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LOUTEREND
Dat de mensheid in ons tijdsgewricht in
sneltreinvaart degenereert, zal eenieder die ogen
gebruikt om mee te kijken en oren om mee te
luisteren al geruime tijd zijn opgevallen.
Dit fysieke en geestelijke verval kan zich in een
keur aan verschijningsvormen kenbaar maken.
Zo onderscheiden we tegenwoordig de verhondste
mens, die niet alleen gromt en blaft als er hem of
haar iets niet aanstaat, maar die ook het

persoonlijke geurmerk in de vorm van
weggeworpen verpakkingen van eet- en
drinkwaren over gans de publieke ruimte placht
te verspreiden.
Tegenganger van die verhondste mens, die een
trouwe viervoeter nodig heeft om zichzelf uit te
laten respectievelijk uit te kunnen veteren, is de
verzwijnde Homo sapiens.
Dit creatuur is doorgaans nauwelijks nog in de
benen te krijgen anders dan om zich voort te
slepen naar frietkraam, bierstube of dixy.
Maar het meest frequent is dit
beklagenswaardige type te vinden in
schransgelegenheden die getooid zijn met de
monsterlijke letter

van matiging.

Een derde type is van nature goed geproportioneerd
en welgeschapen, maar lijdt desondanks aan

ernstige vormen van botoxverslaving en
implantatenhonger.
Daarmee bereikt men dikwijls hetz elfde als
notoir kale of kalende mannen die hun cranium
bedekken met een toupet of lieden die altijd en
overal een hoofddeksel dragen.
Bij voorkeur een honkbalpet.
En tenslotte zijn er natuurlijk de anorexiajunks
die iedere plek op hun lijf verachten waar de
naakte contouren van het skelet aan het oog
worden onttrokken door onderhuidse
aanwezigheid van iets wat normale mensen een
lichaam noemen.
Al deze typelingen staan model voor de westerse
mens die altijd en alleen met zichzelf bezig is.
Voor zulk soort lieden zou een reisje naar en door
India louterend kunnen zijn.

all along the birma railway
In deel 18 namen we afscheid van Mei Li, die te voet langs het traject door het
tegenwoordige Marimar en door de noordelijke regionen van India en zuidelijk Bhutan
op weg ging naar Delhi om te bekijken hoe het in die Zuid-Aziatische regio met het virus
gesteld is.
Zoals afgesproken houdt ze Spotvogel well informed over de gevolgde route en over de
eventuele ontmoetingen die ze onderweg heeft met enig type van het onzichtbare HNvirus. Daartoe zeult ze een elektronenmicroscoop als handbagage met zich mee.

Op het kaartje dat ze stuurde is het uitgestrekte onderzoeksgebied in zeer beknopte
vorm weergegeven en blijkens de eerste berichten wordt er ook in het noordoosten van
het voormalige Birma plaatselijk op schandalige wijze met levend pluimvee gesleept.
Zoals nagenoeg overal in Zuidoost-Azië!

Ze was er echter ook op bezoek bij een pluimveehouderij die sterk deed denken aan de
Vietnamese boerderij, waar kippen en eenden ook leven in een gedeelte van het
woonhuis of in een schamel bouwsel dat daarvoor moet doorgaan. Maar de goed
verzorgde dieren bleken er kiplekker te zijn zoals de trotse eigenaresse toonde. Geen
virusspoortje te bekennen!

Toch blijkt er in het vroegere Burma van alles loos te zijn, want genietend van de stilte
ving onze virale speurneus eensklaps geluiden op van motorzagen die opklonken vanuit
een beschermd natuurgebied.
Poolshoogte bracht al snel aan het licht, dat daar op grote schaal maar volkomen illegaal
enorme stukken van het onaangetaste woud waren omgezaagd. Een woud, waarin nog
restpopulaties van almaar zeldzamer wordende diersoorten leven, zoals de Bengaalse
tijger en de Aziatische luipaard of panter.

Die dieren worden ook erg veel gestroopt om gevild en bewerkt tot toeristische prul op
Thaise markten als vloerkleed, handtas of tangaslip verhandeld of om vanwege het
miljoenenvoudige libidomankeren en potentiearmoe van Chinese imbecielen naar dat
land gesmokkeld te worden.

Beide roofdiersoorten staan al jaren op de rode lijst van WWF, UICN en VN en zijn dan
ook vrijwel overal wettelijk beschermd. Maar omdat zij in het van mensen wriemelende
zuiden en oosten van Azië nogal eens mens op het menu hebben, wordt niet overal strikt
de hand gehouden aan die bescherming. Daarop komen we later nog terug.

De Aziatische panter is een mondiaal uitermate zeldzaam dier, dat nauw verwant is aan
het jachtluipaard dat eens grote delen van Afrika en Klein-Azie bewoonde maar vrijwel
overal door de bange, onverdraagzame of stropende mens naar het leven wordt gestaan.
Inmiddels lijkt er in Miramar helemaal geen Aviare influenza voor te komen en dat mag
op zijn zachtst gezegd merkwaardig genoemd worden omdat er in grenslanden Laos en
Thailand wél uitbraken zijn geweest. Overigens: van het eerste traject door India zijn
Mei Li’s beelden en reportages helaas niet aangekomen, maar die kunnen natuurlijk
alsnog arriveren.
Daarom nemen we eerst een kijkje in Bhutan, waar Mei Li meteen bij het grenskantoor
te horen kreeg, dat alpinisme er verboden is evenals het gebruik van rookwaren in de
publieke ruimte. Twee zaken die ook in ons land bindend zouden moeten gelden!
Omdat vogelgriepvirus zover bekend niet in het hooggebergte voorkomt en onze
correspondente nog nooit een sigaret, sigaar of pijp heeft aangeraakt, kon zij hier alleen
maar om grinniken.

Het herinnerde haar aan een workshop van de veterinaire faculteit te Gent en/of het
daaraan gelieerde virologische centrum, waar zij indertijd deelnam aan het
brainstormen over “Oorzaken, verspreiding en accumulatieve katalysatoren van virale
smetstoffen in urbane en rurale pluimveeteeltgebieden, meer bepaald in situaties welke
bedrijfsmatig als industrieel te benoemen zijn”.
Mei Li vermoedt, dat men in Gent of Brussel nog altijd bezig is met het formuleren van
een bondige titel, die ook in het Chinese schrift te verwoorden en te begrijpen valt.
Want dat seminar moet t.z.t. wél tot een citerende publicatie in Science of Nature leiden!

“Enfin”, lacht ze via skype:“nooit voor je beurt praten, dat is in ieder geval stukken beter dan hooggeleerde horken
als H.M.Buck, van de Endhovense aids-medicatie, Diederik Stapel van het Tilburgse vleeseten en Don Poldermans van de
Rotterdamse betablokkers.”
“En volgens mij ook lichtjaren beter dan Ab Osterhaus en Ron Fouchier.”
“Ik bedoel dan dus, bekend van alle andere canards of van de nog komende Erasmusblunders, ha ha ha!”

Intussen heeft deze uitgekookte Taiwanese topwetenschapper geheel op eigen kracht
via haar iPod alle benodigde informatie verzameld om te kunnen concluderen, dat men
de zaakjes in deze regio goed op orde lijkt te hebben.
We zien immers dat er daar niet alleen maar weinig uitbraken van Vogelgriep
voorkomen, maar ook dat de pluimveekoppels er per bedrijf zelden groter zijn dan
enkele duizenden dieren, die bovendien voornamelijk in vrijlooprennen worden
gehouden.
En heeft onze eigen topwetenschapster Jacyntha van Dijk niet onlangs glashard
aangetoond, dat niet de vrijloopdieren maar juist het opgehokte pluimvee
hyperbevattelijk is voor hoog pathogene mutanten van HN-virus?
Jawel, méér dan overtuigend zelfs!
En nog wel met professor Ron Fouchier van de vakgroep van Osterhaus als copromotor.
Hoog tijd dus, dat de Koninklijke Academie van Wetenschappen de bezem eens
hardhandig door haar ledenbestand haalt, zoals dat ook in de advocatuur gebeurd!
Na een laatste blik in een vrijloopren aan de voet van de Himalaya en op een kleinschalig
pluimveetransport in het grensgebied naar India, verkeert onze correspondente in
opperbeste stemming.
Ze heeft op haar reis nog niet één zieke kip, kalkoen, eend of gans gezien en ook van
niemand vernomen dat er zich in deze regio verdachte verschijnselen zouden hebben
voorgedaan.

Vóór haar ligt nu het uitgestrekte Indiase subcontinent en zacht de Taiwanese versie
neuriënd van het Britse soldatenlied “it’s a long way to Tipperairy” bereidt ze zich voor
op de dag van morgen.
Zal zij ergens in India sporen van H5N1, H5N7 of H7N9 vinden?
Boeddha en Vishnu mogen het weten!

Lifestyle
Spotvogel heeft niks met religies. Die wangedrochten zijn immers ooit bedacht om
lichtgelovige angsthazen te kunnen knechten, uitmelken en koeieneren en gaan allemaal
mank aan hetzelfde euvel: zij bestaan slechts bij de gratie van een verzonnen entiteit.
Ongeacht hoeveel boeken er over zo’n uit de duim gezogen godheid ook geschreven mogen
zijn en hoeveel weerloze slachtoffers de weerzinwekkende kruistochten, jihads,
beeldenstormen, inquisities en boekverbrandingen al vanaf het jaar nul gekost mogen
hebben: afgezien van apostelen, profeten en andere tastbare overblijfselen van stoffelijke
malloten heeft niemand ooit ook maar het geringste forensisch houdbare bewijs voor het
existeren van zulk een alom tegenwoordige allerhoogste macht kunnen overleggen.
En dan bedoel ik niet Bernardette van Soubiroux, het Wonder van Lourdes of het
wenende Mariabeeld van Druten, hoewel dat laatste ook wel meteen de meest
overtuigende proeve was van platvloers boerenbedrog.

Momenteel reist Mei Li dus voor ons door India, waar men in overwegende mate het
Boeddhisme en Hindoeisme als levensovertuiging praktizeert. Dat zijn beiden geen
religies, maar een welbewust geloven in een manier van leven die uitgaat van respect,
compassie en genegenheid jegens elkaar, tegenover de natuur en ten aanzien van al wat
leeft.
Daardoor alleen al wordt er in India volkomen anders met landbouwhuisdieren
omgegaan dan in de door blind materialistisch egoïsme bezwangerde westerse langs
elkaar heen levingen.

Runderen zijn in ons straatbeeld onvoorstelbaar, maar ook een zeer matig gebruik van
vlees als voedingsmiddel is iets wat in alle westerse landen niet denkbaar is. Want wat
moet je immers met je gasbarbeque als er geen dierenvlees op gecremeerd kan worden?

Zodat vee op de openbare weg bij ons nagenoeg altijd synoniem is aan
verkeersongelukken en bijkomende dierenellende en de arme beesten, zo ze niet
meteen een gewelddadige verkeersdood vinden, totaal gestresst zullen worden
opgedreven totdat ze weer allemaal in een andere veewagen staan.
Op weg naar het abbatoir.
Zo ga je feitelijk niet eens met je vijanden om!

Vergelijkt u deze bovenstaande beelden met het Indiase marktplein waar runderen
vreedzaam rondlopen tussen honderden stadsduiven, zonder de dreiging van het
neoliberaal-confessionele gevaar, om door Duke Faunabeheer geruimd te worden en via
een schot hagel of in een vergassingscontainer vernederend het einde te moeten vinden.

Want India is niet Nederland en heeft – ondank het jarenlange Britse gezag- ook nooit
een confessioneel-kapitalistische doctrine gekend die een heel volk met leugen, list en
bedrog tot in iedere stamcel bedorven normen en tot in het beenmerg verrotte waarden
probeerde op te dringen.
Kortom: India kende nooit politieke wangedrochten als CDA en VVD!
Was dat wél zo geweest, dan paste men daar nu vermoedelijk al jarenlang het
standrecht toe!
Want zelfs aangeboren vreedzaamheid kent zijn grenzen, zoals we leerden uit de
afschuwelijke oorlog die jarenlang Sri Lanka teisterde. Ook daarvan waren de vroegere
geld- en machtbeluste koloniale westerlingen en hun louche machinaties feitelijk de
achterliggende oorzaak!
Overigens over Tamil Tijgers gesproken: in India vangt men mensgevaarlijke roofkatten
liever weg en zet de dieren uit in onherbergzame streken. Alleen in uiterste gevallen
worden zulke tijgers of panters gedood. Maar altijd op een humane respectvolle manier!

Daarom is het interessant om te vernemen wat onze reizende onderzoekster inmiddels
heeft ontdekt, die zich nu ergens tussen Delhi en Barathpur bevindt en met volle teugen
geniet van de natuur en de buitengewone vertrouwelijkheid van wildlevende dieren
tegenover de alom aanwezige mens.
Zo nam ze vanaf de spoordijk prachtige groepen Indische ganzen waar, die op grazige
stroken langs beekjes en waterplassen graasden en waarvan ze zelfs met het blote oog
een ring heeft kunnen aflezen.

Ze sprak daar een herder die met zijn kudde koeien, schapen en geiten rondtrekt en
vroeg hem waarom hij die ganzen niet van het gras verjoeg, dat immers bestemd was
voor zijn vee.
Die man antwoordde, dat ganzen daar al miljoenen jaren komen, dat zij er dus de oudste
rechten hebben, dat zij ook moeten eten om te overleven en dat gras bovendien iedere
nacht weer aangroeit.
Dat zouden onze doofblinde politici en nooit tevreden boeren – speciaal die van CDA en
VVD - zich eens terdege in hun monetair afgestompte zultmassa’s moeten knopen!
Deze simpele herder vertelde ook over de jaarlijkse trekpauze van de jufferkranen, die
na een zware en levensgevaarlijke passage over de hoogste toppen van de Himalaya in
het noord-Indiase dorpje Khichan neerstrijken, waar zij een overvloedig gedekte
ontbijttafel vinden.
De dorpelingen beschouwen het als hun heilige plicht tegenover de natuur en de
trekvogels om hen na de zware beproevingen in het hooggebergte een veilig pied á terre
te schenken, met gelegenheid om te rusten en zich tegoed te doen aan het graan dat zij
op hun schrale akkers in de voorgaande zomer hebben verbouwd.
Het is een satanisch-helse schande, dat stinkend rijke en van wieg tot graf met
belastinggeld gepamperde Nederlandse boeren Siberische trekvogels zelfs nog geen
armzalige spriet overbemest raaigras gunnen en moord en brand schreeuwen om
hobbymatig afschot. Want dure jachtverpachting rendeert en de Duke-gaskar wacht!
Zij konden zich beter eens realiseren, dat die dieren al gebruik maakten van ons
waterrijke land toen Hunnen, Kelten, Batavieren en Vikings nog moesten ontstaan!

Dankzij de eenvoudige mensen in Kichan, die hun jaarlijkse graanoogst ruimhartig ter
beschikking stellen aan de hongerige Jufferkraanvogels zonder naar een LNV-loket te
rennen voor compensatie, hebben die unieke trekvogels als soort en als populatie het
jaar 2015 weten te halen.
Godzijdank ligt de Himalaya niet tussen Kamperveen en Kootwijkerbroek!

Intussen heeft Mei Li nog altijd geen virus in het vizier gekregen, maar ziet wel
regelmatig Indische olifanten solitair of in kleine kuddes de spoorlijn of paralelle wegen
kruisen.
Bij voetgangers zoals Mei Li of oplettende chauffeurs van trucks, lijnbussen en
touringcars hoeft dat geen gevaar op te leveren, want de kruissnelheid van een rustig
lopende dikhuid zou ook voor een reactiegestoorde bestuurder als Ivo Opstelten
ruimschoots kansen tot ontwijken bieden.
Zélfs in een Pro-rail locomotief!

Maar helaas: er zijn ook trajecten waarop treinen met soms wel vijftig of meer zwaar
beladen personen- en/of goederenwagons met hoge snelheid voortdenderen.
Het laat zich raden wat er dan zelfs in een vreedzaam en diervriendelijke land als India
mis kan gaan.

Natuurlijk zijn zulke tragische ongevallen in een zo uitgestrekt land niet te voorkomen
en het aantal noodlottige aanrijdingen met runderen en kleinvee is dan ook gigantisch.
Maar ga er maar eens aan staan om een spoorwegnet van tienduizenden kilometers
tweezijdig uit te rasteren en te voorzien van oversteekplaatsen met aanpassingen om
ongewenste passages te verhinderen.
Dit ongelukkige dier werd samen met twee andere voluit door de aanstormende trein
geschept en zal vermoedelijk op slag dood zijn geweest. Dat is dan ten minste nog een
schrale troost voor de machinist en het treinpersoneel.
Uit piëteit met deze dieren besparen u de beelden van het vrijmaken van het traject.

Vanzelfsprekend kwam een gedreven en doortastend wetenschapster als Mei Li
uiteindelijk toch waarachtige besmettingsgevallen van pluimvee met Vogelgriep op het
spoor.
Maar wonderlijk genoeg betrof dit niet meteen leg- of kluifpluimvee, maar duiven!

Nee, nee, nee, geen wedstrijdvluchtduiven, die vanuit besmet gebied naar het thuishonk
gevlogen zouden kunnen zijn. Geenszins zelfs: het betrof hier sierduiven die nooit
verder van huis zullen gaan het spreekwoordelijke kippeneindje.
Die kunnen dus alleen maar ter plaatse geïnfecteerd zijn!
En aangezien het sponsorloze HN-virus niet spontaan deelneemt aan internationale
vluchten tenzij die geinitieerd worden door tweebenige virale verspreiders, lijkt het niet
moeilijk om hier oorzaak en gevolg met elkaar in verband te brengen.
Natuurlijke virale smetstof duikt namelijk nooit ins blauen hinein zomaar pardoes
duizenden kilometers buiten het geregistreerde infectiegebied op. Daar kan simpelweg
geen smient, wintertaling, pijlstaart, knobbelzwaan of giervalk iets aan veranderen.
Aangezien deze besmettingsgevallen zich ook nog eens in de meer zuidelijke regionen
van het Indiase subcontinent voordoen ruikt Mei Li direct onraad, terwijl ze met kordate
tred op het slot van haar onderzoeksreis afstevent.

Breed grijnzend laat ze me weten, dat zij onderweg erg veel tijd heeft gehad om na te
denken over deze hele probematiek en dat de mens-en diervriendelijke bevolking haar
daarbij voortdurend van bruikbare-, nuttige- en soms zelfs cruciale informatie en
suggesties voorzag.
En ten slotte vertelt ze mij haar story over de huiskraaien!

Spotvogel heeft veel gereisd en kent huiskraaien al sinds hij die leuke en erg sociale
dieren in 1986 op de Ocean Boulevard in Dar es Salaam dagenlang ontmoette, omdat de
thuisreis met Egypt Air keer op keer gecancelled en dagenlang uitgesteld werd.
Op de rede van Dar lag toentertijd een Joegoslavisch vrachtschip voor anker en omdat
we dagelijks noodgedwongen aan het strand moesten vertoeven, viel het op dat de
kraaien zeer frequente lijnvluchten met dat wachtende schip onderhielden.
Van een medewerker van de Joegoslavische ambassade hoorden we dat die bulkcarrier
al anderhalve maand op bevrachting wachtte en dat de matrozen zich inderdaad
vermaakten met het voeren van de kraaien, die handmak waren en hen letterlijk door de
depressies van het lange niksnutten heen hielpen.
Er waren toen nog geen mobieltjes, zodat men er al over dacht om via die kraaien
contact te gaan onderhouden met de wal, omdat de telefoonverbindingen in Tanzania
zich destijds ver beneden het niveau van tromgeroffel en rooksignaal bevonden.
Anyway: hoe het met dat schip is afgelopen valt wellicht in thuishavenstad Split nog in
nautische journaals of logboeken na te bladeren, maar onze huiskraaien lieten een
dermate onverwoestbare indruk achter, dat Spotvogel het zich niet kon indenken dat
ooit een tweebenige sterveling zich aan deze fantastische diersoort zou vergrijpen.
Maar het lot besliste anders!
In ons eigen Hoek van Holland leeft namelijk al sinds de jaren ’90 een kleine populatie
huiskraaien die zich al tijdenlang stabiliseerde rond een aantal van 20 – 30 vogels, die
niemand tot last waren en voor normale gezond in hun lijf zittende mensen als een
welkome attractie werden en worden beschouwd.
Maar zo niet de tot in iedere stamcel bekrompen en levenhatende confessionele en
neoliberale nihilisten, die het College van Provinciale Staten van Zuid- Holland bestieren.
Alleen al bij het horen van het woordje ‘kraai’ sloegen daar de stoppen door, zoals dat
ook al gebeurde bij de avifaunistische begrippen ‘gans’ en ‘smient’ , de zoogdierkundige
begrippen “vos” en “damhert” en de algemene aanduidingen ‘exoot’ en ‘raaigraseter’.
Men houdt zich Oost-indisch doof en stekeblind voor alle onderbouwde argumenten om
te stoppen met die primitieve barbarij, waardoor onze dichtstbevolkte provincie het
vreselijkst denkbare killingfield voor onze natuur en biodiversiteit is geworden.
Mei Li toont u daarom vanuit Bangalore waarom 1000 x béter volgende maand
Provinciale Staten van Zuid- Holland electoraal en functioneel geruimd moeten worden.
Want ten provinciehuize aan het Malieveld heerst ten aanzien van onze fauna het
volstrekt hersenloze confessioneel-neoliberale onbenul. En dat is een Godsschande!
Doe er wat aan!

Handen af van de huiskraaien!

Spotvogel Valentijnsdag 2015

