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IN DEN BEGINNE……. 

Op een vroege voorjaarsavond in 1968 bracht Spotvogel een huisbezoek aan een 

statige boerenhoeve langs de Daatselaarseweg onder Renswoude. Van de lokale 

jachtopziener Van der Kaa had hij dit adres gekregen, omdat de zoon des huizes 

zich voor vogels zou interesseren. 

Nadat hij door een in het zwart geklede en bejaard ogende boerin in een weinig 

sfeervol vertrek was geparkeerd, duurde het geruime tijd alvorens zoon Jan acte de 

préséance gaf, die zich verontschuldigde dat hij eerst zijn huiswerkopgave van de 

landbouwschool had moeten afronden. 

Van het gesprek zijn mij geen zaken bijgebleven die het waard waren om er mijn 

geheugen mee te belasten. Maar wel was duidelijk, dat deze telg uit het gezin 

Wolleswinkel vooral geïnteresseerd was in het nut maar vooral in de schade die de 

vogelen des hemels aan ‘s boeren huis en have konden aanrichten. 

Zwaluwen scheten de gevel, de ramen en de stallen onder, merels waren schadelijk 

voor het klein fruit en mussen hadden het voorzien op het voer dat voor de kippen 

was uitgestrooid. Ook spreeuwen, kraaien, kauwen, roeken en eksters had de 

schepper wat Jan betrof beter achterwege kunnen laten. 

Uit dit gesprek, dat hooguit een uurtje geduurd kan hebben, is mij niets positiefs 

bijgebleven en gedurende het veldwerk dat in voorjaar en zomer van dat jaar in de 

gemeente Renswoude plaatsvond, heeft de kennismaking zich dan ook niet 

hernieuwd. Sterker: uw verslaggever maakte stelselmatig omtrekkende 

bewegingen om ongewenste confrontatie te vermijden. Met succes!  



Het was dus geen echte verrassing, toen eind februari 2003 deze inmiddels ouderling 

geworden pluimveehoudervoorman met list, leugen en bedrog wilde eenden 

beschuldigde van het viraal besmetten van de vrijloopkippen van een hem 

duidelijk onwelgevallige branchegenoot.  

Vanaf dat moment zou zich almaar duidelijker aftekenen, dat de uitbaters van 

de inmiddels gangbaar geworden isoleercelmatige pluimveehouderij onverholen 

vijandigheid koesterden jegens hun vrijloophoudende collegae.  

Wolleswinkel had het op dat moment gebracht tot voorzitter van de Nederlandse 

Vakbond van Pluimveehouders en hield zich overdag graag - het verhaal is 

inmiddels overbekend - onledig met het observeren van vrijlooprennen. 

Dat deed hij bij voorkeur in het gezelschap van sektegenoot, collega-ouderling en 

varkensboer Wien van den Brink, die het als Kamerlid vaak erg bruin bakte en 

zich als Wethouder zelfs verlaagde tot crimineel handelen.  

Zij troffen elkaar begin februari 2003 toevallig bij het vrijloopbedrijf van boer 

Schimmel onder Scherpenzeel en zagen, nippend aan een kelkje vitriool en 

kauwend op een stuk gedroogde dragonderpens, hoe overvliegende eenden boer 

Schimmel’s ren en pluimvee bescheten.  

De rest van het verhaal is overbekend en leidde via de klakkeloos papegaaiende 

Volkskrant en de godvrezende landbouwminister met de weinig mobiele aquatische 

naam naar het in de verdomhoek drukken van zowel wilde watervogels als van de 

integrale vrijloophouderij.  

Over dat laatste gaat het onder andere in dit essay.  

                                               



                                                                                  

1. EIEREN 

Vroeger waren eieren, eieren, brood was brood en melk was melk. Maar daarin is vanaf de 

jaren ’60 van de vorige eeuw verandering gekomen. Gaandeweg ontstond er steeds meer 

diversiteit in deze op zichzelf en naar hun aard alledaagse voedingsmiddelen.  

Een diversiteit, die zich soms uitte in totaal nieuwe verschijningsvormen zoals allerhande 

broodsoorten en een keur aan wonderlijke zuivelcreaties van Campina, Nestlé en Danone, 

maar waarbij eieren gewoon eieren bleven. U kent ze vast nog wel: witte eieren en bruine 

eieren met een geleiachtige substantie waarin een gele of oranje dooier rondzwom.  

Als het aan normale pluimveeboeren had gelegen dan was dat zeker zo gebleven, want zoals 

elders al eerder werd uitgelegd valt er bij het gros van die zelfbenoemde ondernemers 

nauwelijks enig innovatief talent te ontdekken.  

Maar ziedaar: op een gezegende dag schonk de Here zelve ons in het godvrezende 

Maasdorpje Veen een nieuwe schepper, aan wie wij een nooit eerder bij elkaar gefantaseerd 

assortiment aan ei-variëteiten te danken hebben. Of te wijten, want wat moeten we 

eigenlijk met een bedrijf dat wél Henneneitjes aanbiedt, maar geen enkel Hanenei kan 

leveren?  

                                           

              

Wél prijken er Graseieren, Graneneieren, Maϊseieren, Poldereieren, Premiumeieren, Omega 

3 eieren, Vrije uitloopeieren, Scharreleieren en Biologische eieren op het aanbod- menu.  

Er hangt een vreemd luchtje aan deze groothandelaar, want wat kan het verschil zijn tussen 

4 granen vrije uitloop eieren en  4 granen puur en vrij vrije uitloopeieren? De prijs, inderdaad! 

Zoals de Kwetters Scharreleieren natuurlijk ook gewoon eerlijk allemaal komen van hennen 

die nooit de zon te zien krijgen. Maar die onder kunstlicht wel pittig geprijsde eitjes leggen! 

Kwetters bakt de uitsmijters dus wel erg bruin en komt straks ook nog met een noviteit: het 

Kruidjeroermenietomeletei. Gelegd door Jersey Giants in knotwilgen. Voor een euro per stuk! 



                                                                  

2.KUIKENS 

Om bedrijfsmatig pluimvee te kunnen houden dat al naar gelang de aard een omlooptijd 

heeft van 6 weken tot nog geen 24 maanden, zijn natuurlijk toeleveringsbedrijven nodig die 

voor een gestage aanvoer van nieuw opfok- en uitmelkmateriaal zorgen.  

Uit zijn Apeldoornse tijd tussen 1963 en 1966 herinnert Spotvogel zich al de aanwezigheid 

van kuikenbroederijen bij Wenum, Vaassen en Emst en van een schimmig pluimvee instituut 

in de bossen bij Beekbergen: het Spelderholt.  

Op die broederijen en ook op dat overheidsinstituut speelden feitelijk alleen vrouwelijke 

borelingen een economische rol en werd het jonge leven van haantjes onverbiddelijk de nek 

omgedraaid. Die belandden dan samen met de “normale uitval” in grote tonnen en werden 

door grofwildjagers op voerplaatsen bij afschotkansels uitgestrooid om makkelijk wilde 

zwijnen af te kunnen knallen. Maar dit terzijde.  

           

Er liepen destijds uitermate zieke figuren rond bij dat pluimvee instituut. Zo werkte 

Spotvogel aan weidevogelonderzoek en daarvoor was kennis nodig over het voedsel van 

pullen van kievit, grutto, tureluur etc. Daarvoor bemonsterden we de poepjes die de kuikens 

lieten vallen als ze gevangen werden om hen te ringen. 

Zonder enige aarzeling zei zo’n verkokerde Spelderholtwetenschapper: “wat een onzin, je 

kunt die beesten toch gewoon doodknijpen en opensnijden.” Ach ja: beschaving valt niet af 

te meten aan een academische titel!  

Het bleek echter illustratief te zijn voor de wijze waarop er in verontrustend veel takken van 

de veeindustrie met het leven van dieren wordt omgegaan. Dat begint dus al bij het als 

champignons of sjalotten in kratten verpakken van pas geboren kuikens, die zes weken later 

in grillrooms aan het spies moeten hangen.  



                                                                        

3.SCHARRELKIPPEN 

Vroeger liepen er op  nagenoeg ieder boerenerf kippen. Geen tienduizenden natuurlijk, maar 

gewoon een kloek koppel hennen met een parmantige haan erbij.  

Die hennen legden eieren in het kippenhok, in de hooiberg of in de wagenloods en wat de 

boer en zijn gezin zelf niet verbruikten dat werd aan huis verkocht aan burgers, aan grossiers 

of aan kruideniers uit de omgeving.  

Vaak waren er broedse hennen die hun  nest goed wisten te verstoppen en daardoor 

scharrelden er dikwijls in voorjaar en zomer tomen opgroeiende kuikens die voor de slacht 

werden gebruikt en ook dienden ter verversing van de leghennen. De uitgelegde hennen 

werden dan als soepkip verkocht of voor eigen consumptie gebruikt. 

Natuurlijk waren er toen ook al boeren die het groter aanpakten en die koppels van 

honderden leghennen hielden in omgaasde rennen met in het midden of aan de rand een 

hok waarin zich de legnesten en de zitstokken bevonden. 

                           

Vooral in de omgeving van de eiermijnen van Barneveld en Roermond waren er vroeger veel 

van zulke kleinschalige pluimveehouderijen, die echter in onbruik raakten nadat het uit 

Amerika ingevoerde kooiconcept haar intrede had gedaan. 

Veel van de toenmalige pluimveehouders schakelden over op de kooihennenhouderij of 

gingen vleeskuikens mesten of broedeieren produceren. De oude kippenschuren bleven 

ongebruikt of als opslagruimte in het landschap achter en huisvestten lange tijd steenuilen,  

boerenzwaluwen, witte kwikstaarten en ook bunzings, wezels, hermelijnen en steenmarters.  



                                                                                                                   

4.LEGBATTERIJ EN KOOIKIPPEN 

Vanaf de jaren ’60 schakelden dus veel traditionele pluimveehouders over op het houden 

van kooikippen in krappe legbatterijen, waarin er slechts een minimale bewegingsruimte 

voor het dier beschikbaar is.  Deze ‘kunst’ was afgekeken van Uncle Sam, die al rond 1945 dit 

monstrum had bedacht. 

Voor deze vorm van intensieve veehouderij is namelijk nauwelijks grond nodig. Een 

bouwblok van slechts enkele hectaren volstaat om daarop ruimbemeten stallen te bouwen 

waaromheen dan op akkerland de mest kan worden uitgereden.  

Dat men hiermee niet alleen een afgrijselijke vorm van dierenuitbuiting en -mishandeling tot 

gemeengoed maakte en bovendien een zware hypotheek vestigde op de ontwikkeling  en 

het escaleren van veterinaire ziekten, werd als van later zorg zijnde beschouwd. 

   

Men hoeft in ons tijdgewricht niet uitzonderlijk intelligent of bovenmatig geciviliseerd te zijn 

om te beseffen, dat zulk een walgelijke omgang met medeschepselen als vanzelf tot grote 

rampen zal gaan leiden. De voorposten daarvan lieten dan ook niet lang op zich wachten.  

Inmiddels hebben er afgelopen halve eeuw in alle mondiale pluimveeindustriële 

concentratiegebieden grotere of kleinere uitbraken van Aviare influenza en/of New Castle 

Disease, Ziekte van Marek, Snot e.a. plaatsgevonden en beloopt de schade tientallen 

miljarden dollars, pounds,roepies, yuan’s, yens, wons, roepias, roebels en euro’s.   

Het wil kennelijk niet doordringen dat deze vorm van dierenhouderij absoluut geen 

toekomst kan hebben en zal leiden tot almaar toxischer wordende ziekten, plagen en 

megalomane sterftecijfers. Maar zij die daarvoor waarschuwen werden en worden verguisd 

en gecriminaliseerd. Want kortetermijngewin is belangrijker dan duurzame 

voedselproductie!      



                                                                

5.SCHARRELPLUIMVEE 

Toen kritische consumenten aanhoudend actie bleven voeren tegen het dieronwaardige 

levenslot van de batterijhennen, besloot de door zwaar gelovige Christenen gedomineerde  

Nederlandse pluimveehouderij tot het in werking treden van PLAN B. 

Daartoe bracht een deel van hen de van dierenellende walmende afgeschreven 

kooiconstructies naar de oudijzerhandelaar of verscheepte het materiaal tegen 

schrootplusprijzen naar Oost-Europa,  Zuidoost-Azie of Afrika. Boze tongen beweren, dat 

daarmee ook veel virale smetstof werd verpreidt, want met hogedrukwaterstralen valt virus 

immers niet weg te wassen. 

Euforisch over de zee aan ruimte die er na deze uitverkoop in de stallen ontstaan was, 

voegde men ruim 33% van het vroegere leghennentotaal toe aan het koppel zodat ieder dier  

zo’n 40 bij 40 cm vrije bewegingsruimte in de stal kreeg. Dat was dus ruimschoots meer dan 

het beruchte A4-tje!  

Voorts waagde men het om het dagelijks vers gelegde product van die opeengepakte drom 

kluiskippen onder de naam Scharreleieren op de markt te brengen. Of het initiatief daarvoor 

uitging van de pluimveehouders zelf, van hun standsorganisaties, van de Retailers of van de 

winkelketens laten we even in het midden.  

De klant werd hoe dan ook belazerd, het dierenwelzijn hing opnieuw als een platgetrapte 

kippendrol onder het schoeisel van de hele sector en kwaadwilligen konden daar hun vette 

voordeel mee doen. 

                         

Vooral retailer De Boed heeft daar op schandelijke wijze misbruik van gemaakt en lichtte 

niet alleen de AH-cliëntele, maar ook de consumenten in het Verenigd Koninkrijk voor 

miljoenen pounds en pennies op. En natuurlijk werden ook de pluimveehouders benadeeld, 

die gewone kooi- of fakescharreleieren hadden geleverd. Maar daaraan til ik minder zwaar!   



                                                                                       

6.VRIJLOOPKIPPEN 

Hoewel het niet een erg ingewikkelde materie kan zijn om kooi-, stal- en vrijloopkippen van 

elkaar te onderscheiden en het voor een normaal functionerend mens vanzelfsprekend is 

dat kooi- noch stalkippen ook maar enig moment in hu n armzalige leven tot scharrelen in 

staat worden gesteld, puilen de winkelschappen nog altijd uit van scharreleieren die feitelijk 

batterijloosgemaakte kooieieren zijn.  

Die schaamteloze vorm van neoliberaal -confessionele klantennaaierij kan ongestraft 

gebeuren omdat de wetgever dit nu al jarenlang toelaat. Want de een of andere inkoopbare 

jurist bedacht dat scharrelen ook binnenshuis kan plaatsvinden. Zodat los rondlopende 

hennen in een hermetisch dichte stal dus ook scharrelkippen genoemd mogen worden. 

Het lijkt ook zonder verdere uitleg wel duidelijk, welk een smerig soort van laag bij de 

grondse landenlichterij hier dus over de ruggen van zowel de leghennen, de echte 

vrijloophouders als over die van de consumenten ongestraft kan plaatsvinden.  

Maar de achterliggende oorzaak is nog veel erger. De pluimveehoudergeworden ouderlingen 

en acolieten en hun clans weten namelijk drommels goed, dat hun levenslang opgehokte 

dieren volkomen resistentloos en daardoor hyperbevattelijk zijn voor virale en bacteriële 

belagers. 

Maar omdat zij volkomen vastgeroest zitten in hun eigen 40 jaar jonge dogma’s, ontberen zij 

de ondernemersmoed om zélf een gezonde scharrelkippenhouderij te beginnen. Daarvoor 

moeten zij dan immers poortjes in de wanden van hun hermetische stallen laten 

aanbrengen. Zulke revolutionaire ingrepen zouden zij als diepgelovigen niet overleven!  

       

Het is veel makkelijker om milde vogelgriep te laten ontstaan zodat vrijloopdieren moeten 

worden opgehokt. En dat gebeurt nu dus al met ijzeren regelmaat sinds februari 2003! 



                                                                       

7.HOBBYPLUIMVEE 

Sinds de Vogelgriepruimingen van voorjaar 2003 is onze taal verrijkt met een nieuw begrip: 

“de hobbyhouder”. Daaronder verstond landbouwminister en boer Cees Veerman 

gemakshalve iedereen die zich niet beroepsmatig met de pluimveeteelt bezig houdt, maar 

desondanks toch kippen, hanen, ganzen, eenden, kalkoenen, pauwen, duiven of ander 

gevogelte bij huis heeft. 

Zelf is Veerman akkerbouwer, gelegenheidspoliticus en ruimingsbestuurder en hij zag 

destijds gemakshalve over het hoofd dat hijzelf ook kippen op zijn erf heeft. Een erf nota 

bene dat gevaarlijk dicht bij de toenmalige “Vogelgriephaard Dinteloord” lag! Als 

hobbyhouder had deze louche CDA-mastodont dus als eerste zijn eigen pluimvee in kratten 

aan de Goudswaardse Vaartweg behoren te zetten, maar dat verordonneerde hij liever aan 

boeren en burgers in de Gelderse Vallei, het Rivierenland en in Peel en Kempen.  

Overigens is het gros van de mensen die pluimvee en andere dieren in en bij huis houdt 

daarmee absoluut niet hobbymatig bezig. Bij het begrip hobby veronderstelt men immers 

een zekere mate van passie, gedrevenheid of zelfs sportiviteitsgevoelens zoals 

wedstrijdvluchten, pronkconcoursen, tentoonstellingen etc. 

Het is aannemelijk- maar nooit wetenschappelijk onderzocht- dat het leeuwendeel van 

burgers en landlieden die een toom kippen bij huis heeft, dat niet doet als passie maar 

gewoon hennen houden omdat die dagelijks voor verse eitjes zorgen. Maar dat staat 

lichtjaren verwijderd van het zieke denkpatroon van de man die in 2003 de toon zette voor 

de rücksichtsloze klopjacht op de vrijloopkippen!  

 

                               



                                                                                

8.VLEESKIPPEN EN -KUIKENS   

Uiteindelijk zijn alle kippen gedoemd om als vleeskip te eindigen en indachtig het trieste 

levenslot van kooi-, batterij- en in zekere mate ook de gangbare scharrelhennen kan dat 

leven dus eigenlijk niet kort genoeg zijn.  

Daarom bedacht men het zowel vanuit het dierenwelzijn als vanuit culinaire overwegingen 

walgelijk monstrum ‘vleeskuiken’, dat in de ultieme vorm natuurlijk ook werd uitgevonden 

door Uncle Sam. 

Vleeskuikens leven amper 2 maanden en in dat korte leventje worden zij in dezelfde 

sneltreinvaart vetgemest als waarin zij straks door volgevreten rompen op benen zullen 

worden opgeschranst. Met de veelgehoorde noodzaak tot wereldvoedselvoorziening 

waarover in het nauw gedreven boeren altijd jeremiëren, heeft dit absoluut niets van doen. 

         

Sterker: feitelijk zou het op de markt brengen van zulk intens ongezond, opgejut en van 

verzadigde vetten druipend voedsel, dat bovendien leidt tot grootschalige 

dierenmishandeling en door de wereldwijde obesitashype miljardenschade aanricht, bij wet 

verboden moeten worden.  

            

Ook meer dan 50 jaar geleden aten Nederlanders graag gebraden kip, hoewel het begrip 

“kipdrumstick” toen zelfs nog niet bij carnavaltamboers bekend was. Het ware beter als dat 

zo was gebleven. Want voedsel vergelijken met fanfare-attributen tart werkelijk alles!     



                                                                                 

9. SOEPKIPPEN  

Nog maar amper 10 jaar geleden wist men bij de Nederlandse Organisatie van 

Pluimveehouders zich  geen raad met de uitgelegde hennen en afgedankte hanen in de 

vermeerderingsindustrie en ontstonden er enkele verkooporganisaties die zich met de 

bedrijfsmatige afzet van het product ‘Soepkip’ gingen bezighouden.  

Marktleider werd hierbij het bedrijf Novi Pluim dat nieuwe afzetmarkten ging aanboren voor 

zowat het oudste artikel waarover de vleesindustrie beschikt en dat in diepgevroren vorm in 

Afrika al voor veel ellende had gezorgd: KIP! Ook de Veluwse pluimveeslachterij Remkes, 

goed voor miljoenen kippenbouten op jaarbasis, roert zich stevig in dit marktsegment.  

       

Zoals Wakker Dier en Tros Radar nog in 2012 aantoonden, wordt er hierbij op meer dan 

gruwelijke, dieronterende en ronduit criminele wijze met levende dieren omgesprongen. 

Maar de normloze wetgever doet niks, omdat de sector op jaarbasis een miljardenomzet 

zegt neer te zetten. “Zégt”, inderdaad, want op die kale omzet valt heel wat af te dingen.   

Spotvogel wees u immers eerder in deze essaysreeks al op de absolute afwezigheid van iets 

wat zelfs maar lijkt op kosten-baten analysen.  En dat geldt voor alle producten die onze 

landbouw- en veeteeltsector op de meest gore en smerige wijze voortbrengt!   

Deze windhandel met diepvrieskip heeft bijv. de totale kleinschalige landbouw- en 

veehouderij in grote delen van Afrika al om zeep geholpen en er vielen talloze  slachtoffers 

door het eten van bedorven kipproducten. Maar dat is van nul en generlei waarde voor EZ, 

LTO en ZLTO, want de sector zet immers voor anderhalf miljard euro per jaar om. Die paar 

dooie zwarten en een compleet versjteerde regionale voedseleconomie doen er niet toe!     



 

                                               

10. GEROOKTE ROOSTERKIPPEN  

Al jaren geleden voerde Spotvogel in de internetfora van het Agrarisch Dagblad discussies 

over de vraag, hoe het toch mogelijk was dat er in korte tijd zoveel stallen met vee op 

onverklaarbare wijze de hens in gingen. 

Op een winderigkoude zaterdagavond in januari 2010 werd hem als vanzelf het antwoord 

aangereikt, toen hij vanachter zijn pc rond middernacht een inferno zag oprijzen op amper 

twee kilometer afstand van zijn op het westen gerichte voorgevel. 

Er bleken twee kippenschuren in vlammen te staan, die enkele jaren tevoren provisorisch 

werden aangepast terwijl pal ernaast twee fonkelnieuwe loodsen waren verrezen. Natuurlijk 

rook uw overwinterende insecteneter meteen lont, dat door de vrijwillige brandweer-

korpsen van drie gemeenten echter snel gedoofd werd. 

             

Bij deze nachtelijke  brand kwamen 22.000 leghennen om het leven, grotendeels als gevolg 

van rookverstikking. Toen er bij daglicht vanaf de openbare weg een tamelijk indringend 

fotografisch kijkje werd genomen, gedroeg de bewoner zich echter dermate verdacht en 

agressief, dat er hiervan door mij telefonisch melding werd gemaakt bij de regiopolitie. 

Enkele dagen later bezocht uw verslaggever een bevriende vrijloophouder in de aanpalende 

gemeente, die juist op dat moment samen met zijn varkenshoudende buurman aan het 



uitvogelen was, hoe een stal zomaar ineens ‘s nachts om kwart voor twaalf in vlammen kan 

opgaan. De conclusie luidde al snel, dat er dan fiks gerotzooid moest zijn!  

Tijdens het gesprek dat hierop volgde werd zonneklaar, dat kortsluiting wel de allerlaatste 

oorzaak was waardoor dit inferno heeft kunnen gebeuren. De bewuste pluimveehouder had 

namelijk al meermalen tegenover zijn collega te kennen gegeven, dat hij zijn nering wilde 

omvormen en dan zou stoppen met de hennenhouderij!  

.   

Verzekeringfraude is niet een onderwerp waarover insecteneters zich druk maken, maar het 

in koelen bloede vermoorden van 22.000 leghennen en het zich met leugen en bedrog 

verrijken op kosten van assurandeurs en gemeenschap zit Spotvogel allerminst lekker. 

Dat wringt des te erger nadat uw alerte ooggetuige in oktober van datzelfde jaar op een 

zonnige zondagmiddag vanuit de Maasuiterwaarden onder Ravenstein een onheilspellende 

rookkolom zag opstijgen boven West-Maas en Waal. 

De juist ter plaatse aanwezige surveillancewagen van de regiopolitie volgend kon zodoende 

een klein kwartier later vanuit de polder bij Alphen aan de Maas worden vastgelegd, hoe een 

stal met naar ik meen 18.000 leghennen in vlammen op ging.                

  

Opnieuw geen echte verrassing, want volgens mijn branche-informant was ook deze 

pluimveehouder van plan om “iets anders” te gaan doen. En aldus geschiedde!   



                                                                 

11. OP TRANSPORT 

Er wordt al ruim een eeuw grootschalig gehandeld en heen en weer gesleept met 

pluimvee vanuit ons land naar afleveradressen elders in Europa. Dat dit vroeger heel 

wat zorgvuldiger gebeurde dan in deze door CDA en VVD gesataniseerde tijden, 

bewijzen de beelden die dankzij de Velpsche Courant aan de vergetelheid werden 

ontrukt. 

   

     

Er zullen toen ook wel dieren  onderweg het loodje hebben gelegd, maar dat waren er 

zeker geen dikke miljoen per jaar zoals dat tegenwoordig het geval is. Daar kan men gif 

op innemen!    



    

         

                                           

 

                            

 

            Ach weet u, denkend aan Holland voel ik alleen maar diepe schaamte. En weerzin!  

 



        KIP, HET MEEST MISHANDELDE STUKJE VLEES  

 

            

               

 

                                    Doe er wat aan! 

 

 

 

 

 

 

 



 

                

                                                    

 

              Ruim baan voor de vrijloophouderij 

 

 

      

                          

 


