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From roswell, with lies……

Little boy
Op 6 augustus 1945 werd boven de Japanse havenstad Hiroshima de
eerste atoombom tot explosie gebracht, drie dagen later gevolgd door een
tweede die de stad Nagasaki verwoestte.
Met deze vergeldingsactie voor Pearl Harbor werd Uncle Sam in een
klap de eerste (en tot dusverre enige) natie die het atoomwapen
gebruikte tegen ongewapende en volkomen weerloze burgers.
Deze aanval kostte direct aan zo’n 250.000 mensen het leven en zou
minstens nog eenzelfde aantal slachtoffers eisen als gevolg van
stralingsziekten en kankers.
Vanuit de ruimte werd deze massale vernietiging kennelijk
waargenomen door schepselen, die besloten om nader poolshoogte te gaan
nemen bij de veroorzakers van zulk een massaslachting onder hun
medemensen.
Bijna 2 jaar later namelijk, op 8 juli 1947, crashte er bij Roswell in de
Staat New Mexico een vliegend voorwerp van buitenaardse makelij,
waarvan de bemanning deze onzachte landing echter met de dood
moest bekopen.

De crash vond niet zomaar op boerenland plaats, maar op geringe
afstand van de Royal American Air Force basis Roswell.
En dit was niet zomaar een militair vliegveld, maar destijds de enige
plaats waar het Amerikaanse leger haar kernwapens had opgeslagen!
En dus ook de plaats van waaruit twee jaar eerder de dodenvluchten
naar Honsu hadden plaatsgevonden!
Vanaf dag 1 na het bekend worden van deze crash is het “dossier
Roswell”omgeven met leugens, feitenverdraaiingen, foutieve
voorstelling van zaken en bedreigingen of erger tegen personen die niet
in de pas liepen met hen opgelegde spreek- of publicatieverboden.
Uncle Sam had duidelijk iets te verbergen en heeft daar langs officiële
weg zelfs nu – na ruim 68 jaar- nog steeds geen boekje over open
gedaan.
Kennelijk vormde en vormt de lilliputter- bemanning en/of hun
thuisfront voldoende reden voor Witte Huis en Pentagon om de kaken
opeen en de boeken strak gesloten te houden.
Inmiddels is na 1969 ook duidelijk geworden wat daarvan de
achtergronden zijn en waarom de technisch geslaagde maanlanding
nooit een echt vervolg heeft gekregen. Daarvoor is nu eerst een lesje
verzwegen moderne geschiedschrijving nodig, dat zo op het oog niets met
het virale thema van deze serie van doen heeft.

Maar wellicht zal ook die schijn bedrog blijken te zijn!

Roswell: de crash

·

In de nacht van 4/5 juli 1947 trok er een hevig noodweer over de staat New Mexico.
Tijdens dat noodweer hoorde veeboer William Mac Brazal een luide knal, als van een
explosie of crash. De volgende dag inspecteerde hij zijn ranch in het gebied ten
noordwesten van Roswell om te zien hoe het vee het er die nacht vanaf had gebracht.
Tot zijn grote verbazing stuitte hij daarbij op een macabere vondst in het ruige,
rotsachtige terrein ten noordwesten van Roswell. Tot zijn verbijstering zag hij over een
grote oppervlakte verspreid liggende stukken metaal die hij niet kon thuisbrengen en
die van een hem onbekende legering waren. Daarvan nam hij enkele stukken mee,
toonde die aan zijn buren en bracht ze naar de sheriff in Roswell.

Die sheriff, George Wilcox, meldde het aan de nabijgelegen luchtmachtbasis Roswell Army
Air Field (RAAF), waarvandaan in augustus 1945 de bommenwerpers Elona Gay en Bockskar
de steden Hiroshima en Nagasaki hadden vernietigd en waar beide toestellen sinds
november 1945 hun thuishaven hadden. En waar het hele mondiale arsenaal operationele
kernbommen lag opgeslagen!
Samen met zijn deputy stelde Wilcox vervolgens een onderzoek in en vond daarbij de
crashsite van een schotelvormig voorwerp, dat zich met kracht in de steile rotswand van een
smalle kloof had geboord. Nadat hij ook deze vondst bij de RAAF had gerapporteerd, werd
het gehele gebied hermetisch afgesloten door het leger.
Maar al in de ochtend van 7 juli meldde de kolonel William Blanchard, commandant van de
509th Bomb Group, aan de media dat er sprake was van de crash van een buitenaards
ruimteschip. Méér dan 30 kranten in de hele USA brachten dit nieuws in hun avondedities!

Echter: al binnen enkele uren verscheen er een communiqué vanuit de staf van generaal
Roger Ramey, commandant van de Eighth Air Force Division in Forth Worth Air Field in Texas,
ruim 400 mijl verwijdert van de crashsite. De orders voor dat communiqué kwamen van
generaal Clements Mc Mullen in Andrews Army Air Field bij Washington DC: de militaire
achtertuin van het Witte Huis!
Met nogal doorzichtige leugens werd kolonel Williams Blanchard feitelijk plein publiek voor
lul gezet met de mededeling, dat hij de resten van een weerballon had aangezien voor
fragmenten van een buitenaards ruimteschip.
Het ging dus ineens niet meer om een Ufo, maar om een meteorologisch hulpmiddel!

Ramey vertelde er niet bij dat US Air Force op dat moment juist van start was gegaan met
het als TOP SECRET geclassificeerde PROJECT MOGUL waarvoor men, voor die tijd erg
hightech uitgeruste, weerballonnen het luchtruim liet kiezen om de Sovjets te misleiden.
Het zou de start worden van een leugenlitanie die tot op de huidige dag voortduurt en
waarbij men zichzelf gedurende de inmiddels verstreken 58 jaar talloze malen heeft
tegengesproken. Waarheid achterhaalt immers op termijn alle leugens!
Kolonel Blanchard maakte bijvoorbeeld ondanks deze zogenaamde canard niet zomaar
carrière: hij bracht het maar liefst tot viersterren generaal en Vice Chief of Staff of the United
States Air Force! Vanzelfsprekend heeft hij zich in die functie niet meer over Roswell kunnen
uitlaten. Van een doeltreffende wijze van intellectueel wegpromoveren gesproken!
Dat zichzelf erover uitlaten kon na diens pensionering wél oud generaal Arthur E. Exon, in
1947 als luitenant kolonel werkzaam op de basis Wright Field bij Dayton, Ohio, waarheen de
wrakstukken vanuit Roswell werden overgebracht.
Generaal Exon zei in 1990 hierover: “It was brought into our material evaluation labs. Some
of it could be easily ripped or changed, but there were other parts of it that were very thin
but awfully strong and couldn’t be dented with heavy hammers . The overall concensus was
that these pieces were from space!”
Ook mr. Glenn Dennis, destijds werkzaam voor de Bannard Funeral Home in Roswell
herinnert zich nog goed de bestelling vanuit de RAAF om hermetisch afsluitbare grafkisten
van kinderformaat en de vraag hoe lijken geconserveerd moesten worden die al enige tijd in
staat van ontbinding verkeerden.
Hij is evenmin vergeten hoe hij diezelfde avond het militaire hospitaal op de basis bezocht
en tijdens een gesprek met een hem bekende verpleegster hardhandig werd verwijderd. Van
die vrouw vernam hij ’s anderdaags over de autopsie op lijken van onwereldlijke schepselen,
die deels al in staat van ontbinding verkeerden en een vreselijke stank verspreidden. Dat was
zijn laatste gesprek met die ooggetuige. Kort daarop werd zij overgeplaatst naar Engeland!
Niet alleen mr. Dennis werd fysiek bedreigd, talloze andere ooggetuigen ondervonden de
keiharde repressie van de Amerikaanse overheid. Zo werden sheriff Wilcox en farmer Mc
Brazal en hun families met de dood bedreigd en is er nadien nooit meer een woord over
deze crash over hun lippen gekomen.
Het is dan ook boven twijfel verheven dat andere betrokkenen, zoals de bergers van de
lijken en de brokstukken, de analytici in Ohio, het hospitaalpersoneel en andere militaire
ooggetuigen eenzelfde doodsbedreiging voor henzelf en hun naasten zullen hebben
ontvangen als Wilcox en Mac Brazal ten deel mocht vallen.
Wat probeert men zo krampachtig te verbergen?

roswell: de impact
Omdat ook in 1947 de fotografie allang was uitgevonden en mensen toen ook al geruime
tijd niet meer met behulp van rooksignalen, tromgeroffel of postduiven met elkaar
communiceerden, zat het er natuurlijk dik in dat de waarheid achter de
weerballonsmoes niet lang verhuld zou blijven.
Het was dan ook spijtig voor hen die met de feiten rotzooiden en de waarheid
manipuleerden, dat zij de Intelligence Officer luitenant kolonel Jesse Marcel van RAAF
(anno 1947de enige nucleaire luchtmachtbasis ter wereld) tegenover zich vonden.
Na zijn pensionering zou deze, in rang en positie eerste, ooggetuige brandhout maken
van alle leugens en onomwonden verklaren, dat het 100% zeker om een ruimteschip
van buitenaardse oorsprong ging. Het casco was vederlicht en gemaakt uit flinterdun
metaal waarin zelfs met een 16 ponds bankhamer nog geen deuk of kras te maken viel!
Tekenend dus, dat in 1997 een zekere Kal K. Korff de getuigenissen en reputatie van
Jesse Marcel Sr. op een schandalige wijze in twijfel trok met lijsten van gefakete
‘tegenbewijzen’. die hem duidelijk zijn aangereikt vanuit Washington DC. Ook een
manier om als ranzige schrijver aan de kost te komen!
Er zijn helaas meerdere lezingen van de omvang en impact van deze crash, die variëren
van drie schotels met elk drie bemanningsleden tot een enkel ruimteschip waarin zich
negen buitenaardse wezens bevonden.
Een aantal daarvan werd bij de crash naar buiten geslingerd, maar ook werden er
inpandig lijken gevonden. Naar verluidt zou één bemanningslid de ramp hebben
overleefd en daardoor in een ware intelligencehell zijn belandt, die mogelijk model heeft
gestaan voor het latere Guantánamo Bay folterprogramma.

Van de autopsie zijn later foto’s naar buiten gekomen, waarvan moeilijk is te bepalen of
zij authentiek zijn of dat zij het product zijn van geraffineerde trucage. Maar bij
vergelijking met fotomateriaal van ufo-crashes in andere delen van de wereld lijken de
hier afgebeelde opnamen wel waarheidsgetrouw te zijn.

Het lijkt er dus op dat de hierboven getoonde foto’s authentiek zijn en dat er niet mee is
geknoeid. Het sterke verval van de meeste lichamen kan duiden op een directe dood bij
het crashmoment, terwijl de andere slachtoffers wellicht nog enige tijd hebben geleefd.
Daarbij is het goed om zich te realiseren, dat de crash plaatsvond midden in de zomer
tijdens onweer in het subtropische klimaat van New Mexico. Organismen die afkomstig
zijn uit een anaeroob leefmilieu zullen in een zuurstofrijke zwoele en vochtverzadigde
omgeving extra snel in staat van ontbinding geraken.

Bijzonder opmerkelijk is het, dat alle lijken aan iedere hand slechts drie vingers en aan
iedere voet slechts drie tenen bleken te bezitten. Geslachtelijke kenmerken lijken te
ontbreken en het geheel oogt eerder als klonen van eenzelfde stamcel dan als
waarachtig zelfstandige entiteiten.
Het lijkt een opmerkelijke tegenstelling, dat lichamen die kort na overlijden al in
ernstige staat van ontbinding kunnen verkeren, een stijfheid vertonen zoals te zien is bij
de berging van een der lijken door twee militairen.

Dit doet eerder denken aan het stollingsproces zoals wij dat kennen bij synthetische
stoffen als plastics en nylon en ook bij oliën en vetten, dan aan natuurlijke lijkenstijfheid
in afstervend levend weefsel.
Ook in dit opzicht roept deze crash dus vele vragen op.

Dat geldt evenzeer voor de verhalen over gasten uit de ruimte, die na een crash levend
werden aangetroffen en zonder beademingsapparatuur in ons aardse
zuurstofverzadigde milieu zouden kunnen overleven. Dat lijkt me pas écht een science
fiction verhaal.
Als door een crash of anderszins de atmosferische drukregulatie in het toestel wegvalt
en men komt onbeschermd in de buitenlucht terecht, dan zal een niet aards wezen met
dezelfde problemen te kampen krijgen als aardse astronauten bij zuurstofpanne buiten
onze dampkring.
Einde oefening!
En overleeft men al dan niet met hulpmiddelen wél, dan loeren er miljarden
ziektekiemen waartegen zo’n buitenaards wezen geen enkele weerstand zal hebben.
Bacteriën bijvoorbeeld
En virussen!
Griep, om maar eens wat te noemen!
U begint nu hopelijk te begrijpen waarom men in het Pentagon vanaf die Roswellcrash in
1947 ineens zo’n haast maakte met het ontwikkelen van bacterieel-virale
strijdmiddelen?

Roswell: de niet geleerde lessen

Behalve in leugens verspreiden, feiten verdraaien en waarheid manipuleren is Uncle
Sam ook fenomenaal in het ontkennen van feiten en in het vergeten om lering te trekken
uit eerder gemaakte fouten. Dat zagen we in Vietnam en Irak in volle hevigheid
ontsporen en ook de War on Terror dreigt zo’n zelfde verloop te gaan krijgen.
Ook het ruimteprogramma vaart al vanaf het prille begin een bedenkelijke, door
neokolonialistische zelfzucht gedomineerde, koers. Wie herinnert zich niet de woorden
van Neil Armstrong toen hij als eerste mens op de maan het federale dundoek plantte en
de Stars and Stripes denkbeeldig op een niet bestaande bries liet wapperen?

Die grote stap voor de mensheid kostte uiteindelijk de nodige mensenlevens en meer
dan 20 miljard dollar. En het leverde een hoop gruis en gesteente op van dezelfde aard
en samenstelling en met daarin versteende fragmenten van dezelfde eencelligen die ook
in puin van Mars, Pluto, Venus en alle andere planeten zullen worden gevonden.
Want het heelal en al wat daarin rondzweeft werd immers bij de Big Beng gevormd uit
een immens hemellichaam, waarvan al die planeten fragmenten zijn. Het is afhankelijk
van de aanwezigheid van de componenten zuurstof en water of er zich ergens hogere
levensvormen tot ontwikkeling hebben doen komen.
Dat kunnen er tientallen, maar evengoed ook honderden of wellicht zelfs duizenden zijn,
die echter voor de mens onbereikbaar zijn omdat de reis erheen een mensenleven of
langer zou duren. Het is dus een zinloze gedachte om op deze wijze op zoek te blijven
gaan naar hemellichamen met enigszins vergelijkbare omstandigheden als op aarde.
Maar terug naar de maan zit er na 17 Apollovluchten met slechts vier geslaagde
landingen ook niet meer in. Dit is naar verluidt het gevolg van een merkwaardig feit, dat
al direct na de eerst maanlanding van Apollo 11 plaatsvond en angstvallig wordt
verzwegen. Want daarin zijn onze vrienden immers grootmeesters!

Het verhaal gaat namelijk, dat al direct bij die eerste maanlanding werd ontdekt, dat er
zich in en op de bodem van de nabijgelegen krater niet te negeren voorzieningen
bevonden die duidden op de permanente of periodieke aanwezigheid van intelligent
leven.

Dit schijnt bij de volgende bezoeken van de Apollovluchten 14, 16 en 17 bevestigd te zijn
en bij die laatste gelegenheid zou NASA te verstaan hebben gekregen dat het zó wel
welletjes was, dat de maan geen Amerikaans bezit is en dat men er goed aan zou doen
om er nooit meer terug te keren.

Het wekt nauwelijks verbazing dat men deze goede raad hooghartig in de wind heeft
geslagen en onder het mom van onderzoek naar de aanwezigheid van water sinds 2009
een geheim project uitvoert, waarbij alle als ‘strategisch verdacht’ aangemerkte plaatsen
op zware bombardementen worden getrakteerd.
Maar het is allang bekend dat er water is op de maan. Niet alleen werd er jaren geleden
al de aanwezigheid van ijs in de bodem van een der polen aangetoond, ook zijn er m.b. v.
de Humboldt-telescoop plaatsen ontdekt met al dan niet permanent oppervlaktwater.
Zelfs lijkt het wel zeker te zijn dat dit water wordt aangevoerd vanaf de aarde en dat dit
de vaak intensieve meldingen van UFO-activiteit bij en boven grote zoetwaterreservoirs
als Baikalmeer, Lake Michigan, Lake Victoria en op minder intensieve schaal ook bij
grote meren in Polen, Finland, Zweden en elders, kan verklaren.

We komen daar straks nog op terug, maar stellen nu vast dat men vanuit Washington en
Cape Canaveral kennelijk moedwillig aanstuurt op een conflict met een Galactische
tegenstander, waarvan men geen benul heeft welk een toorn die over de aarde kan
uitstorten als de maat vol geacht wordt.
Maar indachtig de feilloze precisie waarmee men vanuit outer space in 1947 de
thuishaven van Little Boy en Fat Man wist te localiseren mogen wij gewone stervelingen
er van uit gaan, dat ook de afzender van de recente bommenregen op Sister Moon dan
zijn trekken thuisbezorgd zal krijgen. Dat lijkt me smullen op CNN-live!
Overigens heeft Uncle Sam destijds in de visie van Spotvogel niet écht gelogen en was er
bij de Roswellcrash wel degelijk ook sprake van wrakstukken van een tijdens dat
noodweer opgelaten weerballon.
Want afgaande op de stellige beweringen van kolonel Marcel en generaal Exon viel er
immers in het flinterdunne plaatwerk van de schotel zelfs met zware bankhamers geen
deuk te maken.
Het kan dan ook bijna niet anders of de schroothoop die in eerste instantie door Mac
Brazal op zijn ranch werd gevonden, moet afkomstig zijn geweest van het
intrumentarium van die enorme weerballon.

Dat zal er dus ongeveer zo hebben uitgezien!
Het instrumentarium aan deze ballon, die juist op RAAF was opgelaten, zal de
boordradar hebben verstoord, waardoor de schotel ermee in aanvaring kwam en
crashte.
It’s that damned simple!

De toengoeska catastrofe
In de vroege ochtend van 30 juni 1908 werd de arbeidende bevolking van het MiddenSiberische dorp Vanavara opgeschrikt door een hels kabaal. Aan de oostelijke hemel was
juist de zon aan het opkomen en bescheen met haar eerste stralen een immens
kokervormig voorwerp, dat met enorme snelheid richting aarde kwam.
Zeker wel honderd dorpsbewoners waren er getuige van hoe deze glanzende cilinder
enkele koerswijzigingen uitvoerde en daarbij hoeken sloeg zoals men dat vaak
opgejaagde en in het nauw gedreven hazen had zien doen.
Het was duidelijk dat er grote problemen moesten zijn met de besturing van dit
aanstormende ruimteschip, dat rakelings langs het dorp vloog en over de Steenachtige
Toengoeska rivier verdween in de richting van de handelspost Strelna.
Ineens was er een verblindende lichtflits die gepaard ging met een hittegolf die
baardharen en wenkbrauwen deed verschroeien, losliggend hooi en brandhout in vlam
zette en de gebladderde verf van gevels van woonhuizen en voorraadschuren af
brandde.
De lichtflits ging gepaard met een plotseling opstekende extreem zware windstoot, die al
wat los zat mee voerde en aan de steigers afgemeerde vissersboten los sloeg. Direct
daarop hoorde men een zwaar onaards gerommel. Alsof er een heel regiment huzaren
van de tsaar passeerde!

In doodsangst en vertwijfeling staarde men ongelovig naar de noordwestelijke hemel,
waar zich een snel groter wordende angstaanjagend zwartgrijze wolk verhief, die tot
hun verbijstering de vorm aannam van een gigantische weidechampignon.

Rust werd de angstige dorpelingen echter niet gegund, want overal moesten spontaan
ontstane brandjes worden geblust en verspreid liggende bezittingen worden verzameld.
Terwijl de paddenstoelwolk zich almaar uitbreidde bewezen opstijgende rookpluimen
dat de taiga op veel plaatsen in brand was geraakt.
Na enige tijd besloten de veeboeren van het dorp om te gaan kijken hoe hun
rendierkudden het er vanaf hadden gebracht, die graasden in het gebied waar de
explosie zojuist had plaatsgevonden. Hen wachtte echter een bizarre ontgoocheling.

Zij troffen een gebied aan dat over een oppervlakte van meer dan 2000 km2 nagenoeg
geheel ontbost was en waarin de bomen met hun toppen afgekeerd lagen van het punt
waarboven zich de explosie had voorgedaan. Van hun rendieren vonden ze slechts de
geblakerde kadavers terug.
Hoewel er inmiddels ruim een eeuw is verstreken heeft de taiga zich nog lang niet overal
van deze catastrofale explosie herstelt, hoewel er op bepaalde plaatsen juist sprake is
geweest van extra sterke groei in de jaren die op de detonatie volgden.

Maar alom zijn nog de sporen te zien die de vuurstorm destijds in tienden van seconden
heeft aangericht en wordt pijnlijk duidelijk, hoe vernietigend een kernexplosie kan
uitwerken op al het leven en het natuurlijke ecosysteem.

De kracht van de explosie boven het Toengoeskagebied wordt geschat op zo’n 2000 x de
kracht van Little Boy, die in 1945 Hiroshima verwoestte. En hoewel Toengoeska in
autonoom Russisch gebied ligt, bemoeit Uncle Sam zich via de NASA anno nu ook al met
disinformatie over de oorzaak van déze kernramp annex spaceshipcrash!
Die gigantische explosie zou volgens NASA niet zijn veroorzaakt door een meteoriet en
evenmin door een ruimteschip, maar door een astroide!
Spotvogel heeft daarover al jarenlang een heel andere mening en de aanwijzingen voor
zijn gelijk zijn nog altijd zichtbaar en bewijsbaar op de plaats waarboven de explosie
zich heeft voorgedaan.

Die macabere plek wordt namelijk al sinds de zomer van 1909 gemeden door alle
bewoners van de streek. Dieren die er grazen strieven destijds ter plekke en vogels die
er overheen vlogen stortten dood ter aarde. Er komt daar al decennialang niemand meer
die het eigen leven lief is!

Ook met wetenschappers die hier vanaf de jaren ’20 onderzoek deden is het slecht
afgelopen. Zover bekend stierven zij allen aan stralingsziekten!
Het lijkt dan ook plausibel dat bij de detonatie van de kernlading die het buisvormige
ruimteschip voortstuwde, de uit onverwoestbare metalen componenten opgebouwde
reactor recht naar beneden is “afgevuurd” en zich nog altijd ter plaatse bevindt.
Doordat Leonid Koelik pas in 1927 zijn eerste expeditie naar het rampgebied kon
houden, het vervolgens nog jaren duurde voordat dit inslagpunt gelokaliseerd werd en
kort daarna WO2 begon, direct gevolgd door de Koude Oorlog , is er feitelijk nooit goed
gezocht naar mogelijke restanten van die kernreactor.
Wel is bekend dat er, vanaf het moment waarop dat technisch mogelijk was, een sterk
verhoogde nucleaire straling in dit hele gebied is gemeten: speciaal in cambiumlagen
van bomen die na 1908 zijn opgegroeid.
Ook is bekend dat er artificiële nucleaire isotopen zoals jodium 136 en cesium 137 zijn
aangetroffen in de bodem, in de vegetatie en in dieren die in het Toegoeskagebied leven.
Zulke isotopen komen niet in de natuur voor en zijn onlosmakelijk verbonden met de
kunstmatige opwekking van kernenergie.
Daarbij is expliciet vastgesteld, dat cesium 137 niet in natuurlijke staat op aarde
voorkomt terwijl jodium 136 een vervalproduct is dat uitsluitend bij kernsplijting
ontstaat.
Het plaatje is nu wel duidelijk, dus gaat u er maar even voor zitten!

Het Toengoeskagebied ligt niet ver van het Baikalmeer: een van de grootste
zoetwaterbekkens ter wereld! Al sinds oude tijden spreekt de lokale bevolking over
bezoekers uit de ruimte, die met hun vliegende arrensleeën op het water landen en daar
vaak in verdwijnen.
Omdat water in het heelal een erg schaars goed is lijkt het plausibel, dat beschavingen
uit ons zonnestelsel of van verder weg dit en andere reservoirs benutten en daarvoor
niet eerst om toestemming vragen in Moskou, Washington or whereever.

Want als men dit al miljoenen jaren doet, dan is het natuurlijk onzin om voortdurend dat
kleinzielige en enghartige politieke gerotzooi bij te houden. Daar zou zélfs een marsman
lunatic van worden!
Er zijn getuigenverklaringen van bewoners van de streek rondom het Baikalmeer, die
spreken van perioden met sterke nachtelijke activiteit van vreemde lichtverschijnselen
boven deze immense binnenzee.
Ook zijn er zegslieden die spreken van onverklaarbare val van het waterpeil met soms
wel meer dan een meter, terwijl er vrijwel alleen maar wateráánvoerende smelt- en
regenrivieren in het meer uitmonden en de referentieverdamping niet groot is.
Dit wetende en overwegende lijkt het dus aannemelijk, dat de cylindrische lawaaimaker
die in de vroege ochtend van 30 juni 1908 eerst de rust verstoorde in Vanavara en
vervolgens de grootste kernramp ooit op aarde veroorzaakte, gewoon een waterhaler
met panne is geweest.
Dit overdenkende lijkt het wel een aardige en gepaste geste om hen op ons nationale
eensloks- waterreservoir Hofvijver te attenderen.
Daar is men immers verzot op vuurwerk!

No dogs allowed!

Save the world……

…….And fuck up!
Spotvogel januari 2015.

