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CONCLUSIE VAN REPLIEK INZAKE:

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. V. Babulall, beiden advocaat.

Verzoekers concluderen voor repliek en laten zich als volgt uit: 

Verzoekers persisteren onverkort bij al hun posita onder uitdrukkelijke betwisting en 
ontkenning van al hetgeen door gedaagde daartegen is ingebracht en onder aanbieding 
van bewijs door alle middelen rechtens, zonder onverplicht bewijslast op zich te nemen.

FORMEEL

1.  Wel spoedeisend belang!!!

Verzoekers wensen aan te geven dat er wel sprake is van een spoedeisend belang gelet 
op het feit dat het in casu de gezondheid van de mens c.q. de gehele bevolking van 
Suriname betreft. Dat verzoekers niet meteen na de aankondiging van onderhavige 
maatregel actie hebben ondernomen hiertegen ligt aan verschillende omstandighe-
den en uitdagingen die eerst overbrugd moesten worden. 

Verzoekers kwamen op zijn minst al vanaf juni 2020 op het idee om de mogelijkhe-
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den te bekijken om juridische stappen te ondernemen tegen de draconische CO-
VID-19 maatregelen die geleidelijk aan erger werden. Verzoekers kenden elkaar toen 
nog niet persoonlijk. Toen verzoeker sub a via de media op 6 juni 2020 vernam dat 
verzoeker sub b had aangegeven dat hij “een beroep op juristen [had] gedaan om nu 
na te gaan als het COVID team onze mensenrechten niet aan het vertrappen is,” heeft 
verzoeker sub a zich geconcentreerd op andere vormen van activisme, denkende dat 
verzoeker sub b al bezig was met juridische stappen. Intussen werden in de loop naar 
december 2020 toe de COVID-maatregelen steeds verder aangescherpt door gedaag-
de, en werd ook de handhaving van de maatregelen steeds verscherpt waarbij er ook 
boetes werden uitgedeeld. Dit resulteerde erin dat burgers steeds moeilijker kon-
den ontkomen aan de schadelijke gevolgen van het verplicht moeten dragen van 
een mondkapje. De meest recente verscherpingen op de handhaving van de mond-
kapjesplicht waren op 19 januari 2021 en 11 februari 2021 en worden in sustenu 47 van 
het verzoekschrift besproken.

Toen verzoeker sub a in december 2020 zag dat er nog steeds geen juridische stappen 
waren ondernomen heeft verzoeker sub a besloten om zelf ook de mogelijkheden te 
bekijken daarvoor. Verzoeker sub a begon in de 1ste week van januari 2021 met het 
zoeken naar een advocaat om hem bij te staan in deze zaak. Echter ging dit heel moei-
zaam, zoals in het verzoekschrift aangegeven in sustenu 44 sub c. Het heeft ongeveer 
vier weken gekost voordat verzoeker sub a iemand vond die op de achtergrond met 
advies wilde bijstaan. Vervolgens heeft verzoeker sub a ongeveer vier weken gewerkt 
aan het communiceren met deskundigen in binnen- en buitenland, het verzamelen 
en doornemen van alle onderzoek en het opstellen van het verzoekschrift. Dit naast 
alle reguliere dagelijkse werkzaamheden. Verzoeker sub b heeft pas op 18 februari 2021 
te kennen gegeven aan verzoeker sub a dat hij ook wilde mee procederen in deze zaak. 
Het overgrote deel van het werk — en het was enorm veel werk — is dus in eerste 
instantie gedaan door één persoon in zijn beschikbare vrije tijd. Daarbij komt nog het 
moeizaam proces dat eerder genoemd is van het krijgen van juridische bijstand van-
wege de angst die nu heerst in de samenleving, welke besproken is in sustenus 42–46 
in het verzoekschrift. Dit alles heeft gemaakt dat verzoekers, ondanks dat er dagelijks 
gewerkt werd, uiteindelijk pas op 8 maart zover waren om het verzoekschrift in te 
dienen.

Verzoekers blijven erbij dat, aangezien uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het 
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dragen van een mondkapje er niet toe bijdraagt om de gevolgen van COVID-19 tegen 
te gaan en integendeel aantoonbare fysieke en psychische schadelijke gevolgen voor 
de mensheid kan veroorzaken, deze zaak één is die met onverwijlde spoed moet wor-
den behandeld. 

2.  Belang van verzoekers

Voor wat betreft de stelling van gedaagde waarin zij aangeeft dat verzoekers geen be-
lang hebben bij onderhavige vordering laten verzoekers zich als volgt uit. Het belang 
van verzoekers ligt in het feit dat aan hun en alle overige rechtgeaarde burgers in het 
kader van COVID-19 maatregelen zijn opgelegd, onder welke ook die van het dragen 
van een mond- en neusbedekking. Verzoekers hebben er, gelet op de door hun aange-
toonde negatieve effecten van het dragen van een mond- en neusbedekking dan ook 
baat bij dat in het belang van hun gezondheid en ook die van de overige burgers van 
het land, met spoed door de Kantonrechter een ordemaatregel wordt genomen ten-
einde bevestigd te krijgen dat desbetreffende maatregel jegens hun en een ieder die 
zich op het Surinaams grondgebied bevindt medisch niet effectief is tegen het SARS-
CoV-2 virus of andere luchtwegvirussen en dat het integendeel schadelijke effecten 
voor gezonde burgers met zich meebrengt en daarom buiten werking moet worden 
gesteld.

Verzoekers wensen te benadrukken dat gezonde burgers niet langer mogen worden 
blootgesteld aan de zeer schadelijke effecten van deze mondkapjesverplichting. Gelijk 
eigenlijk geen enkele burger in Suriname (anders dan op vrijwillige basis) aan deze 
schadelijke gevolgen moet worden blootgesteld. Er kán en mág gewoon niet in wor-
den berust dat gedaagde c.q. de overheid een maatregel in het leven roept die medisch 
niet effectief is en aantoonbaar schadelijk is voor de gezondheid van burgers. Instand-
houding van deze maatregel zou moeten leiden tot de vaststelling dat Suriname zal 
zijn verworden tot een soort van gezondheidsdictatuur.

MATERIEEL

3. Dat gedaagde niet de tijd en moeite heeft genomen summierlijk in te gaan op de door 
verzoekers in het inleidend rekest geponeerde stellingen en feiten blijkt reeds uit het 
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feit dat zij kans heeft gezien om binnen 24 uur na ontvangst van het exploit voor de 
1ste behandeling van de zaak zich gereed te verklaren om verweer te voeren op het 
60-sustenu tellend verzoekschrift met producties. Immers, is ook uit het mondeling 
verweer van gedaagde gebleken dat zij aan vele relevante stellingen van verzoekers is 
voorbijgegaan en heeft zij, in ieder geval, de schadelijke effecten van het dragen van 
een mond- en neusbedekking en het feit dat deze medisch niet effectief zijn niet ade-
quaat tegengesproken of weerlegd. Derhalve staan de negatieve effecten van het dra-
gen van een mond- en neusbedekking en de medische ineffectiviteit rechtens vast. 

4. Verzoekers hebben verder geconstateerd dat gedaagde haar verweer bijzonder slecht 
heeft voorbereid en krijgen de indruk dat gedaagde deze zaak niet serieus neemt. Ge-
daagde heeft na haar mondeling verweer een map met 26 produkties overhandigd aan 
verzoekers, waarbij achteraf bleek dat de produkties niet eens genummerd zijn. Ge-
daagde heeft op geen enkel moment tijdens haar mondeling verweer, hetzij met de 
titel, hetzij met een nummer, verwezen naar de produkties. Dit maakt het moeilijk 
voor verzoekers om op de produkties in te gaan in de context van het verweer van 
gedaagde.

5. De stelling van verzoekers in het inleidend rekest waarin door hun is aangegeven dat 
het opleggen van de verplichting tot het dragen van een mond- en neusbedekking in 
strijd is met een aantal fundamentele mensenrechten, is door gedaagde slechts verde-
digd middels een verwijzing naar de wet uitzonderingstoestand die volgens haar het 
schenden van mensenrechten toestaat en artikel 23 van de Grondwet waarin de moge-
lijkheid is opgenomen om ingeval van o.a. een uitzonderingstoestand de in de wet 
genoemde rechten bij wet te onderwerpen aan de beperkingen. Verzoekers wensen 
hierbij te benadrukken dat, conform artikel 36 lid 1 en 2 van de grondwet eenieder 
recht heeft op gezondheid en de Staat de algemene gezondheidszorg moet bevorde-
ren door systematische verbetering van leef-en werkomstandigheden. Een beperking 
van de gezondheid van de burgers zal absoluut door geen enkele wet kunnen worden 
toegestaan. Het valt dan ook op geen enkele wijze goed te praten en is het ook apert 
onacceptabel, wanneer er bepalingen in een speciale wet zijn opgenomen die in strijd 
zijn met de essentiële mensenrechten c.q. de gezondheid van de burgers. Derhalve is 
het zeer noodzakelijk dat desbetreffende bepaling, in het belang van de gezondheid 
van de mens, wordt opgeschort.
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6. Door gedaagde is gesteld dat zij uit het verzoekschrift heeft gehaald c.q. heeft samen-
gevat dat deze zaak voornamelijk gaat over het feit dat mondkapjes schadelijk zijn 
voor de gezondheid. Verzoekers wijzen erop dat er in het verzoekschrift op meerde-
re momenten steeds is aangegeven dat mondkapjes behalve schadelijk ook me-
disch niet effectief zijn.

7. Verder heeft gedaagde gesteld dat er lokaal geen onderzoek is gedaan om vast te stel-
len als mensen ziek zijn geworden a.g.v. het dragen van mondkapjes. Verzoekers zijn 
het roerend met gedaagde eens, en vragen zich af waarom mondkapjes verplicht wor-
den gesteld wanneer de korte- en lange termijn effecten op de gezondheid van bur-
gers niet vooraf zijn onderzocht door gedaagde. Temeer omdat er, zoals uitvoerig be-
sproken in het verzoekschrift, wél studies zijn gedaan die aantonen dat mondkapjes 
op verschillende manieren schadelijk zijn voor de gezondheid. Verzoeker verwijst 
voor wat betreft het voorgaande naar het RCT-onderzoek van MacIntyre et al. uit 2015, 
aangehaald in sustenu 12 van het verzoekschrift, waarin werd geconcludeerd dat “de 
resultaten waarschuwen tegen het gebruik van stoffen maskers” en dat “stoffen 
maskers als voorzorgsmaatregel niet moeten worden aanbevolen.” Ook de ver-
schillende onderzoeken over de risico’s voor virale/bacteriële infecties a.g.v. het dra-
gen van mondkapjes worden uiteengezet o.a. in sustenus 19–21 van het verzoekschrift. 
Verder hebben verzoekers ook de risico’s aangehaald voor gezondheidsschade a.g.v. 
zuurstofgebrek en/of CO₂-vergiftiging in sustenus 24–29 van het verzoekschrift.

Indien gedaagde vooraf, in het kader van haar zorgplicht en het zorgvuldigheidsbe-
ginsel, voldoende onderzoek had gedaan vóórdat mondkapjes verplicht werden ge-
steld, dan had gedaagde de kinderen op school niet hoeven bloot te stellen aan de 
schadelijke gevolgen daarvan, om daarna de fout te corrigeren. Feitelijk wordt er niet 
alleen met de kinderen, maar met de totale bevolking geëxperimenteerd met de 
mondkapjesplicht. Er worden maatregelen doorgevoerd zonder dat de medische ef-
fectiviteit bewezen is, zonder dat de korte- en lange termijn effecten op de gezondheid 
voldoende bekend zijn, en waar er op de koop toe reeds studies bestaan die aantonen 
dat er schadelijke gevolgen verbonden zijn aan die maatregelen. Dit is een bijzonder 
kwalijke werkwijze voor een ministerie dat juist de volksgezondheid zou moeten be-
schermen en bewaken.
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8. Gedaagde heeft in haar mondeling pleidooi aangegeven dat in het verzoekschrift de 
namen van de activist Sibrano Pique en Bischop Steve Meye worden genoemd, en 
suggereerde dat deze zaak voor het doen opschorten van de mondkapjesplicht poli-
tiek gemotiveerd zou zijn. Gedaagde suggereerde dat verzoekers uit dezelfde politieke 
hoek komen als Pique en Meye.

Verzoekers ontkennen ten stelligste dat zij met deze zaak politiek bedrijven en wen-
sen hier aan te geven dat zij het jammer vinden dat gedaagde op de politieke toer gaat 
in deze ernstige zaak. Dit is ook het zoveelste bewijs dat gedaagde niet de tijd heeft 
genomen om haar verweer goed te onderbouwen. Was dat het geval, dan had gedaag-
de binnen enkele minuten met een zoekmachine op het Internet voldoende bewijs 
kunnen vinden dat dit punt ongefundeerd is. Verzoekers hebben zich namelijk al tij-
dens meerdere regeringen kritisch opgesteld t.o.v. het gevoerde beleid. 

Zo heeft verzoeker sub a, in 2016 de activist Curtis Hofwijks ondersteund toen die 
protesteerde tegen de regering-Bouterse. Ook was verzoeker sub a, deel van de activis-
ten-groep We Zijn Moe die ook protesten organiseerde tegen de regering-Bouterse. 

Bron: Fotograaf Donk: Spijt van staatsieportret president. Starnieuws. 12 mei 2016. https://www.
starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/35266 

Verzoeker sub a, heeft bij de invoering van de COVID-19 maatregelen tijdens de rege-
ring-Bouterse zich ook meerdere malen kritisch geuit tegenover dat beleid, stellende 
dat de toenmalige regering Suriname heeft getransformeerd naar een COVID-19-po-
litiestaat.

Bronnen:  
De COVID-19-misleiding. Suriname Herald. 7 april 2020. https://www.srherald.com/
ingezonden/2020/04/07/de-covid-19-misleiding/  
Suriname nu ook COVID-19-politiestaat. Suriname Herald. 6 juni 2020. https://www.srherald.com/
ingezonden/2020/06/06/suriname-nu-ook-covid-19-politiestaat/ 

Ook verzoeker sub b, stelt zich al jaren kritisch op tijdens meerdere regeringen. Zo 
had verzoeker sub b, ook kritiek op de verscherping van de COVID-19 maatregelen in 
juni 2020 toen de regering-Bouterse nog aanzat. Dit is in het verzoekschrift aange-
haald in sustenu 33.

Verzoeker sub b, is al sinds november 1994 bezig met gezondheidsactiviteiten voor 

https://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/35266
https://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/35266
https://www.srherald.com/ingezonden/2020/04/07/de-covid-19-misleiding/
https://www.srherald.com/ingezonden/2020/04/07/de-covid-19-misleiding/
https://www.srherald.com/ingezonden/2020/06/06/suriname-nu-ook-covid-19-politiestaat/
https://www.srherald.com/ingezonden/2020/06/06/suriname-nu-ook-covid-19-politiestaat/
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land en volk. Op 4 november 1994 verscheen al in het dagblad De Ware Tijd het eerste 
ingezonden artikel namelijk “Voedselvergiftiging.” Dit artikel was een samenvatting 
van zijn afstudeeronderzoek aan de Universiteit Gent. Het handelde over Bacillus ce-
reus een bacterie die voor voedselvergiftiging kan zorgen als het levensmiddel ermee 
besmet is. Dit artikel is het fundament voor alles dat komen zou, want vanwege de 
positieve reacties vanuit de Surinaamse gemeenschap werd besloten nog meer artike-
len te schrijven. Vandaar dat hierna verscheidene activiteiten zijn ontplooid en publi-
caties zijn verschenen:
• De Vakantie Microbiologie (2006 – 2019)
• De Kinder Vakantie Microbiologie (2014 – 2019)
• De CELOS Microbiologie voor Huismoeders (2009 – 2010)
• De School Handen Wassen en Hygiëneproject (3 oktober 2009 – 7 april 2011).
• De Intermed Caribe NV Scholen Handenwassenntoernooi (2016 – 2019)
• Voeding en gezondheid (rubriek De Ware Tijd januari 1997 – november 2010)
• Voedselveiligheid en Voedingsziekten (ATV documentaire april 2006 – augustus 

2015)
• Gezondheid: Uw Keuze (Radio GOLD maart 2014 tot en met heden)

Als lid van de politieke partij DOE (een partij dat momenteel totaal onzichtbaar is) 
heeft verzoeker sub b, in de periode 2016 flink geageerd tegen de samenwerking met 
de politieke hoek waar gedaagde naar verwijst. DOE heeft hem toen een schorsing 
van twee jaren opgelegd (Produktie 6). 

Bron: Ricky W. Stutgard, de lijstduwer. Nieuws-Suriname. 19 mei 2015. http://www.nieuws-suriname.
nl/ricky-w-stutgard-de-lijstduwer/ 

Andere kritische reacties van verzoeker sub b, in de publiciteit zijn:
• 24 juli 2017 (STVS-nieuwsdienst) Ricky Stutgard over kwaliteit water SWM.
• 21 juli 2019 (Suriname Herald) Voedseltechnoloog Stuttgart: overmatig gebruik 

pesticiden geen nieuwigheid. 
• 7 juni 2020 (Waterkant.net) COVID-team is bezig een concentratiekamp op te zet-

ten.

Met de stelling tijdens het mondelinge verweer van gedaagde waarin zij meent onder-
havige zaak ten onrechte aan de politiek te liniëren heeft gedaagde zich, zeer jammer-
lijk, geschaard achter de in de Surinaamse samenleving heersende cultuur, waarbij 

http://www.nieuws-suriname.nl/ricky-w-stutgard-de-lijstduwer/
http://www.nieuws-suriname.nl/ricky-w-stutgard-de-lijstduwer/
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wanneer een persoon zich kritisch uit tegenover het beleid van de zittende regering, 
men in vele gevallen gelijk de conclusie trekt dat de persoon behoort tot één van de 
oppositionele politieke partijen. Verzoekers blijven erbij dat zij deze rechtsvordering 
als rechtgeaarde burgers van Suriname in hun belang en dat van de totale Surinaamse 
gemeenschap hebben ingesteld en wel op basis van harde feiten en omstandigheden.

9. Gedaagde voerde in haar verweer aan dat enkele van de wetenschappelijke studies die 
verzoekers aanhalen in het verzoekschrift “oud zijn, waarvan één uit 1975.” Verzoekers 
wensen hierop aan te geven dat wereldwijd er dagelijks gebruik wordt gemaakt van 
resultaten verkregen uit wetenschappelijke studies die zelfs honderden jaren oud zijn. 
Denk hier bijvoorbeeld aan het wetenschappelijk werk van Isaac Newton uit de 17de 
eeuw. 

10. Gedaagde stelde tijdens haar mondeling pleidooi op de zitting, bij de eerste behande-
ling van deze zaak, dat mondkapjes bescherming bieden, doordat ze de aerosolen te-
genhouden die vrijkomen bij het uitademen; deze worden volgens gedaagde geblok-
keerd. Gedaagde stelde verder dat onderzoek aantoont dat mondkapjes met meerdere 
lagen effectiever zijn. Verzoekers wensen hierbij aan te geven dat gedaagde voorbij-
gaat aan het feit dat de filtratiegraad van het gebruikte materiaal in de mondkapjes 
slechts één van de factoren is die bepaalt wat de effectiviteit is. Behalve het feit dat 
stoffen mondkapjes 97% van de deeltjes doorlaten, zoals bleek in het RCT-onderzoek 
in 2015 van MacIntyre et al., uitgewerkt in sustenu 12 van het verzoekschrift, kunnen 
deze deeltjes ook via de randen van de mondkapjes ontsnappen. Dit kan duidelijk 
waargenomen worden in een videodemonstratie van Dr. Theodore A. Noel MD, een 
anesthesist uit Orlando, Florida (Produktie 7). Het feit dat deeltjes tijdens het adem-
halen ook via de randen van gezichtsmaskers kunnen ontsnappen was overigens al 
minstens vanaf 1980 bekend uit onderzoek door Ha’eri en Wiley welke in sustenu 10 
sub b van het verzoekschrift is aangehaald. Ziedaar het belang van de, volgens gedaag-
de, “oude studies” die in het verzoekschrift zijn opgenomen, en de link van deze stu-
dies met COVID-19 die door gedaagde moeilijk te zien was.

Bron: Masks And Aerosols Dr. Theodore Noel. https://archive.org/details/masks-and-aerosols-dr.-
theodore-noel 

https://archive.org/details/masks-and-aerosols-dr.-theodore-noel
https://archive.org/details/masks-and-aerosols-dr.-theodore-noel
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11. Volgens gedaagde is de studie van Bundgaard et al. welke opgenomen is in sustenu 14 
van het verzoekschrift “te kleinschalig geweest.” Echter heeft gedaagde geen enkel ar-
gument aangevoerd om deze bewering te staven. Aan het onderzoek van Bundgaard 
et al. hebben ongeveer 6000 personen meegedaan (waarvan 4862 voltooid) in een ge-
meenschapssetting. Verzoekers wensen hier nogmaals aan te geven dat het in deze een 
RCT (Randomized Controlled Trial / gerandomiseerde gecontroleerde studie) betrof, 
en dat RCT’s worden beschouwd als de gouden standaard voor klinisch onder-
zoek. Dit in tegenstelling tot de richtlijnen, commentaren, rapportages en observati-
onele studies die gedaagde heeft opgenomen in haar produkties.

12. Gedaagde heeft verder een rapport van de CDC aangehaald van een kapsalon, waar 
bleek dat het dragen van mondkapjes wel effectief zou zijn geweest. Aan dit onder-
zoek namen 139 mensen deel waarvan slechts 67 uiteindelijk getest werden (vreemd 
dat gedaagde dit niet “te kleinschalig” vond) om na te gaan als ze geïnfecteerd waren 
geraakt met het SARS-CoV-2 virus. Verzoekers achten het van belang hierbij aan te 
tekenen dat los van het feit dat niet alle deelnemers zijn getest, het hier een specifieke 
en beperkte situatie in een kapsalon betrof en geen gerandomiseerde onderzoek waar-
door de resultaten niet geëxtrapoleerd en gegeneraliseerd kunnen worden voor het 
gebruik van maskers door de gehele bevolking, en zeker niet in een gemeenschapsset-
ting. Bovendien was er hier geen controlegroep die geen mondkapjes droeg om daar 
een vergelijking mee te maken, waardoor niet gesteld kan worden dat de resultaten bij 
de groep personen die wel getest waren te danken zijn aan het dragen van mondkap-
jes. Dit “onderzoek” achten verzoekers dan ook volkomen waardeloos. Het is bijzon-
der kwalijk als gedaagde dit “onderzoek” zou gebruiken om beleid uit te stippelen 
voor de gehele bevolking.

Bron: Absence of Apparent Transmission of SARS-CoV-2 from Two Stylists After Exposure at a Hair 
Salon with a Universal Face Covering Policy — Springfield, Missouri, May 2020. CDC. 17 juli 2020. 
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6928e2.htm

13. Voorts heeft gedaagde het over een studie gehad welke gedaan was op het vliegdek-
schip USS Theodore Roosevelt waar de effectiviteit van mondkapjes volgens gedaagde 
zou zijn bewezen. Aan deze studie hebben 382 personen deelgenomen. 

De analyse werd uitgevoerd op een “convenience sample / gemakssteekproef” van per-

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6928e2.htm
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son en die wellicht een grotere kans op blootstelling hadden en alle informatie was 
gebaseerd op zelfrapportage, wat de mogelijkheid van selectie- en herinnerings-bias 
verhoogt. De volgende zelf-gerapporteerde voorzorgsmaatregelen werden geregis-
treerd: Meer handen wassen; Gebruik van handdesinfectans; Vermijden van gemeen-
schappelijke ruimtes; Gebruik van gezichtsbedekking; Verhoogde reiniging van de 
werkruimte; Meer schoonmaken van de ligplaats; Meer afstand tot anderen.

Door het tegelijk invoeren van al deze verschillende interventies is het dan ook moei-
lijk om aan te tonen welke interventies precies hebben bijgedragen tot bepaalde resul-
taten. Om deze reden wordt er de voorkeur aan gegeven de (on)doeltreffendheid van 
gezichtsbedekking aan te tonen door middel van gerandomiseerde klinische trials 
zoals die van Bundgaard et al.

Wetenschappers geven aan dat deze studie op geen enkele wijze duidelijk kan maken 
dat mondkapjes bijdragen aan de vermindering van de verspreiding van een virus dan 
wel vermindering van symptomen van COVID-19. Er zijn te veel variabelen in deze 
studie.

Bron: SARS-CoV-2 Infections and Serologic Responses from a Sample of U.S. Navy Service Members 
— USS Theodore Roosevelt, April 2020. CDC. 12 juni 2020. https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/
wr/mm6923e4.htm 

14. Gedaagde voerde op de zitting tijdens haar mondeling pleidooi verder aan dat onder-
zoek heeft aangetoond dat het opzetten van mondkapjes voor gezonde mensen niet 
voor problemen zorgt. Er ontstaat volgens dat onderzoek slechts 3% ademweerstand. 
Verzoekers hebben na lang gezocht te hebben, dankzij de slordige manier waarop 
gedaagde haar verweer heeft gevoerd en de produkties heeft aangeleverd, deze referen-
tie gevonden in een van de produkties aangeleverd door gedaagde, waar staat: 

“[…] during a four-hour computer simulation using three different classes of N95 
respirators, Roberge and colleagues [17] found a 3% increase in inhalation and exhala-
tion resistance, which was likely caused by exhaled moisture that was retained by the 
mask.”

Bron: Scheid JL, Lupien SP, Ford GS, West SL. Commentary: Physiological and Psychological Impact 
of Face Mask Usage during the COVID-19 Pandemic. Int J Environ Res Public Health. 
2020;17(18):6655. Published 2020 Sep 12. doi:10.3390/ijerph17186655 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6923e4.htm
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6923e4.htm
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7558090/
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Verzoekers wensen aan te geven dat het hier een computersimulatie betrof en geen 
onderzoek op echte mensen. Zoals aangegeven in het verzoekschrift in sustenu 27 
hebben Fikenzer et al. in juni 2020 een gerandomiseerde cross-over studie gedaan, 
waar wél echte mensen aan hebben meegedaan, en daar bleken wél aanzienlijke/
significante negatieve effecten op te treden. 

Het is uiterst verbazingwekkend dat gedaagde haar beleid blijkbaar baseert op com-
putersimulaties terwijl bekend is dat die veel kunnen afwijken van de realiteit. Dit 
was bijvoorbeeld aan het begin van de COVID-19 uitbraak ook het geval toen profes-
sor Neil Ferguson, die het COVID-19 modelleringsteam leidde aan het Imperial Col-
lege in Londen, met computersimulaties en modellen een doemscenario had voor-
speld waar er miljoenen COVID-19-doden zouden zijn. Deze voorspelling bleek niet 
lang daarna totaal verkeerd te zijn en niet in overeenstemming te zijn met de realiteit. 
Maar intussen waren de lockdown maatregelen wereldwijd wel gebaseerd op die ver-
keerde voorspellingen.

15. Gedaagde heeft aangevoerd dat kinderen onder 12 jaar het SARS-CoV-2 virus niet 
kunnen verspreiden maar deze wel kunnen dragen. Gedaagde gaf ook aan dat ge-
werkt wordt met richtlijnen van de WHO en de CDC. De WHO geeft op hun eigen 
website aan dat kinderen onder 12 jaar wel een mondkapje zouden moeten dragen en 
wel anderen kunnen besmetten. Specifiek staat er:

“WHO and UNICEF advise that the decision to use masks for children aged 6–11 
should be based on the following factors: Specific settings and interactions the child 
has with other people who are at high risk of developing serious illness, such as the 
elderly and those with other underlying health conditions. Children who are in gene-
ral good health can wear a non-medical or fabric mask. This provides source control, 
meaning it keeps the virus from being transmitted to others if they are infected and 
are not aware that they are infected.” 

Waaruit blijkt dat kinderen wél anderen kunnen besmetten volgens de WHO.

Bron: Coronavirus disease (COVID-19): Children and masks. WHO. 12 Augustus 2020. https://www.
who.int/news-room/q-a-detail/q-a-children-and-masks-related-to-covid-19 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7558090/
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-children-and-masks-related-to-covid-19
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-children-and-masks-related-to-covid-19
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16. Tijdens haar verweer heeft gedaagde benadrukt dat de regering naar eigen inzichten 
beslissingen mag nemen. Temeer wanneer we te maken hebben met een ernstige situ-
atie. Gedaagde stelde dat het COVID-19 virus wereldwijd heeft toegeslagen en duizen-
den personen het leven heeft gekost. Volgens gedaagde zijn de maatregelen pu-
blic-health-maatregelen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. 
Bovendien zijn volgens gedaagde, adviezen van zowel binnenlandse- als buitenlandse 
deskundigen opgevolgd en internationale organisaties zoals de WHO en de CDC 
geraadpleegd. Een gevolg hiervan is dat vóór 10 augustus 2020 het opzetten van een 
mondkapje een advies was, maar na deze datum een verplichting.

Dat de regering een mondkapjesverplichting heeft ingevoerd, maar zelf niet ge-
looft in de functie daarvan blijkt uit het navolgende: 

Verzoekers wensen op te merken dat de wetten gelden voor alle Surinamers en vreem-
delingen op Surinaamse grond. Er zijn geen uitzonderingen voor een COVID-team of 
minister in de wet. Maar opvallend is dat juist diegenen die het juiste voorbeeld zou-
den moeten geven vanaf 10 augustus 2020 veelvoudig de mondkapjesverplichting 
hebben vertrapt en de door hun opgestelde protocollen aan hun laars lappen.

Verzoekers konden natrekken dat (Produktie 8, Produktie 9):

a. President Chan Santokhi tenminste 24 keren zich niet aan de mondkapjesver-
plichting heeft gehouden. Dat gebeurde zowel binnenshuis als buitenshuis. Bin-
nenshuis gebeurde het tijdens vergaderingen in de DNA, in de Congreshal, op het 
presidentieel paleis en op het Kabinet van de President. Buitenshuis gebeurde het 
tijdens ontmoetingen met de gemeenschap. Merkwaardig is dat de president zelfs 
in aanwezigheid van kinderen en buitenlandse gasten zich niet houdt aan de 
mondkapjesverplichting die zelf door hem is geïntroduceerd.

b. De vice president Ronnie Brunswijk, voorzitter van de Minsterraad, uit wiens po-
litieke partij de minister van Justitie en Politie is voorgedragen, bakt het helemaal 
bruin. Tenminste 48 keren heeft hij deze verplichting overtreden. In Dagblad Suri-
name van 10 maart 2021 is te lezen dat hij “niet wakker ligt van de kritiek” dat ge-
leverd wordt in verband met zijn verjaardag op zondag 7 maart 2021 (Produktie 
10). Tientallen personen waren aanwezig en alle protocollen werden aan zijn laars 
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gelapt, zo ook de mondkapjesverplichting (Produktie 11).

c. Andere hoogwaardigheidsbekleders die de mondkapjesverplichting aan hun laars 
lappen zijn:
• De first lady, 
• Ministers zoals Riad Nurmohammed, Bronto Somohardjo, Armand Achai-

bersing, Ramdin, Krishna Mathoera, en zelfs minister Ramadhin,
• DNA leden, zowel voorzitter Marinus Bee als ondervoorzitter Dew Sharman.

Geen wonder dat Ivan Cairo in De Ware Tijd van 10 maart 2021 onder de titel “Wie het 
kruis heeft…” het volgende schreef: 

“Wat gebeurt er met de regeringsleiding? Je zou denken dat ze het op het gebied van 
voorbeelden stellen beter zouden doen dan hun voorgangers. Kunt u zich nog herin-
neren toen president Bouterse in een statement de bevolking opriep zich aan de re-
gels te houden en het verbod op samenscholingen als een van de maatregelen afkon-
digde en direct na zijn toespraak naar Flora racete om daar langs een kanaal met 
sterke drank en bier te chillen met jongeren. U kunt zich ook zeker de verontwaardi-
ging van de samenleving met de huidige coalitie- en regeringsleiders aan kop herin-
neren. De kritiek uit die gelederen op ‘Baas’ was niet mals. Hij neemt de pandemie 
niet serieus en heeft lak aan het volk, werd gezegd. Diezelfde lak, gekopieerd van de 
vorige leiders, wordt nu opnieuw gedemonstreerd. Wie het kruis heeft, zegent zich-
zelf.

Het begon zo een beetje bij het ontvangen van gasten op nieuwjaarsdag door de pre-
sident. Daarna volgden meer van dit soort buitensporigheden. Wat steekt is dat de 
videobeelden zelf worden geschoten en de selfies demonstratief worden gedeeld en 
rondgestuurd. Men heeft letterlijk lak aan het volk en het kan ze eigenlijk niet schelen 
wat de samenleving van hun handelingen en acties vindt. Straks komt er weer een 
niet-gemeende mea culpa om vervolgens over te gaan tot de orde van de dag en tot de 
volgende schending van de eigen regels. Frappant is dat bedrijven meewerken aan de 
overtredingen, terwijl zij een verbod hebben om hun diensten aan andere burgers die 
ook willen feesten te verlenen. Je zou denken dat ze juist zouden weigeren wanneer 
ze door de overheid of regering zouden worden ingehuurd voor uitbundige feesten.”

Bron: Ivan Cairo. COLUMN: Wie het kruis heeft… De Ware Tijd. 10 maart 2021. http://www.

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2021/03/10/column-wie-het-kruis-heeft%E2%80%A6/
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17. U wordt verzocht, Edelachtbare, de hierbij overgelegde producties hier als ingelast en
woordelijk herhaald te willen beschouwen.

18.  Concluderende dat het verzoek van verzoekers, waarbij opschorting c.q. opheffing is
gevraagd van de maatregel voor wat betreft de verplichting tot het dragen van een
mond- en neusbedekking, welke aan de burgers van Suriname en alle anderen die
zich op het Surinaams grondgebied bevinden is opgelegd, thans voor toewijzing ge-
reed ligt!

Tot persistit!

Paramaribo, 14 maart 2021

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

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

Produkties:

6. Stutgard in de media.
7. “Masks and Aerosols - Dr. Theodore Noel”: file 1 memory stick.
8. Regering overtreedt eigen mondkapjesplicht.
9. Regering overtreedt eigen mondkapjesplicht Uitgebreid: file 2 memory stick.
10. Brunswijk ligt niet wakker van kritiek rondom verjaardagsfeest - Dagblad Suriname.
11. “Verjaardag van Brunswijk”: file 3 memory stick.
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