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……In red, yellow and blue!

Rhapsody!
Vanaf de winter 1971/72 zijn er vele jaren geweest
waarin Spotvogel het land tussen de Neusiedler
See en het Szeged Fehérto of, zo u wilt, tussen de
oude Bisschopsstad Esztergom aan de Donauknie
en Donji Miholjec in het zuiden, waar de Drava
grensrivier wordt, Jaarlijks meermalen heeft
bezocht.
De eindeloze en melancholiek stemmende
vlakten in het uitgestrekte licht golvende of
pannekoekplatte Karpatenbekken waren, zijn
en blijven in alle jaargetijden lustoorden voor
een Hollandse polderjongen, die ervan houdt om

hemel en aarde vloeiend in elkaar te zien
overgaan.
Helemáál als die worden begeleid door verwaaide
strôfen van vioolmuziek, die doorklinken vanuit
een pittoreske csarda.
Dikwijls begonnen die reizen in Niederösterreich
bij het passeren van het markante geboortehuis
van Joseph Haydn in Brück an der Leitha, dat
direct de typisch Pannonische sfeer oproept die de
rest van de reis alom tegenwoordig zal zijn.
En vaak speelde daarbij de muziek van de
oorspronkelijk uit Oost-Europese ouders
stammende George Gershwin door het hoofd, bij het
doorklieven van de adembenemende openheid en
leegheid van dat oeroude Pannonische landschap.
De jazzy stijl van een nieuw tijdperk vermengd
met de vaak strakke maar bij vlagen ook

weleens speelse Haydn vormden vaak een ideale
mixture om de grootsheid van de natuur in te
ademen en te ondergaan.
Dáár voelde de bevlogen natuurvorser zich in
thuis en dat ging nooit vervelen.
En dat blééf zo.
Tot de Vogelgriep kwam!

Europese standaard?
Herinnert u het zich nog, hoe ijverig, noest en onvermoeibaar een leger van Brusselse
bureaucraten rond de eeuwwisseling in touw was, om van alle voormalige
Oostbloklanden vast te stellen dat zij ruimschoots voldeden aan de Europese Standaard
en dus mochten toetreden tot onze gemeenschappelijke markt?
En weet u hoeveel die enorme zelfoverschatting en ten hemel tergende onverschilligheid
ons inmiddels al heeft gekost?
Ontelbare miljarden!
En dan laat Spotvogel de reguliere economische dead ducks zoals Griekenland, Spanje,
Italië en Portugal nog maar even opzij liggen.
Want zojuist kwam bij het afgrazen van het Hongaarse internet bovenstaand bericht aan
de oppervlakte dat wel voor zichzelf spreekt, al laat de vertaalvastheid van google te
wensen over.
Het komt er dus op neer, dat er in het Baranya-district in zuidelijk Hongarije enkele
dagen geleden bij een kadaververwerkingsbedrijf maar liefst 24 ton rottend slachtafval
is ontdekt in een terrein dat niet omheind is zodat de daar overal talrijk loslopende
honden er vrij toegang hebben.
Deze grove overtreding van alle denkbare veterinaire – en volksgezondheidwetten werd
opgespoord omdat omwonenden klaagden over stank en darmen die zij op straat
aantroffen. De Rendörség (politie) had er kennelijk niets van gemerkt, terwijl 24 ton
kadaverresten echt niet uit de lucht zijn komen vallen.

Het ging in dit geval om slachtafval van een varkensslachterij, maar dat wil niet
betekenen dat zo’n dumpplaats geen veegriepgevaar zou kunnen opleveren, want als er
straks varkenspest of wellicht zelfs wilde zwijnenpest (er lopen daar overal rottes
zwijnen rond)uitbreekt, dan zijn de rapen gaar.
De goed afgedekte pluimveetransporten die door het bedrijf Matthews Foods worden
uitgevoerd zijn ook al niet maatgevend voor de wijze waarop in Hongarije regulier met
pluimvee wordt gesleeept.
Er lopen door de Baranya-streek verschillende druk bereden wegen, zodat besmetting
van passerend pluimveetransport vanuit deze ongecontroleerde stortplaats via de lucht
(wind, stof, haren, veren, bladeren etc) allerminst uit te sluiten valt.
Bovendien zijn er juist in de hele zuid-Hongaarse regio erg veel eenden-, ganzen- en
kalkoenfokkerijen, wat op zichzelf ook weer veel onderlinge besmettingskansen kan
opleveren.

Deze twee voorbeelden lijken Spotvogel voorlopig voldoende om aan te tonen, dat de
EU-standaard in Hongarije brandhout is. En dan vergeet ik nog maar even die gebroken
dam bij de aluminumfabriek in 2010, niet erg ver van Sárvàr!

Die ramp gebeurde in een gebied dat via de Raba afvloeit naar de Donau, waardoor niet
alleen een hele landstreek zo groot als de provincie Utrecht voor eeuwen met zware
metalen vergiftigd en dus feitelijk onleefbaar werd, maar ook het hele stroomgebied van
de Donau stroomafwaarts van Györ zware contaminatie opliep.
In de jaren ’70 en ’80 deed Spotvogel ornithologisch onderzoek in die streek en begreep
toen al niet hoe men een kunstmatig basin van zulk een immense omvang op termijn in
stand dacht te kunnen houden.
De onderzoeksresultaten publiceerden wij in het Hongaarse avifaunistische tijdschift
Aquila, maar vergaten helaas te vermelden, dat de tienduizenden toendrarietganzen die
in deze streek overwinterden deze naar dood en verderf stinkende poel links lieten
liggen. Daar kon men ervaren wat Rachel Carson met haar “Silent Spring” bedoelde!
Voor de in driedelig pak met slabber gestoken en op gaatjesschoenen
voortstrompelende Brusselse EU-standaard-controleurs zal het zeker not done zijn
geweest om kennis te nemen van doortimmerde veiligheidswaarschuwingen, die hen al
in de jaren ’90 waren aangereikt.
Verder dan de directiekamer zijn die lamlendelingen zeker niet geweest en royaal
gefeëteerd met streekeigen geschenken zijn zij bussinessclass afgereisd om voor het
Europese Parlement de snelle toelating van Hongarije te bepleiten!
Na hen kwam daar dus inderdaad de rode zondvloed!
Kijkt u maar mee waaraan het Brussel Janhagel medeschuldig is………………..

Om een zo enorm uitgestrekt gebied weer gezond te maken en leefbaar te krijgen zijn
honderden miljarden euro’s nodig. Maar in Brussel is men deze zinloze en makkelijk te
voorkomen ramp allang weer vergeten.
Want ach: is het hύn schuld dat die dijk het begaf? ZIJ hadden immers verordonneerd
dat land en dijken aan de Brusselse standaard moesten blijven voldoen in ruil voor
lidmaatschap! Nou, en zo gaat men in Brussel dus ook met de voedsel- en virusveiligheid
om!
Het moge HUN verantwoordelijkheid zijn: het wordt, is en blijft als Europanen ONZE
zorg!
Net als al die virale en bacteriële veeziekten!

Markten en agenda’s
Zoals Nederlandse boeren van oudsher hun zwart- en roodbonte rundveerassen hadden
(in gradaties als zwartbont, MRIJ, blaarkop, lakenvelder, brandrood rund en heidekoe),
iedere boer er wel een koppel scharrelvarkens op na hield en er op ieder erf ganzen en
eenden rondliepen, zo kende ook Hongarije een eeuwenoude veehouderijtraditie, met
karakteristieke rassen die aan de omstandigheden waren aangepast.
Ook binnen die traditie paste het, dat de kudden vrijuit konden grazen en wroeten op de
eindeloze poestavlakten en werden begeleid door herders te voet of te paard met hun
honden. Ook in ons eigen land kenden we eeuwenlang dat gemeenschappelijke
grondgebruik en namen als Mheent, Enk, Dries, Gement, Flier etc. herinneren nog aan
die tijden. Die boeren waren dus echte Flierefluiters!

Spotvogel heeft van die tijden nog maar een staartje kunnen meemaken, want zoals we
zagen spande Bernard Matthews zich al rond 1960 in om de Sovjets de weg te wijzen
naar de grootschalige veehouderij, die dan ook rap in alle Wachcaupactlanden mode
werd.

Zo verschenen er op talloze plaatsen immense stallen bij megalomane kolchozen, waarin
de onteigende boeren na de Russische inval tot een knechtenrol werden gedreven. De
producten werden fabrieksmatig verwerkt in identieke bedrijven en zonder enig gevoel
voor commercie of marktwerking via sfeerloze winkels onder de bevolking gebracht.

Vaak waren de winkelschappen leeg of karig gevuld en na bevoorrading leek het er
dikwijls wel oorlog, met rijen die tot ver op straat konden reiken en die de winkels het
aanzien gaven van slagvelden. Dat is vanaf 1990 allemaal ingrijpend veranderd.
De bestaande kolchozen vielen uiteen en verpauperden, maakten een vaak matig
geslaagde doorstart of werden overgenomen door westerse maatschappen.

De slachterijen en retail maakten eveneens een vaak moeizame ommekeer en ook daar
waren het westerse zakenlieden die hun slag sloegen en het eigendomsrecht of
shareholdersschap in levensvatbare bedrijven of branchesegmenten verwierven.
Daarbij liep Bernard Matthews opniew in het voorste gelid.
Hij schafte zich de kippen- en kalkoenenslachterij annex verwerkings- en inpakbedrijf
Saga aan en werd eveneens via onduidelijke constructies eigenaar van de zich meer op
slacht en verwerking van eenden en ganzen toeleggende bedrijven in Keckskemét en
Szentes.
Noch het hoofdkantoor noch de producten van dit grote bedrijf, Hungarit, zijn van
buitenaf in verband te brengen met Matthews Food Inc. , maar ergens tijdens zijn
Internetzoektocht zag Spotvogel een Iers adres langskomen.
Please keep that in mind!

Hungarit slacht in Keckskemét en Szentens vooral eenden en ganzen, maar ook erg veel
kippen en kalkoenen.
Dat gaat via moderne slachtlijnen en vooral de slacht- en verwerkingsfaciliteiten in
Szentens geven er blijk van dat er een enorm omvangrijke afzetmarkt bediend wordt.
Die reikt dan ook tot in de Chinese keuken!

Hier komen we uiteraard nog op terug, maar eerst nemen we een kijkje binnenshuis!

Dat gaat zo dag en nacht door. Want moderne slachterijen zijn al net zo erg als moderne
consumenten, die klakkeloos volcontinu kanen en er niet bij stilstaan dat teveel
vleeseten uitermate ongezond is voor lichaam, geest, natuur, milieu en dierenwelzijn!

Daarom keek men ook niet overdreven feestelijk, toen er onlangs in een sfeerloos holle
ambiance in Keckskemét weer een nieuwe productiehal werd geopend.
Speciaal voor ganzen!

Heel wat op de lever
U zag zojuist de naam PICK langskomen, een in die regio zeer bekend vleesbedrijf. Niet
te verwarren met het naamsverwante Kroatische bedrijf PIK in Vrbovec bij Zagreb. Die
slachterij bevond zich zo’n tien jaar geleden in monetair zwaar weer, maar heeft
kennelijk toch een doorstart kunnen maken.
Spotvogel keek destijds bij dat Kroatische PIK rond en sprak ook met chauffeurs die
diepvriesvlees kwamen halen bij de VIONslachterij, die tot voor kort op een steenworp
vanaf zijn Gelderse nestelplaats was gevestigd. Van praten wordt je immers nooit
dommer!
Zembla heeft in 2013 de indringende reportage `Gesjoemel met vlees` kunnen maken
dankzij getuigenverklaringen van VION-personeel over het ontdooien, opnieuw
invriezen en duur omkatten van bedorven vlees in die slachterij. Wellicht was zulk
verrotzooid vlees dus voor Kroatië bestemd. Het kostte die VION, vestiging de kop!
Thans wordt dat terrein opnieuw bouwrijp gemaakt, nadat de opstallen van het oude
VION-gebouw zijn platgewalst en geruimd. Mooi voorbeeld voor branchegenoten!

Alle Midden- Europese slachterijen schijnen er tegenwoordig grotere of kleinere
retailketens op na te houden. Bij Pik Vrbovec kon echter geen eigen libamaj segment
worden ontdekt, zodat het er naar uitziet dat men alleen in glas of blik verpakte
ganzenlever vermarkt. Dat lijkt iets minder erg dan eigen slachtlijnen, al blijft het
natuurlijk een walgelijk product.
Pick Szeged is als vleesverwerker vooral beroemd vanwege het uitgebreide assoriment
gekruide droge metworsten en kent in het handelssassortiment - net als Pik Vrbovec alleen verpakte Libamaj producten van andere producenten. We zullen zien of dat klopt.

Een écht grote locale vermarktingsketen heeft slachterij Hungerit nog niet uit de grond
gestampt, maar naast vleeswinkels in Sárvàr, Szentes en Keckskemét en natuurlijk in
hoofdstad Budapest vallen er een paar belangrijke plaatsen op:
Hodmezövásàrhely, Orosháza en Szeged. Allemaal plaatsen met veel eenden en ganzen!
Vooral deze laatstgenoemde plaats is interessant, niet alleen vanwege de genoemde
Pick-vestiging, maar vooral door het daar gevestigde Szegedi Paprika ZRt.

Dit bedrijf blijkt namelijk een van de belangrijkste Hongaarse producenten van Foie
Gras te zijn, al zou men dat niet direct van het logo afleiden.
Maar Hungarit lijkt qua jaaromzet de absolute koploper te zijn. Kijkt u zelf maar mee:

De kromme googlevertaling moet u maar voor lief nemen, want Spotvogel geeft altijd
voorkeur aan maximale authenticiteit in de berichtgeving.
Zodat u hier ook meteen kunt lezen dat onze vierbenige tegenvoeters uit Oostenrijk met
enig succes actie voerden tegen deze schandelijke manier van dierenmisbruik in hun
buurland.

Gut gemacht

and well done!

Want Hongarije staat bomvol met stallen waarin opgehokte eenden en ganzen
wegrottend in hun eigen excrementen en stikkend in het opgepropte voer, drie of
viermaal daags worden volgeperst met maispap om toch maar vooral zo groot mogelijke
levers te vormen.

Dit is verboden ingevolge de Europese Wetgeving die in Brussel wordt gemaakt en die
op alle Plaatsen Delict gehandhaafd dient te worden. Er is geen enkel houdbaar
economisch argument aan te voeren dat zulk een walgelijke misdaden tegenover
weerloze dieren zelfs maar een uur zou kunnen rechtvaardigen. Maar Brussel staapt!
Helaas zijn het niet alleen Fransen, Hongaren en Chinezen die afstotelijke vraatzucht van
ongecivilieseerde consumenten belangrijker achten dan waarachtige beschaving.
Ook de Britten spelen vanuit de coulissen een vals vioolconcert mee.
Just for the money!

En dan trek je het niet meer en sterft een ellendige dood, zonder ooit zelfs maar een seconde
van het leven te hebben mogen genieten.
Het leven: dat voor ieder wezen immers het mooiste en belangijkste moet zijn wat er is.
Maar als je moegestreden bent en wilt sterven, doe het dan snel, want de gewetenloze
geldwolf komt er alweer aan voor de volgende beproeving.
Nu wil hij jouw leven, jouw bout, jouw tong en jouw lever!

Bij volle bewustzijn….

Levend geplukt, de lever ontbloot en zo de machine in!

En men noemde het “beschaving”!

Europese standaard?

Spotvogel noemt het de hel!

Made in Hungary

and in old England!

Isn’t it a bloody shame?

Gateway to asia
Hongarije is een pluimveerijk land en de pluimveehouderij is dan ook een belangrijke
pijler van de nationale economie, ook al is een substantieel deel van de
pluimveebedrijven, de slachterijen en de retail in buitenlandse handen.
Vooral dankzij de onbezonnen capriolen die Bernard Matthews uithaalde ten tijde van
de Vogelgriepuitbraken in 2006 en 2007, heeft de Hongaarse pluimveesector een slechte
naam gekregen en hangt de structurele virale onzekerheid nog steeds als het Zwaard
van Damocles boven al wat er in Mayarorsàg met pluimvee van doen heeft.
Maar ziedaar: het land onderhoudt intensieve handelsbetrekkingen met de virale
smeltkroes Zuidoost-Azië en beperkt dat niet alleen tot de afzet van producten naar
China, maar werkt ook nauw samen met Vietnamese pluimvee-onderzoekers.

Het gaat daarbij echter om een alleszins verdedigbaar doel, namelijk het behoud van het
genetische materiaal van de oorspronkelijke pluimveerassen die er op het Hongaarse
platteland worden gehouden.
In zo’n samenwerkingsverband lijken Spotvogel echter aanzienlijk meer mogelijkheden
tot intercontinentale versleping van virale smetstoffen te schuilen, dan in de uitermate
vér gezochte kans dat een volledig uit de koers geraakte trekvogel het virus naar Europa
zou brengen.

Ook over het verslepen van virale en bacteriële smetstoffen heeft Spotvogel namelijk al
jarenlang een uitgesproken mening, die extra werd gevoed toen er op vrijdag 13
februari 2004 in het programma NOVA een WUR-onderzoeker verscheen, die juist was
teruggekomen uit de Chinese Volksrepubliek.
Deze weltfremde hotemetoot bleek afkomstig van het RIKILT en begon al met op de
vraag van Clairy Polak, hoe hij in China terecht was gekomen, te antwoorden: “nou
gewoon hé, via Bangkok en Hongkong!”
Dit was uiteraard niet het soort informatie waarop Clairy en heel Nederland zaten te
wachten, maar gaande het gesprek kwam aan het licht, dat doctor van Wijk ook al enkele
maanden eerder naar het verre oosten was afgereisd, om poolshoogte te nemen van de
ernstige H5N1 uitbraak in Indonesië.
Vanuit Tangerang stuurde deze Wageningse kwibus toen een monsterpotje met de
Javaanse smetstof naar het laboratorium van Intervet (waarbij vet staat voor veterinair
SP.) in Boxmeer, waar men echter beweert nooit zoiets ontvangen te hebben!
Omdat geconditioneerd virus erg lang – zo niet eeuwig – houdbaar is, lijkt mij dit dan
ook een goede verklaring hoe H5N1 destijds ook op Europees en zelfs Nederlands
grondgebied kon belanden!
Het optreden van deze volstrekte idioot paste echter compleet in het beeld dat ook
Coutinho en Osterhaus al hadden opgeroepen: wie zich beroepsmatig met onzichtbare
zaken bezighoudt, meent dat alle normale mensen gek zijn!

Daarom zet ik even voor u op rij naar welk een organisatie deze Wageningse pias de
hypergevaarlijke maar commercieel uitermate bruikbare smetstof heeft gestuurd.
Intervet is namelijk onderdeel van het machtigste veterinaire geneesmiddelenconcern
ter wereld en daar zal men erg verheugd zijn geweest met dat pakketje uit Djakarta.
Logisch dus dat men beweerde niets ontvangen te hebben, want in de pharmacie zijn
geconditioneerde smetstoffen platina waard bij het ontwikkelen van gerichte medicatie!
Als u nu ook begint te begrijpen waarom moderne veterinaire uitbraken met de
regelmaat van een beurshoekman van zich doen horen en zelden gewoon door Moeder
Natuur worden veroorzaakt , dan pakken we de draad maar weer op in Gödölö en
Saigon.

Want via die Hongaarse en Vietnamese genenbanken komen we wellicht onbedoeld wat
verder op streek bij de zoektocht naar de ware routes die het virus volgt om zich van de
Mekongdelta naar de Donauvlakte te verplaatsen.

Daarbij is het in eerste instantie belangrijk om te beseffen, dat het Hongaarse
Karpatenbekken feitelijk een laagvlakte is die omringd wordt door de Trassylvanischeen Oostenrijkse Alpenmassieven en de wat lagere Dinarische bergketens van de Balkan.
Samen met de aangrenzende laaglanddelen van Oostenrijk, Slowakije, Roemenië, Servië
en Kroatië is dat gebied ongeveer 3x de oppervlakte van Nederland (zo’n 120.000 km2)
en de omvang van de totale pluimveestapel overschrijdt waarschijnlijk het
twintigvoudige van de onze. Want aan ruimte heeft men daar geen gebrek!
Daarom is het ook zo volkomen krankzinnig dat LNV, LTO en de blinde branchekneuzen
van NOP, NVP en NEPLUVI onze 34.000 km2 krappe overbevolkte postzegel hebben
volgeplempt. Niet alleen met kuiken-, kippen-, kalkoenen- en eendenstallen, maar ook
met cellen vol fazanten, konijnen, pelsdieren en vult u zelf nog maar aan.
Bij uitbraken in ons land moeten direct tientallen bedrijven in een straal van 3 km.
rondom de besmettingshaard preventief geruimd worden, terwijl in Hongarije cum
annexum het volgende bedrijf doorgaans tientallen kilometers verderop ligt.
En toch weet het virus zich ook daar soms opmerkelijk snel te verspreiden.
We zagen aan de gang van zaken in 2007 dat Bernard Matthews en zijn personeel toen
als belangrijkste vectoren konden worden geïdentificeerd en dat zowel de verspreiding
van Vogelgriep in Hongarije en Polen als de oversprong naar Norfolk aan die
slordigheden te wijten waren.
Maar het lijkt zeer aannemelijk, dat het virus toen dankzij de internationale
pluimveehandel en de daarmee samengaande contactstructuren vanuit Azië naar
Centraal-Europa heeft kunnen liften.

Omdat het niet erg realistische lijkt om die materiële handelscontacten qua omzet
substantieel te verminderen, zou er dus alles op moeten worden gezet om de fysieke
contactstructuren onder een viraal-sanitaire douche te zetten.

We zagen al dat er intensieve fysieke contacten zijn tussen Hongaarse- en Vietnamese
pluimveeonderzoekers. Dat wordt voor dit project voorgesteld als noodzakelijke
inspanningen ten behoud of herstel van de genetische zuiverheid van de
pluimveepopulaties die in het Karpatenbekken worden gehouden.
Maar anderzijds zien wij ook een Afrikaanse hoenderachtige als de Guineefowl ofwel het
parelhoen langskomen, die net zomin in Europa thuishoort als de oorspronkelijk
Chinese fazant. Kweken en uitzetten van deze soorten staan namelijk op gespannen voet
met Europese fauna- en diversiteitswetgeving, ook al moge het zo zijn dat ze al jarenlang
op erven vrijlopend gehouden worden of door jagend schuim worden uitgezet.
Daarnaast blijkt men ook kennis uit te wisselen door koppels Hongaarse kalkoenen en
parelhoenders in Vietnamese proefterreinen uit te zetten. Dit lijkt Spotvogel niet zo
verstandig met het oog op de virale tijdbom die Vietnam sowieso al is. Hij zou zo’n regio
juist gaan mijden als de pest!
Dat is absoluut geen kinnesinne omdat hijzelf verduveld goed weet, dat uit zo’n project
weer citerende wetenschap moet worden gepubliceerd waarvoor een fiks aantal
terreinbezoeken vereist zal zijn. Maar er moet juist mínder gereisd worden!

Bij virale “oversprong” van Azië naar Europa wordt er nu al jarenlang meteen in de
richting van trekvogels gewezen. Maar het zou van veel meer realiteitszin getuigen om
eerst alle veel meer voor de hand liggende opties te onderzoeken en uit te sluiten.
In het geval van déze contactstructuren lijkt het niet ondenkbaar dat de oorzaak feitelijk
voor de hand ligt. Ook dàt kan een citererende publicatie in Nature of Science opleveren!

Afrekenen met monsanto !

Terwijl er in Budapest een imbeciele aparatsjik de lakens uitdeelt en er afgelopen 20
jaar een groot deel van het Hongaarse agrarische potentieel is gekaapt door westerse
kapitalisten, laten de vrije poestaboeren niet langer met zich sollen door Amerikaanse
patentrovers, genenversleuteraars, bijenmoordenaars en gifmengers.
Zij staken de brand, de ploeg en de schijvenegge in alle velden met genetisch
gemodificeerde en van round up en inidaclodryd vergeven Monsanto rotzooi, waarvan
niet alleen Hongarije maar inmiddels vrijwel heel Europa uit haar voegen knapt.

“9000 bunder naar de kloten, neem die vieze vodden maar mee!”
Het is dan ook ook volkomen begrijpelijk, dat mensen die een halve eeuw zuchtten en
zwoegden onder het Sovjetjuk, het niet pikken dat hun gewassen en landerijen nu naar
de gallemiezen worden geholpen door een nieuwe overheerser, die meent dat hij God is!

Het is natuurlijk fantastisch dat die Pannonische mannen en vrouwen zich tegen de
nieuwe overheerser keren, die in zijn koloniale machtsdromen zichzelf de hele aarde al
ziet toe-eigenen en van iedere verzetshaard een Woonded Knee denkt te kunnen maken.
Schandalig is het ook dat regeringen zoals de onze, die al ruim zestig jaar lang in de
anaalstreek van Uncle Sam ronddwalen en nog altijd de uitgang niet hebben gevonden,
het lef niet hebben om subiet en absoluut aan die vuilakkerijen een halt toe te roepen.

Spotvogel wees er ook al in deel 8 op, toen hij de Chemtrails over het voetlicht sleurde,
dat onze regering op een meer dan ongehoorde manier ons ganse volk en dus het eigen
electoraat naar de kloten laat spuiten als waren wij een kluwen processierupsen.
Niemand in Den Haag heeft de guts om op te komen voor het democratische en
constitutioneel verankerde eigen beschikkingsrecht over ons luchtruim, over ons water
en over de grond waarin wij ons voedsel verbouwen. En over ons eigen leven!
Van België valt niet beter te verwachten, maar nadat Duitsland en Frankrijk de
ziekmakende Monsantotroep de grens hadden overgetrapt zou het ons holle
blaasbalgenduo Rutte en Opstelten niet hebben misstaan als zij eindelijk voor het eerst
in hun armzalig neoliberale leven ook eens aan anderen zouden hebben gedacht.
Aan de ziekwordende medemens bijvoorbeeld!
Ook zou het de bemoeizieke Brusselse bureaucraten die zich letterlijk van
Aanrechtdoekje tot Zweetvoetenspray met iedere huishoudelijke futiliteit van alle
Europeanen menen te mogen bemoeien, niet misstaan om eindelijk hun onterecht
ontvangen topsalarissen eens te compenseren door alles wat maar een zweem heeft van
Amerikaans neokolonialisme vanaf Pointe du Hoc de Atlantische Oceaan in te trappen.
Want daarvoor hebben we immers een Europese Unie en zijn we niet gewoon een
ordinaire overzeese kolonie van de USA!

Er zijn redenen genoeg om per direct alle toegang tot ons intergrale Europese luchtruim
te ontzeggen aan alle Noord-Amerikaanse toestellen die hier met andere bedoelingen
dan personen- en vrachtvervoer rondvliegen.
Wij zijn immers heel goed in staat om voor onszelf te zorgen en hebben daar echt geen
CIA, Chemtrail Inc, HAARP, Monsanto, NASA , USAF of USDA voor nodig.
Grootkapitalisten als Gates moeten niet menen beter te zijn dan God en zich vooral niet
met zaken bemoeien waarvan zij als mathematische autisten de ballen verstand hebben.
Want er is meer dan Microsoft, Monsanto en Money in het leven!

Het lijkt me dan ook belangrijker om te luisteren naar gewone mensen die een normaal
leven leiden en gewoon moeten werken voor hun geld. Van grootkapitalisten hebben de
aarde en de mensheid niets anders dan uitbuiting en onderdrukking te verwachten.

Deze landbouwer langs de Donau brandde daarom alle rijpende gewassen tot de grond
toe af en al wat nog groen was ploegde hij om. “Liever geen oogst dan een gifoogst” is de
boodschap aan Uncle Sam en dat voorbeeld zal door steeds meer boeren gevolgd gaan
worden!
“Want je zaait om voedsel te oogsten. Maar als de natuur sterft dankzij die gewassen
dan verbouw je alleen maar jouw eigen dood en die van anderen!”

Daarom is het nu tijd dat men in Den Haag wakker wordt en per direct al die genetisch
gemankeerde troep verbiedt en alle voorraden in beslag neemt, gecertificeerd laat
vernietigen en van de as specie maakt en die tot beton laat verharden.
Dat is namelijk de enige manier om ons milieu en dat van onze kinderen en
kindskinderen te beschermen tegen de verdefelijke rotzooi van- alweer- Uncle Sam!

Ook in de Chinese Volksrepubliek ondervindt Uncle Shit al enige tijd problemen met de
vermarkting van zijn satanszaden, die hij nu juist met de grootste zorg en in het diepste
geheim heeft gemodificeerd om dààr het bevolkingscijfer met één miljard te verlagen!

Nu we via virale en verstikkende omweggetjes toch op dit thema terug zijn gekomen,
vertelt Spotvogel u graag ook het héle verhaal. Zodat eenieder die dit onder ogen komt
zich wel een paar dozijn maal zal bedenken voordat zij of hij nog ooit gemodificeerd
Yankeevoer aan zal raken.
En zichzelf sowieso vragen zal gaan stellen zoals: “zeg me wie mijn vrienden zijn!”

Anyway: hungry man and Uncle Sam are absolutely not your friends!

Spotvogel is verknocht aan de eindeloze openheid van het onvoorstelbaar weidse
Hongaarse poestalandschap, maar zag dit afgelopen halve eeuw steeds verder
verworden tot doods en steriel akkerland.
Eerst stond het gewas er nog boordevol klaprozen, korenbloemen, beemdkronen,
aardakers, bevernellen, agrimonies, reseda’s, malva’s, teunisbloemen en noemt u verder
maar op wat er aan natuurlijke planten opschoot in zulke niet bespoten
cultuurlanderijen.
Maar toen viel de Berlijnse muur en kwamen de Round Up sproeiers van Uncle Sam
eraan te pas om al die nutteloze rotzooi op te ruimen. Precies zoals zij destijds deden
met de indianen en bizons in het land dat zij zich met grof geweld toeeigenden.
“ZIJ” dat was destijds Europees gajes en uitschot uit het Verenigd Koninkrijk, Ierland,
Nederland, Italië, Duitsland-Oostenrijk, Scandinavie, Polen en Hongarije. De Fransen
waren niet veel beter maar zelfzuchtig genoeg om een eigen deel van het continent op te
eisen.
Zoals ze nu ook als een der eersten Uncle Sam in zijn eigen gif laten stikken. Samen met
erfvijand Duitsland nog wel.
Gifaanvallen verbroederen kennelijk!
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