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fÛgelgriep in het heitelân

wie kaatst…

…Kan de bal verwachten

Naast veel lovende woorden aan het adres van het hele team
dat Juvenalis, Herkauwer en uw notulist om zich heen
wisten te vergaren, bereiken ons ook minder prettige berichten.
We leven nu eenmaal in tijden waarin het mode lijkt te
worden om meningsverschillen en klokkenluiderswerkzaamheden niet enkel verbaal te beslechten.
Dat dit een lineair gevolg is van de verwerpelijke Waarden en
Normen waarmee CDA en VVD ons land in 2002 in de
civilisatie-afgrond stortten, begint gelukkig her en der
langzaam door te dringen.
Nóg is het niet te laat om die fouten ten goede te keren.
Toch is er weinig nieuws onder de zon, want Spotvogel
keek in zijn actieve leven meerdere keren in de
dubbele loop van een doorgeladen jachtgeweer.
Bijvoorbeeld in januari 1972 op de stoep voor het Lobithse
politiebureau, in het goede gezelschap van cineast Wolf
Kielich en een complete NCRV-cameraploeg.
Niet erg slim van die zoon van de plaatselijke transporteur
D., om dat op die plaats en in deze situatie te doen!

Maar het gebeurde ook terwijl hij zich in zijn uppie (zoals
vrijwel altijd) in onverbloemde terminologie uitsprak over
jachtmisstanden tegenover een horde hete aardappeleters, die
meenden met een geladen wapen overmacht te hebben.
Niet dus, want met de simpele uitnodiging: “schiet maar, de
gevolgen zijn voor jullie allemaal” was het gesprek afgelopen
en deed men alsof uw ooggetuige niet bestond.
En zo gebeurde dat op het Kampereiland, in de
Noordoostpolder, bij de Slikken van de Heen, in de
Brabantse Biesbosch en in de Ooijpolder bij
Nijmegen: steevast door vroeg impotente frustraten
met een jachtwapen in hun handen, dat de totale
afwezigheid van mannelijkheid moest camoufleren.
Allemaal dus gemankeerde nadruppelaars, die zo nodig hun
stoerheid moesten tonen, maar drijfnat af gingen.
De laatste keer dat hem een doodsbedreiging ten deel viel was
in de Kersttijd van 2013, toen Spotvogels interventie bij een
drijfjacht te Batenburg waarbij schaamteloos een
kleuterklas was ingehuurd, leidde tot handgemeen met
beëdigd Boa (zeg maar onbezoldigd veldwachter) Bart de L. van de
Karnheuvel te Bergharen.
Dat creatuur had al jaren geleden verwijderd moeten worden.

Want nadat deze agressieve hork Spotvogel toevoegde “ik
maak je kapot, ik weet je te wonen” bleef hij geruime tijd
aan uw ooggetuige ‘s politieblauwe sjaal hangen, alvorens
met das en al ruggelings in een sloot te verdwijnen.
Behalve van de verbale bedreiging werd dus aangifte gedaan
van vervreemding van een politieblauwe sjaal.
Twee dagen later bleek ’s nachts de rechterzijkant van
Spotvogels terreinwagen geramd te zijn op de parkeerplaats
bij zijn woning.
Zoiets heldhaftigs valt er te verwachten van intens laffe
hufters die voor hun plezier dieren vermoorden en ook in dit
dossier wemelt het van zulke verachtelijke onderkruipsels!
Daarom laat het hem Novosiberisch welk soort bedreigingen
men voor hem in petto zegt te hebben, want blaffende honden
bijten zelden echt door en mochten ze dat wél doen, dan is er
altijd nog een veelkoppig synchroon-team om hen, met
bewijslawines, juridisch alle tanden uit de muil te meppen.
Wij leggen immers altijd en overal alles vast en er wordt nooit
materiaal gewist, zodat er in iedere zaak oceanen aan
bewijsmateriaal voorhanden zijn.
Ze bennen dus van harte welkom!

Want het is precies dit soort volk dat ook zo dapper is om de
auto van Saskia van Rooij met zwaneneieren te bekogelen en
haar te bedreigen en met de kolf van een jachtgeweer te slaan.

Wij moeten eerst nog dit stinkende varkentje schrobben en
gaan dan orde op zaken stellen in ons dossier Zwanendrifter.
Ome Piet is inmiddels pleite en daar zal zelfs Beëlzebub niet
vrolijk van worden. He was a terribly hell of a guy!

Hoofdstuk 1. Foar de kofje nét eamelje!
Nog maar amper klaar met het qua inhoudelijke presentatie
tijdrovende en uitputtende deel 34 uit deze serie, wordt uw
redactionele notulist verrast met een bomvolle mailbox met viraal
nieuws uit het land van Us Mem, waar om zo te zeggen het gif
vanaf druipt.
Want geheel volgens plan zijn nu de Fryske smienten aan de beurt
om massaal te sterven door een unieke mutant van Aviaire
influenza met een onverbloemd Rotterdams accent en verdacht
geurend naar verdelgingsgifstoffen uit de gaarkeukens van BayerBasf, Roche of Monsanto.
Spotvogel vermoedt dan ook, dat de
stockprijzen van suikermais recentelijk
flink in de lift moeten zijn gegaan, want er
zullen beslist enorme hoeveelheden van
deze lekkernij via viraal-toxische
emulsiebakken naar de vrije ruimte van
plassen, poelen, meren, akkers en weiden
zijn verhuisd.
Deze foutieve productiemutant van
popcorn bereikt dan de media in de
vorm van virale berichtgeving over
enorme sterftecijfers onder wilde
watervogels in gebieden als Plöner
See, Gouwzee, Buiten IJ,
Wolderwijd, Bodensee, Waal en
Burg en nu weer in het land van
Abe Kommer en Bouke Kwel.

In een waarachtig democratisch
land had de rijksoverheid allang
een diepgaand onderzoek ingesteld
naar de ware oorzaken van deze
plotselinge massasterfte onder,
door boeren verguisde en door
moordlustige hobbyjagers fel
begeerde doch bij wet beschermde,
wilde watervogels.
Maar sinds de neoliberale gesel over de lage landen raast en alles
plat walst waarvan men het nut, de zin en de noodzaak niet kan en
wil begrijpen, zijn uiteraard eerst de weerloze dieren aan de beurt
om afgeslacht te worden.
Nog maar amper vier jaar geleden werd de directeur van de
Jagersvereniging (toen nog “Koninklijke Nederlandse” maar dát is er
sindsdien vanaf geschoten) in ditzelfde Fryslân op heterdaad betrapt
op stroperij en nu klaagt dat gajes steen en been omdat
staatssecretaris van Dam meteen de jacht in waterrijke gebieden
heeft verboden na het Gouwzee -Wolderwijd massacre.
In plaats van enige piëteit met de zwaar getroffen kuifeend en
smient bij deze afzichtelijke egoïstenclub, was men van meet af
aan in Haagse achter-alkoven aan het lobbyen, totdat de PvdA ook
nu weer zwichtte voor de totalitaire neoliberaal- confessionele
druk en van Dam de jacht toch weer open stelde.

En dat terwijl deze totalitaire lustmoordclub –samen met het
boerenbelangenconglomeraat LTO/ZLTO – overduidelijk een van
de hoofdaanjagers is achter de hetze tegen onze wilde grasetende
watervogels.
Eenieder kan de ware aard van dit subversieve genootschap nabladeren in de 12delige serie “Zwijnerijen met onze Fauna”, die
feitelijk verplichte lectuur zou behoren te zijn voor alle door het
Nederlandse volk gekozen Kamerleden.
Want het gaat hier om het behoud en beheer
van ons nationale natuurbezit, dat eigendom
is van de Nederlandse gemeenschap en
waarmee zorgvuldig en verantwoord
omgegaan dient te worden!
Maar tot dusverre (12.12.2016) heeft de
Nederlandse overheid nog helemaal geen actie ondernomen om
via forensische expertise de ware doodsoorzaak van inmiddels al
tienduizenden watervogels te onderzoeken, terwijl het al vanaf
dag één zonneklaar is dat er absoluut geen sprake van kán zijn,
dat sterftegolven zoals die zich sinds begin november voordoen,
op enigerlei wijze door een virale uitbraak kúnnen worden
veroorzaakt.
Feitelijk zouden dus de virologen die klakkeloos en zonder enige
toxische expertise rondbazuinen dat H5N8 dé doodsoorzaak van
al die vogels is, door Rijksrecherche en Interpol gescreend moeten
worden op hun materiële en zakelijke belangen bij het
verspreiden van klinkklare onzin.
Analoog daaraan dient al het vanaf 7 november verzamelde
kadavermateriaal inwendig gevisiteerd te worden, met speciale
attentie voor de onverteerde inhoud van krop, maag en darmen.

Speciaal in de provincie Friesland, die toch al een beladen historie
kent op het gebied van crimineel strychninegebruik bij het
“oplossen” van “faunaproblemen” en waarbij ons nog recente
gevallen in de Linde- en Tjongervallei, bij Hallum en in het Lage
Midden voor ogen staan, zou er in eerste instantie aan vergiftiging
moeten worden gedacht.
Tot overmaat van Fryske avifaunistische ellende presteerden
jagers in de Lindevallei bij Wolvega het om in het weekend van
4/5 december jl. een zeearend met een hagelgeweer af te schieten
en achter te laten.

De politie vraagt via de media om getuigen, terwijl iedereen kan
bedenken dat een stroper altijd met een kogelbuks en nooit met
een hagelgeweer te veld zal gaan.
De dader moet dus gezocht worden bij de plaatselijke Wbe en
daar zal men alle op voorraad zijnde hagelpatronen in beslag
moeten nemen en deze analytisch laten vergelijken met de in het
kadaver gevonden pallets.
Dit had de Fryske recherche ook wel zélf kunnen bedenken!

Hoofdstuk 2. It is mei sizzen nÈt to dwan
Er zijn inderdaad nauwelijks woorden om de enorme
maskerade te beschrijven, die er momenteel onder
de doorzichtige en flinterdunne dekmantel van
Vogelgriep vooral in ons land maar ook elders in
Europa wordt opgevoerd, ten koste van het
gemeenschappelijke Europese natuurkapitaal.
Het zei daarbij nog maar eens gezegd, dat het virus zich
hierbij op vier wielen en/of per boot verplaatst en als
hulpmiddel een hoog toxisch gif benut dat bij virale
bemonstering onopgemerkt blijft.
Daarom wordt er “van bovenaf” op gehamerd dat het om een zeer
besmettelijk virus gaat, dat men de kadavers niet aan mag raken
en dat alle vondsten moeten worden gemeld aan de NVWA en de
Waterschappen, zodat alle bewijsmateriaal via de destructor
vernietigd kan worden.(Dit laatste zegt men er niet bij maar is in dit dossier wel een misdrijf!)
In deel 34 zagen we, dat destructiebedrijf Rendac een dochter is
van vleesconcern VION en dat die dochter er ook een nakomeling
op na houdt die SONAC heet en in het Fryske Burgum woont.
Deze telg verwekte op haar beurt een vierkoppig
nakomelingschap, dat onder de familienaam CTH
onderdak vond op industrieterrein De Vaart in
Almere-Buiten.
Dit bedrijf heeft niets met kadaververwerking
van doen, maar levert dierlijk materiaal voor de
voedingsindustrie en heeft daartoe ook een eigen slachterij en
vleesverwerking.
En niet onbelangrijk: CTH is actief op de Aziatische markten!

Boze tongen beweren, dat Pekingeenden die
vorige maand geruimd werden in
Biddinghuizen, Hierden en Ermelo helemaal niet
naar Rendac Son zijn gegaan, maar via een
omkattingspitstop in het Fryske Sumar nog
diezelfde dag “elders” werden geslacht en verwerkt.
Daarom zouden er in zo’n slachterij nu eens 5 en dan weer 50 man
werken!
Eén van die tongen wist te vertellen, dat deze constructie
allerminst nieuw is en al bijna deze hele eeuw bestaat, zij
het in wisselende “setting”.
Het is Spotvogel helaas niet gelukt om te
achterhalen wat er in dit verband met “setting”
wordt bedoeld, omdat de anonieme zegsman/vrouw zich nadien niet meer gemeld heeft.
Hoewel er natuurlijk allerlei constructies kunnen worden bedacht,
houden wij ons bij feiten en aannemelijkheden die overigens
volgens Cornelis Pieter Veerman gelijkwaardig zijn.
En zoiets was dus jarenlang directeur DLO en voorzitter van de
Raad van Bestuur van de WUR. Maar dit terzijde!
Aannemelijk lijkt het namelijk niet, dat alle kadavers
die worden geruimd langs een of andere duistere
sluikroute in de voedingsindustrie zullen belanden,
maar wél zagen wij langskomen, dat CTH ook veren
verwerkt tot vermarktbare producten. Zodat de káns
bestaat, dat in onlânnen, greiden en langs Fryske landwegen
verzameld materiaal via Sumar toch naar Almere zal gaan.
Het is tenslotte handel en wordt gratis aangeleverd.

Voordat u nu deze allesbehalve lichtzinnige hersenkronkels als
idee-fixe gaat afdoen, wijst uw leidsman in de krochten van de
kadaververwerking graag op beide Zembla-reportages over
Sjoemelarijen met Vlees, waarin VION een hoofdrol speelt.

Wanneer men er niet voor schuwt om varkens- en rundvlees
langer dan twee jaren in vriescellen te bewaren, vele malen te
ontdooien en opnieuw in te vriezen om uiteindelijk er de rottende
delen af te snijden, alles opnieuw te verpakken en dateren en als
duur biologisch product te vermarkten, dan is het niet eens meer
een vraag wat er met preventief geruimd vee zal gebeuren.
Evenmin trouwens als met vee dat wél viraal of bacterieel besmet
is maar waarvan menselijke consumptie, mits goed verhit,
gevaarloos kan plaatsvinden.
Zulk vlees kan immers als kant-en-klaar snack, drumstick,
chickenburger et cetera vet te gelde gemaakt worden.
De handelswaar wordt gratis verkregen en voor afvoer,
verwerking en compensatie draait de samenleving ( i.c. de schatkist)
op.
Dit zijn cashing while asleep zaken a la Bull Super en Hiep Hieper!

Omdat via de massale slachting onder de Fryske smienten (waarvan
er ook duizenden overwinteren rondom Sumar aan de Wijde Ee, het Burgumer Mar en De
Leijen) en andere

watervogels deze optie van regionale
kadaververwerking eensklaps in beeld verscheen, dient zich de
vraag aan, of er hiermee niet een immens gevaar voor massale
toxische infiltratie in de humane voedselketen kan optreden.
Alleen daarom al lijkt het geboden, dat de
Rijksrecherche vanaf dag 1 van de
kadaverruimingen langs Wolderwijd en
Gouwzee en zeker ook vanaf het begin van de
bedrijfsmatige ruimingen in Biddinghuizen,
Hierden en Zeewolde exact bepaald langs
welke route en tijden die transporten naar
Rendac Son zijn gegaan.
Want gegeven het heldere feit, dat moederbedrijf VION door
Zembla werd ontmaskerd als een gewetenloze vleessjoemelaar,
behoefd het weinig verbeeldingskracht om zich voor te stellen,
wat de zakelijke inborst zal zijn van al haar dochter- , kleindochter
en achterkleindochter-bedrijven.
Pak wat je pakken kan en haal maximale winst uit wat je hebt!
Immers: dankzij de al even louche neoliberale verdienmodellen
lijkt dit soort handel vaste mores geworden te zijn!
Daarom hanteren wij bij acties als gouden regel:

Hoofdstuk 3. Omstippen in fryslân
Zoals u hiernaast ziet is onze teamleidster EU-West de
Tesselse Cobi van Pluggen inmiddels aangekomen in
het Terwispeler Greatskar, waar ze een rondzwervend
stuk prikkeldraad uit de derailleur moet peuteren.
Hoewel Tesselaars ook niet opteren voor een nationale
zwerfvuilprijs en bij voorkeur allerhande rotzooi
wegmoffelen in hun wierdijken en tuinwallen, laat Cobi
een fikse litanie los over haar Fryske tegenvoeters.
Omdat Clothilde met de teamcamper annex veld lab zich nog in
Rijnland-Palts bevindt en de rest van het team met de off-road bus
een QuickScan uitvoert in Wolderwijd, IJmeer en Gouwzee staat
Cobi er even alleen voor en vraagt zich af hoe hier, midden in het
beboste skar, vier dode smienten verzeild kunnen zijn geraakt.
Om te voorkomen dat roofvogels, kraaien of zoogdieren aan die
kadavers gaan knagen en zo ook vergiftigd raken, heeft ze die
lijkjes begraven in de rulle bosgrond, want ze gaat er van uit dat er
nog ruimschoots voldoende onderzoekmateriaal verzameld zal
kunnen worden.
Zojuist trof ze aan de oever van het Koningsdiep bij de
Janssenstichting een apathisch kuifeendwoerdje aan dat ze een
lange doodsstrijd heeft bespaard en meteen concludeerde, dat er
vermoedelijk in de oeverzone van dit riviertje ook vergiftigde
smetstof was uitgezaaid. In het kort afgegraasde weiland had ze
meerdere smientenkadavers zien liggen, waarvan
de meeste aangevreten waren.
Het had dan ook niet lang geduurd voordat ze een
dode mantelmeeuw gewaar werd, die ruggelings in
een binnenbocht van het Ouddiep dreef.

“Ja, ja”, mompelde ze in gedachten terwijl ze naar het kadaver
staarde, “zó werkt dat dus bij die agro-schoften. Precies wat wij al
dachten!”
Hierbij doelt ze op de brainstromsessie die ze met haar team had
tijdens de pitstop aan de Ammersee en waarbij het statement van
de Task Force on Amimal Diseases ter sprake kwam: “Wild birds
are victims, not vectors!”
Chantal had toen geopperd dat de boerenorganisaties achter deze
hoax konden zitten, omdat immers kort
geleden (ze doelde daarbij op oktober 2014) uit het
promotieonderzoek van Cynthia van Dijk ook
al was komen vast te staan, dat wilde
watervogels wel drager zijn van HN-virus
maar dat zij immuniteit opbouwen en daarom
zelden of nooit ziekteverschijnselen vertonen
en al helemaal geen massasterfte.
Brabantse Mirabel, die ook nog enige tijd in Spekklef bij Wanroy
woonde en de boerse mentaliteit van megastalhouders wel kan
dromen (“nou ik zeg de ge dá zin écht gin natte dromen”), sprak onverbloemd haar
vermoeden uit, dat er destijds is besloten om er dan maar voor te
zorgen dat iedereen te zien krijgt dat die wilde vogels de
veroorzakers zijn van alle virale ellende.
Het was Yvette geweest die er toen op had
gewezen, hoe LTO in 2012 het ganzenakkoord van
de G7 te schand maakte in het Schiphol-dossier en
hoe zij het presteerden om de vliegveiligheid van
miljoenen mensen (i.c. personeel, luchtreizigers, omwonenden en
passanten) ondergeschikt te maken aan plat en banaal
boerenwinstbejag.

“Die gasten gaan echt over lijken, het zijn levensgevaarlijke
criminelen”, had ze toen gezegd en dat statement oogstte
volmondig bijval van het hele team.
Ook herinnert ze zich nu ineens dat Clothilde, die al een hele tijd
met haar laptop in touw was, eensklaps keihard “fuck you”, riep en
er meteen aan toevoegde “alles over Cynthia en haar dis is
godverdomme van het Internet gehaald!”
Omdat zij dikwijls met Herkauwer, Juvenalis en
Spotvogel over deze hele materie brainstormde,
had Cobi toen direct als Deja Vu het smoelwerk van
Tjibbe Joustra op haar netvlies zien verschijnen,
want was dit niet exact hetzelfde wat er ook in
andere gevoelige dossiers is gebeurd?
“Natuurlijk”, had ze hardop denkend gezegd, “dat rossige zwijn was
nog maar amper een paar maanden SG op LNV toen in januari 1984
de ellende met uitgezaaide MKZ in de Noordoostpolder begon. Bij
een melkveeboer die Spotvogel toevallig kende!”
“Boone heette die boer meen ik en het bedrijf lag aan het
Wrakkenpad onder Creil. ”
Het hele team hing meteen sprakeloos aan haar lippen toen ze
vertelde dat Spotvogel (die toen landelijke coördinator was van de eenden-, ganzen- en
zwanentellingen) werd gebeld door een viroloog van het CDI Lelystad
die de wilde kol- en rietganzen er van probeerde te beschuldigen
dat zij het virus uit de DDR hadden meegebracht.
Nadat Spotvogel er fijntjes op wees, dat het Wrakkenpad maar een
virale steenworp van de Flevolandse Visvijverweg lag en dat het
hem plausibeler leek dat een laborant slordig was geweest bij het
uitkloppen van kleedjes en jassen, werd hier niets meer van
vernomen.

Ook schoot haar te binnen dat Spotvogel vertelde dat hij later van
een bevriende Haagse collega had vernomen, dat er in 1983/84
zogenaamd bij wijze van proef Mkz in de NOP was veroorzaakt.
In 2001 ontdekte hij al snel, dat er rondom de zogenaamde Mkzuitbraken bij Oene, Kamperveen en Kootwijkerbroek ook een
penetrante Bezuidenhoutse walm hing en later dat jaar zou
Joustra dan ook plotseling van LNV over hoppen naar UWV.
Want inmiddels spanden gedupeerde veehouders een proces aan
tegen de Staat der Nederlanden en het Ministerie van LNV.
Wegwezen dus!
Dat de zogenaamde uitbraak van H7N7 in februari
2003 eveneens vanuit Den Haag werd geregisseerd
heeft Spotvogel van dag tot dag beschreven in het
doodgezwegen dossier “De Pestvogels van
Veerman” en dat de Pandemische Hoax van 2008
alleen ten doel had om hoge omzetcijfers voor
Roche en bonusuitkeringen voor enkele louche
virologen te bewerkstelligen is na te bladeren in
het dossier “Wachten op de Pandemie.”
Het loopt al tegen de avond als Cobi haar logement in
Beetsterzwaag bereikt, waar het hele team al aan het aperitief zit.
Straks een écht Bilderbergsouper en dan: on the road again!

Hoofdstuk 4. Skeane fÛgels
Na een lange avond waarin er veel bij te praten en uit te wisselen
viel en die werd afgesloten met een rit over de N356 langs het
goed verlichte SONAC bedrijf en via Quatrebras (waar inmiddels de
gemorste darmensmurrie met het koude asfalt was versmolten- lang leve de virale Rendachygiëne) langs Hiaure (waar eerder dit jaar een vrijloopbedrijf werd geruimd) naar

Holwerd en vandaar over de N357 naar Hallum, waar in het
Noorderleegh Vogelgriep zou zijn uitgebroken: wel de allerlaatste
plaats waar men een fabrieksmatig gekunsteld synthetisch virus
met Rotterdamse tongval zou verwachten.
Omdat Spotvogel in dit gebied al sinds mei
1995 mede-eigenaar is van 50 m2
buitendijkse grond dat gelegen is onder
Ferwerd en beheerd wordt door It Fryske
Gea, voegde hij zich later op de avond bij het
team, dat toen al stevig aan de Pingjummer
Beerenburg zat.
Dit destillaat kwam in de jaren ’70 bij een
langlopend vergelijkend Frysk/Gruns onderzoek met oudcollega’s Beintema en Müskens veruit als beste uit de bus en mag
nog altijd bogen op een puike afdronk. Maar dit uiteraard terzijde.
Want de feitenrelazen die Clothilde uit de Phalz, Cobi uit de
Boarnestreek en de andere dames uit het zuidelijke
IJsselmeergebied meebrachten passen perfect in het beeld dat
zich almaar scherper aftekent namelijk:
Het virus slaat 1x ongenadig toe en verdwijnt dan spoorloos!

Van het hele virusvrije team heeft, zoals u
al weet uit deel 34, Chantal het minst om
het lijf. Zodat zij in de vroege en allerminst
zwoele decemberochtend toch haar vaste
zonnedans maakte, zoals ze dat jaarrond
op de Zeevangdijk bij Etersheim doet.

Omdat de dijkwegen voor alle verkeer
afgesloten bleken te zijn en het betreden van
de bûtenlânnen verboden was, zat er niets
anders op dan te voet via de Zeedijk de
plaatselijke situatie in ogenschouw te nemen.
Het valt natuurlijk niet mee om in een zo
uitgestrekt gebied met een oppervlakte van meer
dan 2500 voetbalvelden, de verspreid in land,
sloot en wad liggende kadavers te traceren en het
was Yvette die opmerkte, dat de
besmettingshaard zich kennelijk op een plaats
bevindt waar de kans op ontdekking optimaal is.
Bij een plek dus waar sowieso altijd regelmatig mensen komen!
“Net als bij Nulde, Zeewolde, IJburg, Monnickendam, Waal en Burg
en ga zo nog maar even door”, repliceerde Cobi, terwijl ze snel wat
stippen zette op haar tabletkaart en Yvette nog aanvulde: “Plöner
See, Bergse Plas, Kralingse Plas, Bodensee, Ammersee en dan nog al
die parken, vijvers en gewässers in Beieren, Würtemberg Usw!”

Teruggekeerd op het markante vertrekpunt en na de koffie gaat
een deel van het team per fiets de Fryske binnenlanden in, waarbij
Spotvogel hen er op wijst dat het daar indertijd slecht is afgelopen
met de missionaris Bonifatius.
Zulk een lot had ook hemzelf ten deel kunnen vallen, toen hij
ergens in de jaren ’70 op de Ottema Wei onder Hurdegaryp van
achteren werd aangereden door een aftandse sedan, waarin zich
een tweetal bebloede clandestiene slachters bleek te bevinden
terwijl de auto vol lag met uitbeenmessen.
“Pas op, gefaarlik follek”, riepen wegarbeiders waarvoor uw
ooggetuige vaart had moeten minderen “nét dwan”!
Maar Spotvogel was al uitgestapt, riep “hé, wacht, je hebt me
geraakt” en keek in het asgrauwe aangezicht van een verre nazaat
van Greate Pier, die meteen gas gaf en door de smalle berm het
hazenpad koos.
Gelukkig was het maar een paar kilometer naar Damwoude, waar
langs de N356 het politiebureau was gevestigd. Met behulp van
het kenteken verscheen dan ook al binnen een kwartier het
arrestatieteam en korte tijd later werd de criminele inwoner van
Broeksterwoude opgebracht.

Dit was echter just half the story, want toen de man in het
voorbijgaan een glimp van uw zangvogel te zien kreeg, stiet hij
een gruwelijk “dou fuile ferrekkeling” uit alvorens hij met veel
handgemeen in het cachot verdween, waarna de Opper zijn vrouw
belde dat manlief om te beginnen drie dagen vol pension kreeg.
Later hoorde Spotvogel van kennissen in Oenkerk dat de
Ljouwerter Courant er een mooi artikel van gemaakt had.
Dit alles uiteraard terzijde om aan te geven dat het uitzaaien van
vogelgriep niet het enige misdrijf is op de hoge Fryske klei.
Zoals te zien op het kaartje werkt overigens de provincie hard aan
het verbeteren van de fietspadaansluitingen waarvan het
tweewielige deel van het team wellicht kan meeprofiteren, hoewel
de dames ongebaande paden prefereren.

Dat lijkt bij nader inzien ook veel verstandiger, want bij
ontstentenis van fietspaden en de aanwezigheid van hoge
trottoirbanden zouden er maar zó ongelukken kunnen gebeuren.
Enfin: VW-importeur Pon is er weer goed mee!
Opnieuw terug bij het vertrekpunt stond daar een bejaarde Fries
over het weidse land te kijken en zei, dat we beter in de lente
konden terugkomen: “dan benne d’r ek wol die kluten, dat benne
van die besondere foegels nou!”

Hoofdstuk 5. Abbega, yn a greide
In zijn jongere jaren telde Spotvogel met regelmaat de
overwinterende ganzen in de Fryske Sûdhoek. Rijdend vanuit
Drylst over het Hemdijkje werd dan steevast een insteek gemaakt
naar Abbega, waar in de weiden dikwijls duizenden Blaufûtsjes
(Kleine Rietganzen) graasden.
Het zou hem niet verbazen, als
het diezelfde plaats was waar in
februari 2012 de toenmalige
directeur van de Koninklijke
Nederlandse Jagers Vereniging
door een alert surveillance-team
van de regiopolitie op stroperij is
betrapt, waarna het eindelijk
gelukte om dat verdomde royale predicaat er vanaf te knallen.
Nu resteert dus nog slechts de Jagersvereniging en die gaat er
straks ook aan. For sure!
Maar dit uiteraard terzijde.
In de katholieke enclave Blauhûs maakten we doorgaans de
volgende insteek en belandden dan in Greonterp, waar destijds
Gerard Kornelis van ’t Reve woonde samen met zijn partner
Tijgetje.
Bij dat huisje zat ook dikwijls een grote groep Blaufûtsjes.

Toen dan ook vandaag het bericht kwam, dat er in
Abbega op een bedrijf met 63.000 leghennen
Vogelgriep zou zijn vastgesteld, gingen de
gedachten onmiddellijk naar de Blaufûtsjes, die
sinds 1972 beschermd zijn en waarop jagersbaas
Douwe Boersma dus aan het stropen was.
Direct dacht uw historicus terug aan de in 1982 veel te vroeg
overleden architect van deze beschermingsstatus, de
Middelburgse Officier van Justitie, groot watervogeldeskundige en
buitengewoon aimabel mens: Mr. Tom Lebret.
Zou het kunnen dat….?
Omdat het team nog in Fryslân
vertoefd was het eenvoudig om hen
naar Abbega te doen verkassen, maar
na ampel beraad leek het beter om
het nogal opzichtige wagenpark
achter rietschoven op de
Workumerwaard aan al te
nieuwsgierige blikken te onttrekken.
Want proefondervindelijk weten
wij, dat de allerbeste resultaten
bij rechercherend forensisch
veldonderzoek steevast worden
bereikt, wanneer er niet al te
opzichtig te werk wordt gegaan
en dat daarbij gebiedseigen
camouflage de allerbeste
resultaten geeft.
Soms krijgt men op die wijze het bewijsmateriaal letterlijk
aangereikt!

Abbega ligt even ten westen van Sneek en
benoorden de eerste knik in de spoorlijn naar
Workum en Stavoren en in dit waterrijke gebied
wemelt het letterlijk van de ganzen en eenden,
waarbij vooral smienten erg talrijk zijn.
Hoewel boeren en jagers beweren dat die vogels
(dus ganzen en eenden) almaar talrijker worden, is
daarvoor geen enkel bewijs. En dat, terwijl er al
langer dan een halve eeuw door professionele ornithologen
maandelijkse tellingen worden uitgevoerd!
Ook de fabel dat die vogels
vroeger veel minder
voorkwamen dan
tegenwoordig, is een
nergens op gebaseerd
verzinsel. Eerdergenoemde
Tom Lebret verbleef in de
oorlog als onderduiker
langdurig op een
boerenhoeve midden in dit
gebied en heeft over zijn waarnemingen in de vaktijdschriften
Limosa en Ardea en ook in het populaire Wiek en Sneb en De
Wandelaar in Weer en Wind gepubliceerd.
Er was destijds een grote slaapplaats van Blaufûtsjes op de
Idsegaester Poel bij Heeg, die in de jaren ‘60 volkomen door jagers
werd kapotgeschoten. Daarna overnachtten de vogels
achtereenvolgens op de Oudegaster Brekken, de Vlakke Brekken,
het Ringwiel en Het Hop om zich uiteindelijk op de Morra en nog
weer later op de Steile Bank terug te trekken.
Dit alles niet spontaan, maar door overbejaging!

Ook nadat Lebret zorgde voor wettelijke bescherming ging het
clandestiene afschot gewoon door en dat blijkt tot op de huidige
dag het geval te zijn. De kadavers mikt men in de rietkragen en
Cobi en haar team melden dat er met wat zoekwerk nog altijd veel
veer, poot, snavel en botresten van Blaufûtsjes te vinden zijn.
“Er ligt daar bewijsmateriaal genoeg om die hele jagerstroep op te
rollen”, zegt Yvette, die aan de Morra zelfs een waar knekelveld
gevonden zegt te hebben.
“Maar toen zakte ik tot mijn tieten door het zwad en zijn mijn
camera en gsm een beetje erg nat geworden”, verontschuldigd ze
het gemis van beeldmateriaal.

Intussen zijn de 63.000 vergaste leghennen
door de Rendac afgevoerd naar Sumar /
Burgum en mag u met de inmiddels
opgedane expertise driemaal raden in welk
verwerkingstraject die zullen belanden.
Het lijdt geen enkele twijfel dat boeren en jagers weer te hoop
zullen lopen om maar vooral zoveel mogelijk ruimte voor
onbeperkt afschot te krijgen, omdat het immers wel duidelijk is
dat wilde watervogels de Vogelgriep naar
de stallen brengen.
Voor het éérst in miljoenen jaren!

Hoofdstuk 6: “Hoe sjocht in bist mei Fugelgryp derút?”
Op 13 december 2016 brengt Omrop Fryslân een kort
nieuwsitem, dat erg veel licht werpt op de zogenaamde uitbraak
van hoog-pathogene Vogelgriep onder wilde trekvogels.

Op het eilandje Griend in de Waddenzee filmt men een adulte
rotgansgent die strak in de veren zit maar motorisch totaal niet
meer correct functioneert. Onmiskenbaar vergiftiging!
Spotvogel zag in zijn leven duizenden gewonde-, zieke-, zwakke-,
misselijke- en stervende vogels en de diagnose die bij eerste
aanblik kon worden gesteld bleek vrijwel altijd de juiste te zijn.
Zo maakte hij een enorme golf van lijdzaam apathisch stervende
eidereendwoerden mee op Terschelling in de winter van 1966/67
gevolgd door een soortgelijke macabere tsunami in voorjaar en
zomer van 1967, die uitsluitend adulte vrouwtjes betrof.

Uit onderzoek van Dr. Jan Koeman aan het toxicologische
laboratorium van de Utrechtse universiteit bleek, dat DDTcontaminatie de veroorzaker was: een stapel gif dat de eiders via
hun voedsel (schelpdieren) binnen bleken te krijgen.
Omdat de eidereendwoerden ruien in het winterhalfjaar en
daarbij hun vetreserves aanspreken, trad in die periode massale
sterfte op waarbij dagelijks vele tientallen dieren handmatig uit
hun lijden geholpen moesten worden.

De vrouwtjes spreken in het voorjaar hun reserves aan bij het
leggen en bebroeden van de eieren, waarbij zij gedurende een
maand het nest niet of zelden verlaten.
Die vogels stierven dan volkomen apathisch op hun nest.
Mede dankzij de ontdekking van Koeman werd het gebruik van
DDT in ons land, de Benelux en de EEG verboden, maar werd en
wordt onverminderd naar Derde Wereldlanden geëxporteerd!
De vogels toonden verlammingsverschijnselen die deden denken
aan loodvergiftiging: een aandoening die watervogels krijgen
wanneer bij het opnemen van grit in ondiep water een of
meerdere korrels loodhagel worden opgenomen.
Beide verlammingsexpose’s komen vrijwel naadloos overeen met
de op film vastgelegde bewegingen van de rotgansgent op Griend.

In gebieden waar tientallen jaren met loodhagel werd gejaagd
zoals Ketelmeer/Zwarte Meer, Vollenhovermeer, Gelders
Eiland/Ooijpolder, Biesbosch, Hollands Diep/Haringvliet en
andere werden door de jaren heen tientallen watervogels met
loodvergiftiging gevonden die allen dezelfde karakteristieke
motorische verlammingsverschijnselen vertoonden.
In de jaren ’50 en ’60 werden in het Kromme Rijn gebied bij met
strychnine-eieren vergiftigde kraaien, eksters en roofvogels exact
dezelfde motorische afwijkingen waargenomen.

Wanneer dieren in strychnine geweld aas binnen krijgen dan is er
doorgaans sprake van een snel inzettend en kortstondig
stervensproces waarbij veelal nog hooguit slechts enkele meters
kan worden afgelegd.
Er is geen enkele virale- of bacteriële infectieziekte die in staat is
om levensvormen vrijwel acuut te doden.
Het is een grof schandaal dat dit cruciale feit nu al ruim 5 weken
totaal genegeerd wordt om een vuile leugen in stand te houden.

Dit vormt opnieuw een harde aanwijzing dat er niets klopt van de
bewering, dat er onder wilde watervogels sprake zou zijn van een
letale uitbraak van hoog-pathogene Aviaire influenza.
Een aanname, die tot dusverre uitsluitend gebaseerd schijnt te
zijn op orale en anale bemonstering middels wattenstaafjes,
terwijl er voor vaststelling van de wérkelijke doodsoorzaak
visitatie van het interieur (maagdarmstelsel) noodzakelijk is.
Omdat almaar duidelijker wordt, dat er hier sprake is van een
grensoverschrijdend toxicologisch misdrijf dat haar weerga niet
kent, is het des te beschamender dat onze overheid handjeklap
speelt met de agro-belangenlobby en de intens minderwaardige
en van niets ontziend egoïsme bezwangerde hobbyjachtwereld.
Want DAAR moeten naar het zich laat aanzien de daders gezocht
worden!
Er is geen tijd te verliezen!

Hoofdstuk 7. Fjouwer wynstreken
Nadat onze virale reis door Fryslân in het Verre Oosten begon met
een bezoek aan het Terwispeler Grootschar en het stroomgebied
van Ouddiep en Boarne, daarna een Quick scan werd uitgevoerd in
het Hoge Noorden en vervolgens via het Lage Midden aan de
Uiterste Westrand op de Workumerwaard werd overnacht, is het
logisch dat we deze Eerste Toxische Ronde van Fryslân afsluiten in
het Diepe Zuiden.
Wonderlijk genoeg schijnen er daar tot dusverre (i.c. donderdag 15
december 2016) nog geen dode vogels te zijn gevonden, wat bij een
megalomane virale “uitbraak” zoals die in Wolderwijd en
Gouwzee plaatsvond, wel miraculeus genoemd mag worden.
Want er woedde welgeteld drie dagen ná die uitbraken in ons land
een fikse herfststorm met zware windstoten, die in de ochtend als
harde wind uit zuidoostelijke richting begon, rond het middaguur
uit het zuiden waaide en later in de middag en avond tot
stormkracht aanwakkerde en naar het zuidwesten ruimde.

Ergo: ideaal voor immobiel fabrieksvirus om mee te liften met Jan
de Wind en zo een kijkje in de Fryske natuur te gaan nemen.

Zeer merkwaardig dus, dat er dan en maand later
uitbraken plaatsvinden in alle delen van de provincie
behalve in het extreem vogelrijke zuiden!
Maar alla, vanaf de veerboot in Den Helder ben je
eerder in het Noorderleegh dan in de
Huitebuursterbuitenpolder, het Oudmirderveld of op
de bûtengreiden bij Laaxum en zeg nou zelf: Texel ligt
immers ook in het Waddengebied en bovendien moest het
aansluiten bij de uitbraak in Hiaure van afgelopen zomer.
Al vanaf de zogenaamde uitbraken van H7N7 in het voorjaar van
2003 in de Gelderse Vallei is aan dergelijke programmeringsfouten onmiddellijk de kwade opzet te onderscheiden van een
onverhoopt spontáne uitbraak.
De natuur houdt er immers andere agenda’s op na dan agrocriminelen!
Bovendien - het kan niet genoeg worden herhaald - kent Moeder
Natuur een strak regime van resistentie waardoor dergelijke
botulisme-achtige uitbraken van een natuurlijke virale smetstof
(waarvan o.a. Jacyntha van Dijk vaststelde dat die van nature in watervogels aanwezig is)

nooit optreden in genetisch onbedorven dierpopulaties.
In het andere geval zouden die dieren immers allang uitgestorven
zijn en niet voor niets proclameren de deskundigen van de Task
Force on Animal Diseases: wild waterfowl are victims, not
vectors!
Maar zij doelen dan niet op het van nature aanwezige laagpathogene Aviaire influenza-virus, maar op de agressieve
synthetische mutanten die in foute farmaceutische bedrijven en
laboratoria als strijdwapens worden gemodificeerd.

Daarbij moet u denken aan een laboratorium zoals dat
van de Erasmus Universiteit, waar viroloog Ron Fouchier
zich er op voorstaat dat hij van het oorspronkelijke
Spaanse Griep virus een mutant heeft geassembleerd
waarmee de totale wereldbevolking uitgeroeid kan
worden.
Omdat deze Mutatis mutandis-knutselaar al vele malen negatief in
beeld is gekomen en in november 2014 in het NOS-journaal zelfs
klinkklare leugens vertelde over de Smient versus het H5N8 virus,
is het niet moeilijk om in te vullen, dat hij wellicht een payrollwerktuig is van het agro- en jachtconsortium dat in de Volksmond
de totale wilde fauna tot Plaag en Jachtobject wil maken.
Daarom had er allang een rechercherend forensisch onderzoek
moeten plaatsvinden naar de genetische herkomst van de virale
H5N8 stam waarvan thans ladekasten en vrieskisten vol
bewijsmateriaal bij ons en in Duitsland voorhanden moeten zijn.
Vanzelfsprekend dient zulk onderzoek door Interpol plaats te
vinden en zéker niet door Nederlandse overheidsdiensten die
allen met een nog veel bedenkelijker virus besmet zijn:
Neoliberale Corruptie!
Dit gezegd hebbende keren we
terug naar het thema van deze
aflevering en bevinden ons in
de Huitebuursterbuitenpolder
bij Nijemardum, waar zich voor
de kust de belangrijkste slaapen rustplaats van water- en
waadvogels van heel Noord
Nederland bevindt.
De Steile Bank.

In de jaren waarin Spotvogel
veelvuldig meevoer met
waterstaatsschepen in het kader
van vogelonderzoek op het
IJsselmeer, was hij toevallig aan boord van de antieke klipper
Noord-Holland toen de onervaren schipper Dekker pardoes op de
ondiepe strandwal vóór de Steile Bank vast liep.
Het duurde uren om weer vlot te komen en dat gaf uitgelezen
mogelijkheden om van nabij tienduizenden eenden, ganzen,
wulpen, goudplevieren en andere vogels te bekijken.
Korte tijd later echter – om precies te zijn op 24 november 1991 was hij daar in de avondschemer en zag vanuit Aldemardum een
vijftal jagers naderen die zich posteerden achter de ringkade en
zowel op binnenkomende ganzen als op naar de voedselterreinen
vertrekkende smienten begonnen te knallen.
Dat ging zo door tot in volstrekte duisternis en toen hij
poolshoogte ging nemen en door het aanvriezende gras naar de
moordbrigade liep, fladderden er meerdere gewonde ganzen en
eenden voor hem uit.
Men bleek geen honden bij zich te hebben en reageerde
buitengemeen onbeschoft toen hen naar hun verstand en fatsoen
werd gevraagd. Ook toen dit in het Frysk herhaald werd kon men
het gevraagde niet tonen.
Op die dag was juist Freddy Mercury
overleden met, ná de lezing in Heerenveen,
een terugreis durende concertherhaling.
Dit is uw historicus levendig bijgebleven,
nét als de walgelijke nasmaak van die
zogenaamde Faunabeheerders!

Hoofdstuk 8. Gaesterlân
Hoewel het hoge deel van de keileembult
die Gaasterland vormt vooral op andere
wijze ecologisch- en landschaps-fysiognomisch boeiend is, gaat
voor wat betreft de sterftegevoeligheid van de avifauna natuurlijk
de aandacht vooral uit naar de kustzone en de uitlopers naar de
laaggelegen meren en poelen.
We zagen hiervoor al, dat de Steile Bank een echte topic is, waar
naast “gewone” soorten ook afwijkende dieren te verwachten zijn.
Zo komen er al jarenlang
Flamingo’s voor, die sinds 1983
een broedkolonie hebben in het
Zwillbrocker Ven bij
Winterswijk en graag in het
ondiepe water rond de Steile
Bank en de Mokkebank
foerageren.
Het lijken ons vogels die
gevoelig kunnen zijn voor virale
vergiftiging.
Ook leven er in dit gebied al jarenlang grijze zeehonden, die via de
sluizen bij Kornwerderzand of Den Oever het IJsselmeer
ingezwommen moeten zijn.
Het lijkt onwaarschijnlijk dat
deze visetende zoogdieren
gevoelig zijn voor N5N8, maar
dat wordt natuurlijk anders bij
toxische bijmenging.

In het roofvogelvijandige Fryslân waar niet alleen strychnine,
klemmen, life-traps maar ook jachtgeweren en kogelbuksen
gebruikt worden om kromsnavels en kraaien (swarte roeken
genaamd) op ronduit misdadige wijze “kort” te houden, mag ook
gevreesd worden voor de zeearend, die zich op enig moment
beslist in Gaesterlân wil gaan vestigen.

Want nog maar pas een week geleden schoot een onverlaat zo’n
majestueuze vogel respectloos af en liet het kadaver in
natuurreservaat de Lindevallei bij Wolvega achter.
Zolang er niet rucksichtslos schluss gemaakt wordt met alle
vormen van hobbymatige lustmoord door zogenaamde
faunabeheerders, zullen zulke misdrijven aan de orde van de dag
blijven.
Door al dat geknal op letterlijk alles wat zich in onze publieke
ruimte vliegend durft te vertonen, groeien de kansen dat dieren
door aanschot dermate verzwakt raken, dat zij als vectoren gaan
fungeren en daarmee waarachtig Vogelgriep kunnen overbrengen.

De massaliteit en de verwerpelijke nachtelijke beoefening van het
zogenaamde schadepreventieve afschot (lees: hobbyjacht) zouden er
de reden van kúnnen zijn, dat smienten in toenemende mate
bevattelijk worden voor het tot ontwikkeling laten komen van
hoog-pathogene mutanten van een oorspronkelijk niet toxisch
virus.
Oorzaak en gevolg dus!
Want het is natuurlijk te krankzinnig voor woorden, om enig
geloof te hechten aan de criminele kulpraat die er momenteel over
de wilde watervogels wordt uitgebraakt als zouden zij hoog
pathogene smetstof in biostallen brengen.
Dát doet de mens, die nú bezig is om met gif zijn gelijk te halen!

Als volgende stap van het rondje IJsselmeer dat
men vanuit Wolderwijd, Gouwzee, den Oever (met
een ommetje via Texel) en hink stap sprong door Fryslân
maakt, komt Gaasterland als logische volgende plaats in zicht met
daarna het Ketelmeer, het Dronthermeer en het Veluwemeer.
Mocht dit gebeuren, dan is de nieuwe mutant bekend: Aviaire
influenza varietas topograficus.
Voorlopig is het echter nog niet zo ver en is er zelfs een gerede
kans dat dit gemeen giftige virus tijdens de Nieuwe Slag bij Warns
in de kladden wordt gegrepen en van het Rode Klif gemieterd.

Daarom zal het waarschijnlijk eieren voor het zwarte geld kiezen
en via de A6 naar de Ketelbrug en de Schokkerhaven reizen.
Zo ver is het echter nog niet en intussen houdt het team zich bij
Molkwerum, Balk en Rijs bezig met intensief veldwerk, terwijl het
bivak is opgeslagen in het Jolderenbos bij Aldemardum, met
uitzicht op het IJsselmeer.
Zij deden nieuwe kracht en inspiratie op bij het bezoek aan het
graf van de grote strategische bouwmeester Menno van Coehoorn,
in de markante kerk van Wyckel.

Natuurlijk toonde uw reisleider hen ook de gedenkplaats van
Greate Pier Donega, de Snitser foarman die in 1345 de viraal
besmette Hollanders met pek en veren vanaf het Roode Klif de
Zuiderzee in gemept heeft.
Dát zouden méér Friezen moeten doen!

Hoofdstuk 9. Bûtenom
Van wijlen baron Menno van Coehoorn vernamen wij astraal, dat
men bij tactische oorlogsvoering altijd winst wist te boeken door
krijgshandelingen te verrichten waarmee de tegenstander verrast
en zelfs schaakmat gezet kon worden.
Dat wisten wij natuurlijk allang,
want tenslotte bedreef Juvenalis al
satire ten tijde van Julius Cesar en
hadden wij Coehoorn destijds
graag gewezen op cruciale fouten
in zijn verdedigingswerken, zoals
fallussen op ommuringen in
fortgrachten.
Van onder zijn grafsteen murmelde
de bouwmeester dat zijn
echtgenote graag een replica
wenste omdat hij dikwijls uithuizig
was, maar het hele team herkende
hierin direct astrale
grootheidswaan.
“Hij zal wel nietig geschapen zijn geweest”, gniffelde Chantal,
terwijl ze haar snorkel inspecteerde.

U begrijpt dat het erg belangrijk is bij bloedserieuze missies als
deze, om niet te vergeten dat er oorlogen verloren zijn door droef
stemmend chagrijn en nóóit vanwege galgenhumor!
Daarom werd gisteravond tijdens de Krijgsraad in het Jolderenbos
- onder het genot van drinkbare Weduwe Joustra Beerenburger,
die mooie toekomstperspectieven lijkt te openen- afgesproken om
tot in het diepe te gaan.

Bûtenom wil hier namelijk betekenen: via Stavoren. En alleen al
bij het horen van die naam ging er een tinteling van sensatie door
het hele team.
“Het Vrouwenzand, Yes!” riep Yvette en direct reageerden alle
dames vol zinderende geestdrift.
Tot Cobi nuchter informeerde: ”Oké, Vrouwenzand dus. En wat
gane me daar doen?”
“Toch zeker geen trouwringen zoeken, mag ik hopen?”

Vanzelfsprekend kan er bij een
serieus onderzoek als het huidige
absoluut geen sprake zijn van het
naspeuren van het
waarheidsgehalte van sprookjes.
En al helemaal niet van Fryske
sprookjes, want dat lijdt alleen
maar tot nóg meer frustratie.
Daarom is het goed dat het hele
team direct begreep wat de bedoeling kon zijn, zodat zonder
verdere uitleg te water werd gegaan.
Hierbij is het nuttig om te weten, dat de dames
een ijzersterk nautisch team vormen dat desnoods
in staat zou zijn om de Groene Draak te bergen
wanneer deze onverhoopt door een stuurfout bij
de uitmonding van het Spui in het Vuile Gat naar
de kelder mocht gaan.
Of ergens anders uiteraard!
Bij deze actie was het echter de bedoeling, om
vooral de voedselsituatie voor benthos etende
duikeenden op het Vrouwenzand in kaart te
brengen voor het geval zich hier ook een “epidemische” sterfte
mocht gaan voordoen.
Daarbij werd er al op voorhand van uit gegaan, dat er (nog) geen in
een gif/virusemulsie gewelde suikermais zou worden
aangetroffen, wat ook zou blijken te kloppen.
Ook werd er geen illegaal staand snoekbaarswant gevonden: nog
altijd één van de grote doodsoorzaken van duikeenden.

Wél klaagden de dames over “de enorme
troep” die zij op de bodem van het IJsselmeer
buitengaats van de Stavorense haven
aantroffen en waarbij vooral kapotte fuiken
en visnetten gevaarlijke situaties voor
duikende watervogels kunnen opleveren.
“En voor duikers”, riep Clothilde terwijl ze,
geholpen door Chantal, haar bezwemvliesde
benen met moeite uit een halfvergane
palingfuik los wurmde.
“Die verdomde Urkers mogen hun rotzooi weleens opruimen zeg,
want het is hier beneden echt een
takkenzooi!”
Spotvogel kent dat probleem al
een halve eeuw zowel uit IJsselen Markermeer als uit de
Randmeren en vooral bij het
varen in ondiepe oeverzones
moesten soms meerdere keren
per dag netfragmenten uit de
schroef gepeuterd worden.
Na het Vrouwenzand werd ook een nautische inspectie van de
Bocht van Molkwerum bij Stoenkherne uitgevoerd maar ook daar
konden geen andere onregelmatigheden worden vastgesteld dan
ondergedoken zwerfvuil en een gezonken fonkelnieuwe sloep.
“Finders Keepers”, grapte Cobi, “maar ik gane dat ding echt niet
lichten!”
En zo verdween wellicht de laatste kans om vandaag nog een
vermiste trouwring te vinden!

Hoofdstuk 10. Bûtenom en troch
Na de vondst van de gezonken sloep was echter voor Cobi de
werkdag nog niet ten einde, want in de schemering aan land
gaande op een strandje bij Stoenkherne zag ze eensklaps een
schittering in het losgetrapte zand en jawel: haar
dag kon niet meer stuk…….!
“Ja hoor,”grapte Yvette, “die worden hier natuurlijk
uitgestrooid door de VVV, want je moet immers iets
doen om toeristen te trekken!”
Omdat het al flink schemerde was de vage inscriptie in de
verweerde ring niet direct leesbaar zodat Cobi het kleinood
zorgvuldig opborg en nonchalant opmerkte: “nou ja, de
goudprijzen zijn flink gekelderd maar een neut zal ie vast nog wel
opleveren.”
Intussen had Clothilde, die werkelijk
van alle markten thuis is, de in Tacosyl
gehuurde watertaxi opgehaald
waarmee het team via de sluis in
Stavoren, de Warnser Vaart, het Johan
Friso Kanaal en de Geeuw naar de
Morra stoomde, waar aan de
Paardenhoek werd afgemeerd om te
overnachten.
Hoewel het al stevig donkerde en er een vogelgriepwaarschuwing van kracht was, hoorden zij op meerdere plaatsen
geweerschoten van ganzen- en eendenjagers. Nederland 2016!

Ook het ochtendgloren werd weer begeleid met jachtgeweerschoten die werkelijk vanuit alle richtingen bleken te komen, met
zwaartepunten in it Heidenskip en bij Elahuzen.
Dit veroorzaakte enorme onrust en een gedurig heen en weer
vliegen van tienduizenden ganzen en eenden in een periode
waarin juist uiterste rust zou moeten heersen om verspreiding
van virus te voorkomen.

Er wordt op een méér dan primitieve wijze de vloer aangeveegd
met de winterrustperiode en de geüniformeerde politie kreeg van
hobbyjachttoerist van der Steur een verbod opgelegd om zich met
jachtzaken te bemoeien.
Dat moet allemaal gedelegeerd worden naar groene boa’s,
waarvan het gros op de payroll van
jachtcombinaties, Wbe’s en Fbe’s staat!
Sondeler Leijen

Door de volstrekt krankzinnige heropening van de jacht en het
niet allang van kracht zijn van landelijke - of in ieder geval provinciale
- verboden op het uitrijden van mest, demonstreert de overheid
duidelijk voorkennis te hebben omtrent de ware achtergronden
van deze zogenaamde uitbraken.
Koste wat kost mogen de kerst- en eindejaars
jacht voor de totalitaire verkrachters van de
natuur- en faunawetgeving niet in gevaar
komen en dat heeft de schaduwcoalitie van VVD
en CDA staatssecretaris Martijn van Dam beslist
ongezouten ingepeperd.
De electoraal op stervens na dode PvdA is absoluut geen partij in
dit dossier (in welk dossier wél?) en slikt alles wat de neoliberalen hen
in de wangzakken proppen, vanaf de coulissen aangemoedigd
door confessionele stokers en ophitsers. Gelukkig lijkt er ná maart
2017een nieuwe politieke dimensie aan te gaan breken.
Intussen is het nautische team via de Oud Karre,
de Rijnsleat, de Luts, het Sleater Mar, het Sleater
Gat, de Lange Sleat en de Prinses Margriet sluizen
naar de Lemsterhoek gevaren en pikte onderweg
stadsbiologe Carry op, die naar ze zélf zegt “er
goed op ingeschoten is om jagers te verneuken!”
Met excuses voor de nog altijd wazige foto’s die Yvette met haar
onlangs half verdronken camera maakte, ziet u Carry hier op de
dijk langs de Uitheiingspolder, met achter de knik aan de horizon
de Sondeler Leijen, waarvan de juiste locatie op bovenstaand
kaartje is aangegeven. Ze knoopt straks – uitdagend gekleed - een
gesprek aan met een aftandse jager, die zich binnendijks in een
hutje verschuilt en kennelijk lijdt aan incontinentie.

Dit is wegens overmatig drankgebruik een typische jagerskwaal.
Omdat geen enkele jager tegen Carry
opgewassen is, kan ze via haar iPod al snel
laten weten dat er hier bijna dag en nacht op
smienten en ganzen wordt geschoten onder
het mom van schadeafschot en flankerend
beheer.
De man vertelt trots dat dit alles dankzij lobbywerk van het
hoofdbestuur van de Jagersvereniging en LTO Nederland tot stand
is gekomen en dat zij alle verschoten munitie vergoed krijgen uit
het Faunafonds.
Ook haalt hij zijn schouders op als Carry over
Vogelgriep begint en wijst naar de overkant van
het water waar achter de Noordermeerdijk
gedurig seriematige kanonnades opklinken.
“Daar jagen de hoge heren uit Amersfoort en den Haag”,
zegt hij “en die hebben het zó geregeld dat wij onderhand
het hele jaar door op bijkans alles mogen jagen!”
Na dat gezegd te hebben probeert hij Carry in haar
boezem te grijpen, maar met een knietje en uppercut gaat
hij achterwaarts zijn hutje in. Want al onze dames, hoe
fraai ook bevederd, zijn immers bovenal kickboksters!
Spotvogel kan trouwens ook dit verhaal bevestigen, want in de
winter 1992/93 moest hij wekelijks tweemaal transekttellingen
uitvoeren van watervogels op het Ketelmeer en IJsselmeer tussen
Schokkerhaven en De Lemmer en stuitte
toen op ronduit weerzinwekkende
jachtmisstanden in het gebied tussen Creil Rutten - de Lemmer en de Noordermeerdijk.

Het bleek dat al die vroegere staatsgronden in
levenslange pacht waren uitgegeven aan de
Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging, die
daar dermate massaal de beest uithing dat
zowel inwoners van Urk, de Lemmer en de
gemeente Noordoostpolder, lokale agrariërs als
dijkbeheerders van het Hoogheemraadschap hem bijna smeekten
om hiertegen actie te ondernemen.
Dit leidde tot de 2e Ganzenoorlog (De 1e woedde in 1983/84
in de Gelderse Poort) waarbij vele tientallen door aanschot
gewonde kol- , riet- , kleine riet- en brandganzen
handmatig werden gevangen en verzorgd.
Aan de Ruttense Tocht was hij er undercover van
nabij getuige van, hoe rond Kerst 1992
directiesecretaris Zweitse Lulof met de kolf van zijn
geweer gewonde en in doodsnood vluchtende
hazen naar de verdommenis mepte en de niet zelf
jagende directeur Gerard Alferink deed hetzelfde
met zijn drijversstok met boothaak.
Hoewel deze schanddaden de landelijke media haalden bleef het
totaal zonder gevolgen voor het rapaille, dat zich tot op de huidige
dag als bestiale satans tegen onze inheemse fauna –
onvervreemdbaar bezit van alle Nederlanders – misdraagt.
Inmiddels zijn dus het “Koninklijke”
en zelfs het “Nederlandse” predicaat
uit de naamaanduiding van dit
criminele hufterconglomeraat
verdwenen, maar hun daden bennen
nog onverminderd afstotelijk en
weerzinwekkend.

Zoals u zal zijn opgevallen, hebben wij inmiddels de provincie
Fryslân verlaten en het zou ons niet verbazen als het virus ook
ineens tot inkeer zal zijn gekomen en zich terugtrekt in de
sinistere alkoven waaruit het vijf weken geleden ineens – zei het
met welwillende goedbetaalde hulp – wist te ontsnappen.
Afgezien van een zieke smient die eergister bij het Groningse
Noordbroek werd gevonden en waarvan men vermoedde dat het
Vogelgriep betrof, zijn er namelijk ná het pluimveebedrijf in
Abbega geen uitbraken of nieuwe sterftegevallen meer gemeld.*)
Merkwaardige zaak, want naar ons beste weten houden virale
ziektekiemen er geen Kerstreces op na.
Want ook dát is immers mensenwerk!

*)Bij het ter perse gaan van deze update komt het bericht, dat er ca. 60 dode eenden zouden zijn gevonden in
de Overijsssels/Drentse Delta, in casu bij Kuinre-Ossenzijl en/of Zwartsluis-Hasselt. Dit komt vrijwel naadloos
overeen met de in hoofdstuk 8 gedane prognose i.c. het virus gaat weer richting Randmeren!

De Faunarecherche /Task Force Jachtmisstanden 16 december 2016

