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SPOTVOGEL
Onhoudbare ONTKENNINGEN

De naakte waarheid over de vogelgriep
En ander agrarisch malheur

“HET GAAT UITEINDELIJK MAAR OM BEESTEN”

EEN ONTLUISTEREND REISJE DOOR LEUGENLAND

ONTLUISTEREND ……………!
Inderdaad beste lezeres en lezer, dat gevoel flitste er door mij heen toen er in het
voorjaar van 2003 in de media een uitspraak verscheen van de gereformeerde
voorzitter van de Nederlandse Vakbond van Pluimveehouders, Jan Wolleswinkel.
In een gesprek over de zinloze dood van tientallen miljoenen kuikens, kippen,
kalkoenen, eenden, ganzen en ander pluimvee wist deze Christen niet beters uit te
brengen dan:”het gaat uiteindelijk toch maar om beesten!” Graag plaats ik deze
walgelijke uitspraak in een wat helderder perspectief.
Nog maar amper een jaar eerder trad immers het 1e kabinet Balkenende aan, dat
vanaf de eerste dag met inhoudsloze oekazen en huichelachtige lulpraat de
“Waarden en Normenstaat” over land en volk afkondigde.
Al gauw kwam aan het licht, dat het hier om “waarden” handelde waarvan
normale beschaafde mensen graag veel afstand namen, terwijl de bijgeleverde
“normen” regelrecht afkomstig bleken te zijn van al jarenlang afgedekte huis- en
grofvuilstortplaatsen uit de eerste helft van de twintigste eeuw. En eerder!
Enfin: na vier van die walgkabinetten wist acht jaar later heel de natie welk
een verdorven schorem zich op 1 februari 2002 op het regeringspluche genesteld had.
Waarden en normen beginnen immers bij “Respect”, zo toeterde Balkenende
jarenlang vanuit het torentje over Hofvijver en ommelanden zijn CDA-decreten.
Maar Respect bleek een begrip dat vooral eenzijdig werd uitgelegd. Zo dienden
jongeren respect te tonen voor volwassenen die hen fysiek of emotioneel misbruikten
en moesten vrouwen onvoorwaardelijk respect betonen aan hun echtgenoot en
verkrachter. De uitspraken daarover waren overduidelijk!

Daarom zou het ook nog kabinettenlang duren voordat gereformeerde lidmaten
van de vrouwelijke kunne enige gelijkberechtiging ten deel zou vallen. Al is ook
dat bepaald niet spontaan tot stand gekomen bij die ‘mannenbroeders’!
Zo’n mannenbroeder was er dus ook bij het aangehaalde citaat in 2003 aan het
woord en uit zijn mond kwamen de afzichtelijke uitspraken waaruit minachting
klonk voor het recht op leven en fatsoenlijke behandeling van het dier. Niet van
het dier als eenling, maar van het miljoenenvoudige landbouwhuisdier!
In deel 5 beschreef Spotvogel al de kennismaking met deze toen nog jeugdige persoon
in 1968. Daarom was hij in 2003 dan ook niet verrast van die uitspraken.
Verrast niet: maar de walging was er niet minder om.
Want wie het dierenleven niet respecteert en met modderlaarzen en gierkarren
heen walst over de gevoelens en compassie van beschaafde mensen, die verdient niet
eens een staanplaats in het hellevuur!

We gaan het volgen.

Van A tot Z!

1. ABSURD
Kippen zijn gezelschapsdieren die zich pas echt op hun gemak voelen als zij in groepsverband
hun levensdagen kunnen slijten. Daarin zijn zij niet uniek, want alle hoenderachtigen
vertonen eenzelfde hang naar sociale structuren, waarbij de mannelijke dieren doorgaans
een aantal hennen rondom zich heen verzamelen.

Dat zien we dus niet alleen bij gedomesticeert pluimvee, maar ook bij fazanten, patrijzen,
korhoenders, pauwen, parelhoenders etc. Omdat de mens al sinds onze heugenis pluimvee
houdt voor eieren en vlees en dit altijd in kleine groepsverbanden gebeurde, leverde dat
door de duizenden jaren heen vrijwel nooit problemen op.
Ook de houderijen zoals wij die tot in de jaren ’50 vooral in het alluviale gedeelte van ons
land kenden, omvatten zelden grotere koppels dan enkele honderden dieren per stal. Die
hadden alle vrijheid, want dikwijls was het terrein rond het hok niet of nauwelijks afgezet.
Dreigde er gevaar, dan zochten zij hun toevlucht in struiken en bomen en onder de toen nog
overal aanwezige heggen.
Het ging faliekant fout, toen men naar Amerikaans model enorme stallen ging bouwen
waarin plaats was voor koppels van vele duizenden of zelfs tienduizenden hennen. Daarmee
bruuskeerde men het natuurlijke leefpatroon van de dieren en onderdrukte dit door m.b.v.
genetische manipulatie steeds meer natuurlijke eigenschappen van het dier te roven.
Al tientallen jaren geleden werd er door tal van wetenschappers gewaarschuwd voor dit
beter willen zijn dan de Schepper. Maar omdat er erg veel geld mee te verdienen viel werd
dit in de wind geslagen. Absurd en oliedom zoals later zou blijken.
En ook dat dus werd ontkent!

2.BANAAL
Ontkent, jawel! Want u dient voor goed begrip te weten, dat het slag “moderne”boeren
dat destijds de bioindustrie in ons land introduceerde en deze in sneltreinvaart over de
kop heeft gejaagd, gewend is om altijd άlles te ontkennen en tegen te spreken wat hen
onwelgevallig is. Dat gebiedt de confessionele mores hen namelijk!
Terwijl PvdA-landbouwminister Sicco Mansholt probeerde om de door hemzelf in gang
gezette stoomwals van agrarische blindgangers tot kalmte te manen, introduceerde men
in ons piepkleine landje technieken en systemen die waren ontwikkeld voor bedrijven
met een omvang die groter was dan menige Nederlandse provincie.

Voor mensen met gezond verstand was toen al duidelijk dat dit catastrofale gevolgen zou
hebben op onze minipostzegel. Het CDA ontkende alles en iedere opponent was
boerenvijand. Dat staaltje van totalitaire doordrukkerij mag best banaal genoemd
worden.
Want ons mooie land ging naar de verdommenis en alle aangereikte waarschuwingen
bleken naadloos uit te komen.
Vanzelfsprekend: want wijze mensen liegen nooit, hebben geduld en krijgen vanzelf
gelijk! Wanneer gaat onze regering dit inzien?

3.CATASTROFAAL
Het was al een halve eeuw geleden duidelijk dat de “Mansholtlijn” regelrecht naar verderf
en ondergang zou gaan leiden en de architect zelf predikte toen al jarenlang voor
hersendode doofblinde boerse parochies zijn bezinningsevangelie. Tevergeefs!
Dit zou helaas exemplarisch blijken te zijn voor de zieke – om niet te zeggen krankzinnige mores op ons platteland en in alle burelen van waaruit dat naar de verdommenis werd en
wordt geholpen. Burelen die maar al te vaak door slaafse ambtenaren worden bevolkt.
Die domme bureaucratie leidde er toe, dat virale en bacteriële smetstoffen tegenwoordig in
ons land een onbegrensde broeihaard vinden en dat verontreiniging met ziekmakers als
Salmonella en E-coli zelfs als onzichtbare extra’s geheel gratis bij onze voeding worden
geleverd. Ook met dode landbouwhuisdieren wordt vaak onhygiënisch omgesprongen.

Vroeger kende Spotvogel in Friesland nog veel gemetselde kadaverbakken waarin boeren
hun dode vee konden opbergen dat dan na zekere tijd door de krengendienst werd
afgevoerd. Zulke bakken stonken doorgaans onbedaarlijk.
Boeren lopen niet graag te koop met dood vee en vroeger zag men dat dan ook nooit aan de
weg liggen. Maar in de moderne massaveehouderij zijn er dagelijks dode varkens, runderen ,
geiten, schapen, kalkoenen en kippen te betreuren die niet langer verdoezeld kunnen
worden.
Die worden daarom onder kappen, in kadaverbakken of gewoon onder zeil, landbouwplastic
of onbedekt aan de openbare weg gelegd. Rendac zorgt dan voor de afvoer en die naar
rotting en bederf walmende lading wordt kriskras door ons land vervoerd. Hoezo hygiëne?
Het ademt eerder de verderfelijke lucht van catastrofale omgang met de volksgezondheid!

4.DOOFBLIND
Zien en horen zijn uitermate belangrijke zintuigen voor iedere mens, maar wonderbaarlijk
genoeg leven er in ons land zo’n 40.000 tweebenigen die het naast een gemankeerd
gezichts- en gehoorvermogen ook nog zonder tastzin en hersenfuncties menen te kunnen
stellen.
De wetenschappelijke naam van dit wezensvreemde natuurverschijnsel luidt Homo sapiens
varietas agraricus en het komt in velerlei sectorgebonden meng- en overgangsvormen voor.
Allen hebben als gemeenschappelijk kenmerk dat ze nooit luisteren naar goede raad en de
ogen gesloten houden voor hetgeen zij aanrichten in onze natuur en ecosystemen.

Er wordt vrijwel nergens over nagedacht en zeker niet voor wat betreft de schadelijke
gevolgen van de ongebreidelde productiedrang van de zich modern noemende boer. Zo is
ons hele buitengebied bezwangerd geraakt met hoogpersistente residuen van gechloreerde
koolwaterstoffen en neonicotinoiden en loopt de overbemesting letterlijk de spuigaten uit.

De wetgeving is dankzij jarenlang confessioneel-neoliberaal wanbestuur volledig uitgekleed
en naar de hand gezet van een sector die alleen op papier renderend is, maar op jaarbasis in
de praktijk garant staat voor tientallen miljarden euro’s aan milieu – en leefbaarheidsschade.
Tientallen miljarden euros: jaar na jaar na jaar na jaar na jaar na jaar na jaar na jaar na jaar!

5.EGOISTISCH
Kort voor zijn vertrek als bestuursvoorzitter en coudillo van de WUR liet Aalt Dijkhuizen een
serie natte winden in en voor de media. Kern van dat semiwetenschappelijke gewauwel was
de “noodzaak”om de totaal uit haar voegen gegroeide Nederlandse landbouw en
veehouderij nog sterker te intensiveren.
Het klinkt heel vreemd om uit Dijkhuizens mond verhalen te horen over nijpende mondiale
voedseltekorten die dreigen als Nederlandse boeren niet subiet wat tandjes bij gaan zetten.
Hij doet het daarbij voorkomen als zou hij zich intens zorgen maken over het welzijn van de
medemens elders. Daarvan is echter geen sprake. Mensen interesseren hem totaal niet!

Dijkhuizen is en was namelijk alleen maar geïnteresseerd in zijn eigen financiële belang. De
oud Nutreco-topman verdiende in Wageningen een salaris van ruim 3.5 ton en genereerde
uit maar liefst 9 betaalde nevenfuncties nog eens meer dan het dubbele daarvan. Boze
tongen schatten dat er jarenlang jaarlijks meer dan een miljoen euro werd bijgeschreven.
Het is aan zulke en soortgelijke typen te danken dat zowel het wetenschappelijke onderwijs
als het adviserend onderzoek aan de WUR zich al vanaf het ontstaan in een beangstigende
neerwaartse spiraal bevinden. Dat begon met de Greenery-shareholder Cees Veerman en
groeide onder Dijkhuizen uit tot een veelkoppig monster zonder inhoud.

Met de komst van Louise Fresco op het WUR-bestuurspluche lijkt er een nieuw tijdperk aan
te breken. Om te beginnen stuurden 18 Valleise professoren een ondeugdelijke directeur de
laan uit. Toevallig bij Alterra, waarover ook Spotvogel heel wat inferieurs kan melden!

6. FATAAL
Want om bij de les van dit essay te blijven, moet er juist gestopt worden met die
waanzinnige groeistuipen van de volkomen uit zijn overall gegroeide Kikkerlandse
agromoloch. Dieren zijn geen kroppen sla of suikerbieten en kennen van nature sociale
structuren, emoties en pijn.
Dat zij, anders dan de mens, geen eigendunk en afgunst ten toon spreiden laat onverlet dat
het warmbloedige levende wezens zijn die net als wij kunnen lijden als zij door molest,
onachtzaamheid of gewone verwaarlozing de vernieling in worden gejaagd.
Het gros van de Nederlandse boeren gaat zeker wel goed met de dieren om, maar wat er bij
verladen, transport en in de slachterij gebeurd onttrekt zich geheel aan hun waarneming.
Toch maakt dat allemaal deel uit van het verschijnsel Intensieve Veehouderij en iedereen die
daarin werkzaam is maakt zich daardoor medeschuldig aan de misstanden die er heersen.

Het gaat er in ons land minder barbaars aan toe dan op de Antillen, maar als boeren zouden
weten hoeveel van hun dieren in erbarmelijke toestand het slachthuis bereiken, dan zouden
zij zich daar vast niet kiplekker bij voelen.
Niet zelden loop het transport fataal af, want vanwege de grote haast om per etmaal zoveel
mogelijk ritten te maken, is het aantal verkeersongelukken met beladen veetransporten niet
gering. Dat varieert dan van omslaan in bochten en botsingen tot een laaiend inferno.

7.GESCHIFT
Volkomen geschift is het als dieren op een dermate schandelijke wijze worden verladen en
vervoerd dat er sprake is van onverbloemde dierenmishandeling. Dit komt veel vaker voor
dan men zou denken en is ook nauwelijks te controleren.
Want als er een koppel van tienduizenden uitgelegde hennen naar de slachterij moeten
worden vervoerd, dan huurt de boer of de slachterij doorgaans een ploeg goedkope Poolse
kippenvangers in. Daarbij kan er van alles mis gaan.

De dieren moeten in het halfduister van hun zitstokken worden gepakt en in kratten gestopt,
want dat is de enige manier om hen te vervoeren. Stelt u zich de enorme stress eens voor,
wanneer in het holst van de nacht een horde niet al te zachtzinnige lieden op twintig-,
veertig- of wellicht wel tachtigduizend slapende leghennen los gaat.
Vervolgens wordt alles in de vrachtwagen geladen, waarvan de chauffeur vaak al urenlang in
touw is en snel naar huis wil. Dat vraagt dus om ongelukken en die gebeuren er dan ook bij
bosjes. Want uiteindelijk gaat het immers toch maar om beesten! Daarbij kan er van alles
mis gaan.

8. HARDLEERS
Sommigen noemen het vastberaden terwijl anderen menen dat zij weten waar zij mee bezig
zijn. Er zijn ook mensen die het aan het spreekwoordelijke boerenonbenul toeschrijven.
Maar omdat ons platteland nog altijd bevolkt is door een kudde van zo’n veertigduizend
muildieren houdt Spotvogel het maar op botte hardleersheid, dat keer op keer ramp op
ruiming volgt zonder dat de sector er haar conclusies aan verbindt.
Dit intensief veehoudende conglomeraat oogt zodoende als een kolonie heremietkreeften,
die na iedere vloed hun hele hebben en houden opnieuw op orde moeten brengen. Die
slimme weekdiertjes gebruiken daarom uitgewoonde schelpen van mosselen, kokkels en
zagers. Boeren rennen naar de Rabobank voor nieuwe kredieten om door te kunnen starten.

Het vereist niet erg veel hersenwerk om te berekenen, dat kansvol doorstarten na een
ruiming alleen maar kan slagen als er iets wordt veranderd aan de primaire en secundaire
omstandigheden die tot het virale of bacteriële malheur hebben geleid.
Met achterlijke beschuldigingen naar wilde watervogels, mussen, mezen, merels, muizen,
ratten, reeën, herten en zwijnen en omkoopacties om het gelijk te halen bij subversieve
inkoopwetenschappers, zullen toekomstige rampen niet kunnen worden voorkomen.
Onbegrijpelijk dus, dat financieringsbanken en assuradeurs nog altijd geen lessen trekken uit
de tsunami aan veterinaire ellende die afgelopen decennia Hollands kreupele en gammele
veestapels teisterde. Ook daar is het muildiergehalte kennelijk verontrustend hoog!

9. INNOVATIEF
Naast de traditionele pluimveehouders, die zich nu al jarenlang achter de façade van
“gangbaar” hebben teruggetrokken, keer op keer borg staan voor virale uitbraken en
hardnekkig bezig blijven met het beschuldigen en zwart maken van onze inheemse avifauna,
zijn er ook ondernemers die echt vooruitstrevend zijn en daarmee progressie maken.
Zo werden er op enkele plaatsen in ons land Rondeelstallen gebouwd, waarin de dieren
weliswaar overdekt worden gehouden, maar waarin hun levensomstandigheden
onvergelijkbaar veel beter zijn dan in de duizenden daglichtloze champignoncellen van de
Biblebelt en omstreken.

Tenslotte zijn kippen geen zwammen of tomaten en hebben de dieren recht op een
dierwaardig leven onder goede arbeidsomstandigheden. Tenslotte leveren zij de
broodwinning van hun opdrachtgever, die in ruil voor volpension iedere dag slechts een ei
per hen als contraprestatie wenst.
De rondeelstallen zijn jaarrond voor bezoekers toegankelijk, zodat eenieder er kan genieten
van de tevreden rondscharrelde hennen, een kopje koffie, thee of fris kan gebruiken en
heerlijke verse eitjes kan inslaan. Ook zijn er faciliteiten voor peuters en kleuters en zal ook
de opgroeiende jeugd het als een belevenis ervaren.
Zelfs is het mogelijk om bedrijfsmatige werkbesprekingen of stafvergaderingen te beleggen
temidden van vreedzame Barnevelders. Daarbij lijkt het Spotvogel een megawinstpunt, dat
CEO’s, Unit- en Teamhoofden zullen ervaren, dat zij bepaald niet de enigen zijn op dit
ondermaanse die de godganse dag hun tijd vullen met kakelen.
Een duidelijker win-win situatie is welhaast ondenkbaar!

10. JACHTIG
Geen enkele bedrijfstak wordt op een dermate jachtige wijze gekenmerkt door totaal
onnodige haast als de agrosector. Daarbij rijden er in ons land honderdduizenden
bemodderde en bemeste landbouwvoertuigen rond die bestuurd worden door chauffeurs
zonder enige rijvaardigheidsopleiding en derhalve zonder geldig rijbewijs.
Het is dan ook geen wonder, dat er dagelijks grotere of kleinere ongevallen met
landbouwvoertuigen plaatsvinden, die echter tot op het huidige moment niet centraal
geregistreerd worden. Het leidt dan ook zeer regelmatig tot bizarre situaties!

Dit is exemplarisch voor een bedrijfstak waarin men dag en nacht vooral achter zichzelf aan
rent in een rat race waarvan niemand ooit de zin, het nut en de noodzaak heeft onderzocht.
Zelfs het Landbouw Economisch Instituut niet. De slachtoffers zijn nagenoeg altijd
onschuldige burgers en die maat begint inmiddels ook al overvol te raken.

De wetgever – dezelfde die meent dat cruciale zaken als voedselveiligheid, natuur- en
milieuzorg en viraal-bacteriële volksgezondheid wel aan diezelfde boeren kunnen worden
overgelaten - deed er goed aan om zich hierover eens zeer ernstig te herbezinnen.

11. KAKELBONT
Het thema van hoofdstuk 10 is gewichtig genoeg om er nog wat uitgebreider aandacht aan
te schenken, omdat er jaarlijks tientallen zo niet honderden dodelijke of zwaar gewonde
slachtoffers ten offer vallen aan het vaak onverantwoord op de openbare weg en in de
publieke ruimte voortdenderende en moddersporen achterlatende landbouwverkeer.
Daarbij zijn niet alleen automobilisten maar ook motor- , scooter-, bromfiets en scootmobiel
rijders, fietsers, wandelaars, joggers en zelfs spelende kinderen hun leven niet zeker als zij
zich op de route van oogstende of mest uitrijdende boeren en loonwerkers bevinden.

Een tractor is een loodzwaar en erg instabiel massief blok gietijzer dat in handen van een
ondeskundige makkelijk tot moordwerktuig kan verworden. Het zegt geen zier als er een
snelheid limiterend bordje aan zo’n voertuig is bevestigd, want een beetje trekker haalt
makkelijk snelheden van 50, 60 of meer kilometers per uur.

Dat is natuurlijk volstrekte waanzin. Een tractor is een werktuig en dat hoort feitelijk niet
sneller dan stapvoets te kunnen rijden. Idiote en volstrekt overbodige aerodynamische
vormgeving kan een platgereden motorrijder, fietser of peuter namelijk niet meer tot leven
wekken!
Dit nog afgezien van de virale en bacteriële smetstoffen die landbouwwerktuigen dagelijks in
onze publieke ruimte verspreiden. Nieuwe wetgeving hieromtrent lijkt allerminst een luxe!

12. LACHWEKKEND?
Hoewel het boerenonbenul vaak tot ogenschijnlijk lachwekkende situaties voert, zoals hier
bij het Drongelense veer, kan men zich afvragen hoe ook dit weer zo enorm uit de hand
heeft kunnen lopen zonder dat de overheid zich er ooit inhoudelijk om heeft bekommerd.
Het uit de bocht vliegen en in de bermsloot belanden op een kaarsrechte openbare weg
komt bij landbouwwerktuigen namelijk veel vaker voor dan men op grond van de maximale
snelheid zou mogen verwachten. En helaas vallen daarbij ook regelmatig dodelijke of zwaar
gewonde slachtoffers te betreuren.

Ook vinden er veel ongelukken plaats doordat boeren en loonwerkers menen dat er op
openbare wegen in de publieke ruimte dezelfde verkeersregels gelden als in de
raaigrassteppen en maϊsdoolhoven waarin zij feitelijk thuishoren.
Dan kan er dus maar zo in potdichte mist een onverlichte spuitwagen vreemde capiolen
gaan uitvoeren op een autoweg of een boer met zijn silagewagen menen dat de
voorrangsregel voor snelverkeer ook op hem van toepassing is. Want toen het
denkvermogen werd uitgedeeld hebben erg veel boeren weer eens niet goed opgelet!

13. MESTOPSLAG
Dankzij de moderne veehouderij produceert vrijwel ieder landbouwbedrijf tegenwoordig
enorme hoeveelheden vloeibare mest. Aanvankelijk werd die drijfmest nog ongelimiteerd
uitgereden, maar door de steeds strakkere regelgeving ontstonden er vanaf de jaren ’80
allerhande vormen van mestopslag.

.
Omdat de opslagcapaciteit negatief wordt beïnvloedt doordat er zich onder in zo’n
mestopslag een dikke laag bezinksel vormt, is handmatig onderhoud noodzakelijk. Daarvoor
gelden natuurlijk veiligheidsregels, maar zoals alles in de agrosector zijn die er vooral om aan
de laars gelapt te worden.

Dit leidde bij Makkinga in juni 2013 tot de dood van drie personen terwijl een 4 e
ternauwernood gereanimeerd kon worden. In totaal zijn er op deze wijze landelijk echter al
vele tientallen fatale slachtoffers gevallen die echter merendeels buiten de statistieken
bleven.
Want zoals overbekend is blaakt de agrosector bepaald niet van zelfreflectie en is dag en
nacht in touw om alles wat er misgaat krampachtig buiten beeld en onder de pet te houden.

Dat varieert van mestlekkages bij het uitrijden of vanuit ondeugdelijke bassins tot
exploderende gierkelders, mesttanks en vergisters. Er is met mest dus veel meer stront aan
de knikker dan alleen maar bacteriële en virale tijdbommen. En wie mag dat betalen?

14. NALATIG
Nalatigheid is een der ergste ondeugden en Iedereen kent natuurlijk de gevolgen hiervan.
Denk alleen maar aan Roombeek in Enschede, aan het Hemeltje in Volendam en aan vlucht
MH17 over oorlogsgebied.

Al deze en talloze andere rampen hadden voorkomen kunnen worden door simpel na te
denken over waar men feitelijk mee bezig was en welke risico’s daarbij speelden.
Boeren, hun standsorganisaties en de voor hun wandaden verantwoordelijke politici lopen
niet bepaald over van verantwoordelijkheidsbesef als het gaat om de individuele en
gemeenschappelijke veiligheid op ons platteland en alles wat daarmee in relatie staat.
Een aantal lompe staaltjes daarvan zag u op de afbeeldingen in voorgaande hoofdstukken,
waarbij onnadenkende en volstrekt zinloze haastigheid in veel gevallen de levens van
onschuldige medeweggebruikers heeft gekost en waarbij giftige mestgassen inmiddels al
wagonladingen aan dodelijke bedrijfsslachtoffers opleverden.

Daarbij ligt de ware, door ondernemingszin gevoede, innovatieve geest op het platteland al
jarenlang onder een zerk en weet men niet beters te doen dan de door RABO, LTO en ZLTO
uitgesleten verkeerde paden te bewandelen. Paden, die hoe dan ook tot de complete
ineenstorting van deze korte termijn ruϊne zullen leiden!

15. ONTSPOORD
Er is wel meer volledig ontspoord aan de wijze waarop de circa 40.000 boeren in ons amper
34.000 km2 krappe landje met de publieke ruimte van zo’n 17miljoen landgenoten menen te
mogen en kunnen omgaan.
Zo rijden en raggen ze dag en nacht zonder een cent wegenbelasting te betalen met hun
bevuilde materieel over onze openbare wegen en laten daar glibberige en stinkende sporen
van mest, slik, klei, modder en andere bagger achter.

Die rotzooi mag doorgaans door Openbare Werken, de brandweer of de wegbeheerder
worden opgeruimd. Uit gemeenschapsmiddelen dus. Over al het menselijke leed en de
megalomane materiӗle schade die men veroorzaakt hebben we het dan nog maar even niet!

Het is natuurlijk van de krankjorume, dat gedeputeerden en wethouders moeten uitrukken
om borden te plaatsen en dat openbare wegen soms langdurig veranderen in pistes zoals
men die op stockcar racecircuits vindt. En dat alles dus alleen maar vanwege die boeren!
Bij dat alles mogen we natuurlijk ook niet vergeten, dat andermaal door al dat raggen en
rausjen de alom in onze agrarische gebieden en op de bijbehorende erven welig tierende
smetstoffen van ziekten, plagen en andere mankementen waarvan alle landbouwhuisdieren
en alle akker- en tuinbouwgewassen te lijden hebben, letterlijk van hot naar her worden
gesleept. Dat wordt namelijk niet vermeld op die borden, maar de schade daarvan mag ook
weer door de samenleving worden opgehoest. Men zou er als burger zélf van gaan boeren!

16.POTENTIEEL
Toch zou in potentie iedere boer – ongeacht of hij al dan niet een vrouw zoekt – een
verantwoord, milieubewust en duurzaam producerend toekomstgericht bedrijf kunnen
hebben. De basisvoorwaarden: grond, opstallen, machines en vakmatige expertise zijn
immers alom op het platteland aanwezig. Dat zegt men althans zélf!

Als men de guts heeft om de gangbaar geworden grootschaligheid met louter uitermate
kwetsbare monoculturen te verruilen voor een moderne versie van het gemengde bedrijf en
zich alleen nog richt op vermarkting binnen de eigen regio, dan kan er op korte termijn al
een gans ander soort agrarische sector ontstaan.

Zonder kooien voor kippen, kooien voor zeugen en kisten voor kalveren zou de veesector al
een veel humaner smoel laten zien aan de consument, die straks alleen nog maar zaken zal
willen doen met boeren voor wie dierenwelzijn voorop staat.
Boeren, die dan eindelijk waarachtige zelfstandige ondernemers zijn geworden en die
zichzelf, hun dieren en hun klanten recht in de ogen zullen kunnen kijken. Boeren kortom,
die de consumenten waar voor hun geld leveren en die echt trots op hun bedrijf kunnen zijn.

17.Q-KOORTS
Bij alle virale en bacteriële plagen die ons platteland sinds 1997 teisterden en waarover al
uitgebreid werd bericht in de voorgaande delen van deze Spotvogelreeks, sprong de Qkoorts eruit als meest bedreigend voor de volksgezondheid.
Helaas echter viel de uitbraak van deze ziekte in een tijdsgewricht dat werd gedomineerd
door onzinnige stemmingmakerijen over een aanstormende H1N1 pandemie.

Die zou vooral de Rotterdamse vakgroep van Ab Osterhaus uit de monetaire zorgen helpen
en ons kijkersvolk bevrijden van virologisch RIVM-testbeeld Roel Coutinho. De schade mocht
de gemeenschap ophoesten!
Omdat er al jaren tevoren was gewaarschuwd voor de Q-koorts maar twee kabinetten
Balkenende op dat moment belangrijker zaken aan het hoofd hadden, raakten duizenden
mensen besmet met dit virus, waarvan er tientallen kwamen te overlijden.

Terwijl er zich dagelijks een stroom van nieuwe Q-koorts patiënten meldde en de hele
gemeente Bernheeze besmet en ziek leek te zijn, triomfeerde de farmaceutische industrie
via het koppel Osterhaus-Coutinho en schafte Ab Klink een gigavoorraad Tamiflu aan. Niet
tegen Q koorts, maar tegen een pandemie die nooit zou komen.
Het kan niet voldoende benadrukt worden dat dit alles valt toe te rekenen aan het CDA, dat
vanaf 1 februari 2002 veel te druk was met het “saneren” van de pluimveesector en het om
zeep helpen van de Flora en Faunawetgeving. Blader er de “Handelingen” maar op na!

18. ROTZOOIEN
De vier kabinetten Balkenende waarmee het CDA tussen 2002 en 2010 feitelijk het recht op
deelname aan het landsbestuur voor de rest van de eeuw zou hebben moeten verspeeld,
kenmerkten zich door de meest banale vormen van wanbestuur en machtsmisbruik.
Maar dit alles was nog maar kinderspel in vergelijking met wat men vervolgens onder leiding
van de kopkleppende neoliberale roerganger Rutte ten nadele van de civilisatie van onze
maatschappij heeft geflikt. Onze toch al verdrukte natuur heette ineens een verliespost en
moest rendabel worden gemaakt. Of liever verkocht aan boeren en projectontwikkelaars!
Want boeren? Dat zijn immers onze échte natuurbeheerders. Samen met hobbyjagers, die
zich van het CDA en de VVD faunabeheerders mogen noemen.

Terwijl boeren almaar harder kakelen over ondraaglijke faunaschade, jagers op almaar meer
bij wet beschermde dieren mogen knallen en boeren in ruil daarvoor tot wel 6x de
jachtpachtprijzen per hectare hebben verhoogd, raaskalt Sybrand Buma over de zorg voor
een leefbaar land en de cruciale rol die het CDA daarin zou moeten spelen.
Zeg Sybrand, voel jij je wel helemaal helder in de bovenkamer? Leugenaars, feitenverdraaiers en wetverkrachters horen niet thuis in het bestuur van een land dat zich graag
beschaafd en ontwikkeld noemt. Zéker na Rutte 1 moet dat toch zonneklaar zijn!

19. SALMONELLA
Al sinds jaar en dag is Salmonella een zeer wijd verspreide ziekteverwekker die feitelijk in alle
takken van de intensieve veehouderij aanwezig is, maar die vooral bij pluimvee en bij
consumptie van kipproducten tot gezondheidsproblemen of zelfs sterfte kan leiden.
De bacterie komt in een groot aantal variëteiten voor en is vooral gevaarlijk wanneer men
niet of slecht doorgewarmde voedingsproducten consumeert. De hoogste tol eist deze
ziekteverwekker dan onder zeer jeugdigen, kraamvrouwen, chronisch zieken en bejaarden.

Salmonella is als onderdeel van de reguliere darmflora van alle soorten vee, niet weg te
denken uit dierhouderijen, slachterijen en uit verwerkings- en verpakkingscentra. Ook in de
keuken tiert de bacterie soms welig, waarbij vooral gootstenen en snijplanken berucht zijn.

Hoewel dus letterlijk alom tegenwoordig, treden er verrassend weinig gevallen van
grootschalige salmonellavergiftiging op. Dat lot trof in 2012 wel het Harderwijkse bedrijf
Foppen, waar een partij gerookte zalm met deze bacterie besmet bleek te zijn.
Die zalm wordt grootschalig gekweekt langs de noordelijke kusten van de Atlantische
Oceaan op een wijze die vergelijkbaar is met de moderne varkenshouderij. Dus met royaal
gebruik van krachtvoer waarvan herkomst en samenstelling vaak obscuur is.
Mogelijk was die uitbraak dus feitelijk een gevolg van de intensieve zeevishouderij en is
Panga of Tilapila de volgende besmettingsbron. Of gewoon: de gekweekte regenboogforel!

20. TULPEN
“Wat mijn mond niet zeggen kan, dat zeggen tulpen uit Amsterdam!” Dit onbenullige lied
werd amper 8 jaar na de capitulatie gecomponeerd door de zich Ralf Arnie noemende Pruis
Dieter Rasch en in 1956 op vinyl uitgebracht met teksten van zijn landgenoten Gunther
Neumann en Ernst Bader. Een vreemd soort van Wiedergutmachung naar mijn oordeel.
Er is dus absoluut niks Nederlands aan deze schlager. Daarom zoeken er nu al meer dan een
halve eeuw drommen toeristen naarstig doch tevergeefs naar de bloeiende bollenvelden in
de stadsjungle tussen de in 1890 gedempte Rozengracht en de nog intacte Bloemgracht.

Afgezien van de Keukenhof, waar men hopelijk het fatsoen heeft om de gifspuit in het
bestrijdingsmiddelenhok te laten, is het echter in de Binnenduinstreek, de Haarlemmermeer,
de Purmer, de Wormer, de Beemster, de Schermer, Het Grootslag, de Haze – en Zijpepolder
en de Wieringermeer ieder voorjaar om te stikken.

Bewoners van zowel het buitengebied als in de kleine plattelandskernen klagen massaal over
hoofdpijn, misselijkheid, duizelingen, braken en chronische vermoeiheid. Alle buitenwater is
vergeven van residuen van Imidaclopryd, Roundup en talloze andere persistente troep. En
alle bijen en andere bloembezoekers sterven massaal. De Haag vindt al dat gezeur onzin. Het
gaat om onze agro-economie. Daar mag je als Nederlanders best kanker van krijgen!

21. UITROEIEN
De Nederlandse agrarische sector is feitelijk in een ding maar heel erg goed en dat is het
uitroeien van al wat hen niet zint. Vanaf de wederopbouw in de jaren ’50 toucheerde men
echter miljarden guldens en euro’s uit de schatkist. Om de natuur te ontzien en kwetsbare
levensvormen te behouden!
Nooit was er enig moment waarop men zich dankbaar betoonde tegenover Moeder Natuur
voor al die volstrekt onterecht geïncasseerde kapitalen. Integendeel: onder aanvoering van
LTO/ZLTO en hun talloze infantiele lobbyclubs betoonde men zich tegenover de natuur als
de Taliban van de Lage Landen. Ongeletterd, ongemanierd en tot in iedere vezel verdorven!

Waar bleven onze grutto’s, kieviten, scholeksters, tureluurs, kemphanen, slobeenden en al
die andere weidevogels? Boeren streken jarenlang 40 tot 60 euro per nest op en zorgden
ervoor dat er geen kuiken groot kwam! Uitroeien die handel en nog een schepje erbovenop!
Nu voert men een vuile leugenoorlog tegen onze wilde ganzen. Ook vogels waarvoor zij eerst
in tientallen jaren miljoenen hebben geïncasseerd. En zo vergaat het straks ook onze merels,
lijsters, roodborstjes, koolmezen, pimpelmezen, vinken, groenlingen, putters etc. Allemaal
schadelijke rotzooi volgens boeren, die het Faunafonds al zo gek kregen dat er nu al
jarenlang almaar meer schade voor die inherent nuttige zangvogels wordt uitbetaald.
Het moet afgelopen zijn met de terreur van amper 40.000 boerenbedrijven tegen de natuur
en fauna die aan 17 miljoen Nederlanders toebehoren. Dit land is groot genoeg voor die 17
miljoen mensen om vreedzaam met de natuur samen te leven. Maar die circa 40.000
gesubsidieerd vervuilende en de natuur uitroeiende boeren kan ons land missen als kiespijn!

22. VERANTWOORDELIJKHEID
De verantwoordelijkheid voor het gros van de ellende die in dit dossier over het voetlicht
wordt gesleurd valt natuurlijk toe te rekenen aan de zittende regering, waarvan onze sneller
pratende dan nadenkende premier nog steeds niet lijkt te beseffen welk een wandaden hij
tegen land en volk heeft begaan in zijn eerste flaterkabinet. En ook daarna!
Hij liet immers toe, dat de moedwillig veroorzaakte Schipholellende werd aangegrepen om
tienduizenden onschuldige en weerloze dieren af te slachten als ware het ongedierte. Maar
het ongedierte zit in Den Haag en weigert om te luisteren, te lezen en dan pas te handelen!

Mocht er onverhoopt een crash plaatsvinden waarbij wilde ganzen betrokken zijn, dan
kunnen er hutkoffers vol bewijzen a décharge tegen de Staat der Nederlanden en haar
doofblinde regering worden overlegt. De koppen die dan zullen rollen zaten nooit aan
genzennekken!
Met de verkrachting en de moedwillige vedere verwording van de Flora en Faunawet is het
al net zo triest gesteld. Die schanddaden werden destijds verricht door CDA en VVD, maar
kunnen nog minutieus gereconstrueerd worden m.b.v. de Handelingen der Tweede Kamer.

Het zou dus de liberale premier en de confessionele voorzitter van de Raad van State niet
misstaan als zij onderzoek zouden vorderen van al wat er gedurende de parlementaire
jaren 2002 – 2012 m.b.t. de Flora en fauna wet moedwillig is verkracht en verworden ten
faveure van boeren- en jagersbelang. Wetgeving behoort immers deugdelijk te zijn!

23. WETSGETROUW
Het is een uitermate slechte zaak, dat wetgeving en handhaving in belangrijke mate in
handen zijn van een politiek cohort dat al jarenlang pleit voor minder wetten en dat zelf als
een dolgeworden hond tekeer gaat met de kwaliteit van opsporing en handhaving.
Neem bijvoorbeeld het detachement jachtopzieners, stropers en gewone jagers die door Ivo
Opstelten werden omgekat tot Boa’s. Het gros van deze lui dient helemaal geen wettig
gezag, maar werd als Groen Netwerk of Breboa alleen maar in het leven geroepen om ’s
ministers kapitalistische jagende vriendjes van justitiële rugdekking te voorzien.

Het groene boa-cohort is een horde slecht gemanierde nepagenten die een verbaliserend
schrikbewind voeren in grofwildrijke gebieden waar de top van het Nederlandse
bedrijfsleven, de bancaire –en vastgoedsector, het notariële- en rechterlijk-justitiële
conglomeraat en de hoge ambtenarij zich gewapenderhand te buiten gaan aan onze fauna.

Er is in ons overbevolkte land geen behoefte aan Gestapo-achtige jachtvazallen, maar aan
nette gezagsdienaren met goede omgangsvormen en een onbesproken blazoen. Aangiften
van jachtmisstanden mogen niet langer worden doorgespeeld naar omgekatte jagers, maar
dienen door de nationale politie behandeld te worden,
Dat leverde in februari 2014 de aanhouding van de stropende KNJV directeur Douwe
Boersma op. Er is dus reden genoeg om Ivo Opstelten vanuit het parlement aan te pakken!

24. XENOFOBIE
Nene’s of Hawaiganzen behoren tot de zeldzaamste watervogels ter wereld. Zij waren ooit
de aanleiding tot de oprichting van The Wildfowl Trust door Sir Peter Scott en werden door
ons in juni 2008 binnen de 10 km zone rondom Schiphol waargenomen!
Vanwege de aan krankzinnigheid grenzende graad van achterlijke xenofobie jegens alle
diersoorten die er bij ons vrijlevend voorkomen, liepen of lopen deze endemische ganzen
dus kans om door hobbyjagers afgeknald of door de gereformeerde Duke-horden vergast te
worden.

Datzelfde geldt ook voor Nijlganzen, Canadese ganzen en Indische ganzen die hier dankzij de
(meestal jagende) mens zijn ingeburgerd. Ook al leven de eerstegenoemde twee soorten al
ruim een eeuw probleemloos in West-Europa en omvat de wereldpopulatie van de
Euraziatische Indische gans minder dan 10.000 vogels, niets heeft de wetgever er toe
kunnen brengen om te stoppen met deze waanzinnige heksenjacht.
Die werd dan ook niet ingegeven door weloverwogen en wetenschappelijk onderbouwde
feiten, maar louter ingeblazen door naar rotting en bederf stinkende boeren- en jagerslucht.
Want hoe meer diersoorten er bejaagbaar zijn, des te lucratiever het “jachtgenot”van de
jager en des te hoger de pachtinkomsten van de boer.

Zulke motieven gelden niet bij de confessioneel-neoliberale bloedjacht op de kleine
populatie volstrekt onschuldige Hoek van Hollandse huiskraaien. Het onbenul regeert!

25. IJDELLIJK
De verderfelijke haat en moordlust jegens onze inheemse fauna leidt nu al een ontluisterend
decennium lang tot afzichtelijke horrortonelen in onze buitengebieden. Vooral onze wilde
ganzen, maar ook eenden, zwanen, koeten, kraaien, kauwen, roeken, eksters, gaaien,
houtduiven, holenduiven, vossen, konijnen, hazen, reeën, herten en zwijnen hebben daar
zwaar onder te lijden.

Voor de goede orde: veel van deze dieren eten weliswaar raaigras, maar dat gewas wordt als
monocultuur dermate grootschalig verbouwd dat nagenoeg de totale natuurlijke
biodiversiteit van onze buitengebieden erdoor vernietigd is. Om van de landschappelijke
verwoesting nog te zwijgen! Gekwantificeerd een schadepost van honderden miljarden!

Iedere melkveeboer maait tegenwoordig per groeiseizoen wel 6 tot 8x kuilgras en daardoor
is nagenoeg onze totale weidevogelstand uitgemoord. Daarnaast ontvangt men voor iedere
kreet, zucht en kreun miljoenen euro’s overheidssteun.
Nu probeert men opnieuw om onze wilde watervogels de schuld te geven van een
pluimveeziekte waarvan men zelf de oorzaken creeërt en als sector dus de schuld draagt. De
maat is meer van vol en het Nederlandse volk moet haar natuur en fauna terugkrijgen.
Daarvoor dient de Flora en faunawetgeving minutieus gerepareerd en moeten alle smetten
eruit gebrand worden. Want de natuur is een Maatschappelijk Belang van onuitsprekelijke
waarde en is eigendom van de totale Nederlandse samenleving. Dat bezit is goud waard!

26. ZIEKELIJK
De Nederlandse agrarische sector is ziek. Doodziek! Dat was al rond 1970 bekend en is voor
eenieder die lezen kan na te bladeren in alle geschriften die verschenen rond het uitbrengen
van het eerste rapport van de Club van Rome. Maar daarmee veegde men bij CDA en VVD
het boerenachterstuk af en sloeg, sektegetrouw, dom en kortzichtig alle gefundeerde
waarschuwingen in de wind.
Waarschuwingen, die ook allemaal naadloos en tot vér achter de komma zijn uitgekomen.
Dit kwam niet uitsluitend omdat de schrijvers ervan zulke visionaire gaven bezaten, maar
omdat iedereen met normaal functionerende hersenen kon bedenken dat het ontketende
agromonster in een helse mess zou uitmonden.

Niet alleen ons kostelijke landschap en onze onmisbare levenslucht werden meedogenloos
om zeep geholpen, ook met dierenwelzijn, fatsoen en beschaving veegde men de vloer aan.

Van meet af aan was toen al bekend, dat veterinaire ziektekiemen zich vooral ontwikkelen
en verspreiden in en via dierlijke mest. Niet voor niets noemde Stichting Natuur en Milieu in
1972 een brochure “Bio-industrie, na ons de Strontvloed!”
En ook niet voor niets gaf men toen een andere brochure de titel “Bio-industrie: Augiasstal
in natuur en landschap.” Papier is erg geduldig en overleefd moeiteloos alle boerenleugens!

Zo valt er dus ook anno 2014 nog makkelijk na te bladeren, dat er al in 1972 klip en klaar
werd gewaarschuwd voor alle virale, bacteriële en milieuhygiënische ellende en rampspoed
die de schrokkerige en onverzadigbare boerse uitbreidingshonger zou veroorzaken.
Tot in detail zijn al die voorspellingen uit de nooit gewaardeerde en zelfs verguisde en
gecriminaliseerde “Kenniseconomie ‘70” uitgekomen. En nog steeds blijft men die
boodschap negeren en ontkennen en met blinde oogkleppen massale uitbreiding prediken.

Zo stevent men dus willens en wetens af op ramp na ramp na ramp na ramp, waarbij keer op
keer miljoenen dieren op weerzinwekkende wijze zullen worden vermoord en vernietigd. En
als dat zo uitkomt, slaafs mattende “wets”dienaren op onschuldige burgers zullen worden
losgelaten. Want aan luisteren en ter harte nemen heeft men in Den Haag geen boodschap.

Dat is abject, bizar, infaam, crimineel en typerend voor een overheid die zich door de, op het
eigen failissement afstevenende, bestiale confessioneel-neoliberale machtsmores laat
dicteren. Want hersenloos onzinnige winstmodellen bedenken en najagen heeft nog nooit
tot een houdbare duurzame economie geleid, maar al wel megalomane schade berokkend!

COUNT YOUR SHEEP, DON’T FALL ASLEEP!

