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Aanwijzingen dat coronavirus ontsnapt is uit Chinees
labo
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Is het coronavirus ontsnapt uit een Chinees onderzoekslaboratorium en op

die manier verspreid geraakt over de hele wereld? Rapporten die The

Washington Post kon inkijken wijzen alvast in die richting, net als

ontdekkingen van andere onderzoekers. De Chinese overheid wil niet

reageren op die aantijgingen.

De precieze aanleiding van de uitbraak van het coronavirus is tot op heden niet duidelijk.

Volgens officiële communicatie van China zou het virus op een markt in de Chinese stad

Wuhan overgeslagen zijn van een vleermuis op de mens nadat iemand er een

onhygiënische vleermuis opat. Maar dat zou mogelijks een dekmantel zijn voor een grote

fout gemaakt in een Chinees onderzoekslaboratorium. 

Alarmerende rapporten

Uit rapporten die de Amerikaanse krant The Washington Post kon inkijken blijkt dat

Amerikaanse wetenschappers in 2018 al waarschuwden voor het Wuhan Institute of

Virology (WIV), een onderzoekslaboratorium in Wuhan waar coronavirussen onderzocht

worden bij onder meer vleermuizen. 

“Er is een tekort aan goed opgeleid technici en onderzoekers die nodig zijn om dit

laboratorium met hoge capaciteit veilig te laten werken”, zo meldde het rapport. “Dat die

virussen mogelijk op de mens kunnen overgaan, vormt een risico op een nieuwe SARS-

achtige pandemie.”
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Vleermuizen op zo’n 1.000km van Wuhan

Maar naast de gebrekkige omstandigheden waarin de coronavirussen onderzocht werden

in het Wuhan Institute of Virology, zijn er nog elementen die erop wijzen dat het

laboratorium aan de basis zou liggen van de uitbraak van het virus: de vleermuizen.

De Chinese regering stelde dus dat het coronavirus op een lokale markt was overgeslagen

op de mens, maar op die markt zou volgens het Britse wetenschappelijke tijdschrift The

Lancet helemaal geen vleermuizen verkocht worden.

Bovendien ontdekten andere wetenschappers dat de uitbraak van het coronavirus gelinkt

kan worden aan de zogenaamde hoefijzervleermuizen uit de grotten van Yunnan, een stad

op ruim 1.000 kilometer van Wuhan, waar het virus als eerste uitbrak. De plaats waar het

Wuhan Institute of Virology vleermuizen haalde voor haar onderzoek naar

coronavirussen? In de grotten van Yunnan.

Geen sluitend bewijs, wel sterke aanwijzingen

The Washington Post benadrukt dat er (nog) geen sluitend bewijs is dat het coronavirus

ontsnapt zou zijn uit het onderzoekslaboratorium in Wuhan, maar het feit dat zoveel

verschillende aanwijzingen in die richting wijzen, is wel opmerkelijk. China weigert te

reageren op de aantijgingen en weigert al sinds de uitbraak van het virus vragen over de

oorsprong ervan te beantwoorden. Journalisten en onderzoekers die daar onderzoek naar

deden, zijn allemaal plots verdwenen. 
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