
overgesprongen van dier op mens. De 
beschikbare bewijzen duiden er echter 
op dat het coronavirus wél op die 
manier is overgedragen. Misschien via 
vleermuizen, misschien via een ander dier 
of vee. Mede omdat er nooit iets met de 
waarschuwingen van het UNEP is gedaan? 
Het zal in ieder geval niet geholpen 
hebben.

Hoe dan ook, wat opvalt is dat vogel- en 
dierziektes vooral nieuws worden als ze tot 
economische verliezen en/of menselijke 
slachto ers leiden. Voor vogelleed op 
zich is in de media veel minder aandacht.
Uit deze crisissen blijkt hoe groot de 
verwevenheid van mens en dier is, 
o ewel, dat welzijn van dier en mens 
nauw samenhangen. Ten diepste staat 
onze manier van samenleven met andere 
dieren en de aarde als geheel ter discussie. 
Tijd om de grondoorzaken aan te pakken. 
Zonder ophokken graag, door corona 
weten wij mensen inmiddels ook hoe dat 
voelt.

Wij hebben corona. Vogels hebben 
vogelgriep. Afgelopen november werd 
in ons land een uitbraak geconstateerd 
van type H5N8. Een zeer besmettelijke 
variant. Het is geen nieuw verschijnsel, 
vogelgriep. Het hee  de afgelopen 
decennia behoorlijk om zich heen 
geslagen in de vogel- en pluimveewereld 
en in de media tot corona-achtige 
reacties geleid. 

Na 1960 kende de wereld een twintigtal 
gevaarlijke uitbraken, schrij  Jan Desmet 
(2009). Nog geen jaar na de vogelgriep 
onder pluimvee in 2003 stierven (of 
werden preventief geslacht) in Azië 
tientallen miljoenen kippen, eenden en 
ganzen als gevolg van het virus H5N1. 
Dit bleek voor mensen gevaarlijker dan 
het H7N7-type van 2003. Er stierven ruim 
zestig mensen die door ziek of dood 
pluimvee besmet waren geraakt. Virologen 
beschouwden het H5N1-virus daarom 
als een ernstig gevaar. Men vreesde 
dat het na genetische veranderingen 
van mens op mens kon overspringen. 
De kranten kopten: “Wetenschappers 
vrezen pandemie”, “Draaiboeken voor 
uitbraak pandemie nog niet op orde”, 
“Miljard nodig voor aanpak vogelgriep”. 
Desmet: “De kranten gedroegen zich 
als handelsreizigers in angst (…). Een 
naderende catastrofe leek onvermijdelijk.” 
Dat het virus door trekvogels werd 
overgebracht bleek een misvatting.

Verweven levens
Al snel kwam een ‘ophokplicht’, het 
verplicht binnenhouden of afschermen 
van pluimvee. Ook pinguïns vielen onder 
deze maatregel. Tegengestelde reacties 
en vette voorpaginakoppen volgden. 
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Uiteindelijk bleef Noordwest-Europa 
grotendeels gespaard van vogelgriep 
toen er voorjaar 2006 zuidelijker in 
Europa veel vogelslachto ers vielen. De 
angst zat er goed in en de verwachting 
was dat de vogelgriep ‘ons nog jaren 
zal teisteren’. Corona-achtige visioenen 
doemden op. Jan Desmet: “Het idee dat 
een vogelgriepuitbraak de samenleving 
(…) kon platleggen (scholen en kantoren 
dicht, reissector verlamd, krimpende 
wereldhandel, tienduizenden zieken en 
doden, etc.) was zeker verbijsterend. De 
vogelgriep die de media in 2004 - 2006 
zo he ig bezighield, was in potentie een 
massadoder, maar voor het voortbestaan 
van de mensheid als soort vormde zij geen 
gevaar. De mediahype bewees bovenal 
hoe innig de levens van mensen en andere 
dieren – wilde en tamme – met elkaar 
verweven zijn.” 

Waarschuwingen
De milieuorganisatie van de Verenigde 
Naties (UNEP) waarschuwde: “Het risico 
op overspringen van ziektes van dieren 
op mensen wordt vergroot door de 
grootschalige en intensieve veehouderij, 
ontbossing, de toename van contact 
tussen mensen en wilde dieren, de illegale 
handel in wilde dieren, het gebruik 
van antibiotica in de veehouderij en 
klimaatverandering”. Na de crisis van 
2003 is weinig tot niets met dergelijke 
waarschuwingen gedaan. Toch is het 
vogelgriepvirus tot nu toe nauwelijks 
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