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  van kwaad tot erger 



 

In de voorgaande veertig delen van deze serie wordt stapsgewijs een 

minutieus overzicht gegeven van de nationale en internationale 

ontwikkelingen rond de zogenaamde uitbraken van een zich almaar 

uitbreidend aantal mutanten van het Vogelgriep virus. 

Daarbij wordt consequent genegeerd, dat er absoluut geen sprake is 

van een op natuurlijke wijze tot stand gekomen virale smetstof, zoals 

deze al sinds oude tijden in hogere levensvormen aanwezig is geweest, 

maar dat het een synthetisch geassembleerd virustype betreft, dat als 

strijdwapen al in de Eerste Wereldoorlog werd ontwikkeld en toen 

leidde tot zogenaamde uitbraken van de “Spaanse Griep”, waardoor 

in 1917/18 meer dan 20 miljoen slachtoffers vielen. 

Vanaf 1943 is deze kunstmatige smetstof in de laboratoria van de 

Amerikaanse overheid in Los Alamos geperfectioneerd om als 

tactisch wapensysteem ingezet te kunnen worden en deze 

ontwikkelingen hebben zich nadien ook in andere laboratoria 

voortgezet, zoals met name die van BAYER/BASF en bij ons het 

EMC en het almaar van naam veranderende (CDI- ID – CVI- BVL) 

diergeneeskundige centrum in Lelystad. 

Alleen al aan die voortdurende naamsverandering van laatstgenoemde 

instelling valt af te leiden dat dáár kennelijk iets te verbergen valt. 

Dáár vinden wij dan ook de kern van Spotvogels indringende 

belangstelling in alles wat met viraal en bacterieel gerotzooi van doen 

heeft en dit leidde in 2003 tot het van dag tot dag op schrift stellen 

van de ontwikkelingen rond de destijds in scene gezette uitbraken van 

Aviaire influenza H7N7 onder regie van toenmalig CDA-minister 

van LNV, Cornelis Pieter Veerman.  



Maar Spotvogels interesse was toen al bijna 20 jaar oud en werd 

gewekt toen hij in januari 1984 – als rijksambtenaar bij het Rijks 

Instituut voor Natuurbeheer – telefonisch werd benaderd door een 

viroloog van het toenmalige CDI Lelystad die probeerde hem in de 

mond te leggen, dat Siberische ganzen verantwoordelijk konden zijn 

voor de uitbraak van MKZ die op dat moment op twee melkvee-

houderijen in de Noordoostpolder woedde.  

Reden: in de voorafgaande herfst waren er MKZ-uitbraken geweest 

in de toenmalige DDR: een route waarlangs Siberische ganzen naar 

ons land trekken. 

Echter, omdat melkvee bij ons vanaf oktober op stal staat en dan 

wordt gevoed met gras dat in het voorafgaande groeiseizoen is 

ingekuild of gehooid, adviseerde Spotvogel deze LNV-collega om na 

te gaan, of er niet een laborant wat onvoorzichtig was omgegaan met 

het uitkloppen van laboratoriummateriaal. Het CDI –lab was (en is) 

namelijk gevestigd langs de IJsselmeerdijk op een virale steenworp 

afstand van de Noordoostpolder! 

Uiteraard communiceerde hij dit met bevriende collegae aan de 

Bezuidenhoutseweg en vernam jaren later dat er in 1983/84 

inderdaad “bij wijze van ‘proef’” in het geheim MKZ was uitgezaaid 

in de NOP. 

Dat gebeurde toen onder ministeriele verantwoordelijkheid van 

CDA-er Gerrit Braks en zijn toen juist aangetreden liberale SG 

Tjibbe Joustra. 

Eénmaal besmet wegens corruptie zijn, wat Spotvogel betreft, 

“CDA”, “Lelystad” en “Joustra” altijd verderfelijke begrippen 

gebleven!  



Nadat er in 1997 eerst Varkenspest en in 2001 MKZ in ons land 

uitbrak waaraan overduidelijk hetzelfde odeur van Haagse 

sjoemelpraktijken besnuffeld kon worden, besloot Spotvogel in 

februari 2003 van meet af aan de ontwikkelingen rond de 

zogenaamde uitbraak van AI- H7N7 te gaan vastleggen. 

Hij werkte toen al 5 jaar in een Wagenings instituut en kon 

vanachter zijn bureau niet alleen zicht houden op het doen en laten 

van DLO-directeur Veerman, wiens ambtelijk onderkomen zich 

slechts een steenworp verderop bevond, maar ook op de voortgang 

van de te ruimen pluimveebedrijven, omdat er pal beneden zijn 

werkkamer het team Inrichting Reconstructiegebieden Vallei, 

Maashorst, Peel en Kempen was gehuisvest. 

Een regelmatige blik op de projectkaarten leerde hem zodoende exact 

te voorspellen waar het virus de kop zou gaan opsteken. Die 

zogenaamde uitbraak was dus van A tot Z een hoax en zal nog ooit 

eens justitieel tot op de bodem moeten worden uitgezocht.  

Grappig genoeg geven de escapades van het in vergif gedrenkte virus 

dat sinds begin november 2016 in Europa – maar vooral in ons land 

– rondwaart, solide aanknopingspunten om deze hele onwelriekende 

megastal tot op het laatste viraal-toxische fragment uit te mesten. 

Daarom heeft Spotvogel zich hier ook al vanaf het allereerste 

moment in vastgebeten. 

Want als oud-beëdigd Rijksambtenaar heeft hij een vreselijke afkeer 

van witteboordencriminelen en hun ingehuurd voetvolk.  

 

 



1. De hoax van 2003 

Tijdens de hoax van 2003, toen er vanaf eind februari tot in de 

zomermaanden zogenaamd een uitbraak was van laag-pathogene 

Vogelgriep H7N7 die begon bij het vrijloopleghennenbedrijf van 

boer Schimmel bij Scherpenzeel (Utr.) en bijna een half jaar later met 

stille trom eindigde in het grensgebied onder Breda / Turnhout, 

heeft Spotvogel een column-achtig dagboek bijgehouden, dat in 

2006 werd gepubliceerd met als titel “De Pestvogels van Veerman” 

en waarin het hele verloop met achtergrondinformatie is opgetekend. 

Vanwege het hiervoor al geschetste feit, dat uw ooggetuige 

maandenlang vanuit zijn Wageningse kantoorruimte slechts over de 

balustrade hoefde te blikken om in de kamer recht beneden hem de 

in kaart gebrachte exercities van het mobiele virus te kunnen aflezen, 

kan al met 100% zekerheid worden geconcludeerd dat er tijdens die 

zogenaamde epidemische uitbraken planmatig werd gewerkt, waarbij 

talloze beleidsonwelgevallige pluimveehouderijen de nek om werd 

gedraaid. Koude sanering noemen CDA en VVD zoiets!  

De boeren die dat lot destijds heeft getroffen wachten anno 2017 

nog altijd op compensatie van LNV, thans onderdeel van EZ. 

Maar het betrof niet louter kerngezonde vrijloophouderijen met 

topfitte en absoluut niet virusbevattelijke échte scharrelhennen die 

zonder enig pardon door de NVWA werden geruimd en waarvan de 

meeste kadavers verdwenen in een schimmig destructiecircuit. 

Ook bedrijven die om redenen van ruimtelijke ordening en allerlei 

vormen van landschappelijke herinrichting “in de weg zaten”, 

moesten het ontgelden, terwijl er in hun stallen geen virale ziektekiem 

te bekennen viel.  



Het moet de minister wel rauw op de lever zijn gevallen, dat Joustra 

– na de uit de klauwen gelopen rellen en processen die voortvloeiden 

uit de Mkz-hoax in het IJsseldal en Kootwijkerboek in winter 

2001/02 , kooi-eieren voor zijn geld koos en ijlings de 

topambtelijke kuierlatten had genomen, amper een maand voordat 

Veerman op LNV aantrad. 

Maar met diens DG, de ooit bij professor van Genderen in Utrecht 

afgestudeerde veterinaire carriéretijger (annex jeugdvriend van uw notulist) Chris 

Kalden, vielen ook wel wat virale fatoenspotjes aan diggelen te slaan.  

Spotvogel ging en gaat er nog altijd van uit, dat die hele hoax al werd 

voorbereidt toen Hajo Apotheker het boerse ministerie leidde (al is 

bekalfde hier feitelijk en betere term), waarbij hem naar verluidt met behulp van 

een doorgeladen revolver werd gewezen op de noodzaak van 

onvoorwaardelijke loyaliteit. 

Omdat Apotheker nog een fatsoenlijke volgeling van Hans van 

Mierlo was bedankte hij voor de eer, waarna de scrupuleloze Laurens 

Jan Brinkhorst zijn handen ambtshalve bevuilde aan de Mkz –hoax.  

Het moge duidelijk zijn dat het decennialang door boers- 

confessionele potentaten beheerste agrarische ministerie, feitelijk al 

vanaf midden jaren ’70 een poel des verderf was en dit tot op de 

huidige dag is gebleven.  

Dit ongeacht het feit, dat LNV in 2010 dankzij de eerste Rutte –

doctrine onderdeel werd van Economische Zaken: een coupe van 

VVD, CDA en LPF met vooral als doel om korte metten te maken 

met het totale natuur- en faunabeleid in ons toch al door twee van 

die clubs volledig naar de Gallemiezen geholpen overbevolkte land. 

Tijdens Rutte 2 kon die mess zelfs megalomane vormen aannemen!  



In het kader van dit resumé is het van vitaal belang om te 

accentueren, dat er in 2003 klakkeloos van werd uitgegaan, dat alle 

geruimde pluimveestapels via de Rendac werden vernietigd.  

Twijfels daaraan ontstonden echter al in mei 2003, toen door 

Spotvogel containerwagens met pluimveekadavers werden gezien op 

de A28 tussen Zwolle en Meppel, rijdend in noordelijke richting.  

Met de kennis van nu is in te vullen, dat die kadavers naar alle 

waarschijnlijkheid via Sonac-Suameer zijn verdwenen in het 

zwartslachtcircuit, dat ook nu weer functioneert en dit vermoedelijk 

in alle jaren na 2003 heeft gedaan. 

Om deze route te maskeren bedacht men  in juni 2003 de zgn. 

overcapaciteit in Son en tijdelijke opslag in makkelijk te 

transporteren big bags op het stort in de Linner Struiken . 

Later zou uw historicus van een kraandrijver uit Sint Joost vernemen, 

dat die big bags al in de eerstvolgende nacht werden afgevoerd. Naar 

de bestemming hiervan hoeft nu niet meer geraden te worden!  

Er is zonder enige twijfel in 2003 een neoliberaal verdienmodel 

opgetuigd, om miljoenen stuks kerngezond pluimvee te onttrekken 

aan de reguliere handel en ondershands te gelde te maken.  

Dat vermoeden bestond ook toen al, maar omdat alleen Feiten téllen 

kon daaraan na afloop van die zogenaamde uitbrakengolf geen 

verdergaand onderzoek worden gedaan. 

Zodat er jarenlang onterechte ruimingen, vervreemdingen van 

pluimveestapels en zelfverrijking door een daders-syndicaat moet 

hebben plaatsgevonden. 

Tot in het huidige seizoen!                                            



 2. Het kriegsspiel van 2014  

Omdat er na 2003 een lange periode aanbrak waarin men kennelijk 

te druk was met het doen ontstaan  van geënsceneerde uitbraken van 

Vogelgriep in Zuidoost-Azië, teneinde langs die criminele weg steeds 

grotere marktsegmenten voor pluimveeartikelen in handen te krijgen, 

was er voor Spotvogel geen directe aanleiding om uitputtend 

aandacht aan dit dossier te schenken. 

Dat veranderde, toen men in de herfst van 2014 de enormiteit beging 

om in een tijdsbestek van enkele dagen “uitbraken” in scene te zetten 

en ruimingen uit te voeren op drie plaatsen in het Groene Hart, (i.c. 

Hekendorp, Ter Aar en Leidschendam) er meteen een “verdenking” tegenaan te 

gooien op een eendenhouderij in het meer dan 100 kilometer 

noordelijker gelegen Kamperveen (nota bene bij buren van een Melkveehouder die al 

sinds 2001 procedeert tegen de Staat wegens onrechtmatige ruiming van de veestapel en door de 

hoogste rechter in het gelijk is gesteld) en tot overmaat meteen een 

eendenhouderij in Kootwijkerbroek ruimde omdat beide bedrijven 

op diezelfde dag door dezelfde voerleverancier bezocht zouden zijn.  

Maar daar bleef het niet bij.  

Want in hun doorzichtige ijver knoopte men er direct de verdenking 

aan vast, dat smienten waarschijnlijk de boosdoeners waren. 

Als een duvel uit een doos toverde ’s anderdaags de al vaker in 

opspraak geweest zijnde Rotterdamse viroloog Ron Fouchier twee 

volgens eigen zeggen met H5N8 besmette smientenkeutels voor de 

NOS- camera’s en leukte de overwinteringsstatus van deze 

noordelijke broedvogelsoort met maar liefst een factor 4 tot 5 op.  



Want volgens die duurbetaalde wetenschapper komen smienten met 

miljoenen naar ons land, terwijl het maximale aantal dat ooit geteld 

werd ergens rond de 850.000 ligt.  

Dat zijn er bij lange na geen miljoenen, maar het gaf wel naadloos 

aan waar het de agrarische en hobbyjagende opdrachtgevers om te 

doen was.  

De Smient terug op de jachtlijst.  

Jawel, zó banaal kan het zijn! 

Dit smeekte dus om een gepast antwoord en daarom werd een 

nieuwe serie Vogelgriepdossiers opgestart, die via meerdere websites 

de virtuele ether in gingen en – geholpen door een beginnend team – 

ook veldwerk in de regio Zuidoost- Azië omvatten en daarnaast 

tevens de mondiale vogelgriepuitbraken analyseerden en door een 

ragfijn kammetje haalden. 

Daar bleef meteen heel wat ongerechtigheid in hangen!  

Met die gehoaxte nepuitbraken in Hekendorp cum annexum en de 

treiter-ruimingen in Kamperveen en Kootwijkerbroek, lieten echter 

de kwade genia achter deze witteboordenmisdrijven zich op een 

ongehoord helderewijze in de kaarten kijken.  

Alsnog erg veel dank daarvoor!  

Het lag dus in de lijn der verwachtingen, dat men zich op 

schandalige wijze  zou gaan vergrijpen aan onze Euraziatische 

watervogels, want niet geplaagd door enige kennis van zaken 

raaskalde men slagen in de rondte over trekvogels die ons hele 

continent, dat een landmassa-breedte heeft van circa 20.000 

kilometer, kris kras aan het doorkruisen zouden zijn.  



Nét alsof er niet al langer dan een eeuw wetenschappelijk onderzoek 

wordt verricht aan de trekbewegingen van alle vogelsoorten die in 

Europa en Azië voorkomen, zwetsten voorlieden van de agro- en 

jachtconglomeraten in het wilde weg over niet bestaande 

vliegbewegingen vanuit ons land naar Zuidoost-Azië vice versa. 

En inhoudsloze politici papegaaiden die baarlijke onzin tot in het 

parlement, de ministerraad en in de media klakkeloos na, met 

roeptoeters van confessionele en neoliberale huize voorop. 

Sinds 1899, toen de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van 

Vogels werd opgericht en 1905 toen de NederlanseVereniging tot 

Behoud van Natuurmonumenten het licht zag, heeft ons land nooit 

een regering en parlement gehad waarin desinteresse, onkunde, 

onbenul en eigenrichting zo overdadig vertegenwoordigd waren als in 

de vier Balkenende junta’s en de twee Rutte bendes die het 

beschavingsniveau van de lage landen vanaf de eeuwwisseling in een 

vrije val deden belanden.  

Met het Kriegsspiel waarmee men in de herfst van 2014 meende 

ongestraft een aanval te kunnen ondernemen op de inheemse 

watervogelfauna met de Smient in de beklaagdenbank, heeft men 

echter voor zichzelf de kraaienmars geblazen. 

Wat er dan ook in november 2016 gebeurde was voorzien en wij 

waren er klaar voor. 

Want in tijden van krijg moet men altijd de vijand minstens tien 

schootsvelden vóór blijven.  

 

 



3. De huidige hoax 2016/17 

3.1. Ouverture 

Slechte strategen en onbekwame krijgsheren kenmerken zich steevast 

door dezelfde gemene deler: ongeduld. 

Er zijn in de historie van de mensheid talloze veldslagen verloren 

doordat deze niet op de juiste plaats en tijd een aanvang namen en 

dikwijls te snel en te weinig doordacht werden ingezet.  

Maar lang niet altijd lag de oorzaak van een defaitisme op het 

slagveld zelve, want niet zelden was dit toe te schrijven aan een 

onderschatting van de tegenstander, zoals op 6 juni 1944 de 

zelfgenoegzame heersers van het Derde Rijk hebben ondervonden. 

Omdat het inmiddels al jarenlang zonneklaar is dat er bij 

Vogelgriepuitbraken absoluut geen sprake meer kán zijn van 

veterinair malheur zoals wij dat kennen uit de Middeleeuwen en 

waaraan ons land nog de Veewet 1799 dankt, is het absoluut niet 

overdreven om te spreken van oorlogssituaties, waarbij de 

veroorzakende partij zonder openlijke krijgsverklaring de aanval 

opent op de samenleving of delen daarvan. 

Wij legden al eerder uit, dat het Aviaire influenza virus al gedurende 

de Eerste Wereldoorlog in de laboratoria van Hoechst werd 

gemodificeerd tot strijdwapen, dat in het laatste oorlogsjaar als 

“Spaanse Griep” werd ingezet en toen aan meer dan 20 miljoen 

burgers het leven kostte.  

En ook, dat vanaf 1943 in Los Alamos, New Mexico, verder werd 

gewerkt aan het optimaliseren van dit synthetische strijdwapen.  



Men kan er in Den Haag de ogen wel voor sluiten maar FEIT is, dat 

het Vogelgriepvirus zoals dat sinds het begin van deze eeuw op tal 

van plaatsen tot zogenaamde uitbraken leidt, niet van natuurlijke 

oorsprong en hoedanigheid is en wordt gebruikt als tactisch wapen.  

Daarbij ontdekte men dat synthetische varianten (feitelijk merken) van 

HN-virus prima wapentuig zijn om onwelgevallige pluimvee-

bedrijven op een voor de staat erg voordelige wijze te verwijderen, 

terwijl er in breder verband internationale handelsegmenten kunnen 

worden lamgelegd en afzetmarkten kunnen worden veroverd.  

Dit laatste speelt zich al sinds het prille begin van de eeuw op 

ongehoorde schaal af in Zuidoost- Azië en heeft in ons land tot 

excessieve groei van een aantal op export gerichte pluimvee-en 

pluimveegelieerde bedrijven geleid.  

“De één zijn brood is de ander zijn dood” is een treffende typering 

voor deze witteboordenguerilla, die het zwaartepunt vindt in de 

Biblebelt en bij Paapse gezindten en die zich politiek voornamelijk 

ophouden binnen de immorele muren van CDA en VVD.  

 Het moge duidelijk zijn dat bij die subversieve conglomeraten wél 

de ondeugden list, bedrog, leugen, laster, feitenverdraaiing, onjuiste 

voorstelling van zaken, zelfverrijking en eigenrichting in onbeperkte 

mate voorradig zijn, maar dat geen enkele daarvan zich verhoudt met 

hetgeen waaraan een politieke stroming in een democratische 

rechtstaat zich dient te confirmeren. 

Dit hier terzijde maar wél om te accentueren, hoe door en door 

verrot ons parlementair stelsel heeft kunnen verworden door plat 

confessioneel en neoliberaal egoïsme, waarbij bekrompen 



eigenbelang, doorzichtige leugen en boerenbedrog tot norm werden 

verheven. Daar zijn democratie en constitutie mooi mee genaaid! 

 

3.2 Doorzichtige acties  

Het doorzichtige bij de hoax van 2016 lag feitelijk al besloten in de 

zogenaamde uitbraak van 9 juni, op een bedrijf te Hiaure (Fryslân) 

met 48.000 vrijloopkippen, waar zogenaamd een H7-type van het 

vogelgriepvirus zou zijn aangetroffen. 

De vrijloopbranche is feitelijk de énige vorm van grootschalige 

pluimveehouderij waarbinnen nog nooit waarachtige uitbraken van 

Vogelgriep zijn vastgesteld en daarom heeft de hyperbevattelijke 

megastallenbranche al in 2003 de oorlog verklaard aan hun mens-, 

dier- en duurzaamheidvriendelijke collegae.  

U herinnert zich nog wel het gereformeerde leugenaarskoppel Van 

den Brink+ /Wolleswinkel, dat in februari 2003 er zelf blijk van gaf 

bij een vrijloopren te Scherpenzeel geweest te zijn enkele dagen 

vóórdat daar een uitbraak van H7N7 plaatsvond.  

En ook, dat de gereformeerde minister Veerman liever geloof hechte 

aan de poep van overvliegende eenden dan dat hij de Rijksrecherche 

opdracht gaf om de virale gangen van dit tweetal duidelijke uitzaaiers 

na te gaan.  Daarop is inmiddels tientallen malen tevergeefs gewezen. 

De reden waarom thans dit hoofdstuk moet worden geschreven ligt 

dan ook  besloten in dié gang van zaken, heeft kaalslagen aangericht 

onder verantwoorde pluimveehouderijen en kostte sinds begin 

november 2016 tienduizenden vergiftigde watervogels het leven!  

Van schadelijke politieke labbekakkerij gesproken!  



 Die zogenaamde Vogelgriep bij Hiaure zal mogelijk nog wel eens 

een molensteen kunnen worden, want nadat men in november 2016 

in Duitsland en Nederland met vergiftigd en viraal besmet graan 

massacres aanrichtte onder kuifeenden en andere watervogels, waarbij 

ook grote aantallen aaseters slachtoffer werden, liet men de 

ingehuurde gifaannemer nogmaals los op een pluimveebedrijf in 

Hiaure.  

Overdaad schaadt!  

Zo was het ook wat al teveel van het goede, om kort voor Kerst 

2016 virushoudend gifgraan uit te gaan strooien in een van de 

pluimveestallen van de familie de Beijer aan de Zwaansheuvelstraat 

onder Boven Leeuwen, amper 4 kilometer vanaf Spotvogels woning.  

Dit was zonneklaar bedoeld ter intimidatie, want door deze criminele 

actie werd ook het nabijgelegen vrijloopbedrijf van de familie Janssen 

geruimd, dat Spotvogel expliciet in deel 32 van de Vogelgriep-

dossiers heeft genoemd. 

Maar het wordt nog erger, want omdat al binnen 48 uur na dit 

misdrijf in een brief aan de staatssecretris van EZ waarvan alle 

Kamerfracties afschriften ontvingen, dit voorval expliciet werd 

uitgelicht, maakt onze hele regering zich schuldig aan het negeren van 

halsmisdrijven vanuit het agro-syndicaat.  

Lekker landje, waarin we dankzij de VVD, de PvdA met aan de 

zijlijn hoofdschuldige CDA, leven!  

     

 



3.3 Puur crimineel 

De duikeenden die zich in de herfst concentreren in het 

Baltische- Noordzeegebied tussen Kaliningrad en ons IJsselmeer 

maken deel uit van dezelfde Noord-, Midden – en Oost-Europese 

broedpopulatie waarvan exponenten ook op grote meer binnenlands 

gelegen wateren zoals Balaton, Neusiedler See en Bodensee groeperen.  

Mocht er zich op enig tijdstip in zomer of herfst binnen die 

metapopulatie een ziektekiem ontwikkelen die uniek is in de virale 

geschiedenis, omdat geïnfecteerde dieren er ter plekke en zelfs 

groepsgewijze aan zullen sterven, dan is het onbestaanbaar dat dit 

zich maar op enkele plaatsen in dit uitgestrekte areaal in de vorm van 

massasterfte zou openbaren. En dat bovendien slechts in november!  

Dit is niet een bedenksel van Spotvogel, Herkauwer, Juvenalis of 

anderen uit ons team, maar een populatie-ecologisch gegeven. 

Daarom ook is het onbestaanbaar, dat zónder vóórkennis en 

medeweten van elementen binnen onze ministeries van EZ en VWS 

(denk daarbij aan (oud) topambtenaren) er toe werd besloten om alle 

door de NVWA verzamelde kadavers door het Lelystadse bedrijf 

Duke Faunabeheer te laten afvoeren ter vernietiging.  

Let wel: zonder daar enige andere veterinaire visitatie op te doen 

laten plaatsvinden dan de swapsbemonstering op aanwezigheid van 

Vogelgriepvirus, waarvan men wíst dat het zou worden aangetroffen.  

Het zou tenslotte gaan om een virustype, dat is staat zou zijn om 

kerngezonde een topfitte natuurdieren zonder het geringste teken van 

ziekte of ongesteldheid ter plekke dood te laten neervallen! 



Omdat van meet af aan alle sporen wijzen op vergiftiging in een 

emulsie waaraan Aviaire influenza-smetstof is toegevoegd, zou 

derhalve al het nog beschikbare kadavermateriaal alsnog onder 

justitieel toezicht inwendig toxisch onderzocht dienen te worden. 

Wij zij er van overtuigd, dat er dan snelwerkend gif (aanvankelijk meenden 

wij strychnine maar aannemelijker is Zinkfosfide) in het maagdarmstelsel zal worden 

aangetroffen, zoals dat waarschijnlijk bij alle zogenaamde uitbraken 

van Vogelgriep in ons land maar ook elders al jarenlang het geval is.  

Mogelijk is zelfs een deel van alle humane sterfgevallen ten gevolge 

van hoog-pathogene Aviaire influenza, veroorzaakt door dit gif!  

Het geeft niet een erg goed gevoel dat deze, heel Eurazië omvattende,  

smeerlapperijen worden geregisseerd en uitgevoerd vanuit ons land en 

dat dit alles van binnen onze regeringsinstituties wordt afgedekt. 

Want het gaat immers om verdienmodellen ten behoeve van het 

agro-industriële complex en al wat daarmee rechtstreeks of zijdelings 

in contact staat, zoals vlees- en kadaververwerking, retail en transport, 

hobbyjacht etc.   

Blootleggen van dit hele systeem zal ongetwijfeld de doodsteek 

vormen voor een aantal sectoren binnen dit onwelriekende syndicaat 

en de handel met tal van landen tijdelijk stilleggen of voorgoed 

onmogelijk maken. 

Dat moet dan maar, want rapaille dat zélf de mores van de eigen 

mededingingsautoriteit met voeten treedt en zich ertoe verlaagd om 

concurrerende marktpartijen lam te leggen door het uitzaaien van  

synthetische smetstoffen en gif-emulsies, is het waard om 

decennialang op de zelf verdiende blaren te mogen zitten.  



Er lijken dus donkere wolkluchten te naderen voor de nu nog zo 

zelfverheerlijkende neoliberale en confessionele sjoemelfrustelaars.  

Want het lijdt nauwelijks twijfel, dat er bij een parlementair 

onderzoek waarbij het integrale rommelhok van beide partijen wordt 

uitgemest, feiten boven het maaiveld zullen komen die men in de 

respectieve partijkaders liefst voor eeuwig had willen begraven.  

Wij adviseren: gebruik voortaan Rendac, want dan is er via Sonac en 

haar dochters altijd nog iets te kluiven 

3.4 Ruimen als verdienmodel 

Dankzij de voortschrijdende techniek waardoor er t.o.v. 2003 talloze 

mogelijkheden zijn geperfectioneerd die destijds nog in de 

kinderschoenen stonden, bestaan er nauwelijks nog dubbele wanden, 

info-vretende vloerkleden en andere trucks om onwelkome 

informatie buiten zicht van ongenode meekijkers te houden.  

Mits men over de juiste programmatuur, speurneusinstelling en 

zoekterminventiviteit beschikt, is namelijk anno 2017 werkelijk álles 

boven de neoliberale poker- en confessionele avondmaaltafel te halen.  

Zó kan dus voor schuinsmarcherende bestuurders het einde der tijden 

weleens veel eerder aanbreken dan men ooit voor mogelijk hield.  

Het hoeft dan ook geen verbazing te wekken, dat Spotvogel al direct 

op de avond waarop het NOS-journaal beelden toonde van massale 

eendensterfte in Wolderwijd en Gouwzee, hij in een royaal verspreide 

mail kondt deed van zijn gifgraan met H5N8 hypothese.  

Zodat zélfs dát nooit meer te ontkennen zou zijn. 

Want niet alleen regeren is vooruit zien!  



Al snel ontvouwde (in de laatste decade van november 2016) zich het Verdien-

model dat door Veerman cum suis in maart 2003 moet zijn 

opgetuigd, nadat de kerngezonde vrijloopkippen van boer Schimmel 

in Scherpenzeel als eersten via dat zwarte traject te gelde gemaakt 

waren, waarna er succesvol nog miljoenen volgden.  

Als vroeg Sinterklaascadeau ruimde men namelijk maar liefst vijf 

eendenhouderijen bij Biddinghuizen, Hierden en Ermelo, die allemaal 

behoorden tot het vermarktbare kapitaal van Tomassen Duck To 

Bangkok Ranche, waarvan de eigenaar zich in een interview liet 

ontvallen dat de Vogelgriep van 2003 zijn bedrijf feitelijk had doen 

groeien tot de mondiale #5 in het segment Pekingeend. 

Omdat gelijktijdig een commentaarstem sprak over het afvoeren en 

in Son vernietigen van al die kerngezonde want preventief geruimde, 

kerstbouten en hij direct terugdacht aan pluimveetransporten die hij 

in 2003 op de A28 bij Meppel had gezien, begonnen er direct hele 

batterijen serie-geschakelde alarmbellen te rinkelen.  

Nog diezelfde avond vertelde Wikipedia hem, dat Rendac Son een 

dochter is van vleesconcern Vion Boxtel en in het Fryske Suameer 

een dochter heeft die Sonac heet, die op haar beurt de in Almere 

gevestigde dochter CTH heeft verwekt, die over een eigen slachterij 

beschikt en ook actief is op de Aziatische markten in het segment 

voedingsmiddelen. 

Hoewel het op dat moment buiten winters aanvoelde heeft Spotvogel 

zijn woning even laten luchten, want het flat-screen verspreidde 

ineens de ondraaglijke stank van vuile zaakjes. 

Meteen doorzag hij ook hoe geruimde pluimveestapels langs die weg 

dubbel geld konden opbrengen in het zwartslachtcircuit.  



Want via het EZ - Dierenwelzijnsfonds lapt ook Vadertje Staat!  

Dat kan dus lekker aantikken als er tienduizenden dieren per bedrijf 

preventief worden geruimd, waarvan consumptie absoluut veilig is en 

die op papier zijn vernietigd.  

Ziehier het Verdienmodel dat in de CDA gloriejaren van Balkenende 

1 werd ontwikkeld en kennelijk dermate innig door de VVD wordt 

omhelsd dat de NVWA zélfs nauw samenwerkt met de virale 

verspreiders om alle bewijsmateriaal te laten vernietigen. 

Dit lijken ons al een serie hals misdrijven om niet alleen een kabinet 

voor naar huis te sturen, maar om ook alle hierbij betrokken politieke 

conglomeraten tot in de successieve holle kiezen, oksels  en bilnaden 

door de Rijksrecherche en de FIOD te laten millimeteren.  

 

3.5 Besmetten als verdienmodel 

Hoewel er alleen al in het vorige model een wereld aan louche zaken 

schuil gaat die ieder voor zich hoe dan ook erg veel geld ( overwegend zwart 

geld)  zullen opleveren, laten wij het oprollen daarvan graag over aan 

autoriteiten die dit “in naam der wet” kunnen doen en sanctioneren. 

Want ook met het “Verdienmodel Uitzaaien Smetstof” zijn op 

onwettige en criminele wijze enorme kapitalen binnen te harken, over 

de ruggen van ondernemers die geen idee hebben van welk een intens 

smerig misdrijf zij slachtoffer worden of geworden zijn. 

Zo is het voor ons allang geen vraag meer óf er moedwillig 

Vogelgriepvirus wordt uitgezaaid en houden wij ons al jarenlang veel 

meer bezig met de duiding van de mogelijke winstfactoren.  



In eigen land zijn die factoren meerledig, omdat de overheid virale 

besmettingen gebruikt om pluimveebedrijven op onwelgevallige 

plaatsen via – desnoods meermalen herhaalde – ruiming naar of óver 

de rand van de monetaire afgrond te drijven. 

Dat is immers minder duur voor de schatkist dan het uitkopen van 

bedrijven of het verzanden in eindeloze onteigeningsprocedures.  

Daarnaast woedt er al van meet af aan een oorlog binnen de 

pluimveewereld, waarbij industriële kooikippenhouders en 

plofkipfokkers hun beschaafde biologische collegae letterlijk naar het 

leven staan en daarbij absoluut nergens voor terug deinzen. 

We praten dan over de syndicaten waarvan lieden als Wolleswinkel 

c.s. spreekbuis en kwade genia zijn en die dermate ver zijn verwijderd 

van de door henzelf beleide schepping, dat zij liefst de legkip zouden 

minimaliseren tot een cloaca waaruit iedere dag drie eieren rollen of 

een kuiken dat als drumstick of kipfilet geboren wordt.  

Hun driekoppige overkoepelende organisatie deinst evenmin ergens 

voor terug en heeft feitelijk al direct na haar oprichting besloten dat 

alle natuur en fauna uit ons land dient te verdwijnen: goedschiks of 

kwaadschiks!  

U begrijpt het al: voor zulke lieden zijn een Gouwzee, Wolderwijd 

Waalenburg of  Zeevang vol dooie eenden, ware droompanorama’s.   

Zélfs als het voornamelijk om kuifeenden, futen, aalscholvers en 

andere watervogels gaat, waar nog nooit een boer over heeft geklaagd! 

Want dat het er primair om gaat de smient zó ver de verdomhoek in 

te rammen dat om te beginnen déze soort weer op de jachtlijst 

geplaatst zal worden, is inmiddels zonneklaar. 



Bekijkt en beluisterd u de journaalbeelden maar waarin hobbyjagers 

hun gal spuwen tegen Staatssecretaris van Dam over het in november 

afgekondigde jacht- en verstoringsverbod op watervogels en de 

schandalige wijze waarop men er rond Sinterklaas in slaagde de jacht 

toch weer geopend te krijgen. 

Voor de goede orde: Jagers noemen zichzelf “faunabeheerders” en 

nooit eerder was er in de geschiedenis enig moment, waarop er in 

kort tijdsbestek zo enorm veel watervogels stierven als gevolg van een 

vermeende virusinfectie: een massasterfte die dus duidelijk door of 

met medeweten van de jagersverenging moet zijn veroorzaakt.  

Niet met vogelgriepvirus echter, maar met in zinkfosfide en H5N8 

gedrenkt graan.  

Miljoenen landgenoten zagen via de NOS  hoe zelfbenoemde 

faunabeheerders midden in die vreselijke slachtpartijen vol stervende 

een dode kuifeenden, tafeleenden, meerkoeten, smienten, wilde 

eenden, knobbelzwanen, ganzen en tal van andere watervogels, niets 

beter te doen wisten dan de staatssecretaris onder vuur te nemen en 

zo de waterwildjacht weer geopend te krijgen! 

Dat kwam over als een openlijke schuldbekentenis en zodra wij alle 

bewijzen van vergiftiging ter tafel hebben zal de Jagersvereniging daar 

als eerste haar bittere vruchten van plukken. 

Wij kénnen dat laffe en laag bij de grondse rapaille en eenmaal onder 

ede gaan zij het hele lied der vergiftigde tienduizenden zingen. 

Zeker en vast. 

Door hún decembermoorden hebben ze wat ons betreft hun eigen 

absolute opheffings- en ontbindingsvonnis getekend!  



3.6 Nóg meer verdienmodellen 

Uit de voorgaande paragraaf volgt eigenlijk automatisch het model 

waar gangmaker LTO/ZLTO altijd al op uit is: zoveel mogelijk 

geldelijk gewin voor de boer, geroofd uit onze toch al door boeren 

totaal naar de verdommenis geholpen natuur en fauna. 

Voor dat niet aflatende uitbenen en kapot maken douceerde de 

Nederlandse boerenstand in de naoorlogse periode miljarden guldens 

en euro’s’ voor het “zorgvuldig beheren en behouden van onze 

natuurschatten”: geld dat béter meteen in de verbrandingsoven 

gemikt had kunnen worden.  

Met de huidige hoax streeft men kennelijk een meervoudig doel na, 

waarin substantiële uitbreiding van de jachtlijst met in ieder geval alle 

duik- en grondeleenden een doel is, dat zelfs een blinde nog zou 

kunnen zien na alles wat er sinds begin november gebeurde. 

Want een Plöner See, Bodensee, Wolderwijd en Gouwzee vol 

eenmalig aan een epidemie gestorven duikeenden en weilanden vol ter 

plekke dood neergevallen Smienten “bewijzen” immers hoe gevaarlijk 

die “onnutte troep” is voor onze kostbare bio-industrie! 

Het verdienmodel ligt hierin: dat naar gelang er in ons land op méér 

bij WET beschermde diersoorten gejaagd mag worden en dan liefst 

ook nog onder het mom van schadebestrijding, des te hóger 

hectarebedrag kan de grondeigenaar als jachtpacht toucheren.  

Dit is een monstrum dat gedurende de kabinetten Balkenende 1 en 2 

werd bedacht en bij amendement in wettelijke kaders is gegoten. 

Daarom attenderen wij de Kamer er nu al ruim tien jaar op dat men 

de HANDELINGEN over die parlementaire jaren moet toetsen aan 



de toelaatbaarheid van al die lomp-boerse amendementen, waarmee 

CDA, VVD en LPF onze rechtstaat en wetgeving tot een farce en de 

natuur en fauna tot wegwerpartikelen hebben gemaakt.  

Voor de toen aangerichte schade moeten nu de kuifeenden, smienten 

en tientallen andere diersoorten (ganzen en damherten bijvoorbeeld) boeten en 

die rekening zúllen de veroorzakers duizendvoudig terugbetalen!  

Want de natuur en de fauna zijn het onvervreemdbare eigendom van 

17 miljoen Nederlanders en de amper 50.000 boeren en 16.000 

hobbyjagers hebben inmiddels al meer dan genoeg schade aangericht.  

Over schade gesproken, onlangs verscheen één van de kennelijke 

aanstichters van de agrarische faunahaat – een melkveehouder uit de 

Zeevang- met onzin en leugens in het NOS-journaal.  

De man ontving (naast zijn natuurtoeslagen) over het jaar 2016 bijna 

anderhalve ton aan “gewasdervingschade” aan wintergras, dat hij 

toeschreef aan smientenvraat. En nóg was deze steunzeurkous niet 

tevreden en moet het geweer er aan te pas komen om de smient kort 

te houden.(NB: voor de zoveelste maal wijzen we er op dat het Faunafonds accumulator is van zgn. 

wildschade!) .Toevallig liep de synchronisatie van de NOS niet helemaal 

in de pas met die van de door de agro clubs ingehuurde gif strooiers 

zodat de smienten al dood waren voordat die boer zijn beklag deed 

ten overstaan van een miljoenenpubliek. 

Maar ook bij de NOS is het kwaad diep geworteld, want die 

reportage bleek al binnen 24 uur van het Internet verwijderd te zijn.  

En laten wij dáár nu meteen de subversieve hand in herkennen van 

een topambtenaar die 17 jaar lang het beleid van LNV dicteerde.  

Die zullen we dus ook verderop in dit dossier nog wel tegenkomen!  



4. HONDERD BRUGGEN TE VER  

Al jarenlang liggen onze natuur en fauna onder vuur door steeds weer 

andere maar onveranderlijk leugenachtige en kant noch wal rakende 

aantijgingen vanuit confessionele en neoliberale cohorten die 

weigeren om in te zien, dat die natuur en die fauna het 

gemeenschappelijke eigendom zijn van alle Nederlanders.  

Dáárom besloten democratisch gekozen regeringen om er alles aan te 

doen wat in hun vermogen ligt die natuur en fauna te beschermen, te 

behoeden voor molest en zo mogelijk te regenereren en te versterken.  

Dáárdoor ontstonden er in de geciviliseerde wereld Internationale 

organisaties die ten doel en als taak hebben ervoor te zorgen, dat alle 

aangesloten landen en staten zich ook conform de geratificeerde 

Notities, Richtlijnen, Verdragen en Conventies gedragen.  

Daardoor ook is er in de zich geciviliseerd noemende moderne 

wereld bindende regelgeving ontstaan ter behoud en versterking van 

het gemeenschappelijk erfgoed, zodat dit zonder terechte gêne en 

valse schaamte aan nieuwe generaties kan worden overgedragen. 



Hoewel zélfs ondemocratische dictaturen zoals de USSR - thans 

Russische Federatie- en de Chinese Volksrepubliek, de doelstellingen 

van dit internationale streven tot behoud van biotische en abiotische 

natuurwaarden onderschrijven en daartoe gebieden veiligstelden die 

qua omvang dikwijls een veelvoud van het totale Nederlandse 

grondoppervlak beslaan, woedt er vanuit de Haagse 

Bezuidenhoutseweg en een aantal landelijke agro-roversholen al 

jarenlang een guerrilla tegen de natuur en alles wat daarin al 

miljoenen jaren leeft en niet monetair te gelde gemaakt kan worden.  

Althans in het verkokerde minuscule denkraam van die groeistuip-

nullités, want zoals al veel vaker werd uitgelegd berekende de 

verguisde en genegeerde CBS-milieu econoom Dr. Roeffie Hueting al 

in de jaren ’70, welk een enorm monetair vermogen ons toen nog 

redelijk ongeschonden landschap met de daarin aanwezige natuurlijke 

ecosystemen en karaktersoorten vertegenwoordigde. 

Bij een almaar stijgende mondiale conjunctuur en een daardoor 

excessieve toename van de internationale toeristenstromen, was voor 

ons land beslist een realistische jaaromzet te bereiken waarbij de 

zogenaamde omzet van de landschap- en biodiversiteit vernietigende, 

kankerverwekkende en dierenvernederende en misbruikende agro-

sector volledig zou verbleken.  

Want het zei nog maar eens gezegd: men verdomd het in Den Haag 

al tientalen jaren om alle megaschade aan cultuurhistorie, landschap, 

natuur, biodiversiteit, water, bodem, lucht en leefmilieu 

gekwantificeerd in mindering te brengen op die ieder jaar weer (als een 

vlag op een megatanker vol drijf-, varkens- en pluimveemest) door onze regering 

geroeptoeterde “fantastische landbouwomzet”. 



Jawel: aan onze hoela’s, want de Nederlandse burger mag voor al die 

kosten opdraaien!  

Geef ons ook zulk een stinkende economische pijler om na te laten 

voor onze jonge en komende generaties, die letterlijk de shit en de 

gifbelten mogen opruimen die voor eeuwig tot tientallen meters 

beneden het maaiveld al ons kostbare grondwater verzieken. 

Neemt u dus maar van ons aan: Foute Nederlandse Boeren met hun 

Neoliberale- en Confessionele politici zijn de hoog pathogene 

Vogelpest van de 21e eeuw!  

Maar er is nog hoop, want de electoraal-sanitaire ruimingen zijn 

gepland voor 15 maart 2017.  

Zoals eerder al werd aangestipt zijn er immers zeer sterke 

aanwijzingen, dat er vanuit de Nederlandse belanghebbende sectoren 

en naar alle waarschijnlijkheid met medeweten van 

regeringsfunctionarissen, al vanaf het prille begin van deze eeuw 

moedwillig en op grote schaal virale besmettingen worden 

veroorzaakt op Zuidoost-Aziatische markten, in pluimveestallen en 

vrijloopkoppels. 

Enerzijds gebeurt dit kennelijk om de export en interne handel van 

lokale marktpartijen periodiek lam te leggen en zich zo toegang te 

verschaffen tot de vrijkomende marktsegmenten. 

Omdat die regio tot de dichtstbevolkte streken op aarde behoort, kán 

en zál het beslist booming business zijn om zich langs deze weg 

toegang te verschaffen tot enorme afzetmarkten, die ieder voor zich 

honderden miljoenen klanten bedienen. 

Enkele van die partijen hebben zich luid en duidelijk bloot gegeven!  



Deze bedrijven handelen mondiaal in pluimveeproducten en hebben 

directe banden met de woongemeente waar één van de kwaadsprekers 

uit 2003 (inmiddels wijlen Wien van den Brink) wethouder was, een functie die 

hij wegens tijdelijk Kamerlidmaatschap kennelijk uitoefende door 

met bio-industrie collega Wolleswinkel op jacht te gaan naar wilde 

eenden die in andere gemeenten vrijlooprennen besmetten. 

Verbazingwekkend wat een druk bezet openbaar bestuurder allemaal 

voor belangrijk werk kan verrichten.  

Want vanuit Putten e.o. bestieren sindsdien beide eerder bedoelde 

bedrijven namelijk vooral de ZO-Aziatische pluimveemarkten!  

Het kan dan ook geen toeval zijn dat er al gauw duidelijk werd, dat 

Van den Brink en Wolleswinkel in maart 2003 via de media de 

krankzinnige fabel ter kennis brachten van LNV minister Veerman, 

dat wilde watervogels het virus vanuit Azië naar Nederland verslepen. 

Die dan ook, “als wetenschapper”, dit direct de meest aannemelijke 

hypothese vond en dit dan ook meteen door of via zijn regionale 

Aziatische landbouwattaché in heel Zuidoost-Azië liet rondbazuinen. 

Deze connectie was destijds niet direct duidelijk maar mag met de 

kennis van nú als het meest aannemelijke bewijs worden beschouwd, 

voor de directe betrokkenheid van LNV (expliciet van Cornelis 

Pieter Veerman) bij het verspreiden van leugen en laster ten nadele 

van de bij wet beschermde wilde Euraziatische watervogelfauna. 

Jawel: CDA gecertificeerd!  

U begrijpt het al: dit waren pas enkele van de 

teveel ten tonele gevoerde bruggen in deze 

beschamende hoax tegen onze wilde fauna! 



Het is in deze serie al vaker ter sprake geweest maar kan niet 

voldoende vaak herhaald worden: in Eurazië verloopt de seizoenstrek 

van nagenoeg alle vogelsoorten in Noord-Zuid/Zuid –Noord 

geëxponeerde richtingen en continent-omvattende verplaatsingen van 

west naar oost vice versa komen hoogstens in zeer uitzonderlijke 

gevallen voor en zullen dan geringe aantallen vogels betreffen.  

Als er dus in herfst 2014 op het eiland Taiwan een wintertaling 

wordt gevonden die besmet blijkt te zijn met H5N8 en miraculeus 

genoeg melden de media korte tijd later dat er op het Duitse eiland 

Rügen een met hetzelfde virus geïnfecteerde soortgenoot zou zijn 

geschoten, dan zegt dat méér over de endemische hersenkronkels van 

de bedenker en uitvoerder van deze hoax dan over het reëel existeren 

van trekroutes van Anas crecca tussen Taipei en Rostock. 

Vooral omdat enkele dagen later de, al jaren met het penozevirus 

besmette, Rotterdamse viroloog Fouchier voor de NOS camera’s 

eerst alles bij elkaar liegt en fantaseert over miljoenen smienten die 

vanuit Oost-Siberië naar ons land zouden komen en ’s anderdaags 

opnieuw te verschijnen met twee zgn. N5N8 besmette smienten-

keutels die hij bij Kamerik zou hebben opgeraapt, was direct 

duidelijk dat men de smient op de korrel had en graag weer vrijuit als 

onbeperkt hobbyjachtobject toegevoegd zag worden. 

Dit bewijst alleen maar het criminele gehalte van alles wat met agro-

belangen en virale rotzooipraktijken te maken heeft en zegt geen lor 

over het waarachtige existeren van uitbraken van natuurlijke stammen 

van het Aviaire influenza virus.  

Maar het zegt wél álles over de ontoelaatbare wijze waarop een 

crimineel agro-, jacht-, vlees- en destructie gelieerd samenzwerings-



genootschap niet alleen de politiek naar de hand zet maar ook de 

media tot pure volksverlakkerij dwingt.  

Want afgezien van sensatieroddelaars van Telegraafallooi, wil iedere 

fatsoenlijke journalist immers waarheidsgetrouwe informatie 

vastleggen en wereldkundig maken.  

Met het massaal vergiftigen van tienduizenden watervogels en in het 

verlengde daarvan talloze aaseters en predatoren, heeft men echter de 

handen vanaf het eerste moment op alle fronten overspeeld.  

Wij tarten dan ook de eerste Minister, Staatssecretaris, Kamerlid of 

Officier van Justitie die een viroloog ten tonele kan voeren uit wiens 

mond én laboratorium het bewijs kan worden geleverd voor het 

existeren van enige Vogelgriepmutant waarvan de inwerking op 

topfitte kerngezonde watervogels dermate lethaal is dat de dieren ter 

plekke en met tientallen tegelijk sterven. 

Vanaf dag één van deze hoax heeft de Nederlandse overheid er alles 

aan gedaan om bewijsmateriaal te vernietigen en opponenten toegang 

te beletten tot Plaatsen Delict om daar kadavermateriaal waaruit 

100% zeker vergiftiging zou blijken, veilig te stellen.  

Dit alles onder ministeriële dubbelverantwoordelijkheid van 

de VVD.  

Dit alles schreeuwt óók luidkeels om Kamervragen, een Debat en een 

Parlementair en Justitieel onderzoek. Liefst in omgekeerde volgorde.  

Vandaar dit rapport.  Én deze hele serie!  

End of trail!  



 

Avian flu???   

 

 

 

 

 

 

I tell you a secret…                                    

 

 

 

              It’s just…. 

 

 

 

 

 

 

 

De Faunarecherche, 23 januari 2017  


