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Op een seminar in Taiwan over het coronavirus 
(COVID-19), georganiseerd door de Taiwanese publieke 
gezondheidsassociatie bij de National Taiwan University, ging 
Fang Chi-tai, een professor die daar werkzaam is, in op de 
vele theorieën over het eventueel lekken van het virus vanuit 
het ‘Biosafety Level 4’ laboratorium (BSL-4) in het Institute of 
Virology in Wuhan in China. Hij zei dat het bekend is dat 
in dit laboratorium dodelijke virussen worden onderzocht, 
zoals SARS en Ebola, en dat de veiligheidsstandaarden en de 
manier van werken in het verleden wel vragen hebben 
opgeroepen. Fang zei ook dat dit virus voor 96 procent 
gelijk is aan het vleermuisvirus RaTG13, waarvan bekend is 
dat het ook in het laboratorium aanwezig is. Hij zei dat het 
Franse team dat dit virus onderzoekt, heeft ontdekt dat het 
belangrijkste verschil tussen RaTG13 en COVID-19, is dat 
bij het laatstgenoemde virus vier aminozuren zijn ontdekt 
die niet in andere coronavirussen zijn waargenomen. Fang 
zei dat deze vier aminozuren ervoor zorgen dat de ziekte 
gemakkelijker is over te dragen.

Nederlandse brandhaard
Als dit klopt, dan is dit dus het grootste probleem: de grote 
kans op besmetting. De overheid had dus vooral in het begin 
van de uitbraak wel wat alerter kunnen reageren. Bijvoorbeeld 
toen net bekend werd dat het eerste geval van deze 
besmetting in Nederland, een man was uit Tilburg die in Italië 
was geweest. De burgemeester van Tilburg verklaarde via de 
media dat niemand in paniek moest raken omdat de bewuste 
man ‘volgens deskundigen op het moment van het carnaval 
nog geen andere mensen kon besmetten’. Werkelijk?! Direct 
vroeg ik mij af hoe hij dit zo zeker kon weten, en terecht 
zoals later bleek... Ik zou die zondag 1 maart overigens 
spreken in Brabant en de voorganger van de desbetreffende 
gemeente had voor Ellen en mij een hotel geboekt in Tilburg, 
net voordat dit besmettingsgeval bekend werd. Eerst dachten 
we, ach, het is maar één man die besmet is, maar toen we 
een dag later hoorden dat deze man kort daarvoor carnaval 
had gevierd in Tilburg, hebben we toch maar ergens anders 
een hotel geboekt. Later bleek dat 28 medewerkers (!) van 
het Elisabeth-TweeSteden ziekenhuis (ETZ) in Tilburg, waar 
de besmette man was heengebracht, waren besmet met het 

coronavirus. En op het moment dat ik dit schrijf – drie weken 
later – is Brabant de brandhaard van dit virus in ons land. 
Ik heb me ook verbaasd over een negatieve uitspraak van 
koning Willem-Alexander die in zijn televisietoespraak 
onder meer zei: ‘dit coronavirus kunnen we niet stoppen.’ Ik 
wil geen valse hoop wekken, maar ik las in het AD dat het 
Erasmus MC in Rotterdam een ‘antilichaam’ had gevonden 
dat men nu aan het testen is. En ook op andere plaatsen in de 
wereld boekt men voorzichtig vooruitgang in de laboratoria. 
In zo’n koninklijke toespraak een beetje hoop geven aan de 
mensen, had toch ook wel gemogen?

De Eurospirit conferentie op Hemelvaartsdag
Op pagina 2 van dit magazine staat onze advertentie over 
de komende Eurospirit conferenties op 21 mei en op 11 en 
12 december (met Amir Tsarfati). Naar aanleiding van de 
maatregelen die de regering op 23 maart heeft genomen 
kan onze conferentie op Hemelvaartsdag 21 mei helaas niet 
doorgaan. Laten we hopen en bidden dat de ernstige situatie 
waarmee we nu worden geconfronteerd spoedig ten goede 
zal veranderen en dat de eindtijdconferentie met Amir Tsarfati 
op 11 en 12 december niet uitgesteld hoeft te worden.

Tot slot wil ik u de volgende bemoedigende tekst meegeven: 
‘Gezegend is de man die op de Here vertrouwt, wiens 
betrouwen de Here is; hij toch zal zijn als een boom, aan het 
water geplant, die zijn wortels tot aan een beek uitslaat, en 
het niet merkt, als er hitte komt, maar welks loof groen blijft, 
die in een jaar van droogte geen zorg heeft en niet nalaat 
vrucht te dragen.’ (NBG, Jeremia 17:7-8).
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...en dan de toestand in de wereld... 
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