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CONCLUSIE TOT UITLATING BIJ DUPLIEK OVERGELEGDE 
PRODUKTIE INZAKE VAN:

a. Donk, Karel,
b. Stutgard, Ricky,
VERZOEKERS, beiden procederende in persoon.

CONTRA

De Staat Suriname met name het Ministerie van Volksgezondheid, GEDAAGDE, ge-
machtigden, mr. C. Lachman en mr. M. Babulall, beiden advocaat.

Verzoekers concluderen en laten zich als volgt uit: 

Verzoekers persisteren onverkort bij al hun posita welke door hun reeds in hun inleidend 
rekest is aangevoerd en weerspreken en ontkennen al hetgeen dat in strijd daarmede 
mocht zijn aangevoerd.

1. Gedaagde geeft in sustenu 9 van haar conclusie van dupliek aan dat “het rechtens vast
staat dat eisers niet hebben kunnen aantonen dat het opdoen van een mond-neus
masker negatieve gevolgen heeft voor de gezondheid van de mens” en legt ter onder-
bouwing van haar stelling als produktie een advies van de WHO betreffende het ge-
bruik van mondkapjes voor kinderen d.d. 21 augustus 2020. Alvorens zich over voor-
melde produktie uit te laten achten verzoekers het van belang te verwijzen naar een
bericht dat op Starnieuws is verschenen op 19 oktober 2020 waar staat:

“De bewindsman [Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid] merkt op dat het
dragen van mond-/neusmaskers voor kinderen onder de 12 jaar geen noemenswaardi-
ge voordelen heeft. De nadelen zijn er veel meer. Kinderen kunnen zich moeilijk
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concentreren en door de hitte kunnen ze ook moeilijk ademen in de klas. Dit 
belemmert ook de gezondheid van het kind.”

Bron: Ramadhin stelt ouders van jonge kinderen gerust. Starnieuws. 19 oktober 2020. https://www.
starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/61191 

Gedaagde heeft hiermee zélf enkele van de negatieve gevolgen van het dragen van een 
mondkapje voor de gezondheid van de mens aangetoond — jammer genoeg pas na 
een 3-weken-durend experiment met schoolkinderen. Zoals van meet af aan is gesteld 
door verzoekers in sustenu 5 van het verzoekschrift, is gedaagde pas ertoe over gegaan 
om kinderen onder de 12 jaar vrijstelling te geven van het verplicht dragen van een 
mondkapje nadat de kinderen klachten ontwikkelden als gevolg daarvan. Verzoekers 
hebben verder laten zien in het verzoekschrift dat, behalve ademhalingsproblemen, er 
veel meer negatieve gevolgen zijn voor de gezondheid van de mens op basis van we-
tenschappelijk onderzoek.

Voorts haalt gedaagde in sustenu 9 van haar conclusie van dupliek aan dat “na onge-
veer 6 maanden uit onderzoek is gebleken dat kinderen onder 12 jaar het virus niet 
kunnen overdragen, dus kinderen onder 12 jaar zijn geen verspreiders maar kunnen 
wel dragers zijn.” Gedaagde verzuimt voor het gemak om precies aan te geven over 
welk onderzoek het gaat en de relevante passages te citeren. Het document van de 
WHO getiteld “Advice on the use of masks for children in the community in the context of 
COVID-19” welke als produktie is overlegd door gedaagde dateert van dezelfde dag als 
de informatie op de website van de WHO welke is geciteerd in sustenu 15 van de con-
clusie van repliek, namelijk 21 augustus 2020, en zijn met elkaar in overeenstemming. 
Maar indien gedaagde dit document van 21 augustus 2020 heeft gebruikt als basis 
voor haar bewering dat “kinderen onder 12 jaar geen verspreiders zijn maar wel dra-
gers kunnen zijn,” dan rijst natuurlijk de vraag waarom gedaagde kinderen onder de 
12 jaar dan niet vanaf het opengaan van de scholen op 1 oktober 2020 vrijstelling heeft 
gegeven van de verplichting voor het dragen van een mondkapje. Immers, het docu-
ment van de WHO was toen al langer dan een maand beschikbaar.

Op de koop toe bevestigt het document van de WHO op pagina 2 enkele van de ne-
gatieve effecten van gezichtsmaskers op de gezondheid, die volgens gedaagde niet 
zouden zijn aangetoond:

https://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/61191
https://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/61191
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“Several studies found that factors such as warmth, irritation, breathing difficulties, 
discomfort, distraction, low social acceptability and poor mask fit were reported by 
children when using masks. […] a study in adults found that N95 respirator and sur-
gical masks reduced cardiopulmonary capacity during heavy exertion.”

Het is voor verzoekers meer dan duidelijk dat gedaagde bij elke antwoord voor wat 
betreft dit onderwerp zich alleen maar verder in de nesten werkt en dat de werkelijke 
reden waarom gedaagde uiteindelijk kinderen onder de 12 jaar vrijstelling heeft gege-
ven van de mondkapjesplicht te maken heeft met de negatieve effecten ervan op de 
gezondheid zoals zelf aangegeven door gedaagde in eerder geciteerde artikel op Star-
nieuws. Verzoekers blijven van mening, dat niet alleen kinderen onder de 12 jaar van 
de verplichting tot het dragen van een mond- en neusbedekking vrijgesteld moeten 
worden, maar iedereen c.q. elke burger die zich op het Surinaams grondgebied be-
vindt zou van deze verplichting vrijgesteld moeten worden aangezien wetenschappe-
lijk is aangetoond dat (medische/chirurgische/stoffen) gezichtsmaskers c.q. mond- en 
neusbedekkingen medisch niet effectief zijn, en integendeel zelfs schadelijk zijn 
voor de gezondheid — wat in het geval van de kinderen door gedaagde zelf is beves-
tigd.

Met conclusie dat het door verzoekers gevorderde, zoals in het petitum van het inleidend 
rekest is aangegeven, thans voor toewijzing gereed ligt!!!

Tot persistit!

Paramaribo, 18 maart 2021

Karel Donk 
Tel: 8593120  
Email: karel@kareldonk.com 

Ricky Stutgard 
Tel: 8645626
Email: rickystutgard@hotmail.com
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