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Here, there, everywhere

Pluimvee-ellende overal
Met stem niet op- advies
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Spotvogel
De mondiale miskleunen

EEN WERELD VOL VIRAAL MALHEUR

Mondiaal, materieel, malloot!
Hollanders behoorden (eeuwen na de Vikingen)
tot de eerste Europeanen die schepen in elkaar
timmerden om er de wereldzeeën mee te bevaren.
Dat deden zij niet om schelpen te zoeken, dansjes
te maken en kroost te verwekken aan vreemde
kusten, maar uit de oer-calvinistische drang tot
zelfverrijking, misbruik, uitbuiting en
onderdrukking.
Dat noemde men handel en honderdduizenden
lichtgelovigen in de oost, de west en daar tussenin
moesten dat met het slavendom bekopen.
Als er toen al politieke partijen zouden hebben
bestaan, dan waren de lettercombinaties CDA en

VVD beslist onlosmakelijk met die
wansmakelijke periode verweven geweest.
Nu prijst men zich in Buitenom en Clingendael
gelukkig dat de, door de voorvaderen bestierde,
VOC er haar naam aan verbonden heeft.
Maar hoorden wij, niet eens zo heel erg lang
geleden, de diepgelovige en dus hersenloze premier
in zijn vierde confessioneel-neoliberale periode
niet raaskallen over `kom op met die VOC
mentaliteit´?
Zéker wel!
Omdat onze zeevaarders liever overwinterden op
Nova Zembla, zeeslagen voerden in de
Theemsmonding en intussen blauw geruit gekleed
aan grote wielen draaiden, moest men het ten
slotte stellen met het eiland Manhattan, dat
voor een daalder van de Indianen werd gekocht.

Iedere roker die daarna dankzij Pieter
Stuijvesant en Flip Morris de tering opliep mag
daar van Spotvogel erg ontstemd over zijn.
Want teer en gif horen niet thuis in tabak!
Aan DIE koopmansgeest is mondiaal erg veel
botte ellende te danken en linksom of rechtsom:
ook het afstotelijke massamisbruik van dieren
valt daar in sterke mate toe te herleiden.
Dezelfde koopmansgeest die Balkenende in 2010
nog in de mond nam, zou na al die confessioneelneoliberaal geïnitieerde bank- en
beleggingsschandalen toch tot een glasharde en
staalvaste opstelling moeten voeren.
Het zou dus niet verkeerd zijn als de
verkiezingen van 18 maart ook op een sanitaire
ruiming in Den Haag Uitdraaien.
Daar kraait dan beslist geen haan meer naar!

Ratjetoe
Toen James Darwin in 1859 zijn standaardwerk “On the origin of species” uitbracht,
kende hij slechts een beperkt aantal van de diersoorten waarover hij schreef. Of beter:
hij kende ook toen al wel veel dierorden en families, maar had er geen idee van hoe
enorm divers veel van die genera wel niet waren.
Zo was hij zeker goed bekend met een groot aantal hoender- en eendachtige vogelorden,
maar kon onmogelijk weten dat zich daaruit mondiaal door tienduizenden jaren van
domesticatie een schier eindeloos aantal kweekvormen had kunnen ontwikkelen.
Latere onderzoekers, zoals de Oostenrijker Gregor Johann Mendel, zouden de geheimen
van de genetica of erfelijkheidsleer ontsluiten, waardoor er meer zicht ontstond op de
mogelijkheden of onmogelijkheden om door kruisingen bepaalde eigenschappen weg te
kweken of juist te versterken.
Hieruit kon uiteindelijk de kakelbonte menagerie aan hoog productieve pluimveerassen
ontstaan, waarmee zogenaamde veredelaars nog dagelijks in touw zijn. En dat hopen zij
te blijven tot het moment waarop hun kippen, eenden en ganzen gouden eieren zullen
leggen.
Daarna wordt platina beslist het volgende doel.
Und so weiter……!

Het is door al dat kruisen en uitmendelen gelukt om de meest bizarre kweekvormen te
doen ontstaan, waarbij een kale dinokip met monsterlijke drumstickpoten ons gelukkig
nog bespaard bleef, maar men er al wel in slaagde om de nutteloze veren genetisch te
verwijderen.
Zo’n kunstje zou Spotvogel graag flikken met de lui die dergelijke idiotie met weerloze
dieren uitvreten. En hem staan daarbij al een aantal varianten voor ogen, die echter niet
in het kader van deze serie passen.
Wellicht ergens als sluitstuk?

Want het lijkt wel dienstig om eerst wat zaken over het mondiale reilen en zeilen van de
pluimveeproductie en – consumptie op een rijtje te zetten zodat er ook daarin ten minste
enig inzicht en overzicht ontstaat.
Ik waarschuw u maar alvast: dit worden indringende en schokkende cijfers die des te
ernstiger impact gaan krijgen naarmate men zich realiseert dat de mens als natuurlijke
omnivoor helemaal geen vlees HOEFT te eten om gezond en vitaal op te groeien, in leven te
blijven en een hoge leeftijd te bereiken.
Sterker zelfs: zónder vlees of in ieder geval met veel minder voedsel van dierlijke origine
zouden er veel minder chronische ziekten en aandoeningen zijn en was de gemiddelde
levensverwachting eerder hoger dan lager.

Het doet er daarbij niet toe om welk soort vlees het gaat en of men het rauw, gebraden,
gekookt, gestoomd, gegrild of gerookt consumeert. Goed verhitten en doorbraden is
raadzaam om ziektekiemen als E-coli/E-hec, Salmonella, Campillobacter, Clostridium
botulinum en dus ook Aviare influenza te doden of onschadelijk te maken.

Ongeacht welk soort vlees men wenst te consumeren, leitmotief van voedsel tot zich nemen
dient altijd het instandhouden en deugdelijk doen functioneren van het lichaam te zijn.
Omdat vlees daarbij makkelijk vervangen kan worden door ander eiwitrijk voedsel zoals
bijvoorbeeld ei- en zuivelproducten, peulvruchten, vis of schaaldieren is het onzin om het te
doen voorkomen als zou de vleesindustrie noodzakelijk zijn voor de voeding van de
mensheid.
Het tegendeel is zelfs waar, want om al dat vee te voeden wordt er wereldwijd op
ongehoorde schaal roofbouw gepleegd op de beschikbaarheid, de capaciteit en de
vruchtbaarheid van landbouwgronden, de kwaliteit van de natuur, het milieu, water, bodem
en lucht en uiteraard de biodiversiteit!

Als we bekijken hoe de vleesconsumptie in de rijke westerse wereld zich in het eerste
decennium van deze eeuw ontwikkelde en waar dit rond het jaar 2022 toe gaat leiden, dan
zal zelfs een slechtziende beseffen dat er al jaren geleden een aantal grenzen dramatisch ver
overschreden zijn en dat er voluit in de remmen gegaan zal moeten worden.

Dit wordt aanschouwelijker wanneer we het aandeel van de vleesomzet vergelijken met dat
van andere componenten waaruit de Organic Market is opgebouwd. Daarvoor biedt het
Verenigd Koninkrijk een duidelijk beeld over het jaar 2013.
Hier wordt dus 6.8% van het als organisch geclassificeerde deel van het BNP door de
veeindustrie bestierd, terwijl 3.4% uit groenten en fruit bestaat. Die verhouding zou veel
beter omgekeerd kunnen zijn.

Want op het conto van die bovenmatige vleesconsumptie prijkt een almaar groeiende lijst
van veterinaire ziekten, waarvan velen ook voor de mens tot hinderlijke-, ernstige- of zelfs
letale aandoeningen kunnen leiden.

Vroeger was iedere boer er trots op dat er in zijn stallen zwaluwen nestelden en liet men
daarvoor in het voorjaar en de zomer staldeuren, ramen en luiken open zodat de vogels in
en uit konden vliegen.
Ook mussen, spreeuwen, duiven, kwikstaarten, merels en andere vogels vlogen
onbelemmerd in en uit en dit leidde nooit tot uitbraken van veterinaire ziekten.
Die ellende begon immers pas nadat het pluimvee met tienduizenden in daglichtloze cellen
werd opgehokt en uitte zich aanvankelijk vooral in ziekten, gebreken en parasitaire
aandoeningen door Worminfecties, Rode Bloedluis, Veermijt, Veerluis, Vlooien, Coccidiosis,
Snot en New Castle Disease.
Pas toen er in 2003 in ons land een zogenaamde uitbraak plaatsvond van Vogelgriep H7N7
die wonderlijkerwijze in eerste instantie kerngezonde en oerfitte vrijloopkippen trof,
onderkende men het enorme gevaar van de megalomane pluimveeconcentraties in Gelderse
Vallei, Peel en Kempen en andere regio’s.
En men begon meteen te kakelen dat wilde watervogels de ziekte zouden verspreiden!

In het dossier De Pestvogels van Veerman heeft Spotvogel haarfijn uitgelegd hoe en waarom
die zogenaamde uitbraak in 2003 plaatsvond en hoe hij door simpelweg vanuit zijn
Wageningse werkkamer in het vertrek recht beneden het zijne te kijken naadloos op de
hoogte kon blijven van de locaties van de volgende uitbraken.
Daar kwam geen wilde vogel aan te pas en dat werd via de Bezuidenhoutseweg allemaal
geregeld vanuit het crisiscentrum in Stroe!
Het is natuurlijk leuk dat men in Engeland een mooie voorlichtingsposter verspreidt, maar
die moet dan ook wel juiste informatie bevatten. IN pluimveestallen heeft namelijk NOG
NOOIT ook maar één Huiszwaluw – prominent afgebeeld als in en uitvliegend- gebroed!
Huiszwaluwen nestelen namelijk onder het overstek van daken van gebouwen in en buiten
de bebouwde kom en komen NOOIT binnenshuis. Dat is het exclusieve domein van de
boerenzwaluw, een soort die door de kaalslag van veldschuren en open stallen dankzij de
boeren naar de rand van uitsterven wordt gedreven!
Deze grove flater in een land waar in iedere straat van ieder dorp wel minimaal één
hobbymatige birdwatcher woont doet veronderstellen, dat de agro-sector ook op het eiland
tussen Noordzee en Ierse Zee minachting koestert voor zaken zoals ecosysteem, ecologische
niches en gebiedseigen soortdiversiteit.

We mogen dus hopen dat men wat minder slordig te werk is gegaan bij het opstellen van het
overzicht voor herkenning en handelswijze bij besmetting met het Aviare influenza virus.
Daarvoor zal men elkaar diep in de ogen moeten kijken!

wereldbelang
De Spaanse Griep, die in 1918/19 mondiaal aan meer dan vijftig miljoen mensen het leven
kostte, was feitelijk een hoog-pathogene vorm van de Vogelgriep. Hoewel hier nooit
zekerheid over werd verkregen, zijn er sterke aanwijzingen dat deze epidemie aan het einde
van WO1 niet bij toeval of als gevolg van hoge bevattelijkheid vanwege fysieke uitputting
van de burgerbevolking is ontstaan, maar dat het een smetstof betrof die afkomstig was uit
een Duits farmaceutisch laboratorium.
Hoe dit ook moge zijn, het virus was als strijdmiddel een doorslaand succes, waardoor meer
slachtoffers werden gemaakt dan met alle wapengeweld in deze volstrekt zinloze oorlog.
Hieraan moest Spotvogel denken toen er in 2014 bij beschietingen vanuit de Gazastrook in
de Westbank pluimveestallen werden getroffen door vijandige raketten.

Hoewel men de kadavers direct schijnt te hebben verbrand is er niet ver van die plaats kort
geleden toch Vogelgriep uitgebroken. Toeval of……..?

Want er zijn meerdere partijen in het spel die er belang bij zouden kunnen hebben om te
bewerkstelligen dat er in deze toch al instabiele regio nog meer brandhaarden ontstaan.
Virale haarden, voor het goede begrip!

Dat geldt overigens niet alleen voor deze regio, maar de tot strijdmiddel gemodificeerde en
geasembleerde smetstof kan overal worden uitgezet waar men dat vanuit politiek-,
strategisch- en/of economisch belang nodig acht.
Hierdoor is het absoluut onmogelijk geworden om de juiste hoedanigheid van een hoog
pathogene uitbraak van Vogelgriep op een bepaald moment en op een zekere locatie vast te
stellen.
En nog moeiijker wordt het om vervolgens aan te tonen en te bewijzen dat er bij die uitbraak
opzet in het spel was.
Toen er bijvoorbeeld begin februari 2010 in Zuidoost-Azië in korte tijd een aantal uitbraken
van H5N1 plaatsvonden, duurde het niet lang voordat het virus zich over vrijwel alle landen
op het Euraziatische continent en een aantal Afrikaanse regio’s had verspreid.
Daarbij heeft het virus zich destijds lelijk verkeken op een aantal componenten die cruciaal
zijn voor het creeëren van de basisvoorwaarden voor intercontinentale migratie van een
naar haar aard immobiele smetstof, die zich alleen m.b.v. vectoren kan verplaatsen.
Hieronder is de mondiale situatie weergegeven in 2009 en 2010.

Hoewel de onderstaande kaart een vertekend beeld geeft omdat bijvoorbeeld de totale
Russische Federatie en de gehele Chinese Volksrepubliek zijn ingekleurd, moge duidelijk zijn
dat verspreiding door trekvogels hierbij geen enkele rol kan hebben gespeeld.

Er trekken in februari namelijk absoluut geen vogels vanuit Oostelijk-Azië in noordelijke of
westelijke richting en evenmin zijn er dan verplaatsingen vanuit Azië en Europa naar Afrika.
Wat verder opvalt, is dat er in 2010 niet één uitbraak werd gemeld vanuit Noord-,Middenen Zuid-Amerika en evenmin uit Australië/Nieuw-Zeeland.
Dit werpt eveneens een vreemd licht op de mogelijkheid van verspreiding via het
internationale vliegverkeer

In 2009, toen het de varkensgriep H1N1 betrof, waren die lijnen duidelijk en was het
zonneklaar dat het virus vanuit Azië per luchttaxi naar Europa moest zijn gelift. Of
omgekeerd natuurlijk. Want vanwege de incubatietijd en het moment van ontdekking en
aanmelding blijft de feitelijke herkomst altijd obscuur!

Wat ook opvalt in het mondiale beeld, is dat er zich in 2012 ook uitbraken van H5N1
voordeden in Nepal, terwijl de Himalaya bij andere gelegenheden de virale dans
ontsprongen lijkt te zijn.

“Lijkt”, want in het onherbergzame gebied met zeer kleinschalige pluimveestapels kan een
uitbraak makkelijk aan de aandacht ontsnappen en zal men de zieke of dode dieren
vermoedelijk meteen geslacht en geconsumeerd hebben.

Dit hoeft, mits goed doorbakken, geen gevaar voor de gezondheid op te leveren en sowieso
bleef het mondiale aantal griepdoden nog binnen de perken.
Maar de uitbraken in 2014/15 lijken wél een topaantal slachtoffers te gaan eisen.

Wat is fatsoen nog?
Je hoort weleens mensen praten over beschaving. Dan bedoelt Spotvogel geen
schrijnwerkers in timmerfabrieken of meubelmakerijen, maar kopkleppers zoals onze
huidige minister president, die geen gelegenheid onbenut laat om onzinnige toespelingen
over het civilisatiecoëfficiënt der twaalf provinciën door de ethter te slingeren.
Wellicht valt er ook niet van een premier geworden historicus te verwachten, dat hij vanuit
zijn discipline ooit gewezen is op het niet geringe onderscheid tussen barbarij en civilisatie.
En uiteraard waren zaken als gemeenschapszin, empathie, mededogen, compassie en
erbarmen ook geen trefwoorden waarover hij ooit een referaat heeft geschreven.
Dat zei hem vergeven, al valt deze sociaal-maatschappelijke lacune wel oerendhard af te
lezen uit elk woord en lettergreep die hij via de publieke media het neoliberale luchtledige
in bazuint.
Van éérst bezinnen en dan pas tot het formuleren van uitspraken komen heeft onze
blauwgeblazerde rovershoofdman met het krachtige doch inhoudsloze vocabulaire, nog
nooit vernomen.

Kritiekloos roeptoeterde hij zojuist de nationale huiskamers in, dat ZIJN partij nu eenmaal de
grootste is in ons land en dat de VVD DUS de roerganger is die morele richting geeft aan gans
onze natie.
En in dezelfde ademtocht praatte hij de misstappen goed van de zoveelste neoliberale
patjepeeër die sinds herfst 2012 tegen het schouwlicht is gehouden en schier (= verrot dus,
Sp.) werd bevonden.
Nu heet het ettergezwel Verheijen, maar voor hetzelfde geld zouden er namen als
Hooijmaaier, Van Rey, Offermans, de Kruif of Swane aangeplakt mogen worden. De
spitsafbijter zit nu zijn celstraf uit en laatstgenoemde is al vijf jaar voortvluchtig.
Typisch VVD!

Alsof de hele natie zich als loopeenden of ganzen door deze club aan de foie grastrechter
moet laten koppelen en alle gorigheden moet blijven slikken die men vanuit villa Clingendael
tot normaal neoliberaal gebruik heeft bestempeld, ging onze premier over tot de orde van
de dag.

Allicht zult u denken, want sinds de VVD deel uitmaakt van opeenvolgende structureel foute
regeringscoalities, is nagenoeg alles wat er vanaf het jaar 1899 tot stand werd gebracht op
het terrein van de omgang met dieren, tot diep beneden het maaiveld weggebulldozerd.
Dieren kun je immers voor de lege lol als schietschijf misbruiken, als zogenaamde
schadepost vergassen of in de draf en rensport uitbuiten.
Maar bovenal valt er grof geld te verdienen door dieren in concentratiekampen op te
sluiten, alle recht op levensvreugde te ontzeggen en in de onverzadigbare
vleesschrokmachine die electoraat of - nog erger- Kamerlid heet, te proppen.

U begrijpt de boodschap al? Inderdaad: juist en vooral volksvertegenwoordigende
Kamerleden behoren het goede voorbeeld te geven.
Door beschaafde wellevendheid!

Die slampampers zouden vanuit hun liberale inborst dus pal moeten staan en in de bres
moeten springen tegen al het onrecht dat dieren wordt aangedaan. Echter, niets is minder
waar en wat dat betreft kan men de immoreel walgelijke Kliek van Buma de hand schudden.
Je moet als kiezer wel erg ver van het padje geraakt zijn om de kostbare stem op zulk
liegend, graaiend en inhoudsloos roeptoeterend prietpraatvolk uit te brengen!

In naam van de economische oppergod Florijnus pecunius kennen we tegenwoordig een
mondiaal heen en weer gesleep met pluimvee en pluimveeproducten, waarbij de herkomst
vanwege het ruimhartig omkatten doorgaans uitermate obscuur is.
Zo worden er diepvriescontainers vol Braziliaanse plofkip naar Nederland verscheept waar ze
worden ontdooid, volgespoten met water en vervolgens met Nederlands keurmerk op de
verpakking als verse kip naar het Verenigd Koninkrijk, de VS en andere landen geëxporteerd.

Voor neoliberalen en confessionelen legt Spotvogel het graag even uit…..

Ook gaan er miljoenen verpakte Braziliaanse kipkluiven rechtstreeks vanaf de pampas naar
de boorden van de Yellow River en de omgeving van het Plein van de Hemelse Vrede.
Het is maar dat u weet waarom het regenwoud wordt gesloopt!

Het is trouwens niet altijd even duidelijk onder welke omstandigheden er in zulke ver weg
gelegen gebieden pluimvee wordt gehouden, maar zeker in Zuidoost-Azië, Zuid- en Midden
Amerika en in Afrika gebeurd dat dikwijls in ontegenzeglijke vrijloopsituaties.
Eenden en ganzen zullen met wisselende waterstanden geen moeite hebben, maar al het
andere pluimvee zal dan letterlijk het dak op moeten. Dit lijkt alleen schadelijk voor de
dieren wanneer de hoge peilstanden erg lang mochten aanhouden.

Van de andere kant lijkt zo’n periodieke grote doorspoelbeurt van stallen en kralen helemaal
niet verkeerd om de pluimveestapel spic and span te houden. Want het vogelgriepvirus zal
vermoedelijk slecht bestand zijn tegen zulke aquatische situaties.

Anders dan in ons land, waar men iets hogere rivierstanden dan normaal al aangrijpt om de
noodstoestand af te kondigen, hele gewesten te ontvolken en wereldwijd de leugen van
‘watersnood’ te verspreiden, kampen grote delen van de Derde Wereld regelmatig met zulke
situaties.

.

Men kent daar geen waterschappen, dijkstoelen en heemraden, maar weet zich in de
meeste gevallen voorbeelding te redden en de dieren in veiligheid te brengen.
Zelfs hulpeloze hertenkalveren worden daarbij niet vergeten!

Vooral bij het vervoer komen er dikwijls minder fraaie situatie voor en kan een overladen
transport soms tot erg veel “uitval” leiden, bijvoorbeeld bij panne tijdens hoge
temperaturen.
Maar dat is natuurlijk nog niets in vergelijking met de aantallen slachtoffers die er vallen
dankzij het rijgedrag van roekeloze chauffeurs. Gaat u daar maar even voor zitten met een
glas Cold Turkey:

Meestal is haastig ongeduld de oorzaak van het verliezen van kratten vol dieren, het
omslaan of het in brand vliegen van de oplegger. Levende dieren zijn geen stabiele lading
met bovendien een vaak ongelijke gewichtsverdeling t.o.v. materiële bevrachting.
Daarom zou feitelijk in heel Europa 80 km/u als uiterste limiet moeten gelden voor alle
veetransporten en zou rondom aan de wagen blusapparatuur voorhanden behoren te zijn.

Het is bizar wat chauffeurs van veetransporten allemaal klaar weten te stoven ten koste van
de tienduizenden dieren die zij dagelijks vervoeren. In de geluiddichte cabine en met de
muziek keihard aan hoor je immers niks van al dat dierenleed en wordt kennelijk dikwijls
straal vergeten dat er levende lading wordt vervoerd.
Met alle gevolgen van dien!

Op deze manier bekeken valt er dus heel wat af te dingen op het meest veelzijdige stukje
vlees dat ‘kip’ volgens een tamelijk infantiele reclameslogan immers heet te zijn.

Zéker toebereid op de manier waarop Monsanto, Mac Donalds en andere shitfoodproducenten deze nauwelijks eetbare chewinggumhappen op de markt brengen, moet je
wel een altijd haastige neoliberaal zijn om zulke voorgekauwde en morsig geassembleerde
excrementen door de strot te krijgen.
Een enkele blik op het cranium van Hungry Man leert ons dan ook, dat daar niet al teveel
ruimte is voor een volwaardig stel hersenen.
Precies wat Mark, Stef en de Halve Zijlstra zich wensen kunnen!

Politieke incontinentie
Spotvogel kent ze maar al goed.
“Ze”, dat zijn de vroegoude en soms al op middelbare leeftijd hoogbejaard ogende
stumpers, die zich vanuit hun glanzende SUV in outfittersgroen en met de gebroken
dubbelloops aan de schouder te velde begeven om onze inheemse fauna te lijf te gaan,
Talloze keren kreeg hij het met zulke lederhozengesteven slapjanussen aan de stok en
heeft hen er dan dikwijls fijntjes op geattendeerd, dat de royale incoluier door al het
lopen en afrasteringen passeren wellicht wat verzakt was geraakt.
Zodat er zich een traag vorderend urinespoor vanuit de wollen kniekousen langs de
rubbergladde schacht van de spinaziegroene Bernwaldtlaarzen in de richting van
Moeder Aarde verplaatste.
Dikwijls bleek zulk dier-, natuur- en mensvijandig rapalje afkomstig uit de hogere kasten
van onze maatschappij, al heeft hij hen het afblaffen op doeltreffende wijze afgeleerd
door beklag te doen bij de juiste loketten.
Levendig herinnert hij zich de joenkende toenmalige burgemeester van Zevenaar, Frans
van Gent, toen hij die confessionele magistraat bij Lobith op stroperij betrapte en ook de
Godvrezende clans rond de Nijmeegse Teun Jurgens en professor Geerts lopen hem nog
altijd als bedorven Zwitserse kaas tussen de tenen uit.
Talrijk waren ook de weinig amicale woordenwisselingen met liberale lapzwantsen in
naamsspectra vanaf de Van Asperens tot en met de Van Zadelhoff’s. Allemaal peperduur
volk met spotgoedkope manieren tegenover geciviliseerde opponenten!
Overal in ons land kwam Spotvogel zulke wijdbeens lopende aftandse
natuurmoordenaars tegen en vrijwel altijd waren ze makkelijk te determineren als
aanhang van onze politiek-confessionele en liberale conglomeraten CDA en VVD.

Vaak vergaten zij bij het ons stoicijns negeren, dat een geladen jachtgeweer in ruste
altijd gebroken moet zijn. Veiligheidsregel #1bij jachtwapengebruik!

Maar zij vergaten wel meer.
De Harger-, Pettemer- en Groeterpolder bij de Hondsbossche Zeewering is bijvoorbeeld
het belangrijkste overwinteringsgebied in West-Europa van de Dwerggans: een
Sibersche ganzensoort die door hobbyjagertoedoen nagenoeg is uitgestorven en
waarvan juist in dit gebied meerdere clandestien afgeknalde kadavers werden
gevonden!
Spotvogel probeert altijd overal te zijn waar dat nodig is en heeft zodoende ook in dat
gebied een keur aan bewijsmateriaal boven water gehaald.

Daarover handelt het echter niet in dit hoofdstuk. Ik wilde hier slechts aangeven welk
een door en door verdorven typen er door Rutte cum suis worden omarmd en hoe zich
dit verhoudt met de essentiële waarden waarop onze rechtsstaat moet kunnen steunen.
Het hierboven getoonde bord is ooit zo toegetakeld door de man aan wie de ABN-AMRO
haar ondergang dankte en die de individuele Nederlander vermogens heeft gekost.

Maar Rijkman Groenink is niet de enige uitbener, want de ganse neoliberale ledenlijst is
er van bezwangerd. Dat blijkt inmiddels al maand na maand.
Rutte doet er dan ook goed aan om voortaan nooit meer speeches uit het hoofd te
houden en vooral: om eindelijk eerst te gaan dénken voordat hij geluid produceert!
Want Spotvogel wil in deze paragraaf graag de vuile oorlog over het voetlicht sleuren die
er nu al jarenlang op talloze fronten, maar steeds door dezelfde minderwaardige
parvenuen, tegen onze wilde watervogels wordt gevoerd.

Die strijd gaat in dit virale verband feitelijk om de smient: een Scandinavisch-Siberisch
sierraadeendje dat noodgedwongen in ons land het koude jaargetijde moet doorbrengen
en wiens enige bezwaar het is dat gras het hoofdbestanddeel van het voedsel uitmaakt.
Gras……, u weet wel.

Inderdaad, dat vetgroene zwaar overbemestte onkruid waarvan ons hele land uit haar
voegen knapt en dat alles heeft verdrongen wat ons buitengebied nog enigszins leefbaar
zou kunnen maken.
Iets dat wij vroeger een ecosysteem noemden!

Gras: dat als bloemrijke weide eens de oorprong en bakermat vormde voor het meest
unieke levensverbond van de Europese laaglandnatuur: de weidevogelgemeenschap.

Uniek in de wereld, enig in het universum en dus een kapitaal van duizenden miljarden
euro’s vertegenwoordigend.
Maar inmiddels is dat oorspronkelijke grasland vrijwel totaal uitgemoord door dezelfde
kortzichtig-hersenloze boeren die van ons hele land één gesubsidieerde Friesland
Campina raaigras- en maïssteppe maakten!
Een troosteloze naar drijfmest, Roud up en dierenleed stinkende poel des doods, waarin
het weinige natuurlijke leven dat deze walgelijke onmenselijkheden heeft weten te
weerstaan, te vuur en te zwaard wordt bestreden.
Met steun van onze totalitair gedirigeerde overheid!
Dat wil betekenen: dankzij het Christelijk bekrompen CDA en de pennywijze maar
poundkrankzinnige VVD!

Tot wel 6 of 8x per groeiseizoen denderen tegenwoordig de maaimachines over die
morsdode biljartlakens, waarvan onze overheid al tientallen jaren weet hoe enorm
waardevol die troep eens was op landschappelijk-, cultuur- en natuurhistorisch gebied.
En die daar zelfs verplichtingen voortvloeiend uit internationale conventies aan verbond.
Heel Den Haag zat erbij, keek er nauwelijks naar en liet het allemaal tot op de laatste
meikever, kemphaan en koekoeksbloem slopen.
Zo gaat dat als we niet opletten nu ook weer bij de waanzinnige coupe die afgelopen herfst
door LTO/ZLTO en het LNV-cohort binnen EZ tegen onze overwinterende Smienten werd
gepleegd, met het vooropgezette doel om weer voluit los te kunnen gaan op deze bij wet
beschermde wintergast.
In de eerste afleveringen van deze serie kunt u nabladeren wat er toen zoal gebeurde nadat
er bij Hekendorp, ter Aar en Zoeterwoude moedwillig pluimveekoppels waren geïnfecteerd
met Vogelgriepvirus van het synthetische merk H5N8.

Die uitbraak kwam een week nadat Jacitha van Dijk in Utrecht promoveerde op haar
onderzoek waarin wordt aangetoond, dat hoog-pathogeen AI-virus zich uitsluitend
ontwikkeld in bio-industriestallen en dat van daaruit wilde vogels ermee besmet raken.
De als uitermate geldgeil bekend staande Erasmusviroloog Ab Osterhaus haalde direct na die
zogenaamde uitbraak een vette EZ-opdracht binnen en liet zijn rechterhand Fouchier in een
zucht en kreun twee viraal besmette smientenkeutels uit een Kamerikse wei toveren.
Dezelfde Foucier, die enkele weken eerder als copromotor het onderzoek van van Dijk
goedkeurde, kwam nu op Een Vanaag exact het tegendeel beweren. “Smienten komen met
miljoenen tegelijk naar ons land en besmetten hier het pluimvee”, zo loog hij glashard.
Niet voor niets noemen kritische volgers van Fouchier deze louche figuur Doctor Mengele.
Samen met Osterhaus vormt hij een koppel dat hoognodig zowel wetenschappelijk als
juridisch-strafrechtelijk gescreend en gesanctioneerd dient te worden.
Het is goed, nodig en noodzakelijk dat er virologische waakhonden zijn, die onraad
signaleren en kenbaar maken. Maar iedereen zal begrijpen dat er iets niet deugt wanneer
die tweebenige viervoeters zich voornamelijk richten op de vette monetaire kluiven in de
ruif van de bestuurlijke opdrachtgever en de waarheid aan hun labschoeisel lappen.

In het geval van de smienten was het vanaf dag één zonneklaar, dat die hele zogenaamde
uitbraken in het Groene Hart uitsluitend bedoeld waren om de daar in groot aantal
voorkomende watervogels in diskrediet te brengen en zo mogelijk in de nieuwe
natuurwetgeving royale afschotmogelijkheden te kunnen laten vastleggen.
Boeren ontvangen namelijk niet alleen compensatie voor de zogenaamde gewasderving
door vraat van grazende watervogels, maar kunnen ook de hectareprijs voor
jachtverpachting sterk verhogen naarmate er ruimere afschotmogelijkheden geboden
kunnen worden.
Bij het uitmelken van onze door henzelf in de verdomhoek geramde natuur gaan de
moderne boeren letterlijk over lijken en weten zij overal gemeenschapsgelden als ‘subsidie’
uit te peuren.

Intussen zijn zij zélf de grootste veroorzakers van schade aan de landerijen en valt ook het
verdrogen of verzuipen van gewassen in overwegende mate aan henzelf toe te rekenen.
Iedereen weet immers dat men in slecht afwaterende terreindepressies geen gewassen
moet verbouwen en op droogtegevoelige gronden maatregelen tegen uitdroging moet
treffen.
Maar nog altijd laat de politiek zich er toe overhalen om bij iedere natte wind of droge kreun
de subsitiepot open te trekken en weer honderden miljoenen euro’s in de bodemloze
agrarische ondankput te storten.
Nooit is het genoeg, nooit een blijk van erkentelijkheid en altijd moet de natuur het
ontgelden en mag de samenleving dokken!

Zo gaat het ook met het aan waanzin grenzende zomer- en winterpeilbeheer van alle
agrarische gebieden in ons land. Terwijl men vroeger er juist naar streefde om hemelwater
vast te houden voor droge tijden slaat men jaarrond iedere neerslagdruppel, hagelkorrel of
sneeuwvlok “ naar buiten” alsof het gif is.
Maar de vergiftiging komt pas als in de loop van herfst en winter alle overtollige
drijfmesteffluenten van het voorbije groeiseizoen versneld via directe afvloeiing en door
greppels en drijnagepijpen in de poldersloten en vaarten belanden, waar zij
centimetersdikke korsten vormen op de bodem en daar alle leven verstikken.

Er is niet echt een erg sterk ontwikkeld stel hersenen nodig om te bedenken, dat zulk een
walgelijke overbelasting van bodem- en oppervlaktewater met organische afvalstoffen,zich
op termijn genadeloos zal gaan wreken. Daar wordt dan ook al ruim een halve eeuw voor
gewaarschuwd!
Maar dat is dus van later zorg, want na ons komt er wellicht zelfs wel een heuse zondvloed!

Die zondvloed is onlangs losgebarsten in de vorm van een – ook al tientallen jaren geleden
voorspelde – veldmuizenplaag. Dat fenomeen kenden we immers ook al uit de jaren ’50 en
’60 toen, als gevolg van de rücksichtsloze droogleggingen in de allereerste golf van
ruilverkavelinggebieden, veldmuizen zich explosief gingen vermeerderen.
Er is dus feitelijk niets nieuws onder de zon!

Logisch natuurlijk, want voordien hielden de hoge waterstanden in het winterhalfjaar en de
vaak nog erg strenge winters de populatie van die dieren in de hand.
Nu de waterstand in bijna alle agrarische productiegebieden in ons land al decennialang
volkomen onnatuurlijk laag wordt gehouden en langdurige winterse perioden met
structurele vorst en sneeuwbedekking uitblijven, kon er letterlijk worden gewacht op het
moment waarop de veldmuispopulatie haar kansen zou grijpen.
Het lijkt om verschillende redenen geen toeval dat dit zich nu in hevige mate in Friesland
manifesteert. Er ligt daar dus een mooie taak voor de verantwoordelijke Faunabeheerders!

Daarom zal Spotvogel u wat kennis van de weide bijbrengen zoals die stelselmatig wordt
verzwegen, verdraaid en als dat zo uitkomt: ontkent.
Vroeger stond een groot deel van Friesland- net zoals andere delen van Laag Nederland- het
hele winterhalfjaar plaatselijk plas en dras. Ook toen leefden er veldmuizen in weilanden en
akkers, maar omdat de sloten en watergangen eeuwenlang met de hand werden
uitgebaggerd vonden die diertjes, net als hun natuurlijke belagers wezel en hermelijn, goede
overlevingskansen in de door die bagger verhoogde sloot- en weteringoevers.
Dat werd allemaal liniaalrecht afgevlakt bij de ruilverkavelingen en herinrichtingen, want er
moest makkelijk machinaal gewerkt kunnen worden tot letterijk op het sloottalud. Daarmee
verloren niet alleen de muizen en kleine marterachtigen hun microhabitat, maar verdwenen
ook de ruige randen waarin weidevogelkuikens zich in het voorjaar konden verbergen.

In een goed functionerend ecosysteem horen roofdieren thuis die als scherprechters er voor
zorgen dat hun prooidierpopulaties in het gelid blijven: accorderend met de som van de
primaire en secundaire milieufactoren in het bewuste ecotoop.
Dit alles werd en wordt door gerotzooi aan de inrichting en exploitatie van de landerijen en
waterhuishouding volkomen overhoop gegooid. Zogenaamde faunabeheerders doen daar
met hun uit botte en blinde concurrentienijd ingegeven bloedjacht op al wat hen
onwelgevallig is, bepaald geen goed aan.

Zij roeien niet alleen de absolute toppredator van veldmuizen, maar ook van broedende en
ruiende ganzen tot op de laatste burcht uit en raaskallen dan over overpopulaties waarop zij
beheersmatig het vuur moeten openen!
Ganzenhobbyjacht dus: met compensatie van het Faunafonds en dus betaald door het
Nederlandse volk!
Onze inhoudelijk volkomen incontinente bestuurders op landelijk, provinciaal en
gemeentelijk niveau staan erbij, kijken de andere kant uit en laten deze afgrijselijke
wantoestanden ongestraft voortduren.
Friesland is bijvoorbeeld niet alleen ons gewest waarin het meeste clandestiene afschot
plaatvindt van roofvogels, maar scoort ook hoog in de poll van vergiftigingsgevallen.
Daarom maar even een onvolledige schets van alle diersoorten die een belangrijk deel van
hun leven besteden met het vangen van veldmuizen, maar die het door de achterlijke
boerengroeistuipen en clandestiene jagerspraktijken almaar moeilijker krijgen.
Er moet dan ook geen cent van die zogenaamde veldmuizenschade uit
gemeenschapmiddelen worden gelapt. Die boeren krijgen gewoon hun verdiende loon en
dat gras groeit straks weer gewoon aan. Dat deed het immers al miljoenen jaren!

Hartige Uitsmijters
Omdat de lust om toe te happen u na alle hiervoor gepresenteerde informatie wellicht
dreigt te ontschieten, lijkt het Spotvogel wel een goede gedachte om ter afsluiting van dit
dossier een gerecht te serveren dat het midden houdt tussen uitsmijter, omelet en
scrambled eggs. Al dan niet met vegetarisch katenspek.
Tast u dus gerust toe, want het staat ervoor en anders ontfermt Ton Elias zich er wellicht
over. Zover mag het niet komen!

Want al dat schrokken leidt maar tot ernstig gezondheidsmankeren en hinderlijk fysiek
ongerief en het gaat tenslotte hoofdzakelijk om eetbare dierlijke bestanddelen die absoluut
niet noodzakelijk zijn om het menselijk lichaam metabolistisch correct te doen functioneren.
Omdat Kamerlid Elias erom bekend staat dat hij zich graag overal tegenaan bemoeit en dan
bij voorkeur losse flodders vrijlaat waar zelfs een incontinente neoliberale hobbyjager het
van in zijn luier zou gaan doen, lijkt het dan ook verstandiger om te rade te gaan bij
ervaringsdeskundigen uit het buitengebied.

Daar brengt men namelijk het eigen pluimvee mee naar een braderie en wat er van overblijft
dat gaat gewoon weer terug de vrijloopren in. Zoals het hoort en met een minimum aan
verspilling.

Het zal wel niet het ding zijn van rasliberaal Elias, die keihard in eigen beheer werkt aan het
ten gronde richten van zijn eigen verwerkingsinrichting, maar wereldwijd beginnen steeds
meer personen en organisaties zich zorgen te maken om - en uit te spreken over - de
schaduwkanten van de almaar groeiende gemaksvleesconsumptie.
Riep in 2003 NVP-voorman Jan Wolleswinkel op tot meer kipconsumptie “vanwege de
lekkere smaak”, bij Spotvogel en vele anderen overheerst daarbij al meer dan een
decennium het onprettige aroma van dierenmisbruik en gerotzooi met de volksgezondheid.
Daar is absoluut niks lekkers aan te proeven!

In plaats van zich als een gesublimeerde kloon van Hungry Man te gedragen, zou men er dan
ook erg verstandig aan doen om al dat gebraden, gegrilde of gefrituurde gemaksvlees verre
te houden van de dagelijkse eettafel.
Net zoals men bij een gevarieerd menu niet elk nieuw etmaal friet of pasta belieft, heeft het
ook geen enkel metabolistisch nut om iedere maaltijd een gezinsverpakking kipnuggets of
een dozijn chickenburgers weg te kanen. Voor ’s koks plezier hoef je het niet te doen.

Denkend aan Molly Geertsema, Henk Vonhoff, Arthur Docters van Leeuwen, Marijn de
Koning, Erica Tepstra en Annemarie Jorritsma heeft Ton Elias echter wel een respectabel
aantal gewichtige voorgangers op het neoliberale pluche.
Maar als hij zo doorgaat dan zou Ton best eens de eerste neoliberaal na de (normaal
geproportioneerde) Koos Rietkerk kunnen zijn, die het Binnenhof horizontaal verlaat!
In het geharnaste corpus sterven, heet zo’n voortijdig afscheid!
Hij zal dan vermoedelijk met een door Stef Blok geregelde bouwkraan van de Bataafsche
Aannemings Maatschappij (bekend van de Bouwfraude) uit de fractiekamer getild moeten
worden. Maar dát dak moet er toch binnenkort vanaf!
Echter: voor hetzelfde geld kan het natuurlijk ook allemaal een stuk gezonder.
En esthetischer!

Tast toe en laat het u smaken

Want niet de kip maakt je dik, maar dat doe je zelf!
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MAAK JE NIET DIK ALS JE AL VET BENT

LAAT OP 18 MAART DE EGOISTISCHE LUCHTKASTELEN CRASHEN

STEM GEZOND!
STEM VVD EN CDA WÉG UIT STATEN EN SENAAT!

