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THE HEATH IS ON! 

In de voorgaande recente delen van deze serie, 

waarvan op 22 november 2016 een nieuwe 

reeks begon met deel 31, werd slecht zeer 

summier aandacht geschonken aan uitbraken 

van Vogelgriep in Azië. 

Daarvoor was een goede reden: na jarenlange 

malaise met almaar terugkerende uitbraken 

in talloze delen van het Zuidoost-Aziatische 

continent en de daartoe behorende archipels, 

leek er een periode te zijn aangebroken 

waarin de synthetisch gefabriceerde smetstof 

verstoken bleef van inreisvisa voor deze regio.  

Dat was op zijn minst verbazingwekkend, 

want sinds het begin van deze eeuw kende 

het Zuidoosten van Azië nauwelijks een jaar 

waarin er niet in minstens een aantal landen 

grotere of kleinere uitbraken van een van de 

minimaal 5 geregistreerde virale mutanten 

werden geregistreerd. 



Daarom was het des te opmerkelijker dat het 

virus, waarvan boze agrarische – en 

jagerstongen al jarenlang beweren dat de 

oorsprong ervan in ZO-Azië gezocht moet 

worden, zich vanaf begin november in West-

Europa op een volstrekt artificiële wijze als 

massamoordenaar onder tienduizenden 

kerngezonde wilde watervogels manifesteerde, 

terwijl er in het gedoodverfde herkomstgebied 

nauwelijks een waarachtige uitbraak 

plaatsvond.  

Van meet af aan wees alles er op, dat de 

agenda volgens welke er vanaf 2001 jaarlijks 

grootschalige virale malheur was in heel 

Zuidoost-Azië, er niet op berekend is om 

analoog daaraan een bescheiden equivalent 

op een deel van het westelijk halfrond te 

organiseren. 

Daarbij kunnen wij ons alles voorstellen, 

want het is veel eenvoudiger om als 



onopvallende Westerse toerist smetstof te 

verspreiden op Aziatische markten en bij een 

aantal van de duizenden pluimvee-

houderijen, dan om als niet onbekende 

Nederlander meren, plassen, vaarten, parken, 

vijvers, vrijlooprennen en stallen zodanig te 

gaan infecteren dat er voldoende dieren 

sterven om de burger angst aan te jagen en om 

tot grootscheepse ruimingen over te gaan.  

Dat kunt u eenvoudig controleren door te 

bladeren in deel 33 van deze serie, waarin 

de personalia van de vermoedelijke uitvoeders 

al luid en duidelijk af te lezen zijn.  

Daarom ook schreven wij in de week voor 

kerst en kort nadat men tot op 4 km vanaf 

Spotvogels woonplaats leghennen in stallen 

had vergiftigd, drie brieven aan 

Staatsecretaris en Kamer en deden we twee 

Persberichten uitgaan.  



Deze acties onzerzijds hadden – zoals 

voorzien - een onmiddellijke stop van de 

zogenaamde uitbraken van H5N8 tot gevolg!  

Edoch: op miraculeuze wijze komt al in de 

tweede week van het nieuwe jaar 2017 het 

virus weer tot leven in de oude Aziatische 

strijdgebieden: ditmaal vast en zeker niet 

overgebracht door Europese trekvogels maar 

uit pure nood geboren.  

Daarom nemen we een kijkje bij Mei li, die 

de tijd doodt door op het omslag een nieuwe 

act met stervende zwanen in te studeren.  

Want het leven bestaat niet louter bij de 

gratie van uitgezaaide Vogelgriep. 

 

 

 

  



 

 

 1. Ladies at work 

In deel 33 van deze serie namen we voor enige tijd afscheid van Mei li 

en haar team en zagen hoe zij, dankzij een genereuze donatie van een 

anonieme weldoener, de beschikking kregen over een stoer 

veldlaboratorium, waarmee voortaan het onderzoek in de hele Zuid- 

Aziatische regio naar een nóg hoge niveau kan worden uitgebouwd. 

Het uiteindelijk doel van de dames is het, om in de nabije toekomst 

het schadelijke Vogelgriepvirus al te traceren op het moment waarop 

het op een Europese- of Amerikaanse luchthaven richting Taipei, 

Beijing of Bangkok wordt verscheept  

Dit wil pertinent niet betekenen dat er hiermee een 

einde komt aan het vele veldwerk te voet, per 4x4 en 

anderszins, maar het hoeft geen nadere uitleg dat de 

beschikking over zo’n mobiel Pied á Terre letterlijk 

goud waard is.  

Het is ook een gigantische verbetering dat ze niet 

alles meer te voet, liftend of per slaaptrein hoeft te 

doen of, zoals nog maar amper twee maanden 

geleden, een aftandse camper en landrover moet 

aanschaffen om er het team in te huisvesten. 

Die roestbakken heeft ze trouwens weer goed weten 

te verpatsen als oud ijzer aan een Indonesische 

sjacheraar, want die lui zijn letterlijk overal op zoek 

naar schroot. 



     

 

 

 

Intussen meldt Mei li dat er in haar land nog altijd een virale Stand 

Still lijkt te heersen en vaagt zich skypend af, wat voor een oetlul 

zekere Armin Elbers is, die als epidemioloog werkzaam is bij 

Wageningen Bioveterinairy Research en klinkklare onzin uitkraamt 

over de herkomst en verspreiding van hoog-pathogeen H5N8. 

“Die haasvanger raaskalt in Resource gewoon de veroorzakers van 

de uitbraken na en tokkelt zonder enige evidentie over niet gebaande 

trekbanen van Aziatische vogels die het virus vanuit Zuidoost-Azië 

naar Europa zouden slepen”, roept ze verbolgen uit met haar grappige 

Vlaamse tongval.  

“Zulkdanig volk is een verkrachting van de oprechte wetenschap”, 

laat ze er op volgen nadat ze heeft gewezen op het feit dat Elbers 

beweert, dat de uitbrakengolf op Taiwan in 2014 en 2015 zich ook 

vorig jaar voortzette. 

“Een wetenschapper moet niet kallen en kouten en zich bij de 

feiten houden”, tiert ze verder en wijst naar het kaartje van de 

FHO waarop Taiwan in 2016 “al net zo maagdelijk oogt als een 

kuis pubermeisje uit Sint Claude Reine!”  

Dit gezegd hebbende wijst Mei li er op, “dat Elbers op slot een 

bemerking maakt die het wél verdient om in de mouw gestoken 

te worden”.  

“Hem stelt meer bepaald vast, dat de zeer besmettelijke mutant H5N1 

zich vanaf 2002 vanuit Azië verder over de wereld heeft verspreid en 

dat dit aanstonds ook met H5N8 zou kunnen gebeuren.”, zegt ze. 



Maar Spotvogel corrigeert, dat H5N1 zich al 

in 2001 openbaarde en dat hij toen meteen 

dacht aan een moedwillige besmetting 

vanuit Los Alamos, Lelystad of Rotterdam. 

Door het gerotzooi met H7N7 twee jaar later 

raakte hij het zicht op ZO-Azië enigszins 

kwijt, maar heeft er wél in “De Pestvogels 

van Veerman”(2006) en “Wachten op de 

Pandemie”(2008) een aantal hoofdstukken 

aan gewijd.  

Omdat Mei Li op het punt staat om met haar 

team te vertrekken, haar spullen al gepakt 

zijn en ze zich nog moet omkleden, blijft het 

gesprek noodgedwongen kort.  

Ze vraagt daarom aan Chyou, een van de dames uit haar team die 

doende is met voorbereidend bureauwerk, om Spotvogel inhoudelijk 

bij te praten over recente gebeurtenissen in de regio.  

De spontane Chyou komt eigenlijk uit 

Beijing maar vindt Taipei een veel betere 

plaats om te leven en emigreerde daarom 

al op haar 17e naar Taiwan, waar zij vijf 

jaar later afstudeerde aan de faculteit voor 

biologische wetenschappen met als 

specialisme Gedragskunde, dat bij ons 

meestal Ethologie wordt genoemd.  

Het team van Mei li bestaat, net zoals al onze regionale teams, uit vijf 

vaste krachten en naast Mei li en haar zusje Hay Lin, maken Ty Lee, 

Chyou en ook Sharon, (die u al in deel 33 leerde kennen), er deel van uit. 

De beide co-assistentes die toen het team bijstonden zijn inmiddels 

vertrokken.  



Chyou vertelt, dat er 

afgelopen herfst een 

uitbraak was van het ook 

voor de mens 

gevaarlijke type H7N9, 

dat in 2013 pardoes en 

volledig uit het niets 

opdook in de Chinese 

provincies Shanghai, 

Anhui, Jiansu en 

Zheiang en deze 

uitbraak kostte toen in totaal aan enkele tientallen mensen het leven.  

Omdat veel van de slachtoffers helemaal geen contact met pluimvee 

hadden gehad wordt aangenomen, dat dit virus van mens op mens 

overdraagbaar is. Maar dat is dus een speculatieve aanname! 

Recentelijk stak het virus opnieuw de kop op in het oosten van de 

Chinese Volksrepubliek, nadat daar op 12 oktober ook al twee 

gevallen van het type H5N6 waren vastgesteld.  

Met méér dan een miljard 

inwoners die honderden 

miljarden stuks pluimvee 

houden onder niet de meest 

hygiënische condities, lijkt 

China een smeltkroes en 

potentiële bakermat voor het 

ontstaan van hoog-pathogene 

mutanten van Aviaire 

influenza virus.  

Líjkt inderdaad. Maar is dat ook wel zo? 

Chyou blijkt daaraan al even sterk te twijfelen als Spotvogel. 



“Those over 1.2 billion Chinese people are not showing up on earth 

within a split-second from Mars or wherever, but this increasing 

population is living there already for thousands of years together with 

all their livestock and its virological diseases.” 

“And never ever before in history there was such an accumulation of 

types from the same branche of a specific virus as it has become in 

recent years!”  

Het is overduidelijk dat Chyou goed nadenkt over de virale 

gebeurtenissen en dat zij ook de volstrekte onmogelijkheid doorziet 

van het spontaan almaar ontstaan van nieuwe variëteiten van een 

virus, dat zich al miljoenen jaren ONDER NATUURLIJKE 

OMSTANDIGHEDEN als scherprechter in zowel ecologische als in 

artificiële dierpopulaties heeft ontwikkeld. 

Ze blijkt al jarenlang in de hele regio op 

zoek te zijn naar bewijzen van het 

moedwillig veroorzaken van veterinaire 

ziekten en toont beelden die er niet om 

liegen en die duidelijk maken dat zij zich 

nergens door laat tegenhouden  

“This happened somewhere in the heart 

of  the  Donting Lake District of China”, 

laat ze skypend weten en stuurt meteen 

via de mail een hele serie foto’s die er 

niet om liegen.  

“The virus-scans were negative but in the mud samples we’ve found 

remarkable contaminations of zinc-phosphite. We’re wondering 

wether this can have something to do with the huge mortalitylevels in 

some waterfowl-populations in this region during recent years.”  

   



Tijdens haar onderzoek in de Chinese 

Volksrepubliek, waar ze zich niet thuis 

voelt maar er wél de taal en gebruiken 

kent, maakte ze werkelijk de gekste 

dingen mee, maar écht in haar geheugen 

gegrift was de ontmoeting met een peloton 

militairen die bezig waren met het 

vrijlaten van in beslag genomen wilde 

ganzen.  

Toen ze hoorden dat Chyou in Beijing geboren was maar op haar 17
e
 

naar Taiwan verhuisde, maakten ze een eerbiedig buiginkje voor haar 

en zeiden dat zij voortaan hún wilde gans zou zijn: een toonbeeld van 

vrijheid voor hen voor wie politieke grenzen niet bestaan.  

Dit was natuurlijk een fantastische belevenis, maar het kan ook 

anders, want in het hedendaagse China is werkelijk álles mogelijk. 

Wat denkt u bijvoorbeeld van de ontdekking, dat het ruim 4000 km² 

grote Donting merengebied – een Staatsnatuurmonument nota bene -  

clandestien blijkt te zijn gecompartimenteerd met behulp van 6 meter 

hoge hekwerken van metaalgaas, die niet alleen de vispopulaties 

beletten het gebied anders dan in vrachtauto’s te verlaten, maar ook de 

totale aquatische- en terrestrische macrofauna verhinderen een 

natuurlijk gebruik van dit magnifieke ecosysteem te maken.  



Zoiets is natuurlijk onbestaanbaar, want die rasters staan daar al 

minsten zes jaar en moeten van meet af aan bekend zijn bij de 

parkdirectie en de districtsautoriteiten, die kennelijk consequent de 

verkeerde kant op hebben gekeken. Ook al is het zelfs dán vanaf de 

weinige wegen niet mogelijk om géén hekwerken te zien! 

U moet zich daarbij voorstellen, dat het waterregime van de kolossale 

Yangtze Rivier perioden met enorme waterafvoer kent, waardoor dit 

hele gebied maandenlang overstroomd raakt en die visrasters dus 

letterlijk bijna kopje onder gaan. Dit is ook te zien aan de veekresten 

die in het gaas zijn achtergebleven. Het is dan ook onvoorstelbaar dat 

de aanwezigheid van deze hekwerken onbekend is bij de autoriteiten.  

Enfin: wat dit soort zaken betreft is Den Haag dus een Klein Beijing, 

want ook aan gene zijde van het Euraziatische continent woedt de 

neoliberale verdienmodellenkanker in alle hevigheid en steekt men 

voor alles de kop in het zand wat niet in de verkokerde neo-

kapitalistische kraam te pas komt.  



Er zou bijvoorbeeld niet voldoende geld beschikbaar zijn om die 

illegale hekwerken stante pede plat te slaan en op te ruimen, zo valt op 

1 december jl. te lezen in een regionaal Chinees internetmagazine. 

Wat kan het kosten om dat gaas met bamboestokken en al bij elkaar te 

bulldozeren, te pletten, te bundelen en als oud metaal en brandstof of 

compost af te voeren? 

Mits slim aangepakt kan dat zelfs geld opleveren: zéker als men 

bedenkt dat die gaaswanden niet alleen het ecosysteem bederven, 

maar ook schade toebrengen aan de waterhuishouding en de 

energieopwekking. 

Het is vanzelfsprekend, dat er in een overbevolkt land als China 

meerdere benuttingsfuncties naast elkaar moeten kunnen bestaan om 

unieke ecosystemen in stand te houden en voor het nageslacht te 

behouden. Als essentiële eiwitbron voor de bevolking is de visserij 

dan ook een cruciale factor en het is een win-win situatie als deze 

náást andere gebiedsfuncties duurzaam in stand gehouden kan worden 

en wellicht zelfs geoptimaliseerd.  

Maar door volkomen ongestructureerde en zelfs onwettige 

compartimentering wordt op ongehoorde wijze obstructie gepleegd 

aan de in stand houding, de ontwikkelingsmogelijkheden en daarmee 

aan de duurzaamheid van deze mondiaal unieke aquatische – en 

terrestrische levensgemeenschappen. Er leven namelijk in dit gebied 

diersoorten die elders uitgesproken zeldzaam zijn geworden. 



Afgezien van maximaal enkele honderden exemplaren die in Europa 

overwinteren en een eveneens kleine relictpopulatie in Klein-Azië, 

overwintert namelijk vrijwel de hele resterende wereldpopulatie van 

de Dwerggans Anser erythropus in het Donting-district, dat hiermee 

voor deze soort van mondiaal belang is.  

Chyou wees al op de fracties Zinkfosfide die, waarschijnlijk als 

effluent vanuit landbouwgebieden met het slibrijke water in tijden van 

overstromingen aangevoerd, in de bodem van moerasgebieden werden 

aangetroffen. 

Omdat dit middel veelvuldig wordt gebruikt voor de 

behandeling van zaaizaad in de land- en tuinbouw en 

het naar zijn aard onoplosbaar is in water, ligt het voor 

de hand dat de fracties op den duur uitspoelen en op die 

manier waterbodems contamineren.  

Mei li’s rechterhand deed uitgebreid onderzoek naar 

Zinkfosfide en ontdekte een Trading company gevestigd 

in Shanghai, Shenzen en Guangzhou, waar tot 80 ton per 

maand leverbaar is tegen dumpprijzen.  

Toepassingsmogelijkheden van de droge stof zijn o.a. 

zaadbehandeling, rattengif enfin, kijk zelf maar mee in Chyou’s toko.  

 



Erg verontrustend is het dat een dergelijk 

zwaar toxische en nauwelijks afbreekbare 

stof vrij verhandelbaar en toepasbaar blijkt te 

zijn en zelfs ter bestrijding van mollen wordt 

aanbevolen.  

Het lijdt dan ook geen twijfel dat niet alleen onze integrale vrije 

ruimte waarin boeren onbelemmerd, ongecontroleerd en zelden 

betrapt en gesanctioneerd hun gang kunnen gaan, letterlijk bol moet 

staan van residuen van deze zonder twijfel kankerverwekkende stof. 

En wat te denken van ons voedsel! 

https://dutch.alibaba.com/product-detail-img/best24-zink-fosfide-zink-poeder-prijs-

60582085059.html 

Chyou komt nog even terug op haar 

escapades in het Donting-gebied en 

memoreert de hachelijke situaties 

waarin zij en haar co-assistente Amy 

(die we nog kennen uit deel 33), soms 

terecht kwamen in de verraderlijke 

moerasgebieden waarin zij hun 

onderzoek uitvoerden.  

“Luckely it was in springtime and not in winter”, zegt ze “but Amy 

definitely can deal with me that it really was quite a hard job to go as 

deep as possible into the marshes to take our mudsamples!”  

Dat dit onderzoek niet geheel ontbloot was van gevaren 

moge duidelijk zijn en het herinnert Spotvogel aan oud 

collega’s van Staatsbosbeheer waarbij otteronderzoeker van 

Ommen meermalen languit in winterse veensloten belandde 

terwijl botanist Metzger pardoes door een drijftil zakte en 

tot aan zijn strottenhoofd in het zuigende moeras verdween. 

https://dutch.alibaba.com/product-detail-img/best24-zink-fosfide-zink-poeder-prijs-60582085059.html
https://dutch.alibaba.com/product-detail-img/best24-zink-fosfide-zink-poeder-prijs-60582085059.html


Chyou wijst ook nog op het 

probleem van de zoönotische 

parasiet Schistosoma 

japonicum, die naar het zich 

laat aanzien wijd verbreid is in 

het Donting-reservaat en een 

breed spectrum van zoogdieren 

– inclusief de mens – kan 

besmetten en dan omvangrijke 

neurologische schade zal 

kunnen aanbrengen. 

Ze komt ook nog even terug op de avifaunistische 

schatten van Donting en andere grote wetlands in 

de Chinese Volksrepubliek en in de aangrenzende 

Aziatische buurlanden en accentueert het enorme 

belang van strikte beschermingsmaatregelen, 

waarbij naast het vaak zeer gecompliceerde (en 

specifieke vakkennis vereisende) inwendige beheer vooral 

het toezicht, de opsporing en de handhaving bij 

grove overtredingen feitelijk internationaal 

geregeld zouden moeten worden. 

“As we see in Donting Lakes, it is by far not 

enough to give wetlands only the paperthin 

protection of bureaucratic legislation,”  zegt ze. 

“So, let’s take a look at what’s really happening down here in Asia!”    



  

“Totally out of the blue lots of poisoned Bewick’s Swans (a number of 

233 was mentioned) were found on Hongtu Lake in Inner Mongolia 

during the 3th week of  October 2016.” 

“Police reports said, all of those swans, together with 26 mallards, 

were poisoned with the agricultural pesticide Carbofuran. In spite of 

the speculation that poachers will be the perpetrators of this awful 

crime, all of us immidiately recognized the connection between this 

event and the mass destruction of tufted ducks, wigeons and lots of 

other waterfowl-species in Europe, which was started on November 

9Th: 21 days after the dead swans and ducks were found at Hongtu 

Lake.”  



Carbofuran is een zeer giftig insecticide die 

blijkens onderzoek van de EU niet veilig kan 

worden gebruikt en daarom sinds 13 december 

2007 op de lijst van verboden 

gewasbeschermingsmiddelen staat. In Azië is 

dit moratorium niet van kracht en kan het 

middel gewoon worden aangeschaft en 

gebruikt, met name door stropers. 

Maar stropers doden dieren om voor 

consumptie te verhandelen en zullen dat dus 

onopvallend doen en zeker niet met honderden 

tegelijk, waarbij massavergiftiging van de 

menselijke voedselketen zou ontstaan en een 

klopjacht op de daders zou worden geopend.  

Het lijdt dus geen enkele twijfel dat er juist Kleine zwanen een geen 

Wilde zwanen werden vergiftigd, omdat onderzoekers van de Gentse 

universiteit in januari 2016 wereldkundig maakten, dat er van de 

Kleine zwanen die zij in de zomer van 2015 op Yamal-Schiereiland in 

West-Siberië voorzagen van zenders, een deel niet naar Europa trok 

maar via Mongolië naar winterkwartieren in China is gevlogen.  

Alleen al aan dit enkele feit zijn de Kikkerlandse opdrachtgevers van 

dit vunzige misdrijf te traceren: zéker na alles wat zij in het actuele 

winterhalfjaar aan sporen hebben achtergelaten en dat nog dagelijks 

doen. 

Ook de Chinese uitvoerders zullen op enig moment 

getraceerd en aangehouden worden, simpelweg omdat zij 

door hun plotseling riante uitgavenpatroon de aandacht op 

zich zullen vestigen.  

Dát feit is al zo oud als het tuinpad van Methusalem!  



Mei li waarschuwde Spotvogel er al voor: skypen met Chyou levert 

áltijd wat op!  

Na haar waardevolle inbreng, die hier integraal wordt weergegeven, 

volgde ze dan ook goedkeurend de gedachtegang die uw verslaggever 

hieraan verbond en voorzag deze nu en dan van inhoudelijke 

opmerkingen en aanvullingen.  

Chyou heeft zich er over verbaasd dat de politie in de autonome 

Volksrepubliek Binnen-Mongolië (die een deel van China is), meteen als 

doodsoorzaak Carbofuran-vergiftiging vaststelde, terwijl er bij alle 

duidelijke vergiftigingsgevallen in Europa direct naar de virale swaps 

werd gegrepen en Vogelgriep als sterfteoorzaak werd gesteld.  

“It sounds to me - excuse, to áll of us here - as it should be a 

case of high patogenic bird-flu mortality and someone has 

forbidden to look further on than just the results of a single 

swap-sample!” zegt ze, terwijl duidelijk is dat ze even een 

luchtje schept aan de baai waaraan het teamlab is gehuisvest.  

“It really is a very dirty case and has definitely nothing to do 

with whatever which kind of Avian influenza virus,” en ze laat er nog 

veelbetekenend op volgen: “ in our opinion this all is nothing but a 

very louzy hoax!”  

Omdat deze praatgrage allesweetster nog lang niet aan het eind van 

haar latijn blijkt te zijn, informeert ze naar de hoedanigheid van het 

materiaal dat in Nederland op Vogelgriep onderzocht werd. 

Ze weet via Mei li dat er absoluut geen visitatie van het interieur is 

verricht, wat op zich al misdadig is bij een zo omvangrijk en nooit 

eerder vertoond sterftepatroon. 

“But”, vraagt ze, “has anyone taken a look after the possibillity of 

lethal bodymassdamage by pallets from gunshots?” 

Niet dus!  



Nu tovert ze plotseling een foto uit Spotvogel’s 

forensisch archief tevoorschijn, die hij in 

januari 2013 maakte onder Ewijk van een 

knobbelzwaan die door een boa uit Bergharen 

was afgeknald en waarop de 

hagelkorrelinslagen te tellen zijn.“ 

As you clearly can see, there’s no sign of 

blood on the white feathers”, zegt ze dan 

“and that means that also fresly shot 

waterfowl like mallard, wigeon, pochard, 

coot, grey geese etc. which are artificially 

infected with H5N8 or any other type of virus, 

absolutely will be tested as being AI-positive 

and being noted as te be killed by the virus!  

“So, beside zinc-phosphite there will be more 

methods for falcification in this dirty mess.” 

“Talking about shooting”, vervolgt ze onmiddellijk haar betoog,”it 

seems highly urgent to point all the attention on the terribly kind of 

mass-hunting in the former states of the USSR and inside the Russian 

federation itself.”     

Om deze woorden kracht bij te zetten toont ze het trieste tableau van 

de een of andere Kazachstaanse kaffer, die voor de lege lol drie 

Dwerggansfamilies uitmoordde.  

Nog enkele decennia en deze soort is exit!  



 

2. ladies on tour   

Terwijl de tomeloos enthousiaste en mateloos deskundige Chyou u 

bijpraatte en Spotvogel daar nu en dan enige aanvulling bij kon geven, 

maakte Mei li zich gereed voor een meerdaagse actie aan de vaste 

Aziatische wal en dat had wel enige voeten in de aarde, omdat de 

teamleden hun werkzaamheden aan assistenten moesten overdragen.  

Zo had Sharon er grote moeite mee om 

haar logaritmische bewerkingsmodellen 

van 25 jaar nauwgezette vogelgriep-

escapades in de hele Zuidoost-Aziatische 

regio (dus inclusief de archipels van Filippijnen en 

Indonesië) over te dragen aan de altijd wat 

obstinate Fanny: een niet meer heel prille 

Française die opgroeide in het Cambodja 

van even na Pol Pot, maar het desondanks 

absoluut niet heeft op kleine kutmannetjes 

die alleen maar een erectie kunnen 

nabootsen als ze deze met veel kabaal uit 

een zwaardschede kunnen rukken. 

In niet mis te verstane termen maakt ze dan 

ook kenbaar, welke orale handelingen men 

wat haar betreft kan gaan verrichten.  

Met uitzondering natuurlijk van Mei li, want voor haar gaat ze echt 

door het vuur en louter daardoor is ook Sharon uit de problemen. 



Hoewel wij er geen gewoonte van gaan maken om ondersteunende krachten in vol ornaat 
ten toon te spreiden, maken we voor madame De Hautechemain graag een uitzondering.  

Sharon’s  werk is bij haar in veilige handen!  



 Met Sharon maakte u al kennis 

in deel 33, zodat we haar even 

niet gaan storen met het 

overdrachtelijke werk, dat haar 

met de niet al te meegaande 

Fanny ongetwijfeld boven het 

hoofd hangt.  

Maar dit gaat zéker goed komen, 

want ook Sharon is als 

duursportster niet voor de poes.  

Zowel in de eerste serie Vogelgriepdossiers als in deze nieuwe reeks 

zag u Mei li’s jongere zus Hay Lin al meermalen langs 

komen en ook nu weer probeert die bescheiden dame 

ongezien langs de incheckbalie te glippen: haar 

specialiteit bij undercoveracties:  

Tot in het paleis van Kim Yong Un! 

    

 

 

Jawel u ziet het vast: Hay Lin is hier in 

positie voor de grote leider!  

Zó kwam zij er dus achter waar Noord-Korea haar staatsgeheimen 

bewaard, maar dát mag Uncle Sam absoluut niet te weten komen.  

Hay Lin ontdekte óók, dat de grote leider helemaal idolaat is van 

Harry Belafonte, maar weet nog niet precies waarom. 

Any idea?  



Blijft nog over de onnavolgbare en super inventieve Thaise 

alleskunstenares Ty Lee, geboren en getogen in Bangkok maar 

meestal onvindbaar in de wijde omgeving van haar geboorteland.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoals u ziet is ze nu als verstekelinge per nachtsnelboot onderweg 

vanuit Bangkok naar Kowloon, want daar vandaan vertrekt straks de 

expeditie naar nog onbekende bestemmingen.  

Mei li is inmiddels in Hongkong geland en per 

trein op weg naar de geheime plaats, waar de 

nieuwe truck helemaal reisklaar staat te wachten 

tot het team voltallig gearriveerd is.  

Dat zal nog enkele uren duren  

NB: Het zal u wellicht opvallen dat het team nu tóch een andere truck gebruikt dan het genereuze 

cadeau van een anonieme gever uit november jl.  

Die blijft op Taiwan, want een Chinese weldoener schonk ons 

vorige week als new year gift deze overland truck voor onze 

terrestrische expedities op het Aziatische vasteland.  



Exact op het geplande tijdstip verlaat het team de urbane sectoren van 

Hongkong en heet Coby alle dames van harte welkom in de cabine 

van dit mobiel- comfortabele huis annex veldlaboratorium op wielen. 

Nu is dus het tijdstip aangebroken waarop Mei li 

het reisplan zal ontvouwen en er gaat een luid 

gejuich en applaus op wanneer men een blik op 

het kaartpanel werpt.  

“Jesus Christ” roept Sharon, die met alles wat 

naar geloof riekt haar achterste afveegt: 

“Shanghai, Beijing, Seoel, Phongpeng and….oh 

my God, Ulanbataar of all places!” 

 “This definitely will be a nice trip!”  

Maar Mei li heeft nóg een verrassing in petto en 

om die te openbaren stopt ze op een parking naast de autoweg en 

opent de deur naar het woon-werkgedeelte van het voertuig.  

Daar veert een schaars gekleed vrouwspersoon op uit één van de al 

keurig opgemaakte bedden, trekt een rare grimas en tast in een 

vakmatige reflex naar haar camera.  

Voordat ze een woord kan uitbrengen zegt Mei li: 

“ladies, this is Angie from Newark, USA, and she’d  

worked terribly hard last weeks to transfer this 

uncosy place into an incredible everything you need.”  



“As you can see, she is freshly awakened and from now on till the end 

of the mission she will be our driver, cook, nurse, private maid,  

fotoshooter, handygirl or whatever.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Thát’s God’s will!”   

Terwijl de teamcrewdames bijpraten en Angie 

heeft plaats genomen achter het stuur van de 

sjieke koets waarmee ze afgelopen weken al de 

nodige proefritten maakte, rijden ze over de niet 

al te drukke Jinghshi Expressway 8 in 

noordelijke richting en zullen die tot Beijing 

blijven volgen. 

Angie heeft haar hele cd-collectie meegenomen en uit de luidsprekers 

klinkt de muziek van Bob Dylan’s eerste begeleidingsband “The 

Band” en leek het haar wel tof om te beginnen met “Across the great 

divide” en voor de grap laat ze er direct “Move to Japan” op volgen, 

twee nummers die ook websitebezoekers niet mogen missen. Hoewel 

niet in het reisplan, zorgt dit wél meteen voor een puike sfeer!  



Die wordt er alleen maar beter op als 

zij – op advies van Chyou - in de buurt 

van Shanghai naar een parking rijdt en 

de dames even later vanaf een 

uitkijkpost een blik kunnen werpen op 

de zich oneindig uitstrekkende 

wetlands.  

Dit zal voortaan vaker het 

geval zijn, want de route, die 

door Herkauwer werd 

uitgezet naar aanleiding van 

recente en al wat oudere 

oprispingen van het 

Vogelgriepvirus, voert met 

regelmaat langs en door 

eindeloos ogende 

moerasgebieden, waar 

menselijke bedrijvigheid in 

toom wordt gehouden door de 

grillen van Moeder Natuur. 

Zo passeren ze visvijvercomplexen 

waar handmatig karpers uit het 

weglopende ondiepe water worden 

geschept, zodat men de vangst vooraf 

al kan selecteren en nog niet 

volgroeide exemplaren en visbroed 

gespaard blijven.  

Dat is wel even andere koek dan de fabrieksmatige vangsten van de 

Katwijker hufters van Parlevliet en van der Plas, die per nautische 

vangstdag tonnen aan dode vis overboord zetten.  

Maar ja: dat zijn gereformeerden nietwaar en dit even terzijde!  



Inmiddels wordt het voor Angie oppassen geblazen 

want hoewel het laagland hier nog vrij is van 

sneeuw en ijs kan het plaatselijk in de heuvels en 

het voorgebergte al behoorlijk winters zijn.  

Terwijl uit de luidsprekers de stem van John 

Sebastian en zijn Lovin’ Spoonfull er kondt 

van doen dat in de stad de zomer al is 

aangebroken, wurmt Angie zich van de ene 

file naar de volgde opstopping en verzucht 

“Oh my God, what a mess. It looks like being 

back home.” En meteen zet ze dát nummer 

van de Golden Earring op.  

De reden waarom Herkauwer het belangrijk acht om rond te kijken in 

de virale regio’s China, Korea en Mongolië is, dat er verdachte 

smetten kleven aan de uitbraken in die streken en vooral, omdat het 

communiqué Trekvogels en Vogelgriep dat het NIOO, het instituut 

nota bene waar de in oktober 2014 op dit onderwerp gepromoveerde 

Dr. Jacintha van Dijk werkzaam is, op 03.12.2014 op het Internet 

publiceerde, sinds 13 april 2015 niet meer geactualiseerd werd. 

Van onbetamelijke maar bovenal verdachte nalatigheid gesproken.  

In het communiqué noemt het NIOO naast zichzelf ook SOVON en 

het EMC als instellingen die bij het monitoringprogramma zijn 

betrokken: allemaal van overheidssubsidie afhankelijke organisaties 

die gemakkelijk monddood en aan de korte lijn te houden zijn.  

Het is feitelijk nu al boven iedere twijfel verheven dat dit ook 

daadwerkelijk het geval is. 

Immers: sinds de komst van de verderfelijke neoliberale 

Kenniseconomie is álles inkoopbaar en dansen nagenoeg alle 

wetenschappelijke instituten naar de pijpen van betalende onbenullen, 

voor wie slechts kapitalistisch eigenbelang telt.  



Het zal u wellicht niet meer verbazen dat zich in dit cabal nu juist de 

bedenkers, ontwikkelaars, financiers en opdrachtgevers bevinden van 

de mondiale virale oorlogsvoering, die er nu al jarenlang woedt tégen 

concurrerende pluimveehouders en onze natuurlijke medebewoners.  

Daarbij zijn de wilde trekvogels automatisch de 

gebeten hond, omdat die weerloos zijn tegen valse 

aantijgingen, zéker als hun logische beschermers 

door kapitalistisch lijfsbehoud er toe worden 

gedwongen om de doelgroep waaraan zij hun 

existeren danken (i.c. de natuurlijke avifauna) te verraden en in de steek te 

laten, zoals dat in Nederland met Vogelbescherming, 

Natuurmonumenten en de Landschappen gebeurde.  

Met de kennis van nu weten we, dat Spotvogel al in 2006 en 2008 in 

de dossiers “De Pestvogels van Veerman” en “Wachten op de 

Pandemie” expliciet de ongehoorde belangenverstrengeling van 

NIOO, EMC, WUR en SOVON signaleerde en van inhoudelijk 

commentaar voorzag.  

Daarom plaatste hij voorin het boek Wachten op de Pandemie speciaal 

de Russische wijsheid: “Wat met een pen geschreven staat, kun je met 

geen bijl meer weghakken!”  

Terugkomend op het onderwerp zien we, dat het NIOO in 2014/15 een 

kaartje heeft opgenomen waarop de globale trekbanen van mondiale 

broedvogelpopulaties zijn weergegeven. Daaruit blijkt duidelijk, dat er 

- afgezien van incidentele gevallen die niet in kaart te brengen zijn – 

absoluut geen structurele seizoengebonden verplaatsingen voorkomen 

tussen Oostelijk-Azië en Europa.  

 

 

 



Een organisatie die ressorteert onder de mantel van de respectabele 

Koninklijke Academie van Wetenschappen en die bovendien de 

thuishaven is van Vogeltrekstation Arnhem, zou ernstig bij zichzelf – 

maar beter nog bij kundige adviseurs op het gebied van geopolitiek 

versus manipulatieve handelsbelangen- te rade dienen te gaan.  

En vervolgens zichzelf op te heffen.  

Want aan nóg meer – al dan niet bewust – naïeve wetenschappers is 

anno 2017 bepaald geen behoefte!  

Inmiddels bevindt ons team zich ‘s anderdaags aan de poort van het 

virologisch onderzoekcentrum in Seoel, waar men alle hygiënische 

voorzorgsmaatregelen al jarenlang nauwlettend in acht neemt en zich 

uitputtend bezighoudt met de vraag, hoe het mogelijk is dat er – niet 

alleen in Zuid-Korea maar op talloze plaatsen in de hele Oost-

Aziatische regio- nu al ruim 15 jaar lang sprake is van repeterende 

uitbraken, die inmiddels al een gesommeerde miljardenschade aan de 

lokale pluimveehandel hebben toegebracht.  



Datzelfde verneemt Mei li ook van 

de militaire commandant Geheime 

Binnenlandse Operaties, met wie ze 

met enige moeite en na een 

uitgebreide viruscheck uiteindelijk 

anderhalf uur spreekt en daarbij 

belangrijke informatie achterhaalt.  

Want het blijkt ook de Koreaanse autoriteiten niet te zijn ontgaan, dat 

er al jarenlang sprake is van een in zekere mate voorspelbaar optreden 

van Vogelgriepuitbraken, die dan onomkeerbaar leiden tot een 

exportverbod van Koreaanse pluimveeproducten, waarvan hoe dan 

ook andere producenten hun vruchten weer plukken!  

Het is commandant Zhang en haar staf ook opgevallen, dat er 

recentelijk een hetzeachtige heksenjacht is ontstaan, waarbij het uit 

Zuid- Koreaanse studies in 2014 tot stand gekomen statement “Wild 

waterfowl are victims, not vectors”, kennenlijk met man en 

macht bestreden en waarvan het ongelijk met de meest bizarre onzin 

bewezen moet worden. 

Als voorbeeld noemt ze de pleksgewijze massasterfte van 

tienduizenden kuifeenden en smienten in Nederland en Duitsland, die 

nergens – ook niet in en nabij die “uitbraak ”gebieden – een vervolg 

heeft gekregen.  

“According to our viral specialists such a mass-mortality on a 

particulair place (or a couple of strictly divides places) nearly at the 

same moment or within a very short amount of time, absolutely must 

be a result of eating pollutted feed and definitely can’t be a result of 

viral infection”  

En zij beëindigt haar expertise met het statement: “the perpetrators of 

this horrible event definitely are not coming from Asia!” 

“No way!”  



Terwijl Mei li dit uitermate belangrijke gesprek 

voert met commandante Zhang, maakt het team 

zich even buiten de stad verdienstelijk met het 

doen van veldwaarnemingen en heeft Sharon 

een prachtige concentratie rietganzen weten te 

traceren op nog niet omgewerkte rijstvelden.  

Zojuist bestudeerde ze een 

groepje kollossale Middendorff’s rietganzen die 

zich van vlakbij lieten bewonderen en zich niets 

aantrokken van de vier met telescopen gewapende 

dames en nu bekijken ze een grote groep oostelijke 

toendraganzen, waartussen zich ook oostelijke 

kolganzen bevinden. Al die vogels zijn een fractie 

groter dan hun westelijke soortgenoten, maar sinds zo’n 20 jaar 

worden er ook regelmatig van zulke groepen bij ons waargenomen.  

 

 

  

 

 

 

 

 

Dat wil echter nog niet betekenen dat die vogels allemaal uit Oost-

Siberië komen en ooit in Korea, Japan of China overwinterden, want 

voor de waterscheiding tussen de populaties liggen oostelijk Taimyr 

en het Lena-bekken veel meer voor de hand. 

      



Intussen is Mei li door Angie naar de universiteit van Seoel 

gebracht, waar ze een ontmoeting heeft met Ying Yi Than, 

hoofd van het wetlandbureau van Sjanghai en vanuit buurland 

China overgekomen voor bilateraal overleg naar aanleiding van 

de geruchtenstroom over wilde watervogels versus Vogelgriep.  

Ook zij en al haar collega’s blijken er van overtuigd te zijn, dat 

er een direct verband moet bestaan tussen de onophoudelijke stroom 

Vogelgriepuitbraken van wel 6 verschillende mutanten, die vanaf de 

eeuwwisseling heel Zuidoost-Azië teisterde, maar wonderlijk genoeg 

uitgerekend in dit seizoen een krasse Europatour lijkt te maken.  

De vriendelijke doctor Huang, handelseconome uit 

Beijing, vindt de uitbrakenstroom al vanaf het eerste 

moment verdacht en kwam in overleg met haar collegae 

van buitenlandse handel en –betrekkingen tot het 

vermoeden, dat er wordt gepoogd om, vanuit Europa, door 

continuïteits-bruuskering in de Aziatische 

pluimveemarkten bruggenhoofden te vestigen en te 

versterken, om zodoende almaar grotere marktaandelen te 

bemachtigen. 

Virologe Ling van de universiteit van Hongkong zegt met haar hele 

staf ook al jarenlang in de overtuiging te leven dat: “somewhere in 

the world some people will become incredibly rich by the almost 

annualy repetement of huge outbreaks in SE-Asian poultry stocks.” 

 En volgens de woordvoerster van Phongpeng, die 

namens de grote leider spreekt en dus geen naam mag 

hebben, is er in haar land niets aan de hand, behalve 

enkele door toeristen uitgezaaide gevallen in 2014 en 

2015. De daders zijn door Kim zelf opgepakt en geruimd 

en (met strenge stem) “als het westen nog eens zoiets waagt, 

dan zal de grote leider zijn hele atoomarsenaal er op 

afvuren. Dat zal zéker helpen! 



Tijdens Mei li’s gesprekken in het universiteitsgebouw maakte Angie 

van die gelegenheid gebruik om een spoeling door heur haar te halen, 

om op die wijze enige differentiatie in de teint van de 6 aanwezige 

kapsels te brengen én om de roodblonde Sharon terzijde te staan.  

Ook bracht ze een cabineafscherming aan waardoor de dubbelcab in 

twee slaapcompartimenten verdeeld is. Zo is er nóg meer functionele 

ruimte en méér privacy in het woon-werkgedeelte van het veldlab.  

Omdat de dag al ten einde loopt informeert Mei li bij Herkauwer waar 

zich hier de slaapplaatsen van de rietganzen bevinden, zodat het hele 

team zusterlijk van een heerlijk avondschouwspel kan genieten. 

De reis is feitelijk nú al een succes!  



Hoofdstuk 3. Ladies on tour - vervolg  

Omdat het almaar duidelijker wordt hoe kreupel de hazen lopen in 

Vogelgriepland en hoeveel intelligente en nadenkende mensen er zijn 

die in de rotsvaste overtuiging leven, dat al deze malheur van meet af 

aan opzettelijk wordt veroorzaakt vanuit ziekelijk geo-economische 

(westerse) eigenbelangen, besluit het team na ampel overleg af te zien 

van het voorgenomen bezoek aan de Noord-Koreaanse Heilstaat. 

Ten slotte infiltreerde Hay Lin maar liefst twee jaar in het 

vrouwenleger van Kim Yong Un en bevond zich al die tijd op 

aanraakafstand van de grote leider: hier bijvoorbeeld goed zichtbaar 

over Kim’s rechterschouder. 

Zodoende kan zij als geen 

ander de gevaren inschatten 

die het team zou lopen bij 

ontdekking van zelfs maar 

één pietluttige overtreding 

van Kim’s onbenullige 

wetgeving.  

Bovendien valt er in dat land niets te controleren of ontdekken omdat 

er altijd een bewaker in de directe nabijheid van “gasten van de grote 

heerser” (lees: toeristen) moet zijn, die ter plekke geëxecuteerd wordt 

bij zelfs maar de meest futiele nalatigheid.  



 

 

Daarbij komt nog, dat Kim vanaf zijn hoogzit het hele imperium 

scherp in beeld houd en ieder vergrijp – zelfs als het te belachelijk is 

voor woorden – direct in duplo wordt vastgelegd door een tweetal 

klerken, die daartoe nog door Kim’s grootvader 

zijn opgeleid.  

Uit grootvaders tijd stammen ook nog de 

kinderlijk aandoende modellen van militaire 

konvooien en pantserdivisies, waarmee Kim zijn 

tijd doodt als er geen executies bijgewoond of 

vonnissen uitgesproken behoeven te worden 

Iets wat op een normale werkdag zelden 

voorkomt. 

Het was voor Hay Lin een heilige roeping om door te dringen tot in 

het beenmerg van dit door zelfzucht en psychopathisch onbenul 

verkankerde systeem en toen na 2 jaar haar zelfopgelegde dienst er op 

zat, ze enige tijd nachtclubwerk deed in Seoel en op zeker moment in 

Mantsjoerije belandde, trok ze haar stoute schoenen aan, maakte een 

bord en stond drie dagen op een lift te wachten.  

En ziedaar: kort daarop vernam Herkauwer van 

een relatie dat er zich een perfecte dame voor het 

nieuwe team had aangemeld.  

Zij bleek ook nog een oudere zus te hebben die 

graag werd ingelijfd. Hiermee bent u wel 

voldoende bijgepraat voor het vervolg!  

 

 



 

Nu er dus unaniem is besloten om Noord-Korea uit veiligheids-

overwegingen maar rechts te laten liggen, richten de dames het vizier 

op Mantsjoerije, het meest noordelijke gewest van de Chinese 

Volksrepubliek, waarover maar weinig bekend lijkt te zijn.  

Sharon vertelt over de expedities van kolonel Przewalski in de jaren 

’70 en ’80 van de 19
e
 eeuw, van diens ontdekking van het wilde 

Przewalksi-paard en van het feit dat hij balgen verzamelde van een 

onbekend rietganstype, dat in 1899 door Oates zou worden “ontdekt” 

in het Leidens Museum en voorzien van de naam Melanotos (Anser) 

mentalis.  

Przewalski zag die vogels alleen in april en 

uitsluitend in kleine familiegroepjes en nooit 

zijn het broed- en overwinteringsgebied van 

die populatie bekend geworden.  

Spotvogel traceerde een foto van zo’n type 

rietgans genomen aan het Pankemeer in Japan 

rond 1982 en in diezelfde tijd attendeerde zijn ex hem er op, dat een 

soortgelijke jonge gans haar expeditie in de Brooks Range, Alaska, 

enkele dagen was gevolgd. 

Daardoor gaan zijn gedachten uit naar de 

bijna 2000 km. lange Aleoeten archipel als 

herkomstgebied, maar dat is uiteraard 

speculatief, al zou dit wél het voorkomen in 

kleine groepsverbanden kunnen verklaren.  

Zo reist het team al discussiërend dus vanuit het Chinese grensgebied 

al meteen een eind in de rondte, maar dit blijkt dikwijls wél de 

aangewezen manier te zijn om tot nieuwe inzichten te komen.  



 

 

Na de inspannende rit van gister en eergister door échte Chinese 

Traffic jams is het voor Angie een weldaad om de truck over de 

uitgestorven wegen van dit vergeten landsdeel te kunnen verplaatsen 

en daarom schalt de stem van de onlangs overleden David Bowie door 

de cabine, die laat weten dat ook dit niet America is.  

De reis voert noordwaarts en min of meer parallel aan de Koreaanse 

grens en hoewel er een ijzige noordenwind waait zijn de weers- 

omstandigheden zéker mild voor de tijd van het jaar.  

Dit zal er de reden van zijn, dat Angie 

plotseling snelheid mindert en uiteindelijk 

stopt bij een plaats waar zich op té grote 

afstand een fikse groep witte kraanvogels 

ophoudt, die op dit tijdstip feitelijk in 

Japan behoren te overwinteren.  

Ook grazen er een paar honderd 

toendrarietganzen en er is zowaar zelfs een 

klein clubje keizerganzen, die geen van de 

dames ooit in het wild heeft gezien.  

Ze maken deel uit van een kleine populatie 

die vooral in Siberië op Wrangel Island en 

ook in het noordwesten van Alaska broedt.  

 



 

Op weg naar de grens met Binnen-Mongolië maakt Angie haar 

teamgenoten regelmatig opmerkzaam op bezienswaardigheden, zoals 

een kleine kudde Przewalzki paarden die dankzij een lokale 

herintroductie daar weer te zien zijn.  

Maar veel talrijker zijn in Binnen-Mongolië de gefokte grote grazers, 

die vaak in omvangrijke kuddes totale landschappen kaal grazen, 

waardoor de wind vat krijgt op de open bodem, met erosie als gevolg. 

 De onrustbarende overbegrazing wakkert ook de discussies aan en 

vooral Chyou, die als bijvak plantensociologie gedaan heeft, vindt het 

een alarmerende situatie die hoe dan ook aan gaat sturen op enorme 

catastrofes.  

Want de uitgemergelde grond krijgt bij zo’n enorme begrazingsdruk 

nooit gelegenheid om zich te herstellen en de vegetatie te voeden.  



“Oh yes”, mompelt Ty Lee, “and within a few years there surely 

comes all those fertilizers from Monsanto and all those pesticides 

from Bayer and their capitalistic allies.” 

“Good bye old fahioned natural vegetation, good bye all natural 

zoological life, good bye pure ecosystems”, vult Mei li aan en voegt 

daar snel aan toe, “but by now ladies, not even a sign of bird flue in 

this entire region!”      

“Remarkable?” 

“No way”, zegt Sharon en maakt een weids armgebaar over de 

eindeloze steppe. 

“Did anybody seen just a single stable with poultry somewhere in this 

entire region either?” 

 Alle dames zwijgen en schudden het hoofd. 

Dan zegt Mei li: “come on then, let’s take a look at the Mongolian 

wetlands!”  



Hoofdstuk 4. Wetlands  op de steppe 

Inmiddels zijn de zes dames vijf dagen op reis en perfect op elkaar 

ingeschoten, al valt het uiteindelijke resultaat hen wel wat tegen. Maar 

wat wil je als men dagenlang tegen eindeloze verten aan kijkt en soms 

werkelijk urenlang geen sterveling in het vizier krijgt. 

Ook in de dorpjes en stadjes die zij op hun reis 

doorkruisen lijkt iedereen in winterslaap te zijn en het 

was miraculeus, dat er in het plaatsje Choybalsan op de 

oostelijke steppe ineens twee nogal zomers geklede 

deerns om een lift kwamen vragen. 

Zij bleken woonachtig in de hoofdstad Ulan Bator en na 

wat zij noemden “a night ride” achtergelaten te zijn in de 

buurt van Choybalsan. Enfin: je bent jong en moet wat op 

die kale steppe!  

Het team is op weg naar de 

moerasgebieden bij Ulan Bator en in de 

glaciale depressie die zich in 

noordwestelijk Mongolië uitstrekt 

vanuit Kirgizië tot aan het Baikalmeer, 

dus Adaria en Basha hadden geluk en 

konden voor de deur worden afgezet. 

Maar volgens Angie waren het hoertjes 

uit de provincie die in de stad wat 

gingen pezen! 

Via skype laat Herkauwer weten, dat Angie gelijk heeft 

want Adaria betekent “Maagd” en Badha “Dochter 

van God”. 

Dat lijkt hem hier beide niet bepaald het geval te zijn. 



Zowel Herkauwer als Spotvogel, die in zijn jongere jaren 

met twee vriendinnen van coast to coast door de USA 

liftte, vinden het in het huidige tijdgewricht niet 

verstandig meer om lifters mee te nemen. 

Daarom liet Angie een sloeberes die mogelijk snode plannen 

koesterde, botweg in Ulan Bator staan!  

Inmiddels is het team gearriveerd bij het 

Khargat meer ten noorden van Ulan 

Bator, een plaats die Spotvogel kent 

omdat daar ooit een gewonde rietgans 

van het curtus-type werd gevangen, die 

geringd bleek te zijn aan de Chatanga-

uitmonding in de Yennisei, dus in het 

zuidoosten van Taimyr.  

Dat ligt een paar duizend kilometer noordwestelijk van Ulan 

Bator!  

Tóch werden dáár en ook bij andere meren in 

Noordelijk-Mongolië recentelijk talloze kadavers 

gevonden van watervogels die gestorven zouden zijn 

wegens infectie door het toen nog uitsluitend uit 

Zuidoost-Azië bekende synthetische (dus fabrieksmatig 

verwekte) virusmerk H5N8, waarin Spotvogel al van 

meet af aan de fingerprint van een Rotterdams 

viroloog en de opdracht-pecunia’s van een agro-

hobbyjacht cabal meent te herkennen.  



Ons altijd actieve team is intussen doende met steekproefsgewijze 

verkenningen langs de oevers van alle waterpartijen in de omgeving 

van de hoofdstad en laat daar al het bewijsmateriaal verzamelen en 

veiligstellen.  

Er liggen namelijk nog erg veel skeletresten langs de oevers en in 

aanspoelselranden waarin een schat aan forensisch bewijsmateriaal is 

opgeslagen waarmee hopelijk de al grotendeels opgeloste puzzel 

helemaal te completeren zal zijn. 

Want het is inmiddels wel zéker, dat dezelfde parvenuen die al ruim 

15 jaar lang de veroorzakers zijn van de golf aan zogenaamde 

Vogelgriepuitbraken in heel Zuidoost-Azië, ook schuldig zijn aan het 

vergiftigen van de watervogelfauna in de Centraal-Siberische regio. 

De bewijzen daarvoor stapelen zich letterlijk op en dat bleek ook weer 

toen bij het Khargatmeer een visser vertelde dat er daar dode eenden 

waren gevonden kort nadat er bij het meer vreemdelingen in een 

terreinauto met een Kirgizisch kenteken waren gezien.  

Hay Lin had nog gezegd dat ze moesten uitkijken om niet paranoia te 

worden en overal spoken te gaan zien, maar nadat eensluidende 

verhalen opgetekend waren uit de mond van herders die in de hele 

streek rondtrekken en van nature erg alert zijn op vreemd volk in de 

nabijheid van de drenkplaatsen van hun kudden, had het team 

eenstemmig geoordeeld, dat voorzichtigheid de moeder moet zijn van 

deze porseleinkast en dat je niet voorzichtig genoeg kan zijn in tijden 

waarin er letterlijk achter ieder boom een crimineel kan schuil gaan.  



“Tree?” had guitige Angie prompt 

gevraagd, “which tree?”  

Direct hierna klom ze weer achter 

het stuur en reed de dirt road in, pal 

achter het busje van een huiden-

handelaar die had aangeboden om 

hen naar een paar onbekende 

steppenmeren te brengen die op officiële kaarten ontbreken, maar 

waar ’s zomers erg veel vogelleven is. 

In het koude jaargetijde is deze 

dorre streek echter volkomen 

verlaten en afgezien van wat raven, 

een kudde gazellen en een vos die 

zich in de schaarse vegetatie 

verborgen hield, was er vrijwel 

geen dierenleven te bespeuren.  

Echter: zoals meestal in dergelijke 

ogenschijnlijk doodse landschappen bleken er bij nader toezien toch 

kleine knaagdieren en ook gorsachtige vogels, steenpatrijzen en zelfs 

een groepje Grote Trappen acte de préséance te geven.  

Dát maakte de dames erg blij!  



Minder groot was de vreugde, toen na bijna vijftig kilometer rijden 

over die nauwelijks verharde piste bleek, dat het grootste deel van de 

natuurlijke vloeddam in een van de vele  wadi’s waarlangs water 

vanuit het nabije bergmassief afvloeit, was weggespoeld, zodat veilige 

passage onmogelijk bleek.  

Met het oog op de invallende duisternis werd afgerekend en afscheid 

genomen van de huidenhandelaar en ter plaatse overnacht, zodat wij 

het gezelschap ‘s anderdaags mint thee drinkend aantreffen bij een 

gastvrije nomadenfamilie die druk doende is met de verzorging van de 

veestapel, maar zich ook met grote zorg om de onverwachte 

buitenlandse gasten bekommert.  

Want gastvrijheid is een aangeboren deugd van echte natuurmensen!  

Dat ging eeuwenlang goed, totdat kapitalisten het versjteerden!  



 

 

 

 

 

 

De familie waarbij de dames te gast zijn, heeft het winterkamp 

opgezet langs de zuidhelling van een heuvelmassief waar enige 

beschutting is tegen de ijzige winden uit noordelijke richtingen, terwijl 

er optimaal wordt geprofiteerd van de bijna altijd schijnende 

winterzon, waardoor de vegetatie ‘s winters enigszins in groei blijft  

De volkomen gedegenereerde westerse boeren zijn totaal vervreemd 

van de natuur en kijken op Barenbrug- , Bayer-, Monsanto- of LTO 

kalenders maar vooral naar elkaar, om te zien wannéér zij wélke 

activiteit moeten uitvoeren.  

Haalt zo’n besefgestoorde het in zijn hoofd om al half april de eerste 

kuilgrassnede te maaien, dan ligt strijk en zet alle kuilgras in de hele 

polder, meent of beemd in een zucht en een kreun plat en vloekt men 

de sterren van de hemel omdat de weermannen en – vrouwen gelijk 

kregen, die een langdurig natte lente voorspelden. 

Zulke idiotie blijft de bewoners van de steppen (nog) bespaard. 

Wél signaleren zij dat het druk wordt in hun omgeving, want zeven 

volle manen geleden passeerde hier óók al een auto met Kirgizisch 

kenteken, waarin norse westerlingen zaten die een onverstaanbare taal 

spraken, niet groetten en ook weer zomaar doorreden. 

Zij zien hier ’s zomers wel vaker westerse toeristen die voor de natuur 

komen en altijd hartelijk zijn. Maar deze lui waren zéker geen 

toeristen en hadden een uitermate slecht gevoel achtergelaten.  



Omdat de in ongerede geraakte doorwaadbare passage voor een 

omweg van zeker 150 kilometer zorgde, doorkruiste het team een deel 

van de onmetelijke steppe waaraan in het andere geval voorbij zou 

zijn gegaan. Dit leverde hen een ontmoeting op met een schitterende 

kudde “schepen der woestijn”. 

Maar die omweg bleek ook te leiden naar 

een totaal onverwachte ontmoeting met 

zegslieden, die het team satellietbeelden 

lieten zien van een gebied waar zij zeker 

een kijkje moeten gaan nemen. 

Niet nu meteen, want hier in het hoge 

noorden van de Mongoolse vlakte zijn alle 

trekvogels allang zuidwaarts vertrokken.  

Maar als het voorjaar is aangebroken dan zijn zij welkom bij deze 

hartelijke herdersfamilie.  

Waarvan akte  



 

 

 

Hoofdstuk 5. Ladies team Mongolia  

Omdat Juvenalis en Herkauwer Spotvogel er op attendeerden, dat er 

hen klachten bereiken over de soms wat overdadig schaars geklede 

leden van de respectieve veldteams die, het zij nog maar eens gezegd, 

louter uit vrouwelijke onderzoeksters zijn samengesteld omdat er op 

deze wereld al veel te veel belangrijk werk door mannen naar de 

testikels is geholpen en zowel Spotvogel als zijn alter ego’s zich 

hebben voorgenomen om nooit meer belangrijk werk aan zakdragers 

over te laten, is het een mooie coïncidentie dat Mei li en haar meiden, 

via de ontmoeting met de herdersfamilie bij het Khargatmeer, op het 

spoor kwamen van een deskundig avifaunistisch damesgezelschap.  

Zodoende kunnen wij u nu beelden tonen die naadloos inhaken op de 

strekking van niet alleen deze reis naar Mongolië, maar die feitelijk de 

basis vormen van de hele inmiddels 40 delen tellende reeks 

Vogelgriepdossiers, in casu: kennis over de trekwegen en 

overlevingsstrategieën van vogels: speciaal watervogels. 

Dankzij onze in bot primitivisme zwelgende 

regering heet ons land immers al 20 jaar een 

Kenniseconomie te zijn, maar werd in die 

twee decennia wel bijkans álles afgebroken 

wat er in de daaraan voorafgaande eeuwen 

moeizaam en gedegen was opgebouwd.  

Denkt u daar maar eens goed over na in deze tijden van naderende 

electorale saneringsmogelijkheden voor ALLE Nederlanders.  



 Dit gezegd hebbende stellen Mei li en haar team vast, 

dat er verbazingwekkend veel bekend is over de 

vogeltrek in Mongolië en dat er aan welhaast alle water- en 

moerasvogelsoorten met behulp van halsband-, pootring- of 

zenderuitrusting wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan. 

Dat dit niet altijd even zorgvuldig gebeurd 

en dat er bij sommige geringd losgelaten 

vogels ernstig aan mag worden getwijfeld 

of die nog wel ooit in de wieken komen, 

zijn kinderziekten die verbleken bij de 

koeien van fouten die er in ons land nog 

maar zeer recentelijk werden gemaakt en 

waarbij er rond Schiphol 16 Grauwe 

ganzen werden voorzien van een 

rugzender van mandarijnkistformaat.  

Wat vooral erg boeiend is bij dit onderzoek (waarvan Mei li, Chiou, Hay lin, 

Ty li, Sharon en Angie zich afvragen waarom dit buiten Mongolië niet bekend is), is de 

subspecifieke hoedanigheid van de Bewick’s swans die in Mongoolse 

wetlands worden gezien en geringd. 

Want daarbij  is namelijk ook de oorspronkelijk oostelijke ondersoort 

C.b.jankowski aanwezig, waarvan nu en dan ook een enkel “verdwaald” 

exemplaar te midden van “gewone” kleine zwanen in ons land wordt gezien. 

Tegenwoordig wordt jankowski opgevat als afzonderlijke soort Cygnus 

columbianus met bewickii als ondersoort , maar gelet op de analoge 

systematische successie bij riet- en kolganzen lijkt dit aanvechtbaar en is 

bewickii het type en columbianus (syn.jankowski ) een geografische vorm.    



.   

Omdat de subspecifieke overgang van bewickii naar columbianus  

syn. jankowski in Siberië gradueel verloopt, waardoor er van west 

naar oost gaande almaar minder geel in de washuid van de snavel 

zichtbaar is totdat het geel uiteindelijk geheel verdwijnt, kan er 

wellicht in Mongolië en China zelfs door veldwaarnemingen worden 

bepaald welk deel van de winterpopulatie afkomstig moet zijn uit 

broedgebieden beoosten het Lena-bekken (i.c almaar minder geel).  

Dat laatste geldt in ieder geval zeker voor de groep op bovenstaande 

foto, die evengoed in Nederland genomen had kunnen zijn.   

Het zal dus zéker voor de taxonomische 

zoölogie zeer belangrijke informatie 

leveren als er van alle in Mongolië en 

China gevangen kleine zwanen kopfoto’s, 

DNA-samples en biometrische gegevens 

zouden worden vastgelegd.  

Overigens wordt bij de vogel op de foto 

een zender aangebracht. 

Voorts dienen onderzoekers zich terdege te realiseren, dat wilde 

ganzen en zwanen met gemak leeftijden van 30 jaar en ouder kunnen 

bereiken en dat er een gegronde reden moet zijn om dieren levenslang 

met zulk een fysieke obstructie i.p.v onderhuidse chips op te schepen. 



   

 

Overigens lopen er in Mongolië naast de kleine zwanen ook 

ringprojecten bij de oostelijke grauwe gans A.a.rubrirostris, de 

Indische gans Anser indicus en merkwaardigerwijze kennelijk ook bij 

de grote Canadese gans B.c.atlanticus, die helemaal niet thuishoort in 

Centraal oostelijk-Azië, maar daar klaarblijkelijk ook is ingevoerd.  

Van deze soorten overwinteren de grauwe gans en de Indische gans 

vanuit Mongolië vooral in India en ten dele ook in China en het lijkt 

onwaarschijnlijk dat de Canadese ganzen er al een echte traditie zullen 

hebben ontwikkeld. 

Het zou ook zeer boeiend zijn om in Mongolië een specifiek ring- en 

zenderproject op te starten aan toendra- en taigarietganzen en aan 

kolganzen, waarbij vooral ook de biometrie van de vogels in relatie tot 

hun broedherkomst erg interessante informatie kan en zal opleveren. 



 

 

De ontdekking van het bestaan van een waarachtig Mongools dames- 

team dat zich met opvang, onderzoek en bescherming van vogels in 

het algemeen en water-/moerasvogels in het bijzonder bezighoudt, is 

zo mogelijk wel de meest belangrijke vondst die al het spit- en 

graafwerk van onze onvermoeibare meiden heeft opgeleverd. 

Ongetwijfeld zijn er ook elders in de Oost-Aziatische regio op tal van 

plaatsen individuele personen en grotere of kleinere groepsverbanden 

die zich vanuit dezelfde hoog beschaafde drijfveren bezig houden met 

studie en bescherming van trekvogels, die feitelijk het 

gemeenschappelijke eigendom zijn van alle inwoners van de 

Euraziatische landmassa en alle daartoe behorende eilanden en 

archipels. 

Daarom zou - zeker in de trektijden en het winterhalfjaar - iedere dag 

een World Migratory Bird Day moeten zijn waarop, liefst in 

competitieverband, nationale en internationale teams strijden voor de 

wisseltrophy in de categorieën onderzoek, educatie en bescherming. 

Dit zou kunnen uitmonden in een groeiend besef van 

de fysieke nietigheid van onze planeet en het 

ruimtelijke gebruik dat trekvogels daarvan al 

miljoenen jaren maakten op het moment waarop de 

mens achtereenvolgens het vuur, het wiel, de 

stoommachine, het vliegtuig, het blauwzuurgas, de 

atoombom en de bio-industrie ontdekte. 

Vooral daardoor is, in respectieve zin, inmiddels het 

gros van de ooit existerende diersoorten voorgoed verdwenen. 

Die aanslag op de schepping van Moeder Natuur moet stoppen. 

Te beginnen bij de Kennis van Nú!  



 

    

Hoofdstuk 6. the long way home 

Terwijl zij de vlakke steppen achter zich laten en oostwaarts rijden 

door Binnen-Mongolië, passeert het team enkele wetlands waar zich 

volgens plaatselijke vissers ook vergiftigingsgevallen hebben 

voorgedaan waarbij nogal wat watervogels het leven lieten.  

Gif strooien om waterwild voor consumptie te bemachtigen lijkt hier 

een nieuwe trend de zijn, maar een Japanse ornithologe die zij bij een 

observatie hut ontmoeten wijst er op, dat die vergiftigingen al 

begonnen lijken te zijn kort nadat er in de regio aus blauen hinein 

gevallen van Vogelgriep werden vastgesteld bij gehouden pluimvee.  

Deze deskundige, die Yoka Sota heet en afkomstig is van 

Honsu – het hoofdeiland van de Japanse archipel - zegt dat 

zij en haar collegea grote twijfels hebben aan de wijze 

waarop die zogenaamde uitbraken ontstaan, vooral omdat 

het begin ervan exact synchroon blijkt te lopen aan de 

almaar verder escalerende leugen dat wilde watervogels 

hoog pathogene besmettingen op domestic poultry zouden 

overbrengen. (NB: om privacy redenen is Yoka onherkenbaar gemaakt).  

 

 

 

 

“The timepath of the appearance of seasonal outbreaks of Aviaire 

influenza in the SE-Asian region, the occurrence of poisoned 

waterfowl and the lies about coincidences between migrating 

waterfowl and the dispersion of high pathogenic virustypes inside the 



stocks of domestic poultry, is a clear  proof of criminal sabotage”, 

zegt ze  en voegt er veelbetekenend aan toe: “nobody inside the 

brache  of poultrybreeding, -trading or what so ever in the entire 

East-Asian region will become substantional profit by such an event, 

but some huge companies from abroad surely will do so in extra- 

ordinairy ways!”  

Terwijl ze spreekt toont ze op haar tablet een foto van recente eenden- 

sterfte in dit meer en wijst er op, dat er altijd maar pleksgewijze sterfte 

voorkomt wat ALTIJD duidt op vergiftiging en niets van doen KAN 

hebben met enige virale infectie.  

Toevalligerwijze heeft ze ook foto’s van 

ganzen en zwanen beschikbaar zodat ter 

plaatse kan worden vastgesteld dat ook 

kleine zwanen die op Honsu geringd en 

gezenderd worden, ontegenzeglijk behoren 

tot de westelijke populaties en niet tot de 

vorm die als columbinus/jankowski bekend is.  

Tenzij er in Oost-Siberië een niet waarschijnlijke mixpopulatie broedt.  

Yoka blijkt ook haar rietgansfile bij de hand te 

hebben en toont foto’s die Sharon meteen tot 

uitroepen als “wow” en “fuck” brengen, omdat ze 

direct inhaken op de gesprekken die er nog maar 

drie dagen geleden werden gevoerd met het Mongolië team, over de 

wenselijkheid om meer taxonomisch-geografisch onderzoek te doen 

aan de rietgans- en zwanenpopulaties die vanaf oostelijk Taimyr 

broeden.  

Zoals deze curtus met zwarte halsband en 

middendorffii met nummer 09. Van zo’n vogel 

heeft ze nóg een mooie prent bij zich!  



Maar het verrassingspakket op Yoka’s tablet is nóg niet uitgeput, want 

met een ondeugende grimas toont ze een serie plaatjes die zowel 

Sharon als Mei li in gillen doen uitbarsten terwijl de laatste met 

Vlaamse tongval tegen haar skypescherm, waarop Spotvogel 

meekijkt, roept: “kijk nou dan eens, weet gij daar blijf mee?”  

Ook Spotvogel raakt hierdoor in sensatie, want vooral de beide 

diksnavelige vogels op de rechterfoto komen qua morfologie naadloos 

overeen met het in 1899 door Oates en in 1905 door Alphéraky 

beschreven type van Anser fabalis mentalis: het extreem zwaar 

gebouwde toendra ras, dat tijdens de expedities van kolonel 

Przewalzki in zuidelijk Mantsjoerije werd gezien en verzameld.  

De later vermaarde taxonomisch zoögeograaf Prof. Dr. Karel Voous 

heeft in zijn studententijd een artikel over Anser fabalis mentalis 

geschreven (Limosa 18: 1945 nr. 2-4, pp.74-75) waarvan Spotvogel een op 

26/8/’88 gesigneerd exemplaar in zijn bezit heeft.  

Voous had dolgraag met Spotvogel op zoek gegaan naar oostelijke 

rietganstypen, maar helaas liet zijn gezondheid dat niet meer toe. 

Dankzij Yoko weten we nu dus dat mentalis nog altijd bestaat al is het 

team, op dit moment in juichstemming verkerend, pas tevreden als het 

broedgebied en de overwinteringsplaatsen getraceerd zullen zijn.  

Dat gaat deze reis zeker niet lukken, dus stellen zij zich tevreden met 

een eenzaam rondvliegende witte kraanvogel.       



Terwijl de dames in feeststemming verkeren door alle fantastische 

resultaten die de reis tot dusverre al heeft opgeleverd, tuurt Angie 

eensklaps ingespannen naar de horizon, frutselt wat in haar 

reisdiscotheek een even later schalt Steppenwolf’s “Born to be wild” 

door de cabine, geeft ze een stoot op de claxon en rijdt de truck een 

fleurig aangekleed dorpje binnen.  

Daar blijkt een midwinterfestijn aan de gang 

te zijn met mooi uitgedoste dansers en 

danseressen, prachtig gekamde en versierde 

paarden en kamelen, erg veel publiek dat op 

zijn paasbest is en natuurlijk levende muziek 

zonder hinderlijke akoestische effecten. 

Dit alles dient ter omlijsting van de lokale 

worstelkampioenschappen, waarmee de 

potige heren der schepping zich van hun 

beste kant laten bewonderen.  

Het onaangediende verschijnen van de 

grote truck met inhoud leidt enige tijd 

zowel het publiek, de muzikanten als de 

kemphanen nogal hinderlijk af en daarom 

wordt besloten om maar snel te verdwijnen. 

Want Mei li, Chyou, Ty lee, Hay Lin, Sharon noch Angie willen dit 

volksfestijn en deze belangrijke competitie bederven.  



Omdat na het passeren van de Chinese grens de reis 

er nog op geen stukken na op zit, besluit Angie een 

eindeloze repetement van Supertamp’s album 

Breakfast in America te programmeren, zodat ze 

zich in het steeds drukker wordende verkeer niet al teveel met de 

muziekkeuze hoeft bezig te houden en er als vanzelf almaar aan 

wordt herinnerd dat ze nog lang niet thuis zijn  

Van tijd tot tijd mindert ze vaart en wijst 

haar passagiers op bezienswaardigheden, 

zoals de aandoenlijk levensechte poppen 

die als vogelverschrikkers dienen op 

velden met groenten en klein fruit, maar 

aan de effectiviteit waaraan wel getwijfeld 

mag worden.  

Tijdens een korte stop in Shanghai probeert een 

onverlaat Chyou’s tasje weg te graaien, maar omdat 

al onze dames professioneel geschoolde vechtsport-

beoefenaarsters zijn komt hij van een ijskoude 

kermis thuis.  

De reis verloopt dus voorspoedig en na nog eens 

drie overnachtingen op schitterende plaatsen bereikt 

het team in de late avond thuishaven Kowloon, van 

waaruit ieder weer haars weegs zal gaan na een 

laatste gezamenlijke overnachting en waar zij, nog 

steeds met ijsbloemen op de ruiten, eindelijk écht 

kunnen doorzakken.  

   

 

 



 

           

      Man might have the muscles 

                          

           But woman have the brains! 

 
De faunarecherche, 19 januari 2017    


