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Denkstof                       
Daar zit je dan als eenzame onderzoekster in het diepe zuiden 

van het Indiase subcontinent, waar op enkele plaatsen 

zekerheidshalve dieren worden geruimd omdat er zich H7N9-

verdachte sterfgevallen hebben voorgedaan. 

Dat betreft voornamelijk duiven en eenden, die in en rond de 

bebouwde gebieden van dit uitgestrekte land vrijwel overal in 

groot aantal aanwezig zijn. 

Echt grote pluimveehouderijen met leg-en slachthennen zijn 

er in India naar verhouding weinig, omdat Boeddhisten en 

Hindoes een overwegend vegetarische leefwijze volgen en er per 

hoofd van de bevolking op jaarbasis maar zeer weinig vlees 

wordt gebruikt.  

Bovendien houden veel mensen er zelf kippen, eenden en 

ganzen die voorzien in de behoefte aan eieren envlees. Ook 

worden er veel vis en schaaldieren gegeten.  

Overigens lijkt het percentage Indiërs dat een vegetarische 

leefwijze volgt wel af te nemen, want in 2013 zou dit nog 



maar circa 31% van de bevolking zijn geweest, terwijl het tien 

jaar eerder nog ruim boven de 40% lag.  

In vergelijking met de mateloos vraatzuchtige Uncle Sam en 

het trendvolgende Europa scoort Azië qua vleesconsumptie 

echter nog altijd bescheiden en India neemt daarbij een veel 

minder prominente plaats in dan China.  

 

Het is daarbij dus wel bedenkelijk, dat de consumptie van 

vlees in Azië als geheel een zeer verontrustende stijgende lijn 

te zien geeft, die niet in de pas loopt met het gebruik van 

suiker en zuivel.  

Niet duidelijk is echter of hier onder “vlees” ook vis en 

schaaldieren worden vervat. Dit zou het beeld enigszins 

kunnen flatteren. 

Wél is helder, dat de stijging van de consumptie van dierlijke 

producten in China/India zich niet evenwichtig verhoudt 



met het mondiale consumtiepatroon, dat een minder sterke 

toename laat zien.     

       

Op termijn zijn er dan ook zéker in India substantiële 

veranderingen te verwachten.  

Maar voor dit moment moeten we ons vooral zorgen maken om 

de ontwikkelingen in Zuid-Oost Azië. 

                                 
Mei Li is inmiddels al aan de terugweg begonnen!    

 



                       

Terug naar taiwan 
Daarmee wil ze ook nog haast maken, want er blijken namelijk afgelopen week maar 

liefst 110 nieuwe uitbraken van hoog pathogene Vogelgriep op Taiwan geregistreerd te 

zijn en dat mag gerust rampzalig worden genoemd. 

Daarbij verscheen er ineens weer een nieuwe variant – H5N2- ten tonele waarmee er nu 

al vijf verschillende hoog-pathogene typen van deze artificieel gemodificeerde smetstof 

op het eiland actief zijn: H3N2, H5N1, H5N2, H5N8 en H7N9.   

Een betere proeftuin kon de achterbakse fabrikant van de ziekteverwekker zich niet 

wensen en Mei Li kan het bijna niet meer bijbenen. Ze mailt ons de volgende informatie:  

 

     



Na alle lethale malheur met Aziatische airliners is onze onverschrokken onderzoekster 

bovendien geen vliegtuig meer in te krijgen, temeer omdat bij de jongste crash, in Taipei, 

het verongelukte toestel midden in een rivier belandde.  

 
Vooral omdat er toch al zo ongestructureerd en zonder enig bewijs naar wilde 

watervogels wordt gewezen als veroorzakers en overbrengers van het Vogelgriepvirus, 

kwam deze crash voor virale kwaadsprekers wel erg mooi gelegen. 

Watervogels hebben immers die vliegramp veroorzaakt!  

Dat het toestel crashte omdat beide propellermotoren stilvielen vergeet men maar even.  

Maar gelukkig beginnen wakkere lieden in het nabijgelegen China lont te ruiken:  

 

                  



  
Want dat het virus zich inmiddels ook al vanuit het zuidoosten naar het verre 

zuidwesten van de Volksrepubliek China heeft weten te verplaatsen blijkt uit het bericht, 

dat er in de provincie Guizhou een tweede ziektegeval door H7N9 is gemeld!  

Er waren op 11 februari jl. zodoende in internationaal verband al 585 ziektegevallen ten 

gevolge van infectie met H7N9 geregistreerd.  

Intussen zette men in Taiwan alles op alles om de verspreiding van de veelkoppige 

ziektekiem tot staan te brengen, maar het ziet er niet naar uit dat dit zelfs maar enig 

effect sorteert.  

 
Zo worden er – zoals we al eerder zagen- alom ruimingsteams geformeerd die niet 

alleen tot taak hebben om dode dieren en doodzieke pluimveekoppels te ruimen, maar 

die ook worden ingezet om zoveel mogelijk kippen, eenden en ganzen te vaccineren. 

      

Dit laatste is natuurlijk verre te verkiezen boven het vergassen of anderszins doden van 

dieren, maar zou feitelijk al in het kuikenstadium moeten gebeuren om de ellende met 

hoog pathogene Vogelgriep het hoofd te kunnen bieden en de kop in te drukken.  



         

Al jarenlang is er echter grote weerstand tegen preventieve vaccinatie, die overigens ook 

d.m.v. toediending via het voer kan plaatsvinden. Niet omdat dit schadelijk zou zijn voor 

de dieren, maar omdat de antibiotica de humane voedselketen zouden verstoren.  

Vooral in de westerse wereld vernietigde men daarom al van meet af aan liever 

tientallen miljoenen levende dieren dan dat men er zorg voor draagt dat de vogels 

immuniteit ontwikkelen voor ziekten die nauw gelieerd zijn aan de onnatuurlijke wijze 

waarop er in de bio-industrie de spot wordt gedreven met alle veterinaire en 

epidemiologische wetten en voorzorgmaatregelen.  

                                     

Terwijl deze en andere cruciale zaken door haar hoofd spelen rent Mei Li als een 

Aziatisch equivalent van Forest Gump door de eindeloze vlakten, wouden en moerassen 

van Zuidoost- Azië, op weg naar de Slow Boat to Taiwan.  



                        
De plotselinge vliegangst geeft onze bevlogen virologe vleugels, maar als zij haar enkel 

licht verstuikt tijdens een lokale regenbui is ze zo dom om een aangeboden lift op een 

scooter te accepteren.  

Goed bedoeld, maar het zou bijna het einde zijn geworden van onze onverschrokken 

virusvorster. Enfin, de beelden spreken voor zich!  

                     

 
Dit akkefietje liep gelukkig wonderbaarlijk goed af, want liggend onder die mestwagen 

ontdekte Mei Li zowaar dat zij was overreden door het gemotoriseerde Aviare 

influenzavirus zelve.  

Dit voorval zou haar in alle koelbloedigheid namelijk de enige terrestrische monsters 

van H5N2 van deze hele reis opleveren! 

Vers uit de wielkasten!  

Daar zal men bij Science en Nature niet van retour hebben!  



Het laat zich dan ook wel raden, dat ze er feestelijk voor bedankte om de door 

willekeurige passanten aangeboden liften te accepteren. Want je kunt tenslotte ook als 

vrijzinnig Boeddhiste de goden verzoeken om nog meer onheil. 

Ook deze beelden spreken boekdelen!  

           

               

Zodat u zult begrijpen, dat zij er de voorkeur aan gaf om de resterende afstanden 

gewoon per benenwagen af te leggen.  

Als historisch onderlegt Gents veterinair coassistente gaf dit haar inspiratie om luidop 

de oude versregels van de Canadese legerarts John Mc Crae (1872-1918) op te zeggen: 

                          “In Flanders fields the poppies blow, 

                           between the crosses row on row,  

                           that mark our place and in the sky, 

                           the larks still bravely singing fly, 

                           scarce heard admit the guns below.”   

 Vlaanderen is voor haar bijna even ver weg als Tipperairy.  

Maar ze nadert Hong Kong!  



                                                                                        

Slow boat again 

In Hong Kong neemt Mei Li een korte break, omdat de Slow Boat naar Taipei juist 

vertrokken is en de volgende vanwege het tij pas morgenochtend zal afvaren. Dat geeft 

gelegenheid om alle ervaringen te verwerken en een plan de campagne te maken. 

Toevallig loopt ze echter in de haven twee collegaatjes tegen het lijf, die undercover de 

virologische situatie in Hong Kong en Kowloon in kaart aan het brengen zijn. Zij zijn er 

van overtuigd, dat de huidige virale malheur op Taiwan via deze havenplaats tot stand is 

gebracht.  

                        

Hoe de drie dames het fiksen zal wel altijd dienstgeheim blijven, maar even later meldt 

zich een smaldeel van de Taiwanese marine juist buiten de territoriale wateren en 

worden zij per motorboot aan boord gehaald van een monsterlijke hovercraft.  

De gezapig voortdobberende slowboat zal ongetwijfeld hevige obstructie ondervinden 

van de plotselinge deining die het rakelings langsflitsende luchtkussenvaartuig 

veroorzaakt. En boven het doffe motorgeronk zijn vast en zeker alle denkbare Oost-

Aziatische variaties van de verwensingen “fuck you” en “assholes” op te tekenen.  

Daar komen geen virale letter- en cijfercombinaties aan te pas!  

Bij het bekijken en beluisteren van het Skype contact met Mei Li aan boord van die 

Taiwanese zweefboot, moest Spotvogel ineens denken aan trefwoorden als 

Walrusaffaire, Van Eekelen, VVD en vooral Wapenleveranties en Taiwan.  

Hoe zat dat ook alweer?  

                                             



Anyway: iedereen die twijfel heeft over de vraag, of een stem op de VVD voor een vrede- en 
vaderlandslievende Nederlander wel de juiste keuze is, kan via verder googelen en inventief 
zoeken op en rondom deze trefwoorden als bewust kiezende stemmer op een openbarende 
manier véél wijzer worden!  

Maar u kunt zich natuurlijk ook gewoon oriënteren over de financiële (on)deugdzaamheid 
en het bestuurlijk kunnen van hele cohorts neoliberale staten-, kamer- en kabinetsleden!  

    

Dit gezegd hebbende is de hypersnelle, rubberbemantelde oorlogsbodem al 

aangekomen op de rede van Taipei en gaan Mei Li en haar kordate trawanten van boord 

als betrof het de roemruchte landing op het Normandische Omaha Beach. 

 

                  

Aangezien het Vogelgriepvirus erg gesteld is op lage temperaturen wil Spotvogel nu 

echter reeds vanaf ruim twintigduizend kilometer afstand voorspellen, dat er op dit 

strand geen werkzame smetstof meer aanwezig zal zijn.  

Dankzij The Three Degrees……!  

Taiwan: here they come!  



                                        

Op het eiland staat al wekenlang alles in het teken van het bestrijden, tot staan brengen 

en terugdringen van de virale kwelgeest. Een ongrijpbare gesel, die genadeloos en in 

velerlei gedaanten in steeds meer stallen, rennen en vrijloopsituaties huishoudt.  

Pikant detail: al die verschillende varianten blijken miraculeus genoeg dezelfde 

moerstaal te spreken: een knauwend dialectisch gezwam uit de omgeving van het verre 

Albuquerque. 

Nee helaas: hierin schuilt absoluut geen citerend artikel in Nature of Science.  

Want sprekende virussen bestaan niet, zoals iedere ooggetuige die niet door Coutinho, 

Osterhaus of Fouchier met viraal gemodificeerde prietpraat monddood is gemaakt, 

volmondig zal kunnen beamen.  

Er mag zelfs hardop aan worden getwijfeld, of virale smetstof wel een waarachtig levend 

organisme genoemd mag en kan worden. 

Eigenlijk nét zoals met Osterhaus, Fouchier en Coutinho.  Want daar worden de 

intellectuele levensgeesten immers pas gewekt als er ergens met een royale 

pecuniabuidel wordt gerammeld. 

Spotvogel werkt al ruim een halve eeuw in het wetenschappelijk onderzoek en is 

helemaal klaar met dat soort in-en omkoopbare kulwetenschappers van het slag ‘éérst 

cashen en dan conclusies en aanbevelingen bij elkaar fantaseren.’  

En uiteraard: met klem de noodzaak accentueren van langjarig vervolgonderzoek!  

Daarom geeft het een goed gevoel dat er in Taiwan stevig wordt aangepakt om de 

uitbraak tot staan te brengen, al zal dat helaas niet gaan lukken.  

Want als we de plaatselijke situatie onder de loep nemen, dan zal al gauw blijken 

waarom het een heilloze weg is om te proberen verdere verspreiding van de 

veelsoortige smetstof op dit eiland in te dammen. 



 

       

Immers: zoals hier door Mei Li fotografisch wordt vastgelegd, is het natuurlijk een 

onbegonnen taak om openluchtkralen waarin zich duizenden ganzen, eenden of kippen 

bevinden, op deze wijze met ontsmettingsmiddelen te besproeien.   

 

Ook bij het  “ontsmetten’’van legbatterijen met levend pluimvee is het erg discutabel of 

dit enig effect zal sorteren, omdat de dieren allang geïnfecteerd kunnen zijn en dan, na 

een incubatieperiode van enkele weken, alsnog ziek zullen worden.  

Het lijkt dan veel verstandiger om alle dieren van zulke koppels handmatig vaccin in de 

bloedbaan toe te dienen, waardoor eventuele infectie in de kiem gesmoord kan worden.  

Wél is het uiteraard verstandig om alle lege hokken, kooien en rennen grondig te 

desinfecteren alvorens er nieuw pluimvee in onder te brengen.  Maar dat is op dit 

moment van later zorg! 



           

Heldere en desnoods ludieke voorlichting en preventieve vaccinatie van de bevolking 

zijn cruciaal, maar kunnen in dit stadium natuurlijk verdere verspreiding van de 

smetstof niet verhinderen.  

Daarom dient er ook uitermate zorgvuldig te worden omgegaan met levende dieren en 

kadavers en moeten de ruimingsploegen elkaar niet voor de voeten lopen.  

Ook daardoor – en als gevolg van onverantwoord transport en opslag van kadavers en 

pluimveemest – kunnen er namelijk gemakkelijk nieuwe infectiehaarden ontstaan, zoals 

in 2003 in ons eigen land meermalen werd vastgesteld.  

      

      
Het summum was destijds de dumping van honderdduizenden pluimveekadavers op 

de vuilstort in de Linner Struiken onder Roermond en de maandenlange opslag van 

viraal besmette pluimveemest op het terrein van de voormalige generaal 

Winkelmankazerne onder Nunspeet.    

De les van toen: vertrouw de zorg over virale uitbraken toe aan het CDA en het kan 

alleen maar rampzalig aflopen!  



       
Vooralsnog komt ons Li-team echter geen misstanden op het spoor die zelfs maar in 

de schaduw staan van de enormiteiten waardoor H7N7 in 2003 tot in de uithoeken 

van ons land de kop opstak.  

Letterlijk, want van Uithuizermeeden (waar men een locatie wilde vrijmaken 

vanwaaruit onder ons Nationale Park Waddenzee naar gas en olie geboord zou 

gaan worden) tot in de Kempen, een regio waar men schaliegas wilde gaan winnen.  

Ook dat werd allemaal geregisseerd door CDA en VVD, met de LPF voor hand- en 

spandiensten!  

      
Omdat men in Azië aanzienlijk minder verkwistend met voedsel omgaat dan in de zich 

beschaafd noemende westerse wereld en heel goed beseft dat viraal besmet vlees prima 

eetbaar is mits het voldoende wordt verhit door grillen, braden, stoven of koken, 

worden veel van de geruimde pluimveekoppels in slachterijen verwerkt. 

    



 
Daar is ook niets mis mee, zolang men zelf maar voorzorgmaatregelen neemt om niet 

van buitenaf via inademen besmet te raken met Vogelgriepvirus. Bij een 

vacuümverpakte diepvrieskip kan het risico daarvan wel als nul worden ingeschat, 

tenzij men de emballage na openen gaat aflikken.  

Daarom is het van groot belang dat de bevolking deugdelijk wordt gewaarschuwd en 

voorgelicht, zodat men ook zélf alert blijft en daardoor kan bereiken dat het aantal 

ernstige ziektegevallen binnen de perken kan worden gehouden.     

   

 

         



                              
What’s next?  

Samen met haar collegaatjes is Mei Li inmiddels al stevig gevorderd met een grondige 

virale visitatie van de gehele nog resterende Taiwanese pluimveestapel. Daarbij meende 

ze ook andere virale keurmerken zoals H7N7 en H3N2 langs te zien komen, maar die 

kweekjes moeten nog even rust krijgen voordat er uitsluitsel kan worden gegeven.   

         
Alle gescreende en clean bevonden dieren worden direct gevaccineerd en in een schone 

kooi, ren of kraal ondergebracht terwijl er ook gestage aanloop is van gewone burgers 

die hun kippetje komen laten onderzoeken en inenten. 

      

Vrijwel alle ganzen, eenden en kippen die zij te zien krijgen lijken in goede gezondheid 

te verkeren en daardoor raken ze er almaar sterker van overtuigd, dat er hetzelfde soort 

stront aan de knikker moet zijn waar Spotvogel al lang geleden over heeft geschreven.  

Om precies te zijn: in de extra-editie die tussen de delen 8 en 9 van deze serie werd 

uitgebracht ter gelegenheid van de eerste nieuwe golf van uitbraken van Vogelgriep op 

Taiwan, nadat het eiland enkele jaren geleden ook al zwaar getroffen werd. 

Dat kon geen toeval zijn!    



  
Zo beginnen ook steeds meer experts er intussen over te denken, want het is nooit 

eerder vertoont dat er zich op hetzelfde moment in een geografisch en klimatologisch 

begrensd gebied uitbraken van een veelheid aan virale mutanten voordeden.  

Ook Mei Li en haar gezellinnen raken er niet over uitgepraat, dat deze zogenaamde 

uitbraken wel een beetje erg veel van het goede zijn en vooral één bepaalde kas zullen 

spekken: die van de patenthouders, producenten en leveranciers van Tamiflu-medicatie! 

   

                  

Dit overdenkende realiseert Spotvogel zich ineens, dat er in zijn jeugd en jongere jaren 

helemaal geen sprake was van een vast jaarlijks stramien van seizoensgriep, dat alleen 

kwetsbare groepen een voorzorgcocktail kregen en dat er pas recentelijk via 

misleidende mailing geprobeerd wordt om huis aan huis zoveel mogelijk griepinjecties 

te slijten. 

Dat zal zeker jaarlijks voor een mondiale miljardenomzet borg staan!   



 

Hij kan zich alleen nog expliciet de A-griep epidemie uit de jaren ’60 herinneren en dat 

was dus feitelijk een uitbraak van H2N2.  

Het is volstrekt ongekend dat er op één en hetzelfde moment in onze moderne wereld  

maar liefst zes van de acht onderscheiden typen van influenza operationeel zijn en tot 

uitbraken leiden.  

Dat er daarvan in een geografisch klein en bovendien endemisch gebied als Taiwan al 

vijf mutanten zijn geïdentificeerd, tart alle wetten en regels van de natuurlijke 

zoölogische regulatiesystemen, waarvan influzena deel uitmaakt.   

Terwijl dit in Nederland wordt overpeinsd en opgeschreven begint in Taiwan een 

nieuwe dag, waarop er door Mei Li en haar team weer veel zieke dieren geruimd en 

zowel wrakke als gezonde kippen, eenden en ganzen gevaccineerd zullen gaan worden.        

  

Zij bezoeken vooral veel bejaarden, voor wie hun kleine pluimveestapel dikwijls het 

enige bezit is wat zij hebben en dat vaak letterlijk ook het levensonderhoud vormt. Want 

eitjes en kuikens kun je verkopen en met dat geld is weer voedsel te verkrijgen.  

Geen van onze stoere dames had zich ooit gerealiseerd, dat talloze landgenoten leven 

binnen zulke smalle marges en dat hun dieren echt alles voor hen betekenen.    

Daarom moest Spotvogel bij het doornemen van de dagelijkse mail en het bekijken van 

de foto’s onwillekeurig weer terugdenken aan de gearrangeerde Vogelgriepuitbraak in 

ons eigen land in het voorjaar van 2003 en aan de manier waarop LNV minister Cees 

Veerman toen met mens, dier en civilisatie is omgegaan. 



Ook zonder al teveel kennis van de menselijke psyche is aan de oogopslag van deze 

vreselijke man al te zien, dat dieren in het algemeen en pluimvee in het bijzonder op 

weinig empathie en compassie konden rekenen bij deze gereformeerde 

bewindspersoon.    

       
Omdat ogen de spiegel van de ziel zijn en Spotvogel vanuit zijn Wageningse jaren 

drommels goed weet welk een inktzwarte geest er in zulk een lichaam moet 

schuilen, luidt het welgemeende stembusadvies dus: 

        Stem alléén CDA als u per sé bij de duivel te biecht wilt gaan! 

          

Op gezag van deze scrupuleloze machtsmisbruiker werden destijds duizenden 

hobbyhouders verplicht om hun lievelingsdieren als afval in kratten aan de straat te 

zetten, waarna niemand er oog op hield op welk een beestachtig gevoelloze wijze die 

dieren werden afgemaakt.  

Deze fatsoensrekening van het tot in iedere stamcel en vezel verrotte CDA staat nog 

altijd open en dient nodig verzilverd te worden.  

Daarvoor bieden de Statenverkiezingen een uitgelezen mogelijkheid!  

Inmiddels valt er niet meer aan te twijfelen, hoe er ineens vijf verschillende typen van 

het HN-virus in Taiwan tot uitbraken hebben kunnen leiden, hoe het virus vervolgens 

vér van elkaar verwijderde plaatsen in Hong Kong en de Chinese Volksrepubliek  heeft 

weten te vinden en hoe de uitbraken in Noord-Amerika moeten worden getypeerd.    

Vult u dat dus zelf maar in!  



The bill, please……. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                         

 

                                                                                                                 Almost home!   

 

   

 

Spotvogel, 16 februari 2015 


