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De mimicry van een ongrijpbaar virus

VREEMDE SMETTEN
Wat is er eensklaps aan de hand met het
Vogelgriepvirus?
Toen in februari 2003 bij Scherpenzeel alarm
werd geslagen omdat vrijloopkippen van boer
Schimmel zich vreemd gedroegen, bleek al snel
dat het Aviare influenzavirus luisterend naar
de naam H7N7 de boosdoener was.
Deze virale mutant heette aanvankelijk weinig
gevaar op te kunnen leveren voor de mens, maar
kostte desondanks toch aan de Rosmalense
dierenarts Jan Bosch het leven.
Analoog aan deze uitbraak, die alle kenmerken
droeg van een planmatige ruiming ten behoeve

van ruimtelijke herinrichting, woedde er toen al
enkele jaren in Zuidoost- Azië een nauwelijks te
beteugelen uitbraak van het Vogelgriepvirus
H5N1. Hoewel niet massaal, kostte die uitbraak
toch aan veel mensen het leven.
Vreemd genoeg dook datzelfde virus H5N1 in
februari 2006 eensklaps op bij het Wittower Fἂhre
op Rügen en richtte daar een slachting aan onder
zwanen, eenden, ganzen, roofvogels, meeuwen en
kraaien. Ook katten ratten en vossen legden het
af tegen deze mutant.
Amper 3 maanden eerder was Spotvogel daar ter
plaatse en plakte/schreef het volgende bericht in
het logboek van deze onderzoekreis:

Dat betrof de enorme puinzooi die Nederlandse
boeren in de voormalige DDR en Polen aanrichten
in de eeuwenoude cultuurlandschappen en daar
complete ecosystemen aan het verwoesten zijn.
Met dichtgeknepen neus had hij op Insel
Ummanz en Insel Wittow de penetrante stank
van wagonladingen pluimveemest getrotseerd en
zich toen al afgevraagd of er geen Russische
Roulette werd gespeeld met het milieu en de
veterinaire veiligheid.
Ja dus!
Die uitbraak in februari 2006 was dus geen
verrassing.
Maar in november 2014 werd er op vrijwel
diezelfde plaats een wintertaling geschoten die
besmet bleek te zijn met de variant H5N8.
Datzelfde type was kort tevoren ook aangetroffen

in een kalkoenenstal bij Rostock en bij een
pluimveebedrijf in Hekendorp. Daarvóór was die
mutant alleen uit Zuidoost- Azië bekend!
Inmiddels heeft H5N8 er ook een broertje en zusje
bijgekregen, die luisteren naar de namen H5N3
en H7N9 , als duvels uit een black box ineens op
Taiwan verschenen en waarvan de laatste dezer
dagen ook in Canada werd aangetoond.
Daarnaast existeert ook H5N1 nog altijd, want
die mutant werd onlangs in Israël getraceerd.
Dit lijkt allemaal wel wat erg veel van het
goede en kennelijk is men doende om zoveel
mogelijk virale merken van het gemodificeerde
virus over de aarde te verspreiden.
Tijd dus om een mondiaal kijkje te nemen!

De zuid-baltic: het virale trefpunt van de
kip en het ei
Hoewel we in deel 13 al uitgebreid rondkeken op Duits territoir, verscheen er op
hetzelfde moment waarop die nieuwste editie verzonden werd een bericht dat
Spotvogel u niet onthouden wil, omdat het naadloos aansluit bij zijn analyse en
hypothese met betrekking tot het Baltische kustgebied.

Zoals u kunt zien betreft het in die omgeving zogenaamde kleine krabbelaars, met
pluimveestapels die nauwelijks een naam mogen hebben. En dat is andermaal reuze
verdacht.
Want zo’n 54.000 dieren verspreid over 1066 “bedrijven” komt neer op welgeteld 50.7
kippen/eenden/kalkoenen per adres. Zeg dus maar 51 dieren per “bedrijf”!
Ergo: het gaat daar dus helemaal niet om commerciële pluimveebedrijven maar om
zogenaamde vrijloophouders en agrariërs die op hun erf wat gevederde huisdieren houden.
Op deze manier wordt de zaak natuurlijk wel erg vertroebeld, want het werd nu juist
duidelijk dat de Vogelgriep feitelijk een degeneratieziekte is die toeslaat in stallen met
duizenden of tienduizenden dieren.

In de omgeving van Anklam – Lassan – Wolgast en op het schiereiland Usedom liggen vooral
uitgestrekte akkercomplexen en de graslanden bevinden zich vooral in de oeverzones van de
Oderhaff, de Kleine Haff en de Peenestrom. Omdat er in die hele regio maar weinig grote
veehouderijen zijn wordt er veel mest van elders aangevoerd, zowel varkensmest als
pluimveemest. Die mest komt onder andere uit Nederland!

Dat mest uit de intensieve veehouderij allang geen zegen meer is maar eerder een gesel
voor natuur, milieu, volksgezondheid en viraal-bacteriële veiligheid is al tientallen jaren
bekend, maar wordt stelselmatig genegeerd, ontkend en tegengesproken.
Het wordt nu wel steeds duidelijker, dat trekkende watervogels die op weg zijn van hun
Siberische broedplaatsen naar de West-Europese overwinteringsgebieden, viraal besmet
raken tijdens hun stopovers langs de Zuid-Baltische kusten van Duitsland en vermoedelijk
ook Polen.
Oorzaak en gevolg. Daarop zou dus alle aandacht zich moeten richten!

Russisch ei
Als sinds Darwin en zijn verlichte tijdgenoten kent en erkent de mensheid de Biologie en
al wat daarmee samenhangt als een belangrijke tak van wetenschap. Het is dan ook geen
wonder, dat er op talloze onderzoeksvelden van dit enerverende vakgebied al dermate
veel bekend is, dat daarmee gemakkelijk bibliotheken en depots te vullen zijn.
Met name op het gebied van de verspreiding en het trekgedag van vogels is enorm veel
kennis beschikbaar. Daaruit valt met niet al teveel inspanning vast te stellen, dat zowel
Palearctische- als Nearctische vogelsoorten binnen hun verspreidingsgebieden meer of
minder op zichzelf staande populaties kennen die elk hun eigen trek- en
overwinteringsgebieden hebben.
Uitwisseling tussen deze verschillende populatiegroepen binnen soorten (bijv. kolgans,
wintertaling, smient etc.) komt slechts op zeer bescheiden schaal voor en dit gebeurd
bovendien vooral – zo niet uitsluitend- in de overgangszones tussen de verschillende
populatiegroepen, die meestal door geologisch-klimatologische differentiatiezones van
elkaar gesepareerd zijn. Daar kunnen dan zgn. “mengvormen” voorkomen.

Zulke waterscheidingen tussen de verschillende populatiegroepen van een soort (vaak zijn
dat morfologisch herkenbare ondersoorten of wel subspecies) worden in Siberië van noord
naar zuid gevormd door de begrenzing van de subarctische taiga en struiktoendra en de
boomloze arctische toendra.
Van west naar oost vormen hoog- en middelgebergten en de daartussen gelegen laaglanden
in stoomgebieden van machtige rivieren als Ob, Jennissei en Lena belangrijke
demarcatiegebieden.
Binnen het onmetelijk grote Siberië komen soorten als ganzen popuatiegewijze enigszins
geclusterd voor, maar van kolonievorming zoals bij Noord-Amerikaanse sneeuwganzen is
alleen bij brandganzen op rotseilanden in de noordelijke ijszee sprake, terwijl rotganzen op
de hoognoordelijke toendra’s in zeer losse groepsverbanden nestelen.

Eenden zoals de smient en de wintertaling komen vanaf de Atlantische kusten van
Noorwegen tot aan de Beringstraat en Kamtschatka als broedvogels voor in een range die
dermate uitgestrekt is dat contacten tussen de oostelijke en westelijke populatiegroepen
gedurende het korte broedseizoen uitgesloten mogen worden geacht. De afstanden zijn er
enorm en voor omzwervingen buiten de vaste range ontbreekt domweg de tijd!

Het broedseizoen begint in de zuidelijke taigazone in de eerste helft van april en eindigt op
de hoog noordelijke toendra’s al in de tweede helft van augustus en in die krappe 4
maanden moeten de eenden en ganzen hun broedsel grootbrengen, de slagpenrui
doormaken en ook nog opvetten om in goede conditie aan de maandenlange herfsttrek te
kunnen beginnen.
Als er dus in november/december bij Belaya Gora in Noordwest-Siberië nog een smient
wordt bemachtigd (i.c. op het moment waarop de overwinteraars al bijna 3 maanden overal
in West-Europa zijn gearriveerd) dan kan dat alleen maar een achtergebleven verzwakt
exemplaar zijn geweest!
Die Wageningse kakelaars moeten hun mond houden als zij geen onomstotelijke bewijzen
kunnen overleggen en alleen maar uit kunnen gaan van deze en dergelijke aannamen. Dat is
namelijk geen wetenschap maar windhandel!
Spotvogel gaat er van uit, dat deze smient in het voorjaar van 2014 tijdens een trekpauze op
Rügen of elders langs de Baltische kust besmet raakte met vogelgriepvirus dat latent
aanwezig bleef totdat het dier in de zomer of vroege herfst in ongerede raakte, wellicht door
een hagelkorrel uit een jachtgeweer. Dat kan verklaren waarom dit dier nog zo laat in de
herfst in het ijzige Siberië verbleef.

Men hanteert in Wageningen ronduit primitieve aannames over trekwegen en contacten
tussen verschillende populaties. Daarom, aan de hand van de goed bekende trekbanen van
de zeldzame Siberische – of Witte Kraanvogel, de routes vanuit broedgebieden waar ook de
Midden- en Oost- Siberische smienten en wintertalingen nestelen, naar hun centraal-zuid en
Zuidoost-Aziatische overwinteringsgebieden.
Niks oost – west, maar noord – zuid.
Het is maar dat u het weet!
En de conclusie luidt dus:
Niet alleen de graaiend beschuldigende Rotterdamse Roeptoeters, maar ook de
ongenuanceerd trompetterende Wageningse Walgvogels moeten geruimd worden.
In het belang van de wetenschap en in het belang van de waarheid!

Daarom is het erg verheugend, dat het CIWF zich niet klakkeloos schaart achter het
ondeskundige geneuzel vanuit de Wageningse, Rotterdamse en Lelystadse alkoven. Want
het is verdorie extreem belangrijk, dat voor eens en altijd duidelijk wordt wat de werkelijke
veroorzaker, katalysator en verspreider is van dit hoog pathogene virus:
DE INTENSIEVE PLUIMVEEHOUDERIJ EN DE MORSIGE OMGANG MET PLUIMVEEMEST EN
BEDRIJFSHYGIENE!
Doordat er enorme hoeveelheden pluimveemest worden uitgereden op akkers en
weiden waarop wilde watervogels hun voedsel zoeken, worden deze dieren geïnfecteerd
met virale smetstof, waartegen zij natuurlijke weerstand bezitten en dus niet ziek
worden.
Door de abominabel slechte hygiënische arbeids- en omgangsvormen in de mondiale
agrarische sector, is dit de énige echte en wáre reden waarom het van nature immobiele
virus zich over zulke grote afstanden kan verplaatsen.
De mens is in alle stadia de ultieme tussenpersoon!
Dat zou vooral Erasmusprofessor Ron Fouchier zich eens terdege dienen te gaan
realiseren, voordat hij nog ooit zijn ongestructureerde, apert onjuiste en leugenachtige
effluent via de Publieke Omroep en het NOS journaal over een miljoenenvoudig
kijkerspubliek uitstort.
De klinkklare onzin die deze hoogleraar direct na zijn “vondst” van twee met H5N8
besmette smientenkeutels over land en volk durfde te verspreiden, rechtvaardigen niet
alleen een diepgravend onderzoek naar de achtergronden van deze kwaadspreker, maar
ook een sanitaire ruiming van deze schandvlek uit de rijen van als serieus te nemen
wetenschappers!

Want een met gemeenschapsgelden betaalde viroloog die voor de Publieke Omroep land en
volk aantoonbare en bewijsbare tendentieuze leugens vertelt, hoort aangeklaagd, berecht
en veroordeeld te worden.
Immers: alleen al in dit enkele citaat liegt hij over het getalsmatige voorkomen van de
smient in ons land ( “met miljoenen tegelijk”) maar ook beweert hij twee smienten positief
getest te hebben. Ook dat is een leugen: Fouchier onderzocht in zijn lab en zonder het bijzijn
van juridische getuigen twee volgens hem viraal besmette smientenkeutels.
Waarom zou niet hijzelf die keutels hebben geïnfecteerd vanwege de aard van de opdracht,
om zo snel mogelijk aan te tonen dat smienten de boosdoeners zijn? Dat zou het LNVsegment binnen EZ immers zeer welkom zijn, evenals het conglomeraat LTO/ZLTO, die niets
liever willen dan smienten de verdomhoek in rammen en massaal afknallen!
Daar zal vast en zeker royaal voor betaald worden!
Terwijl de oplossing juist ligt in zuiver onderzoek en waarheidsconform beleid!
Maar helaas: wij leven al sinds 2005 in een barbaars en onbeschaafd land!

Southward as you go
Het kon natuurlijk niet uitblijven dat het H5N8-virus ook in andere delen van het
Europese vasteland en elders zou opduiken, want er wordt immers dag en nacht met
broedeieren, kuikens, levend pluimvee, pluimveeartikelen en pluimveemest van hot
naar her gesleept.
In december 2014 bleken er dan ook op een bedrijf met 32.000 legkippen in de
omgeving van Venetië zo’n 1200 dieren aan H5N8-infectie te zijn overleden. Het ziet er
vooralsnog niet naar uit dat deze uitbraak zich verder over het land heeft verspreid.

Ernstiger laat de situatie in Israël zich aanzien, waar het virus toesloeg op een bedrijf
met maar liefst 140.000 dieren. Dat er daar – net als in Friula Veneto – sprake is van een
waterrijk gebied waar veel vogels overwinteren die geen enkele vorm van ziekte of
zwakte te zien geven, vormt een bewijs temeer, dat Aviare influenza een degeneratieve
scherprechter is, die alleen toeslaat in veterinair volstrekt onverantwoorde situaties.

ϊ

En hoewel het vanaf de Westbank wel weer met kracht zal worden tegengesproken, is
de wijze waarop men daar pluimvee houdt en met pluimveeproducten handelt een
waterdichte garantie voor het ontstaan en uitbreiden van allerhande viraal en bacterieel
ongerief.

Sterker: als het inderdaad zo mocht blijken te zijn dat trekkende vogels de smetstof
verspreiden, dan vormt Israël vermoedelijk de bron waaruit het gehele oostelijke deel
van Afrika geïnfecteerd is of zal worden!

Dit is geen anti- zionistisch gebazel maar keiharde realiteit, omdat Israël op haar geringe
oppervlakte van het landbouwgebied beslist al die viraal verdachte pluimveemest op
grote schaal zal aanwenden. Trekvogels die daar landen of passeren zullen het virus niet
kunnen ontwijken. Dit schept een grote internationale verantwoordelijkheid!
We mogen hopen dat Barak Obama zich daarover met Benjamin Netanjahu heeft
onderhouden!

Want het gaat in Israël niet alleen om hoog pathogene Vogelgriep, maar ook om
uitbraken van het voor de mens wat minder toxische maar desalniettemin ook erg
schadelijke New Castle Disease ofwel Snot.

Wellicht begrijpelijkerwijze vanwege de handelsbelangen, houdt men het al tijden onder
de pet dat ook deze ernstige ziekte woedt op pluimveehouderijen in het Beloofde Land.
En gezien de niet al te innige contacten met de buurlanden mag dan ook gevreesd
worden dat beide ziekteverwekkers, dus AI en NCD, ook allang de Egyptische grens zijn
gepasseerd en de pluimveerijke Nijldelta hebben bereikt.
Daar woedt immers ook al enige tijd een Vogelgriepuitbraak die inmiddels al minstens 8
menselijke slachtoffers heeft geëist.

Ongetwijfeld zullen ook daar de Euraziatische trekvogels – die door de Egyptenaren op
een ongehoord schadalige wijze bejaagd en opgevreten worden - de schuld krijgen van
deze epidemische uitbraak.
Dat zagen we namelijk ook al gebeuren in de herfst van 2013, toen een ander griepvirus
– het West Nile Virus- (een koortsverwekker die door steekmuggen wordt overgebracht
en waarbij insectenetende zangvogels als gastheer zouden fungeren) werd aangetroffen
in één dode bonte kraai, die samen met vijf andere kraaienkadavers werd gevonden in
een park in Sarajevo.

Aangezien bonte kraaien vanuit de Balkanlanden in geen geval de Middellandse Zee
oversteken lijkt dit eerder een toevalstreffer te zijn geweest, omdat in geen van de
andere dode kraaien de aanwezigheid van dit virus werd aangetoond.
Er steken in die tijd van het jaar sowieso geen vogels over van Afrika naar Europa omdat
de seizoenstrek dan juist zuidwaarts gericht is!

Terug dus naar de Israëlische Snotkippen en het New Castle Disease, waarvan niemand
exact weet waar en wanneer het ook weer opnieuw in ons land of in België zal opduiken.
Maar u mag er van verzekerd zijn, dat dit echt niet erg lang op zich zal laten wachten!
Nagenoeg de hele pluimveebranche is namelijk vergiftigd door de megalomane
productie-units. Daarin is het dier immers verworden tot een handelsproduct waarvan
het niet wordt getolereerd, dat dierecologische factoren een streep trekken door het
botte misbruik dat er van de elementaire regels der biologie wordt gemaakt.
Daarvoor werd al in 1972 luid en duidelijk gewaarschuwd door de Club van Rome!

Dat dit alles in hoge mate wordt aangejaagd door de achterlijk lage prijzen waarmee de
grote winkelketens in de hele westerse wereld stunten, wil maar niet doordringen tot de
hersenpannen van bestuurders en consumenten.
Het valt dus nu al te voorspellen, dat op korte termijn het Vogelgriepvirus in Israël noch
in Egypte tot staan gebracht zal kunnen worden.

Daar zal geen Allah, Jaweh of Mohammed iets aan kunnen veranderen!
Dit geldt overigens voor het hele Afrikaanse continent, waar op meerdere plaatsen zoals
in Senegal, Nigeria en Tanzania uitbraken zijn vastgesteld van H5N2. De hygienische
omstandigheden zijn daar al net zo abominabel als in Zuidoost- Azië, zodat het
nauwelijks mogelijk is om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

Wijzen naar het oosten
Het is met een virus dat zonder optische hulpmiddelen onzichtbaar is altijd behelpen
geblazen om er een glimp van op te vangen en zodoende aanknopingspunten te vinden
voor een heldere verslaggeving.
Gelukkig bleek het een goede keuze van Spotvogel, om heimelijk gesnorkeld aan land te
gaan in de zelfstandige Republiek China, waar men het virus duidelijk ook vanuit zee
verwachtte.

De vriendelijke Taiwanese virologe en haar assistente gingen er aanvankelijk nog van
uit, dat de papegaaivis als virale gastheer fungeerde met de zeester als tussenvector.
Maar nauwkeurig gastronomisch onderzoek bracht in de filet van dat dier geen spoor
van H5N3, H5N8 noch van H7N9 aan het licht. Dit leek dus een dead duck!
Dat was natuurlijk ook niet verwonderlijk, want er zijn op Taiwan inmiddels al méér dan
200 bedrijven door de Vogelgriep getroffen en er raakten daardoor méér dan een
miljoen dieren – vooral ganzen – met één van de drie varianten van het virus
geinfecteerd.
De situatie in Taiwan begint er dan ook uitermate alarmerend uit te zien, temeer omdat
het gros van de besmette bedrijven zich op de dichtbevolkte westelijke helft van het
eiland blijkt te bevinden.
Op 13 januari achtte Spotvogel de situatie op Taiwan al van voldoende gewicht om er
een extra editie aan te besteden.
Nύ lijkt het tijd om de noodklok te luiden!

Want dat er momenteel al drie varianten van een, in toxiciteit accumulerend, artificieel
virus aanwezig zijn, tart werkelijk alle natuurlijke wetten van hoe epidemische
smetstoffen zich plachten te gedragen.
Met andere woorden: het lijdt nauwelijks nog twijfel dat er sprake is van het moedwillig
uitzaaien van de virale smetstoffen en het einde daarvan is vermoedelijk nog niet in
zicht. Want in de laboratoria zijn beslist alle denkbare varianten uit voorraad leverbaar!

Het lijkt dan ook ook boven iedere twijfel verheven, dat een virus zich onmogelijk
binnen één maand tijd in drie verschillende gedaanten kan manifesteren op een eiland
van hetzelfde formaat als Nederland, namelijk 36.000 km2.
Op dat eiland wonen cira 23 miljoen mensen en er zijn duizenden pluimveehouderijen!
Maar wellicht nog belangrijker: Taiwan bezit ook drie eilanden die vlak voor de kust
van de Chinese Volksrepubliek liggen.
Een tactisch bruggenhoofd voor kwaadwillenden!

Zo kan men dus in het moedwillig van buitenaf besmette Taiwan alle noodzakelijke
maatregelen treffen, maar desondanks achter de virale feiten aan blijven lopen.
Hopelijk zal uiteindelijk toch een oversprong van een hoog pathogene mutant naar de
Chinese Volkrepubliek kunnen worden voorkomen, al is er maar één pietluttig
monsterpotje met virale entstof nodig om een rampzalige uitbraak te veroorzaken.
Daarvan passen er wel honderd in een toilettas!
En probeer dan in een land met 1.2 miljard inwoners en dagelijks tienduizenden
uitheemse toeristen zoiets maar eens te voorkomen. Zéker als de infectie straks
onverhoeds ook nog vanuit erfvijand Japan kan komen.
Daarom kijkt Spotvogel reikhalzend uit naar uitbraken in het land van de Rijzende Zon.

from the Deep south to the Far West
Voordat we de virale smeltkroes Azië de rug toekeren is het zinvol om even een
beleefdheidbezoek te brengen aan India.
Daar leven immers ook ruim een miljard mensen die erg veel pluimvee houden. Maar
toch komen er nauwelijks berichten over vogelgriepuitbraken uit dit land van Ghandi,
Bophal en Union Carbide!

Kennelijk zijn er toch meerdere uitbraken in India aan de media-aandacht ontsnapt en
waarschijnlijk als gevolg daarvan loopt men ook achterstand op in de mondiale NH-pool.
Want waar een vlek als Taiwan inmiddels al 4 verschillende Aviare influenza-typen
cashte, komt het reusachtige India niet verder dan één armzalige H5N1 uitbraak.

Het gaat daarbij om deze virale uitzaaiziekte in een koppel kalkoenen in het erg dicht
bevolkte diepe zuiden van dit land en dat doet vermoeden dat er spoedig meerdere
meldingen zullen volgen.
Want in weerwil van de vele varianten laat het verspreidingspatroon van de Moderne
Vogelgriep zich anno 2015 nog altijd prima voorspellen!

Daarom laten we deze regio maar even rusten, want een excursie langs alle potentiële
virale broeihaarden zou boekdelen kunnen vullen. En dat wordt slaapverwekkend!
Wonderlijkerwijze beseffen de meeste mensen namelijk niet, dat “ons” Verre Oosten
bijkans grenst aan het Wilde Westen van Billy the Kid, Clint Eastwood, Monsanto
en…..Los Alamos!

Daarom vervolgen we onze virale wereldreis vanuit Azië oostwaarts en ontdekken, dat
er via de langgerekte Aleuten-archipel min of meer een landbrug tussen beide
continenten aanwezig is.

Niet iets om wadlopend of sliksleeënd te overbruggen natuurlijk, maar wel een keten
van grotere en kleinere eilanden in een relatief ondiepe oceanische corridor.
Omdat we ons hier aan of boven de Poolcirkel bevinden is het erg onwaarschijnlijk dat
er langs deze route in de herfst virale besmetting vanuit Zuidoost- Azie naar de
Verenigde Staten zal plaatsvinden, al zal Uncle Sam daar bij uitbraken op zijn territoir
waarschijnlijk wel op gaan zinspelen.
Daarom is het zo prachig dat de actuele uitbraken in de VS in direct verband kunnen
worden gebracht met viraal malheur in buurland Canada. Dat land ligt benoorden de
USA en dit maakt meeliften met trekvogels in dit jaargetijde in ieder geval aannemelijker
dan een Aziatische herkomst die volkomen tegennatuurlijk zou zijn.

Het is hierbij opmerkelijk, dat vooral de westelijke en noorwestelijke staten worden
getroffen door uitbraken van H5N8 en dat daar nu dus ook een Canadees
besmettingsgeval met het ook voor mensen dodelijke H7N9 type is bijgekomen.

Daar zal zéker in de virale regelkamer te Los Alamos opgelucht op zijn gereageerd,
omdat men nu Canada kan duiden als herkomstoord van deze levensgevaarlijke mutant.
Maar daarop valt wel wat af te dingen!

Op het kaartje ziet u bij het roze blokje de locatie van de constructiewerkplaats van de
virale HN –stam in de National Laboratories te Los Alamos en boven LA ligt de locatie
van de recente uitbraak van H5N8 in Sacramento Valley . In de gebieden daar ten
noorden van ligt het zwaartepunt van alle Noord-Amerikaanse uitbraken tot dusverre.
Wonderbaarlijk genoeg dus niet in het dichtbevolkte oosten, waar zich niet alleen de
meeste grote pluimveehouderijen bevinden maar waar ook het Witte Huis en het
Pentagon gevestigd zijn!
De gebieden met uitbraken zijn voor Amerikaanse begrippen dun bevolkt.
Dat kan natuurlijk geen toeval zijn!

Aanames, vooronderstellingen, speculaties en wilde beschuldigingen:

Het zieke verweer van een misselijkmakende sector
We zijn nu bijna aan het einde van onze grieperige wereldtoernee langs broeihaarden
van een virus waarvan men al jarenlang weet, dat dit een biochemisch gemodificeerde
uitvoering is van het Spaanse Griep-virus, waardoor in 1918/’19 mondiaal ruim vijftig
miljoenen slachtoffers zijn gevallen.
Deze oorspronkelijke smetstof is in de jaren ’50 geϊsoleerd uit stoffelijke resten van
toenmalige slachtoffers. Niet met het oogmerk om een doeltreffende medicatie tegen
hoog-pathogene grieptypen te ontwikkelen, maar om een biochemisch wapen te
assembleren dat volkomen reukloos en onzichtbaar zou kunnen worden ingezet in
oorlogssituaties.
Pas veel later, toen door inhalig zelfzuchtige kapitalisten het neoliberalistische gedrocht
was geconstueerd, dat door onnadenkende kiezers bestuurlijke macht had kunnen
verwerven, besefte men over een krachtig instrument te beschikken om economische
superwinsten mee te kunnen boeken.
Niet alleen kon men immers met deze smetstof periodiek of absoluut onwelgevallige
concurrentie lamleggen, maar minstens zo belangrijk waren de megalomane
omzetcijfers welke er geboekt zouden kunnen worden door octrooi- en patentrechten
op de mondiale medicatie tegen de op deze wijze verwekte epidemieën.

Iedereen die braaf en slaafs de jaarlijkse griepprik ondergaat, zal inmiddels uit contacten
weten of zelf aan den lijve hebben ervaren, dat dit middel heel vaak juist leidt tot
malheur dat weer verdere medicatie aanbevelenswaardig of noodzakelijk maakt.
Voor de goede orde: dit alles staat nog los van de pluimveeindustrie zelve, want die
wordt ook slachtoffer van het heimelijke gebruik van onzichtbare ziekmakers door een
eveneens onzichtbare tegenstander. Al krijgt die partij natuurlijk wel een gezicht
wanneer men de patenthouders van de aanbevolen of voorgeschreven medicatie
achterhaalt.
Wanneer zo’n patent- of licentiehouder slechts één euro zou ontvangen voor iedere in
ons land gezette antigriep-injectie dan levert dit een jaarlijks gegarandeerde
miljoenenomzet op. En dan hebben we het over een pietluttig landje als het onze.
Ga dat maar eens mondiaal kwantificeren!

Maar minstens zoveel winsten vallen er te boeken door het periodiek lamleggen en
uithollen van productieregio’s met een grote vraag naar pluimveeproducten. Denk aan
onze Randstad of het Ruhrgebied. Dat zet de markt onder druk, drijft de prijzen op en
zorgt zodoende dus voor erg profijtelijke handelscondities.
Daarnaast ontdekte Spotvogel tijdens de Vogelgriepruimingen van 2003 nog een ander
doel dat met uitzaai van smetstof bereikt kan worden: de planmatige ruimingen ten
behoeve van ruimtelijke herindeling!

Op de etage récht onder zijn toenmalig Wagenings bureau formeerde men destijds
namelijk een Projectgroep Herinrichting, waar nieuwe bestemming werd gegeven aan
gebieden waarin op datzelfde moment “ruimingen op verdenking” met nu en dan (zeg
maar om de 6 kilometer) een duidelijk uigezaaid waarachtig geval van H7N7 (de enige
variant. die het CVI op voorraad had) plaatsvonden.
Het volstond om daar nu en dan in de koffie- of lunchpauzen even een inkijkje te nemen,
om helemaal op de hoogte te zijn van het toekomstige verloop van de Vogelgriep in
Gelderse Vallei, Rivierenland, Peel, Kempen en Midden-Limburg. Datzelfde is natuurlijk
ook op veel grotere schaal mogelijk en zou ook hele Eurregio’s kunnen omvatten!

Het staat dan ook buiten kijf, dat zulke ruimingen een wissel trekken door het
persoonijke- en sociale leven van getroffenen en branchegenoten, die in ieder geval hun
broodwinning maar vaak ook hun levenswerk in containers afgevoerd zien worden.
Maar dit laat onverlet, dat er al méér dan 40 jaar geleden luid en duidelijk is
gewaarschuwd voor de toekomstige rampen, die de veesector door onbezonnen
grootschaligheid over zichzelf afriep!

Dezelfde boeren - of hun vaders – die zich nu ongenunaceerd kopkleppend uitlaten over
wilde vogels als veroorzakers van de door henzelf geassembleerde misére, sloten
decennialang hun ogen en oren voor welgemeende adviezen tot matiging en
productiebeheersing.
Tot op de huidige dag echter wordt eenieder verguisd en gecriminaliseerd die zich
kritisch durft uit te laten over deze in zelfdestructie grossierende moloch.
Een hersendode dommekracht, die op jaarbasis een veelvoud aan schade toebrengt aan
de kwaliteit van water, bodem, lucht, landschap, cultuurhistorie, natuur, milieu,
biodiversiteit, leefbaarheid en recreatie, dan de armzalige miljardenomzet waarmee
keer op keer geschermd wordt.
Productief?
Hoezo?
Plaats de vermeningsvuldingingsfactor 10 onder die agrarische jaaromzet en breng dat
bedrag in mindering op het door Kabinet, Kamer en Staatssecretaris zo bejubelde kale
jaaromzetcijfer en u heeft bij benadering een beeld van de negatieve balans!
Dus voor de duidelijkheid: van het bedrag dat het de samenleving gaat kosten om al die
schade weer enigszins te repareren!

De Haagse kliek, die al jarenlang bestaat uit pennywijze en poundkrankzinnige halve
rooie cententellers, heeft nooit willen luisteren naar de wijze adviezen en
waarschuwingen van mileueconoom Doctor Roeffie Hueting, die vanuit het CBS als
roepende in een woestijn vol struisvogels zijn goed doorwrochte boodschappen aan
bleef reiken. Decennialang, maar tegen dovemansoren!
Niet het armzalige kapitaal dat niets ontziende en alle vernietigende boeren zonder
aftrek van de megalomane gigakosten zeggen op te brengen dient maatgevend te zijn,
maar een verstandige en duurzame omgang en gebruik van de natuur en het milieu
waarvan wij allemaal deel behoren uit te maken!
Daarvoor ontwikkelde Hueting – overigens ook een begenadigd jazzmusicus – zijn
milieueconomische modellen, waarmee beleidsmakers en bestuurders de monetaire en
daarmee dus ook de maatschappelijke consequenties van hun ruimtelijk en ecologisch
handelen zouden kunnen berekenen.
Daar zat men echter noch aan het Binnenhof noch op de ministeries op te wachten!

Daarom is het ook zo fantastisch dat onze kordate staatssecretaris Sharon Dijksma zich
in klare taal heeft uitgesproken over het monster van de kiloknaller.
Uiteraard hadden de strak gepakte en gestropdaste retailboeren van de
levensmiddelenindustrie geen goed woord over voor de visie van Dijksma en gingen
gewoon door met het verdedigen van de uitverkoop van agrarische producten.
Een botte uitverkoop, die zij nu al decennialang plegen over de ruggen van boeren en ten
koste van het dier, het milieu en de civilisatie. Daarbij beschuldigen en beschimpen zij de
buitenparlementaire opponenten van Wakker Dier cum suis, die feitelijk ook strijden
voor eerlijke prijzen voor alle agrarische producten!

Aan ieder product – ongeacht of het voedsel, kleding of communicatieapparatuur is (om
maar enkele van de vele wildgroeiterreinen te noemen) behoort in een zich beschaafd
noemende samenleving een eerlijke prijskaartje te hangen.
Daarbij is stunten met voedselproducten waarvan iedereen kan aanvoelen dat die idioot
lage prijzen érgens in de keten betaald moeten worden, immoreel en verwerpelijk.
Dat zouden niet alleen de winkelketens, maar vooral ook de consumenten moeten
begrijpen.

En boeren moeten voedsel en geen vetzucht produceren!

Een wereld vol struisvogels

Don’t be a donkey!

