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De strijd tÈgen Duurzaamheid

En de lange weg

Om de waarheid te vinden

Les miserables de Hollande.
Een defaitistische wintervertelling.
Er was er eens…….,
Zó beginnen veel sprookjes die, al naar gelang
strekking en diepgang dikwijls, maar niet altijd,
een gelukkige afloop kennen.
Op de mistige dooiavond van dinsdag 24 januari
2017 echter meldde het lijfblad “de Boerderij” van
premie-incasserend, dieren misbruikend,
milieuverwoestend en biodiversiteit uitroeiend
maar desondanks continu in zelfbeklag zwelgend
Nederland – i.c. een conglomeraat van amper
50.000 zich ondernemer noemende steuntrekkers – ,
het volgende: “ Gezond en duurzaam

consumptiepatroon schaadt landbouweconomie!”

“Welja, dat kon er nog wel bij!”
Want amper en week geleden meldde ditzelfde
medium namelijk (alsof dát een noviteit was), dat wilde
vogels juist de besmetting met hoog- pathogeen
Vogelgriepvirus kunnen oplopen via mest van
gedegenereerd bio-industrie pluimvee dat op akkers
en weiden wordt uitgereden. Datzelfde meldde ook
Foodlog.nl, dat er overigens een veel inhoudelijker
artikel aan wijdde wat het waard is om ingelijst aan
iedere Nederlandse boer overhandigd te worden,
Opdat men dag en nacht er aan herinnert worde,
dat boerse leugens altijd snel achterhaalbaar zijn!
Overigens was ook dit oud nieuws, want
promoveerde in Utrecht op 18 oktober 2014 niet
Doctor Cynthia van Dijk op een proefschrift

waarin zijn woordelijk tot deze zelfde conclusie
komt?
En werd dat amper twee weken later niet door één
van haar promotoren, de door het ministerie van
EZ ingehuurde Rotterdamse viroloog Ron
Fouchier, volledig doodgezwegen toen hij in het
NOS journaal de Smient op het agrarische
hobbyjachtschavot plaatste door deze onschuldige
kortgraseter te verketteren als verspreider van de
ziekmakende smetstof H5N8?
Zéker wel. En dat dééd hij in opdracht, want
waarom zou een discutabel wetenschnapper anders
zulke voor iedere deskundige ecoloog meteen te
ontzenuwen quatsch uitkramen ten aanschouwe
van een miljoenen publiek?
Inderdaad, omdat daar vet voor werd betaald!

U begrijpt als oplettend lezertje nu natuurlijk al
direct, dat dit sprookje criminele rafelrandjes
heeft, waaraan echter door een bedreven forensisch
faunarechercheur direct de geurmerken van zekere
Albert Jan Maat of een van diens discipelen te
onderkennen zijn.
Deze schouder- en body loze
pennenlikker is nooit te beroerd om
zich in stinkende zaakjes te begeven
en straalt dat ook bepaaldelijk uit.
In eerdere gevallen, zoals het Schipholcomplot
van 2012, waarin eerst door CDA-collegae Jaap
Bond, Joop Atsma en Klaas Hoogendoorn er
duizenden ganzen werden vergast in WaterlandOost waarna hijzelf een belangrijke rol speelde in
het bedingen van een hectarevergoeding van 853

euro voor werk dat ná de oogst toch al wordt gedaan
en dat genoeg graan op het maaiveld achterlaat om
hoge jachtpacht van dubbelloops lustmoordenaars
op te strijken, meende hij slim te zijn maar kon
achteraf met een zak geld onder Haagse burelen de
dreigende schade toch nog binnen de perken houden.
Ten slotte is zijn bedrijf niet bepaald minvermogend!
Overigens moet voorgaande zin feitelijk in de
verleden tijd worden gezet: niet vanwege een
faillissement van dat onzindelijke conglomeraat,
maar omdat Maat als LTO-baas amper zijn

hielen had gelicht of er spoelden massa’s dode
kuifeenden aan op de oevers van PlönerSee,
Wolderwijd, Gouwzee en Bodensee.

Enkele weken eerder nog speldde staatssecretaris
Van Dam dit louche secreet namelijk de
versierselen op van een Koninklijke
onderscheiding, die voor eenieder die in 2012 de gang
van zaken rond de G7 en het Schipholdossier
heeft gevolgd, moet neerkomen op zowel
Majesteitsschennis als Onbeschofte
Volksverlakkerij, M<annetjesmakerij en het op
een troon zetten van een Witteboordencrimineel.

Wat gebeurde er ook alweer in voorjaar 2012?
Welnu: er was toen een zogenaamde GanzenG7,
waarin de 0verheid in samenspraak met
maatschappelijke organisaties poogde om d.m.v. een
Convenant een einde te maken aan de moedwillig
ontstane ganzenproblematiek rondLuchthaven
Schiphol.
(NB: Bij deze problematiek raakte Spotvogel al in 1996 betrokken,
toen hij in zijn functie als ornitholoog bij IBN-LNV telefonisch
werd benaderd door een Schiphol-employee en aan deze het advies gaf,
om met omliggende boeren een convenant af te sluiten en daarin op te
nemen, dat er geen gewassen zouden worden verbouwd waarvan de
oogstresten ganzen zouden aantrekken. Dit advies is volkomen
genegeerd en dit leidde tot de thans bestaande situatie! Zie voor alle
informatie hierover de nota “De Schande van Schiphol” in onze 12-delige reeks
“ Zwijnerijen met onze Fauna”).

De tot standkoming van dit Convenant werd door
LTO Nederland op onbetamelijke wijze

getraineerd en zou uiteindelijk leiden tot
ontbinding van de Ganzen G7. Maar niet nadat
LTO voor de omliggende grondgebruikers dus een
bedrag van 853 euro per hectare had bedongen voor
het omwerken van morsgranen direct na de oogst.
Hierbij bleek men schandalig de hand te lichten en
slechts werkzaamheden uit te voeren die tot de
normale landbewerking behoren, maar die nu uit
gemeenschapsmiddelen worden betaald.
Bovendien zorgde LTO voor maandenlange
vertragingen bij het tot stand komen van dit
convenant en walste hiermee heen over de veiligheid
voor miljoenen mensen: zijnde alle omwonenden,
luchtreizigers, bezoekers, personeel en passanten.

Om nog maar niet te spreken van de miljardenbelangen voor de Nederlands economie, waar
LTO met deze vuige daad botweg schijt aan had.
En als dank voor zulke en talloze andere
schanddaden die door ons ter kennis van alle
Kamerfracties werden gebracht, douceerde men
deze onversneden roverhoofdman met een
Koninklijke Onderscheiding.

Hetzelfde gebeurde overigens met de al even
subversieve Annie Schreijer Pierik, waarvan alle
wandaden eeuwig zijn na te bladeren in de
Handelingen der Tweede Kamer der Staten

Generaal over de vergaderjaren tussen 2002 en
2009, culminerend in 2005/06 en 2006/07, toen
leugen, laster en onjuiste voorstelling van zaken
Schreijers dagelijkse bezigheden vormden.
Dergelijke parvenuen dienen niet Koninklijk
Onderscheiden maar opgesloten te worden!
Inmiddels was Maat’s functie overgenomen door
de eveneens weinig betrouwbaar ogende Marc
Calon, die zich straks écht de tong mag
gaan afbijten als alle wandaden van
LTO- Nederland boven het maaiveld
zijn gehaald.
Dat gaat op enig moment onherroepelijk gebeuren,
want zélfs de gigakruik barstensvol ingedampte
drijf-en kippenmest die dit egoïstensyndicaat is,
zal uiteindelijk aan gruzelementen gaan.

Samen met het overwegend Paapse cohort dat de
Zuidelijke Nederlanden onleefbaar maakt en
zorgt voor kankerverwekkende producten, verziekte
landschappen, uitgemoorde biodiversiteit,
ongenietbare levenslucht en onherstelbaar vervuild
oppervlakte- en grondwater, zullen deze
potverteerders de kuierlatten moeten nemen op het
moment waarop de 17 miljoenkoppige bevolking hun
wandaden gaat doorzien.
En dat kan niet erg lang meer duren, want alle
maten zijn inmiddels overvol!

Dat geldt met name voor de bestrijdingsmiddelen
die in ongehoorde hoeveelheden worden gebruikt,
zogenaamd om gewassen te beschermen maar
feitelijk om alle natuurlijke systemen volledig uit
te schakelen, omdat men die “schadelijk” noemt.
Zo roeit het verderfelijke neonicotinoïde
Imidaclopryd wereldwijd alle insecten uit die een
cruciale rol spelen in de
bestuiving van alle planten en
gewassen, maar oppositie tegen
het gebruik hiervan is nimmer te
vernemen vanuit de hoek van de
gebruikers, die daarmee op
termijn zichzelf aan het onthoofden zijn.
Opponenten worden door deze hersenlozen
terroristen genoemd!

Tegelijk voert men campagne voor bétere
prijzen voor producten waarvan de
verdienontwikkeling zich feitelijk al een halve eeuw
in een stand still positie bevindt, zónder dat boeren
daar ooit structureel tegen te hoop liepen.
Spotvogel haalde al vaak het voorbeeld aan van
volle melk, waarvoor men rond 1970 zo’n 55 cent per
liter ontving terwijl men zich in 2017 tevreden stelt
met 57 of 58 eurocent.
Wie heeft zich hier nu al 47 jaar lang
door FrieslandCampina, Danone cum
suis ongenadige oren laten aannaaien?
Niet de burger, die in die jaren wél al het
natuurschoon en het planten- en dierenleven zag
verdwijnen.
Overdadig gesubsidieerd nog wel!

We noemden al eerder de nestpremies waarmee
inhalige leeghoofden in recordtijd onze weidevogelgemeenschappen naar de rand van uitsterven
dreven, terwijl Haags rapaille zich daar doof en
blind voor hield en tot op het huidige moment door
CDA en VVD laat dwingen tot almaar
destructievere Natuur- en Faunawetgeving.
Want álles moet óp en is immers zonder waarde!
In deel 41 legden wij al uit welk een satanische
confessioneel-neoliberale leugen dit is.
De natuur en de fauna zijn namelijk, het
allerkostbaarste bezit dat wij hebben!

En met leugen, bedrog en verregaande verslonzing
van hun eigen zakelijke belangen, die ze overlieten
aan klaplopers van het Maat-slag, peurden boeren
decennialang jaarrond hoofdbestanddelen van hun
inkomen uit natuur- en milieusubsidies.
Met hetzelfde gemak lieten zij zich in de klauwen
van het agro-industriële vastgoed- en bancaire
consortium drijven, zodat zelfs de kleinsten van
hen thans tegen miljoenenschulden aan kijken.
Dat was nergens voor nodig geweest, als men de
eigen coöperaties overeind had
gehouden en de eigen hersens had
gebruikt, in plaats van peperduur
anti-advies in te kopen en de foute
gestropdaste pakdragers door Bello
en Castor had laten oppeuzelen.

Had men die manmoedigheid betoond dan zag ons
platteland er anno 2017 gans anders uit en zouden
boeren zich met recht vrije ondernemers mogen
noemen, die een eerlijke prijs kregen voor producten
waaraan zij al decennialang dag en nacht tegen
minder dan het minimumloon werken.
Dáárdoor konden die zogenaamde
standsorganisaties immers zo immens groeien en
zich ontwikkelen als de ware satans van ons
platteland, waaruit als vanzelf de hetze tegen de
natuur en al wat daarin van nature thuishoort,
heeft kunnen voortwoekeren.
Zij bezitten substantiële aandelenpakketten van
alle grote ondernemingen die er in de land,tuinbouw en veehouderij toe doen, ongeacht of deze
financiering verzorgen, zich bezighouden met

zaden, pootgoed, kuikens, biggen, kalveren, zuivel,
eieren, foie gras, Peking eend, gewasbescherming,
bejaging, schadebestrijding of retail en ongeacht of
deze veevoer leveren, slachten, vleeshandel
bedrijven of kadavers verwerken: óveral is de
alomtegenwoordige hand van dit onwaarschijnlijk
criminele syndicaat aanwezig.
Dát beseften wij ons al jaren geleden, toen bij het
visiteren van het Zembla-dossier “Sjoemelen met
vlees” duidelijk werd, dat zowel ZLTO als
LTO Noord niet onaanzienlijke zakelijke
belangen hebben in het VION-concern en
hiermee dus ook in al wat daarmee in relatie staat.
Wij helpen u even: Rendac, Sonac, CTH,
Preventieve Ruimingen, Zwart slachten en vult
u zelf maar verder in…!

Jawel, dat komt even flink aan natuurlijk, maar
dat is ook het mooie van Reality TV: het komt
altijd precies zó aan als het in elkaar zit!
En u begrijpt het al: omdat men zich zéker van de
zaak waande, liet men zich van meet af aan argeloos
in de bilnaad kijken.
Inderdaad, dat was even slikken, want zoveel
onsmakelijke ongerechtigheid hadden een
insectenetende Zangvogel, een stalplichtig
gemaakte Herkauwer en een historische Satiricus
nog niet dikwijls mogen aanschouwen.
De aanblik was al vreselijk, maar de geur bleek
werkelijk ondraaglijk!
Enfin, bij het CDA en deVVD verschoont
men inco-luiers maar tweemaal por jaar!

Het wordt inmiddels al wel duidelijk, dat het op
zijn minst verdacht genoemd mag worden dat geen
enkele van de 175 riant door de samenleving
onderhouden zgn.” Volksvertegenwoordigers”
lucht heeft geroken van de smeerlapperijen die er al
jarenlang letterlijk onder hun neus worden begaan.
Dat politici doorgaans een slechte nasmaak géven
is gevoeglijk bekend, maar bij ontstentenis van
zelfs maar één functionerend bestuurlijk
reukorgaan lijkt het ons raadzaam om die hele stal
direct preventief te ruimen.
U weet wel, wit via Rendac naar Sonac en dan
bakt men ze bij CTH in Almere bruin en
vermarkt ze Zwart in Indochina.
En de FIOD slaapt lekker en droomt zich arm!

Want dat moéten ze van Wiebes, die dat
opgedragen kreeg van de halve Zijlstra, die dit
weer achter Dijsselbloem’s rug om regelde.

Téveel FIOD-succes zou immers de VVD
alleen maar hóger op de strafbladpolls brengen!
De natie moest eens weten, hoeveel honderden
miljarden Euro’s aan schade meer dan 2 decennia
VVD deelname in de regering land en volk al
hebben gekost!
“Noem dat maar negatief vermogen, ha, ha, ha,”
zou Rutte zeggen!

Hopelijk begint nu ook duidelijk te
worden, waarom in 2010 dat eerste
kabinet Rutte er moést komen en waarom het er
daarna niet meer toe deed, omdat het neoliberale
wanbeleid coute que coute door de slaphartige
salonsocialisten gesteund zou worden.
En aldus geschiedde!
Men moet eens wat beter gaan kijken naar ógen,
want die zijn tenslotte spiegels der ziel.
Neemt men daarbij gezichtshelften in beeld, dan
openbaren zich in duidelijkheid de ware aard en
karaktertrekken van het onderwerp in kwestie.
Dat blijken in dit dossier onveranderlijk
onbetrouwbare psychopathisch gemankeerde
wrakken te zijn, die men nóóit op fuif of borrel zou
vragen. Oppassen dus met dat soort volk!

Wij moeten echter niet de draad van dit verhaal
kwijt raken aan trivia en ons primair blijven
richten op het blootleggen van de achtergronden van
de zgn. Vogelgriepuitbraken, die sinds begin
november óns land, Duitsland,
Frankrijk en voor de vorm ook
andere delen van Europa
teisteren.
Daarbij valt op dit kaartje ook de Evros Delta
aan de grens van Griekenland en Turkije op: een
uithoek die de Gentse zwanenringers vorige winter
expliciet noemden als reisdoel van door hen in
Tamal gezenderde Kleine Zwanen.
Mochten daar dus binnenkort dode zwanen
worden gevonden dan zijn de daders wellicht in het
Nederlandse IJselmeergebied te traceren!

Zó klein is Europa als men er de criminele wegen
kent. Redelijkerwijs gesproken kan het dan ook
nog slechts een kwestie van tijd zijn alvorens
daders en opdrachtgevers worden aangehouden,
berecht en opgeborgen.
Dat zal dan naar het zich laat aanzien het einde
betekenen van de bijna tot jaarlijkse traditie
uitgegroeide NVWA-ruimingsfestijnen in
eigen land en massa-ellende in Zuidoost Azië.

Het zou dus verstandig zijn als de daders zich
vrijwillig melden!
Maar daarmee zal dit wansmakelijke misdrijf nog
bij lange na niet zijn afgesloten. Want na de
massamoorden op tienduizenden duik- en
grondeleenden en talloze andere water- en
moerasvogels, moet en zal dit hele dossier tot ver
onder maaiveld en waterbodem worden uitgeplozen.
Vanaf februari 2003 is er immers al voor
honderden miljoenen euro’s aan materiële - en
nauwelijks te kwantificeren bedragen aan
immateriële schade aangericht in heel Eurazië.
En alle sporen wijzen naar ons land als thuishaven
van de veroorzakers daarvan, waarbij namen en
woon- c.q. vestigingsplaatsen van waarschijnlijke

opdrachtgevers en hun vermoedelijke uitvoerders
inmiddels bekend en breed gecommuniceerd zijn.
Zodat, het zei maar gezegd, er niets meer te
verdonkeremanen valt!

Zélfs niet wanneer men over onvermoede en weinig
in het zicht liggende bijholten beschikt.
Bij veelkoppige monsters zoals de huidige agroconglomeraten dient dus feitelijk vooral dáárop
gerechercheerd te worden!

Want er moeten redelijkerwijze gesproken al vanaf
de zogenaamde uitbraken van H7N7 in
februari/maart 2003, die leidden tot massale
preventieve ruimingen van zeer omvangrijke
pluimveestapels, monetaire sporen te traceren zijn
die licht werpen op het toen al opgetuigde
zwartslacht-circuit van dochter naar dochter naar
dochter van moederbedrijf VION.
Ook moeten er boekhoudkundige bewijzen te
traceren en bij voorkeur ter tafel te voeren zijn van
zogenaamd vernietigde pluimveestapels die als
slacht- en marktproduct te gelde werden en worden
gemaakt en niet spoorloos verdwenen kúnnen zijn.
Het gaat tenslotte om – zéker over het hele tijdvak
2003 t/m 2016 gerekend – honderden miljoenen
stuks geruimd pluimvee die in dit circuit

verdwenen en te gelde gemaakt moeten zijn en
waarvan geen expliciete vrachtbrieven naar
slachterij kunnen bestaan omdat de transporten
door Rendac Son vernietigd zouden worden.
Zélfs een kind kan begrijpen, dat vernietigd
pluimvee niet tot enig omzetcijfer in de vlees- en
voedingsmiddelenindustrie kan leiden.
Wellicht was het niet zo’n bijster helder moment
waarop de uitbater van Tomassen Duck To
Bangkok Ranche zich in een interview met een
lokaal medium liet ontvallen, dat de ruimingen van
2003 zijn bedrijf feitelijk groot hadden doen
worden, zodat men thans de mondiale #5 is in het
marktsegment Peking Eend.
Immers, talloze destijds geruimde collega’s van
Tomassen werden door LNV nooit gecompenseerd

voor de onterechte ruimingen van hun kerngezonde
pluimveestapels, zodat het erg verdacht is dat er
toen kennelijk door bepaalde bedrijven lucratieve
slaatjes werden geslagen uit die ruimingen.
Vooral omdat de zogenaamde Vogelgriepuitbraak
in ons land begon met massale sterfte van vooral
duikeenden in het Wolderwijd en er als eerste
korte tijd later één kleine Tomassen-stal met 5000
eenden bij Biddinghuizen werd geruimd waarna er
aansluitend dezelfde dag in totaal op vier
Tomassenbedrijven bij Hierden en Ermelo
preventieve ruimingen plaatsvonden, was het hele
team Faunarecherche er direct van overtuigd dat
hier vette stront aan de knikker moest zijn.
Want het betrof in totaal bijna 200.000 Pekingeenden, die amper een maand voor Kerst aan de

handelsvoorraad van Duck To werden onttrokken
zonder dat het bedrijf haar gal spuwde in de media.
Logisch natuurlijk als het ging zoals het zich laat
aanzien!
Want in de weken daarna werden er in die regio
nog meer eendenfarms geruimd, waarvan het
vermoeden is gerezen dat dit contractanten van
Duck To betrof en dat die op v erdenking geruimde
pluimveestapels via Suamar en Almere in het
schimmige vleescircuit kunnen zijn verdwenen.
Als al die geruimde dieren vanuit het Dierenwelzijnfonds van EZ met overheidspecunia’s
werden vergoed, dan hebben ze
dus feitelijk dubbel geld
opgebracht!

Zó wordt men in neoliberale
verdienmodellen slapende rijk en
daarvoor mag wel een Vogelgriephoax
worden opgetuigd!
We zagen in de vorige paragraaf al dat het intens
verdorven agro-conglomeraat, in nauwe
samenwerking met hun lustmoordcompanen van de
voormalige KNJV (uit de naamduiding waarvan mede door ons
toedoen het “Koninklijke” en “Nederlandse” al zijn afgeschoten) partij
moet zijn bij de in scene gezette
Vogelgriepuitbraken.
Met de zojuist gememoreerde verdienmodelopenbaringen kunnen daar dus de – bij preventieve
pluimveeruimingen profijt hebbende marktpartijen aan worden toegevoegd.

Hierbij noemden wij al het in Pekingeend
gespecialiseerde Duck To, dat(op papier) vestigingen
heeft in Ermelo,Harderwijk en Bangkok en
daarnaast ook een belangrijk marktsegment Foie
Gras kent.
Maar pluimvee is méér dan loopeenden en ganzen
en dus vinden we in de buurgemeenten Putten,
Nijkerk en Barneveld evenals in Zeewolde,
Almere en Kolhorn slachterijen of
verwerkingsbedrijven van kippen- en kalkoenengigant Storteboom, waarvan het nauwelijks
voorstelbaar is dat deze geen deel uitmaakt van dit
genootschap.
Wij ontdekten namelijk, dat de tot dusverre enige
niet Nederlandse vestiging van Storteboom in het
Poolse Kolowo, zich uitsluitend toelegt op de

assemblage van hamrollen, terwijl het al sinds 2007
wordt voorgesteld als zou het hier een op de lokale
markt toegesneden pluimveeslachterij betreffen.(NB:
Het heeft er schijn van dat men het luxe product Hamrol in lage loon land Polen assembleert om via

EU-investeringsfonds extra winsten te maken over de rug van spotgoedkoop personeel)

Bovendien blijkt dit bedrijf
gevestigd te zijn in een gemeente die
dezelfde naam draagt als het
Oekraïense dorp in het Doñetskbekken waar op 17 juli 2014 vlucht
MH17 crashte: Granowo.
Wij leggen elders wel uit waarom dit absoluut geen
toeval kan zijn en waarom dit essentieel is om in het
huidige dossier de zaken helder te krijgen!
Aldus begint zich nu dan ook een patroon af te
tekenen, waarbij al minstens een vijftal
hoofdpartijen betrokken is, die op hun

beurt een aantal dochter- of zusterondernemingen inbrengen.
Al deze partijen zijn op een of andere
wijze betrokken bij alles wat er zich sinds de
eeuwwisseling op het gebied van virale uitzaaiingen
en niet ontdekte vergiftigingsmisdrijven zowel
regionaal als mondiaal heeft afgespeeld en zich in
hoofdlijnen jarenlang vooral richtte op het
veroveren van almaar omvangrijker segmenten in de
Zuidoost-Aziatische pluimveebranche.
Dáár leven immers miljarden consumenten en dáár
kunnen westerse bedrijven dus booming bussiness
maken als zij er in slagen om de lokale pluimveeproductiekanalen structureel in negatieve zin te
beïnvloeden.

Tegelijk worden er in Europa zoveel mogelijk
concurrenten via ruimingen geobstrueerd.
Wij legden al uit, hoe u zich dat kunt voorstellen
bij massale preventieve ruimingen van zogenaamd
verdachte pluimveekoppels in ons eigen land en
welke machinaties er elders – bijvoorbeeld in het
geval van de Franse Foie Gras – een rol spelen om
optimale winsten te peuren uit de moedwillig
veroorzaakte ellende elders in de EU of, in het
geval van Pekingeend, in Azië.
Zulke vermoedens signaleren is één ding, maar
feitelijk behoren OpenbaarMinisterie, NMA
en FIOD er voor te waken dat dergelijke intens
gore vermogensmisdrijven überhaupt ongestraft

kunnen plaatsvinden op een schaal en met een
omvang zoals dat al minstens vanaf het voorjaar
van 2003 het geval is.
Of beter: de ellende begon met het aantreden van
het 1e kabinet Balkenende en is almaar erger
geworden!
Want in dát kabinet bekleedde immers Cees
Veerman de functie van LNV-minister en uit
diens koker lijkt het plan te zijn ontstaan om de
natuur( die vanaf dat moment dan ook verguisd stiefkind van het Haagse
beleid zou zijn) de verdomhoek in te rammen. Ten
faveure van louche agrarisch ondernemerschap. En
aldus geschiedde!
Niet voor niets hameren wij er nu al jarenlang op,
dat de Kamer eindelijk eens gaat doen waarvoor
zij door de Nederlandse bevolking wordt betaald en

minutieus aan de hand van de Handelingen alle
vuillakkerijen gaat analyseren waarmee CDA,
VVD en LPF destijds onze natuur en fauna,
eigendom van de totale Nederlandse bevolking,
volledig te grabbel gooiden voor een horde bestiale
onontwikkelde egoïstische barbaren.
Als spin off daarvan misbruikteVeerman in 2005
zijn ministeriële positie door bij de besluitvorming
over de A9-A1-Naardermeer problematiek
NM-directeur de Graeff klem te zetten,
waardoor hij op 7 mei 2007 in ’s Graveland plaats
kon nemen op het bestuurspluche van onze oudste
natuurbeschermingsorganisatie.
Op dát moment telde NM bijna één miljoen
leden: bij Veermans vertrek was dat aantal meer
dan gehalveerd!

Nogmaals: het gaat om de natuur, de flora en de
fauna die – samen met onze Constitutie – het
onvervreemdbare eigendom zijn van alle
Nederlanders!
Dáár dienen Kamerleden, Bewindspersonen en
ambtenaren zich dag en nacht voor in te zetten!
Terugkerend naar het thema Vogelgriep moeten
vooral biologische bedrijven het sinds februari 2003
ontgelden, omdat zij immers het levende bewijs
vormen van het feit, dat veterinaire degeneratieziekten hun oorsprong vinden in de bio-industrie
en dat zulke verantwoorde houderijen noch
natuurdieren daarmee iets van doen hebben.
Exact zoals de uitkomsten van de studie van
Cynthia van Dijk en het statement van

deScientific Task Force on Animal Disease al
bewijzen:Wild birds are victims, not vectors!
Het Verdienmodel Virale Verspreiding is dan
ook een crimineel vergrijp dat men overeind weet te
houden omdat het van boven af (ergo:vanuit
Trêveszaal en Torentje)wordt afgedekt.

Dit wil niet betekenen dat onze voltallige Staten
Generaal wordt bezwangerd door criminelen, maar
wél dat onbetamelijk veel parlementariërs en
bewindslieden zich barbaars en ongeciviliseerd
misdragen tegenover het maatschappelijk erfgoed,
waarvoor zij collectief verantwoordelijk zijn en dat

dankzij confessionele en neoliberale uitbenerij dag
na dag in erbarmelijker staat geraakt.
De absolute limit daarin is het massaal vergiftigen
van duizenden bij wet beschermde dieren onder het
mom van een absoluut onmogelijke uitbraak van een
niet in de natuur existerend virus.
Om dit misdrijf, waarbij een emulsie van gif en in
H5N8 gedrenkt graan wordt gebruikt te maskeren,
dekt men via EZ-NVWA alles hermetisch af
en laat alle kadavers van wilde en gehouden
vergiftigde vogels afvoeren door de via een externe
partij ingehuurde dierenvernietigers.
Zo meent men voldoende rookgordijnen te hebben
gelegd om de ware gang van zaken buiten beeld te
houden, maar dat is een kapitale misrekening.

Want van meet af aan is overduidelijk geweest wat
er wérkelijk gaande was en daarvan werd vanaf 22
november 2016, de verschijningsdatum van
Vogelgriepdossier 31, van dag tot dag melding
gemaakt.
Er zijn maar weinig misdrijven – en zeker geen
grensoverschrijdende - waarvan het verloop en de
achtergronden zó minutieus zijn vastgelegd als van
deze afzichtelijke hoax: mede bedoeld om de wilde
watervogels weer aan de reguliere jachtlijst toe te
kunnen voegen.
Door hun felle acties tégen de sluiting van de
waterwildjacht, bewezen de
zogenaamde faunabeheerders
ons land en haar wilde fauna
dan ook een kostbare dienst.

Wie namelijk nú nog gelooft dat de Jagersvereniging niet van meet af aan wíst dat de massale
duikeenden- en smientensterfte een gevolg was van
vergiftiging en niets van doen had met virale
mortaliteit, die moet wel erg naïef zijn.
Zónder voorkennis van de
hoax zouden zij immers 180
graden anders hebben
gereageerd, maar nu pakte hun
plannetje verkeerd uit en sloegen alle stoppen door.
Jawel, zó ontaard stom is dat volk!
Tijd dus om dit subversieve cohort als eerste
hoofdverdachte aan te houden en tot in elke
molecuul te onderzoeken.
Want zij zitten zonder meer in dit complot!

Datzelfde geldt ook voor het agro-conglomeraat
dat zich voordoet als boerenbelangenbehartiger,
maar dat letterlijk over lijken gaat om criminele
doelstellingen te realiseren.
Dit toonden zij in verregaande mate door in het
voorjaar van 2012 in het Schipholdossier het
Ganzenakkoord van de G7 volledig te traineren en
om zeep te helpen en door maandenlang heen te
walsen over de veiligheid van miljoenen mensen en
de miljardenbelangen van de internationale civiele
handel.
En waarom?
Om een onbeschoft verdienmodel op te tuigen
waarbij omliggende grondgebruikers maar liefst 853
Euro per hectare krijgen uitbetaald voor
landwerkzaamheden die niets van doen hebben met

het onderploegen van oogstresten en niets anders
zijn dan de normale werkzaamheden( i.c. hakfrezen en
gelijktijdig inzaaien van groenbemester)die men altijd al na de
graanoogst uitvoert.
Sinds juli 2012 mag Staatsbedrijf Schiphol
Holding die werkzaamheden betalen en strijken
boeren dubbel geld op door verhuur van het
onbeperkte zogenaamde flankerende afschot.
Daarnaast zijn LTO/ZLTO al sinds jaar en
dag in touw met het verspreiden van laster en
leugen en het verdraaien van waarheden om langs
die weg alle onwelgevallige natuurcomponenten als
schadepost te doodverven en te gelde te maken.
Nu zij aanvoelen dat het tij keert brengt het
boerennieuwsblad de Boerderij op 23 januari
plotseling het bericht, dat Vogelgriep tóch niet

wordt verspreid door wilde vogels maar dat zij
besmet raken via uitgereden pluimveemest.
Beetje late conclusie, omdat dit al sinds 2014
onomstotelijk wetenschappelijk is aangetoond en er
dankzij deze conglomeraten massaslachtingen zijn
aangericht onder de Euraziatische watervogels.
Explicieter hoeft niet, dunkt ons!
Want in de wachtrij staat immers ook het door
VION aangevoerde vlees- en kadaverlegioen,
waarin Rendac Son als smaakmaker fungeert
terwijl de uithuizige dochter SONAC en
kleindochter CTH garant lijken te staan voor het
échte verdienwerk.
Dat gaat kennelijk met horten en stoten en vandaar
dat er bij de kleindochter tussen 21 en 49 personen

emplooi vinden. Wij schatten in dat dit vooral
oproepkrachten uit lageloonlanden zijn.
Zó komen we wonderlijk genoeg als vanzelf terecht
aan de boorden van de randmeren, waar de hoax een
Kikkerlandse aanvang nam in het Wolderwijd,
dat hemelsbreed maar amper 15 kilometer verwijderd
ligt van laatstgenoemde verdienplaats met het
flexibele arbeidsaanbod.
Tóch vergde het in de derde novemberweek voor
Sonac vele ritten van meer dan tweehonderdvijftig
kilometer om de dikke tweehonderdduizend
geruimde getekenden uit de stam van apostel
Thomas ter bestemder plekke te krijgen.
Grappig dat de uitbraken langs het Veluwemeer
schielijk stopten nadat er in deze serie updates was
gewezen op Zeewolde als volgende ruim-locatie en

wij direct daaraanvolgend een drietal brieven
adresseerden aan Staatssecretaris Van Dam met
afschriften aan alle Kamerfracties en meteen
daarop een tweetal Persberichten deden uitgaan.
Crimineel gif-virus reageert dus duidelijk positief
op signalen vanuit de samenleving, wat in dit geval
neerkomt op einde-epidemie!

En juist dát patroon voorspelde Spotvogel al in
2006 in het dossier de Pestvogels van Veerman!
Daardoor zou er toch langzamerhand in Den
Haag een belletje moeten gaan rinkelen.

Echter: dat zal niet zonder zware pressie van
bovenaf gebeuren, want bij EZ heeft men alles
dichtgetimmerd en houdt al vanaf begin november
een achttiental argeloze wetenschappers via de
departementale Deskundigen Groep Dierziekten
in een hermetische tang, waarbij men wekelijks mag
vergaderen en rapporteren zonder te beseffen hoe
crimineel de virale rand aan deze naar rattengif en
manipulatie stinkende hoed bevestigd is.
Er bevindt zich in deze groep welgeteld één
viroloog die exact op de hoogte is van de ware
hoedanigheid van dit hoofddeksel en dat is
EMC- Prof. Dr. Ron Fouchier, die zijn
collegae dus op de eerstvolgende bijeenkomst
gaat bijpraten over zijn eigen subversieve rol in dit
verderfelijke dossier.

Hij gaat dan in begrijpelijk Nederlands
vertellen, dat hij al jarenlang uit een foute ruif
snoept en dat hij als virologisch deskundige op 18
oktober 2014 als copromotor aan de
Rijksuniversiteit Utrecht aanwezig was bij de
promotie van doctor Cynthia van Dijk, die allerlei
zaken vaststelde die hem in zijn obscure
verdienmodellen voor LTO, Jagersvereniging en
Economische Zaken erg ongelegen kwamen.
Daarom verzweeg hij een kleine maand later voor
de camera’s van het NOS-journaal dat Cynthia
had vastgesteld, dat wilde watervogels weliswaar
drager kunnen zijn van laag-pathogeen AI-virus,
maar dat dit zich pas muteert tot toxische
varianten wanneer het in
contact komt met

(uitwerpselen van) gedegenereerd pluimvee uit de
bio-industrie.
Dat gebeurt bijvoorbeeld
wanneer die watervogels
foerageren in weiden en op
akkers waar pluimveemest is
uitgereden.
Menselijke versleping ( bijv. door de loonwerker, de boer zelve of door
jagers en drijvers) kan er voor zorgen dat er zodoende hoogpathogene smetstof op erven en in stallen belandt.
Omdat Cynthia haar dissertatie in het Engels
presenteerde, is hier geen woord Chinees bij zodat
aangenomen mag worden dat Fouchier drommels
goed wist welke strekking het proefschrift had
waaraan hij zijn fiat verbond.

Tóch verkondigde hij dus korte tijd later exact het
tegengestelde en loog daarbij op een onbetamelijke
wijze over het getalsmatig voorkomen van de smient
in onze streken, die volgens Fouchier “met
miljoenen vanuit Azië naar ons land komen.”
Niet geplaagd door enige ornithologische- ,
avifaunistische- noch ecologische kennis
bekende deze louche inkoopwetenschapper
hiermee kleur en gaf feitelijk meteen zijn
heimelijke opdrachtgevers prijs: het agrojachtsyndicaat dat niets liever wenst dan dat
alle watervogels als plaagdieren en
ziekteverwekkers op de zwarte lijst komen.
Maar door dit publieke optreden – waarvan de
NOS destijds onmiddellijk alle sporen van het
Internet verwijderde (zoals dat onlangs opnieuw gebeurde met een

leugen- en lasterreportage vanuit Polder Zeevang) heeft Fouchier

ook duidelijk gemaakt, dat zijn ether-verschijnen
werd gefiatteerd en gehonoreerd vanuit het
Ministerie van Economische Zaken, waar naast
VVD-er Henk Kamp de sociaal- democrate
Sharon Dijksma zich enthousiast met een kluit
aangenaaide oren het riet in liet sturen door een
oohort, waarin wij ook een oud-topambtenaar van
LNV meenden te herkennen.
Het wereldje van onverholen neoliberale- en
confessionele vijanden van onze democratie-,
natuur- en fauna is namelijk tamelijk beperkt van
omvang.
Nu Fouchier toch op zijn zeepkist staat
kan hij meteen aan zijn DGD-collegae
uitleggen, waarom de Aviaire influenza-

typen zoals die al sinds het begin van de eeuw in
ons land en elders in de wereld met hoge regelmaat
tot uitbraken zouden leiden, helemaal niet in staat
zijn om zich te doen gelden zonder hulp van de
gezagsondermijnende mensenhand.
Het betreft immers synthetisch vervaardigde
modificaties van als strijdmiddel in militaire
laboratoria geassembleerde mutanten van het
Spaanse Griep- virus .
Volledigheidshalve zal professor Fouchier hier
dan nog aan toevoegen, dat vrijwel alle zogenaamde
uitbraken van Vogelgriep in ons land en elders,
deel uitmaken van een tactisch strijdplan om de
biologische dierhouderij in de tang te houden, de
wilde fauna te verketteren en op eenvoudige en

goedkope wijze omvangrijke marktsegmenten te
veroveren: vooral in Azië.
Omdat wij Fouchier kennen als iemand die graag
aan het woord is zal hij, mits de duimschroeven
flink gaan klemmen, beslist ook alle andere
achtergronden van dit naar dood en verderf
geurende dossier openbaren.
Zo niet, dan doen wij dat graag voor hem!
Precies dáárom vestigden wij immers in de
week voor Kerst 2016 de aandacht van de
huidige staatssecretaris, Martijn van Dam, op de
naakte waarheid achter dit stinkende dossier.
Dit deden wij in de veronderstelling, dat een al
jarenlang door de criminele coalitiepartner als
Pinoccio gebruikte sociaal democraat eindelijk zou

tonen dat waarheidsvinding en zuiverheid van
bestuur voor hem nog énige betekenis hebben.
Niet dus!
Enfin Spotvogel zei het al
vaker: “Mét’Joop den Uyl is
destijds de laatste ware
sociaaldemocraat verdwenen. Al
wat daarna kwam is salonpulp
dat zó afgevoerd kan worden!”
Die partij is het (nog amper) levende bewijs dat
politiek geen vak is, maar een roeping die zich pas
in het latere leven openbaart en tot wasdom komt.
Want landsbestuur is een serieuze
zaak een niet de plaats om
besefgestoorde narcisten te huisvesten.

Daarom heeft het in Den Haag ook zulk een
ontzagwekkende kolerezooi kunnen worden.
Maar dit uiteraard terzijde
en het geldt voor alle partijen
m.u.v. PvdD en SP
De gevolgen hiervan zijn iedere seconde merkbaar!
In het slotakkoord van dit referaat moet dan ook
worden vastgesteld, dat ons eigenzinnige
Geuzenland dat (toen het eenmaal tot koloniale bezinning was
gekomen) decennialang talloze naties en volken ten
voorbeeld is geweest, vanaf het laatste decennium
e
e
van de 20 en het eerste anderhalf van de 21 eeuw
ten prooi is gevallen aan bestiale horden
neoliberale- en confessionele landverraders die onze
constitutie verkrachtten, onze waarden en normen
verziekten, onze culturele- en ecologische schatten

verwoestten en van ons land een beklagenswaardige
primitiviteits-steppe maakten.
Een stepppe waarin minimaal wekelijks wel ergens
een foute strontrechtse bestuurder (m/vr) tegen de
lamp loopt of anderszins in opspraak komt en
waarin leugen, laster, bedrog en zelfverrijking tot
modus zijn geworden, terwijl klokkenluiders en
andere waarachtige burgers gecriminaliseerd en
financieel kapot gemaakt worden.
Dit is het land geworden, waarin immorele
vuilpeukerij tot norm werd verheven en waarin alle
waarden zijn geminimaliseerd tot bankaccounts,
renteswaps en aandeelderivaten.

Het land waarin de toekomst slechts bestaat bij de
gratie van de nieuwe beursdag van Amsterdam
Stock Exchange/Euronext, LondonExchange,
Wall Street Standard en Nikkei Index.
Nog altijd in de klauwen van neoliberale en
confessionele graaiers, zelfverrijkers en uitbeners
heeft dit land thans echter een uitmuntende positie
om voor eens en altijd af te rekenen met het liegende,
bedriegende en over de graven en urnen van alle 537
slachtoffers van de vluchten MH 17 en MH 370
heen walsende schoftentuig van VVD en CDA
af te rekenen.
Voorgoed en onherroepelijk!

Want lang voordat de huidige Vogelgriephoax
onze aandacht zou gaan opeisen zorgde de
Voorzienigheid ervoor, dat al onze teams een
minutieus rechercherend onderzoek konden
instellen en uitvoeren naar de wérkelijke toedracht
van de gehoaxte crash van vlucht MH 17 in de
namiddag van donderdag 17 juli 2o14 bij het dorpje
Grabowo in het Doñesk bekken in de Oostelijke
Oekraïne.
Een crash, die plaatsvond in een schaliegasrijk
gebied waarop niet alleen Vladimir Poetin maar
vooral Uncle Samuel en onze eigen Koninklijke
trots hun begerige blikken gericht hadden.
Daarover leest u niets in het rapport dat onder het
subversieve bewind van Nederlands meest corrupte
topambtenaar aller tijden, Tjibbe Joustra, in

oktober 2016 werd opgesteld en feitelijk te ranzig is
voor de papierschreddermachines van EZ en
BUZA en zelfs de kadaververbrandingsovens
van Rendac op tilt zal doen slaan.
Geen wóórd of zelfs maar een leesteken over
rottende lijken en kadaverpoppen van siliconen en
latex die in de namiddag van 17 juli uit de licht
bewolkte hemel vielen terwijl er op de grond al
wrakstukken lagen die pas later in een geënsceneerd
inferno tot ontbranding kwamen.
Geen punt of komma over de stapel paspoorten die
door een plots verschijnend en verdwijnend persoon
op de Plaats Delict werden neergekwakt en
waarvan er meerdere verlopen en ongeldig gemaakt
waren terwijl er ook reisbescheiden bij lagen van
personen die niet op de passagierslijst voorkomen.

De maanden september en oktober 2016 waren in
vele opzichten de zwaarste perioden van ons leven
omdat wij ons wekenlang worstelden door de meest
afgrijselijke foto- en filmbeelden die door
ooggetuigen ter plaatse werden vastgelegd en
godzijdank buiten bereik van de Nederlandse
overheidscriminelen zijn gehouden.
Zodat het lijvige en uitvoerig gedocumenteerde
rapport dat hierover door Spotvogel, Herkauwer
en Juvenalis 2 namens de veelkoppige crew van
onze onderzoekteams werd opgesteld, hopelijk
voldoende gewicht in de schaal zal werpen om ons
land voorgoed van de ergste doemvloek ooit te
verlossen, in casu:
Het VVD –geteisem,op 14 maart 2015 volgens
Vrij Nederland al goed voor 85 maanden cel!

Andere lijnen, connecties en vingerwijzingen naar
mede- schuldigen aan het verkrachten van de
waarheid in dit dossier komt u al lezende vanzelf
tegen. Die delen wij nu dus even niet!
Wél lichten we graag een tipje van de sluier door te
verklappen, dat die ontbindende lijken op 17 juli
alles te maken hadden met vlucht M<H 370, die in
de nacht van 7/8 maart 2014 zogenaamd spoorloos
verdween tijdens een vlucht van Kuala Lumpur
naar Beijing.
Om te begrijpen wat er zich wérkelijk heeft
afgespeeld bij die verdwijning biedt het sinds 1999
in alle toestellen van dat bedrijf ingebouwde
Boeiing Uniterruptible Autopilot System
duidelijkheid.(i.c. Dit biedt namelijk de mogelijkheid om de besturing van een
dergelijk toestel anytime extern over te nemen, als ware het een drone!)

Hoe uiteindelijk op 24 juli 2014 tóch de juiste
stoffelijke resten via Eindhoven in de Korporaal
van Oudheusden kazerne zijn beland is een
verhaal waarvan de oplossing het hele team veel
hoofdbrekens heeft gekost.
Dat is dus niet in enkele woorden uit te leggen.
Ziet u het als geschenk van de Voorzienigheid dat
direct na afsluiting van het MH17 dossier de
eerste dode eenden aan Plöner See, Wolderwijd
en Gouwzee aanspoelden en dat wij daarin meteen
sporen ontdekten die naar een ons inmiddels bekend
daderssyndicaat leken te wijzen.
Wanneer u goed nota neemt van alle feiten die in
de Vogelgriepdossiers # 31 t/m 41 worden
geëtaleerd dan zal vanzelf blijken, dat wij ook wat

dat betreft de nogal lompe spijkers redelijk op de
respectieve koppen wisten te raken.
Tot nader order zetten we dus een punt achter de
Vogelgriepupdates en adviseren u allen om veel
aandacht te schenken en bekendheid te geven aan
het MH 17/ MH 370 rapport.(Hier in a nutshell)

De zonen van Joe Biden en John Kerry zijn beiden
CEO bij schaliegas concern Burisma Holding Inc.
Dit bedrijf heeft enorme concessies in het Donetsk bekken
waar Koninklijke Shell nu snel aan de slag hoopt te gaan,
want Poetin is buiten spel gezet.
“Dát is wel een paar honderd dooie Hollanders waard!“
Mark Rutte en (daar zijn ze weer) Ard van der Steur en Tjibbe Joustra weten hier álles van!

Want wij laten niet ongestraft honderden
landgenoten afslachten en onze constitutie als
voetveeg gebruiken door land- en volksverraders.
Die zullen daar een hoge tol voor betalen en
daaraan kunnen straks op 15 maart alle
Nederlanders hun steentje bijdragen.
Dát heet immers Democratie!
De tijd is dan ook rijp om schoonmaak te houden op
het wrakke Schip van Staat en de tirannie met
wortel en tak te verdrijven, die hart, ziel en wezen
van onze constitutie te schande heeft gemaakt!

Het moge duidelijk zijn dat dit waargebeurde
sprookje ten einde is en dat er over het politiekbestuurlijke lot van de Bokkenrijders en hun
slaafse uitvoerders al op 15 maart a.s. door het
Nederlandse volk beslist kan worden.
Maar dit betreft slechts enkele toppen van het
ijzige massief aan criminele gletsjers, die op en na
15 maart allemaal geslecht, berecht en opgeborgen
zullen moeten worden.
Dat vergt meteen een ingrijpende herbezinning én
herwaardering van alle centrale wet- en regelgeving
die vanaf 1 februari 2002 tot stand werd gebracht en
waarvan de beschamende ondeugdelijkheid al
talloze malen is komen vast te staan.
Het rapaille regeerde 15 jaar en maakte er een
confessioneel-neoliberale zwijnenstal van!

Getrouw aan onze Geuzeninborst zullen wij dan
ook onversaagd en onvermoeibaar blijven strijden
voor het land dat wij erfden van onze voorouders en
niet rusten alvorens alle vreemde smetten van haat,
nijd, leugen, bedrog, eigenrichting en schaamteloze
zelfverrijking met wortel en tak zijn uitgeroeid.
De olifant met de lange snuit is inmiddels door
ivoorstropers gesneuveld, maar wij zullen niet
rusten voordat ook de balg van de laatste
Nederlandse hobbyjager zal zijn bijgezet in het
fonkelnieuwe Rijksmuseum derVerdorven
Dwalingen dat, met twee vestigingen,Kröller
Möller en BoymansVan Beuningen gaat
vervangen.
Eindelijk terug naar de beschaving!

GÈÈn Bokkenrijders in onze regering

TerÚg naar het fatsoen!

Satan in het torentje
Het CDA verkocht ons aan Satan!

De VVD maakte een barbarij van ons land

Men kan slechts één meester dienen,
Al het andere is landverraad!

De Faunarecherche Internationaal, 30 januari 2017

