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A.R. no. 21-0733 /Kort Geding 

MEMORIE VAN GRIEVEN INZAKE VAN:

a. Donk, Karel,
b. Stutgard, Ricky,
APPELLANTEN, verzoekers in eerste aanleg, beiden procederende in persoon.

CONTRA

De Staat Suriname met name het Ministerie van Volksgezondheid, GEÏNTIMIDEER-
DE, gedaagde in eerste aanleg, gemachtigden, mr. C. Lachman en mr. M. Babulall, beiden 
advocaat.

De kantonrechter in het Eerste Kanton heeft vonnis gewezen en uitgesproken op 24 
maart 2021 in de zaak bekend onder A.R. no. 21-0733 (Produktie 1) van verzoekers in eerste 
aanleg, thans appellanten, tegen gedaagde, thans geïntimideerde. De gevraagde voorzie-
ningen van appellanten, primair strekkende tot het doen opschorten van de mond- en 
neusbedekkingsplicht en subsidiair strekkende tot het omstandig informeren van de be-
volking over de medische ineffectiviteit en de schadelijke gevolgen van het dragen van 
een mond- neusbedekking voor de gezondheid, zijn door de kantonrechter geweigerd.

Appellanten voelen zich door bedoeld vonnis gegriefd en zijn daarom bij verklaring d.d. 
6 april 2021 (Produktie 2) in hoger beroep gekomen tegen dit vonnis tussen appellanten 
en geïntimeerde en wensen voorts tegen het vonnis van de kantonrechter in het Eerste 
Kanton de navolgende grieven aan te voeren.

GRIEF 1

1.  Ten onrechte heeft de kantonrechter zich ‘terughoudend’ opgesteld bij de beoorde-
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ling van de keuzes van de geïntimideerde.

In rechtsoverweging 5.12.3 van het vonnis geeft de kantonrechter als uitgangspunt 
voor haar beoordeling aan dat “de civiele rechter, en zeker de rechter in kort geding, 
zich terughoudend moet opstellen bij de beoordeling van de keuzes die de gedaag-
de binnen de grenzen van zijn beoordelings- en beleidsvrijheid maakt, […]” Appel-
lanten wensen hierbij aan te voeren dat wanneer de kantonrechter aangeeft zich ‘te-
rughoudend’ te moeten opstellen bij de beoordeling tegenover één partij, zij feitelijk 
die partij in een bevoorrechte positie plaatst. Er kan geen sprake zijn van onafhanke-
lijkheid, redelijkheid en objectiviteit bij de beoordeling wanneer een rechter zich in 
een zaak ‘terughoudend’ opstelt tegenover één der partijen.

GRIEF 2

2.  Ten onrechte heeft de kantonrechter geconcludeerd in rechtsoverweging 5.4 van de 
in het vonnis genoemde eerste grondslag van appellanten, namelijk dat “het dra-
gen van een mond- en neuskap niet bijdraagt aan het tegengaan van de gevolgen 
van Covid-19; er is onvoldoende bewijs dat het effectief is,” niet aannemelijk is ge-
worden. 

In rechtsoverweging 5.15.2 van het vonnis geeft de kantonrechter het volgende aan:

“[De gedaagde] heeft aangevoerd dat het wel is gebleken dat de maatregel effectief 
is. Om haar verweer te onderbouwen heeft zij acht en twintig producties overge-
legd waaronder een publicatie van de Centers for Disease Control and Prevention 
van november 2020 waarin is geconcludeerd dat verschillende onderzoeken lei-
den tot de slotsom dat het gebruik van mond- en neuskapjes leidt tot de vermin-
dering van de spreiding van het Covid-19 virus en een tussentijdse richtlijn van de 
WHO van 1 december 2020 (pagina 8 en verder) waarin wordt geadviseerd over te 
gaan tot het dragen van maskers in de gevallen van ‘community or cluster trans-
mission’.”

De kantonrechter is voorbijgegaan aan het navolgde:



Kort Geding: Opschorting mond- en neusbedekkingsplicht

3 / 19

a. Allereerst wensen appellanten aan te geven dat m.u.v. de studie die gedaan is op de 
USS Theodore Roosevelt, alle studies uit de publicatie van de Centers for Disease 
Control and Prevention (CDC) van november 2020 ook worden besproken op 
pagina 8 van de tussentijdse richtlijn van de WHO van 1 december 2020 (“Mask use 
in the context of COVID-19, Interim Guidance, 1 December 2020” (Produktie 3)).

Bron: Science Brief: Community Use of Cloth Masks to Control the Spread of SARS-CoV-2. 
CDC. 20 november 2020. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/more/masking-science-sars-
cov2.html

Bron: Mask use in the context of COVID-19, Interim Guidance, 1 December 2020. WHO. https://
apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/337199/WHO-2019-nCov-IPC_Masks-2020.5-eng.pdf 

b. Op basis van deze observationele studies en andere studies, inclusief Randomized 
Controlled Trials / gerandomiseerde gecontroleerde studies (RCTs), concludeert 
de WHO aan het begin van pagina 8 dat:

“At present there is only limited and inconsistent scientific evidence to 
support the effectiveness of masking of healthy people in the community to 
prevent infection with respiratory viruses, including SARS-CoV-2.”

VERTALING: 

“Momenteel is er slechts beperkt en inconsistent wetenschappelijk bewijs 
voor de doeltreffendheid van het gebruiken van gezichtsmaskers door gezon-
de mensen in de gemeenschap om infectie met respiratoire virussen, waaron-
der SARS-CoV-2, te voorkomen.”

Appellanten vragen zich dan ook af hoe geïntimideerde tot de conclusie kon zijn 
gekomen dat de maatregel effectief is wanneer zelfs de WHO aangeeft dat het be-
wijs daarvoor “beperkt en inconsistent” is. Voorts haalt de kantonrechter in haar 
vonnis pagina 8 aan waar de WHO adviseert over te gaan tot het dragen van mas-
kers, maar gaat ze zelf ook voorbij aan het feit dat de WHO op dezelfde pagina 
toegeeft dat er beperkt en inconsistent bewijs is dat de maatregel effectief is.

De WHO begint namelijk op pagina 8 door te stellen dat “er slechts beperkt en 
inconsistent wetenschappelijk bewijs [is] voor de doeltreffendheid van het gebrui-

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/more/masking-science-sars-cov2.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/more/masking-science-sars-cov2.html
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/337199/WHO-2019-nCov-IPC_Masks-2020.5-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/337199/WHO-2019-nCov-IPC_Masks-2020.5-eng.pdf
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ken van gezichtsmakers” en haalt meteen daarna de Deense RCT studie aan van 
Bundgaard et al.:

“A large randomized community-based trial in which 4862 healthy partici-
pants were divided into a group wearing medical/surgical masks and a control 
group found no difference in infection with SARS-CoV-2.”

VERTALING:

“Uit een groot gerandomiseerde gecontroleerde onderzoek in de gemeen-
schap, waarbij 4862 gezonde deelnemers werden verdeeld in een groep die 
medische/chirurgische maskers droeg en een controlegroep, bleek geen ver-
schil in infectie met SARS-CoV-2.”

Appellanten hadden de studie van Bundgaard et al. aangehaald en besproken in 
sustenu 14 van het verzoekschrift. In tegenstelling tot wat geïntimideerde beweer-
de tijdens haar verweer, namelijk dat de studie van Bundgaard ‘kleinschalig’ zou 
zijn geweest, zegt zelfs de WHO hier dat het gaat om een ‘large’ randomized com-
munity-based trial (RCT). De WHO gaat daarna verder:

“A recent systematic review found nine trials (of which eight were cluster-ran-
domized controlled trials in which clusters of people, versus individuals, were 
randomized) comparing medical/surgical masks versus no masks to prevent 
the spread of viral respiratory illness. Two trials were with healthcare workers 
and seven in the community. The review concluded that wearing a mask 
may make little or no difference to the prevention of influenza-like illness 
(ILI) or laboratory confirmed illness.”

VERTALING:

“Een recente systematische review vond negen trials (waarvan acht cluster-ge-
randomiseerde gecontroleerde trials waarin clusters van mensen, versus indivi-
duen, werden gerandomiseerd) waarin medische/chirurgische maskers versus 
geen maskers werden vergeleken om de verspreiding van virale respiratoire 
ziekte te voorkomen. Twee proeven waren met gezondheidswerkers en zeven 
in de gemeenschap. De conclusie van het onderzoek was dat het dragen 
van een masker weinig of geen verschil maakt voor de preventie van in-
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fluenza-achtige ziekten (ILI) of door laboratoriumonderzoek bevestigde 
ziekten.”

c. Het is geen toeval dat de WHO op pagina 8 van het document gelijk begint met 
het bespreken van de RCT-studies. Randomized Controlled Trials (gerandomiseer-
de en gecontroleerde experimenten) (RCTs) zijn de hoogste vorm van weten-
schappelijk onderzoek om de werkzaamheid van een geneesmiddel of hulpmid-
del te bewijzen en worden beschouwd als de gouden standaard voor klinisch 
onderzoek. In de wetenschap hebben resultaten van observationele studies een 
lagere status voor wat betreft bewijs dan gerandomiseerde en gecontroleerde we-
tenschappelijke studies, omdat het volledig elimineren van mogelijk verstorende 
factoren bij observationele studies moeilijker is. RCT-studies zijn daarom niet al-
leen moeilijker op te zetten en uit te voeren, vooral op grote schaal zoals in het 
geval van de studie van Bundgaard et al., maar de resultaten verkregen uit zulke 
studies zijn vele malen betrouwbaarder.

d. De WHO gaat op pagina 8 verder met het bespreken van de ‘kleine’ observatione-
le studies en haalt zelf de “belangrijke problemen” en ‘limitaties’ aan van deze 
studies inclusief het feit dat vele van deze studies niet ‘peer-reviewed’ zijn (stu-
dies die niet ‘peer-reviewed’ zijn worden in de wetenschap als onbetrouwbaar be-
schouwd). In de conclusie van repliek gaan appellanten ook in op twee van deze 
studies in sustenus 12 (kapsalon) en 13 (USS Theodore Roosevelt), waar uitgelegd 
wordt waarom de resultaten van deze studies niet gebruikt kunnen worden voor 
het bepalen van beleid. Dezelfde tegenargumenten gelden ook voor de studie ge-
daan in Thailand.

e. Op de koop toe geeft de WHO op pagina 19 van het document onder de kop “Evi-
dence on the effectiveness of non-medical (fabric) masks” aan dat:

“Overall, the reviews concluded that cloth face masks have limited efficacy 
in combating viral infection transmission.”

VERTALING:
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“In het algemeen concluderen de evaluaties dat stoffen gezichtsmaskers 
slechts in beperkte mate effectief zijn bij het bestrijden van de overdracht 
van virale infecties.”

f. De redelijke en logische verwachting is dat de WHO op basis van het (door hun 
zelf toegegeven) gebrek aan substantieel bewijs voor de effectiviteit van mondkap-
jes voor het tegengaan van luchtweginfecties, inclusief COVID-19, zou overgaan 
tot het niet aanbevelen van mondkapjes in de gemeenschap vooral gezien de 
negatieve effecten van gezichtsmaskers op de gezondheid die ze zelf voor een 
deel ook toegeven. Echter zien we dat de WHO later op pagina 8 van het docu-
ment het volgende zegt:

“Despite the limited evidence of protective efficacy of mask wearing in 
community settings, in addition to all other recommended preventive measu-
res, the GDG advised mask wearing in the following settings:”

VERTALING:

“Ondanks het beperkte bewijs van de beschermende effectiviteit van het 
dragen van een masker in de gemeenschap, adviseerde de GDG, naast alle 
andere aanbevolen preventieve maatregelen, het dragen van een masker in de 
volgende settings:”

De WHO verraadt zichzelf hier door hun taalgebruik, namelijk, “ondanks het 
beperkte bewijs.” Het woordje “despite/ondanks” wordt hier gebruikt omdat de 
WHO zich realiseert dat redelijkerwijs en logischerwijs, op basis van het “beperkt 
en inconsistent” bewijs van de effectiviteit van gezichtsmaskers, de verwachting is 
dat deze niet zouden worden aanbevolen. Maar ‘ondanks’ het gebrek aan substan-
tieel bewijs voor medische effectiviteit gaan ze dus tóch ertoe over om gezichts-
maskers aan te bevelen. 

g. Dat de WHO hier in tegenstrijd handelt met het beschikbare wetenschappelijke 
bewijs was al vanaf juli 2020 bekend zoals besproken door appellanten in sustenus 
37 en 38 van het verzoekschrift.



Kort Geding: Opschorting mond- en neusbedekkingsplicht

7 / 19

In haar interim-rapport van 5 juni 2020 getiteld “Advice on the use of masks in the 
context of COVID-19: Interim Guidance,” beschrijft de WHO meer negatieve aspec-
ten voor het dragen van mondkapjes dan positieve effecten. Ze concluderen: “Op 
dit moment is er vanuit wetenschappelijk onderzoek geen direct bewijs dat het 
dragen van mondkapjes effectief is in het verminderen van de verspreiding 
van virussen die bovenste luchtweginfecties veroorzaken, ook niet voor CO-
VID-19.”

Bron: Advice on the use of masks in the context of COVID-19: interim guidance, updated 5 June 
2020. WHO. 5 juni 2020. https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/
coronavirus-covid-19/publications-and-technical-guidance/2020/advice-on-the-use-of-masks-in-
the-context-of-covid-19-interim-guidance,-updated-5-june-2020 

Maar net een maand later in juli 2020 ging de WHO tóch ertoe over om mond-
kapjes aan te bevelen. De vraag rees natuurlijk waarom de WHO dat deed terwijl 
er geen bewijs was van effectiviteit. In die maand waren er immers geen nieuwe 
RCT-studies gedaan die de effectiviteit van gezichtsmaskers tegen luchtweginfec-
ties, inclusief COVID-19, hebben aangetoond. Er bleken andere redenen te zijn 
voor het inconsistent gedrag van de WHO.

De WHO heeft namelijk tegenover Deborah Cohen, een journalist (medisch cor-
respondent) van de British Broadcasting Corporation (BBC), toegegeven dat de 
aanpassing van het maskerbeleid van juni 2020 niet het gevolg was van nieuw be-
wijsmateriaal, maar van “politiek gelobby”: 

“Uit verschillende bronnen vernamen wij dat de WHO-commissie die het be-
wijsmateriaal beoordeelde, zich niet achter maskers had geschaard, maar ze 
had aanbevolen als gevolg van politiek lobbyen. Dit punt werd voorgelegd aan 
de WHO die het niet ontkende.”

Bron: Deborah Cohen, BBC Medisch Correspondent. 12 juli 2020. https://twitter.com/deb_cohen/
status/1282244773030633473

Het blijkt dus dat politici en organisaties gelobbyd hebben bij de WHO, om on-
danks het gebrek aan wetenschappelijk bewijs voor de effectiviteit van gezichts-
maskers, deze tóch aan te bevelen (en de redenen hiervoor bespreken appellanten 
in het verzoekschrift). Dit verklaart ook het taalgebruik van de WHO in het docu-
ment van 1 december 2020, waar de WHO zegt dat ‘ondanks’ er “beperkt en incon-

https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/publications-and-technical-guidance/2020/advice-on-the-use-of-masks-in-the-context-of-covid-19-interim-guidance,-updated-5-june-2020
https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/publications-and-technical-guidance/2020/advice-on-the-use-of-masks-in-the-context-of-covid-19-interim-guidance,-updated-5-june-2020
https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/publications-and-technical-guidance/2020/advice-on-the-use-of-masks-in-the-context-of-covid-19-interim-guidance,-updated-5-june-2020
https://twitter.com/deb_cohen/status/1282244773030633473
https://twitter.com/deb_cohen/status/1282244773030633473
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sistent” bewijs is voor wat betreft de effectiviteit van gezichtsmaskers, zij tóch ertoe 
overgaan om ze aan te bevelen. Op basis van het gebrek aan substantieel weten-
schappelijk bewijs voor de medische effectiviteit van gezichtsmaskers is dit 
besluit van de WHO namelijk onredelijk en onlogisch.

h. Op basis van het bovenstaande, zou de kantonrechter nooit tot de conclusie mo-
gen komen dat geïntimideerde de effectiviteit van gezichtsmaskers heeft kunnen 
aantonen, daar in hun eigen overgelegde produktie de WHO zelf het tegendeel 
toegeeft, namelijk, dat er “slechts beperkt en inconsistent wetenschappelijk be-
wijs is voor de doeltreffendheid van het gebruiken van gezichtsmaskers.” Sterker 
nog, zwaarwichtige RCT-studies, zoals de grootschalige van Bundgaard et al., 
geven juist aan dat er geen bewijs is dat gezichtsmaskers effectief zijn tegen 
COVID-19. En zoals door appellanten uitvoerig is onderbouwd en besproken in 
sustenus 7  –14 van het verzoekschrift, is het al op basis van 40 jaar wetenschappe-
lijk onderzoek bekend dat medische/chirurgische gezichtsmaskers niet effectief 
zijn in het tegengaan van virale/bacteriële infecties. Het is dan ook onwaarschijn-
lijk dat ze nu effectief zullen blijken.

i. Appellanten zijn van mening, op basis van al het bovenstaande, dat de kanton-
rechter in rechtsoverweging 5.15.3 van het vonnis ten onrechte tot het oordeel is 
gekomen dat “voldoende aannemelijk is geworden dat de inzichten van de WHO en 
andere internationale en nationale public health deskundigen, en het Outbreak Ma-
nagement Team, op wiens adviezen de besluiten van de gedaagde zijn gebaseerd, tot de 
conclusie leiden dat de maatregel wel effectief is” en dat “de gedaagde voldoende heeft 
onderbouwd dat de maatregel effect heeft, althans dat zij hier in redelijkheid van mag 
uitgaan.” In redelijkheid had geïntimideerde moeten concluderen, net als de 
WHO, dat er een gebrek is aan substantieel bewijs om aan te tonen dat gezichts-
maskers effectief zijn in het tegengaan van de verspreiding luchtweginfecties, in-
clusief COVID-19, en had geïntimideerde nooit ertoe mogen overgaan om mond- 
en neusbedekkingen te verplichten, vooral gezien de schadelijke effecten op de 
gezondheid die wél bewezen zijn.
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GRIEF 3

3.  Ten onrechte heeft de kantonrechter geconcludeerd dat de in rechtsoverweging 5.4 
van het vonnis genoemde tweede grondslag van appellanten, namelijk dat “het 
dragen van een mond- en neuskap aantoonbaar schadelijk is voor de gezondheid 
van burgers zowel fysiek als psychisch,” niet aannemelijk is geworden.

a. De kantonrechter stelt in rechtsoverweging 5.16.2 van het vonnis:

“Ook ten aanzien van deze weren zijn door gedaagde enkele publicaties met 
onderzoeksresultaten overgelegd waaronder een publicatie van de American 
Thoracic Society waarin resultaten van een onderzoek zijn opgenomen betref-
fende de fysiologische effecten van het gebruik van mond- en neuskapjes. In 
die publicatie is de conclusie opgenomen dat er geen noemenswaardige ge-
zondheidsproblemen ontstaan voor wat betreft het zuurstof- en kooldioxide-
gehalte in het bloed bij het dragen van een mond- en neuskap. Ook is in die 
publicatie ingegaan op het feit dat er geen redenen zijn om bezorgd te zijn 
over de veiligheid van het gebruik van de mond- en neuskapjes.”

Los van het feit dat het hier een kleine observationele studie betrof en een gemaks-
steekproef, gaat de kantonrechter hier voorbij aan het feit dat er bij dit onderzoek 
slechts metingen verricht zijn gedurende een interval van 5 minuten en 30 minu-
ten in rust, en 6 minuten lopend bij Chronic Obstructive Pulmonary Disease 
(COPD) patiënten. Deze resultaten, welke gebaseerd zijn op intervallen van 5–30 
minuten maximaal, kunnen onmogelijk gebruikt worden om het gebruik van 
mond- en neuskapjes gedurende meerdere uren per dag en weken-/maanden-
lang aaneengesloten, te ondersteunen. Het feit dat geïntimideerde dit blijkbaar 
toch doet, getuigt van wetenschappelijke onkunde, is hoogst onverantwoord 
en kan niet anders dan gekwalificeerd te worden als gevaarlijk wanbeleid. De 
effecten van het gebruik van een gezichtsmasker voor meerdere uren aaneengeslo-
ten per dag tijdens reguliere werkzaamheden, dagelijks over een periode van en-
kele weken tot zelfs enkele maanden, zullen anders zijn dan de effecten gemeten 
na slechts 5–30 minuten in rust. Bij andere studies (die ook voorkomen in de 
produkties overgelegd door geïntimideerde) is namelijk gebleken dat de negatie-
ve effecten van zuurstoftekort, zoals hoofdpijn, veelal pas na 4 uren optreden. Bo-
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vendien staat in de publicatie van de Annals of the American Thoracic Society 
duidelijk:

“With the 6-minute walk, subjects with severe COPD decreased oxygenation 
as expected (with two qualifying for supplemental oxygen).”

VERTALING:

“Bij de 6-minuten wandeling daalde de zuurstoftoevoer bij proefpersonen 
met ernstige COPD zoals verwacht (waarbij aan twee proefpersonen extra 
zuurstof toegediend moest worden).”

Bron: Samannan R, Holt G, Calderon-Candelario R, Mirsaeidi M, Campos M. Effect of Face 
Masks on Gas Exchange in Healthy Persons and Patients with Chronic Obstructive Pulmonary 
Disease. Ann Am Thorac Soc. 2021 Mar;18(3):541-544. doi: 10.1513/AnnalsATS.202007-812RL. https://
www.atsjournals.org/doi/10.1513/AnnalsATS.202007-812RL 

Als het bovenstaande al gebeurt na slechts 6 minuten, wat zal dan het effect zijn 
na meerdere uren per dag, dagelijks, weken- en maandenlang aaneengesloten ge-
bruik van mond- en neusbedekkingen?

In een interview met Dr. Margareta Griesz-Brisson MD. PhD., één van Europa’s 
top neurologen met een praktijk in Harley Street in London en in Müllheim 
Duitsland, ging ze in op de korte- en lange-termijn effecten van het gebrek aan 
zuurstof op de hersenen:

“Het opnieuw inademen van onze uitgeademde lucht zal zonder twijfel een 
zuurstoftekort en een toevloed van kooldioxide veroorzaken. [Zie sustenus 
24–29 in het verzoekschrift] We weten dat de menselijke hersenen zeer ge-
voelig zijn voor zuurstoftekort. Er zijn bijvoorbeeld zenuwcellen in de hippo-
campus die niet langer dan 3 minuten zonder zuurstof kunnen — zij kunnen 
niet overleven. De acute waarschuwingssymptomen zijn hoofdpijn, sufheid, 
duizeligheid, concentratieproblemen, vertraging van de reactietijd — allen re-
acties van het cognitieve systeem. Bij chronisch zuurstoftekort verdwijnen 
al die symptomen echter, omdat je eraan gewend raakt. Maar je efficiëntie 
blijft aangetast en het zuurstoftekort in je hersenen blijft voortduren.

We weten dat neurodegeneratieve ziekten zich pas na jaren tot decennia ont-

https://www.atsjournals.org/doi/10.1513/AnnalsATS.202007-812RL
https://www.atsjournals.org/doi/10.1513/AnnalsATS.202007-812RL
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wikkelen. Terwijl u denkt dat u eraan gewend bent om uw masker te dra-
gen en uw eigen uitgeademde lucht weer in te ademen, worden de dege-
neratieve processen in uw hersenen versterkt naarmate uw zuurstoftekort 
voortduurt.

Het tweede probleem is dat de zenuwcellen in uw hersenen niet in staat zijn 
zich normaal te delen. Dus als onze regeringen ons ruimhartig toestaan om 
over een paar maanden de maskers af te doen en weer vrij zuurstof te gaan 
ademen, zullen de verloren zenuwcellen niet meer worden geregenereerd. 
Wat weg is, is weg. Wanneer over tien jaar dementie exponentieel zal toene-
men en de jongere generaties hun door God gegeven potentieel niet kunnen 
bereiken, zal het niet helpen te zeggen ‘we hadden de maskers niet nodig.’”

Bron: German Neurologist On Face Masks: ‘Oxygen Deprivation Causes Permanent 
Neurological Damage’. Technocracy News & Trends. 21 oktober 2020. https://www.technocracy.
news/german-neurologist-on-face-masks-oxygen-deprivation-causes-permanent-neurological-
damage/

Appellanten wensen in herinnering te brengen, zoals aangehaald in sustenu 47 
van het verzoekschrift, dat de minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin, op 
19 januari 2021 een brief met als onderwerp “Aanmaning: Gebruik van mond-neus-
bedekking geldt ook voor personeel” (Produktie 4) heeft gestuurd naar alle bedrijven 
waarin gewezen wordt op de verplichting van het dragen van mond- en neuskap-
jes, niet alleen voor bezoekers en klanten, maar ook voor personeel. De minister 
dreigde met sancties indien bedrijven en hun medewerkers zich niet hielden aan 
deze maatregel. Dit betekent dat de minister verwacht dat personeel in veel geval-
len minimaal 8 uren per dag hun normale werkzaamheden doen met een mond- 
en neusbedekking op. Dit terwijl de resultaten in de publicatie van de Annals of 
the American Thoracic Society gelden voor maximaal 30 minuten in rust, en 
geïntimideerde zelf heeft toegegeven tijdens haar verweer dat er nooit onderzoek 
is gedaan naar de lang-termijn effecten op de gezondheid van het dagelijks lang-
durig dragen van een mond- en neusbedekking. Zoals in de conclusie van repliek 
in sustenu 7 is aangegeven, is geïntimideerde feitelijk bezig met de totale bevol-
king te experimenteren.

De kantonrechter had niet mogen uitgaan van bovengenoemde publicatie van de 
American Thoracic Society als valide onderbouwing voor het verweer van geïnti-

https://www.technocracy.news/german-neurologist-on-face-masks-oxygen-deprivation-causes-permanent-ne
https://www.technocracy.news/german-neurologist-on-face-masks-oxygen-deprivation-causes-permanent-ne
https://www.technocracy.news/german-neurologist-on-face-masks-oxygen-deprivation-causes-permanent-ne
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mideerde aangezien de metingen op kleine intervallen zijn gedaan en de resulta-
ten daarvan niet representatief zijn voor het beleid van geïntimideerde. 

b. De kantonrechter stelt verder in rechtsoverweging 5.16.2:

“Voorts is overgelegd een publicatie van de International Journal of Environ-
mental Research en public Health waarin is ingegaan op de fysiologische effec-
ten van het dragen van een mond- en neuskap, waaronder het ontstaan van 
hoofdpijn, pijn aan het gezicht, acne, jeuk en huiduitslag. In die publicatie 
wordt echter geconcludeerd dat de hiervoor genoemde effecten veelal kunnen 
worden vermeden door een ander soort mond- en neuskap te gebruiken. In 
het artikel wordt gesteld dat het voordeel dat bereikt wordt door het gebruik 
van mond- en neuskapjes veel zwaarder wegen dan de nadelen die zijn ge-
noemd.”

Appellanten wensen te benadrukken dat de kantonrechter toegeeft dat het dra-
gen van mond- en neuskapjes schadelijke effecten heeft op de gezondheid, 
waarbij enkele van de schadelijke effecten besproken in het verzoekschrift worden 
genoemd. Voorts wensen appellanten op te merken dat er geen enkel wetenschap-
pelijk bewijs wordt geleverd om de bewering te staven dat “de hiervoor genoemde 
[schadelijke] effecten veelal kunnen worden vermeden door een ander soort 
mond- en neuskap te gebruiken,” nóch door de kantonrechter, nóch door de au-
teurs van de publicatie. Appellanten hebben integendeel in het verzoekschrift 
aangetoond dat vrijwel alle soorten mond- en neusbedekkingen in de omloop 
(FFP2/N95-, medische/chirurgische- en stoffen mondkapjes) komen met diverse 
schadelijke gevolgen voor de gezondheid.

De kantonrechter geeft verder aan dat “in het artikel wordt gesteld dat het voor-
deel dat bereikt wordt door het gebruik van mond- en neuskapjes veel zwaarder 
wegen dan de nadelen die zijn genoemd.” Echter zijn er geen noemenswaardige 
voordelen verbonden aan het gebruik van mond- en neuskapjes, zoals zelfs de 
WHO moest toegeven in eerder besproken richtlijnen van 1 december 2020, na-
melijk, “momenteel is er slechts beperkt en inconsistent wetenschappelijk be-
wijs voor de doeltreffendheid van het gebruiken van gezichtsmaskers door ge-
zonde mensen in de gemeenschap om infectie met respiratoire virussen, waaronder 
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SARS-CoV-2, te voorkomen.” En ook, “uit een groot gerandomiseerde gecontro-
leerde onderzoek in de gemeenschap, waarbij 4862 gezonde deelnemers werden 
verdeeld in een groep die medische/chirurgische maskers droeg en een controle-
groep, bleek geen verschil in infectie met SARS-CoV-2.” Dus geen voordelen, 
maar wel ongemak en gezondheidsschade.

c. De kantonrechter stelt verder in rechtsoverweging 5.16.2: “In de tussentijdse richt-
lijn van de WHO van december 2020 is op pagina 6 ingegaan op de nadelige effec-
ten van het gebruik van mond- en neuskapjes en is op pagina 5 ingegaan op maat-
regelen die getroffen kunnen worden om de nadelige gevolgen van het dragen van 
een mond- en neuskap te vermijden.”

Appellanten wensen nogmaals te benadrukken dat de kantonrechter toegeeft dat 
het dragen van mond- en neuskapjes schadelijke effecten heeft op de gezond-
heid, waarbij enkele van de schadelijke effecten besproken in het verzoekschrift 
worden genoemd. De maatregelen op pagina 5 die getroffen kunnen worden om 
de nadelige gevolgen van het dragen van een mond- en neuskap te vermijden heb-
ben betrekking op het gebruik van mond- en neuskapjes in de gezondheidszorg 
en niet in een gemeenschapssetting. De nadelige effecten op pagina 6 hebben ook 
betrekking op het gebruik van mond- en neuskapjes in de gezondheidszorg en 
niet in een gemeenschapssetting. De kantonrechter heeft zich hier vergist en/of 
niet goed gelezen. De algemene maatregelen worden besproken op pagina 2 on-
der de kop “Mask management” maar deze maatregelen hebben slechts te ma-
ken met hygiëne en kunnen niet alle schadelijke effecten van het dragen van 
mond- en neuskapjes tegengaan of voorkomen zoals besproken in het ver-
zoekschrift.

d.  De kantonrechter geeft in rechtsoverweging 5.16.2 van het vonnis dus meer-
dere malen toe dat het dragen van een mond- en neuskap komt met schade-
lijke gevolgen voor de gezondheid (en het betreft hier maar een deel van al de 
schadelijke gevolgen voor de gezondheid zoals aangehaald door appellanten in 
sustenus 18-29 van het verzoekschrift). Alleen al op basis van dit feit had de kanton-
rechter het tweede grondslag zoals genoemd in rechtsoverweging 5.4 van het von-
nis, namelijk dat “het dragen van een mond- en neuskap aantoonbaar schadelijk is voor 
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de gezondheid van burgers zowel fysiek als psychisch,” als aannemelijk en bewezen 
moeten verklaren.

GRIEF 4

4.  Ten onrechte heeft de kantonrechter geconcludeerd dat de in rechtsoverweging 5.4 
van het vonnis genoemde derde grondslag van appellanten, namelijk dat “de ver-
plichting om een mond- en neuskap te dragen in strijd is met fundamentele men-
senrechten zoals opgenomen in de Grondwet en Verdragen,” niet aannemelijk is 
geworden.

De kantonrechter stelt in rechtsoverweging 5.16.3 van het vonnis:

“De kantonrechter overweegt dat uit het door gedaagde gevoerd verweer en de 
overgelegde producties, voldoende aannemelijk is geworden dat de inzichten van 
de WHO en andere internationale en nationale public health deskundigen, en het 
Outbreak Management Team, op wiens adviezen de besluiten van de gedaagde 
zijn gebaseerd, tot de conclusie leiden dat er geen sprake is van zodanige nadelige 
gevolgen op de gezondheid door het dragen van een mond- en neuskap, dat de 
maatregel niet had mogen worden doorgevoerd. Evenals hiervoor overwogen, is 
de kantonrechter van oordeel dat gedaagde in beginsel op de adviezen van het 
Outbreak Management Team mag afgaan. De gedaagde heeft voldoende onder-
bouwd dat de maatregel niet leidt tot zodanige nadelige effecten voor de gezond-
heid van de dragers van een mond- en neusbedekking, dat de maatregel niet had 
mogen worden doorgevoerd, althans dat zij hier in redelijkheid van mag uitgaan.”

De kantonrechter komt in rechtsoverweging 5.16.3 in combinatie met rechtsoverwe-
ging 5.16.2 van het vonnis tot een bijzonder gevaarlijk oordeel, namelijk, dat de 
schade welke wordt aangericht aan de gezondheid van burgers door het verplicht 
dragen van een mond- en neuskap gerelativeerd moet worden aan de voordelen, en de 
maatregelen die genomen kunnen worden om deze schade te beperken (althans zo 
wordt beweerd, maar niet wetenschappelijk bewezen). Voorts mag de geïntimideerde 
volgens de kantonrechter zélf bepalen als de negatieve gevolgen op de gezondheid 
van de burger wel ‘zodanig’ zijn. Feitelijk komt de kantonrechter tot het oordeel dat geïn-



Kort Geding: Opschorting mond- en neusbedekkingsplicht

15 / 19

timideerde maatregelen mag invoeren die schadelijk zijn voor de gezondheid van burgers, en 
burgers mag dwingen om schade toe te brengen aan hun gezondheid, zolang geïntimideerde 
en/of de kantonrechter van oordeel is/zijn dat de voordelen hiervan zwaarder wegen dan de 
nadelen en/of zolang de nadelige effecten voor de gezondheid naar hun oordeel niet ‘zodanig’ 
zijn.

Het is voor appellanten onvoorstelbaar dat de kantonrechter tot zo een oordeel is 
kunnen komen en blijkbaar de gevolgen van zo’n oordeel niet kan voorzien, terwijl er 
in onze recente geschiedenis talrijke voorbeelden zijn waar de Staat misbruik heeft 
gemaakt van haar macht om schadelijke maatregelen op medisch gebied te verplich-
ten c.q. door te drukken. Een voorbeeld hiervan zijn de zogenaamde ‘medische expe-
rimenten’ in Duitsland ten tijde van de Tweede Wereldoorlog waaruit als resultaat de 
Neurenberg Code is ontstaan om te voorkomen dat de Staat ooit weer komt aan de 
gezondheid van burgers. Het vonnis van het oorlogstribunaal van Neurenberg legde 
10 normen vast waaraan artsen zich moeten houden bij het uitvoeren van experimen-
ten op menselijke proefpersonen in een nieuwe code (“Neurenberg Code”) die thans 
wereldwijd wordt aanvaard (Produktie 5). Met dit vonnis werd een nieuwe norm voor 
ethisch medisch gedrag vastgesteld voor het tijdperk van de mensenrechten na de 
Tweede Wereldoorlog. Naast andere eisen stelt dit document in het bijzonder de eer-
ste eis van vrijwillige geïnformeerde toestemming van het individu:

“1. The voluntary consent of the human subject is absolutely essential. This 
means that the person involved should have legal capacity to give consent; should 
be so situated as to be able to exercise free power of choice, without the interven-
tion of any element of force, fraud, deceit, duress, overreaching, or other ulterior 
form of constraint or coercion; and should have sufficient knowledge and com-
prehension of the elements of the subject matter involved as to enable him to 
make an understanding and enlightened decision.”

VERTALING:

“1. De vrijwillige toestemming van de persoon is absoluut noodzakelijk. Dit 
betekent dat de betrokkene handelingsbekwaam moet zijn om toestemming te 
geven; zich in een zodanige situatie moet bevinden dat hij in staat is vrije keuze 
uit te oefenen, zonder tussenkomst van enig element van geweld, fraude, bedrog, 
dwang, overreding of andere pressie- of dwangmiddelen; en voldoende kennis en 
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begrip moet hebben van de elementen van de betrokken materie om hem in staat 
te stellen een weloverwogen en verstandige beslissing te nemen.”

Het beginsel van vrijwillige geïnformeerde toestemming beschermt het recht 
van het individu om over zijn eigen lichaam te beschikken. De beginselen die 
door deze code voor de medische praktijk zijn vastgesteld, zijn nu uitgebreid tot alge-
mene codes van medische ethiek, en zijn universeel aanvaard en verankerd in het in-
ternationaal recht in artikel 7 van het Internationaal Verdrag Inzake Burgerrechten en 
Politieke Rechten van de Verenigde Naties:

“Article 7: No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading 
treatment or punishment. In particular, no one shall be subjected without his free 
consent to medical or scientific experimentation.”

VERTALING:

“Artikel 7: Niemand zal onderworpen worden aan folteringen of aan wrede, on-
menselijke of vernederende behandelingen of straffen. In het bijzonder zal nie-
mand zonder zijn vrije toestemming worden onderworpen aan medische of we-
tenschappelijke experimenten.”

Bron: International Covenant on Civil and Political Rights. United Nations Human Rights. 1966. 
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx 

Geïnformeerde toestemming, met specifieke verwijzing naar de code van Neuren-
berg, is ook de basis van de Internationale Ethische Richtlijnen voor Biomedisch On-
derzoek met menselijke proefpersonen, de meest recente richtlijnen die zijn uitge-
vaardigd door de WHO en de Raad voor Internationale Organisaties van Medische 
Wetenschappen.

Bron: Evelyne Shuster, Ph.D. Fifty Years Later: The Significance of the Nuremberg Code. The New 
England Journal of Medicine. 13 november 1997. https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/
NEJM199711133372006 

De enige persoon die zou mogen bepalen over het accepteren van al dan niet 
‘zodanige’ nadelige effecten voor zijn gezondheid is dus de burger zelf! Niemand 
anders mag daarover beslissen! De burger is de enige die mag beslissen als hij de scha-
de van een bepaalde maatregel wil accepteren omdat de voordelen zwaarder wegen, 

https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJM199711133372006
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJM199711133372006
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of als hij het risico van schade van een bepaalde maatregel wil accepteren omdat hij 
deze enigszins denkt te kunnen beperken — en zelfs dan alléén op basis van vrijwilli-
ge geïnformeerde toestemming. Inbreuk op deze beslissingsvrijheid van de burger 
over zijn eigen gezondheid en lichaam is inbreuk op de fundamentele rechten van de 
burger, namelijk het “Zelfbeschikkingsrecht” (= onaantastbaarheid van het lichaam), 
zoals verankerd is in artikel 9 lid 1 van de Grondwet, waarin is opgenomen dat “eenie-
der recht heeft op fysieke, psychische en morele integriteit.” Deze bepaling houdt het recht 
in te worden gevrijwaard van schendingen van en inbreuk op het lichaam door ande-
ren. Vandaar dat appellanten in sustenu 2 van de conclusie van repliek gesteld hebben 
dat “geen enkele burger in Suriname (anders dan op vrijwillige basis) aan [de] schade-
lijke gevolgen [van het dragen van een mond- neusbedekking] moet worden blootgesteld.”

Met haar bijzonder gevaarlijk oordeel staat de kantonrechter geïntimideerde toe om 
inbreuk te maken op deze fundamentele rechten van de burger, ondanks zij zelf meer-
dere malen toegeeft dat er nadelige effecten zijn voor de gezondheid, en laat zij op 
deze manier de deur open voor de Staat om in de toekomst potentieel nóg gevaarlij-
kere maatregelen door te voeren zolang zij van mening is, op basis van eigen inzich-
ten, dat de schade die zij aanrichten aan de gezondheid van de burger niet ‘zodanig’ 
is. Vandaag zijn het verplichte mondkapjes, morgen kunnen het verplichte vaccinaties 
zijn of andere veel ingrijpendere maatregelen met schadelijke en/of onomkeerbare 
gevolgen voor de gezondheid en het lichaam van de burger.

Appellanten wensen te benadrukken dat zelfs indien de maatregelen daadwer-
kelijk effectief zouden zijn en niet schadelijk (wat in beide gevallen niet zo is bij 
mond- en neuskapjes), de maatregelen alleen zouden mogen worden doorge-
voerd met de vrijwillige geïnformeerde toestemming van de burger.

Op basis van het bovenstaande zijn appellanten van mening dat de kantonrechter de 
derde grondslag zoals aangehaald in rechtsoverweging 5.4 van het vonnis, namelijk 
dat “de verplichting om een mond- en neuskap te dragen in strijd is met fundamentele men-
senrechten zoals opgenomen in de Grondwet en Verdragen,” als aannemelijk en bewezen 
had moeten verklaren, en dat zij ten onrechte tot een ander bijzonder gevaarlijk oor-
deel is gekomen.
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GRIEF 5

5.  Ten onrechte heeft de kantonrechter de in rechtsoverweging 5.4 van het vonnis
genoemde vierde grondslag van appellanten, namelijk dat “gedaagde de samenle-
ving misleidt door de burgers de indruk te geven dat het dragen van mond- en
neuskapjes medisch effectief is terwijl wetenschappelijk bewezen is dat dat niet het
geval is en het dragen van mond- en neuskapjes zelfs schadelijk is voor de gezond-
heid,” niet beoordeeld.

Appellanten wensen, op basis van al het voorgaande, aan te voeren dat er in het geval
van de mond- en neuskap verplichting er geen sprake is geweest van vrijwillige geïn-
formeerde toestemming van de burger. Los van het feit dat het gaat om een verplich-
ting opgelegd door de Staat, is de burger ook onvoldoende geïnformeerd over het
gebrek aan substantieel bewijs voor de medische effectiviteit van mondkapjes, alsook
al het beschikbare wetenschappelijke bewijs dat mondkapjes schadelijk zijn voor de
gezondheid — schadelijke effecten waarvan een deel op de koop toe worden toegege-
ven door de kantonrechter.

Geïntimideerde blijft in haar communicatie naar de burger toe alleen maar hameren
op de volgens haar bewezen effectiviteit van mondkapjes bij het tegengaan van CO-
VID-19 besmettingen. Zoals in sustenu 53 van het verzoekschrift is aangehaald is dit
verder ook in strijd met artikel 7 lid 1 van de Wet Uitvoering Burgerlijke Uitzonde-
ringstoestand waar staat dat de Regering moet “garanderen dat burgers in verband met
de afgekondigde uitzonderingstoestand en de daarbij verband houdende specifieke gebeurte-
nissen, tijdig, correcte, toegankelijke, verstaan- en begrijpbare informatie ontvangen.” 

Correcte informatie vereist volledigheid van de informatie, d.w.z. dat alle beschikba-
re informatie, zowel voor als tegen, voorgelegd moet worden aan de burger, die dan
op basis daarvan een geïnformeerde beslissing kan nemen zoals vastgelegd in o.a. de
Neurenberg Code. Met de eenzijdige en onvolledige informatievoorziening misleidt
geïntimideerde feitelijk de burger en geeft zij de burger een vertekend beeld van de
voor- en nadelen en de gevolgen op de gezondheid van het gebruik van mond- en
neuskapjes.

Op basis van al het voorgaande had de kantonrechter de vierde grondslag zoals ver-
meldt in rechtsoverweging 5.4 van het vonnis als aannemelijk en bewezen moeten
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verklaren.

Het zijn deze gronden, op basis waarvan appellanten de eer hebben te concluderen, dat 
het uw Hof behage, te vernietigen het vonnis op 24 maart 2021 door de kantonrechter in 
het Eerste Kanton bekend onder A.R. no. 21-0733 gewezen en uitgesproken tussen appel-
lanten als verzoekers en geïntimeerde als gedaagde, en, opnieuw rechtdoende de vorde-
ringen van appellanten toe te wijzen.

Paramaribo, 9 april 2021

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

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

Produkties:

1. Vonnis in de zaak A.R. no. 21-0733.
2. Verklaring van hoger beroep in de zaak A.R. no. 21-0733.
3. Publicatie “Mask use in the context of COVID-19, Interim Guidance, 1 December 2020.”
4. Brief van de minister van Volksgezondheid “Aanmaning: Gebruik van mond-neusbedek-

king geldt ook voor personeel.”
5. Publicatie “Fifty Years Later: The Significance of the Nuremberg Code.”
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