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1. FACTCHECK RD ARTIKEL 

 
From: M.G. van der Hoeven  

Sent: Monday, May 25, 2020 9:35 PM 
To: Richard Donk  

Subject: Factcheck RD artikel 

  
Geachte heer Donk, 
  
U plaatste een artikel van bijzonder hoog gehalte (maar niet heus): 
https://www.rd.nl/vandaag/buitenland/bill-gates-als-spilfiguur-in-complotdenken-over-
corona-1.1665429 
  

Hieronder diverse links die u eens tot u moet nemen. Graag uw reactie. 
Link Bill Gates naar RIVM: https://www.rivm.nl/nieuws/who-faciliteert-nieuw-poliovaccin-
technology-transfer 
  

Bill Gates werd in 2017 voor korte tijd India uitgegooid omdat door zijn vaccins tegen polio 
500.000 kinderen verlamd raakten. Dit speelde in de periode 2000-2017. In die tijd kreeg ook 
het RIVM tientallen miljoenen van Gates om ... een poliovaccin te ontwikkelen! Hoever zit de 
wel heel duistere Gates in ons overheidsorgaan, het RIVM? Dan de WHO. Trump schortte 
onlangs de financiering ervan op omdat de WHO op de hand van China zou zijn. Wij deden 
onderzoek om deze uitspraak te verifiëren en kwamen erachter dat de WHO helemaal niet 
op de hand van China is, maar dat Bill Gates dit orgaan controleert, simpelweg omdat niet 
overheden maar de Foundation van Bill Gates de WHO controleert als diens grootste 
sponsor. Kijk dit coronajournaal! Want u moet weten wat andere media u niet vertellen! 
https://www.youtube.com/watch?v=3BEeYqdwVRQ 

  

Bill Gates: vaccinaties als middel om bevolkingsgroei te beperken, abortus wordt 
gezondheidszorg genoemd (zijn vader was directeur van Planned Parenthood, een 
abortusclub). 
Bill Gates voor TED 2010: https://www.youtube.com/watch?v=JaF-fq2Zn7I 
Geld storten in organisaties als WHO, RIVM maar ook omroepen als BBC en zelf fabrieken 
bouwen voor vaccins? Hoe noemen we dat ook alweer in het gunstige geval? 
Belangenverstrengeling of zoiets? 

  

WHO terreur in Kenia: https://www.ärzte-für-aufklärung.de/informationen/impfungen/ en 
http://www.kccb.or.ke/home/news-2/press-statement-by-the-kenya-conference-of-
catholic-bishops/ 

  

Ab Osterhaus (op een standbeeld gezet door het RD). Hij trok de whisky fles openen toen het 
eerste geval van Mexicaanse griep in NL kwam bij een kind (2009). Toen minister Ab Klink 34 
miljoen vaccins bestelde gingen zijn handen omhoog: 
https://www.wanttoknow.nl/gezondheid/vaccinaties-gezondheid/ab-osterhaus-de-fles-
jongens-de-griep-is-doorgebroken/ 

  

Gesprek met Rosa Koire over  UN Agenda 2030: https://youtu.be/3PrY7nFbwAY 

https://www.rd.nl/vandaag/buitenland/bill-gates-als-spilfiguur-in-complotdenken-over-corona-1.1665429
https://www.rd.nl/vandaag/buitenland/bill-gates-als-spilfiguur-in-complotdenken-over-corona-1.1665429
https://www.rivm.nl/nieuws/who-faciliteert-nieuw-poliovaccin-technology-transfer
https://www.rivm.nl/nieuws/who-faciliteert-nieuw-poliovaccin-technology-transfer
https://www.youtube.com/watch?v=3BEeYqdwVRQ
https://www.youtube.com/watch?v=JaF-fq2Zn7I
https://www.ärzte-für-aufklärung.de/informationen/impfungen/
http://www.kccb.or.ke/home/news-2/press-statement-by-the-kenya-conference-of-catholic-bishops/
http://www.kccb.or.ke/home/news-2/press-statement-by-the-kenya-conference-of-catholic-bishops/
https://www.wanttoknow.nl/gezondheid/vaccinaties-gezondheid/ab-osterhaus-de-fles-jongens-de-griep-is-doorgebroken/
https://www.wanttoknow.nl/gezondheid/vaccinaties-gezondheid/ab-osterhaus-de-fles-jongens-de-griep-is-doorgebroken/
https://youtu.be/3PrY7nFbwAY
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Onderzoeken naar Hydroxychloroquine (HCQ) i.c.m. een antibioticum en zink (zoals 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924857920300996) worden gewoon 
naar de prullenbak verwezen. Ook door Ton de Boer van het CBG (die geneesmiddelen 
vrijgeeft). 
 
Binnen 4 dagen zie je gewoon dat de patiënten genezen. Bij eerste klachten een test en als 
die positief is wordt hiermee gestart. Zie ook gesprek met Rob Elens: 
https://www.youtube.com/watch?v=UcoTXBjm2mg, 
https://www.youtube.com/watch?v=tn2sjkJ7PIQ. 
  

Het RD plaatst dan volgend artikel: https://www.rd.nl/vandaag/buitenland/who-stopt-
proeven-van-malariamedicijn-tegen-coronavirus-1.1665465, en heeft het alleen over 
Hydroxychloroquine. Daar gaat het niet over. Er zijn meer bestanddelen nodig. Dit artikel is 
dus vals. Over complottheorie gesproken. 
  

Onderstaande info van Café Weltschmerz (Ab Gietelink video 8): 
https://www.cafeweltschmerz.nl/8-ab-gietelink-i-het-nieuwe-abnormaal/ 

  

  

Allemaal complot theorieën zeker? 

  

Natuurlijk zijn er indianenverhalen, maar u suggereert nu dat er met Bill Gates en zijn 
Foundation niets aan de hand is?  
Daarnaast roept u maar wat in uw artikel zonder enige onderbouwing. Over 
complottheorieën gesproken. 
Wat is dit voor een journalistiek niveau? 

  
Met vriendelijke groet, 
 
M.G. van der Hoeven 
 

Geen reactie ontvangen   

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924857920300996
https://www.youtube.com/watch?v=UcoTXBjm2mg
https://www.youtube.com/watch?v=tn2sjkJ7PIQ
https://www.rd.nl/vandaag/buitenland/who-stopt-proeven-van-malariamedicijn-tegen-coronavirus-1.1665465
https://www.rd.nl/vandaag/buitenland/who-stopt-proeven-van-malariamedicijn-tegen-coronavirus-1.1665465
https://www.cafeweltschmerz.nl/8-ab-gietelink-i-het-nieuwe-abnormaal/
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From: M.G. van der Hoeven  

Sent: Wednesday, May 27, 21:17 PM 

To: Richard Donk 
Cc: Hoofdredactie RD    

Subject: Fw:Factcheck RD artikel 

  
Geachte heer Donk, 

Helaas heb ik nog geen reactie van u mogen ontvangen. Aangezien het RD christelijke 

kwaliteitsjournalistiek bedrijft, had ik wel meer verwacht van uw artikel. 

  

Verder wil ik u op het volgende complotartikel wijzen: https://radioisrael.nl/bill-gates-

vraagt-om-een-digitaal-certificaat-om-zo-aan-te-geven-wie-het-covid-19-vaccin-heeft-

ontvangen/ 

Als uw ogen nu nog niet opengaan m.b.t. Bill Gates dan vraag ik me af waarom u journalist 

bent? 

Met vriendelijke groet, 

M.G. van der Hoeven 

Geen reactie ontvangen  

https://radioisrael.nl/bill-gates-vraagt-om-een-digitaal-certificaat-om-zo-aan-te-geven-wie-het-covid-19-vaccin-heeft-ontvangen/
https://radioisrael.nl/bill-gates-vraagt-om-een-digitaal-certificaat-om-zo-aan-te-geven-wie-het-covid-19-vaccin-heeft-ontvangen/
https://radioisrael.nl/bill-gates-vraagt-om-een-digitaal-certificaat-om-zo-aan-te-geven-wie-het-covid-19-vaccin-heeft-ontvangen/
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2. WHO VEROORZAAKT PANDEMIEGEKTE 
 

From: M.G. van der Hoeven  
Sent: Saturday, July 18, 2020 11:59 AM 

To: Maarten Costerus  
Cc: Hoofdredactie RD  

Subject: WHO veroorzaakt pandemiegekte 

 
 
Geachte heer Costerus, 
  
U bent bij het RD medisch redacteur. Enige maanden geleden stuurde u mij een mail over 
het coronavirus.  
Aan de hand van uw kliksafe account kon ik achterhalen dat u bij het RD werkt als medisch 
redacteur. 
  
Aardig voor u is om eens 10 jaar terug in de tijd te gaan, en te kijken naar de Mexicaanse 
griep. 
  
Toen plaatste het RD nog een artikel: WHO veroorzaakt pandemiegekte. Zie 
https://www.rd.nl/artikel/375391-who-oorzaak-pandemiegekte 
  
Door die aangepaste definitie van een pandemie maken we nu hetzelfde mee met corona. 
Weer veroorzaakt de WHO een pandemiegekte. 
  
Het RD doet ook mee aan het angst zaaien met artikelen over record aantal besmettingen.  
  
Leest u het volgende artikel op mijn website: 
http://www.hetgekrookteriet.com/Diverse_artikelen/Corona_6.html 
  
Wanneer komt het RD eens tot inkeer? 
  
Met vriendelijke groet, 
  
M.G. van der Hoeven 
  
  

https://www.rd.nl/artikel/375391-who-oorzaak-pandemiegekte
http://www.hetgekrookteriet.com/Diverse_artikelen/Corona_6.html
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From: Maarten Costerus  

Sent: Saturday, July 18, 2020 8:25 PM 

To: M.G. van der Hoeven  
Cc: Hoofdredactie RD  

Subject: Re: WHO veroorzaakt pandemiegekte 

  
Geachte M.G. van der Hoeven, 
  
Dank voor uw mail. Dit soort berichten houden ons scherp. 
U heeft terecht een punt dat we geen angst moeten zaaien. Angst is een slechte raadgever, 
en past ons als christenen niet. Wij weten dat er Eén bovenstaat, Wie niets uit de hand 
loopt.  
Vanmiddag las ik nog in "In het spoor" (juli-nummer) dat de Spaanse griep opvallend genoeg 
snel verdween na de uitbraak in 1918, ondanks dat er geen vaccin of goed medicijn tegen 
was. Zo kunnen we vrezen voor een tweede, een derde of een vierde coronagolf, maar we 
weten niet of het God behaagt die te zenden - al verdienen we die wel, omdat Nederland en 
de rest van de wereld zich niet bekeert maar doorgaat in de zonde. 
  
Het is ook belangrijk om de gevolgen van corona (ziekte en sterfte) in perspectief te zien 
door ze te vergelijken met de griep. Dat wordt in de meeste (korte) berichten niet gedaan. 
Dat zou natuurlijk meer speurwerk en ruimte vragen.  
Daarnaast is het nog niet zo eenvoudig om corona met griep te vergelijken. Ik heb even op 
de website van het Amerikaanse CDC gekeken, 
https://www.cdc.gov/flu/about/burden/2018-2019.html , de bron waarop het grafiekje van 
Wikipedia is gebaseerd. Daar hebben ze het over 35,5 miljoen griepgevallen in de VS in de 
griepuitbraak van 2018-2019. Inderdaad véél meer dan de huidige 3,1 miljoen 
geregistreerde coronabesmettingen. Het verschil is echter dat corona zich blijft uitbreiden, 
ondanks alle genomen maatregelen. Dit heeft ermee te maken dat de meeste mensen 
nauwelijks immuun zijn voor corona, terwijl ze al wel kruisimmuniteit tegen influenza 
hebben opgebouwd. 
Als we over een jaar terugkijken op de periode 2020-2021, zou het best kunnen dat er dan 
ook 35,5 miljoen coronagevallen in de VS blijken te zijn. Of misschien nog wel flink meer, 
aangezien corona besmettelijker is dan griep. Zo heeft het influenzavirus dat de 
seizoensgriep veroorzaakt een R0-waarde van 0,9-2,1 en corona 2,5-3. Al schatten 
sommigen de besmettelijkheid van corona een stuk hoger: gemiddeld 5,7, zie 
https://en.wikipedia.org/wiki/Basic_reproduction_number 
  
Wat ik verder lees op de website van de CDC, is dat er tussen 2018-2019 zo'n 34.200 mensen 
overleden aan het influenzavirus. Op 35,5 miljoen griepgevallen is dat dus een 
sterftepercentage van 0,096%. 
Aan corona overleden er tot nu toe in de VS 134.000 mensen, op 3,1 miljoen geregistreerde 
besmettingen. Dat is een sterftepercentage van 4,3%. Kanttekening hierbij is dat het 
werkelijke aantal besmettingen alleen de geregistreerden betreft; maar ook van influenza 
weten we het totale aantal besmettingen, inclusief de asymptomatische, niet.  
Als ik deze cijfers vergelijk, blijkt dat corona zowel absoluut als relatief een hoger 
sterftecijfer kent dan influenza. 

https://www.cdc.gov/flu/about/burden/2018-2019.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Basic_reproduction_number
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Wat voor u ook aardig is om te lezen hierover, is een artikel van de Volkskrant over 
Viruswaanzin, zie https://www.volkskrant.nl/wetenschap/viruswaanzin-wat-klopt-er-van-de-
argumenten~b53de685/ 
Hierin staat dat het sterftepercentage van corona ongeveer 0,4% is (wereldwijd) terwijl dat 
van griep zo'n 0,1% (of preciezer: 0,096) is. Corona is dus 4x zo dodelijk. 
  
Overigens schrijft u moraliteit; u bedoelt mortaliteit. 
  
Ik heb trouwens niet aan de CHE maar aan de Wageningen University gestudeerd. Ik 
betwijfel of de links-liberale CHE-opleiding (als dat zo is) onze redacteuren (sterk) heeft 
beïnvloed. 
Wel is waar dat veel ANP-berichten min of meer klakkeloos worden overgenomen. We gaan 
er meestal gemakshalve vanuit dat dit persbureau zijn werk goed heeft gedaan. 
  
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wens u een goede zondag toe! 
  
Met vriendelijke groet, 
 
Maarten 
  

https://www.volkskrant.nl/wetenschap/viruswaanzin-wat-klopt-er-van-de-argumenten~b53de685/
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/viruswaanzin-wat-klopt-er-van-de-argumenten~b53de685/
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From: M.G. van der Hoeven  

Sent: Monday, July 20, 2020 12:18 PM 

To: Maarten Costerus  
Cc: Hoofdredactie RD  

Subject: Re: WHO veroorzaakt pandemiegekte 

  
Geachte heer Corsterus, 
  
Dank voor uw reactie. Het punt is dat de paniekzaaierij al begonnen is met de WHO. Men 
heeft het coronavirus in de categorie A geplaatst (in dezelfde lijst komt ook Ebola voor).  
Dat dit is gebeurt is een uiterst dubieuze zaak, want de mortaliteit van COVID-19 is totaal 
niet vergelijkbaar met Ebola, en volgt meer Influenza. 
De WHO stelde dat 3,4% zou komen te overlijden. Dit is elke keer afgezwakt en nu zit het 
rond de 0,3%.  
Het punt is dat je het dodenaantal niet moet vergelijken met het aantal besmettingen, want 
dat aantal weet je niet. Dat aantal varieert continue. Je moet het vergelijken met de 
bevolkingsgrootte. 
Dan geeft je een goede objectieve informatie. 
Daarnaast zijn er veel sterfgevallen toegeschreven aan corona, terwijl men met corona is 
gestorven. Dat is ook een heel ander punt. 
In Nederland is het sterftecijfer (volgens de RIVM gegevens) bij COVID-19 nog bij lange na 
niet het sterftecijfer aan de griep in 2018-2019.  
Waarom dan al die paniek? 
  
Het VK-artikel haalt verder The Lancet aan alsof het een gerenommeerd instituut is. Het is 
echter een leugen en bedrog organisatie die valse informatie over HCQ heeft verspreid. 
Vergeet dat niet! 
  
Ze vergelijken in het VK-artikel wel met de seizoensgriep van vorig jaar. Ook dat is vals, want 
je moet het met de erge griep van 2017-2018 vergelijken. Wat voor maatregelen namen we 
toen? 
Welke paniek werd er toen in de media gecreëerd?  NIKS. 
  
Een ander punt is verder dat Zweden het niet slechter doet dan Nederland, zonder lockdown 
wel te verstaan. Er zijn nog meer voorbeelden dat de lockdown totaal niet werkt en meer 
schade oplevert. Dat stellen de vele artsen in hun brandbrief terecht.  
  
Tot slot worden artsen beïnvloed om sterfgevallen aan corona te wijten. Ook als men niet 
getest heeft op corona. Het moet erger aangedikt worden dan het in werkelijkheid is. 
Ik begrijp niet dat het RD dit niet doorziet. 
  
Begin eens met onderzoeksjournalistiek zou ik zeggen. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
M.G. van der Hoeven 
 
Geen reactie meer ontvangen 
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3. CORONA – DE SIMPELE WAARHEID IN MINDER DAN 7 MINUTEN  
 

From: M.G. van der Hoeven  
Sent: Tuesday, July 21, 2020 21:19 PM 

To: Maarten Costerus  
Cc: Hoofdredactie RD  

Subject: Corona – De simpele waarheid in minder dan 7 minuten 

 
Geachte heer Costerus, 
  
Hierbij een interessante website met video van 7 minuten met heldere uitleg: 
https://the-iceberg.net/dutch 
  
De tekst op de website met drie punten lijkt me wel geschikt voor een artikel in het RD. 
  
Hierbij is Lukas 16:8b van toepassing als het gaat om waarheidsvinding. 
  
Neem het ter harte. 
  
M.vr.gr. 
  
M.G. van der Hoeven 
 

https://the-iceberg.net/dutch
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From: Maarten Costerus  
Sent: Thursday, July 23, 2020 3:31 PM 

To: M.G. van der Hoeven  
Subject: Re: Corona - De simpele waarheid in minder dan 7 minuten (video) 

  
Beste M.G. van der Hoeven, 
  
Mooi filmpje, zit professioneel in elkaar! 
Ergens in het filmpje hoorde ik: wat experts en de media u niet vertellen. Dat is voor mij al 
voldoende reden om er niets van te geloven. Ook is het filmpje niet voor niets gecensureerd 
door YouTube. 
  
De drie punten op de website komen best wetenschappelijk over, maar zijn toch onjuist. Ik 
zou ze hierbij kunnen weerleggen, maar dat kost me teveel tijd. 
  
Als krant baseren we ons liever op betrouwbare bronnen en deskundigen dan op filmpjes of 
websites van anonieme complotdenkers. Dat zult u wel begrijpen. 
  
Met vriendelijke groet, 
 
Maarten Costerus 
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From: M.G. van der Hoeven  

Sent: Thursday, July 23, 2020 20:24 PM 

To: Maarten Costerus  
Cc: Hoofdredactie RD  

Subject: Re: Corona – De simpele waarheid in minder dan 7 minuten 

 
 
Geachte heer Costerus, 
  
Wat een kinderachtige reactie. 
  
Er werd gezegd dat de media een deel van het verhaal vertellen. En dat is gewoon absolute 
waarheid. 
Ze hebben het over kruis- of achtergrond immuniteit en nemen het cruiseschip als 
voorbeeld. 
  
Het filmpje is gecensureerd geweest door YouTube, maar inmiddels kon ik het weer zien op 
YouTube. Kennelijk vonden ze het bij nader inzien toch niet censurabel.  
  
De drie punten zijn wel degelijk juist en het feit dat u de moeite niet neemt om erop te 
reageren zegt mij genoeg. Dat is tekenend voor de Main Stream Media of het nu Telegraaf of 
RD is.  
  
U spreekt over complot denkers, ach man je weet niet waar je het over hebt. 
Als je spreekt met huisarts Rob Elens dan hoor je hetzelfde verhaal. 
Als je met de vele medici spreekt die een brandbrief hebben opgesteld (u zult het wel weten 
hoop ik) dan hoor je hetzelfde verhaal. 
Dat allemaal wegzetten als complot is gewoon ongelooflijk. 
Eerst roept de WHO dat 3,4% sterft en nu is het al gezakt naar een tiende daarvan. Over 
complot gesproken. 
  
Uw reactie is ook tekenend voor kranten die copy paste als uitgangspunt hebben en geen 
onderzoeksjournalistiek bedrijven. 
Weet u wat een goede onderzoeksjournalist altijd als vraag heeft? De volgende vraag: Is het 
wel zo? 
Maar het RD gelooft klakkeloos wat ze wordt voorgeschoteld door instituten die mede 
betaald worden door Bill Gates. 
Ook zogenaamde objectieve virologen als Ab Osterhaus (Hij is gewoon een crimineel die 
tijdens de Mexicaanse griep in 2009 de whisky fles opentrok, en zijn handen in de lucht stook 
toen minister Ab Klink 34 miljoen vaccins bestelde). Dit soort gasten krijgt een hele pagina in 
het RD, maar hem daarover bevragen? Nee hoor... 
  
M.G. van der Hoeven 
 

Geen reactie meer gehad  
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4. ARTIKEL OVER PCR-TEST IN HET RD 
 
Van: M.G. van der Hoeven  
Verzonden: maandag 30 november 2020 20:43 

Aan: Maarten Costerus 
CC: Hoofdredactie RD 

Onderwerp: Artikel over PCR test in het RD 

  

Geachte heer Costerus, 
  
In het artikel https://www.rd.nl/meer-rd/gezondheid/pcr-test-overleeft-stortvloed-aan-
kritiek-1.1718351  komt Marion Koopmans aan het woord. 
  
Wat echter verzwegen wordt in het artikel is dat de PCR niet aantoont of iemand 
besmettelijk is.  
  
Er wordt een stukje virus RNA gevonden, maar dat zegt NIETS over besmettelijkheid. 
Hieronder zegt ze dat op NPO 1: 
  
https://twitter.com/i/status/1332234537972207616 
  
De PCR test is dus een volledig onbetrouwbare test hetgeen door veel wetenschappers 
waaronder dhr. Borger haarfijn is aangetoond. 
  
U plaatst dit artikel in het kader van de serie over complotten, maar het RD werkt zelf mee 
aan het onder de pet houden van de waarheid, dus een complot tegen de waarheid. 
  
En op basis van een valse PCR test en positieve testuitslagen wordt beleid gemaakt door de 
overheid om beperkingen op te leggen, mensen in quarantaine te plaatsen en mondkapjes 
te verplichten. 
  
Het wordt HOOG tijd dat het RD eens van zijn leugenschreden terugkeert en stopt om de 
spreekbuis van de overheid te zijn. 
Wat een verschrikkelijk walgelijke krant is het RD geworden. Nog erger dan de Telegraaf, 
want het RD doet het onder de schijn van Bijbels genormeerd.  
  
Met vriendelijke groet, 
  
M.G. van der Hoeven 
  

https://www.rd.nl/meer-rd/gezondheid/pcr-test-overleeft-stortvloed-aan-kritiek-1.1718351
https://www.rd.nl/meer-rd/gezondheid/pcr-test-overleeft-stortvloed-aan-kritiek-1.1718351
https://twitter.com/i/status/1332234537972207616
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From: Maarten Costerus  

Sent: Tuesday, December 1, 2020 9:34 AM 

To: M.G. van der Hoeven  
Cc: Hoofdredactie RD  

Subject: RE: Artikel over PCR test in het RD 

  
Geachte heer Van der Hoeven, 
  
Dank voor uw mail. 
 
Of de PCR-test kan aantonen of iemand besmettelijk is, heb ik in een eerder artikel 
uitgelegd. Zie https://www.rd.nl/meer-rd/gezondheid/wat-de-coronatest-ons-wel-en-niet-
kan-vertellen-1.1688142 
De test toont aan of iemand het virus bij zich heeft. De test kan ook ongeveer zeggen 
hoeveel virussen. Die hoeveelheid is daarmee een maatstaf voor iemands besmettelijkheid. 
Mijn advies zou zijn bij een positieve testuitslag: vraag na wat de Ct-waarde was. Hoe lager 
die is, hoe meer virussen u dan bij zich draagt. Mijn inschatting (maar daar is discussie over) 
is dat een Ct-waarde rond de 20 duidt op heel besmettelijk, rond de 25 op een beetje 
besmettelijk, en boven de 30 op nauwelijks tot niet besmettelijk. 
  
Verreweg de meeste virologen in Nederland zullen het eens zijn met de strekking van het 
artikel. Biochemicus Mario Ortiz Buijsse is een van de weinige Nederlandse wetenschappers 
die de PCR-test slecht vinden (Peter Borger reken ik niet mee, want hij woont in Duitsland). 
De PCR-test wordt algemeen beschouwd als de gouden standaard in de medische 
diagnostiek. Onze krant volgt daarom niet de overheid, maar de wetenschappelijke 
consensus. 
Overigens heb ik de indruk dat Mario Buijsse er zelf niet zo van overtuigd is dat de PCR-test 
helemaal geen corona kan aantonen. Alleen legt hij er de vinger bij dat de test RNA-deeltjes 
en geen intacte virussen aantoont. Dat mag waar zijn, net zoals een hoefafdruk niet 
hetzelfde is als een paard, maar wel aantoont dat er recent een paard is geweest. Ander 
voorbeeld: bij de roep van een bosuil ’s nachts zie je geen bosuil, maar je kunt er wel zeker 
van zijn dat ‘ie in de buurt zit. Zo verklapt virus-RNA dat er virussen aanwezig zijn. 
  
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Maarten Costerus 
Medisch redacteur RD 

  
  

https://www.rd.nl/meer-rd/gezondheid/wat-de-coronatest-ons-wel-en-niet-kan-vertellen-1.1688142
https://www.rd.nl/meer-rd/gezondheid/wat-de-coronatest-ons-wel-en-niet-kan-vertellen-1.1688142
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From: M.G. van der Hoeven  

Sent: Tuesday, December 1, 2020 23:39 PM 

To: Maarten Costerus  
Cc: Hoofdredactie RD  

Subject: RE: Artikel over PCR test in het RD 

 
 
Geachte heer Costerus, 
  
U beperkt het aantal wetenschappers wel erg als het gaat om de betrouwbaarheid van de 
PCR-test. 
  
https://www.hpdetijd.nl/2020-09-27/drie-wetenschappers-de-coronatest-is-
onbetrouwbaar-en-het-testbeleid-faalt/ 
  
Zelfs Marion Koopmans zegt nu dat de PCR-test geen besmetting met corona aantoont. Daar 
komt ze nu pas mee nu ze merkt dat de grond een beetje heet onder haar voeten begint te 
worden met de valse paper die ze mede heeft opgesteld en die door Peter Borger en 
anderen onderuit wordt gehaald. Dat zijn feiten meneer Costerus en die kunt u niet 
weerleggen. U slaat maar een beetje in de lucht met uw opmerkingen. Ik zou zeggen: 
organiseer eens een bijeenkomst met Peter Borger, Marion Koopmans, Jaap van Dissel, 
Mario Ortiz Buijsse en dr. Mike Yeadon (voormalig vice president van farmaceutisch bedrijf 
Pfizer). Wilt u nog meer namen, zeg het maar. 
  
Ook het RIVM heeft dat bij monde van Jaap van Dissel onlangs gezegd tijdens een briefing in 
de Tweede Kamer tegen Wybren van Haga (FvD). 
  
We kunnen de lijst met critici uit binnen- en buitenland gemakkelijk uitvoeren. Het feit dat u 
Peter Borger op een zijspoor stelt omdat hij in Duitsland woont vind ik een zielige uitspraak. 
Wat doet dat er toe waar iemand woont meneer Costerus? Het gaat om de feiten. 
  
De enige test die geschikt is is een bloedtest. De PCR-test is ontwikkeld voor in een 
laboratorium omgeving en niet voor teststraten in de buitenlucht. 
  
Het feit dat je niet weet of je besmettelijk bent door een positieve uitslag is schandalig. 
Mensen worden op valse gronden angst aangepraat en in quarantaine gezet. 
Die hele coronadictatuur begint inmiddels de spuigaten uit te lopen, en ze moeten van alles 
verzinnen om de maatregelen maar te handhaven en uit te breiden. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
M.G. van der Hoeven 
 

Einde mailwisseling   

https://www.hpdetijd.nl/2020-09-27/drie-wetenschappers-de-coronatest-is-onbetrouwbaar-en-het-testbeleid-faalt/
https://www.hpdetijd.nl/2020-09-27/drie-wetenschappers-de-coronatest-is-onbetrouwbaar-en-het-testbeleid-faalt/
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5. PCR BERICHTGEVING 
 
Van: M.G. van der Hoeven   
Verzonden: zaterdag 5 december 2020 14:29 

Aan: Maarten Costerus 
CC: Hoofdredactie RD 

Onderwerp: PCR berichtgeving  

 

Geachte heer Costerus, 
  
U blijft maar doorgaan met het PCR bedrog en hierover artikelen schrijven die de mensen 
zand in de ogen strooit. 
  
https://www.rd.nl/artikel/903081-pcr-test-wel-degelijk-goed-bruikbaar-voor-vaststellen-
coronabesmetting 
  
Viroloog Koopmans zegt nu dat de test wel gebruikt kan worden om te bepalen of je het 
virus hebt gehad, maar minder geschikt is om te zeggen dat je nog besmettelijk bent. 
  
Om dat laatste gaat het, verdraaid nog aan toe, toch, meneer Costerus! 
  
Er worden vals-positieven in quarantaine geplaatst wat totaal ontoelaatbaar is. 
  
Er wordt op de vele vals-positieven overheidsbeleid gemaakt wat totaal ontoelaatbaar is. 
  
De PCR-test is ontwikkeld als laboratorium test, wordt veel te veel versterkt om überhaupt 
maar wat te kunnen meten, en is dus totaal ongeschikt. 
  
U blijft meehuilen met de wolven in het bos.  
  
De overheid zal never nooit toegeven dat het fout is geweest om hierop het beleid te 
baseren, want dan moet ze gezichtsverlies lijden. 
  
Het is niet als met de toeslagaffaire. Ze vegen elke keer hun eigen straatje schoon. 
  
 Net als met het nieuwe fake artikel van Kors van der Ent, die zelfs de steen uit de slinger 
gaat vergelijken met een vaccin tegen corona. Pure blasfemie wat deze dokter doet. Pure 
leugens als het gaat om menselijke cellen die gebruikt worden in vaccins.  
  
„Zonder vaccinaties zullen de komende drie tot vier jaar wereldwijd miljoenen mensen aan 
het coronavirus overlijden en tientallen miljoenen mensen met langdurige restverschijnselen 
te kampen hebben.”, zo begint het artikel. Dus de toon is alweer gezet in het RD. Hoeveel 
mensen sterven er jaarlijks aan de griep, meneer Costerus?  De griep is dit jaar verdwenen 
en vervangen door Covid-19.  
  
Daarnaast is onbekend wat de lange termijn gevolgen zijn van de corona vaccins. De big 
pharma is ingedekt want die hebben bedongen niet aansprakelijk gesteld te kunnen worden 
voor negatieve gevolgen bij gebruik van deze vaccins. 

https://www.rd.nl/artikel/903081-pcr-test-wel-degelijk-goed-bruikbaar-voor-vaststellen-coronabesmetting
https://www.rd.nl/artikel/903081-pcr-test-wel-degelijk-goed-bruikbaar-voor-vaststellen-coronabesmetting
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Pure maffia praktijken zijn dat.  
  
http://www.hetgekrookteriet.com/Diverse_artikelen/Corona-vaccin.html 
  
http://www.hetgekrookteriet.com/Diverse_artikelen/Dr_Plotkin.html 
  
De spoedwet is volgens De Jonge nodig totdat er een vaccin is. We hebben al eerder 
gewezen op het gevaar van dit vaccin en vaccins in het algemeen door gebruik van 
menselijke cellijnen afkomstig van abortus en de nieuwe vaccins met RNA technologie. 
Primair dienen vaccinaties te worden afgewezen omdat het indruist tegen Gods 
voorzienigheid wat een Christen belijdt zoals in HC Zondag 10 wordt verwoord op grond van 
Gods Woord, en secundair (maar niet van minder gewicht) is het feit dat menselijke cellijnen 
(MRC-5, PER.C6, HEK-293 en WI-38) worden gebruikt in vaccin ontwikkelingen. U tikt de 
genoemde cellijnen maar in op de volgende website: 
 
https://web.expasy.org/cgi-bin/cellosaurus/search 
  
 Ga maar lekker door met uw misleidende berichtgeving, meneer Costerus. 
  
Dat geldt ook voor de hoofdredactie die valse artikelen, zoals van Kors van der Ent toelaat.  
  
Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel. 
  
Nog belangrijker. U komt straks allen voor God te staan en zult op duizend vragen geen 
enkele antwoord hebben. 
  
M.G. van der Hoeven 
 

Nu komt de hoofdredactie van het RD met een reactie  

http://www.hetgekrookteriet.com/Diverse_artikelen/Corona-vaccin.html
http://www.hetgekrookteriet.com/Diverse_artikelen/Dr_Plotkin.html
https://web.expasy.org/cgi-bin/cellosaurus/search
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From: Hoofdredactie RD 

Sent: Saturday, December 5, 2020 8:18 PM 

To: M.G. van der Hoeven  
Cc: Maarten Costerus  

Subject: RE: PCR berichtgeving  

  
Geachte heer Van der Hoeven, 
  
Dank voor uw mail, waarin u ons opnieuw aanspreekt op onze artikelen over de PCR-test en 
vaccinatie. Eerder heeft collega Maarten Costerus u daar al over geantwoord. Ik betreur het 
dat we hierover zo van mening blijven verschillen, terwijl we toch wel degelijk ons inspannen 
om evenwichtige informatie te bieden en wetenschappers met uiteenlopende visies aan het 
woord te laten (denk aan dr. Borger en prof. Koopmans). En als het om de bijdrage van dr. 
Van der Ent gaat: dat is een column met een persoonlijke mening die niet per se die van de 
hoofdredactie vertolkt. In het artikel waarin we drie predikanten over vaccinatie aan het 
woord hebben gelaten, heeft u kunnen zien dat we óók ruimte bieden aan de afwijzende 
visie op vaccinatie. Datzelfde geldt voor het artikel van vaccinatie voor verpleegkundigen. 
  
Voor we nu weer verder gaan met het per mail reageren op elkaar, zou ik u graag een ander 
voorstel doen. Is het niet beter om elkaar eens te ontmoeten en met elkaar in gesprek te 
gaan. Als u daar toe bereid bent, laat ik daar graag een afspraak voor maken. 
  
Hartelijke groet en Gods zegen gewenst op de komende rustdag, 
  
Steef de Bruijn 
REFORMATORISCH DAGBLAD 
hoofdredactie 
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From: M.G. van der Hoeven  

Sent: Tuesday, December 8, 2020 12:02 AM 

To: Hoofdredactie RD  
Cc: Maarten Costerus  

Subject: Re: PCR berichtgeving  

  
Geachte heer De Bruijn, 
  
Alle reguliere media in Nederland zijn op de hand van de overheid.  
Er worden geen kritische vragen gesteld, ook niet tijdens persconferenties door RD 
journalisten. 
Stelt u zich wel eens de vraag of het hele coronabeleid wel over onze gezondheid gaat?  
Of dat er andere zaken spelen? 
Wat te denken van de massale censuur op YouTube, Facebook, Twitter, Google.  
Wat te denken over het eenzijdige verhaal wat de media brengt. 
Wat te denken van de politiestaat die gecreëerd wordt. Wellicht heeft u de beelden in 
Nunspeet wel gezien over mensen die in de boeien zijn geslagen omdat ze geen mondkapje 
wilden dragen. 
Wat te denken van wetenschappelijke testen, zoals van de TU Delft, die aantoont dat 
mondkapjes totaal niet helpen tegen het coronavirus. 
Waarom bent u als krant niet zeer kritisch over dit gebeuren? 
De hele anderhalve samenleving, de anderhalve meter kerk, de fake quarantaine 
maatregelen, druisen in tegen de Bijbel. 
Waarom legt u daar de vinger niet bij als Reformatorische krant? 
Waarom plaatst het RD artikelen waarbij de Bijbel misbruikt wordt, zoals in het artikel van 
Kors van der Ent? Dat kunt u niet bagatelliseren door te zeggen dat het een column met een 
persoonlijke mening is.  
Waarom plaatst u niet artikelen over vaccins die worden gemaakt door gebruik van 
menselijke cellen uit abortussen? Dr. Plotkin heeft dit onder ede toegegeven, maar het RD 
ontkent dit met diverse artikelen, of bagatelliseert het met NPV artikelen, alsof het maar om 
één abortus zou gaan. Dat zijn gewoon allemaal leugens. 
Waarom plaatst u niet artikelen over de nieuwe RNA technologie, wat gewoon geknutsel is 
aan het menselijk DNA en waarvan in de kamerbrief van 16 november staat dat de risico’s 
voor langer termijn onbekend zijn. Dat betreft de vaccins van Moderna en Pfizer. 
Waarom plaatst het RD artikelen die Ab Osterhaus paginagroot op een voetstuk zet, terwijl 
deze man in 2009 de whisky fles opentrok met het eerste geval van de Mexicaanse griep. 
Handen in de lucht na de order van minister Ab Klink. 
Waarom doet het RD geen onderzoek, en confronteert ze deze man hier niet mee?  
Waarom niet Rutte kritisch benaderen, want deze man en De Jonge liegen alles bij elkaar. 
Denk aan hoe ze omgaan met de PCR-test, zonder in te gaan op vragen van kamerlid W. van 
Haga.  
Wat te denken van medicatie met HCQ en aanvullende middelen die in de hoek van 
kwakzalverij is geplaatst, en wat nu blijkt na onderzoeken dat het wel degelijk helpt. Alleen 
de overheid zegt dat alleen een vaccin het kan oplossen. Dat is duivels, meneer De Bruijn! 
Waarom niet kritisch op het WHO beleid, wat weigert om Covid-19 uit de groep A ziekten te 
halen. Daar zit ook Ebola in. Covid-19 is niet het killervirus wat ze elke keer roepen. De 
overheid roept ook dat het een zeer gevaarlijk virus is, maar dat blijkt niet uit de praktijk van 
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overheidsdienaren zoals minister Grapperhaus. Waarom überhaupt een huwelijksfeest 
organiseren als het zo’n gevaarlijk virus is.  
Waarom mag je wel in een restaurant eten in een hotel (als je daar een overnachting boekt), 
maar in een restaurant eten als je thuis overnacht mag niet. Wat is dat voor vreemde 
politiek? 
Waarom moet iedereen beperkingen worden opgelegd, terwijl 99,5% van de bevolking geen 
last heeft van Covid-19. Bescherm de 0,5% die er wel last van heeft, en waarvan een 
gedeelte in het ziekenhuis komt en een nog kleiner deel op de IC. 
Waarom zijn de noodhospitalen in Ahoy en MECC niet gebruikt?  
Eerst waren de doden het probleem voor Rutte, en nu alleen nog de besmettingen (wat 
geen besmettingen zijn omdat het niet aangetoond kan worden met een positieve PCR test 
uitslag). Rutte houdt maar vol dat het om besmettingen gaat. Waarom hier niet kritisch 
over? 
Waarom niet kritisch over de gevolgschade voor de reguliere zorg, uitstel van 
behandelingen, enorme schade in de derde wereldlanden. Het lijkt wel over Covid-19 het 
grootste probleem is.  
Waarom niets over the great reset die het World Economic Forum wil met aan het hoofd 
Klaus Schwab? 
Waarom niet de rol van de WHO kritisch benaderen? 
Waarom niet de geldstromen van de Bill & Melinda Gates Foundation onderzoeken? Follow 
the money zou ik zeggen. Dan zie je dat mediabedrijven wereldwijd, maar ook het RIVM, aan 
deze foundation zijn gelinkt. 
Waarom niet de duivelse plannen van WHO en Bill Gates met vaccinatieprogramma’s in 
Kenia en India onderzoeken en aan de orde stellen? Waarbij in Kenia extra stoffen zijn 
toegevoegd die onvruchtbaarheid bevorderen. 
Waarom Bill Gates als weldoener neerzetten door Ger Gem dominee W.A. Zondag?   
Moet ik de lijst nog veel langer maken? 
Het RD onderzoekt het niet, en zit puur op de lijn van de overheid (net als de kerken), 
waarbij Romeinen 13 wordt misbruikt om klakkeloos de overheid te volgen. 
Gehoorzaamheid heeft grenzen, maar over die grenzen heeft u het niet. 
Er wordt door de reguliere media nog amper onderzoeksjournalistiek gepleegd. Dan moet u 
maar eens Karel van Wolferen aan het woord laten, in plaats van alleen maar een artikel 
waarin de UvA afstand neemt van ‘desinformatie’ door deze oud-hoogleraar. 
Dan hebben we het alleen nog maar over het coronabeleid en niet over andere zaken zoals 
het theologenblog (waar de paus wordt verheerlijkt), homoseksualiteit (de leer van homo-
christen zijn), de politiek (geen kritisch geluid op de SGP-politiek, wat indruist tegen de 
Bijbel), enz...  
Er zijn kinderen dezer wereld die voorzichtiger zijn dan de kinderen des lichts (kerkmensen) 
in hun geslacht,  daarvoor verwijs ik u naar de volgende docu waar kritische vragen gesteld 
worden: https://docsfair.nl/covid19movie. Ga die beiden maar eens bekijken. 
Natuurlijk wil ik best over al deze punten met u in gesprek.  Al vraag ik me af wat het 
überhaupt nog op zal leveren.  Maar misschien kunt u me over de streep trekken over de 
inhoud van het gesprek naar aanleiding van bovengenoemde punten. Alvast dank voor uw 
reactie. 
 
Met vriendelijke groet, 
M.G. van der Hoeven 

https://docsfair.nl/covid19movie
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Van: M.G. van der Hoeven 

Verzonden: vrijdag 11 december 2020 22:22 

Aan: Hoofdredactie RD 

CC: Maarten Costerus 

Onderwerp: Fw: PCR berichtgeving  

 

Geachte heer De Bruijn, 

Ik heb niets meer vernomen. 

Aanvullend nog wel een interessant artikel van Rypke Zeilmaker over het RD.  

https://www.interessantetijden.nl/2020/12/09/reformatorisch-dagblad-vals-getuigenis/ 

Met vriendelijke groet, 

M.G. van der Hoeven 

  

https://www.interessantetijden.nl/2020/12/09/reformatorisch-dagblad-vals-getuigenis/
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From: M.G. van der Hoeven  

Sent: Friday, December 11, 2020 22:22 PM 

To: Hoofdredactie RD  
Cc: Maarten Costerus  

Subject: FW: PCR berichtgeving 

 
Geachte heer De Bruijn, 
  
Mijn reactie staat (in bruin) tussen de regels door. 
  
From: Hoofdredactie RD 

Sent: Saturday, December 12, 2020 11:03 AM 
To: M.G. van der Hoeven  

Cc: Maarten Costerus  

Subject: RE: PCR berichtgeving 

  
Geachte heer Van der Hoeven, 
  
Dank voor uw mails van afgelopen dinsdag en gisteren. Ik had er inderdaad nog niet op 
gereageerd – u zult zich kunnen voorstellen dat er op onze redactie veel werk verzet moet 
worden en daarom was het er nog niet van gekomen. 
  
In mijn vorige mail heb ik u voorgesteld om met elkaar in gesprek te gaan. Ik waardeer het 
dat u daartoe bereid bent, maar u stelt tegelijkertijd weer een groot aantal vragen. Ook 
daarvoor geldt dat die zich niet in enkele zinnen laten beantwoorden. Ik doe een poging om 
er een lijn in te ontdekken en daar op in te gaan. 
  
U noemt de kwestie van censuur bij sociale media en eenzijdigheid bij andere media. Nu volg 
ik persoonlijk al heel lang de ontwikkelingen op het gebied van digitalisering en media, al 
sinds de jaren ’80 van de vorige eeuw. De grote lijn daarbij is dat individuen steeds meer 
mogelijkheden hebben gekregen om zelf een mediakanaal te vormen, eerst via mailing lists, 
daarna persoonlijke websites, via sociale media als MSN, Facebook en YouTube. Parallel 
daaraan ontwikkelden zich algoritmen waardoor mensen steeds meer geïnformeerd werden 
over de ideeën die hen het meest aanspraken terwijl andere denkbeelden letterlijk buiten 
beeld bleven. Dat deze media gebruik maakten van zulke algoritmen is weer verbonden met 
hun business model. Het resultaat is echter de tijd die we nu beleven: ieder kiest zijn eigen 
‘bubbel’ en raakt steeds meer overtuigd van zijn eigen gelijk, zonder zich kritisch open te 
stellen voor denkbeelden van anderen. We krijgen dagelijks mails van mensen die op deze 
manier beïnvloed zijn.  
  
Het grote verschil met de traditionele media is dat die een redactie hebben waar een 
gezamenlijk gedragen visie bestaat op maatschappelijke trends – en dat bepaalt de kleur van 
deze media. Of het nu de NOS, de Volkskrant of het RD is. Dan naar een paar vragen die u 
stelt: 
- Waarom worden Facebook en YouTube gecensureerd? Dat zijn geen media maar bedrijven. 
Zij zijn afhankelijk van adverteerders. Die weigeren hun campagnes als Facebook en YouTube 
complotideeën verspreiden. Dat is dus louter een commerciële afweging – even afgezien van 
landen als China en Saudi-Arabië, waar de regering beperkingen aan deze media oplegt. In 
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Nederland is er geen enkele beperking opgelegd aan sociale media buiten de wettelijke 
beperkingen (kinderporno etc.). 
- Waarom zijn media eenzijdig? Media zijn helemaal niet eenzijdig. Het RD bericht heel 
anders over corona en kerkgang dan de Volkskrant. Maar de meeste media met een brede 
redactie zijn van mening dat corona een ernstige ziekte is en dat de overheidsmaatregelen 
nuttig zijn. Daarom besteden ze er aandacht aan. 
  
De sociale mediabedrijven zijn geen uitgeverijen en mogen niet afwijkende meningen 
censureren (of het moet oproepen tot geweld of andere zaken). Het valt op dat consequent 
video’s over gevaren van vaccinatie worden ondermijnd, of video’s over HCQ. Er worden 
kritische vragen gesteld over PCR die ook worden verwijderd. Soms komen ze later weer 
terug. Maar de trend is zeker. U weet wellicht ook dat de CEO’s van Twitter en Facebook zijn 
ondervraagd in Amerika vanwege hun censuur. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=pOdrPruSnrw 
  
https://www.youtube.com/watch?v=0NhYTm2auyw 
  
YouTube handelt in strijd met hun community guidelines:  
 
https://www.youtube.com/howyoutubeworks/policies/community-guidelines/   
 
door video’s over HCQ of tegen het coronavaccin te verwijderen. Dat heeft niets met een 
businessmodel te maken. Het heeft te maken met het feit dat de Big Tech bedrijven 
samenspannen met WHO, Bill Gates (ex Microsoft), World Economic Forum, de BLM 
beweging. Daarnaast zijn ze politiek ook tégen Trump en dat merk je.  Ze moeten beseffen 
dat ze geen krant zijn met een eigen redactie maar een communicatie platform. 
Dan past het niet om daar ongeoorloofde censuur toe te passen. De sociale media, in 
combinatie met de smartphone, heeft wel veel impact. Nieuws wat via kranten nog onder 
het tapijt geveegd kon worden, gaat nu als een lopend vuurtje over de wereld.  
  
Over het verspreiden van complotideeën. Alles wat niet in lijn is met het coronabeleid van 
de WHO en de marionetten van de regeringen (die het WHO beleid uitvoeren) wordt een 
complot genoemd. Wat eenzijdig betreft. Alle main stream media, dus ook het RD, 
publiceren in lijn  met het beleid van de overheid. U bent helemaal niet kritisch tegenover 
het overheidsbeleid (en dat zou u moeten zijn vanuit Bijbels perspectief). Uw journalisten 
stellen ook geen kritische vragen tijdens persconferenties. Het is allemaal nee meneer, ja 
meneer.  
U publiceert ook in de lijn dat de overheidsmaatregelen met de 1,5 meter samenleving 
nuttig zijn, terwijl u totaal geen oog hebt voor het feit dat het middel erger is dan de kwaal. 
De overheid roept maar dat hun maatregelen helpen als de zogenaamde besmettingen wat 
dalen. Terwijl er totaal geen bewijs voor is. Corona is niet de enige ziekte in de wereld. De 
griep is verdwenen en is vervangen door Covid-19. Dat blijkt uit de cijfers. De wereld staat op 
zijn kop omdat voor de hedonistische mens de persoonlijke lichamelijke gezondheid het 
hoogste goed is. 
En voor de meeste kerkmensen is dat tegenwoordig ook zo. Het is ongekend wat met de 
dictatoriale coronawet ( https://youtu.be/Q240VrIUbGE) in elkaar is geknutseld onder het 

https://www.youtube.com/watch?v=pOdrPruSnrw
https://www.youtube.com/watch?v=0NhYTm2auyw
https://www.youtube.com/howyoutubeworks/policies/community-guidelines/
https://youtu.be/Q240VrIUbGE
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mom van de gezondheid. De gevolgen van covid-19 zijn qua sterfgevallen niet hoger dan een 
griepgolf van 2017-2018. Ook als u kijkt naar de totale sterftecijfers over de jaren op het CBS 
dan is er niets afwijkends in te bespeuren. De regering is er door kamerleden als Baudet en 
Van Hage vaak mee geconfronteerd, maar ze wuiven het weg en gaan er niet op in. Voor mij 
al voldoende om niet mee te werken aan het beleid om de Great Reset van Klaus Schwab uit 
te voeren in samenspel met de VN, WHO, Bill Gates enz.... U doorziet totaal het grotere 
plaatje niet achter dit gebeuren en kijkt niet verder dan uw neus lang is. 
  
Dat brengt me bij een andere lijn die ik in uw vragen bespeur, de visie op de overheid en de 
noodzaak om de maatregelen wel of niet op te volgen. Ik lees in de Heidelbergse 
Catechismus dat we gehouden zijn de overheid “alle eer, liefde en trouw” te bewijzen. Zélfs 
als ze dwalen, moeten we “met hun zwakheid en gebreken geduld hebben”. Kunt u me één 
verklaring noemen die een vrijbrief voor ongehoorzaamheid geeft? Als de overheid u 
verplicht om mondkapjes te dragen in publieke ruimtes, moet u daar evenzeer aan 
gehoorzamen als aan de maximumsnelheid op de weg. Al zou de overheid u verplichten om 
die mondkapjes bovenop uw hoofd te zetten… Natuurlijk, dat zou een dwaze maatregel zijn, 
dat beseft iedereen, maar het staat u en mij niet vrij om dan maar ongehoorzaam te zijn. U 
zegt dat gehoorzaamheid grenzen heeft. Inderdaad – maar leest u daarover bijgaand artikel 
eens dat ik schreef voor het Kerkblad van de OGGiN, o.a. over artikel 36. 
  
Als maatregelen gebaseerd zijn op leugen en bedrog dan dient een Christen die helemaal 
niet op te volgen. Ook de zogenaamde positieve testen, die niets zeggen over 
besmettelijkheid, worden gebruikt om mensen op te sluiten. Totaal on-Bijbels. Ook dat dient 
niet opgevolgd te worden. Mag ik eens vragen waar voor u de grens ligt? Gehoorzaamheid is 
namelijk niet onbegrensd (Hand. 5:29). Wel dient een Christen het gebed voor de overheid 
niet na te laten, maar dat is nog wat anders dan klakkeloos volgen van de overheid. Dat 
bedoelt Romeinen 13 in elk geval niet. Trouwens, de rechter heeft enkele jaren geleden een 
uitspraak gedaan dat een winkel geen publieke ruimte is. De overheid zegt nu dat het 
mondkapje in alle publieke ruimtes, zoals overheidsgebouwen en winkels, gedragen moet 
worden. Dat is dus in strijd met de  jurisprudentie.  Zie  
 
http://www.hetgekrookteriet.com/Diverse_artikelen/ECLI_NL_RBAMS_2014_5688.pdf 
  
Wat betreft uw artikel. Van de overheid mocht hij niet de leer van Christus verkondigen. 
Daar ging hij tegenin en gehoorzaamde niet. Dat heeft hij toen met de dood moeten 
bekopen. Als de overheid zou verplichten om je winkel op zondag te openen, dan zal een 
Christen hier ook geen gehoor aan geven, want het is in strijd met Gods Woord. In algemene 
zin dient de overheid gehoorzaamd te worden, maar in absolute zin niet. Dat geldt ook voor 
de kerkelijke overheid. De apostelen gehoorzaamden ook niet het kerkelijk sanhedrin om 
niet meer in de Naam van Jezus te spreken. In onze situatie maakt de overheid Covid-19 zo 
erg als Ebola en spreekt over een zeer gevaarlijk virus. Dat zijn gewoon leugens. Dat geldt 
ook voor de hele coronawet. Die is totaal on-Bijbels en dan gaat de SGP voor stemmen. U 
ageert er niet eens tegen. De kerkmens komt met een mondkapje in de kerk, en mag die dan 
afdoen als men in de bank zit, en vervolgens gaat men zingen. Dit is toch ook totale onzin. 
Dat moet verworpen worden en niet gehoorzaamd. In de tijd van de Reformatie hield men 
gewoon kerkdiensten tijdens de pest. 

http://www.hetgekrookteriet.com/Diverse_artikelen/ECLI_NL_RBAMS_2014_5688.pdf
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Ook Spurgeon ging gewoon door met zijn werk tijdens ernstige epidemieën. En nu? Men 
kruipt al in de schulp om een virus wat niet erger is dan een griepvirus qua mortaliteit. We 
leggen toch ook het verkeer niet plat omdat er doden vallen? U moet eens doorzien dat het 
hele coronagebeuren gebruikt wordt om de great reset en vaccinatiedwang door te voeren. 
Alles moet in lijn  gebracht worden met de sustainable development goals van de VN, zoals 
minsister Kaag uitdraagt. De overheid heeft zich uitgeleverd aan de wereldregering via 
VN/WHO en enkele zogenaamde weldoeners als Gates, Soros. enz...  De overheid praat de 
mensen in de virusangst en handhaaft maatregelen om die angst erin te houden. Dit is totaal 
on-Bijbels. Daar dient Gods Woord tegenover gezet te worden. Toen Achab zich de 
wijngaard van Naboth toeëigende, zweeg Elia ook niet. Hij verkondigde ook de overheid 
toen hun zonden. Wat doen de kerken nu? Ze werken mee om zondige wetten uit te voeren. 
Dat doen we met de abortuswet en de euthanasiewet toch ook niet?  
  
Los daarvan is het natuurlijk de vraag hoe effectief die mondkapjes zijn. Maar daar hebben 
we dan ook over geschreven: https://www.rd.nl/artikel/901422-weinig-hard-bewijs-voor-
nut-mondkapjes. En zo zou ook ik kunnen doorgaan met verwijzen naar wat we wél 
geschreven hebben..  
  
En ja – het artikel van Rypke Zeilmaker heb ik natuurlijk ook gelezen. Met zo iemand vind ik 
een gesprek niet zinvol, omdat onze uitgangspunten sterk zullen verschillen. Ik besef dat we 
in een gesprek het niet zomaar over al deze punten eens zullen worden – maar omdat u ook 
andere thema’s noemt (Rome, homoseksualiteit, SGP en vrouw) lijkt het me goed om elkaar 
eens in de ogen te kijken. Ik hoor graag uw reactie. 
  
Doet u maar een voorstel voor een gesprek. Als ik u een hand mag geven en geen 
mondkapje op hoef kom ik langs in Apeldoorn, anders niet. 
  
Hartelijke groet, 
Steef de Bruijn 
  
N.b.: dat verhaal over cola en de sneltest neemt u toch niet serieus, hoop ik? Dat zegt 
helemaal niets over de waarde van zo’n test. Schnedlitz bedriegt zijn publiek door niet de 
goede procedure te volgen – en hij had hetzelfde effect bereikt als hij in plaats van cola azijn 
of citroensap had gebruikt. Dat mensen aan de haal gaan met zo’n video, bewijst precies wat 
ik hierboven schreef over de werking van sociale media – een serieus medium besteedt hier 
geen aandacht aan of licht toe wat er is gebeurt. 
  
Je zult maar net cola gedronken hebben en een coronatest af laten nemen. 
Het toont wel degelijk aan dat de PCR test totaal onbetrouwbaar is. 
De test sloeg ook al positief uit bij papaya en bij geiten volgens de president van Tanzania. 
Het hele PCR gebeuren is zwendel, meneer De Bruijn, om maar een onderdrukkend 
coronabeleid in de lucht te houden. 
Nu ze het niet met dodenaantallen kunnen doen ze het met PCR-testen. 
Dat het allemaal leugen en bedrog is blijkt wel uit het document over de verhaallijn: 
  
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/beleidsnotas/2020/12/08/
doorontwikkeling-verhaallijn-en-toon/doorontwikkeling-verhaallijn-en-toon.pdf 

https://www.rd.nl/artikel/901422-weinig-hard-bewijs-voor-nut-mondkapjes
https://www.rd.nl/artikel/901422-weinig-hard-bewijs-voor-nut-mondkapjes
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Ontmoedigen door teneur van golven en ontmoedigende cijfers. 
Streng-strenger-strengst. 
Gedragsdriver: angst voor het coronavirus/het onbekende als belangrijkste impuls voor 
gedrag. 
  
Allemaal zaken die de overheid en de media gebruiken. 
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6. INTERVIEW MET HUISARTS ELS VAN VEEN 
 

Van: M.G. van der Hoeven 

Verzonden: dinsdag 15 december 2020 00:17 

Aan: Hoofdredactie RD ; Maarten Costerus  
Onderwerp: Interview met huisart Els van Veen  

  

Heren De Bruijn en Costerus, 
  
Kijk eens naar deze video, een interview met huisarts Els van Veen voor de Buiten 
Parlementaire Onderzoeks Commissie. 
  
https://bpoc2020.nl/verhoren/#video-archief 
  
Nog even wat betreft de nieuwe lockdown. 
  
De overheid heeft enorme teststraten ingericht. Steeds meer mensen gaan testen met als 
gevolg steeds meer (valse) positieve testuitslagen. 
Vervolgens krijgen de burgers de schuld van de oplopende cijfers omdat ze zich niet aan de 
maatregelen houden, vervolgens schreeuwt de overheid moord en brand, dreigen ze met 
zware maatregelen. 
Vervolgens komt de lockdown er inderdaad. Die Rutte roept dan dat de mensen die buiten 
het torentje geluid staan te maken niet beseffen hoe gevaarlijk het virus is. 
  
Rutte en zijn regering blijven maar angst zaaien. 
  
Nu ook vanavond weer met die toespraak. 
  
Het blijft volgens Rutte een virus wat iedereen hard kan raken.  
  
En dat geldt niet voor de griep? Zie bericht uit 2016: https://www.ad.nl/gezond/griepgolf-
treft-veel-mensen-die-anders-nooit-ziek-zijn~aae8e106/ 
  
Toen liep de zorg ook op zijn achterste benen. 
 
Zat Rutte toen ook in het torentje het volk toe te spreken? 
  
Kunnen we ook niet allemaal kanker krijgen?  
  
Kunnen we niet allemaal een verkeersongeval krijgen? Gooien we daarom al het vervoer 
plat? 
  
Sterven we niet meer?  
  
Waarom wordt er niets gedaan om corona patiënten in de eerste lijns te behandelen met 
medicijnen als HCQ en Ivermectine? 
  

https://bpoc2020.nl/verhoren/#video-archief
https://www.ad.nl/gezond/griepgolf-treft-veel-mensen-die-anders-nooit-ziek-zijn~aae8e106/
https://www.ad.nl/gezond/griepgolf-treft-veel-mensen-die-anders-nooit-ziek-zijn~aae8e106/
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Waarom al dat getest van Nederlanders die er geen last van hebben?  Op die valse positieve 
testuitslagen wordt dit coronabeleid gebaseerd. 
In de eerste golf waren het de doden en nu de zogenaamde besmettingen waar de politiek 
deze angstpolitiek op baseert. 
  
Waar is deze regering mee bezig?  
  
Deze regering blijft maar doorgaan met angst en paniek zaaien. Niet verwonderlijk als je de 
bijlage leest. 
  
99,95% van Nederland heeft geen last van dit virus of lichte klachten. Dat zijn de feiten, 
politici. En daarvoor moet alles op slot? 
  
Deze regering is volkomen gek geworden, net als andere regeringen om ons heen. 
  
Deze regering blijft bewust het probleem in stand houden, wat aangeeft dat er een andere 
agenda wordt uitgerold.  
  
Men wil ook geen medicijnen stimuleren die helpen, zoals HCQ. Het moet het vaccin zijn.  
  
Jullie kunnen het bekijken met je vaccin, en dat vindt zo zachtjes aan de meerderheid van de 
bevolking.  
  
Rutte wilde toch groepsimmuniteit, welnu dan moeten er zoveel mogelijk besmet zijn 
geweest.  
Misschien is dat het enige wat met een lockdown wordt bereikt, want de meeste 
besmettingen vinden thuis plaats. 
  
Ten koste van een enorme schuldenberg die op de schouders van de volgende generatie 
worden gelegd.  
  
Dan zitten de beleidsmakers, bij leven en welzijn, al lekker te genieten van hun pensioen, of 
hebben ze misschien wel bijbaantjes bij de VN, de WHO, 
het World Economic Forum, de BIll & Melinda Gates Foundation, het RIVM enz....  
  
Als is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaald haar wel.  
  
En dan kan een tribunaal à la Neurenberg niet achterblijven. Het wordt dan wel wat 
zwaarder dan een parlementaire enquête stel ik me zo voor. 
  
Deze overheid heeft alle credits verloren en dient NIET gehoorzaamd te worden op grond 
van Gods Woord. 
Stel u tegen al dit ongoddelijk ijdelroepen!!!! 
  
Het is allemaal leugen en bedrog en u werkt eraan mee om die leugens in stand te houden 
met uw angstartikel https://www.rd.nl/artikel/904247-tweede-golf-corona-spoelt-over-
biblebelt. 

https://www.rd.nl/artikel/904247-tweede-golf-corona-spoelt-over-biblebelt
https://www.rd.nl/artikel/904247-tweede-golf-corona-spoelt-over-biblebelt
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Jullie blijven maar doorgaan. Zoek het maar uit met die krant.  
Steeds meer mensen zeggen het abonnement op. Op naar de 0 abonnementen. 
Het RD heeft zijn bestaansrecht compleet verloren. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
M.G. van der Hoeven 
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From: Hoofdredactie RD  

Sent: Tuesday, December 15, 2020 11:40 AM 

To: M.G. van der Hoeven  
Cc: Maarten Costerus 

Subject: RE: Interview met huisart Els van Veen 

  
Geachte heer Van der Hoeven, 
  
In uw vorige mail stond u positief tegenover een ontmoeting en een gesprek. Helaas moeten 
we dat voorlopig uitstellen omdat we nu in ons kantoor een zeer minimale bezetting hebben 
en geen gasten ontvangen.  
  
Wat betreft onderstaande mail: het spijt me, maar ik kan uw redenering niet erg volgen. 
Enerzijds zegt u dat de overheid meer testmogelijkheden creëert en daarmee (valse) 
positieve uitslagen – waarna er weer nieuwe maatregelen komen etc. Later zegt u dat 99,95 
procent van de Nederlanders geen last heeft van dit virus of alleen lichte klachten. En ten 
slotte zegt u dat groepsimmuniteit mogelijk bereikt wordt doordat de meeste mensen thuis 
besmet raken. Dat lijkt me strijdig met elkaar. 
  
Even puntsgewijs: er komen inderdaad meer testmogelijkheden. Er worden ook steeds meer 
mensen getest. Maar, belangrijk: we moeten letten op het percentage positieve testen en 
dat neemt óók toe (nu 11,6 procent, was eerst 11,1 procent – een paar weken eerder was 
het 18 procent, zie: https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/landelijk/positief-geteste-
mensen#ggd). Met andere woorden: dat er meer besmettingen worden aangetoond komt 
niet doordat er meer getest wordt maar omdat er in totaal meer mensen besmet zijn. Het 
RIVM is zeer transparant over deze cijfers.  
  
U meent dat de toename (ook) veroorzaakt wordt door fout-positieve uitslagen. U doelt 
waarschijnlijk op de publicatie van NRC op 10 september. Uit dit onderzoek van UMC 
Utrecht (https://www.ntvg.nl/artikelen/covid-19-een-fout-positieve-pcr-testuitslag/volledig) 
blijkt dat de kans op een fout-positieve test 0,67 procent is: 400 van de 60.000 geteste 
personen. De test is dus héél specifiek, als je een positieve uitslag krijgt, is de kans heel groot 
dat je daadwerkelijk besmet bent. Maar bij grote aantallen testen zijn er inderdaad meer 
mensen die ten onrechte een positieve uitslag krijgen. Het percentage mensen dat een 
negatieve uitslag krijgt terwijl er wél een besmetting is, is echter een stuk groter.  
  
Misschien zegt u: maar die hele PCR-methode deugt niet. Nu, dan gaat u af op een klein 
aantal mensen die dat roept. Daar zijn deskundigen onder, dat is waar – maar zij zeggen niet 
dat de PCR-techniek niet goed is maar dat die in dit geval niet specifiek is. Dat moet nog 
blijken. In elk geval is het dan wel bijzonder dat niet alleen Rutte, Merkel en Macron zulke 
maatregelen nemen, maar ook regimes als China en zo..  
  
Tot slot uw vergelijking met andere ziekten: er zijn natuurlijk veel meer ziekten die ook 
aandacht vragen. Maar dan nogmaals wat ik onlangs schreef: tijdens de piek van de eerste 
golf (30 maart tot 5 april) was de oversterfte aan corona 2060 personen in één week. Dat 
was 2,5 keer zo veel als in de ergste griepweek die ooit gemeten is (5 tot 11 maart 2018, 
oversterfte 780 personen). Of, om een andere vergelijking te maken: in die ene week 

https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/landelijk/positief-geteste-mensen#ggd
https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/landelijk/positief-geteste-mensen#ggd
https://www.ntvg.nl/artikelen/covid-19-een-fout-positieve-pcr-testuitslag/volledig
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overleden ruim twee keer zoveel mensen aan corona als aan kanker (gemiddeld 900 mensen 
per week). En dat alles óndanks de strenge lockdown die toen gold.  
  
En inderdaad: we blijven dus doorgaan. We voelen het als onze verantwoordelijkheid om 
mensen niet in slaap te sussen, zoals sommigen doen, maar ze te waarschuwen.  
  
Hartelijke groet, 
Steef de Bruijn 
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From: M.G. van der Hoeven  

Sent: Tuesday, December 15, 2020 7:44 PM 

To: Hoofdredactie RD  
Cc: Maarten Costerus  

Subject: Re: Interview met huisart Els van Veen 

  
Geachte heer De Bruijn, 
  
Groepsimmuniteit is altijd het uitgangspunt geweest. Tegelijkertijd geldt dat de overheid 
zich baseert op valse data van onbetrouwbare PCR-test uitslagen. Al dat testen is totaal 
onzinnig omdat 99,95% van de Nederlanders geen last van het virus heeft of alleen lichte 
klachten die vergelijkbaar zijn met griepachtige verschijnselen. Ik snap niet wat hier 
tegenstrijdig aan is. Het zijn constateringen. 
  
Verder wil ik u wijzen op de actuele gegevens van het RIVM: 
  

 
U ziet dat de tweede golf al flink aan het einde is, en op dat moment gaat Rutte een harde 
lockdown instellen. 
Het is gewoon mosterd na de maaltijd. Dit beleid moet naar de prullenbak verwezen 
worden, maar helaas, u steunt en waardeert dit beleid met uw hoofdredactioneel 
commentaar van vandaag: 
  
https://www.rd.nl/artikel/904627-wijze-waarop-rutte-met-kritiek-omgaat-dwingt-respect-af 
  
Wat de openingszin over zijn zwarte pak voor zin heeft weet ik niet. Wat suggereert u nu 
hiermee? Zijn valse geloof?  Misschien kunt u hem vragen om lid te worden van de OGG.  
Dan kunt u nog wat meer met elkaar optrekken. 
  
We kunnen ons verder druk maken om die testen en positieve uitslagen, maar daar gaat het 
helemaal niet om. Het gaat om de gevolgen. En die gevolgen rechtvaardigen geen 
lockdowns, opsluiten van gezonde mensen, 

https://www.rd.nl/artikel/904627-wijze-waarop-rutte-met-kritiek-omgaat-dwingt-respect-af
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dichtgooien van bedrijven en kerken beperkingen opleggen. De kerken ageren ook niet en 
slapen de slaap des doods.  
  
Wat de overheid niet doet is om in de eerste lijn ervoor te zorgen dat mensen niet naar het 
ziekenhuis hoeven, door bijvoorbeeld toepassing van HCQ met supplementen en 
Ivermectine. 
Dit zijn wereldwijd bewezen middelen die er toe bijdragen dat er veel minder mensen naar 
het ziekenhuis hoeven. Continue wordt dit door Hugo de Jonge als kwakzalverij bestempeld. 
U pakt die De Jonge en Rutte niet aan, en eert ze nog met hun goddeloze corona aanpak. U 
strijkt het allemaal glad.  
  
Verder hebben ze 10 maanden de tijd gehad om de zorgcapaciteit op orde te krijgen. Al die 
tientallen miljarden steun aan zuid-europa voor het herstelfonds en de steun van bedrijven 
had niet nodig geweest. 
Ze hadden beter het geld aan de zorg kunnen uitgeven, het zorgpersoneel beter te belonen, 
en mensen die de afgelopen jaren zijn afgevloeid weer terug te halen met een goed salaris. 
De IC capaciteit hadden ze flink kunnen vergroten, maar ze doen het niet. Ahoy en MECC zijn 
weer opgedoekt als opvang voor covid patiënten.  
  
Ze gooien alles in lockdown terwijl de werkende bevolking geen last heeft van Covid-19. 
Waarom zou je alles kapot maken? Wat zit daarachter? 
Gaan we dit met elk virus doen? Dan houd je geen maatschappij meer over. Geeft u daar nu 
eens antwoord op. Nogmaals, Covid-19 is geen categorie A ziekte en dat wordt maar 
onterecht vastgehouden door de WHO en  
haar onderdanen zoals Nederland, met hun wet publieke gezondheid die in lijn is gebracht 
met de WHO en de coronawet als bijlage artikel 58... Die coronawet wordt door u ook 
gesteund (net als de SGP) terwijl 
dit een dictatoriale wet is waarbij gezondheid aan justitie is gekoppeld.  
  
Wat heeft die ene week met corona nu te maken met het totaal? Dat is wel erg kortzichtig 
geredeneerd. Daarnaast zijn er velen mét corona gestorven. De griep was namelijk geheel 
verdwenen volgens de RIVM cijfers. 
Als er geen corona was geweest waren er ook velen met griep gestorven. Dus die 
coronacijfers zijn aanvechtbaar.  
  
We gaan stoppen, want een gesprek met u en de uwen heeft totaal geen zin. Ik ga er verder 
ook geen enkel woord meer aan vuil maken.  
  
Tot slot: 
  
Mensen niet in slaap te sussen?  
  
Laat me niet lachen, meneer De Bruijn, het RD doet niet anders. Het RD is constant bezig om 
Gods Woord te verdraaien met artikelen op het theologenblog met valse godsdienst en 
pausverering, met artikelen die christen-homo zijn legitimeren,  
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met pro coronavaccin artikelen (terwijl bewezen is dat vaccins ontwikkeld zijn door 
abortussen en dat RNA vaccins het DNA van mensen aantasten zoals in de vaccins van 
Moderna en Pfizer).  
Het RD is een platform geworden waarmee de Gereformeerde Gezindte doorlopend 
vergiftigd wordt. Het RD slaapt de slaap des doods. Dat is wat er aan de hand is met uw 
krant en ook met de achterban van uw krant. 
Als het ‘ontwaakt gij die slaapt, en staat op uit de doden’ wordt toegepast dan gaat het RD 
het huis uit want dan kun je het niet meer verdragen dat Gods Woord doorlopend geweld 
wordt aangedaan.  
U waarschuwt TOTAAL niet overeenkomstig Gods Woord!, maar u plaveit de weg van afval 
van Gods Woord. En daarom is het RD nog een gevaarlijker krant dan de Telegraaf, want u 
doet het onder de vlag van Bijbels genormeerd. 
  
Maar u blijft dus doorgaan, zoals u zegt. Dat doet u dan niet ongewaarschuwd. 
  
M.G. van der Hoeven 
 
 
Geen reactie meer ontvangen 
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7. SLOT 
 

Dat het RD volledig achter de harde lockdown staat bewijst het volgende artikel uit het RD van 14 

december 2020 met als fake titel dat corona dwingt. Corona dwingt niet, de regering kiest ervoor.  

De politiek (behalve FvD/PVV) inclusief de Main Stream Media (zoals het RD) steunt dit wanbeleid. 

 

Einde discussie met RD, weg ermee! 


