommenis.

En dat alles omdat Koninklijke Shell dicteert dat er
moet worden ingezet op energiebronnen die hún omzet
niet schaden, waardoor zonne-energie stelselmatig
buiten beeld wordt gehouden en heel ons land vol
foeilelijke turbines is geplempt.
Alle politieke partijen liepen slaafs in deze val van
zogenaamd groene energie, waarmee VVD en CDA van
ons land een immens industrieterrein gemaakt hebben.
Dat had ánders gekund en gemoeten, zoals er ook al in
1989 een einde had moeten komen aan de totaal
geëscaleerde bio-industrie in ons land.
Ook toen waren het een CDA minister en zijn VVD-SG
die de zaak traineerden, waardoor er tot op de huidige
dag nieuwe stallen worden gebouwd waarvoor de
ministerraad al in 1988 een moratorium afkondigde.
Vader en broer van die minister werden stinkend rijk
met hun bedrijf: Braks Stallenbouw Odiliapeel.
Zó ging dus ons héle land naar de kloten!

We komen nu als vanzelf dus weer bij het thema van
deze serie, die nooit ontstaan zou zijn als er niet al
vanaf de jaren ’80 op ongehoord criminele wijze áán en
mét onze democratische besluitvorming en wetgeving
gerotzooid zou zijn.
Hoofdrolspelers: de louche syndicaten CDA en VVD.
Landsbestuur is immers totaal iets anders dan het
leiden van een kudde lichtgelovige doodsangsthazen of
het deelnemen aan een teambuidingweekend met
aankomend CEO´s van belastingontduikende BV´s

Enfin, de rest kunt u zelf wel invullen, want in het
land van Lichtgelovigen en Ladenlichters lag het wel
voor de hand dat de boel op enig moment genadeloos uit
de rails zou lopen!

Het was dus absoluut geen verrassing dat het Eerste
Rutte-Samenraapsel, waarin Geert Wilders nog de
énige pijler van onze snel eroderende civilisatie was,
uiteindelijk door diezelfde Geert bij het Haagse
Grofvuil werd gezet.
Well done!
Bij de eerstvolgende gelegenheid, in maart 2017, zal een
bevrijdend conglomeraat van verfrissende en
hervormingsgezinde nieuwkomers strepen gaan
trekken door de verderfelijke humbug en gossip die de
gevestigde beleidsuitvreters en rechtsordeverkrachters,
van ons openbaar bestuur hebben weten te maken.

Nooit eerder in de bewogen geschiedenis van onze
parlementaire democratie was er enig moment, waarin
op een zo exorbitante schaal volkomen ondeugdelijke
wetgeving tot stand werd gebracht als in de jaren 2010
– 2016, die zich kenmerkten door leugen, list, bedrog,
afbraak, willekeur, eigenrichting en hele dan wel
halve misdrijven tegen land, volk en constitutie.
Geholpen door een zwerm ruggengraatloze meelopers
slaagde Rutte er niet alleen in om het zwaarste
misdrijf tegen de Nederlandse samenleving van na de
oorlog – MH17 – in een beerput vol leugens te smoren,
maar opende hij ook de aanval op alles wat ons land
voor normale mensen tot de fijnste en meest vredige
plaats op aarde deed zijn.
Na zes jaar Rutte leven we in een complete barbarij, waar
alleen de macht van het kapitaal er nog toe doet en de
criminaliteit zich stevig genesteld heeft in de alkoven en op
het pluche van ons openbaar bestuur.
Getrouw aan onze lijfspreuk PRO PATRIA zetten wij ons in
om ons land weer voor mens en dier leefbaar te maken!

The french connection

Verdachte luchtjes
En
vuile streken

Kleur bekennen?
Het heeft even geduurd, het kostte tienduizenden
wilde watervogels en andere dieren het leven, het
richtte slachtingen aan in kerngezonde
pluimveehouderijen, het spekte de kas van
zwartslachters en verwerkingssjoemelaars en het bood
boeren en jagers gelegenheid om onze inheems e fauna
te verketteren en zwart te maken: maar uiteindelijk
is de kogel dus tóch door de kerk.
Foie Gras!
Als een eigentijdse Gulliver met een op
hol geslagen Tomtom, een defecte cruise
control en een hinderlijk delirium
onder de hersenpan, heeft het vanuit
Nederland aangestuurde virus – nog altijd verpakt in
giftig graan –dan toch eindelijk een substantieel
verdienmodel weten te bereiken: Zuidwest-Frankrijk.

Daar in het diepe zuiden van la douce France
was begin december al een “uitbraak” van H5N8
op een eendenhouderij in Almayrac en dat event vond
wel op een érg verdacht strategisch tijdstip plaats.
Die “uitbraak” op 2 december kwam namelijk exact
één dag voordat Frankrijk als handelsnatie weer
vogelgriepvrij verklaard zou worden, waardoor met
name de exportmarkt naar Japan – ’s werelds grootste
importeur van Foie Gras- weer opengesteld zou worden.
Wat zal aan de boorden van het Veluwemeer (waar op
datzelfde tijdstip bijna tweehonderdduizend
slachtrijpe Pekingeenden werden geruimd en via
Rendac “afgevoerd”) de daar getroffen ondernemer blij
zijn geweest met zijn vanuit Hongarije en Polen
ingeslagen voorraden Foie Gras.
Ondernemen is immers vooruitzien:
liefst met enige voorkennis! Het moge
zo zijn dat neoliberalen dit normaal
vinden, maar een misdrijf IS het!

Dit gegeven werpt dus al direct een totaal
ander licht op de jongste golf van zogenaamde
uitbraken in maar liefst drie Zuid-franse
departementen, waar miljoenen ganzen en
eenden worden mishandeld vanwege de
sadistensnack Foie Gras!
Levenslange dwangvoedering en
opsluiting in krappe kooien
zonder strooisel zorgen ervoor, dat
klakkeloze medeplichtigen hun
zinloze en nutteloze versnapering
kunnen opschrokken.
Foie Gras is namelijk, nét als
kalfstong, hazenrug, reebiefstuk,
kwartel en duivenborst slechts bedoelt
als snack, waar alleen neoliberale
zwijnen hun hoofdmaaltijd mee doen!
Aan die primitieve decadentie moet een einde komen,
al was het maar uit oogpunt van morele- en zedelijke
volksgezondheid!

Wij zijn zéker geen klaverkauwers of madeliefjessoepslurpers, maar de noodzaak, het nut en de lol ontgaan
ons van het klakkeloos consumeren
van onnoembare ellende, die
medeschepselen wordt aangedaan om
der wille van primitief-egoïstische
consumptie.
Dat confessionelen, die immers alles
afdekken met Bijbelse prietpraat en
nonsens, dieren naar eigen willekeur
misbruiken is al erg genoeg. Maar juist bij
liberalen met hun zélf verkondigd gevoel
van zelfbeschikking voor ieder individu,
zou het feitelijk vanzelfsprekend behoren
te zijn dat alle dieren in hun waarde gelaten en met
respect, gevoel en compassie bejegend worden.

Daarvan kan absoluut geen sprake zijn bij de
dwangvoedering van miljoenen
eenden en ganzen en daarom neemt
Cobi, toevallig op terugreis vanuit
Murcia en dus op de route, een
kijkje in Aquitaine.
Ze bezoekt daarvoor enkele
houderijen in de Gascongne, waar
naast grote bedrijven ook honderden
kleine boeren zich met deze
beulshandel bezig houden.
Vanzelfsprekend wordt zij vergezeld door
Clothilde, de handy-lady van het team die
haar kerstverlof graag inleverde voor een
ritje naar het Iberisch schiereiland.
Beiden spreken hun afkeuring uit over het
doorgaans volledig ontbreken van enige
bedrijfshygiëne in deze morsige branche.
Maar dat is feitelijk overal zo buiten óns land,
Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Scandinavië!

“En tóch”, zegt Cobi na een lange dag
veldwerk in de hotelkamer te Biarritz, “
is er iets aan deze zogenaamde uitbraken
dat ontzettend stinkt!”
“Dát zou ik zeggen”, vult Clothilde aan.
“kijk alleen maar eens naar de synchronie van die
uitbraken, waar Spotvogel het altijd over heeft. Daar
valt ook nu weer de opzet duidelijk vanaf te lezen!”
“Gossie ja zeg, je hebt gelijk”, zegt Cobi na een
blik op haar tablet: “náádloos zelfs!”
Dan neemt ze een krijgshaftige houding aan en
roept in de trant van Jeanne ‘d Arc: ”voorwaarts
ten strijde: voor het vaderland!”
Intussen is Clothilde met haar fitnesstraining
begonnen en merkt plotseling op: “Kiskunfélengyháza?”
“Verdomd ja, je hebt gelijk”, roept Cobi.
“Ganzenlever. Verdienmodellen. Dé smeerlappen!”
“Het moést ook wel zoiets zijn!”

Meteen roept Cobi haar hele team bijeen dat, ná de
landing in Lyon, al in échte driekoningstemming
verkeert bij het horen van de jongste ontdekkingen.
“Mirre, wierrook, goud”, mompelt Yvette, kijkt even de
groep rond en zegt dan: “en vanzelf Foie gras!”
“En héél veel shit!” vult Mirabel aan.
Snel neemt iedereen plaats in de sedan en gaat de reis
via Avignon- Milaan-Ljubljana naar Szekszárd,
waar zij in de late avond meteen een vrachtwagen
van wijlen Bernard Matthews zien passeren.
“Welja” grapt Clothilde, “there goes another shipload
of birdflu-virus on its way to England!”
We zullen hier wellicht binnenkort méér over horen,
maar voor dit moment laten we ons uitgeslapen team
achter bij een pluimveeslachterij in Szentes, waar
juist een Nederlandse vrachtwagen gelost wordt.
Daar hebben de dames nu even schijt aan!

Geniet, met een zuiver geweten!

De Faunarecherche, 5 januari 2017

