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Censuur versus de wetenschap rond mondkapjes  
 
Door Colleen Huber NMD - vertaald door E. Maatkamp 
 
Het oorspronkelijke artikel in het Engels (29-10-2020) 
 
Twitter blokkeerde mijn account een week lang, volgens Twitter zelf omdat ik kri-
tiek had op het hoge aantal cycli dat gebruikt wordt voor de ‘COVID-19 test’ (de 
PCR-test). Dit is geen nieuwe kritiek op het gebruik van de PCR-test. De New York 
Times zei precies hetzelfde. Anderen zeiden het ook overal op Twitter. Maar toen 
gebeurde er iets vreemds. Ik ontdekte wat (volgens mij) de echte reden voor de 
censuur was, en ik vraag me nu af of een ander onderwerp feitelijk tot de censuur 
leidde. Het tijdstip van mijn twitterblokkade was 03:02 AM op 22-10-2020, minder 
dan 4 uur voor een publicatie door Reuters om 06:40 AM diezelfde ochtend die mijn 
bespreking (vertaald in het Nederlands) van dr. Fauci’s onderzoek bekritiseerde, 
waarin hij en zijn team ontdekten dat een bacteriële longontsteking de belang-
rijkste doodsoorzaak was in de pandemie van de Spaanse griep in 1918-1919. Ja, zij 
vonden - overal waar ze keken! - een bacteriële longontsteking in wat u altijd dacht 
dat een virale pandemie was. Daarover straks meer. 
 
Ik veronderstel, maar ik kan het niet bewijzen, dat Reuters overlegde met Twitter 
om te verhinderen dat ik via Twitter een weerlegging van hun artikel zou publice-
ren, met als gevolg dat mijn twitteraccount een week lang geblokkeerd werd.  
 
De timing van die twee gebeurtenissen, eerst de blokkering om 03:02 AM en toen 
het Reuters-artikel om 06:40 AM (en noodzakelijkerwijs in die volgorde om mij ef-
fectiever tot zwijgen te kunnen brengen) lag enkele uren uit elkaar in het midden 
van de nacht/vroege ochtend van 22 oktober 2020. Dit komt op mij wat verdacht 
over. De reden die Twitter opgaf voor mijn blokkade is ongeloofwaardig, om de vol-
gende reden … 
 
Elke dag sinds maart 2020 hebben zeer veel mensen op Twitter uiting gegeven aan 
hun ongenoegen over het feit dat de polymerase kettingreactie (PCR) met een zo-
danig hoog aantal cycli uitgevoerd wordt dat wijlen dr. Kary Mullis (de uitvinder van 
de PCR-test) waarschuwde: ‘Als je zoveel cycli gebruikt, kun je bijna alles vinden in 
iedereen.’ Hier is een video waarin dr. Mullis (dus de uitvinder van de PCR-test) dat 
zelf zegt (vanaf 0:55 minuten). 
 
Veel mensen zijn geschokt door het hoge aantal cycli dat als ondergrens gehanteerd 
wordt (de ‘threshold’) bij het uitvoeren van de PCR-test, wat geleid heeft tot een 
grote overdrijving van het aantal mensen dat door COVID-19 getroffen is. Ik zie 
dezelfde kritiek op de PCR-test vaak op Twitter (over het misbruik van de PCR-test, 

https://www.primarydoctor.org/censorship-vs-the-scienc-on-masks
http://www.uitgeverijmaatkamp.nl/articles/maskers.pdf
http://www.uitgeverijmaatkamp.nl/articles/maskers.pdf
https://youtu.be/fRdYW1v0wGc
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resulterend in ernstig misbruik van het algemeen publiek). Maar voor zover ik heb 
kunnen zien werd niemand door Twitter voor dat soort commentaren geblokkeerd 
dan alleen ik. Hier is wat Twitter meedeelde over de reden voor mijn blokkade: 
 
Mijn twitterbericht: 
 

‘De uitvinder van de PCR-test, ook wel bekend als de ‘COVID-19’-test, zegt dat als je 
de test maar lang genoeg laat lopen, je alles kunt vinden in iedereen. Laboratoria 
laten de test veel langer lopen dan goed is (veel meer cycli dan aanbevolen). Dat wil 
zeggen dat het aantal gerapporteerde ‘gevallen’ volkomen bedrieglijk is.’ 

 
De verklaring van Twitter: 
 

‘Hallo Colleen Huber, NMD. Uw account @ColleenHuberNMD is geblokkeerd vanwe-
ge het schenden van de Twitter-regels. Specifiek vanwege het schenden van ons be-
leid ten aanzien van het verspreiden van misleidende en potentieel schadelijke in-
formatie over COVOD-19. Wij begrijpen dat in tijden van crisis en instabiliteit het 
moeilijk is om te weten wat u moet doen om uzelf en uw geliefden veilig te houden. 
Deze beleidsregels eisen van ons dat wij alle berichten verwijderen die een risico 
kunnen vormen voor de gezondheid van mensen, inclusief berichten die direct in-
gaan tegen de adviezen van gezaghebbende bronnen van publieke gezondheidsin-
formatie. Voor meer informatie over COVID-19 alsook adviezen van leidende ge-
zondheidsorganisaties wereldwijd, verwijzen wij u naar de volgende weblinks: Coro-
navirus disease (COVID-19) advice for the public en FAQs about COVID-19 from the 
WHO. Bedenk dat herhaalde schending van de regels kan leiden tot een permanente 
blokkade van uw account.’ 

 
Laten we nu verdergaan met het uiteenzetten van de controverse rond wat dr. 
Fauci zei. In 2008 publiceerde The Journal of Infectious Diseases een onderzoek van 
dr. Fauci’s team dat aantoonde dat een bacteriële longontsteking de doodsoorzaak 
bleek te zijn van alle tijdens de Spaanse griep overledenen waarop autopsie verricht 
was.1 Die pandemie was verreweg de grootste van de afgelopen eeuwen. Hij kostte 
aan 50 tot 100 miljoen mensen het leven (de grote variatie in het aantal wordt ver-
oorzaakt door de overlap met de hongersnood van vlak na de Eerste Wereldoorlog 
en het uitzoeken van wie stierf door welke oorzaak). Hoe dan ook, en welk getal je 
ook hanteert, de pandemie doodde 3 tot 6 procent van de toenmalige wereldbe-
volking. Veel mensen denken dat de oorzaak van dat grote aantal doden een influ-
enzavirus was. Maar dr. Fauci’s onderzoek toont aan dat de doodsoorzaak van alle 
mensen waarvan longweefsel was onderzocht of waarvan de autopsierapporten 
bestudeerd waren, een bacteriële longontsteking was, veroorzaakt door bacteriën 

 
1 Het team van dr. Fauci onderzocht longweefsel dat verkregen was uit 58 autopsies en bestudeerde 
pathologische en bacteriologische data uit 109 gepubliceerde autopsieverslagen die 8.398 individuele 
autopsies beschreven. 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/faq_dec12/en/
https://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/faq_dec12/en/
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in de bovenste luchtwegen. Hoewel het onderzoek de mogelijkheid noemde van 
een viraal-bacteriële co-pathogenese (de ziekte wordt dan veroorzaakt door bac-
teriën en virussen), werden de conclusies duidelijk weergegeven. 
 
Hier is het artikel van dr. Fauci, en hier is een screenshot met de resultaten en con-
clusies (ze worden onder het screenshot in het Nederlands behandeld). 
 
 

 

https://academic.oup.com/jid/article/198/7/962/2192118
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Dr. Fauci en zijn team concludeerden: 
 

‘Het overgrote deel van de doden in de influenzapandemie van 1918-1919 werd 
waarschijnlijk direct veroorzaakt door een secundaire bacteriële longontsteking ver-
oorzaakt door in de bovenste luchtwegen aanwezige bacteriën.’ 

 
Onlangs ontdekten mijn onderzoeksteam en ik dit artikel van dr. Fauci en zijn team. 
Het was verrassend voor ons om te zien dat dr. Fauci dit in 2008 had gezegd. Hij 
was immers een alomtegenwoordige verschijning in de Amerikaanse media, vooral 
in 2020, en ogenschijnlijk een autoriteit op het gebied van de COVID-19 pandemie, 
waarover hij veelvuldig had verklaard dat die te maken heeft met een virus, spe-
cifiek SARS CoV-2. 
 
Dus citeerden wij dr. Fauci’s artikel in onze laatste studie over mondkapjes. Die 
studie vindt u hier: Mask Risks Part 2 (PDF). 
 
Wat zouden dr. Fauci’s bevindingen in 2008 over de pandemie van 1918-1919 te 
maken kunnen hebben met mondkapjes? 
 
Wij onderzochten die kwestie in onze studie, waarin wij de microbiële uitdagingen 
in relatie tot mondkapjes bespreken. We keken ook naar de laatste keer dat Ame-
rikanen experimenteerden met het dragen van mondkapjes, namelijk tijdens die-
zelfde pandemie van 1918-1919. In die tijd gaven onze Amerikaanse voorouders de 
praktijk van het dragen van mondkapjes op. Het gebruik van mondkapjes werd 
tijdens die pandemie door de medische wetenschap van die tijd al bekritiseerd als 
zijnde niet effectief. En in onze moderne tijd van 2020 is het nut van het dragen van 
mondkapjes nog veel meer ontkracht door de medische wetenschap. Het is zelfs zo 
dat geen enkel wetenschappelijk tijdschrift vóór maart 2020 ooit suggereerde dat 
mondkapjes virale infecties helpen tegen te gaan.  
 
Sinds maart 2020 worden mensen door de media sterk gestimuleerd om mond-
kapjes te dragen, met als voorlopig eindresultaat dat we van overheidswege opge-
zadeld zijn met de twijfelachtige mondkapjesplicht, en dat er over dit fenomeen nu 
zelfs opiniestukken in de wetenschappelijke vakbladen zijn geslopen. 
 
Welnu, op 22 oktober 2020 om 06:40 AM publiceerde Reuters een opiniestuk waar-
in gesuggereerd werd dat ik dr. Fauci’s onderzoek verkeerd had weergegeven. Zo’n 
3 uur daarvoor werd ik uitgesloten van het grootste Social Mediaplatform waarop 
ik een stem heb: Twitter. Reuters stelde dat het onderzoeksteam van dr. Fauci in-
derdaad sporen van een bacteriële longontsteking had gevonden in het longweef-
sel van mensen die tijdens de pandemie van 1918-1919 overleden waren, maar dat 
die doden eigenlijk het gevolg waren van een virale longontsteking. 

http://www.uitgeverijmaatkamp.nl/articles/mondkapjes-gevaren-2.pdf
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Zoals u al weet van het screenshot en de link hierboven, is dat niet wat het team 
van dr. Fauci had ontdekt. Dr. Fauci’s team had erkend dat de dodelijke gevallen 
die zij hadden ontdekt veroorzaakt werden door veel voorkomende bacteriën in de 
bovenste luchtwegen. In dezelfde studie lezen we dat het team van dr. Fauci had 
ontdekt dat de incidentie (het aantal nieuwe ziektegevallen) van virale longontste-
king ‘laag lijkt te zijn, zelfs bij pandemische pieken’. Dat is het tegenovergestelde 
van wat Reuters suggereert. 
 
Even herhalend, het citaat uit het screenshot op pagina 3 van het abstract van dr. 
Fauci’s onderzoek was: 
 

‘Het overgrote deel van de doden in de influenzapandemie van 1918-1919 werd 
waarschijnlijk direct veroorzaakt door een secundaire bacteriële longontsteking ver-
oorzaakt door in de bovenste luchtwegen aanwezige bacteriën.’ 

 
Het is gewoon te lezen in de resultaten in het screenshot op pagina 3. 
 
Nu ik 3 uur daarvoor door Twitter veilig tot zwijgen was gebracht en plotseling niet 
meer in de positie verkeerde om een publieke weerlegging te publiceren, kwam 
Reuters plotseling op de proppen met het volgende ‘stropopverhaal’2 (klik op de 
link) waarin enkele van mijn tweets waren geplaatst. 
 
Het stropop-aspect van het Reutersverhaal is de pretentie (het voorwendsel) dat ik 
zou hebben gezegd dat dr. Fauci’s team over mondkapjes geschreven had. Dat was 
echter niet het geval. Het was mijn onderzoeksteam dat de ‘1918-1919 bacteriële 
longontsteking’ aan mondmaskers/mondkapjes verbond - niet dr. Fauci’s team. Zijn 
team ontdekte dat een bacteriële longontsteking de doodsoorzaak was van elk sub-
ject dat zij hadden bestudeerd. 
 
Waarom verbinden wij de doden ten gevolge van de bacteriële longontsteking die 
zoveel mensen wegvaagde ten tijde van de Spaanse griep (sommigen schatten 45 
tot 50 miljoen doden) aan mondmaskers/mondkapjes? Wij noemen hieronder en-
kele redenen: 
 
1. Temporeel/historisch. De 1918-1919 pandemie was de laatste keer dat Ameri-
kanen hebben geëxperimenteerd met mondkapjes. Dat betrof alledaagse mond-

 
2 Een stropopredenering (stroman/vogelverschrikker) is een type drogreden waarbij men niet het wer-
kelijke standpunt van de tegenstander weerlegt maar een (karikaturale) variant daarvan. Men in-
terpreteert het standpunt van de tegenstander zodanig dat dit standpunt gemakkelijk te weerleggen 
is en suggereert dan dat dat het werkelijke standpunt van de tegenstander is. 

https://www.reuters.com/article/uk-factcheck-fauci-mask-pneumonia-1918-idUSKBN277200
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maskers, mondkapjes shaming3, mondkapjesplicht en alomtegenwoordige puri-
teinse maatregelen om er zeker van te zijn dat mensen niet publiekelijk zonder 
mondkapje werden gezien. Toen, net als nu, was er een risico op het krijgen van 
een bacteriële longontsteking in ziekenhuizen. Maar nu is er een veel grotere 
invloed van de farmaceutische industrie op de massamedia. Dus de stijging van het 
aantal gevallen van bacteriële longontsteking, alsook andere staphylokokken- en 
streptokokkeninfecties, wordt alleen anekdotisch bevestigd door artsen en ver-
pleegkundigen die dat zelf zien in de dagelijkse praktijk, omdat de reguliere media 
dat verschijnsel negeren vanwege de focus op COVID-19. 
 
2. Wat voor de pandemie van 1918-1919 gold, geldt ook voor 2020, namelijk dat 
we zien dat mondkapjesdragers vaker influenza-achtige ziekten en andere lucht-
wegaandoeningen hebben dan mensen die geen mondkapje dragen. Wij verwijzen 
in ons onderzoek uiteraard ook naar andere studies die wij ook in onze studie 
bespreken (zie de link verderop). 
 
3. In onze studie bespreken we ook de luchtstromingsdynamica bij mondkapjesge-
bruik, en dat bacteriën in de bovenste luchtwegen waarschijnlijk dieper in de lon-
gen dringen bij een mondkapjesdrager dan bij een niet-mondkapjesdrager. In dat 
geval zijn micro-organismen namelijk meer levensbedreigend en moeilijker te elimi-
neren door hoesten en de normale afvoer van slijm in de luchtwegen (waarbij deel-
tjes aan slijm plakken en door cilia4 omhoog worden bewogen en afgevoerd). Het 
is te verwachten dat mondkapjesdragers een hoger risico lopen op een bacteriële 
longontsteking dan niet-mondkapjesdragers. 
 
Dit is onze studie naar dit onderwerp: Mask Risks Part 2 (PDF). 
 
Als Reuters met mij in debat wil gaan over dit onderwerp, dan ben ik daar altijd toe 
bereid, maar het ziet er niet veelbelovend uit als je weet dat Reuters zijn relatie 
met mij begon met een week lang durende twitterblokkade, die drie uur na het 
begin van de blokkade gevolgd werd door een eenzijdig artikel, zonder dat Reuters 
ook maar een enkele poging had ondernomen om met mij in contact te komen 
zodat ik uitleg kon geven over onze studie. 
 
 
Onze fact check van Reuters: 
 
Misleidend, met mogelijk slinkse werkwijzen en neigingen tot censuur. 

 
3 Niet-mondkapjesdragers een schuldgevoel aanpraten en wegzetten als slechte mensen. 
4 Trilharen. 

http://www.uitgeverijmaatkamp.nl/articles/mondkapjes-gevaren-2.pdf

