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 De marges tussen handel en verstand 
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Buitensporig!  

Vrijwel iedereen kent wel het oudtestamentische 

verhaal over het Beloofde Land, dat in lang 

vervlogen tijden door de Schepper aan Abraham, 

de stamvader van het door hem uitverkoren Joodse 

volk, werd toegezegd. 

Ook is het algemeen bekend, dat dit volk uit de 

stam Juda verspreid raakte over de hele aarde en 

dat er een afgrijselijke Holocaust voor nodig was 

voordat hen een eigen pied á terre ten deel viel. 

Niet door tussenkomst van de allerhoogste 

evenwel, maar door henzelf uitgeroepen als 

overwinnaars in de Israëlische 

Onafhankelijkheidsoorlog van 1947 – 1948.  



            

Sindsdien heerst er voortdurend oorlog en onvrede 

in het Midden-Oosten, kent iedereen de begrippen 

Westbank en Kolonisten en is Israël een 

wereldwijd bekend en erkend exportland. 

Dit mag beslist een knap huzarenstukje worden 

genoemd voor een land dat zelfs nog kleiner is dan 

België en dat voor een groot deel uit rotsachtige 

bodem en woestijnzand bestaat. 

Daarover wil Spotvogel alleen maar kwijt, dat 

de 8.2 miljoen inwoners er op dat 22.000 km2 

kleine oppervlak niet alleen in slagen om de 

eigen bevolking van voedsel te voorzien, maar ook 

nog wereldwijd e handel te bedrijven in 

agrarische producten.  

Daar lijkt nu de klad in te komen!  



                                                  
groei!  

Zoals al in deel 14 werd voorzien, kon het niet uitblijven dat de H5N1 uitbraken in 

Israëlische pluimveehouderijen niet te beteugelen zouden blijken te zijn. Vaak liggen de 

bedrijven er dicht bij elkaar en de klimatologische omstandigheden maken het vrijwel 

ondoenlijk om virale oversprong te voorkomen. 

Daarbij mag er vanwege de dikwijls orthodoxe werkwijze van worden uitgegaan, dat er 

makkelijk de hand gelicht kan worden met hygiënische basisvoorwaarden om ontstaan 

en verspreiding van veterinaire ziekten te voorkomen.  

     
Het lijkt dan ook voor de hand te liggen dat de H5N1uitbraken, waarvan er op 2 februari 

dus in totaal zeven waren geregistreerd, zeker door andere zullen worden gevolgd.  

Want de verhalen die Spotvogel zich van vroeger herinnert over jong en oud die in het 

nieuwe Israël eendrachtig werkten aan het opbouwen en inrichten van het maagdelijke 

land, zijn allang verdrongen door de geïndustrialiseerd–materialistische realiteit.

 



                            

In de nieuw gekoloniseerde gebiedsdelen verrijzen overal industriële stallencomplexen 

waarin men vele malen méér dieren houdt en meer vlees en eieren produceert dan de 

totale jaarbehoefte van de Israëlische bevolking.  

Die groeistuipen worden alleen maar gevoed vanuit de wezensvreemde 

vooronderstelling, dat een Lilliputterslandje als Israël wereldspeler moet zijn op het 

toneel van de internationale handel in pluimvee- en pluimveeproducten.  

Maar het gaat hierbij wel om dieren en dieren zijn geen avocado’s, kiwi’s, sperziebonen, 

citrusvruchten of vroege aardappelen.  

 
Net als Nederland zou Israël zich drommels goed moeten realiseren, dat het vanuit 

zowel veterinair als humanitair oogpunt volstrekt onverantwoord is om op zulke kleine 

en dichtbevolkte landoppervlakten dergelijke enorme concentraties dieren te houden.  

Wij zagen datzelfde ook al in Taiwan, dat weliswaar wat groter is dan Nederland maar 

waar dan ook enorme aantallen kippen, eenden en ganzen onder vaak uitermate 

onverantwoorde hygiënische condities worden gekweekt.  

Er is dan letterlijk maar een flintertje smetstof nodig om de virale vlam in het 

scherpgestelde kruitvat te doen slaan.  

Met alle gevolgen van dien!  

      



Zulke enorme risico’s zouden ondernemers vanzelfsprekend niet behoren te nemen, 

maar hun regeringen verdienen natuurlijk evenmin een schoonheidsprijs als het gaat 

om een verantwoorde en duurzame inrichting van de nationale economie.  

Bij ons zijn het vooral CDA en VVD die deze zaken vanaf de jaren ’70 finaal uit de 

klauwen liepen tippelen. Maar NOOIT werden de megakosten voor alle natuur-, 

milieu- en leefbaarheidsschade in mindering gebracht op de met veel aplomb 

geroeptoederde agrarische jaaromzet! 

  

     

  

 

 

 

 

 

       

Inmiddels ondervindt Israël keihard de gevolgen van deze uitbraken, doordat de export 

van pluimvee en pluimveeproducten naar de Pilippijnen stil is komen te liggen. 

Begrijpelijk, want die archipel is tot dusverre van viraal malheur verschoond gebleven. 



Hoe ingrijpend zelfs een kleine uitbraak kan doorwerken in de mondiale exportbelangen 

ondervindt men in Oregon, USA. Want daar zorgde de dood van twintig parelhoenders 

en twee kippen ervoor dat alle verse pluimvee-export naar de Filippijnen stil viel!  
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      Kom we gaan maar weer eens in Egypte kijken……. 

 



 

 

                                            

 

 

 

   



                                                       

Passage to egypt 

Eerder vertelde Spotvogel u al dat de uitbraken van H5N1 in Egypte naar alle 

waarschijnlijkheid een logisch gevolg waren van het feit, dat dit virus onlangs de kop 

opstak in de omgeving van Tel Aviv.  

Inmiddels kampt dit land met een ware hausse aan uitbraken en zijn er ook al een aantal 

dodelijke slachtoffers te betreuren. De pluimveehouderijen zijn vooral geconcentreerd 

in de Nijldelta en dat is vanzelfsprekend een waterrijk gebied dat in de herfst bovendien 

de kern vormt van de doortrek van West- Aziatische en Oost-Europese vogelpopulaties 

op weg naar hun Afrikaanse overwinteringgebieden.  

  

Omdat ook Israël in die relatief smalle doortrekzone ligt (rechtsboven op de linker foto) 

is het niet echt moeilijk om een kansberekening uit te voeren van de mogelijkheden tot 

virale migratie van H5N1 langs de zuidoostelijke kusten van de Mediterranee!  

Dit moet u niet verrwarren met het verslepen van hoog-pathogene smetstof van one 

place to another, maar eerder als mogelijkheid voor die hoogtoxische artificiële variant 

om mee te liften vanuit het Zionistisch stroeve Beloofde Land naar een regio van viraal 

onbegrensde mogelijkheden.  



Men heeft er destijds in Los Alamos overduidelijk geen benul van gehad welk een smerig 

moordwapen er zich in hun reageerbuizen vormde. 

Want anders had Paul Bremer in 2003 gewoon via CNN laten weten: “Ladies and 

gentleman, we’ve got’m.”  

“And he’s terribly suffering because of our top secret George W. Bush flew!” 

 

Nu zal inmiddels dat besef wel doorgedrongen zijn en wordt er volop ingezet om de toch 

al oppermachtige farmaceutische industrie aan gegarandeerde jaarlijkse mondiale 

megaomzet te helpen, de internationale pluimveehandel naar eigen hand te zetten en, 

zoals hier in het Midden Oosten,  natuurlijke erfvijanden tegen elkaar op te hitsen.  

 
Daar is in het geval van de buurlanden Egypte en Israël niet al teveel inspanning voor 

nodig. De vriendschappelijke betrekkingen die laatstgenoemd land onderhoudt met de 

geestelijke en biotechnische verwekker van het thans rondwarende virus, zullen dan 

ook niet direct tot verbroedering leiden.  

 



Want al sinds de tijden van de grote dynastieën vormt pluimvee een cruciale factor in de 

dagelijks besognes en het levensonderhoud van de volken ter weerszijden van de Nijl. 

Het kon dan ook nog weleens een dramatische misrekening blijken te worden om juist 

hier ziekmakende smetstoffen te verspreiden.  

 
Omdat inmiddels wel algemeen bekend is, dat menselijk griepvirus zich zowel via 

gevederde als evenhoevige vectoren tot gevaarlijk toxische smetstof kan muteren, lijkt 

het niet een heel slim doordachte zet om uitgerekend een Zionistisch-Islamitische regio 

met dit gekunstelde virus te infecteren.  

              
Er zal daar zeker alles op alles worden gezet om zoveel mogelijk dieren  door middel van 

vaccinatie te sparen en er komt een moment waarop men zich zal realiseren, dat de 

patenthouders, producenten en leveranciers van het vaccin wel erg nauwe betrekkingen 

hebben met een overzeese machtsfactor in een groot wit gebouw.  

Als tegen die tijd ook in Beijing het muntstuk mocht vallen dan konden er nog weleens 

hard times aanbreken voor onze virale suikeroom.     



Uit diezelfde stal komt immers ook de nonfoodketen die oerwouden sloopt en omkat tot 

rundveepampas en daarvan vervolgens hamburgers maakt. En die via Monsanto van de 

hele aarde één gemodificeerde maïsakker maakt om maar zoveel mogelijk kipnuggets te 

kunnen produceren!    

Er zijn inmiddels al hele contingenten onnadekende en smakeloos weghappende 

consumenten een voortijdige dood gestorven als gevolg van zorgwekkende vervetting 

van hart en bloedvaten.  

Daarbij stoort Spotvogel zich nog het meest aan de schaamteloze manier waarop dit 

veelvraatconcern zich vooral richt op het jonge gezin en zo letterlijk mensen van wieg 

tot graf aan hun verderfelijke cholesterolhap went en verslaafd maakt.  

                            

            

 



                
Het meest trieste hiervan is nog wel, dat al dat vlees gewoon als snack ofwel “hartig 

tussendoortje” wordt weggekaand en dat de overdadige emballage doorgaans in de 

publieke ruimte wordt weggemikt.  

Het is al vreselijk dat dit monstrum massaal mode is geworden in de westerse wereld, 

maar natuurlijk helemaal van de krankzinnige is het dat dit ook volop gebeurd in landen 

met een matige of slechte graad van ontwikkeling. 

Honderden miljoenen dieren leven daardoor een dieronwaardig leven en sterven een 

zinloze dood, die alleen maar de vraatzucht van onnadenkenden bevredigt en het 

mondiale obesitaslevel tot duizelingwekkende hoogte opkrikt!   

             

Spotvogel heeft welgeteld driemaal in zijn leven zo’n Mac Donalds vreetschuur bezocht 

en wel in San Fransisco, Praag en Madrid en er de Big Mac geprobeerd. Het was overal 

droefenis troef. Dat begint al bij het meubilair waarop een normaal mens hooguit tien 

minuten kan zitten zonder ernstige fysieke mankementen op te lopen.  

Het vlees doet denken aan een te hard uitgevallen rubberen discusschijf en het kleffe 

wittebrood blijft aan tanden, kiezen en gehemelte plakken. Zodat alleen de sla en tomaat 

als eetbare bestanddelen overblijven. 

Die kan men dus beter bij de groenteman halen en gewoon als snack uit de hand eten!  

Verse groenten en fruit zijn sowieso aan te bevelen als tussendoortjes en zijn bovendien 

altijd vrij van conserveermiddelen, geur-, kleur- en smaakstoffen, antioxidanten, 

zuurteregelaars, rijs- en gistmiddelen, sulfieten en wat er nog meer bij het assembleren 

van zo’n ham-, meat-,  cheese- of chickenburger komt kijken.   



 
Overigens komen veel van dergelijke snackgroenten uit landen als Israël, Egypte, 

Marocco, Spanje en andere veraf gelegen teeltplaatsen, terwijl onze eigen tuinders hun 

producten naar alle delen van de wereld verschepen.   

Het is feitelijk te krankzinnig voor woorden dat men zoiets tegenwoordig als 

economisch verantwoord durft te etaleren. Verantwoord is het pas, als de afstand tussen 

producent en consument zo kort mogelijk is. Op al dat heen en weer gesleep zouden juist 

niet malse strafheffingen moeten staan.  

Zoals er ook veel respectvoller met alle voor de voedselproductie gekweekte dieren 

behoord te worden omgegaan en vaccineren de allereerste plicht dient te zijn voordat 

een veestapel gecertificeerd in productie mag worden genomen. 

    

     
Daarbij hoort dus dezelfde soort zorgzaamheid als die waarmee een vrouw op de markt 

in Cairo haar jonge duiven met de mond voedt en waarmee elders omvangrijke 

pluimveestapels met de  hand worden ingeënt.  

.                            
                Want ook dieren hebben recht op leven! 

                                                    



                                      

 

        

      zorg om het dier begint bij het hart! 

 

 



           

     

En wiE naar hEt wapEn grijpt….!  

Spotvogel, 18 februari 2015.   



    

 OVERAL TEVEEL VAN….. 

       ….maar nooit genoeg!  

                                                                                                                                                                 

    Laat uw hart spreken op 18 maart! 

                                  


