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Analyse OVP met producties Dossier: De Oorlog om de Grote Grazers

Inleiding
Ben je voorstander van het huidige verhongerings- en afschotbeleid van de grote grazers
in de Oostvaardersplassen? Ga dan lekker wat anders doen, deze analyse heeft voor
jouw geen enkele waarde door je koude hart en je tunnelvisie, want dit is een analyse voor
en door mensen met een warm kloppend hart, eerlijke emoties en een gezonde liefde voor
dieren en mensen die het fijn vinden om samen te leven in deze wereld en daar heb jij
toch niets mee.

Deze analyse is opgemaakt door een betrokken burger, op internet te vinden onder de
naam Actie tegen Dierenleed.

De analyse betreft de periode nadat de Tweede Kamer het beheer van de Oostvaarders-
plassen heeft overgedragen aan Provinciale Staten van Flevoland (PSF): 

Met als onderwerpen:

1. 'Die avond bij Provinciale Staten van Flevoland'

2. 'Het valse sprookje migratie'

3. 'Het is stil aan de overkant'

4. 'Terroristen'

5. 'Justitie'

6. 'Adoptie grote grazers'

Opmerking:

#FransVeraSekte bestaat uit PvdD, GL, PvdA en ALLE bekende minus 1 dierenrechten/-welzijnsorganisaties
(Wegkijkers), aangesloten Linkse media en wetenschapsvrinden van meneer Frans Vera, welke zichzelf to-
taal hebben afgesloten van andersdenkenden en met oogkleppen op in hun eigen niet realistische roze wolk
leven (productie 1,  knipsel sekte).

Het gewone Volk, zijn alle mensen die tegen het huidige verhongerings- en afschotbeleid zijn in de Oostvaar-
dersplassen. (Hoi, lieve mensen!)

Oostvaardersplassen is voor ons het gewone Volk dit plaatje (productie 2, knipsel Google Maps). Want dat
is voor veel mensen onduidelijk en het maakt niet uit, aan allebei de kanten is er honger, dat bewijzen de
kaalgevreten bomen (productie 3, kaalgevreten bomen Oostvaardersveld).

Er is een nieuwe petitie gestart, teken hem hier!
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Productielijst De val van de #FransVeraSekte:

productie 1 knipsel sekte Inleiding
productie 2 knipsel Google Maps Inleiding
productie 3 kaalgevreten bomen Oostvaardersveld Inleiding

productie 4 speech PSF
productie 5 Grauwe gans PSF
productie 6 'Mijn idee voor OVP' PSF

productie 7 artikel Jheronimu migratie
productie 8 knipsel sadisme migratie
productie 9 artikel Tijhaar  migratie
productie 10 Google Maps Zeewolde migratie

productie 11 lijsten org's stil a/d overkant
productie 12 passief agressief stil a/d overkant

productie 13 wat er echt gebeurde terroristen
productie 14 artikel NRC terroristen
productie 15 emotionele mishandeling terroristen
productie 16 geweien terroristen
productie 17 Truckers terroristen
productie 18 tweet Vera terroristen
productie 19 SP Almere terroristen
productie 20 tweet Bergman terroristen
productie 21 tweets Vera terroristen
productie 22 andersdenkenden terroristen

productie 23 voorbeeld aangifte Justitie

Er zijn een aantal links welke vanuit het pdf direct naar internet zullen verwijzen.
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Analyse OVP met producties Dossier: De Oorlog om de Grote Grazers

Analyse OVP

1. Die avond bij PSF:

1.0 De Tweede Kamer geeft per 2017 de verantwoording over het gebied Oostvaardersplassen (OVP)
én de zorg voor de grote grazers over aan de Provinciale Staten Flevoland (PSF). 

1.1 'Let maar op', zei ik tegen de anderen: 'Nu gaat niet lang meer duren en daarbij PSF zit om de
hoek, gaan we daar protesteren tot ze scheel van ons zien. En wij, wij moeten de boodschap naar
de mensen brengen, stoppen met je energie in partijen te steken die toch niet willen luisteren en
tunnelvisie en/of eigen grote belangen hebben, het gewone Volk, zoals wij, moet weten wat er aan
de hand is in dat park. Ik ga mij enkel daar nog op richten.

2.0 Ik weet hoe juridische brekers werken en hoe je ze moet pareren, ik wijk nooit af van mijn missies.
Dus al sleep je alle rapporten van de afgelopen 30 jaar, vaak ingebracht door 'deskundigen' die zijn
afgestudeerd aan de 'Universiteit van Harderwijk' erbij, je doet maar, maar ik hou mij gericht op
mijn hoofdzaak en dat is in dit dossier: het ernstig lijden van de grote grazers waar een einde aan
moet komen, en wel dit jaar 2018.

3.0 PSF Commissie Duurzaam belegde een belangrijke vergadering. De dag ervoor reageerde ik op
Twitter op een bericht van Jan de Reus (VVD) met mijn mening. Hij zei: 'kom maar toelichten bij
PSF, als inspreker'.

3.1 Oeps. Bij deze mijn dank aan mijn tipgeefster, uitstekende spreekster in Lelystad, die na mijn pa-
niek tweet omreden van geen kennis hebben van materie tot spreken in dergelijke situaties en ook
nog op zeer korte termijn, mij vele tips gaf. Ik zou 6 minuten krijgen om te spreken. Gelukkig door
die tips ging ik goed gewapend op weg, want ter plekke werd het 4 minuten, ik wist wat ik moest
wegschrappen en kon zo toch alles zeggen wat ik belangrijk vond (productie 4, speech).

3.2 Ik ben iemand van regels en de wet, zo ging ik braaf zitten op de stoel waar mijn naambordje op
lag en niet zo maar ergens. God zij geprezen voor die zet.

3.3 Daardoor zat ik, per ongeluk, want ik kende niemand persoonlijk van de locale pro-dierenleed kliek
en zij mij niet, de hele avond tussen hen in en zat ik te luisteren naar hun goed te verstaan koppen-
bij-elkaar overleg om het Statenlid van PvdD, GroenLinks (GL) en PvdA (De Drie) te voorzien van
munitie. Het was echt zeer verhelderend en ik wist niet wat ik hoorde toen ik vernam waar het De
Drie werkelijk om ging.

3.3.1 Ik heb vragen ter controle gesteld, zodat ik het even serieus goed begreep en ik stond met mijn
oren te klapperen. Ik zie die mevrouw met die paardenstaart haar hoofd nog verwoed knikken
waarmee ze bevestigt dat de grote grazers er voornamelijk zijn om de beschermde Grauwe Gans
naar Nederland te lokken. Dat blijkt namelijk een enorm internationaal prestige project te zijn en
hebben de voorstanders van dit project tegenover hun internationale vrinden zichzelf flink op de
borst geklopt voor het lokken van deze gans. Eerste controle.

3.3.2 'En dat gewoon nog 100 jaar zo', vroeg ik. Hard ja knikken, met van die grote ogen waaruit sprak
'dat snap je toch wel?'. Tweede controle. 

3.3.3 'Dus die vele grote grazers moeten blijven omdat dan die gans hier komt overwinteren en broeden
en die herten enzo zijn er eigenlijk alleen om het gras kort te houden? Weer stevig knikken. Ik val
nooit tot zelden stil, ik was stil. Derde controle (productie 5, Grauwe Gans +2).

3.4 Naar mate de avond duurde en ik mijn speech had gehouden waarin ik pleite voor een commerci -
eel plan (dat was er nog niet, en dan hoeven we daar niet jarenlang over te gaan praten) wat goed
voor de dieren zou zijn en goed voor Lelystad (productie 6, Mijn idee voor de OVP) was de sfeer
in mijn hoekje zo ongeveer -25 graden en konden ze me wel 'dooien'.
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Analyse OVP met producties Dossier: De Oorlog om de Grote Grazers

3.4.1 Maar de stukjes van deze puzzel, die mij al 11 jaar bezig houdt, vielen eindelijk in elkaar en be-
wees wat ik al jaren zeg klopt, dat het verhaal van PvdD over migratie een vals sprookje is, want
De Drie wisten vanaf het moment dat ze migratie inbrachten/steunden dat daar nooit voldoende po-
litiek draagvlak voor was en dat die doorgang er nooit zou gebeuren, dat wisten ze. Ze gaven de
anderen de schuld maar zij wisten het zelf vanaf dag een. Ze hielden hun leden/kiezers een worst
voor de neus alsof ze dit uit liefde voor de grote grazers deden.

3.4.2 Maar goed, er moest gestemd worden bij PSF. En daar kwam het, klip-en-klaar:

Pro huidig verhongerings- en afschotbeleid van grote grazers zijn:

- PvdD
- GroenLinks
- PvdA

2. Het valse sprookje van de 'Migratie':

4.0 De waarheid is dat De Drie en de rest van de #FransVeraSekte namelijk helemaal niet willen dat
die grote grazers kuddes uit de OVP gaan verdwijnen, want die moeten het gras kort houden voor
het lokken van de Grauwe Gans voor hun internationale positie.

4.1 Als er te lang gras is komt die gans niet meer en valt het internationale prestige project in duigen en
moet je dat aan je internationale vrinden gaan uitleggen waarom, namelijk dat het een totale flop is
geworden. Ja, dan snap je wel dat ze tot op het bot gaan om de grote grazers kuddes te behouden
en tot op de dag van vandaag net doen alsof alles geweldig is daar in die modder poel. Puur voor
de ego's van dwalenden.

4.1.1 Maar voor dát ganzen prestige project offeren ze tienduizenden herten, paarden en koeien genade-
loos op.

4.2 Het maakt wel inzichtelijk dat de #FransVeraSekte onderscheid maakt tussen dieren, namelijk be-
langrijke en niet belangrijke dieren, dieren die gepamperd moeten worden en dieren die daar een
gruwelijke dood voor moeten sterven omdat zij niet bijzonder genoeg zijn. Zonder verdoving. Zon-
der greintje empathie. Het doet denken aan zaken die men een Godwin noemt.

4.3 Er waren zelfs jarenlange discussies (2005) en maatregelen voor nodig om deze creperende dieren
door middel van een kogel eerder uit hun lijden te mogen verlossen in plaats van enkel bij 'uitzon-
derlijk lijden'. Het Kabinet eist dat in 2011 de grote grazers waarvan vast staat dat zij  binnen een
paar weken gaan overlijden worden afgeschoten (productie 7, artikel Jheronimu). 

4.4 Díe tegenwerking welke 6 jaar door de #FransVeraSekte met hand en tand is vertraagd laat een
patroon zien van een serieuze vorm van sadisme (productie 8, knipsel sadisme). 

4.4.1 Maar zo kan je wel jezelf op de borst blijven kloppen voor de internationale eer tegen over jouw ge -
lijk gestemde vrinden (als ze de waarheid al weten) om een land te zijn wat de Grauwe Gans heeft
gered.

4.4.2 En vertel je je leden en kiezers een mooi sprookje en jij lacht in je vuistje, want jij weet heel goed
die migratie gaat toch nooit gebeuren en dat wil je ook niet.

5.0 Waarom heeft de mogelijkheid tot migratie nooit politiek (en dan bedoel ik democratisch gekozen,
bij meeste stemmen vóór) draagvlak gehad? Waarom hebben boeren en particulieren nota bene tot
de Hoge Raad juridisch moeten vechten om hun gelijk te krijgen dat zij voor deze doorgang hun
land niet hoefden op te geven? Omdat het een plan van waanzin is, dat vond de meerderheid van
de Tweede Kamer en de Hoge Raad.

5.1 Maar zo heb je wel weer jaren je Spookje van de Migratie kunnen laten doorgaan omdat je weet
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dat de rechtbanken vreselijk achterlopen (bodemzaken 3 jaar gemiddeld) en je kan vingerwijzen en
snotteren bij je leden/kiezers dat 'hunnie' niet mee willen werken, maar ondertussen heb je voor
een klein bedrag aan rechtbankkosten weer een paar jaar die grote grazers kuddes in het park ge-
houden en werf je leden en kiezers die dat bedrag voor de Rechtbank zeker waard zijn.

5.2 Waar praten we dan eigenlijk over, waar geen draagvlak voor was?

5.2.1 Kosten doorgang:

- € 450.000.000,- Vier honderd vijftig miljoen! (kosten berekend heden) (productie 9,  
art. Bas Tijhaar). 

om de grote grazers tot Zeewolde te laten 'migreren'. Naar Zeewolde. Zeewolde.

5.2.2 Zeewolde ligt hemelsbreed 10km van de OVP (productie 10, knipsel Google Maps)

5.2.3 Dat betekent dat € 45.000.000,- per kilometer. Vijf en veertig miljoen.

5.2.4 € 150.000,- per grote grazer (gebaseerd op 3.000 grote grazers).

5.2.5 Bedenk wat dit moet kosten tot Duitsland,  als Duitsland al de dieren zou willen accepteren, want
daar lees je ook niets over. Er heersen vele ziekten onder vee, wild etc. en dan gaat iedereen wel
even lekker klakkeloos de grenzen open zetten voor deze grote grazers? Dacht het niet. Dus weer
jaren vertraging om via juridische weg toestemming af te dwingen. Maar het klinkt mooi voor je
Sprookje van Migratie en het trekt leden/stemmers aan.

5.2.6 In 2013 kwam de film 'De Nieuwe Wildernis' uit. Waarom denk je? Waarom zou je een gebied pro-
moten wat elk moment straks met een doorgang maanden of eeuwig geen grote grazers meer
heeft. Sta je toch vreselijk voor aap bij je internationale vrinden die een wetenschappelijke vakantie
boeken en bij SBB een dagtocht van 30 minuten (Lubach) hebben gereserveerd?

5.2.7 Kosten andere opties:

5.2.8 Geef Norma 10 miljoen (= € 3.333,- per grote grazer) een absoluut koopje en dan zorg zij wel dat
die dieren allemaal een goed huis krijgen.

5.2.9 Extra afschot door SBB kost eenmalig € 250.000,-  en is er een besparing op toekomstig arbeids-
loon.

5.2.10 Adoptie kost niets extra, zie pagina 15.

5.2.11 Hoe graag ook, hekken open en de dieren vrij laten, hetgeen ten aanzien van verkeer van snelweg,
trein en de dijk vele ernstige problemen gaat opleveren, het is echt geen optie lieve mensen, echt
niet. U bent gewoon misleid.

5.2.12 Migratie naar alleen al naar Zeewolde het gaat niet gebeuren. 
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3. Het is stil aan de overkant:

6.0 Wat mij persoonlijk flink steekt is dat het juist partijen met veganisten zijn die dit beleid van dood en
verderf voorstaan en o wee als jij of je hond vlees eet, maar ondertussen zelf als een verkeers-
agent met hun linkerhand open staan om het geld op te vangen wat Hermien in het laatje brengt en
tegelijk met de rechterhand de hand gesloten ophoudt ('talk to the hand') tegen een andere natte
snuit en wegkijkt van koeien in de grote grazers in de OVP (productie 11, lijst org's + 1). 

6.0.1 Waarom geen hulp van deze Wegkijkers? Al die 'dierenrechten/welzijnsorganisaties', die op hun
websites over elkaar heen buitelen om te zeggen dat zij de grootste dierenvriend zijn? Moord en
brand roepen dat dieren individuen zijn, vrij moeten zijn, rechten hebben, we ze moeten knuffelen
en niet opeten, niet mogen mishandelen, geen dierproeven = experimenten mee doen, etc. Ik heb
er flink wat aangeschreven door de jaren heen, maar je krijgt of überhaupt geen reactie of 'dit is
niet waar wij mee bezig zijn'. 

6.0.2 Dat laatste zei Dier en Recht. Hoe bizar wil je het hebben? Nota bene Dier en Recht is niet geïnte-
resseerd in het grootste en meest besproken juridische dierendossier: de OVP en het dierenleed
van de grote grazers. Ja, ja.

6.0.3 Veganisten die zich blijven scharen achter de PvdD en bij dit extreem lijden van duizenden dieren
gewoon de andere kant op kijken om maar vriendjes met elkaar te blijven en zo dit beleid van ver-
hongering steunen. Ik zal deze Wegkijkers nooit begrijpen. Nooit!

6.1 Bij navraag op Twitter aan veganisten in het buitenland, werden de meeste woest op mij omdat ze
niet konden geloven dat veganisten een dergelijk verhongerings- en afschotbeleid kunnen voor-
staan en gaven mij meteen een block, totaal gefrustreerd, wat mij leerde dat in het buitenland an-
dere veganisten leven. De buitenlandse veganisten die het wel wilden geloven hebben zich fel ge-
uit tegen dit dierenleed. Ook zij kregen geen enkel antwoord van de Wegkijkers, ook niet vanuit
hun eigen nationale Wegkijkers.

6.1.1 Fake vegans werden ze genoemd in het buitenland, want vegans laten geen dieren dood gaan
zeggen zij.

6.2 We kunnen constateren dat de #FransVeraSekte zwijgt of passieve agressie hanteert in haar com-
municatie naar buiten en waarom het gewone Volk eenvoudig totaal genegeerd wordt en goede
deskundigen genadeloos worden aangevallen door de hele kliek. En als eenling wordt bewijzen
moeilijk. Je hebt het wel, dat bewijs, maar er worden zoveel rookbommen gegooid dat niemand
meer helder het pad kan zien (productie 12. knipsel passief agressief).

6.3 Je kan het vergelijken met het cordon sanitair tegen de PVV. Enkel dit Cordon is tegen elk welden-
kend mens wat vindt dat we samen met dieren moeten, kunnen en mogen leven in deze wereld.

6.3.1 Er is één  bekende dierenrechten/-welzijnsorganisatie in ons Koninkrijk der Nederlanden die zich
openlijk heeft uitgesproken tegen het dierenleed in de OVP, één:

Stichting Dier en Hulp

De ENIGE!

6.3.2 Het is echt heel dapper dat Dier en Hulp afstand heeft genomen van de #FransVeraSekte, zij heb -
ben het risico genomen uit de kliek gegooid te worden, maar Dier en Hulp is er voor alle dieren en
maakt geen onderscheid tussen dieren om maar vriendjes te zijn met de PvdD kliek of om bang te
zijn 'wat men er van vindt'. Hear Hear Stichting Dier en Hulp!
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4. Terroristen:

7.0 Nadat naar buiten kwam dat SBB bedreigt was en waarbij SBB de boel flink heeft opgeklopt om de
#FransVeraSekte een lekker inkoppertje te geven en deze buitelde direct over elkaar heen om hel
en verdoemenis te schreeuwen over die 'terroristische dierenactivisten'.

7.1 Ik ben zelf vaak bedreigt (als burger hou ik toezicht op de handhaving op Europese Verordeningen
met betrekking tot vals bont en vals gelabeld bont) menig keer recht in mijn gezicht met gevaar op
letsel. Ik vind ook niet fijn, dus ik weet waar ik over praat, maar mogelijk ben ik door mijn achter -
grond en MMA training niet zo paniekerig.

7.2 Dat er paniek is blijkt ook uit het vreemde radio interview met de Commissaris van de Koning (Cvd-
Koning) (PvdA) waarin hij zegt dat hij SBB opdracht heeft gegeven voor het bijvoeren van grote
grazers tot het gras voldoende is aangegroeid. De CvdKoning is zelf tegen bijvoeren.

7.2.1 Ik was blij, ondanks dat ik geen illusies had dat alle dieren nu geholpen zouden zijn, want voor hon-
derden is het al te laat, veel te laat. Ik was meer blij voor de knieval van de CvdKoning, de Val van
de #FransVeraSekte. Daar zag ik de winst, voor de toekomst en voor de straks overgebleven groep
herten, paarden en koeien.

7.3 De reden die de CvdKoning geeft voor het bijvoeren van de grote grazers is niet uit empathie voor
deze dieren of voor zijn burgers die hier vreselijk verdrietig over zijn, maar vanwege de openbare
orde. De openbare orde naar aanleiding van de bedreigingen. De wet én deskundigen negeren dat
is nogal wat.

7.4 Op de vraag van de interviewer of de CvdKoning weet om hoeveel bedreigingen het gaat, zegt hij
3 of 4. 

7.4.1 Ik schoot in de lach, want het wordt door SBB en de #FransVeraSekte gebracht alsof die telefoon
roodgloeiend stond en het om een enorme berg bedreigingen ging.

7.5 Binnen een uur nadat SBB meldde dat ze bedreigd werden omdat iemand op Facebook het adres
en het mobiele nummer van een van de beheerders had geplaatst (moet je nooit doen) ging er al
rond dat het enkel om één gefrustreerde burger ging die drie maal had gebeld. Ja, als je emotio-
neel bent doe je wel eens rare dingen. *Onthou dit moment*.

7.5.1 En daar ga je dan een jarenlang beleid op aanpassen? Ik denk eerder dat het een paniek reactie is
en angst is nooit een goede raadgever. Want door de keuze te maken dat degene die het handha-
ven van beleid door de Tweede Kamer in 2011 niet goed uitvoeren wat heel Nederland uit vele fo-
to's van de wandelende karkassen heeft kunnen zien terwijl die dieren dus al weken geleden afge-
schoten hadden moeten zijn, beschermt de CvdKoning de falende beheerders en geeft zijn gewo-
ne burgers de schuld alsof ze een meute dolle stieren zijn die elk moment grote rellen gaan uitvoe-
ren.

7.6 Gewoon bizar, want er is nog nooit geweld gepleegd bij acties voor de grote grazers. Vele tranen
en frustraties van het gewone Volk wat al meer dan 11 jaar lang verdriet lijdt over dit experiment
met grote grazers, maar er is nooit geweld gebruikt. Daar heeft de ME lopend en te paard nooit
voor hoeven uittrekken. 

7.6.1 Maar de CvdKoning ziet het gewone Volk blijkbaar als een agressieve meute die elk moment door
kan draaien, dat blijkt ook uit  een hysterisch telefoontje wat SBB naar politie moet hebben ge-
pleegd omdat politie, met één, zeg maar 'minister-auto' met van die blauwe alarmlampen, in de gril
en nota bene twee arrestatie team busjes met toeters en bellen alsof de duvel ze op de hielen zit
over de Torenvalkweg de burgers van de weg jaagt en naar SBB scheurt alsof er rellen zijn uitge-
broken. Ik reed ook terug, achter Omroep Flevoland aan en die gave lage groene wagen reed ach-
ter mij aan. Er was enkel te zien dat OF spullen aan het uitladen was, een politiebusje rustig voor
het hek stond, nergens gillende doorgedraaide meutes. 
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7.6.2 (Gelukkig was de Buizerdweg dicht en moest ik via centrum naar huis en daar trof ik de lange rij
Hooi-sponsors aan die richting brandweer Lelystad gingen om hun balen hooi te lossen, tof men-
sen! Elk nadeel heeft zijn voordeel, De Cruyff.)

7.7 Aangezien de 'stennis' (twee boze gefrustreerde mensen in de winkel welke verhaal gingen halen
waarom de oren van herten waren afgesneden en SBB sleutelhangers verkoopt van pels) meeviel
lijkt het er meer op dat SBB moedwillig weer de boel heeft opklopt om het demoniseren van de die -
renliefhebbers een extra boost te geven (productie 13, Wat er echt gebeurde).

7.8 Net als dat SBB bijna flauw viel van afschuw omdat iemand als statement een dood hert op terrein
van SBB had gelegd. Maar zelf heeft SBB met twee herten kadavers lopen leuren en nota bene op
een tafel ten toon gespreid zodat NRC er een mooie foto van kon maken voor het artikel ten gunste
van SBB (productie 14. artikel NRC). Dat is dan blijkbaar weer wél normaal voor SBB.

7.9 Het lijkt er meer op dat SBB alles aangrijpt om haar eigen fouten onder te laten sneeuwen door
naar anderen te wijzen en haar vrinden komen haar toegesneld om mee te wijzen en rookbommen
te gooien en in de media te roeptoeteren.

8.0 Uiteraard staat de hele #FransVeraSekte de longen uit haar lijf te schreeuwen hoe slecht idee dat
is om bij te voeren omdat dit de populatie alleen maar zal laten groeien.

8.1 Is totaal niet rationeel. Want er zijn straks winter 2018 of nog heel weinig of helemaal geen grote
grazers meer in de OVP. Dan had Britt ook gezegd: Bijvoeren!! Want waarom nog laten verhonge-
ren als straks toch dat finale afschot komt?

8.1.1 Maar de #FransVeraSekte blijft net doen alsof wij deze waanzin in stand gaan houden hetgeen de
tunnelvisie aantoont. Enkel hun zienswijze is de waarheid. Komt niet in ze op dat die tijd voorbij is.
Geen benul van realiteit en de werking van een democratie waar de meeste stemmen gelden.

9.0 En ja, dat gedrag van de #FransVeraSekte maakt het gewone Volk boos, maar waar kan de burger
heen met haar verdriet? 

9.1 De NVWA blijkt voor de grote grazers juridisch niets te kunnen betekenen, net als ook de Politie en
zelfs Tweede Kamerlid der Staten Generaal Dion Graus (PVV) wordt, als controlerend Volksverte-
genwoordiger van het Nederlandse Volk in het Koninkrijk der Nederlanden de toegang tot het ge-
bied geweigerd door SBB. Bij deze mijn warme dank voor je jarenlange inzet Dion! 

9.2 Er is dus geen enkele controlerende macht in de OVP behalve SBB waar het gewone Volk terecht
kan en van SBB hoeft het gewone Volk geen hulp te verwachten want SBB zet deze mensen weg
als domme onwetende emotionele agressieve oproerkraaiers. 

10.0 Wanneer je, als #FransVeraSekte, een lange tijd mensen psychisch mishandeld, want dat doe je
als je mensen stelselmatig jarenlang hun verdriet niet serieus neemt en wegzet als een stelletje
domme emotionele jankers, dan komt er altijd een tijd van opstandigheid (productie 15, emotionele
mishandeling). 

10.1 Kijk door de eeuwen heen achter ons, vele voorbeelden hoe het gewone Volk gereed was met de
onderdrukking van een paar ego's en/of de elite en ging muiten. Hear Hear! En dat zeg ik, een
vrouw trouw aan ons gewone Volk rechtsstelsel en zich met vele juridische stukken bezig houdt.

10.2 Meeste opstanden in de geschiedenis begonnen zo. Het gewone Volk gedreven door onrecht wordt
verdrietig en gefrustreerd en worden door Wegkijkers en wetshandhavers gedemoniseerd hetgeen
op de lange duur wonden slaat en dan zijn ze 'verbaasd' dat het gewone Volk na vele jaren de vuist
op tafel slaat: 'Genoeg! Oplossen of we doen een Bastille!

11.0 Dat het opzet is om het gewone Volk te onderdrukken en de waarheid omtrent het ernstig lijden wat
de grote grazers moeten doorstaan, blijkt uit het feit dat de grens van het verbod om in wintertijd
het park te betreden door SBB flink is uitgebreid, want deze uitbreiding gaat natuurlijk niet om de
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dieren of om veiligheid, dat wordt al jaren gedaan en het was nooit een probleem tot vorig jaar om-
dat foto's en film van de vele kadavers en uitgemergelde dieren van de vorige winters geen goede
reclame zijn voor de commerciële activiteiten SBB zoals het verkopen van de geweien. Die in de
kofferbak zijn van 10 maart 2018 (productie 16, geweien 2018).

11.1 Opmerkelijk in deze is dat de De Drie met deze uitbreiding van de commerciële activiteiten van
SBB geen problemen heeft, maar wel moord en brand schreeuwt over de plannen van VVD en
SGP voor wat meer recreatie plezier voor ons allemaal en een kleine uitbreiding van toeristische
activiteiten, hetgeen SBB zelf ook doet om meer inkomen te genereren met verschil dat wat VVD
en SGP in deze voorstaan wat goed is voor de grote grazers, andere dieren, boeren en particulie-
ren én voor Lelystad, en SBB het alleen voor SBB doet.

11.2 Dit geeft ook aan dat het plan voor migratie een sprookje is. Want zonder kuddes minder toeristen.

12.0 SBB maakt het expres, voor ons handhavende pottenkijkers, het gewone Volk met betaalbare een-
voudige camera's zonder megalenzen, moeilijker bewijzen te verzamelen. Zo doorzichtig.

12.1 Maar de Hemel is ons goedgezind en stuurt ons Martijn de Jonge, freelance (natuur) fotograaf voor
media en hij heeft wat wij niet hebben! Een fantastische camera en mega lens! Wat een geschenk
in al die narigheid, precies wat we nodig hebben!

12.2 Martijn gaat al weken dagelijks naar het OVP gebied en heeft ons, met foto's en film, laten zien wat
er ook deze winter weer werkelijk gaande is in het park. Ernstig lijden, dood en verderf. Als je daar
droge ogen bij houdt is er echt wat mis met je.

12.3 Zijn foto's zijn zo goed, dat er meteen al beschuldigingen rond gingen dat hij foto's clandestien zou
hebben gemaakt, dat hij het verboden gebied had betreden, maar met een goede camera kom je
op vele plaatsen. Bij deze mijn dank aan jouw Martijn!

13.0 De Hooi-gooiers maken ook foto's en films van uitgemergelde zieke paarden waar soms de maden
het nog levende dier al aan het opeten zijn en te ver heen zijn om te eten.

13.1 Bemoedigd door de eerste Hooi-gooiers gaan steeds meer mensen van het gewone Volk balen
hooi brengen en gooien dit over de hekken. Het is tegen de wet, maar ik zal niet ontkennen dat ik
deze burgerlijke ongehoorzaamheid een waarlijk genoegen vond. De foto's verwarmen mijn harten-
pijn. Al die goede zielen met een warm kloppend hart vol goede emoties.

14.0 De Hooi-donateurs geven aan op weg te gaan om vele, vele balen hooi naar het park te gaan bren-
gen want de mens is het echt zat! Zo doneren deze boeren en truckers € 20.000,- aan goed hooi
wat deze verhongerde grote grazers wel degelijk kunnen eten. Bij deze zet ik de Truckers die he-
laas niet de Knardijk op mochten van de de Politie (en daar had Politie gelijk in, beetje moeilijk
draaien met je mega lange truck) even extra in het zonnetje want ze hebben helaas hun 'Truckers
bedankt,  Truckers  bedankt,  Truckers,  Truckers,  #Truckers  bedankt!  misgelopen  (productie  17,
truckers).

15.0 Want het falen van SBB is een doorn in het oog van het gewone Volk en zij gruwt ervan dat dieren
alleen of tussen andere dode dieren moeten liggen weg te teren en niet op tijd een kogel krijgen
van SBB, zoals de Tweede Kamer in 2011 heeft geijsd.

16.0 De eerste cijfers over het afschot in het park komen binnen en is het, zoals verwacht, is het nu al
een drama met al een hoog aantal dode grote grazers die volgens meneer Frans Vera, 'keurig zijn
afgeschoten'. SBB draait overuren, maar kan de crash niet aan, dat geven de beelden weer al blijft
meneer Frans Vera nog zo jubelen (productie 18, tweets Vera).

16.1 Wij houden ons hart vast voor de komende maanden, want de winter duurt in de OVP tot eind april.

17.0 Blijkbaar worden de baby's niet meegeteld in de statistiekjes van SBB. Wat betekent dit?
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17.1 Dat er mogelijk door de jaren heen wel 5.000 pasgeborenen preventief zijn afgeschoten.
17.2 Zo ook de mogelijke 6.000 dieren die uitzicht van SBB zijn verkommerd en gestorven in het moe-

ras, waar niet gehandhaafd werd/wordt.
 
17.3 Wat de teller zet op mogelijk 34.000 verhongerde en afgeschoten herten, paarden en koeien, bijna

tienduizend meer dan de 23.000 die we weten.

17.4 Sta eens even stil, bedenk een voetbalveld en daar komen de grote grazers binnenlopen, ze gaan
zij aan zij en rij, op rij, op rij, op rij, staan. Over hoeveel voetbalvelden praten we dan voor 34.000
grote paarden, herten en koeien en hun baby's?

18.0 En dan nog het punt van Duurzaam.

18.1 Als we deze 34.000 grote grazers in kilo's voedsel gaan bekijken, dan zien we dat met een simpele
nattevingerwerk rekensom een hoeveelheid van 8.550.000 kg goe  d voedsel is weggerot of groene-
stroom van gemaakt!

18.2 Dier                          aantal                 gewicht in kg                totaal in kg

Kalf/veulen   5.000 x   70    350.000
Hert 15.000 x 110 1.650.000
Paard   9.000 x 450 4.050.000
Koe   5.000 x 500 2.500.000

18.3 Probeer dan nog maar eens het begrip van 'DUURZAAM' uit te leggen aan kinderen in Nederland
die maar één maaltijd per dag kunnen krijgen omdat er zoveel (verborgen) armoede heerst en dat
groenestroom belangrijker is dan voedsel.

18.4 En DÁT moeten wij van de #FansVeraSekte normaal vinden, want anders ben je niet normaal.

#DanBenIkLieverNietNormaal

19.0 Er komt landelijke ommekeer als in een radio interview met Esther Ouwehand van de Partij voor de
Dieren, Sven Kockelmann haar op de man afvraagt of PvdD voor het huidige verhongerings- en af-
schot beleid is. Ze zegt ja. Twitter en Facebook ontploffen die dag. 

19.1 Wat ik al zo lang roep en zo vaak voor ben uitgescholden, belachelijk ben gemaakt en erger, is nu
glashelder en ik had gelijk had is fijn, maar ik word er triest van.

20.0 Dat PvdD merkt direct dat ze leden aan het verliezen is, gaat ineens antwoord geven op vele men-
sen op social media, ze draaien na al die jaren ook overuren. Je zo in je kaart laten kijken, jaren -
lang geef je geen krimp en nu ineens is er paniek en probeer je de schade te beperken. Maar daar-
mee maak je duidelijk dat je expres al die jaren gezwegen hebt omdat je leden anders weglopen.

20.1 Ook op de dag van de demonstratie weer meerdere mensen gesproken, zoals die vriendelijke me-
vrouw uit Den Haag (hoi vrouw, jouw man heeft bij Wilders werkzaamheden uitgevoerd) die na af -
loop haar tranen niet kon houden, jarenlang op PvdD heeft gestemd, maar dan leert dat haar clup -
pie pro verhongering is. Het went niet dat verdriet te zien. Ze denken dat PvdD tegen jacht is en
snappen er niets van met betrekking tot de grote grazers.

20.2 PvdD verschuilt zich altijd achter het woord 'beheer'. Maar welk label je ook aan een kogel hangt,
die koe gaat gewoon dood omdat iemand de trekker overhaalt en voor die koe maakt niet uit of
Jantje, Pietje of Klaasje dat doet en hoe die het noemt, want die kogel is van het zelfde koper met
als gevolg haar dood. Dat je eerst dieren dermate laat verhongeren zodat jij dan die kogel kan la -
belen als 'genadeschot' is giftig.
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21.0 Wonderlijk is dat SP Almere ook niet wil dat er bijgevoerd gaat worden, vindt dat het prima gaat in
het park, want er zijn herten die wel 20 jaar worden. Wat vreselijk denk ik dan, 20 verschrikkelijke
winters die je als hert hebt moeten doorstaan omdat jij goed bent voor de cijfertjes van het dieren-
experiment waarbij jij bestudeerd wordt hoe snel je familie van honger omvalt en waarom jij niet, of
hebben ze jouw stiekem bijgevoerd om de cijfers wat te verfraaien? (productie 19, SP Almere).

22.0 De dag van de demonstratie was een warm bad. Ik had niet durven dromen dat er zoveel mensen
zouden komen. Meestal sta je daar met 10 man te blauwbekken. Ik zal al te piepen in de auto toen
ik al die auto's op de Torenvalkweg rechtsaf zag gaan en vanaf de Praamweg linksaf, allemaal rich-
ting SBB. 

22.1 Dat warme gevoel van verbroedering en gedeelde smart is halve smart zal ik nooit meer vergeten.
Die dag zijn heel wat wonden gestart te helen. Ook de Hemel deed zijn deel, het was een heerlijk
zonnige dag.

22.2 Ik was blij dat om de grote opkomst, de sfeer was ontspannen en vol van broederschap. Want ik
maak mij serieus geregeld zorgen om de gemoedstoestand van mensen in dit dossier waar zoveel
pijn om het lijden van dieren aankleeft. 

22.3 Het verdriet wat mensen hebben om het lijden van deze grote grazers wordt totaal onderschat door
de #FransVeraSekte en dat slaat wonden in de geest van mensen. Die zijn niet gek of meer ge-
vaarlijk maar gewoon gewond, gelijk een gebroken been, enkel de wond zit in het hart en die kan
niet genezen zolang dit trauma blijft bestaan.

22.4 Ik heb vele uren, dagen, nachten mensen peptalks gegeven in meerdere dossier met betrekking tot
dierenleed en je hoopt dat ze weer licht gaan zien. Ik ken mensen die niet meer konden leven met
al het dierenleed waar we mee moeten leven en letterlijk uit dit leven zijn gestapt. De #FransVera-
Sekte gaat hier totaal aan voorbij, het verdriet van het gewone Volk, want dat is niet normaal. Dood
en verderf dat is normaal.

23.0 Laat duidelijk zijn dat ik altijd mild ben geweest m.b.t. de beheerders van SBB, het is uitvoerend
personeel, geen opdrachtgever, ik sprak dit ook uit in mijn speech, zie productie 4. 

23.1 De ommekeer kwam in januari 2017, toen ik die walgelijke uitspraak hoorde die meneer Frans Vera
maakte in het Radio interview bij Tijd voor Max, de tweet van beheerder Bergman las (productie
20, tweets Bergman), het totaal schofferen van Tweede Kamer lid Dion Graus door hem botweg te
negeren en de toegang tot het park te weigeren, het gezeul met de karkassen van de herten voor
NRC, zie productie 14, het hysterische telefoontje naar Politie en uiteindelijk het weigeren van het
uitdelen van het voedsel dat gedoneerd is door de boeren en truckers, een gift van € 20.000,- (pro-
ductie 21, Hooidonateurs zijn boos). SCHANDE!!

 
24.0 Gezien het paniekvoetbal bij SBB rijst de vraag of deze mensen wel emotioneel stabiel zijn. Als je

anderen als domme gevaarlijke emotionele jankers wegzet moet je zelf natuurlijk geen rare dingen
doen, want dan moet je je mond houden. Beter weten, beter hangen zeggen wij dan.

24.1 Want hoe stabiel is bijvoorbeeld meneer Frans Vera, een man die zoveel macht heeft gekregen met
betrekking tot leven en dood van tienduizenden dieren?

24.2 Ik zal die pauze in de meeting bij PSF na mijn speech nooit vergeten. Ik had in mijn speech (zie
productie 4) aangegeven dat er de dag voor deze meeting in een interview in programma Tijd voor
Max door een bioloog werd gezegd: 'dat de dieren helemaal geen honger hadden en dat ze  'keurig
werden afgeschoten' . 'Keurig werden afgeschoten'.

24.2.1 Meneer Frans Vera loopt naar mij toe en zegt: 'ik ben die bioloog die je in je speech vermeldde'. Ik
zei: 'ja, dat weet ik'. Zegt hij: 'dat heb ik niet gezegd op radio'. 'Dat heb je wel', zei ik. 'Luister maar
terug'. Hij gaat naast me zitten en leunt naar mij toen en kijkt me strak aan en zegt: 'ik ken jouw niet
op Twitter'. Ik zeg: 'Nee, ik jouw ook niet, maar dat komt mogelijk omdat je me gepreblokkeerd hebt
zag ik vanmiddag, dus moet je daar maar even naar kijken want zo werkt het als je je afschermt
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voor andersdenkenden, dan zak je steeds dieper weg in je niet realistische roze bubbel'.

24.2.2 Meneer Frans Vera probeert mij zijn visie op te dringen, dat lukt niet en hij staat op en gaat, uiterst
genânt voor iedereen, 'luid pratend', armen zwaaiend, met grote stappen heen en weer lopend in
de zaal van een officiële PS meeting en is het zeer duidelijk dat meneer Frans Vera vreselijk emoti-
oneel  en zelfs grote moeite heeft zich lichamelijk te beheersen. Goh, dat lezen of horen we nou
nooit van zijn media vriendjes, dat juist meneer Frans Vera een heel erg kort lontje heeft.

24.2.3 Naast opgegroeid te zijn in een ruige buurt, doe ik aan MMA en heb wel wat ervaring met agressief
gedag. Meneer Frans Vera loopt dus heen en weder maar staat ineens stil, kijkt mij ziedend aan,
zijn kaak trilt er van, ik pareer die blik en zet me schrap, het duurt drie seconden, hij druipt af. Het
had mij niet verbaasd als de man mij een jab had verkocht.

24.2.4 Maar o, o, o, als het gewone Volk wat van dieren houden en verdriet ervaart, wordt dat genadeloos
weggehoond omdat dat gewone Volk dan 'emotioneel' reageert.

24.2.5 Ik moet dan lachen, want ik zie dan steeds die boze gefrustreerde meneer Frans Vera voor me die
mij het liefst een optater had willen verkopen omdat hij zijn emoties totaal niet in de hand heeft!

25.0 En deze emotionele en niet rationele meneer Frans Vera is de man die binnen de OVP als god mag
regeren en zoveel macht heeft gekregen om zijn bizarre en wrede experimenten te kunnen uitvoe-
ren? 

25.1 Die tienduizenden grote grazers, herten, paarden en koeien, maar ook de rest van het park heeft
ernstig gelden onder zijn bewind en dat dit zo is blijkt uit het feit dat steeds meer belangrijke men-
sen die wat in de melk te brokkelen hebben, afstand nemen van de waanzin waar zijn dierenexperi-
ment toe heeft geleid, namelijk een compleet verwoest park met extreem dierenleed en vele dui-
zenden emotioneel gewonde mensen (productie 22, andersdenkenden + 3)

25.2 Mogelijk heeft het instabiele emotionele agressief en passief agressief gedrag van meneer Frans
Vera invloed op het vreemde gedrag van de beheerders de afgelopen weken.

25.3 Natuurlijk voelt Frans Vera zelf allang de bui hangen dat zijn tijd voorbij is  en ja, gefrustreerde
mensen doen soms domme dingen, maakt dat je dan meteen tot een terrorist?

6. Justitie:

26.0 Voor wie vindt dat de verantwoordelijken van het zichtbaar wanbeheer door SBB en haar opdracht-
gevers vinden dat zij ter verantwoording moeten worden geroepen, wordt opgeroepen aangifte bij
de Politie te doen (productie 23, Voorbeeld aangifte).

26.1 Wat ook nodig is, is één verzamelpunt waar alle foto's video, links naar video, artikelen en andere
documentatie gebundeld wordt. Bij deze een oproep aan iemand wie hier tijd en zin in heeft. 

26.2 Internet afstruinen naar materiaal wat de Officier van Ministerie van Veiligheid en Justitie kan ge -
bruiken bij de vervolging van deze verantwoordelijken. Eenvoudig verzamelen en archiveren van
bewijsstukken makkelijk kunnen worden terugvinden. Je hoeft geen schrijfwerk te doen. Dat mag
wel, maar is niet noodzakelijk.

26.3 Voor de octogenarians onder ons, maak af en toe een kopietje van dat mapje naar een andere
schijf of online cloud zoals Google Drive. Kost niets en maak je aan via een gratis gmail account
aan.
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7. Adoptie grote grazers:

27.0 En wat nu? Nu de migratie een sprookje blijkt te zijn en er enkel een eenmalig groot afschot moet
komen. Dat is hard en ik word er zelf ook niet blij van.

27.1 Is er dan geen andere oplossing voor het restant van grote grazers die ook deze barre wintertijd
hebben overleefd?

Eigenlijk is het heel simpel:

28.0 Vraag aan Nederland wie een paard, koe of hert wil adopteren!

28.1 Niet kopen, want het zou walgelijk zijn als SBB na hun lijden hier geld aan zou verdienen!

28.2 Als we willen en we gaan ons hiervoor inspannen denk ik dat dit een prima oplossing is die, behal -
ve de #FransVeraSekte natuurlijk, wel iedereen van het gewone Volk tevreden kan stellen.

29.0 Uiteraard moet men serieuze mogelijkheden hebben om de dieren goed te houden en dat zij zich
niet mogen vermenigvuldigen zodat er geen kleine OVP parkjes ontstaan.

30.0 Er zijn talloze voorbeelden van bedrijven die het leuk vinden dieren om hun bedrijf heen te hebben,
gratis grasmachines en dieren helpen mensen met hun dagelijkse beslommeringen en moeilijkhe-
den, je wordt er namelijk weer vrolijk van.

31.0 En nee, het is niet direct de bedoeling dat de paarden bereden worden, misschien kan het wel, mis-
schien niet, maar dat is niet inzet. De inzet is dat de dieren lekker ergens een fijn weitje hebben,
voedsel, water, zon op de bol en in de winter beschutting of binnen. Gewoon een lekker relaxed le -
ventje wat we dieren gunnen en dan kunnen we dit nationaal drama goed afsluiten en het gewone
Volk, haar wonden kan gaan likken.

32.0 En ja, de dieren hebben het 'wild' label, als enige in Nederland (1.8km verder op in Natuurpark Le-
lystad lopen dezelfde grote grazers, maar die zijn geen wild) maar als de CvdKoning de wet zo
maar terzijde kan schuiven, kan dat gewoon nog een keer, uit genade voor de grote grazers. 

32.1 Negeer het label wild en laat deze herten, paarden en koeien die het hebben overleefd een goed
leven krijgen, want leven met dieren is een voorrecht.

32.2 We moeten niet van elkaar gescheiden worden en in twee aparte werelden leven, we moeten juist
met elkaar samenleven!

Bedankt voor je aandacht!

Marinka Konijnenberg-Vet
Lelystad

Speciale dank aan:

Mijn Jan en Bo Mieke Jose Martijn en Herman
Dion Linda Erica Ina
Omroep Flevoland Jo Jan Gina
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