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Vogelgriep?

Van voren noch van achteren!

Je ken me de rug op
Nu het team van Cobi van Pluggen zich weer in Hongarije bevindt, is
het wellicht zinvol om de recente historie van het fabrieksmatig
verwekte synthetische Vogelgriepvirus met de mooie naam H5N8 in
Midden-Europa even over het voetlicht te halen.
Die historie brengt ons namelijk – we schrijven dan eind oktober
2016-naar de pluimveestallen van de Kombinaten Bacs- Kiskun en
Békés, waar maar liefst 5 bedrijven besmet bleken te zijn.
Dat is te zeggen: in die stallen werden plotseling, zonder
zichtbare ziekteverschijnselen vooraf, dode leghennen
gevonden waarvan bij swapsbemonstering bleek, dat er
sprake was van besmetting met hoog-pathogene Vogelgriep H5N8.
U begrijpt het al: exact dezelfde gang van zaken zoals zich later in de
herfst op talloze plaatsen in Midden- en West-Europa zou voordoen.
Door deze actie,(want met de kennis van nú lijdt het geen enkele
twijfel dat er sprake was van vergiftiging annex H5N8-besmetting)
ontstonden er grote problemen met de afzetmarkten van Hongaarse
pluimveeproducten, omdat Japan, Taiwan, Hongkong, Singapore,
Zuid-Afrika, Israël, Servië en Canada hun grenzen sloten voor
Hongaars pluimveevlees.

Precies hetzelfde dus wat er eerder al in Frankrijk gebeurde.
Zoals hier te zien is, trapt men ook in
Hongarije in de doorzichtige val als
zouden Siberische trekvogels de
smetstof hebben meegebracht en wordt
er direct gedacht aan de overwinterende
ganzen.
Daarom kan er niet genoeg op
geattendeerd worden, dat exact
hetzelfde zich afspeelde in januari
1984 bij de zogenaamde uitbraak van
Mkz in de Noordoostpolder, waarbij
ambtelijke virologen van het LNV-CDI te Lelystad de schuld
meenden te kunnen leggen bij de kol- en rietganzen die daar
overwinterden.
Spotvogel heeft daar toen een stokje voor kunnen steken en vernam
later van een Haagse collega, dat het een “proefbesmetting” zou
hebben betroffen, die vanuit het Directoraat Generaal van LNV was
opgedragen.
Saillant detail: op dat moment bekleedde mr. Tjibbe Joustra amper
een half jaar het ambt van Secretaris Generaal LNV en zou nog 17
jaar als zodanig in functie blijven!

De volledig uit het luchtledige gegrepen kladderadatsch over wilde
trekvogels versus verspreiding van hoog-pathogene Aviaire influenza
bestaat inmiddels dus al 43 jaar en de geestelijke vader ervan
bekleedt nog altijd een machtspositie binnen ons overheidsapparaat.
Hoogste tijd dus dat daar eindelijk een ruiming overheen gaat!
Maar dit nu nog even terzijde!
Want nadat onder regie van CDA-bobo Cees Veerman in 2003
opnieuw een maskerade werd opgetuigd waarbij zonder enig fysiek
bewijs noch wetenschappelijk onderzoek, de wilde watervogels door het
koppel Wolleswinkel-van den Brink er van werden beschuldigd een ren
met vrijloopkippen te Scherpenzeel te hebben besmet met H7N7, zingt
deze gore leugen al 14 jaar mondiaal rond.
Omdat dit miljoenen watervogels treft die deel uitmaken van het
gemeenschappelijke natuurkapitaal van alle inwoners van Eurazië,
wordt het hoog tijd dat er voor eens en altijd met deze confessioneelneoliberaal aangejaagde smeerlapperijen wordt afgerekend.
Niet voor niets voerden teams van wetenschappers
van ons eigen NIOO en van de internationale
organisaties IUCN, WHO en Wetlands
International onderzoek uit waaruit steevast en
klip en klaar bleek: Wild

Birds are Victims, Not Vectors!

Het kan dan ook niet genoeg worden geaccentueerd, dat het
Nederlandse Agro-Syndicaat bijgestaan door de Nederlandse
Jagersvereniging een vuile oorlog voert tegen de wilde watervogelfauna
en daarbij alle grenzen van fatsoen en wettelijke toelaatbaarheid met
voeten treedt.
Inzet is het hierbij om alle soorten op de jachtlijst te krijgen, zodat
zowel de hectareprijzen voor verpachting van het jachtrecht als die van
onderverhuur aan zogenaamde gastjagers exceptioneel zullen stijgen.
Dit is dus deel 1 van het “Verdienmodel” achter deze vunzige
guerrilla.
Over deel 2 werd eerder in dit hoofdstuk al één essentie aangetipt: het
door middel van Internationale Handelsbeperkingen periodiek
uitschakelen van zoveel mogelijk concurrerende partijen.
Dat doel bereikt men door Vogelgriepvirus te verspreiden middels
smetstof die samen met toxisch gif in vrijlooprennen en stallen van
onwelgevallige marktpartijen wordt gestrooid.
Deze tactiek past men al vanaf het begin van deze eeuw op grote
schaal toe, aanvankelijk vooral in het extreem pluimveerijke ZuidoostAzië, maar ná de geslaagde “proefuitbraak ”in 2003 (die door
Spotvogel echter direct werd doorzien en van dag tot dag opgetekend)
feitelijk ieder jaar op sterk verspreide plaatsen zowel in eigen land als
buiten onze grenzen.

Momenteel is voor dit model de Foie Grasproductie in ZuidwestFrankrijk het mikpunt, omdat hierdoor de Franse export naar Japan,
topimporteur van dit wansmakelijke product, al vanaf 5 december jl.
werd lamgelegd.
Het is een peulenschil om vast te stellen wáár hiervan de winst wordt
opgestreken!
Voor deel 3 moeten we naar het al in deel 32 en 33 beschreven traject
van de vlees- respectievelijk kadaververwerking en het lijkt ook hier
niet erg ingewikkeld om de profijtlijnen te extraheren uit de
voorliggende informatie.
Omdat inmiddels ook duidelijk is, dat de NVWA een schimmige
dubbelrol lijkt te spelen met zowel destructor Rendac als met
Faunavernietiger Duke en mogelijk ook met een of meerdere
virologische instellingen obscure contacten onderhoudt die strijdig zijn
met de onbesprokenheid en onafhankelijkheid van een
overheidsinstelling, lijkt het noodzakelijk dat die dienst uitputtend
door een externe autoriteit wordt gescreend!
De politiek-bestuurlijke conglomeraten CDA en VVD zijn
– en zéker niet slechts vanaf de zijlijn- eveneens bij deze
misdrijven betrokken en vervullen naar het zich laat aanzien
een cruciale rol bij het obstrueren van opsporing,
handhaving en rechtsgang in dit dossier.
Er is dus een massa parlementair -en justitieel werk te verzetten!

Hoofdstuk 1. Terug naar de poesta
Wij lieten in deel 38 van deze updateserie Cobi en haar dames achter
in Kiskunfélgyháza, maar inmiddels vertoeven zij in de omgeving van
Békescsaba in het uitgestrekte poestagebied van oostelijk Hongarije
en hadden zojuist een langdurig gesprek met de bedrijfsleider van een
grote eendenhouderij.
Op advies van die man – Atilla
Fáragó -, die jarenlang werkte op het
kombinat Bábolna op de Kis Alföld
voordat hij koos voor de weidse
ruimte van het onmetelijke
Karpatenbekken, zette Cobi een
aantal te onderzoeken plaatsen op de
kaart waar volgens haar zegsmans
beslist nuttige informatie te vinden is.
Atilla vertelde, dat hijzelf en alle collega-pluimveehouders vanwege
uitbraken van Vogelgriep in de regio’s Bacs, Kiskun en Békés door de
veterinaire autoriteiten verplicht zijn om al hun dieren binnen te
houden, de hygiënische voorschriften strikt na te leven en
onmiddellijk melding te maken wanneer de dieren minder eet- en
drinklust vertonen, de ei-leg afneemt en er ongewoon veel sterfte
optreedt.
Zélf heeft hij grote twijfels over die zogenaamde uitbraken, omdat ze
aus blauen hinein optraden zonder enig voorteken, slechts enkele
dozijnen dode eenden opleverden, die verdacht geclusterd in de stal
lagen, en er verder nergens sprake was geweest van vervolguitbraken.

Zijn medewerkster Andrasne Sterbétz sprak het vermoeden uit, dat het
volgens haar man – een financieel expert - te doen was om
handelsbelangen, omdat een groot aantal landen de invoer van
Hongaarse pluimveeproducten meteen gestopt hadden.
“Some poultry-people definitely will become huge profit from such
outbreaks outside their own country”, had ze gezegd en dat zinnetje
gonsde nog lang na in Cobi’s hoofd, terwijl Clothilde de teambolide
richting Tiszafüred stuurde en op de achterbank de dames luidkeels
zongen dat ze nog niet naar huis gingen.

Plotseling herinnerde Coby zich, dat ze een soortgelijke mening had
gehoord uit de mond van Mei li, die er ook heilig van overtuigd is dat
er in haar thuisland Taiwan in het geniep al minstens 15 jaar lang
Vogelgriepvirus wordt uitgezet om op die manier de afzet van
buitenlandse pluimveeproducten op te jagen.
In het bijzonder producten uit Nederland!
Terwijl buiten het vlakke eentonige winterse
landschap aan hun geestesoog voorbij trekt, met nu
en dan een groep foeragerende roeken die hier met
rust worden gelaten omdat ze als uitermate nuttig te
boek staan, stuurt Clothilde eensklaps een landweg
in en stopt omzichtig bij een veld waarop
kraanvogels hun kostje zoeken.

De dieren raken enigszins verontrust door
het plotseling verschijnen van het voertuig,
maar gaan al gauw weer verder met het
zoeken naar oogstresten op de stoppelakker.
Cobi tovert bliksemsnel de Bushnelltelescoop en haar camera tevoorschijn uit
haar rugtas en zegt al na een paar minuten: “Hébbes!”
Triomfantelijk toont ze aan de meiden de fotoshoot die ze uit de hand
maakte nadat Clothilde de positie van de auto zodanig heeft veranderd
dat er geen hinderlijke achtergrondruis meer te zien is.

“Zo”, mompelt ze vergenoegd, “het was oerstom van me om vorige
week geen telescoop mee te nemen naar de costa’s, want dan had ik
wel twintig kleine mantels voor die Norman kunnen aflezen en ook
nog zes Adouins meeuwen, twee Pontische zilvers, vijf Geelpootzilvers
en drie reuzenstens.”
En met een goedkeurend kneepje in Mirabel ’s knie zegt ze “well
done lieverd, ik zal nooit meer zonder telescoop op reis gaan!”
Op zulke kleinigheden worden onze dames vanzelfsprekend nooit
afgerekend, want ten slotte is een telescoop een tamelijk onnut
instrument bij het speuren naar fabrieksvirus en toxinekadavers.

Maar omdat onze onderzoeksteams uitsluitend bestaan uit breed
georiënteerde allround veldbiologische tijgerinnen, is het geen ramp
als er eens onverhoopt wat equipement vergeten wordt, omdat alle
dames écht van alle markten thuis zijn en overal oplossingen voor
vinden.
Zo neemt Clothilde ter hoogte van het dorpje
Nagyiván opnieuw een zijweg en stopt bij een
ondiep meertje in de poesta, waarin een groep
ganzen rondzwemt.
Meteen roept Yvette vanaf de achterbank: “Hé
Tilly súper meid. Dwergjes!”
Het is de plek die Spotvogel tijdens zijn jaarlijkse Midden-Europa
survey's aan het begin van de eeuw bij toeval ontdekte en waar toen
een veertigtal van deze vliegende juweeltjes bleken te verblijven, het
grootste aantal dat hij in jaren te zien kreeg.
Dat verval van de populatie was in hoge mate het gevolg van
schandalige overbejaging, waarbij immorele psychopaten zoals de
Amsterdamse uitgeverszoon J.Craandijk en de Duitse Graaf Von
Waldeck zich voorstonden op monsterlijke tableaus van dwerg- en
Sushkins ganzen op de Hortobágy.
Beide soorten waren destijds zeer talrijk, maar verdwenen in rap
tempo door het in cultuur brengen van de poesta maar vooral door het
volledig uit de klauwen lopende jachttoerisme vanaf de jaren ’50.
Toen Spotvogel in de week voor Kerst 1971 samen met zijn reisgezel
Jules Philippona een bezoek bracht aan dierenarts en jager Rado in
Hortobágy vertelde deze het volgende: “Es geht immer schlechter mit die
Zwerggänsen und im diesem Herbst hätte ich nur 8 Stück erlegen können!”

Rado was één van Hongarije ’s vooraanstaande ornithologen, maar
getuige dit voorval ook gespeend van een enorme portie onbenul!

Omdat deze plek niet ver van het wat westelijker
gelegen stadje Tiszaführed ligt besluit het team
om daar inkopen te doen, omdat er in en nabij de
negorij Hortobágy geen fatsoenlijke winkels zijn.
Er is daar tegenwoordig wél het Hortobágy Club
Hotel, maar in zulk een ´degeneratenhol´ (aldus Yvette) willen de dames
nog geen aperitief consumeren.
Zij dineren en overnachten uiteraard in de
aloude Csárda, waar ook de Nederlandse
onderzoekteams met Tom Lebret, Gerard
Ouweneel, Jules Philippona, Joost van der
Ven en tal van anderen in de jaren ´60 -´70
op heen en terugreis naar de Roemeense
Dobroedzja de nacht doorbrachten.
Spotvogel maakte daarvan alleen nog in de
jaren ’80 gebruik, omdat zijn latere
onderzoekreizen geheel selfsupporting per
camper plaatsvonden.
Toch geeft het hem een mooi gevoel dat de
dames zich ook meteen thuis voelen in de
historische herberg en voor geen goud geld in dat sfeerloze Club Hotel
te krijgen zijn.
U vraagt zich nu wellicht af wat dit allemaal met Vogelgriep van doen
heeft, maar als gebruikelijk komen we straks vanzelf weer in het spoor
van de onzichtbare smetstof en het eveneens reukloze toxische gif.
Maar dat bevind zich in geen geval in de keuken van deze Csárda!

Omdat veel enthousiaste aspirant faunarechercheurs (vr/m) expliciet
kenbaar maakten, dat zij er veel waarde aan hechten om stap voor stap
bij de oplossing van elk misdrijf betrokken te worden, vangt ook in de
Csárda de nieuwe dag aan met het verplichte fitness uurtje, gevolgd
door een copieus traditioneel herdersontbijt: koekenpandikke omelet
met glazige stukken buikspek, paprikarepen, uienringen, bieslook,
champignons, tomaat, aardappelschijven, vijf rode pepers en tien
tenen knoflook.

Daar houden de poestaherders het zélfs in de vrieskoude winterdagen
minstens 10 uur mee uit zonder zelfs maar een slok slivovitsj te
hoeven toevoegen. Onze dames prefereren echter kikkererwten en
spekbonen in plaats van de glazige handdikke bacon.
Aldus gesterkt moet eerst een bedevaartstocht worden ondernomen,
want als rasechte geuzen kunnen de ladies niet om Debrecen heen.

Daar bevindt zich immers het monument uit dankbaarheid aan
admiraal de Ruyter, die op 11 februari 1676 een schip vol Hongaarse
dominees redde uit handen van zeerovers.
Gezien het tuigwerk en de riemen op deze door een Hongaarse
poestakunstenaar gemaakte beeltenis verkeerde men in de
veronderstelling, dat vlaggenschip De
Zeven Provinciën werd voortbewogen door
galleislaven: een krachtbron waarvan de
VOC echter geen gebruik meer maakte
omdat buitgemaakte fitte negers kostbare
handelsartikelen waren.
Wellicht zegt het echter wél veel over de
nautische wijze waarop die poestapredikanten vanuit Debrecen via Tisza,
Donau, Zwarte Zee, Bosporus en
Mediterranee verzeild raakten in De
Ruyter’s vaarwateren.
Spotvogel is geen historicus, maar misschien zou Mark Rutte dit t.z.t.
kunnen uitzoeken en er mogelijk zelfs een dissertatie uit peuren.
Want naar het zich laat aanzien zwemt hij binnenkort in zeeën van tijd
en bovendien hunkert onze neoliberale Kenniseconomie naar
gepromoveerde academici, waarbij het studieobject geen rol speelt.
We zagen immers ook al de dis “Grond en grondprijzen” passeren!

Inmiddels heeft het team de oostelijke poesta’s verlaten en maakt een
korte stop aan het Öreg to (Oude Meer) bij Tata: een historisch
stuwmeer in het riviertje de Altar ér, dat al in de Romeinse tijd veel
ganzen aantrok omdat door thermisch warme kwel uit het omringende
heuvelland er zelfs in strenge winters altijd open water aanwezig is.
Samen met Jules Philippona vergaapte Spotvogel zich daar in de nacht
en vroege ochtend van 23 december 1971 aan een immense
concentratie van meer dan 100.000 toendrarietganzen, die echter in het
ochtendgrauw onder vuur lagen van busladingen Italiaanse jagers.
Het kostte vervolgens ruim een decennium lokaal en internationaal
actievoeren alvorens de jacht daar enigszins aan banden werd gelegd,
maar thans zijn de wilde ganzen er een toeristische attractie waarop
niet meer gejaagd mag worden.

Op wetenschappelijk niveau leverden de ganzen van Tata een artikel op in het
Hongaarse avifaunistische tijdschrift Aquila, want wij proberen altijd het
optimale profijt te halen uit al onze werkzaamheden en hebben als duursporters
een onuitputtelijke adem in onze strijd tegen de confessionele- en neoliberale
uitvreters en hun immoreel-walgelijke hobbyjachtlobby’s.

Cobi laat intussen weten dat het aantal ganzen op Öreg to lager is dan
verwacht, maar dit is al jaren het geval en niet verontrustend, omdat
door de klimaatverandering het verspreidingszwaartepunt zich sinds
het einde van de 20e eeuw noordwaarts heeft verplaatst: met nieuwe
strongholds op stuwmeren bij Otmuchow en Wroclaw in het
stroomgebied van de rivier de Nysa (Neisse).
Wél meldt ze, dat er enkele tienduizenden toendrarietganzen
verblijven op het stuwmeer Zemplinska širava bij de stad Michalovce
in het uiterste oosten van Slowakije, waartussen ze hele groepen
ganzen met hoofdzakelijk oranje snavels ziet, die door manisch
soortenjagende vogelaars graag voor taigarietganzen worden
uitgescholden, omdat dit lekker aantikt op de uur, -dag-, week-,
maand- en jaarlijsten.

Die vogels broeden in de struiktoendra’s van Zuidoost-Taimyr en
overwinteren vooral op de Kis-Alföld bij het Baltonmeer, bij ZamolyPátka, bij Tata en in de Hanság en Sweewinkel, maar trekken vanuit
de Hortobágy ook via de Tatra-corridor naar Silezië en verder
westwaarts tot in ons land, waar ze opvallend vaak bij de Oude Zeug
in de Wieringermeer en op Tholen worden gezien.

Zoals u ziet deugt er geen spat aan de Nederlandse wetgeving die
botweg heen walst over subspeciefke - en deelpopulatie-gebonden
trekwegen en winterregio’s bij de Siberische winterganzen.
Het is al heel wat dat ten minste de jacht op alle rietganzen bij ons
geheel is verboden, al wordt er totaal geen zicht gehouden op de vele
overtredingen die gemakkelijk zijn vast te stellen aan buitengewone
schuwheid annex extreme vluchtafstanden en het grote aantal
aangeschoten dieren in bepaalde regio’s.
Terwijl het thuisfront zich bezig houdt met de verwerking en
presentatie van al dit belangrijke feitenmateriaal, waaruit blijkt dat
onze verguisde wintergasten zich in de voormalige Oostbloklanden
(waar men nooit van ganzenvraatschade versus kwantificeerbare opbrengstderving had
gehoord tot het moment waarop zich daar Nederlandse boeren en hun coöperaties en
belangenclubs vestigden)

aanzienlijk veiliger mogen voelen dan op onze met
satanische onverdraagzaamheid en bot
egoïstische moordlust bezwangerde overbevolkte
postzegel, rijdt het team via Krakow, Katowice,
Lodz, Sieradz en Poznan naar Wielkopolski, waar
onlangs enkele uitbraken van H5N8 zouden
hebben plaatsgevonden.

Onderweg nemen ze een liftster, Katinka, mee
die naar Kalisz moet en hen attendeert op het stuwmeer Jezioro
Jeziorsko, waar ze duizenden ganzen en zelfs nog groepjes kieviten en
goudplevieren zien op de slikkige oevers van
de Wartha.
Volgens Tinka is er daar altijd open water
omdat de Warta door het stuwmeer stroomt
en ’s winters laag wordt gehouden ten
behoeve van de afwatering van de hele regio.
Dat levert tijdens en korte koffiestop zelfs
nog een bokje en twee witgatjes op.

Hoofdstuk 2. Pools pluimvee
Omdat Tinka, die mediteert en in Wroclaw biologie blijkt te studeren,
vertelt dat er onlangs weer een Nederlands landbouwbedrijf een
Poolse vestiging heeft geopend, wordt direct besloten om die locatie
mee te nemen op weg naar de regio Szczecin.
Het blijkt te gaan om Koninklijke AgriFirm Group, dat afgelopen juli
in het provinciestadje Plosnica in Mazurië ten zuiden van Gdansk het
mengvoederbedrijf Paszmark heeft overgenomen en zich richt op de
pluimvee-, varkens- en rundvee sectoren.

“Gossie”, zucht Cobi als ze enkele uren later in de duisternis
undercover langs dat bedrijf rijden, “dan krijgt Marcel dus óók gelijk
dat die zogenaamde uitbraken iets te maken zouden kunnen hebben
met het veevoer in de huidige bio-industrie, al zie ik zou gauw niet hoe
dat dan zou moeten werken.”

Het is een tijdje stil in de auto en terwijl
Clothilde een parkeerplaats zoekt op het
besneeuwde pleintje voor het zojuist via het
Internet geregelde Bed and Breakfastlogement van Jacek en Ewa Majewski in een naburig dorp, zegt
Yvette: “we zullen straks maar eens in de dossiers van Spotvogel
kijken, want ik begin verbanden te ruiken!”
“Hé, gedsie”, grinnikt Mirabel op de achterbank terwijl ze
nadrukkelijk haar onderlijf beweegt “ik kan het niet zijn hoor, want
mijn beurt komt pas weer volgende maand!”
“Spit it out girls…stort je hart maar uit!” roept Cobi.
U begrijpt dat dit soort melige grapjes onlosmakelijk horen bij
inspannende operaties, waarbij de teams vaak wekenlang on route zijn
en elkaar letterlijk in de benen moeten houden.
Dit werkt ook nu weer fantastisch, want met een vreugdekreetje roept
Yvette eensklaps: “Well done Belletje, we motten dus gaan zoeken
naar Storteboom en leveranciers van dát bedrijf!
“Storteboom?” informeert Clothilde terwijl ze de auto keurig heeft
geparkeerd en de motor het zwijgen oplegt, “ dat hadden jullie ook
wel eerder mogen bedenken, want die zitten vlak bij Poznan en daar
kommen we net vandaan!”
Zonder uitleg is overduidelijk, dat de teamleden
perfect op elkaar zijn ingespeeld, want Yvette
vraagt: “stond dat vanzelf op 11 april 2007 dan niet
op Zibb.nl/land en tuinbouw?”
“Niet vanzélf, vanzelf,” grapt Mirabel, “maar die site meldde toen
wél, dat Storteboom een kuikenslachterij zou beginnen in Kotowo,
zo’n twintig kilometer van Poznan”.

“Inderdaad”, vult Cobi aan, “en daar wilden ze 150.000 vleeskuikens
per dag gaan verwerken!”
“Juist”, merkt Chantal op, “en toen kwam die crisis van 2008 en
mieterde dat hele plan in elkaar, omdat de nét gestarte Poolse
pluimveehouders hun afspraken niet konden nakomen en Storteboom
dus zijn kuikens ergens anders vandaan moest toveren!”
“Als ik kon tóveren, kon tóveren, kon tóveren”, imiteert Clothilde
Herman van Veen, “’k haalde ze uit Taipei, uit Bangkok of Milaan!”
“Godverdomme meiden”, juicht Cobi, “jullie zijn fantástisch!”
“Ik ruik géén maandverband, maar wél een verdienmodel voor
uitgezaaide ruimingen!”
“Kom dames, we gane kijken of de Majewski’s de wodka koud hebben
staan!”

Aan het begin van de tweede dag van deze Poolse survey stuit ons
uitgeslapen team al direct op enkele vreemde zaken.
Zo blijkt Kotowo helemaal niet 20 kilometer ten
westen maar meer dan honderd kilometer naar het
noorden tussen Poznan en Gdansk te liggen in het
merenrijke gebied van Oost-Pommeren en qua
naam gemakkelijk verward te kunnen worden met
Kolowo, dat een eind westelijker tussen Jezioro
Miedwie en de stad Zczecin is gesitueerd.
Verder wekt het bevreemding, dat de bedrijfsnaamtoevoeging “2
Sisters Food Group” niet correspondeert met het aantal dames dat ter
aankleding van de webpagina is afgebeeld.
Dit wekte argwaan bij het hele team, want als twee zusjes hun product
tonen wat heeft een schaterende buurvrouw daar dan bij te zoeken,
want gezien de leeftijd kan het onmogelijk hun moeder zijn.
Maar alle alarmbellen rinkelden meteen als Chantal ineens opveert
achter haar laptop en uitroept: “krijg nou het rimram zeg, weten jullie
waar die zusjes gevestigd zijn?”
“In Nijkerk en Putten of all places!”
“Er zijn zelfs twee vestigingen in Nijkerk!”
“Maar dat niet alleen: er zijn ook vestigingen in Zeewolde, in
Kornhorn, in Barneveld en ……in Almere.”

“En eentje aan Kotowo 1A in
Granowo en waar dat nou
weer ligt mogen jullie me
vertellen!”
Inderdaad, dát is dus Kotowo en dat ligt bij het stadje Granowo, een
eindje ten oosten van Grodzisk Wielkopolskie. En men maakt daar
hamrollen!
Storteboom blijkt officieel deel uit te maken van de in het Verenigd
Koninkrijk gevestigde onderneming 2 Sisters Food Group Ltd. en er 3
slachterijen op na te houden waarvan 2 in Nederland en een in Polen.
In die drie slachterijen draait men per week 3.5 miljoen vleeskuikens
de nek om, maar dat zal op dit moment de dames cervelaatworst zijn,
want nergens is het adres van die Poolse slachterij te vinden terwijl
een van beide Nederlandse slachtplaatsen eveneens obscuur blijft.
Wel gaat er zo nu en dan iets mis bij
het transport van al dat levende
pluimvee maar ach, voor de politiek
zijn het bij leven al geen levende
wezens meer dus niemand in ons
openbaar bestuur bekommerd zich om
zulke zaken.
Handel is handel tenslotte!
Met zóveel vestigingen van één tamelijk schimmig bedrijf is er
natuurlijk altijd kans dat er ook iets mis gaat
bínnen zo’n bedrijf.
Brand bijvoorbeeld.

Maar de dames voelen inmiddels al aan hun theewater,
dat er nog ook weleens een ánder soort brand kon
uitbreken met zoveel ondoorzichtige façades rondom.
Want waar rook is……!
Ineens roept Chantal namelijk uit: “Jemig nog aan toe,
moet je effe horen!”
En dan citeert ze Spotvogel, die in 2007 schreef:
“Storteboom heeft niet overwogen om vanuit Nederland (naar Polen)
te exporteren. Wij hebben de capaciteit niet in Kolhorn en Putten om
te exporteren. Bovendien willen de Polen vers pluimveevlees. Dat
kunnen we beter ter plaatse produceren!”
“Máááár”, roepen Yvette en Chantal gelijktijdig uit: “in Granowo
maakt men hamrollen en wáár is die slachterij dan?”
“Ja, hi, hi, ”giechelt Clothilde en balt haar hand met de duim tussen
wijs- en middelvinger: “doorzichtig fiscaal trucje lijkt me.”
“Vers pluimveevlees, amme reet!”
“Hoe lang doet een koeltruck met in Nijkerk, Putten, Harderwijk,
Barneveld, Almere of Kolhorn geslacht en ingepakt pluimveevlees er
nou over om naar Poznan, Stettin, Krakow of Warschau te rijden?”
“Dat kost hooguit een half etmaal en verser krijgt zelfs de Poolse
huisslachter het amper op tafel!”
Het wordt intussen almaar duidelijker dat er hier van alles niet in de haak is en
vooral die expliciete opmerking van Storteboom’s financieel directeur Johan
Visser over zijn twee slachterijen en de ondercapaciteit die een Poolse slachterij
noodzakelijk maakten, valt helemaal verkeerd als we zien dat ondanks 8 jaar
crisis dit bedrijf zich in eigen land booming manifesteerde met thans maar liefst
7 vleesverwerkende vestigingen en in Polen één hamrollenbedrijf. Jawel, hier
had men geen rekening mee gehouden! Dit riekt in Vion stijl naar sjoemelarijen,
een tak van misdrijf waar de vleesindustrie koploper en markteider in is.

Op dit kaartje, dat wij voor alle duidelijkheid ferm vergroot
weergeven, zijn onmiskenbaar de zeven (7) productieplaatsen van
Storteboom in ons land en het enkele hamrollenbedrijf in Polen te
zien.
Dat bedrijf ligt in Grabowo in Wielkopolski en dat is niet de plaats
waar de stip staat.(Nb: Voor de duidelijkheid: op de inzet, waarvan de linksonderhoek
exact de juiste locatie aangeeft, ligt Kotowo rechts van Grodzisk Wkp ongeveer halverwege
het stadje Granowo dat onder de letter i is ingetekend.)

Men zou er 800.000 vleeskuikens per week slachten en verwerken tot
een compleet assortiment verse kipproducten, maar voert als
bedrijfsnaam Storteboom Hamrol Sp.z.o.o. (Nb:Hamrollen zijn een luxe artikel
en met het oog op de lage lonen, grondprijzen en aanlegvergunningen in Polen lijkt het
aannemelijk dat er op deze kosten fors is bezuinigd om optimale omzetprofit uit dit product te
kunnen halen.)

Het oogt erg vreemd, dat een bedrijf dat zégt een productie-unit in een
anderstalig land te vestigen en zich te richten op die lokale markt, zich
bedient van de voor de modale Poolse-, Tsjechische-, Slowaakse-,
Oekraïense-, Wit Russische-, Estse-. Letse-, Russische - en Litouwse
consument onuitspreekbare en onbegrijpelijke naam Hamrol.
Bovendien wenst die consument alleen maar kippenbout en geen dure
westerse franje.
Overigens spreken de actieradiuscirkels op dit kaartje wel boekdelen.
Zoals te verwachten bedient het UK vrijwel uitsluitend zichzelf en
worden de West-, Zuid- en Midden-Europese markt vanuit ons land
bediend, met wellicht een paar wagonladingen per week aan
hamrollen in Polen cum annexum.
Want Spotvogel was afgelopen halve eeuw gast aan tafel op talloze
Poolse adressen maar zag dergelijke luxe vleeswaren hooguit bij
uitzonderlijke gelegenheden zoals verjaardagen, huwelijken, op
Allerzielendag en met Pasen, Pinksteren en Kerst op tafel verschijnen.
En dan nog bleken zulke fijne vleeswaren doorgaans afkomstig van
een lokale slachterij of huisslachter en zeker niet uit een dure westerse
supermarché.
Waarschijnlijk is daarin ook de makke gelegen van de duidelijke
stand-still in het Poolse avontuur van Stortebooms 2 gezusters, die
zich kennelijk erg verkeken op de conjunctuur en het modale
bestedingspatroon van de Poolse bevolking.

Zo komen we dus weer bij de draad van dit
verhaal en treffen Cobi en haar team aan
langs de boorden van Jezioro Miedwie bij het
plaatsje Wierbrzo.
De dames mazzelden gister dat er niet
helemaal naar Poznan gereden hoefde te worden, want de vestiging
van de twee gezusters Storteboom ligt pal op de route van Plosnica
naar Szczecin en kostte zelfs geen kilometer omrijden.
In de omgeving van Grabowo spraken ze bij toeval een bejaard
persoon – we zullen hem Andrzej
noemen - die sterke twijfels uitte over de
vraag óf er überhaupt wel geslacht wordt
in dit bedrijf, omdat de afmetingen van
dat gebouw niet toereikend zouden zijn
om zowel een aanvoer-, slacht-,
bewerkings-, verpak-, koel-, kantoor,directie- en personeelsunit in onder te
brengen. Hij toonde de uitvergrootte
luchtfoto waarop ook trucks met oplegger staan en waaraan dus de
afmetingen van het bedrijfsgebouw moeiteloos af te passen zijn.
Die komen neer op een breedte van maximaal 35 meter en een lengte
van maximaal 60 meter: ergo 2100 m2.
“Das ist jedoch ziemlich eng”, vond deze zegsman.
“Ja, ja”, mompelde Cobi, “aber schon dreihundert funfzig mal
sechstig meter!”
Daar begreep Andrzej niets van en ook de dames keken verbaasd naar
hun cheffin, die zoals gebruikelijk op zoek was naar clues.
“Nou”, zei Cobi toen ze weer in de auto zaten, “gaat er bij jullie dan
niet allang een lampje knipperen bij deze plaatsnaam?”

“Niet meteen”, merkte Clothilde op, “want Kotowo is toch een
gewone naam hiero!”
“Hé, wacht es effe”, riep Yvette, die als gewoonlijk hyperalert
reageerde: “je bedoelt natuurlijk Granowo?”
“Godverdomme Coob je hebt gelijk!”
“MH 17!”
“Dat kan écht geen toeval meer zijn: dé schoften!”
“Knap werk Coob!”
Omdat de meiden gewend zijn zich
nooit door de waan van de dag te
laten leiden, hebben ze onderweg
in Grodzisk krijgsraad gehouden
onder het genot van verse koffie en
een verwarmend hartversterkertje,
want het is koud buiten en er waait
een gemeen scherpe wind.
“Je moet weten” zegt Cobi, “dat
Spotvogel al in 2007 meteen in de
smiezen had dat er van alles niet
deugde aan die lezing van directeur
Johan Visser over Kotowo ten
westen van Poznan en hij is daar
die herfst speciaal gaan zoeken en
vond er wél een gehucht dat
Kotowa heette, vlak bij
Swiebotzin.”
“Daar ontmoette hij Elzbieta, een studente
biologie uit Wroclaw die in voorjaar en zomer

onderzoek deed voor professor Dyrcz, vier dagen met hem meereisde
en hem later veel informatie stuurde over Stortebooms’ Poolse
escapades.”
“Hij wist dus allang dat er van alles mis is met dit bedrijf, maar over
de link naar MH 17 heb ik hem nooit gehoord.”
Naar aanleiding van dit alles ontspon zich een diepgaande discussie
over alle ins en outs van de recente ontdekkingen en bemerkten ze te
laat dat het buiten al wat begon te schemeren.
Zodat de discussies snel werden afgebroken
en Clothilde, die na een half glaasje wodka
de rest van de middag mineraalwater had
gedronken, bij vroeg invallende duisternis en
in de avondspits de terreinwagen het stadje
Grodzisk uit stuurde.
Rechtsaf, richting Stargard Szczecinski en
dan linksaf naar het dorp Wierbrzo, waar de nachtlogies en het diner al
geregeld waren.
Hoewel dit ogenschijnlijk een dag was met
weinig activiteit en feitelijk alleen
chauffeuse Clothilde het zware werk op de
vaak spekgladde wegen voor haar rekening
nam, is het hele team alleen al dodelijk
vermoeid door het verwerken van alle
emoties die de jongste ontdekkingen
teweeg brachten.
Maar ze zijn allemaal vastbesloten om nog veel meer puin te ruimen!

In de vroege ochtend ontwaken de
dames niet ver van het oude
jachtslot, van waaruit in vroeger
tijden koningen, keizers en landadel
de watervogels, herten en zwijnen
van het Miedwie Meer belaagden.
Het is oppassen geblazen, want de
steiger blijkt verraderlijk glad te
zijn en omdat er nauwelijks houvast
te vinden is kan een misstap maar
zo een nat pak opleveren.

Dit overkwam Chantal een paar weken geleden tijdens nautisch
onderzoek op de Ammersee in Beieren (u herinnert zich nog wel die
onmogelijke vondst van een grote stern aan dat Voor-Alpen meer) en
sindsdien heeft zij nog altijd last van haar maag en darmen.
Zoiets is vooral lastig bij winters veldwerk en
daarom bleef zij in het logement terwijl Cobi,
Clothilde, Yvette en Mirabel poolshoogte namen
aan dit Pommerse meer.
“Safety first” is niet voor niets haar lijfspreuk en
ook “je kunt het ongemak maar béter vóór blijven!”

Zij bevinden zich nu in de regio waar
onlangs zogenaamd Vogelgriep zou
zijn uitgebroken onder wilde
watervogels, maar wonderbaarlijk
genoeg niet onder de
honderdduizenden kuif- en tafeleenden
die zich in de herfst concentreerden in
de Oderhaf en Zalew Szczecinski, want
daarvan is niet één melding binnengekomen, terwijl het virus in die tijd
ongenadig toesloeg in Plöner See,
Wolderwijd, Gouwzee en Bodensee.
Duidelijker oplichting is niet mogelijk!
Begin november zouden er vijf dode wilde
eenden en een dode meeuw zijn gevonden aan
een meer in de buurt van Szczecin, maar daar is
het verder ook bij gebleven en is er nergens in
die hele regio sprake geweest van plotselinge
sterfte onder grote groepen watervogels.
Zélfs bij knobbelzwanen, die sinds het geval
Rügen in 2006 de naam hebben extreem
gevoelig te zijn voor Vogelgriepvirus en in deze
hele regio talrijk voorkomen, werd niet één
geval van letale infectie geconstateerd.
Wél zag Cobi aan het Miedwie meer bij Stargard een geringde
residente knobbelzwaan-man, die uit Polen afkomstig was maar
weinig coöperatief bleek bij het aflezen van het hele ringnummer
omdat zich daar een vettige substantie aan bevond.
De zilvermeeuwen oogden allemaal kerngezond en
ook wandelaars hadden geen kadavers gevonden.

De Oderhaff is een zoetwatermeer van ongeveer gelijke afmetingen
als ons Noordelijke IJsselmeer en in de herfst concentreren zich hier
de kuif- en tafeleenden, brilduikers, nonnetjes en grote zaagbekken die
zich later verspreiden over West- en Midden Europese wateren.
Het is volstrekt ondenkbaar en wetenschappelijk- noch fysiek ook ooit
aangetoond, dat er zich in deze populaties een Vogelgriepvirus zou
kúnnen ontwikkelen, dat later in de herfst tot een pleksgewijs
sterftepatroon zou leiden zoals dit zich voordeed in de maand
november in Sleeswijk-Holstein, het zuidelijke IJsselmeergebied, de
Bodensee en verspreide wateren elders in Duitsland en Nederland.
Ons team bezoekt talloze plaatsen rondom deze binnenzee, spreekt
met honderden bewoners en passanten en komt tot de overtuiging, dat
er alleen in enkele randzones aan de westelijke- en zuidwestelijke
oever (dus op Duits grondgebied) sprake is geweest van “uitbraken” die
dermate sterke overeenkomst vertonen dat zelfs zónder toxische
visitatie mag worden aangenomen, dat er hier overal sprake was van
opzettelijke vergiftiging met H5N8 / toxisch gif verontreinigd graan.
Het is ook in alle gevallen bij een eenmalige sterfte gebleven, omdat
de ingehuurde veroorzakers maar op één plaats tegelijk kunnen zijn.

Na deze survey door het noordelijke
grensgebied van Pommeren kiest Clothilde
de route langs de rechteroever van de Oder en
koerst zuidwaarts, terwijl het team luidkeels
a-capella zingt:“there are stars in the
northern sky, southwards as you go.”
“Hé, wacht effe”, roept Clothilde ter hoogte
van de stad Gryfino, “dit lied gaat over the
seven bridges road, maar we blijven aan deze
kant en krijgen strakkies alleen bij Kostrzyn
twee bruggen over de Wartha.”
Zij kent de streek goed want vergezelde Spotvogel meermalen tijdens
de herfst-surveys gedurende haar opleidingsperiode.
In die jaren bereisde Spotvogel volgens strak schema iedere herfst
gedurende een tocht van vijf weken het Midden-Europese
verspreidingsgebied van Siberische rietganzen, noordelijk vanaf de
lijn Stockholm – Götenburg tot aan het Kopacevo rit in Kroatië en het
Szegéd Féherto in Hongarije.
Het waren monsterritten met doorgaans een eindtotaal van ruim
15.000 km op de teller en met allerhande tegenslag die dan vaak
zonder enige hulp moest worden overwonnen.
Maar de resultaten waren er dan ook naar en die survey’s leverden jaar
na jaar spectaculaire populatiecijfers op die nooit door enige telling in
het winterseizoen geëvenaard werden.
Ze wéét, dat er nu aangekoerst wordt op het sublieme
watervogel-refugium Slonsk, bij de samenvloeiing van
de Warta in de Oder: een door riviermeanders en
vloedgeulen doorsneden moeras van kilometers breed en
met een stroomdallengte van méér dan twintig kilometer.

Als er wérkelijk een waarachtige uitbraak van Vogelgriep onder
watervogels zou zijn, dan was Slonsk wel de éérste plaats geweest
waar dit zich zou hebben geopenbaard, omdat daar vanaf de nazomer
en vroege herfst tienduizenden wilde eenden, wintertalingen,
krakeenden, pijlstaarten, slobeenden, smienten, kraanvogels, kleineen wilde zwanen, grauwe ganzen, kolganzen, toendrarietganzen,
kieviten, goudplevieren, watersnippen, kemphanen en duizenden
exemplaren van tientallen andere vogelsoorten verblijven.
Spotvogel zag er meermalen vanaf één observatiepositie meer dan een
half miljoen watervogels en steltlopers en ook meer dan eens enkele
tientallen zeearenden in één kijkerbeeld.

Voor vogels van zoetwatermilieus is Slonsk beslist #1 in Europa.

Zoals u ziet is het team inmiddels gearriveerd op de hoge uitkijktoren
in de zuidwesthoek van het natte reservaatgebied direct bezuiden de
stad Kostrzyn, van waaruit het Spotvogel jarenlang gelukte om met
behulp van de 120x vergrotende Celestron-spiegeltelescoop gebieddekkende ochtendtrektellingen uit te voeren.

Nu verdelen de meiden de taken en neemt Cobi de reproductiesamples
bij rietganzen terwijl Clothilde verrast uitroept: “Gossie kijk nou dan
eens, kleine canada ganzen. Wat véél!``
“Ja”, zegt Yvette, die druk aan het tellen is, “nóg een kind van de
klimaatrekening, want die broeden in Alaska en horen thuis in de
States. Daar rechtsachter lopen trouwens een paar rotganzen!”

Helemaal geobsedeerd door de enorme aantallen vogels in allerhande
soorten en maten, vergeten de dames bijkans het échte doel van hun
geheime missie: zoeken naar bewijzen om het criminele netwerk van
vergiftigingen onder wilde watervogels en op hinderlijk bevonden
pluimveebedrijven op te rollen en met wortel en tak voor het
gerechtshof te sleuren, zodat ze justitieel uitgeroeid kunnen worden.
Al zal dat laatste wellicht in maart bij de verkiezingen al gaan lukken.

Op Sinterklaas 2016 werden er namelijk op een pluimveebedrijf in het
arrondissement Lubuskie, direct beoosten Frankfurt am Oder maar –
veel belangrijker nog – grenzend aan het Oder/Wartadal bij Slonsk,
zonder enig teken vooraf maar liefst 700 dode dieren gevonden die
met de kennis welke we nu al 2 maanden hebben, beslist waren
vergiftigd met graan dat geweld was in een H5N8 emulsie.
Anders dan bij andere pluimvee- en watervogelparkvergiftigingen
hadden de, zonder enige twijfel Nederlandstalige, daders
zekerheidshalve maar een hele zak graan uitgestrooid.
En eveneens anders dan bij onze labbekakkende en medeplichtige
regering, golden in Polen direct een beschermingsgebied van 3 km. en
een toezichtgebied van 10 km. rondom het getroffen bedrijf.

Dat zullen de Poolse en buitenlandse hobbyjagers zeker niét en de
honderdduizenden watervogels zéér gewaardeerd hebben, want het
betekende een rustige decembermaand in de regio rondom Slonsk.

Omdat de sterfte in Lubuskie alweer ruim een maand geleden
plaatsvond en er geen herhaling is geweest op andere plaatsen in deze
regio, neemt Cobi contact op met het thuisfront en
verneemt dat Spotvogel hier in 2004, terwijl hij bij
Laskie Lubiskie bezig was met het aflezen van een
Finse wilde zwaan (blauw IC06), werd aangesproken
door een uit Moerkapelle afkomstige tuinderszoon, die
met zijn Nissan-Pick up tweemaal per week heen en
weer reed met materialen voor een tweetal bedrijven
die zijn familie daar aan het opzetten was.
Hij vraagt zich af of dit iets van doen kan hebben met die recente
sterfte in ditzelfde gebied, temeer omdat Moerkapelle vlak bij
Leischendam, Ter Aar en Hekendorp ligt en zó uit het hoofd weet hij,
dat er bij Moerkapelle alleen akkerbedrijven en tuinderijen zijn. ( Nb:
destijds mochten Poolse boeren er eigen bedrijfjes op na houden waardoor er minder
kolchozen waren dan elders in Oostbloklanden en komt er sinds 1990 veel grond te koop).

Omdat dit gebied maar op een Olympische steenworp afstand
ligt van wereldstad Berlijn lijkt het niet onwaarschijnlijk, dat
de Moerkappellenaren er een gemengd bedrijf met kastuinbouw en
pluimvee hebben opgezet. Maar dit is uiteraard speculatief.
Wél herinnert Spotvogel zich dergelijke combibedrijven aan de
linkeroever van de Oder bij Manschnov en Kietz die daar ook al
waren in de DDR-tijd. Ook elders in het Oderbruch – waar nu
zekerheidshalve waarschuwingen van kracht zijn vanwege de
“uitbraak” in Lubiskie, zijn uiteraard pluimveehouderijen gevestigd.
Maar waar is dat tegenwoordig niet het geval?

Het leeuwendeel van de riet- en kolganzen en ook de andere grazende
watervogels foerageert overigens vanuit Slonsk vooral in het
Oderbruch tussen Frankfurt/Oder en Bad Freienwalde, maar ook
stroomopwaarts tussen Brieskov-Finkerheerd en Eissenhüttenstadt.
Daardoor kunnen ontwikkelingen aan beide oevers van de Oder niet
los van elkaar worden gezien en had de Europese Commissie allang
initiatieven moeten ontwikkelen, om voor deze – voor de
Euraziatische water- en moerasvogelbevolking onbecijferbaar cruciale
regio - speciale beschermingsmaatregelen in gang te zetten.

Daarbij kán en mág “Brussel” zich geen pluimveemest in
de ogen laten strooien door criminele samenzweerders uit
agro-, vlees-, destructie-, jacht- en andere subversieve
belangengroeperingen en onvoorwaardelijk afstand nemen van de
leugen en het bedrog waarmee men thans de wilde watervogelfauna
probeert te beschuldigen van het doen ontstaan, het tot hoge toxiciteit
doen accumuleren en het meevoeren en verspreiden van voor
pluimvee dodelijke varianten van het Vogelgriepvirus.
Als er ook maar enig spoor van waarheid in deze – al vele malen door
wetenschappelijk onderzoek gelogenstrafte – aantijgingen zou
schuilen, dan zou deze regio waarin zich jaarlijks verspreid over het
trek- en overwinteringsseizoen miljoenen wilde Euraziatische
watervogels ophouden, al talloze malen getroffen zijn door hoogpathogene Vogelgriepuitbraken.
Inderdaad: zoals dat sinds de eeuwwisseling vrijwel jaarlijks het geval
is geweest in Zuidoost-Azië, waar het virus miraculeus ingeslapen
lijkt te zijn omdat het zich logistiek kennelijk maar in één mondiaalgeografische regio tegelijk structureel kán manifesteren.

Dit gezegd hebbende is het team bij Kostrzyn- Kietz de Oderbrug
gepasseerd om QuickScans te gaan uitvoeren in het Oderbruch en de
Uckermark, waarvan het laatstgenoemde gebied recentelijk in het
nieuws kwam wegens al dan niet realistische uitbraken.
Het is opmerkelijk dat de deelstaat Brandenburg, waarin
Bundeshauptstad Berlijn het prominente middelpunt vormt,
consequent lijkt te ontsnappen aan virale plagerijen, afgezien van de
met enige regelmaat optredende ziekte- en sterftegevallen van
pluimvee in het uiterste noorden bij de Oderhaf.
Vanwege het recente malheur in Lubuskie aan de Poolse
zijde van de Oder hebben de behörden aan de linkeroever
zekerheidshalve waarschuwingsborden geplaatst, maar de
dames zijn er heilig van overtuigd dat er absoluut geen
sprake is geweest van een waarachtige uitbraak.
Zij spreken overal in het gebied
boeren, vissers, jagers, fietsers en
wandelaars aan en informeren naar
dode, zieke of stervende watervogels,
maar al snel wordt duidelijk, dat er
alleen maar enkele kadavers zijn
gevonden van verkeersslachtoffers
langs wegen (meerkoeten en waterhoentjes)
en onder hoogspanningsleidingen.
Conclusie: Niets aan de hand dus!

Als laatste onderzoekobject staat nu nog de
Uckermark op het programma: het meest
noordoostelijke deel van Brandenburg.
Op advies van Spotvogel rijdt Clothilde
daarom naar het prachtige stadje Gartz, waar
langs de weg vanuit Schwedt in de
Oderniederungen altijd wel groepen
Geelbektaigarietganzen aanwezig zijn.
Ook nu zijn zij er weer en natuurlijk maakt het
team een stop om die statige vogels van
vlakbij bij te kunnen bekijken.
Vroeger overwinterden geelbekken
op een aantal plaatsen in ons land,
vooral in beek- en rivierdalen en in
hoogveengebieden, maar die oude
glorie raakte in onbruik toen de
dieren vanwege de
klimaatverandering en de
verloedering van de
pleisterplaatsen steeds meer de
hele winter in Zuid-Zweden en in
Oost-Duitsland en Polen bleven.
Op 29 oktober 2007 trof Spotvogel hier ganzenvanger Kees
Polderman, die echter nauwelijks taigaganzen en vooral
kolganzen en toendraganzen op zijn slag kreeg, voor het
onderzoek van de universiteit van Münster.
Terwijl zij in de hut thee dronken naderde en landde het
eerste groepje ganzen van die dag bij de lokvogels en even
later kon Spotvogel hulp bieden bij het uit het net halen van
de vangst: negen kollen.

Want geelbekken laten
zich niet zomaar vangen!

Hoewel er blijkens Spotvogel’s ochtendtelling die dag minstens 1750
taigaganzen rond Gartz aanwezig waren, lieten er zich maar weinig
zien in het Grosse Bruch, waar Kees zijn slag had opgesteld.
Maar dat is alweer enkele jaren geleden.
In Gasthof Zur Eiche in Gartz genieten de dames nu van een Gute
Burgerliche Abenttisch en raken in een inhoudelijk gesprek met een
dierenarts uit de Umkreis, die hen vertelt dat hij destijds met Kees,
Thomas Hennicke, Herman Höttker en anderen van gedachten
wisselde over het onderzoek waarvoor men in Münster de gevangen
ganzen vooral nodig had: bemonstering op Aviaire influenza virus!
Ongevraagd geeft hij tegenover het team zijn ongezouten mening:
“Vogelgrippe?”
“Reine Kwatsch!”
“Das Alles ins Kieler Raum, die Niederlände, am Bodensee, im
Bayern, im Frankreich: es ist ja völlig klar”.
“Vergiftigung!”
Dan verontschuldigt hij zich, loopt naar buiten, komt even later terug
met zijn laptop en zegt op samenzweerderige toon:
“Aber mit strychnine hätte es wahrscheinlich nichts zu tun!”
De meiden zijn een en al oor en drommen samen rond de buikige en
kalende zestiger, die Barthold heet en niet van Sie en Ihnen houdt.
“Ah so,” zegt hij dan : “schau’st dass mal bitte an!”

Het hele team is met stomheid geslagen en staart in verwarring naar
het scherm en dan naar de dierenarts, die uitleg geeft bij de twee
afbeeldingen die er toe doen.
“Irgendwo in Februar 2013 sind am einem Schlafplätz im Kreis
Heinsberg - Nordrhein Westfalen - einige dutzend tote Saatgänsen
angetroffen worden, denem bestimmlich Allen wegen eine
Zinkphosphide-vergiftigung gestorben sind.”
Vervolgens legt Barthold uit, dat Zinkfosfide in de landbouw wordt
toegepast om schade door veldmuizen aan ingezaaide granen en mais
te voorkomen en dat er in dit geval kennelijk erg slordig (of moedwillig)
zodanig te werk is gegaan dat een deel van het vergiftigde graan open
en bloot voor de ganzen (en andere vogels) beschikbaar was.
Hierdoor konden een paar dozijn rietganzen (zijnde vermoedelijk de hele groep
die daar is neergestreken) dit gif opnemen en zijn daarna op de slaapplaats
gestorven en ’s anderendaags gevonden.
Zinkfosfide is een snelwerkend gif en slechts en paar opgenomen
korrels zijn voldoende om een vogel ter grootte van een gans te doden.
Maar dat is nog niet alles, want…….

“Verdomme meiden”, schreeuwt Cobi in extase, “kijk nou eens naar
die formule. H2N5. Het lijkt wel een zusje van die synthetische
Aviaire troep!”
“Godverdomme, what a mess!”

“ Ah so, meine liebe damen”, zegt Barthold breed grijnzend, “ich
gratulieren ihnen mit die schnelle erfassung dass es in Grosse Plöner
See Uzw niemals um Vogelgrippe handeln könnte, aber Strychnine
sollte innerhalb einige tagen oder wochen bestimmlich entdeckt
worden sein”.
De kastelein en een aantal gasten applaudiseren geestdriftig en al snel
wordt duidelijk dat er in de hele Gegend Gartz zowat niemand is die
enig geloof hecht aan de Vogelgriep leugens.
De gebrilde waardin laat weten dat dit haar wel een rondje waard is en
ze rukt aan met een dienblad vol schuimende pinten en kelkjes met
geestrijke spirituosen. “Zum Wohl!”
Maar de dames heffen het glas, toasten en
gaan meteen in touw om de rest van de
operatie voor te bereiden.
Want er is werk aan de winkel!

Hoofdstuk 3. Terug naar huus
In de zeer vroege ochtend is er alweer volop bedrijvigheid in het
logement waarin het team genoten heeft van een welverdiende
nachtrust.
Dankzij de behulpzame waardin Traude
heeft Cobi de sleutel van een oude VopoStasi verhoor- en martelruimte die al 27
jaar in onbruik is maar waarin nog wel
nuttige toestellen zijn voor een gerichte
conditietraining.
Zó blijft ze fit!
Ook onze professionele kickbokster en
duizendpoot Clothilde is er weer vroeg bij
en benut in haar favoriete outfit het toestel
waarmee de beulsknechten van Walter Ulbricht en Erich Honneker
weerloze burgers de mores van de nieuwe Sieg-Heilstaat inpeperden.

Zoals altijd is ook Yvette weer vroeg in de benen en maakte
een veldrit van 85 kilometer via Schwedt, Angermunde,
Passow en Wartin, waarbij ze onderweg in
stoppelknolvelden en bietenakkers ruim 2800
geelbektaigaganzen zag en telde met haar Minox
vestzakkijker. Haar dag kan niet meer stuk!

Na een avondje biljarten waarbij ze maar liefst acht
Gartzer boerenlullen de ballen gaf en ook nog het
achtereind van de keu en de vers geblauwde
pommerance er aan te pas moesten komen om hen
de elementaire regels van het feminisme bij te
brengen, heeft Chantal vanochtend weer dat
onbestemde gevoel in haar onderbuik, dat zich al
sinds de ijskoude duik in de Ammersee doet gelden.
Mirabel ten slotte heeft er al een
halve marathon op zitten en
overweegt nu om nog even voor
het ontbijt groepsinkopen te
gaan doen bij de Penny Markt,
die in het ministadje Gartz altijd
vlakbij is

Dan kan ze meteen paracetamol en norittabletten gaan halen bij de
Apotheke die hier pal naast de supermarkt gevestigd is, want daar kon
Chantal straks nog weleens om vragen.
Zoals u ziet beste lezeres en lezer, is dit team een voorbeeld voor de
social community en vergeet uw reisleider niet om zijn woord te
houden en u overal deelgenoot van te laten zijn.
Sommigen vinden dat overdone, maar
uiteindelijk komt het in strafzaken altijd op
minuscule details aan en kan men
onderzoekaanpak, - evoluties en –resultaten niet
nauwkeurig genoeg beschrijven.

Na drie enerverende dagen in Polen waarbij het team de nieuwe
vestiging van Agri Firm bekeek, ontdekte dat Storteboom helemaal
niet vlak bij Poznan maar wél in een gemeente is gevestigd die
dezelfde naam draagt als het Oekraïense dorpje waar de MH17 hoax
plaatsvond (Grabowo) en daar helemaal geen vleeskuikens slacht
maar hamrollen assembleert en gister als klap op de vuurpijl
vaststelde, met wélk gif men de zgn. Vogelgriepuitbraken nabootst,
rijden ze nu door het golvende landschap van de Uckermark.
Het aardoppervlak van dit laat-glaciale gebied werd gedurende de
laatste ijstijd door het terugtrekkende landijs gevormd en is feitelijk
één geologisch geheel met het Duitse Mecklenburg/Voorpommeren en
het Poolse Wielkopolskie (Oost-Pommeren) en sluit qua
landschapsstructuur ook prachtig aan bij het Zuid- Zweedse Skåne.
Het is dan ook goed verklaarbaar dat zich hier tegenwoordig het
epicentrum bevindt van de overwinterende taigarietganspopulatie, die
grofweg bestaat uit westelijke geelbekken en oostelijke zwartbekken.

Deze laatsten zijn een fractie groter van postuur en dat verschil neemt
toe naarmate de herkomst oostelijker is.

De dames wijzen er via skype op, dat dit exact tegengesteld is aan wat
Homo sapiens in Eurazië te zien geeft en daarom zijn zij niet bijster
gecharmeerd van `die kleine kutkereltjes uit het oosten`, zoals
Clothilde het kernachtig formuleert.
Intussen rijden ze weer een
stukje door Polen, kruisen de
E28 en werpen een blik op het
dichtgevroren Jezioro Swidie,
waar Spotvogel in november
1984 een door hemzelf in
februari van dat jaar in het
Helvoirts Broek geringde
geelbekgent terug heeft gezien.
Small world!
Verspreid in het gebied moeten er hier zich wel wat
pluimveehouderijen bevinden, maar de laatste uitbraak van
Vogelgriep in Uckermark dateert alweer van ruim twee jaar geleden,
toen het virus in de hele regio Anklam- Greifswald- Stralsund en
Rostock op uitermate verdachte wijze van zich deed horen.
Het leed toen al geen enkele twijfel dat de zogenaamde uitbraak in de
Rostocker Tiergarten moedwillig was veroorzaakt en bovendien
hoogstwaarschijnlijk op dezelfde wijze als waarmee er thans een
monsterlijke hoax ten tonele wordt gevoerd op Europese schaal.

Daarover is nadien veel nagedacht, omdat er een directe
relatie leek te bestaan met de toen bij het Wittower Fähre
op Rügen geschoten wintertaling die met H5N8 besmet
zou zijn geweest.
“Hoe logisch klinkt het”, hadden tijdens hun opleiding
Cobi en Yvette destijds al meteen gevraagd, “dat een
Duitse jager die een wintertaling schiet voor de pot, zo’n
beest in een virologisch laboratorium laat onderzoeken
op mogelijke aanwezigheid van een virus dat totaal geen
kwaad kan als je de bout maar goed laat garen?”
“En hoe geloofwaardig is het”, vroegen toen Clothilde, Mirabel en
Chantal zich af, “dat een virologisch lab zélf ins blauwen hinein
watervogels laat afschieten waarvan ze door de dis van Jacynta van
Dijk en de statements van de Scientific Task Force on Waterfowl
Disease wisten, dat er in alle watervogels laag pathogeen
vogelgriepvirus aanwezig is”.
“Nul komma zero”, oordeelde toen het hele team en daar blijft men
nog altijd bij!
Intussen bevinden ze zich op het
schiereiland Usedom en bijna op
dezelfde plaats waar Spotvogel in
1984, komend vanuit Jezioro Swidwie,
een tweede geelbek met een van zijn
Helvoirt ringen kon aflezen, waaruit
duidelijk werd dat de Brabantse
winterpopulatie vanuit Rusland naar
het westen leek te komen en niet via de
Skåne-route.
Een 3e aanwijzing hiervoor vormde
destijds een bij Milicz in Silezië afgelezen taigagans.

Pratend en brainstormend over al zulke feitelijke informatie sloeg het
team zojuist haar tenten op in een Zimmer Frei bij Bossin aan de
Kleines Haff en besluiten de dames om vroeg onder zeil te gaan omdat
het in Gartz wat uit de hand is gelopen na alle behaalde successen.
Maar tóch zijn er verschillende zaken die hen érg bezig
houden en waardoor er telkens weer opnieuw bomen
worden opgezet, die vervolgens minutieus tot geestelijk
zaagsel worden vermalen. Daarbij verlenen de twee flessen
Störtebecker Aquavit die in Anklam werden ingeslagen,
uitstekende diensten.
Via Skype vertelt Spotvogel, hoe zijn beide directeuren Mauk Mörzer
Bruyns en Claus Stortebeker in 1972 tijdens de koffiepauze op het
RIN in Kasteel Broekhuizen te Leersum ontdekten, dat hun beider
betovergrootvaders destijds op dezelfde datum en op hetzelfde
Hamburgse schavot wegens piraterij hun landrot-einde vonden.
Zélf kan hij ook ogenschijnlijk sterke maar bloedig realistische
verhalen vertellen, waarvan deze onverschrokken heldinnen
afwisselend blozende wangen en koude rillingen krijgen.
Ideaal dus voor een weldadige nachtrust!

Hoewel ijzig koud met een snijdende noordoostenwind, vangt de
laatste dag van deze ingelaste crimesearchreis aan met uitbundig
gekrakeel uit de snavels van duizenden Baltische spreeuwen, die de
draden van elektrische leidingen als zitplaats gebruiken.
Het hele team speurt tegen beter weten in meteen naar zieke,
zwakke of misselijke kwetteraars, want als eenden, ganzen en
zwanen al het loodje leggen door een uitgezaaid fabrieksvirus
met het kenmerk “Made in Holland”, dan zal infectie zéker
voor de veel kleinere spreeuwen een massaslachting betekenen.
Flikte men dat kunstje ook al niet met Merels en Epauletspreeuwen
waarbij exact zoals nu bij watervogels het, uit het niets in Swaziland
ontstane Usutu- virus, hele groepen ter plekke dood deed neervallen?

Omdat afgestompte yanks dit geloven – die zélfs niet wakker werden
toen men vóór hun ogen de Twin Towers en gebouw 7 met superthermiet opblies – stinken ook Europeanen in deze hoax en beseffen
zélfs niet dat het 1e Duitse Usuti-geval plaatsvond in BIRKENAU!
Hoé duidelijk wil je het hebben?

Vervolgens toeterden verkokerde media rond,
dat Amerikaanse Blackbirds ( Epaulet Spreeuwen
dus, wat feitelijk Troepialen zijn) massaal sterven en
beseffen zij niet, dat er op foto’s uit de States
alleen dode mannetjes te zien zijn, wat dus zou
impliceren dat vrouwtjes immuun zijn voor het
Usuti-virus. Erg onwaarschijnlijk verhaal!
Onze eigen spreeuw, die door kolonisten in de 19e eeuw in NoordAmerika met succes is uitgezet, is taxonomisch totaal niet verwant aan
de New World Blackbird-groep, waartoe de Epauletspreeuw behoort
Een hoax dus die té doorzichtig is voor woorden, omdat WIKIPEDIA
namelijk alléén een afbeelding geeft van een mannetje.
En dús ving en vergiftigde men mannetjes en strooide die uit op
wegen en andere plekken waar ze gemakkelijk gevonden worden.

Hoewel de Epauletspreeuw dus geen enkele andere
verwantschap met onze eigen Sturnus vulgaris kent dan dat
beiden zangvogels zijn, heeft een ijverige Monsanto-kneus er
hier toch maar eentje bij gelegd.
Overdaad schaadt hier dus dubbel.
Zodat we hierbij als spin-off meteen deze vuige hoax ontmaskeren!

Inmiddels is het veldteam – onder dank dat
het thuisfront eventjes snel dit vuile Usuti-zwijn
gewassen heeft – alweer

enige tijd onderweg
en maakte Chantal zojuist een lelijke
schuiver toen ze aan het Achterwasser
bij Koserow uitgleed op het verraderlijk
gladde wegdek.
“Nou ja”, zegt ze luchtigjes, “een groep van
veertien ijseenden zie je ook niet iedere dag en
er zwemmen ook zes kuifduikertjes en een
parelduiker in dat wak!”
En ze wijst nadrukkelijk in de richting waar al
dat moois zich bevindt.
Cobi heeft inmiddels overlegd met de andere dames en besloten om
niet al teveel tijd meer aan deze regio te besteden, omdat Spotvogel
zich er twee jaar geleden intensief mee heeft beziggehouden en er dit
seizoen weinig met viraal gif gestrooid lijkt te zijn.
Tóch komen ze in de omgeving van Greisfwald
weer een bord tegen en horen van een boer dat er
bij die “Verdammte sogenannte Vogelgrippe” en
de ophokplicht absoluut niet aan wordt gedacht,
dat kippen, eenden en kalkoenen voornamelijk in
stallen worden gehouden maar dat de ganzenhouderijen wel een loods
en voerschuur hebben maar dat er geen stallen zijn waarin de dieren
kunnen worden opgesloten.
Ook deze zegsman is er rotsvast van
overtuigd dat er helemaal geen
Vogelgriepuitbraken zijn en zegt dan iets
wat de dames goed in hun oren knopen:
Camerabeelden!

Spotvogel maakte daar al eerder
melding van, want met het enorme
aantal bewakings-, verkeers-,
parkeer- en andere camera’s die er tegenwoordig alom
staan opgesteld, zou het toch forensisch mogelijk
moeten zijn om de daders achter al die vergiftigingen
en schijnuitbraken op heterdaad te traceren en te identificeren.
Daarbij dient men de uitvalsbasis
nabij Bataviastad als toegangspoort te
benutten en eind oktober 2016 als
aanvangstijdstip.
Het moet vreemd lopen als men dan
niet tot in de uithoeken van alle
uitbraakgebieden verzeild raakt.

Nu de ladies hun stal ruiken en weten dat ze daar feestelijk onthaald
zullen worden na deze uitermate vruchtbaar verlopen zoektocht naar
verborgen bewijsstukken van dit monsterlijke complot, laten ze zowel
de uitbraakgebieden in Sleeswijk-Holstein als die bij Cloppenburg
rechts en links liggen en stoppen alleen nog bij de Dümmersee, waar
ze juist op tijd zijn voor de avondtrek van ganzen en kranen.
Nog een uurtje of twee en ze kunnen aan de neut!

De leugens regeren

Niks vogelgriep en usutu virus : vergiftiging!!!

“Je kan me de rug op !”
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