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Spotvogel

Over the borderline

Hoe houdt men een virus cool in een koud land?

Nackt!
Alleen al bij het woord lopen de koude rillingen
me over het lijf!
Onwillekeurig dwalen de gedachten dan naar
typen als Nina Hagen met haar hartenkreet
“Ich war schwanger, fἄngt am zu kotsen” en
naar Nena Kerner, die aan neun und neunzig
luftballons nog niet genoeg had om er ééntje goed
te blazen!
Maar met evenveel gemak denkt Spotvogel terug
aan Deutsche mἄdel die zich niet eerst op vinyl
hoefden te laten persen om te bewijzen dat ze er
feitelijk niets van bakten.

Voordat het mij wordt kwalijk genomen dat hier
vanaf nu niet verder over wordt uitgeweid zei
hier gememoreerd , dat Spotvogel tijdens zijn
leven in tijd gerekend vele jaren in de Heimat
doorbracht, zonder er zelfs maar één dag een vast
woonadres te hebben gehad .
Tijdens al die Duitse reizen, soms vlak over de
grens maar veel vaker letterlijk tot in de
uithoeken van alle Bundeslἄndern, leerde hij
onze oosterburen letterlijk tot in knieholte en
oksel kennen.
Afgezien van soms ondraaglijke transpiratiearoma’s ontdekte hij daarbij Ehepaaren die
elkander al een halve eeuw of langer van bedstee
tot urinoir en van ontbijttafel tot avondgebed
kennen, maar onderling nog nooit het DU-woord
hebben gebezigd!

In dat opzicht heeft hij vooral de voormalige
West-Duitse Bondsrepubliek als contactueel
wurgend ervaren, terwijl de omgangsvormen in
de toenmalige DDR ronduit erfrischund waren.
En eigenlijk nog altijd zijn!
Daarom komt hij ook erg graag beoosten de
voormalige vopoblokkaden en heeft daar in de
relatief korte periode na de Wende meer
hartelijke en hartverwarmende contacten gehad
dan in de tientallen ijskoude West-Duitse jaren
die daaraan vooraf gingen.
Wellicht is dit verleden er wel de oorzaak van,
dat Duits bloot op deze zomerse flierefluiter vaak
over komt als een ijspegel zonder kledij. En
gelooft u mij: als jarenlange bezoeker van FKKBadenstellen weet ik ook nu weer waarover er
gesproken wordt.

De “Wilden Hühner” die afgebeeld zijn in de kop
van dit openingswoord mogen zich wat mij betreft
dan ook snel een solide boerinnendracht laten
aanmeten, zolang ze maar niet uit de kleren
gaan.
Want het leven is al ondraaglijk genoeg met
wekelijks dat platvloers-onvermogende Boer
Zoekt Vrouw over de vloer.
God zei dank wordt daarvan bij ons nog niet ook
een Duitse versie uitgezonden!

Wilde eenden soep
De allereerste vogel die een mens bewust leert kennen is niet de ooievaar, maar de eend.
Wie groeide er niet op in een wandelwagentje of aan het handje, terwijl moeder de
eendjes voerde en daarbij luid “poele, poele, poele” riep?
Tien tegen een dat het dan voornamelijk wilde eenden waren die zich aan dat brood
tegoed deden, al komen er door bastaardering met witte kwakers ook allerhande bonte
mengelingen voor. Die worden merkwaardigerwijze “soepeenden” genoemd, maar
goede koks en bewuste eters weten, dat eendensoep geen gangbaar gerecht is.

Witte kwakers en bonte soepers zijn dus eigenlijk ook wilde eenden, zoals de deskundige
SBB-boswachter Freek Mayenburg terecht bij zijn mooie winterfoto heeft gezet.
Echter, de media maakten vanaf november 2014 een soepzootje van de berichtgeving rond
de Vogelgriep, door alles wat er in onze natuur rondvliegt en kan zwemmen maar voor wilde
eenden uit te schelden.

Dat begon nadat een jager aan de Ummanzer Bucht op het Duitse Oostzee-eiland Rügen een
wintertaling geschoten had en ter controle naar een virologisch laboratorium stuurde.
Hoewel er in de berichtgeving werd gesteld, dat dit dier geen ziekteverschijnselen toonde
mag worden afgevraagd, waarom die jager zijn buit dan viraal heeft laten onderzoeken.
Was dat wellicht omdat er in datzelfde gebied in 2006 een ernstige uitbraak van Vogelgriep
heeft plaatsgevonden en er in latere jaren ook viraal besmette eenden in die omgeving
werden aangetroffen? Of schoot hij die vogel juist uit de lucht omdat hem iets aan het
diertje was opgevallen? Dit kan nooit virus zijn geweest, want die smetstof is onzichtbaar!

Niet onzichtbaar en zelfs voor een slechtziende waarneembaar zijn het formaat en de
kleurpatronen van dit eendje, waarvan de Duitse media dan ook de correcte naam
Krickente noemen.
Bij ons verschenen echter krantenkoppen waarin werd gerept over hoog pathogene
vogelgriep bij de Wilde Eend en ook het NOS-journaal sprak over deze watervogelsoort.
Dat er daarbij terzijde werd opgemerkt dat het een wilde wintertaling betrof doet niets
af aan de onzorgvuldigheid van deze berichtgeving.
Een taling is weliswaar een in het wild levende eendensoort, maar daarvan komen er in
ons land nog enkele tientallen andere soorten voor. Daarom heeft de systematiek nou
juist al die verschillende namen bedacht en staan al die zelfstandige soorten ook als
zodanig in de determinatieboeken en in de wet geregistreerd!
Het is al erg genoeg dat professionele organisaties als SOVON en Vogelbescherming
spreken van Soepeenden waar men bastaardeenden bedoelt. Maar de media maakten er
al vanaf de derde week van november een échte Potage de canard-domestique van!

Een kameel is geen dromedaris
Zoals we in het vorige hoofstuk al zagen is er een groot verschil tussen de Wilde Eend als
vogelsoort en “eenden” die in wilde staat in de natuur voorkomen, zoals talingen. Het
ongenuanceerde roeptoeteren dat sinds de invoering van de kenniseconomie
gemeengoed is geworden, lijkt echter aan zulke essentiële zaken geen boodschap te
hebben.
Dat mocht ook de Smient ondervinden die, het werd al eerder gememoreerd, louter aan
de hand van de vondst van een tweetal viraal besmette (of behandelde?) keutels als
verspreider van de Vogelgriep zou zijn ontmaskerd. Maar ziedaar: agrarisch vakblad de
Boerderij kopte meteen met de verkeerde vogelsoortnaam boven haar artikel, terwijl de
erbij afgedrukte foto gelijktijdig de onjuistheid ervan aantoont.

Wat voor de wintertaling geldt, gaat ook op voor de smient. Beiden zijn wildlevende eenden
die fysiek, morfologisch en ecologisch structureel verschillen van de Wilde Eend. Door alle
eenden maar klakkeloos als wilde eenden te etaleren wordt de realiteit geweld aangedaan
en wordt de lezer/toehoorder al dan niet moedwillig op het verkeerde been gezet.

Er kan niet luid en vaak genoeg op worden gehamerd, dat misleiding begint bij foutieve
informatie via de media. Daarom is het cruciaal dat de bevolking er op kan vertrouwen, dat
al wat hen via officieel erkende nieuwskanalen wordt aangereikt, ook 100%
waarheidsconform is.
Als we er al niet op kunnen vertrouwen dat makkelijk uit elkaar te houden eenden als wilde
eend, wintertaling en smient gewoon bij naam en toenaam worden genoemd en niet
tekstueel of illustratief met elkaar worden verwisseld, waar blijven we dan met de
betrouwbaarheid van berichtgeving over onzichtbare agenda’s m.b.t. een nog veel
onzichtbaarder virus?

Spotvogel zal u snel uit de droom helpen: met de betrouwbaarheid van die essentiële
informatie waarop iedere burger/consument recht heeft, is het al jarenlang abominabel
gesteld.
Dat begon immers al in 2003 met de verzinsels van Wolleswinkel en van den Brink en het tot
waarheid daarvan proclameren door Cees Veerman. En dit kankergezwel zette zich jaar na
jaar in almaar ernstiger mate voort.
Tot op de huidige dag!

Daarbij zijn list, bedrog en feitenmanipulatie tot handelsmerk geworden ter bescherming
van een branche, die feitelijk al 20 jaar geleden tot onder het maaiveld had moeten worden
herverkaveld, gesaneerd en gehumaniseerd.

Dit alles werd en wordt dus al jarenlang geblokkeerd en tegengewerkt door lieden als
Wolleswinkel, die al in februari 2003 zonder een grein aan bewijs wilde eenden ervan
beschuldigde dat zij met hun uitwerpselen vrijloopkippen zouden hebben besmet.
Inmiddels weten we uit wetenschappelijke studies, dat het actueel rondwarende virus een
artificiële oorsprong heeft, uitsluitend in de intensieve pluimveehouderij voorkomt en via
uitgereden mest de natuurdieren besmet.
Dat die dieren zodoende dragers worden van een onnatuurlijke smetstof valt alleen maar de
intensieve pluimveesector zéif aan te rekenen. Het wordt hoog tijd dat men daarvoor vanuit
de samenleving de gepeperde en zonder microscoop zichtbare factuur gepresenteerd krijgt.
Desnoods gecamoufleerd als Russisch ei!

Von rügen bis rostock und weiter…….
Begin januari bleek een ooievaar in de Tiergarten Rostock besmet te zijn met het hoog
pathogene H5N8. Men ging er meteen toe over om alle 9 ooievaars te ruimen, hoewel de
dieren natuurlijk ook best gevaccineerd hadden kunnen worden.

Bovendien bleek als snel, dat die ruiming niet kon voorkomen dat ook de kolonie rode
ibissen werd geïnfecteerd.
Omdat die dieren samen met reigers het buitenverblijf delen zorgde dit voor een ware
slachting onder de reigerachtige vogels in deze dierentuin.
Maar het kwaad was natuurlijk al geschiedt want een eenmaal aanwezig virus laat zich
moeilijk verwijderen, zeker in een omgeving waar vermoedelijk aldoor verse aanvoer van
besmet materiaal plaatsvindt.
Want hoewel de directie het park afsloot voor publiek en een onderzoek liet instellen naar
in- en uitgaand verkeer in de periode voorafgaand aan de uitbraak, leek het Spotvogel
meteen al zonneklaar waar de oorzaak gezocht zou moeten worden.

Ooievaars, ibissen en reigerachtigen zijn immers alleseters, die in particuliere collecties,
menagerieën en dierenparken vooral worden gevoerd met slachtafval, vis en
………eendagskuikens!
Toevallig weet Spotvogel dat er in het kustgebied in de Umkreis van Rostock nogal wat grote
pluimveehouderijen en broederijen gevestigd zijn en vers in het geheugen liggen nog de
uitbraken op Rügen in 2006 bij het Wittower Fἂhre.
Het kan bijna geen toeval zijn dat uitgerekend daar eind november een wintertaling werd
geschoten die besmet bleek te zijn met datzelfde hoog pathogene virus.

.

Er kan dan wel gebazeld worden over een Aziatische aanvoer van deze smetstof door
trekkende watervogels, maar het is veel aannemelijker dat de voortdurende dumping van
enorme hoeveelheden pluimveemest op landerijen langs de gehele Baltische kust inclusief
de eilanden Poel en Rügen ervoor heeft gezorgd, dat zich daar een hoog pathogene
broeihaard van Aviare influenza heeft ontwikkeld.
Dáár doen onze smienten in nazomer en herfst de besmetting op en datzelfde geldt ook
voor de kleine zwanen, wilde zwanen en knobbelzwanen die er in de herfst hun vaste
stopover pleisterplaatsen hebben.

Door zwanen individueel herkenbaar te maken zijn de trekwegen naadloos in kaart gebracht
en is dus duidelijk te herleiden welke plaasen zij bezoeken tijdens de herfst-, winter- en
voorjaarsstops.
Het viraal besmette Baltische kustgebied is voor alle drie de zwanensoorten cruciaal! Er
wordt daar echter tot aan de waterlijn pluimveemest uitgereden op graslanden en akkers!
Juist in die natte grazige gradiënten foerageren de pleisterende watervogels in de vroege
herfst, voordat zij verder trekken naar West-Europa. Als er ergens onderweg van Siberië naar
ons land een mogelijkheid is om besmet te raken, dan is het wel langs die Baltische kust!

Dat is nog niet zo aan de Kuhrische Nehrung bij de Litouwse grens, waar de kuststreek geen
goede foerageermogelijkheden voor hen biedt. Maar vanaf Gdansk/Sluspk strekt zich
feitelijk tot aan de Dollard een aaneenschakeling van uitmuntende habitats uit, waar zich op
talloze plekken energetische tankplaatsen voor deze gevederde reizigers bevinden.

Helaas hebben in de voorbije 25 jaar veel Nederlandse agrariërs in deze streken
spotgoedkoop en met geleend Rabo-kapitaal enorme landbouwbedrijven opgekocht en
blijven zij onverminderd zaken doen met Nederlandse toeleveranciers.
Vooral mest is daarbij een zeer gezocht artikel.
Enfin, vult u zelf maar in!
Elders heeft Spotvogel al beschreven, hoe hij dat stinkende spoor stroomopwaarts volgde
vanuit het Duits/Poolse grensgebied tot aan de Mestac bij Gemert.
Maar ook de mogelijk virale mestsporen langs de Poolse Oostzeekust werden in de eerste
jaren van deze eeuw in kaart gebracht en aangemeld.
Maar niemand bij enig Ministerium oder Kreisverwaltung für Landwirtschaft, LNV of EU-loket
toonde zelfs maar de geringste inhoudelijke belangsteling.
Alles zou immers op papier wel goed zitten, want het ging toch om gecertificeerde
transporten?
Waar bemoeide ik mij mee!

Terwijl dus de ene na de andere vlucht smienten en zwanen met virale besmetting vanuit
Polen/Duitsland ons land binnenkomt en boeren met hun strontlaarzen door de weilanden
sjouwen en ongezuiverd hun pluimveestallen betreden, kakelen de vetbetaalde
Erasmusvirologen uit hun dikke nek dat wilde watervogels de daders zijn!
Men hoeft geen Duitser te zijn om zulk walgvolk een milde vorm van Entlösung toe te
wensen!

Meppen und cloppen(burg)

In de overgangsfase van de roerige Sinterklaastijd naar de ingetogen Kerst- en
eindejaarsperiode werd de noordoostelijke grensstreek opgeschrikt door een tweetal al
dan niet waarachtige uitbraken van hoog pathogeen virus in onze Niedersachsense
buurstreken Cloppenburg en Emsland.
Dat begon met een vermoedelijke uitbraak bij de eerstgenoemde plaats, zo’n veertig
kilometer over de grens.
Daar werd dus zekerheidshalve een megastal vol kerngezonde kerstkalkoenen geruimd
omdat men vermoedde dat de dieren de niet natuurlijke vogelgriepvariant H5N8 onder
de los bevederde leden hadden.

Bij zulke ruimingen heeft Spotvogel al sinds april 2003 het, met tal van voorbeelden en
bewijzen keihard te onderbouwen, gevoel, dat er een of ander materieel geschil aan de
basis moet liggen van zo’n gewelddadige ingreep.
Want bij ‘verdenking’ is er nog lang geen sprake van een waarachtig existeren van de
aanwezigheid van een gevaarlijke mutant en waarschijnlijk zouden de dieren toch
binnen een of hooguit twee weken geslacht zijn om als kerstbout te kunnen worden
verkocht.
Gelooft u mij: het is altijd goed om zich af te vragen wie er gebaat is bij zo’n ruiming!
Die vraag kunnen wij hier jammer genoeg niet beatwoord krijgen, maar het staat wel als
een paal boven het winterpeil van Ems en Westerwolder AA, dat er zich hier al net zulke
verdachte zaken afspeelden als bij ons in Groene Hart, Kamperveen en Kootwijkerbroek.

Daarbij blijkt men ook geen mallemoer te hebben geleerd van de ellende die zich in 2003
heeft afgespeeld in de pluimveesector en gaat men overdroten door met het heen en
weer slepen van eieren, pluimvee en pluimveeproducten.
Het hele verloop van de zogenaamde uitbraken van Vogelgriep boezemt bovendien ook
dit seizoen al van meet af aan het unheimische voorgevoel in van stiekem gerotzooi met
een onzichtbaar en reukloos tactisch strijdmiddel!
Dus net als in 2003 met de toenmalige Vogelgriepuitbraken: “toe maar jongens: ze
kunnen toch niks bewijzen!” Dat wist men bij LNV immers al dankzij de Mkz-proeven in
de Noordoostpolder in 1983-84 en bewees haar bruikbaarheid in 1997 en 2001,
waardoor er openlijk twijfel rees aan de rechtmatigheid van veel ruimingen.
Zo voert de bevolking van ons eigen Kootwijkerbroek al jarenlang een proces tegen de
Staat der Nederlanden vanwege de volstrekt onrechtmatige ruimingen van
melkveestapels in 2001.
Absoluut feit: er wás nooit MKZ in Kootwijkerbroek!
Net zo min als er daar in 1997 Varkenspest was en er in 2003 Vogelgriep heeft geheerst.
Vanuit het “crisiscentrum” in de kazerne bij het aangrenzende Stroe heeft LNV dat
allemaal bij nacht und nebel geregeld via AID, RVV, NVWA en CVI!

Nu ziet men met lede ogen hoe onwillige Nederlandse boeren naar het Emsland
uitwijken en moesten daar kennelijk enkele schoten voor de boeg worden gelost.
Wie de voorspelbare paden van een door mensenhand gemaakt virus kent, kan zoiets
makkelijk doorzien!
De Cloppenburgse kalkoenen en de Meppense hennen vielen ten offer aan louche
machinaties waarbij de open en ongecontroleerde grenzen erg behulpzaam waren.
Aan de Kerstman heeft het niet gelegen dat de eindejaarsstemming in het Emsland
banaal werd vergald door zinloze ruimingen. Maar Spotvogel wist toen al, dat ook dit
weer een “tactisch gevalletje “ was geweest!

cvi: een unheimisch soepzootje
Weer teruggekeerd van zijn virtuele Oost-en West -Pruissische omzwervingen wordt
Spotvogel gewaar dat het instituut dat zojuist nog vluchtig de virale malversatierevue
passeerde maar liefst tweemaal van zich liet horen.
Die nieuwe informatie mag u natuurlijk niet onthouden worden, evenals het
ongetwijfeld niet malse commentaar dat er op gegeven kan worden.

Zo blijkt uit dit bericht dat op 21 november in de Boerderij verscheen, dat men er al
enkele dagen nadat er in Hekendorp zieke kippen werden aangetroffen en een bedrijf

werd geruimd in slaagde, om dit gecompliceerd in elkaar gefabriceerde artificiele virus
zodanig te ontleden, dat men zelfs de eigenschappen ervan meent te kunnen
doorgronden.
Maar dat is nog niet alles. Want er wordt altijd noest, hard, verbeten en verblind
gewerkt aan de Lelystadse Houtribweg, waar men zich sinds de privatisering van de
WUR letterlijk uit de naad peest om op iedere willekeurige vraag exact het antwoord te
vinden dat de vraagstellende klant wenst.
Als oud-LNV ambtenaar met talloze contacten kan Spotvogel nog aardige verhalen
vertellen over dit veterinaire rovershol aan de boorden van het Markermeer.
Bijvoorbeeld hoe hij in 1984 werd gebeld door een ministeriële collega van het
toenmalige instituut voor diergeneeskunde CDI met de vraag, of Siberische ganzen het
MKZ-virus meegebracht zouden kunnen hebben vanuit de DDR. Dat leek vraagsteller
namelijk erg waarschijnlijk i.v.m de recente uitbraak van die ziekte op 2 plaatsen in de
Noordoostpoder. Het was toen januari, ijzig koud en het melkvee stond al 3 maanden op
stal en werd vanuit de afgedekte kuil en met zolderhooi gevoerd.
Beste lezeres /lezer, als u nu uiterst rechts op bovenstaande foto de turbinelijn van
Windpark Urk naar de verre einder volgt, dan belandt u vrijwel exact in beide stallen
waar destijds dus zogenaamd die Mkz was uitgebroken!
Mijn advies aan die collega was dus, om vooral grondig te controleren of een laborant of
schoonmaker wellicht onvoorzichtig was geweest bij het uitkloppen van
laboratoriummateriaal!
Jaren later vernam ik off the record van een Haagse stafcollega, dat het CDI bij wijze van
proef in 1983 en 1984 Mkz had uitgezaaid in de NOP bij Espel en Creil. Toen ik hem
vertelde van dat telefoontje en die insinuaties richting wilde ganzen werd hij furieus en
schijnt maatregelen genomen te hebben.
Maar toen Hayo Apotheker korte tijd nadien als minister niet wilde meewerken aan
virale vuiligheden om op grote schaal Mkz als saneringsmiddel voor ongewenste
melkveehouderij te gaan gebruiken, kreeg hij een doorgeladen pistool onder de neus
gedrukt!
Brinkhorst voegde zich wél en zo kreeg ons land die Mkz-ruimingen waar ook in het
vorige hoofdstuk iets belangrijks over wordt geschreven.
Het huidige CVI is overal voor inkoopbaar omdat men het grootste deel van de
jaarbegroting zelf moet verdienen en ook nog winst moet draaien.
Daarom is alles wat uit die koker komt verdacht.

Gelukkig komt er nu aan de WUR een beweghing van kritische wetenschappers in gang
die er in november voor zorgden, dat als eerste de disfunctionerende Alterra-directeur
zijn biezen moet pakken.
Dat er nog maar velen mogen volgen, want puin en restafval is er al voldoende in dit
land!

U zult dan ook wel kunnen begrijpen, dat bovenstaand artikel wel de limit is na alles wat
er vanuit de alkoven en dierendodencellen aan de Houtribweg aan de zuiverheid en
deugdelijkheid van de wetenschap en de diergeneeskunde is misdaan.
Een instituut dat zich al tientallen jaren onledig houdt met het verspreiden van pure en
botte ellende onder mens en dier zou administratief, ideologisch en fysiek met de grond
gelijk moeten worden gemaakt. Liefst zo snel mogelijk!

Liegen, zaaien en graaien
Sinds Spotvogel de waarheid kent achter de zogenaamde Mkz-uitbraken op
melkveehouderijen bij Espel en Creil in de Noordoostpolder in 1983 en 1984, is hij
ervan overtuigd dat er aan iedere virale- of bacteriële veterinaire uitbraak in ons land en
vermoedelijk ook bij de buren verdachte luchtjes kleven.
Dat geldt bij ons trouwens niet alleen voor de Vogelgriep, maar ook voor uitbraken van
New-Castle Disease, Varkenspest, Mond en klauwzeer, Blauwtong en Q-koorts!
Die luchtjes veranderden wat herkomst betreft weliswaar meermalen van naam en
luidden achtereenvolgens Centraal Diergeneeskundig Instituut (CDI), Instituut voor
Diergeneeskunde (ID) en nu dus Centraal Veterinair Instituut (CVI).
Echter, mét Shakespeare mogen wij – maar in het bijzonder ons ministerie van Economische
Zaken en dat van Veiligheid en Justitie – zich ernstig afvragen: “what’s in a name?”
Want een naam van een instituut zegt immers geen lor wanneer deze steeds veranderd,
doch de inhoudelijke strekking ervan alleen maar een almaar moeilijker te controleren lading
beoogd te dekken.
En exact datzelfde geldt ten aanzien van de Vakgroep Virologie van het Erasmus Medisch
Centrum te Rotterdam, waar men de pot met gemeenschapspecunia ’s vele malen
belangrijker acht dan gewetensvol handelen en waarheidsconforme berichtgeving.

Ook dat is niet nieuw en werd door Spotvogel al in 2006 en 2008 in zijn beide
vogelgriepdossiers “De Pestvogels van Veerman” en “Wachten op de Pandemie” over het
voetlicht gehaald.
Maar wat wilt u? Van een overheid die zélf tot in het beenmerg en schaambeen verkankerd
is door dubbele agenda’s en wetmanipulatie, valt nul komma niets te verwachten bij het
aanpakken en uitroeien van ontoelaatbare praktijken bij instellingen waarmee men
allerhande subversieve zaakjes regelt!

Daarom bedelt onze regering, die zich al decennialang doof houdt voor onderbouwde
waarschuwingen over de totaal ontspoorde veehouderij en de gezondheidsrisico’s die men
daarmee over land en volk uitspreidt, opnieuw bij de EU om extra fondsen.
En daarom is het ook zo bewonderenswaardig, dat onze kordate staatssecretaris Sharon
Dijksma zich geen viraal geïnfecteerde veren in de bilnaad laat duwen door het ziekmakende
agro-industriële complex en hun benepen kortzichtige branche- en sectorgenootschappen,
maar klip en klaar durft te zeggen waar het op behoort aan te komen bij de veehouderij.
Hygiëne!
De Gezondheidsdienst voor Dieren drong daar al in 2003 op aan, toen haar Rosmalense
dierenarts Jan Bosch na werkbezoek aan een besmette pluimveestal in Teeffelen ziek werd
en enkele dagen daarna in het Bossche Jeroen Bosch-ziekenhuis kwam te overlijden.
Dierenarts Bosch had zich bij dat werkbezoek gericht naar de veiligheidsadviezen die waren
opgesteld door Roel Coutinho’s RIVM en die door CDA-staatssecretaris Clémence Ross –van
Dorp werden geadviseerd aan alle personen die uit hoofde van hun werkzaamheden
pluimveestallen moesten betreden.

Daarmee scoorde Ross dus door nalatigheid de eerste officiële vogelgriepdode in ons land,
maar zij noch haar politieke thuisfront is daar toen op aangesproken. Dit was wél het geval
met Ab Klink, toen enkele jaren later Gerda Verburg ons land de Q-koorts schonk!
Uiteindelijk gaat het bij al die dierziekten om onze nationale volksgezondheid en is het aan
twee politieke partijen te danken dat deze op zulk een schandelijke wijze ondergeschikt is
gemaakt aan uitermate dubieuze economische belangen.
De namen van die oorzakelijke voorwerpen?
CDA en VVD!
Terugdenkend aan de in het geniep als Buitenparlementair Saneringsmodel uitgevoerde
“Vogelgriep-epidemie” van 2003 betwijfeld Spotvogel ten zeerste, of Jan Bosch toen
inderdaad wel het enige dodelijke slachtoffer is geweest.
Het honderdenvoudige personeel voor al die ruimingen ronselde LNV namelijk via
tussenpersonen als RVV en NVWA en louche uitzendbureaus bij loketten van de Sociale
Dienst, bij coffeeshops en bij moskeeën.

Het laat zich gemakkelijk raden, dat er op die wijze erg veel illegalen deel zullen hebben
uitgemaakt van die ruimingsploegen. Als zulke mensen destijds aan de gevolgen van een AIinfectie zijn overleden, dan is dat 100% zeker buiten de boeken gebleven!
Want hoewel er gespecialiseerde bedrijven zijn die werken met vakmensen, gaf LNV er in
2003 de voorkeur aan om maar wat aan te rotzooien met ongeschoold ronselpersoneel. De
strenge veiligheidsregels die nu worden gevolgd vormen er al een aanwijzing voor, dat er
destijds veel mis moet zijn gegaan!

Dit alles kan Sharon Dijksma natuurlijk onmogelijk weten, omdat dit gedeelte van de LNVportefeuille die zijn beheerd niet bepaald overloopt van zelfreflectie en openheid. Evenmin
kan zij geïnformeerd zijn over de ware achtergronden, die de basis vormden van alle
veterinaire uitbraken die ons land sinds januari 1997 mocht meemaken.
Daarom dringt Spotvogel al jarenlang aan op een Parlementair Onderzoek naar het hele
dossier Veterinaire Uitbraken, bij voorkeur begeleidt door ondersteunend onderzoek vanuit
een speciaal geformeerd team van de Rijksrecherche / AID.
Zodat eindelijk de onderste steen boven zal komen!

In plaats van nog langer te luisteren naar de leugenpraat waarmee foute raadgevers naar
aanleiding van de uitermate verdachte “uitbraken” in Hekendorp, Ter Aar, Zoeterwoude en
Kamperveen de beschuldigende vinger richtten op de wilde watervogels, deed zij er goed
aan om te lezen wat Doctor Jacyntha van Dijk op 8 november 2014 naar buiten bracht in het
proefschrift dat zij op die datum in Utrecht met succes verdedigde.
Daaruit blijkt immers exact het tegendeel van wat de geldbeluste graaierskliek uit Rotterdam
haar wil doen geloven.

Bovendien was de wintertaling die op Rügen werd geschoten (een erg geforceerde wijze om
iets “te vinden”) en waarover zoveel ophef werd gemaakt, helemaal niet het eerste geval in
het noordoosten van Duitsland.
Die twijfelachtige eer viel immers te beurt aan een kalkoenbedrijf in de omgeving van
Rostock, waar begin november de variant H5N8 werd vastgesteld. Als gevolg daarvan
werden drie kilometer rondom de 1204 lievelingsdieren van 81 hobbyhouders geruimd,
zonder dat daartoe feitelijk aanleiding was.
Want wellicht waren al die dieren wél ingeënt en liepen zij daardoor geen enkel risico om
ziek te worden. Ook al omdat hobbydierhouders doorgaans niet de vloer plat plachten te
lopen bij industriematige uitbaters van pluimveeconcentratiekampen!

Spotvogel vestigt er nog maar eens de aandacht op, dat het hoog pathogene H5N8virus dus
al eind oktober in de directe omgeving van Rostock aanwezig geweest moet zijn en dat die
wintertaling pas in de 3e week van november op Rügen – ruim 50 kilometer naar het
noordoosten – werd geschoten.
Bovendien is daarbij cruciaal, dat dit dier zich toen bevond in hetzelfde deelgebied Ummanz
van het grote Oostzee-eiland Rügen en ook nog eens nagenoeg op dezelfde plaats waar in
januari /februari 2006 het hoog pathogene H5N1 uitbrak.

Via zijn jungletamtam werd Spotvogel na 2006 er meermalen op geattendeerd, dat er op
Rügen in alle stilte ruimingen van stallen met kippen en kalkoenen hadden plaatsgevonden
bij verdenking van virale besmetting, omdat men opnieuw megaschade vreesde voor de
toeristenindustrie, die jaarlijks voor een miljardenomzet zorgt.
O ja: en de Hollandse boeren die zich vanaf 1990 op Rügen hebben gevestigd, is men daar
liever kwijt dan rijk!

Van reine kwatsj naar verstandig beleid
Tijdens de honderden onderzoeks- en vakantiereizen in de Heimat van onze
Oosterburen leerde Spotvogel Helmuth en Gertrud kennen als echte farmaceutische
grootverbruikers met op iedere strasse - oder gasse-ecke in iedere Ortschaft of andere
negorij wel minimaal één Apotheke!
Niet verwonderlijk dus, dat meteen na de ernstige uitbraak op Rügen in de eerste dagen
van februari 2006 het Duitstalige Internet viraal werd vergiftigd met de meest flagrante
nonsens over oorzaak, verspreiding en maatregelen van en tegen de Vogelgrippe.
Alsof men al jarenlang volledig geïnformeerd was van het feit, dat Hitler in 1919,
geïnterneerd en gevangengezet met zijn legeronderdeel waarmee Ieper en Paschendale
in puin waren gelegd, reeds plannen ontwikkelde om bij een volgende gelegenheid
Vogelgriep als strijdmiddel achter de hand te houden!
Of dat men ervan op de hoogte was, dat de Amerikanen na de overwinning in WO2
meteen werk maakten van het sublimeren van een gemodificeerd virus, waarvan wij
inmiddels al een hele serie elkaar in toxiciteit overtreffende varianten kennen!

Het heeft iets heel erg unheimisch, dat een natie die zich er op voorstaat zoveel waarde
te hechten aan een gezonde ziel in een gezond lichaam en die dat adverteert als het
gesundes folksempfinden, de godganse dag in touw is met het aankopen en innnemen van
poeders, pillen en drankjes tegen de meest ondenkbare ziekten, kwalen en gebreken die
er onverhoopt op het zich voortslepende levenspad zouden kunnen opdoemen.

Waarschijnlijk is dit nog een gevolg van het feit dat Bayer, Hoechst en IG-Farben eens
ontsproten vanuit de ongezonde expansiedrang van Pruissische farmaceuten, zonder
wiens specialistische kennis en psychopatische inborst WO2 een gans ander verloop zou
hebben gekend.

Nu heeft de Duitse natie dus al jarenlang haar eigen honderdduizendvoudige A- teams,
waarbij men voor ieder waarachtig of ingebeeld mankement de juiste medicatie kan
verwerven.
Spotvogel is eenmaal in zo´n medicijnenboetiek geweest. In Lüthertstad Wittenberge
langs de Elbe op een late zaterdagmiddag in de gevorderde herfst. Niet om
migrainepoeders of kiespijntabletten in te slaan, maar om een goed pincet te kopen om
de enorme splinter te verwijderen die tot diep onder de nagelriem het weke vlees in
ging voordat hij afbrak.
Die eerste maal in een echte Apotheke mocht hij meteen de behulpzame
baliemedewerkster opvangen en reanimeren, omdat alleen al de aanblik van die
gewonde vingertop haar een echte Duitse apenflauwte bezorgde. Uiteindelijk is die
nagel er na een dik halfjaar vanzelf vanaf gevallen, maar toen was Spotvogel natuurlijk
allang niet meer in Lütherstad Wittenberge!
Enfin, dit was dus weer eens zo’n moment waarop de wijze woorden van Krista van
Velzen hun hoge waarheidsgehalte bewezen:

Zo komen we dus toch weer op ons thema Vogelgriep terecht, waarvan ook gewone
mensen zonder integrale voorbehoedsmiddelen onwel zouden worden.

Dat laatste ligt bepaald niet aan het bontgetinte doch onzichtbare virus zelf, maar aan
de uitmonstering waarin de ruimingploegen bij de door het virus bezochte bedrijven
komen huishouden.
Daarover heeft Spotvogel in zijn eerdergenoemde dossiers al een boekje open gedaan en
die getuigenissen spreken van tonelen die zélfs Fellini maar met moeite zou hebben
kunnen bedenken.
Het is dus van belang om nu voor eens en altijd te achterhalen, waarom bepaalde
bedrijven nu al voor de tweede of derde keer deze eeuw een ruiming over zich heen
kregen, terwijl hun naaste buren miraculeus door het zogenaamd globetrottende doch
bussinessclass reizende virus over het hoofd werden gezien.

Met de kennis van toen (in casu: 2003) en die van nu lijkt de vraag meer dan
gerechtvaardigd, welke infrastructurele of andere overheidsbelangen de in Kamperveen,
Ter Aar, Zoeterwoude en Hekendorp geruimde bedrijven blokkeren of in de nabije
toekomst in de weg zouden kunnen staan.
Met de kennis die Zembla zojuist in twee afleveringen uitzond over de “deugdzaamheid”
en “deugdelijkheid” van bepaalde segmenten en parvenuen in onze hoge ambtenarij, is
het niet vermetel om te veronderstellen, dat er ook allerlei obscure agenda’s ten
grondslag lagen aan deze “uitbraken” en ruimingen.

Het zal je bedrijf maar wezen, dat zo door een horde zwijgende marionetten geruimd
wordt.
Al zal ouderling Jan Wolleswinkel ongetwijfeld jeremiëren, dat het uiteindelijk toch
maar om beesten gaat.
Helemaal mis Jan.
Maar dat zal jij nooit kunnen begrijpen.
Tweebenige beesten gaan immers des zondags devoot driemaal ter kerke en misdragen
zich de rest van de week tegenover Gods schepping.
Daarom wacht hen t.z.t. ook geheid het eeuwige hellevuur!

Viel spass!
En keep it cool!

Maar gelukkig is er na deze virtuele hellegang van een fout geaarde voorman ook nog
goed nieuws te melden ter afsluiting van dit essay.

Want onze immer kordate staatssecretaris gaf vandaag te kennen, dat haar beleid en dat
van het kabinet er op gericht zal zijn om de industrialisatie van de veehouderij een halt
toe te roepen en de richting naar verduurzaming te wijzen.
Miraculeus genoeg voegt zelfs het CDA zich nu achter dit streven, terwijl Spotvogel u
eerder in deze reeks al uitlegde, hoe juist die partij ervoor zorgde dat ons land werd
volgeplempt met megastallen.
Als men nu dus goede wille wenst te tonen, dan zou men eerst het ten hemel tergende
geval Grubbenvorst terug moeten fluiten en desnoods bedelven onder het substraat van
een aldaar gevestigd bedrijf dat onze laatste West-Europese hoogvenen aan het
verturven en als potgrond en tuinaarde vermarkten is.
Het zou immers een prachtige win – win match opleveren, als er op deze manier in
Grubbenvorst de grootste vrijloopren ter wereld kon worden gerealiseerd. Niet
helemaal met een miljoen Barnevelder en Leghornhennen weliswaar, maar wél allemaal
gevaccineerd en dus zonder de kans op uitbraken.
Grubbenvorster Vrijloopeitjes!
Daar zou feitelijk toch ons hele Parlement voor moeten tekenen?

Vrijlopen in Duitsland

Leg Je ei in een Bayerische alpenwei!

Spotvogel, 28 januari 2015

