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KORT GEDING

OPSCHORTING MOND- EN NEUSBEDEKKINGSPLICHT

Aan: de Edelachtbare Kantonrechter
in het Eerste Kanton, Unit Kort Geding

Geven eerbiedig te kennen:

a. Donk, Karel, wonende te Paramaribo, procederende in persoon,
b. Stutgard, Ricky, wonende te Paramaribo, procederende in persoon, VERZOEKERS;

1. Verzoekers wensen de navolgende vordering in Kort Geding in te stellen tegen: De
Staat Suriname, met name het Ministerie van Volksgezondheid, in rechte verte-
genwoordigd door de Procureur-Generaal bij het Hof van Justitie, kantoorhou-
dende te Paramaribo aan de Limesgracht 92, GEDAAGDE;

2. De aanleiding tot dit kort geding is de maatregel, welke in het kader van de Wet Uit-
voering Burgerlijke Uitzonderingstoestand, omstreeks juni 2020 in werking is getre-
den, waarbij het dragen van een mond- en neusbedekking c.q. mondkapje voor bur-
gers van Suriname en iedereen die zich op Surinaams grondgebied bevindt, verplicht
is gesteld om de verspreiding van COVID-19 (voluit Coronavirus Disease 2019) tegen
te gaan (artikel 6 lid 6 Wet Burgerlijke Uitzonderingstoestand).

3. Verzoekers voelen zich geroepen om een procedure aanhangig te maken, waarbij het
verzoek wordt gedaan aan U, E.A., om de maatregel voor wat betreft de verplichting
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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, op te 
schorten c.q. op te heffen, omdat er overweldigend wetenschappelijk bewijs is dat het 
dragen van een mond- en neusbedekking 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.

4. Waar het verzoekers hier om gaat is dat: 1) Het verplicht voorschrijven van het dragen van 
mond- en neusbedekking door gedaagde er niet toe bijdraagt om de gevolgen van COVID-19 
tegen te gaan. Er bestaat geen enkel serieus bewijs dat mond- en neuskapkapjes helpen. 2) 
Sterker nog, het dragen van mond- en neusbedekking is juist aantoonbaar schadelijk zowel 
fysiek als psychisch. 3) Bovendien staat de verplichting tot het dragen van mond- en neusbe-
dekking op gespannen voet met verschillende grondrechten zoals opgenomen in de grondwet 
en internationale verdragen; De zojuist aangegeven stellingen zijn in dit verzoekschrift 
verder onderbouwd.

5. Door gedaagde is de verplichting tot het dragen van mond- en neusbedekking in het 
leven geroepen voor allen die zich op het Surinaams grondgebied bevinden. Het Mi-
nisterie van Volksgezondheid, onder leiding van minister Amar Ramadhin, heeft kin-
deren onder de 12 jaar echter wel van deze verplichting vrijgesteld nadat de kinderen 
klachten ontwikkelden a.g.v. het dragen van een mondkapje.

Bronnen: 
Kinderen kunnen onderwijs niet goed volgen met mondkapjes. Dagblad Suriname. 16 oktober 2020. 
https://www.dbsuriname.com/2020/10/16/kinderen-kunnen-onderwijs-niet-goed-volgen-met-
mondkapjes/  
Fols staat achter nieuwe maatregelen Onderwijsministerie. Dagblad Suriname. 19 oktober 2020. 
https://www.dbsuriname.com/2020/10/19/fols-staat-achter-nieuwe-maatregelen-onderwijsministerie/

6. Echter zijn verzoekers van mening, dat niet alleen kinderen onder de 12 jaar van de 
mondkapjesplicht vrijgesteld moeten worden, maar iedereen c.q. elke burger die zich 
op het Surinaams grondgebied bevindt zou van deze verplichting tot het dragen van 
een mond- en neusbedekking vrijgesteld moeten worden.

Verzoekers zijn van mening, dat gedaagde de verplichting tot het dragen van een 

https://www.dbsuriname.com/2020/10/16/kinderen-kunnen-onderwijs-niet-goed-volgen-met-mondkapjes/
https://www.dbsuriname.com/2020/10/16/kinderen-kunnen-onderwijs-niet-goed-volgen-met-mondkapjes/
https://www.dbsuriname.com/2020/10/19/fols-staat-achter-nieuwe-maatregelen-onderwijsministerie/
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mond- en neusbedekking in het leven heeft geroepen zonder dat daaraan voorafgaand 
voldoende wetenschappelijk is aangetoond dat mondkapjes daadwerkelijk een be-
schermende werking hebben. Althans gedaagde heeft geen zodanig onderzoek ge-
daan dat vervolgens vanuit haar zorgplicht een daarbij behorende belangenafweging 
is gemaakt en zij vervolgens in alle redelijkheid tot het verplicht stellen van het dra-
gen van een mond- en neusbedekking kon en mocht komen. Ook is niet in voldoende 
mate onderzocht en aangetoond dat het veelvuldig en langdurig dragen van mond-
kapjes geen nadelige effecten heeft op de gezondheid van gezonde burgers c.q. scha-
delijk is. Daarnaast druist de draagplicht van mond- en neusbedekking in tegen diver-
se grondrechtelijke vrijheden.

GEZICHTSMASKERS ZIJN MEDISCH NIET EFFECTIEF

7. Op basis van veertig jaar wetenschappelijk onderzoek is er onvoldoende bewijs dat 
gezichtsmaskers effectief zijn in het voorkomen van de verspreiding van virussen die 
bovenste luchtweginfecties veroorzaken, inclusief voor het SARS-CoV-2 virus.

8. Voorgaande blijkt al uit het simpel feit dat de openingen in stoffen gezichtsmaskers 
vele malen groter zijn (10–16 micron) dan een virus (0.1–0.3 micron) en dat het virus 
er makkelijk doorheen gaat, wat ook bleek bij een onderzoek van MacIntyre et al. in 
2015; welk onderzoek in sustenu 12 van dit verzoekschrift verder is uitgewerkt. Een 
stoffen gezichtsmasker kan vergeleken worden met een mug willen tegenhouden met 
kippengaas. Hier komt nog bij dat deeltjes tijdens het ademhalen heel makkelijk uit 
de gezichtsmaskers kunnen komen via de randen, wat ook bleek bij een onderzoek 
van Ha’eri en Wiley in 1980; welk onderzoek in sustenu 10 van dit verzoekschrift ver-
der is uitgewerkt.

9. Verder ontdekten onderzoekers van de Universiteit van Minnesota in oktober 2020 
dat de besmettelijke dosis van SARS-CoV-2 slechts 300 virionen (virusdeeltjes) be-
draagt, terwijl één minuut normaal spreken meer dan 750.000 virionen kan genere-
ren, waardoor het onwaarschijnlijk is dat stoffen gezichtsmaskers een infectie voorko-
men.
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Bron: Facial Masking for Covid-19. The New England Journal of Medicine. https://www.nejm.org/
doi/full/10.1056/NEJMc2030886

10. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, bleek uit verschillende studies in de afge-
lopen veertig jaren dat zelfs het dragen van een medisch masker door chirurgen tij-
dens operaties niet leidde tot minder postoperatieve infecties bij patiënten. Enkele 
voorbeelden:

a. Ritter et al. constateerden in 1975 dat “het dragen van een chirurgisch gezichtsmas-
ker geen effect had op algemene omgevings-besmetting in de operatiekamer.”

Bron: Ritter MA, Eitzen H, French ML, Hart JB. The operating room environment as affected by 
people and the surgical face mask. Clin Orthop Relat Res. 1975 Sep;(111):147-50. doi: 
10.1097/00003086-197509000-00020. PMID: 1157412. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1157412/

b. Ha’eri en Wiley brachten in 1980 menselijke albumine microsferen aan op de bin-
nenkant van chirurgische maskers bij 20 operaties. Aan het eind van elke operatie 
werden de wondspoelingen onderzocht onder de microscoop. “Deeltjescontami-
natie van de wond werd aangetoond in alle experimenten. Aangezien de microsfe-
ren niet aan de buitenkant van deze maskers te zien waren, moeten zij langs de 
randen van het masker ontsnapt zijn en hun weg in de wond gevonden hebben.”

Bron: Ha’eri GB, Wiley AM. The efficacy of standard surgical face masks: an investigation using 
“tracer particles.” Clinical Orthopaedics and Related Research. 1980 May(148):160-162. https://
europepmc.org/article/med/7379387 

c. Laslett en Sabin constateerden in 1989 dat kapjes en maskers niet nodig waren 
tijdens hartkatheterisatie. “Er werden geen infecties gevonden bij geen enkele [van 
de 504 onderzochte] patiënt[en], ongeacht of er een kapje of masker werd ge-
bruikt,” schreven zij. Sjøl en Kelbaek kwamen tot dezelfde conclusie in 2002.

Bron: Laslett, L.J. and Sabin, A. (1989), Wearing of caps and masks not necessary during cardiac 
catheterization. Cathet. Cardiovasc. Diagn., 17: 158-0. https://doi.org/10.1002/ccd.1810170306

d. In de studie van Tunevall uit 1991 droeg een algemeen chirurgisch team geduren-
de twee jaar geen maskers bij de helft van hun operaties. Na 1.537 operaties die met 

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2030886
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2030886
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1157412/
https://europepmc.org/article/med/7379387
https://europepmc.org/article/med/7379387
https://doi.org/10.1002/ccd.1810170306
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maskers werden uitgevoerd, bedroeg het wondinfectiepercentage 4,7%, terwijl na 
1.551 operaties die zonder maskers werden uitgevoerd, het wondinfectiepercentage 
slechts 3,5% bedroeg. Het bleek dat het aantal wondinfecties juist minder was 
wanneer er geen maskers werden gebruikt.

Bron: Tunevall, T.G. Postoperative wound infections and surgical face masks: A controlled 
study. World J. Surg. 15, 383–387 (1991). https://doi.org/10.1007/BF01658736

e. Een onderzoek van Skinner en Sutton in 2001 concludeerde dat “het bewijs voor 
het stopzetten van het gebruik van chirurgische gezichtsmaskers sterker lijkt te 
zijn dan het beschikbare bewijs om het gebruik voort te zetten. […] Het gebruik 
van chirurgische gezichtsmaskers [...] kan wetenschappelijk niet gerechtvaar-
digd worden.”

Bron: Skinner MW, Sutton BA. Do Anaesthetists Need to Wear Surgical Masks in the Operating 
Theatre? A Literature Review with Evidence-Based Recommendations. Anaesthesia and Intensive 
Care. 2001;29(4):331-338. https://doi.org/10.1177/0310057X0102900402

f. Lahme e.a. concludeerden in 2001 dat “chirurgische gezichtsmaskers die door pa-
tiënten tijdens regionale anesthesie werden gedragen, in onze studie de concentra-
tie van bacteriën in de lucht boven het operatieveld niet verminderden. Ze zijn 
dus overbodig.”

Bron: Lahme T, Jung WK, Wilhelm W, Larsen R. [Patient surgical masks during regional 
anesthesia. Hygenic necessity or dispensable ritual?]. Der Anaesthesist. 2001 Nov;50(11):846-851. 
DOI: 10.1007/s00101-001-0229-x. https://europepmc.org/article/med/11760479 

g. Figueiredo e.a. constateerden in 2001 dat in de vijf jaar dat peritoneale dialyse zon-
der gezichtsmaskers werd uitgevoerd, het aantal peritonitisgevallen op hun afde-
ling niet verschilde van het aantal gevallen in ziekenhuizen waar wel gezichtsmas-
kers werden gedragen.

Bron: Figueiredo AE, Poli de Figueiredo CE, d’Avila DO. Bag exchange in continuous ambulatory 
peritoneal dialysis without use of a face mask: experience of five years. Adv Perit Dial. 2001;17:98-
100. PMID: 11510307. http://www.advancesinpd.com/adv01/21Figueiredo.htm

h. Bahli deed een systematisch literatuuronderzoek in 2009 en constateerde dat er 

https://doi.org/10.1007/BF01658736
https://doi.org/10.1177%2F0310057X0102900402
https://europepmc.org/article/med/11760479
http://www.advancesinpd.com/adv01/21Figueiredo.htm
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“geen significant verschil in de frequentie van postoperatieve wondinfectie werd 
waargenomen tussen groepen die met en zonder maskers opereerden.”

Bron: Bahli, Z. M. “Does evidence based medicine support the effectiveness of surgical facemasks 
in preventing postoperative wound infections in elective surgery?” Journal of Ayub Medical 
College, Abbottabad : JAMC 21 2 (2009): 166-70. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20524498/

i. Opmerkelijk achten verzoekers het hierbij te vermelden dat chirurgen aan het 
Karolinska Instituut in Zweden, het gebrek aan bewijs voor het gebruik van mas-
kers erkenden, en in 2010 stopten met het verplichten van maskers voor anesthe-
sisten en ander niet geschrobd personeel in de operatiekamer. “Ons besluit om 
geen routine chirurgische gezichtsmaskers meer te eisen voor personeel dat niet 
geschrobd wordt voor een operatie, is een afwijking van de gangbare praktijk. 
Maar het bewijs om deze praktijk te ondersteunen bestaat niet,” schreef Dr. 
Eva Sellden.

Bron: Eva Sellden, Hugh C. Hemmings; Is Routine Use of a Face Mask Necessary in the 
Operating Room?. Anesthesiology 2010; 113:1447. https://pubs.asahq.org/anesthesiology/
article/113/6/1447/9572/Is-Routine-Use-of-a-Face-Mask-Necessary-in-the

j. Webster et al. hebben in 2010 een onderzoek gedaan naar obstetrische-, gynaecolo-
gische-, algemene-, orthopedische-, borst- en urologische operaties bij 827 patiën-
ten. Al het niet geschrobde personeel droeg maskers bij de helft van de operaties, 
en geen van het niet geschrobde personeel droeg maskers bij de andere helft van 
de operaties. Chirurgische plaatselijke infecties traden op bij 11,5% van de gemas-
kerde groep, en bij slechts 9,0% van de niet-gemaskerde groep. Het bleek dat het 
aantal plaatselijke infecties juist minder was wanneer er geen maskers wer-
den gebruikt.

Bron: Webster, J., Croger, S., Lister, C., Doidge, M., Terry, M.J. and Jones, I. (2010), Use of face 
masks by non-scrubbed operating room staff: a randomized controlled trial. ANZ Journal of 
Surgery, 80: 169-173. https://doi.org/10.1111/j.1445-2197.2009.05200.x

k. Lipp en Edwards beoordeelden de chirurgische literatuur in 2014 en vonden “geen 
statistisch significant verschil in infectiepercentages tussen de gemaskerde en on-
gemaskerde groep in geen van de studies.” Vincent en Edwards actualiseerden deze 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20524498/
https://pubs.asahq.org/anesthesiology/article/113/6/1447/9572/Is-Routine-Use-of-a-Face-Mask-Necessary-in-the
https://pubs.asahq.org/anesthesiology/article/113/6/1447/9572/Is-Routine-Use-of-a-Face-Mask-Necessary-in-the
https://doi.org/10.1111/j.1445-2197.2009.05200.x
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review in 2016 en de conclusie was dezelfde.

Bron: Marina Vincent Peggy Edwards (2016), Disposable surgical face masks for preventing 
surgical wound infection in clean surgery. Cochrane Database of Systematic Reviews. https://doi.
org/10.1002/14651858.CD002929.pub3

l. Carøe concludeerde in een review uit 2014, gebaseerd op vier studies en 6.006 pa-
tiënten, dat “geen van de vier studies een verschil vond in het aantal postoperatie-
ve infecties of je nu wel of geen chirurgisch masker gebruikte.” De studies beschre-
ven het gebruik van chirurgische maskers bij chirurgie met postoperatieve infecties 
als eindpunt, en de studies moesten een controlegroep hebben.

Bron: Carøe T. [Dubious effect of surgical masks during surgery]. Ugeskrift for Laeger. 2014 
Jun;176(27):V09130564. https://europepmc.org/article/med/25294675

m. Salassa en Swiontkowski onderzochten in 2014 de noodzaak van scrubs, maskers 
en hoofdbedekkingen in de operatiekamer en concludeerden dat “er geen bewijs 
is dat deze maatregelen de prevalentie van infecties op de operatieplaats ver-
minderen.”

Bron: Salassa, Tiare E. MD1; Swiontkowski, Marc F. MD1 Surgical Attire and the Operating Room: 
Role in Infection Prevention, The Journal of Bone and Joint Surgery: September 3, 2014 - 
Volume 96 - Issue 17 - p 1485-1492 doi: 10.2106/JBJS.M.01133 https://doi.org/10.2106/jbjs.m.01133

n. Da Zhou et al., die in 2015 de literatuur onder de loep namen, concludeerden dat 
“er een gebrek is aan substantieel bewijs ter ondersteuning van beweringen 
dat gezichtsmaskers hetzij de patiënt, hetzij de chirurg beschermen tegen 
besmettelijke infecties.”

Bron: Da Zhou C, Sivathondan P, Handa A. Unmasking the surgeons: the evidence base behind 
the use of facemasks in surgery. J R Soc Med. 2015 Jun;108(6):223-8. doi: 10.1177/0141076815583167. 
PMID: 26085560; PMCID: PMC4480558. https://doi.org/10.1177/0141076815583167

11. Wanneer, op basis van het bovenstaande, blijkt dat medische/chirurgische gezichts-
maskers c.q. mond- en neusbedekkingen zelfs in een klinische omgeving niet effec-
tief zijn, dan kan niet verwacht worden dat ze in het openbaar of in normale werk-
omstandigheden een positief medisch effect zullen hebben. Verzoekers wensen hierbij 

https://doi.org/10.1002/14651858.CD002929.pub3
https://doi.org/10.1002/14651858.CD002929.pub3
https://europepmc.org/article/med/25294675
https://doi.org/10.2106/jbjs.m.01133
https://doi.org/10.1177/0141076815583167
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op te merken dat bij eerder geciteerde studies van Tunevall in 1991 en Webster et al. in 
2010 ook al bleek dat er juist meer infecties waren bij groepen die wél een chirurgisch 
masker gebruikten. En dit nogmaals in een klinische omgeving. Laat staan als het zou 
gaan om de stoffen mondkapjes die van veel mindere kwaliteit zijn.

12. Daar bovenop concludeerden MacIntyre et al. bij een studie gepubliceerd in 2015 dat 
stoffen maskers zelfs een verhoogd infectierisico vormen voor gezondheidswer-
kers en waarschuwden tegen het gebruik hiervan. Stoffen maskers laten 97% van de 
deeltjes door. Deze studie was een RCT (Randomized Controlled Trial / gerandomi-
seerde gecontroleerde studie). RCT’s worden beschouwd als de gouden standaard 
voor klinisch onderzoek.

“Het doel van deze studie was de effectiviteit van stoffen maskers te vergelijken met 
medische maskers bij gezondheidswerkers in ziekenhuizen.

De percentages van alle infectieresultaten waren het hoogst in de stoffen maskergroep, 
waarbij het percentage ILI (Influenza-like illness / Influenza-achtige ziekte) sta tis tisch 
significant hoger was in de stoffen maskergroep vergeleken met de medische mas-
kergroep. Stoffen maskers hadden ook significant hogere percentages ILI in vergelij-
king met de controlegroep. Een analyse per maskergebruik toonde aan dat ILI en la-
boratorium bevestigd virus significant hoger waren in de stoffen maskergroep 
vergeleken met de medische maskergroep. Penetratie van stoffen maskers door 
deeltjes was bijna 97% en medische maskers 44%.

Deze studie is de eerste RCT (Randomized Controlled Trial / gerandomiseerde gecon-
troleerde studie) van stoffen maskers, en de resultaten waarschuwen tegen het ge-
bruik van stoffen maskers. Dit is een belangrijke bevinding voor de gezondheid en 
veiligheid op het werk. Vochtretentie, hergebruik van stoffen maskers en slechte 
filtratie kunnen leiden tot een verhoogd infectierisico. Er is verder onderzoek no-
dig om te bepalen of stoffen maskers wereldwijd op grote schaal moeten worden ge-
bruikt. Als voorzorgsmaatregel moeten stoffen maskers echter niet worden aan-
bevolen voor hulpverleners, met name in situaties met een hoog risico, en moeten de 
huidige richtlijnen worden aangepast.”

Bron: MacIntyre CR. et al. A cluster randomised trial of cloth masks compared with medical masks in 
healthcare workers. BMJ Open. 2015 Apr 22;5(4):e006577. doi: 10.1136/bmjopen-2014-006577. PMID: 
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25903751; PMCID: PMC4420971. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2014-006577

13. Uit een in mei 2020 door de Amerikaanse CDC gepubliceerde metastudie over pan-
demische influenza bleek dat gezichtsmaskers geen effect hadden, noch als persoon-
lijke beschermingsmiddelen, noch als bronbestrijding.

“Medische wegwerpmaskers (ook bekend als chirurgische maskers) zijn loszittende 
hulpmiddelen die zijn ontworpen om door medisch personeel te worden gedragen 
ter bescherming tegen accidentele besmetting van wonden van patiënten en ter be-
scherming van de drager tegen spatten of spuiten van lichaamsvloeistoffen. Er zijn 
beperkte aanwijzingen voor hun doeltreffendheid bij het voorkomen van de over-
dracht van het influenzavirus, hetzij wanneer zij worden gedragen door de geïnfec-
teerde persoon voor bronbestrijding, hetzij wanneer zij worden gedragen door 
niet-geïnfecteerde personen om de blootstelling te beperken. Onze systematische 
evaluatie vond geen significant effect van gezichtsmaskers op de overdracht van 
laboratorium-bevestigde influenza.”

Bron: Xiao J, Shiu E, Gao H, Wong JY, Fong MW, Ryu S, et al. Nonpharmaceutical Measures for 
Pandemic Influenza in Nonhealthcare Settings—Personal Protective and Environmental Measures. 
Emerg Infect Dis. 2020;26(5):967-975. https://dx.doi.org/10.3201/eid2605.190994

14. Een Deense RCT (Randomized Controlled Trial / gerandomiseerde gecontroleerde 
studie) door Bundgaard et al. met ongeveer 6000 deelnemers, gepubliceerd in de An-
nals of Internal Medicine in november 2020, vond geen statistisch significant effect van 
hoogwaardige medische gezichtsmaskers tegen SARS-CoV-2-infectie in een gemeen-
schapssetting. De aan de deelnemers verstrekte gezichtsmaskers waren hoogwaardi-
ge chirurgische maskers met een filtratiegraad van 98%. 

“In deze gemeenschapsgebaseerde, gerandomiseerde gecontroleerde studie, uitge-
voerd in een omgeving waar het dragen van een masker ongebruikelijk was en niet 
behoorde tot andere aanbevolen volksgezondheidsmaatregelen in verband met CO-
VID-19, verminderde een aanbeveling om een chirurgisch masker te dragen wanneer 
men zich buitenshuis bevindt, naast andere maatregelen, niet, op conventionele ni-
veaus van statistische significantie, de incidentie van SARS-CoV-2-infectie in vergelij-
king met geen aanbeveling voor een masker. […] Wij hebben geen subgroep gevon-

https://doi.org/10.1136/bmjopen-2014-006577
https://dx.doi.org/10.3201/eid2605.190994
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den waar gezichtsmaskers doeltreffend waren op de gebruikelijke niveaus van 
statistische significantie.”

Bron: Henning Bundgaard et al. Effectiveness of Adding a Mask Recommendation to Other Public 
Health Measures to Prevent SARS-CoV-2 Infection in Danish Mask Wearers: A Randomized 
Controlled Trial. Ann Intern Med. [Epub ahead of print 18 November 2020]. doi:10.7326/M20-6817 
https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-6817

15. Verzoekers hebben op grond van voorgaande onderzoeken geprobeerd aan te tonen 
dat als zelfs hoogwaardige chirurgische maskers niet doeltreffend zijn, zoals ook blijkt 
uit de Deense RCT, dan niet verwacht kan worden dat stoffen maskers enig positief 
effect zullen hebben tegen SARS-CoV-2. Integendeel, MacIntyre et al. concludeerden 
al in 2015 dat stoffen maskers zelfs een verhoogd infectierisico vormen voor in-
fluenza-achtige ziekten.

16. Op grond van voorgaande lag het daarom ook geheel in de lijn der verwachtingen 
dat:

a. Oostenrijkse wetenschappers in augustus 2020 ontdekten dat de invoering, intrek-
king en herinvoering van een verplicht gezichtsmasker in Oostenrijk geen invloed 
had op het aantal besmettingen met het coronavirus.

Bron: Maskenpflicht brachte in Österreich keinerlei messbaren Nutzen. Corona Transition. 
August 25 2020. https://corona-transition.org/maskenpflicht-brachte-in-osterreich-keinerlei-
messbaren-nutzen

b. 90 districten in de Amerikaanse staat Kansas zonder maskerplicht lagere coronavi-
rus infectiecijfers hadden dan de 15 districten met maskerplicht. Om dit feit te 
verbergen probeerde de gezondheidsdienst van Kansas de officiële statistieken en 
de presentatie van de gegevens te manipuleren. 

Bron: More deception: KDHE hid data to justify mask mandate. The Sentinel. August 13 2020. 
https://sentinelksmo.org/more-deception-kdhe-hid-data-to-justify-mask-mandate/

c. Door een aantal onderzoekers en artsen in mei 2020 in het New England Journal of 
Medicine is geschreven: “We weten dat het dragen van een gezichtsmasker bui-

https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-6817
https://corona-transition.org/maskenpflicht-brachte-in-osterreich-keinerlei-messbaren-nutzen
https://corona-transition.org/maskenpflicht-brachte-in-osterreich-keinerlei-messbaren-nutzen
https://sentinelksmo.org/more-deception-kdhe-hid-data-to-justify-mask-mandate/
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ten de gezondheidszorg weinig of geen bescherming biedt tegen infecties. 
[…] Het is ook duidelijk dat gezichtsmaskers symbolische functies hebben. Het 
dragen van gezichtsmaskers geeft een gevoel van veiligheid, welzijn en vertrouwen 
in het ziekenhuis. Hoewel deze reacties mogelijk niet strikt logisch zijn worden 
we allen blootgesteld aan angst tijdens deze crisis. Het is echter beter om deze 
angst weg te nemen door data en een goede voorlichting dan een marginaal effec-
tief gezichtsmasker.”

Bron: Michael Klompas et al. Universal Masking in Hospitals in the Covid-19 Era. The New 
England Journal of Medicine. May 21 2020. https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMp2006372

17. Verzoekers wensen hier aan te geven dat uit verzamelde data wereldwijd is gebleken, 
dat het verplichten van gezichtsmaskers niet leidt tot lagere besmettingscijfers van 
SARS-CoV-2 op de lange termijn (Produktie 1). 

RISICO’S/SCHADELIJKE EFFECTEN VERBONDEN AAN  
HET DRAGEN VAN GEZICHTSMASKERS

18. Verzoekers tekenen aan dat er niet alleen onvoldoende bewijs is dat het dragen van 
medische/chirurgische- en stoffen gezichtsmaskers c.q. mond- en neusbedekking be-
schermt tegen virale/bacteriële infecties, zoals duidelijk blijkt uit de eerder geciteerde 
studies, maar het dragen van deze maskers komt juist met een hoog risico op scha-
delijke gevolgen voor de gezondheid van de mens. 

VERHOOGD RISICO VOOR VIRALE/BACTERIËLE INFECTIES

19. Een review van Professor Dr. Ines Kappstein die gepubliceerd werd in het tijdschrift 
Infektiologie concludeerde: “geen bewijs voor de effectiviteit in de vermindering van 
virale infecties door het gebruik van stoffen mondkapjes door gezonde burgers” waar-
uit valt te concluderen dat het onjuist gebruik zelfs tot toename in infecties kan lei-
den.

“Uit een evaluatie van de publicaties die het RKI [Robert Koch Institute] aanhaalt 

https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMp2006372
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voor zijn ‘heroverweging’ van maskers in de openbare ruimte blijkt dat er geen we-
tenschappelijke basis is op grond waarvan het gebruik van maskers (van welke aard 
dan ook) in het openbaar onder vrijwel de gehele bevolking van Duitsland (minus 
kinderen tot 6 jaar ca. 80 miljoen mensen) kan worden gerechtvaardigd, en uit de 
huidige studies blijkt hetzelfde.

Het risico bestaat dan ook dat het — onvermijdelijke — onjuiste gebruik van het 
masker en de grotere neiging om het gezicht aan te raken terwijl men het masker 
draagt, in feite het risico van verspreiding van ziekteverwekkers en dus van over-
dracht van ziekteverwekkers zal verhogen — een risico dat het masker juist moet 
verminderen.

Verplicht gebruik van maskers geeft een vals gevoel van veiligheid, en een vals 
gevoel van veiligheid is altijd een veiligheidsrisico.”

Bron: Ines Kappstein, Mund-Nasen-Schutz in der Öffentlichkeit: Keine Hinweise für eine 
Wirksamkeit. 2020. DOI: 10.1055/a-1174-6591. https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/
abstract/10.1055/a-1174-6591

20. Professor Sarah Lebeer, bio-ingenieur aan de Universiteit Antwerpen, deed met haar 
team recent onderzoek naar het verschil tussen stoffen en chirurgische maskers. Ze 
stelden vast dat katoenen maskers 10 tot 20 maal meer bacteriën concentreren dan 
chirurgische wegwerpmaskers.

“‘De meeste van de bacteriën en schimmels op je mondmasker zijn dus onschuldig, 
maar sommige bacteriën kunnen je mogelijk wel ziek maken. Zo vonden we bijvoor-
beeld staphylokokken op de mondmaskers terug,’ zegt Eline Cauwenberghs, die het 
onderzoek deed in het laboratorium van professor Lebeer. ‘Deze bacteriën kunnen in 
grote aantallen acute sinusitis en huidinfecties zoals acne veroorzaken. In je neus, 
mond en op je huid worden deze normaal onderdrukt door je immuunsysteem, maar 
op een mondmasker is dat niet het geval en kunnen ze buiten je lichaam tot hogere 
concentraties doorgroeien,’ aldus Cauwenberghs.”

Bron: https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/08/26/hoe-hygienisch-omgaan-met-mondmaskers/

“[…] Bacteriën en schimmels hebben een oppervlak of substraat, vocht, een beetje 
voedsel, een aangename temperatuur en een afwezig immuunsysteem nodig om ex-

https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/abstract/10.1055/a-1174-6591
https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/abstract/10.1055/a-1174-6591
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/08/26/hoe-hygienisch-omgaan-met-mondmaskers/
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ponentieel te groeien. Deze omgeving lijkt precies te zijn wat wordt gecreëerd wan-
neer een gezichtsmasker wordt gedragen gedurende meerdere uren. […]

Allereerst konden we zien dat katoenen maskers 10 tot 20 maal meer bacteriën 
bevatten dan de geteste chirurgische maskers. Dit zou te wijten kunnen zijn aan de 
grotere hoeveelheid vocht in de katoenen maskers en de minder antimicrobiële en 
meer groeibevorderende eigenschappen van het gebruikte materiaal. Chirurgische 
gezichtsmaskers bevatten altijd een filter en bestaan uit meer absorberend materiaal.

Bovendien isoleerden we bacteriën uit de mondmaskers en testten we hun resistentie 
tegen de antibiotica erytromycine en ampicilline. […] bijna 50% van de geteste isola-
ten resistent was tegen ten minste één antibioticum en dat sommige isolaten zelfs 
resistent waren tegen beide antibiotica. De WHO heeft verklaard dat tegen 2050 meer 
mensen zullen sterven aan een infectie veroorzaakt door antibioticaresistente bacteri-
en dan aan kanker (WHO, 2019). Een belangrijke zorg is dat het toegenomen gebruik 
van gezichtsmaskers in de gemeenschap niet negatief mag bijdragen aan deze trend. 
Antibiotic stewardship is nog steeds cruciaal, ook tijdens de COVID-19 crisis (Hsu, 
2020).

Op basis van deze resultaten zijn wij geen voorstander van de verplichting van 
gezichtsmaskers in de gemeenschap op plaatsen waar fysieke afstand mogelijk is. 
Op deze maskers, vooral op de katoenen maskers, is een groot aantal bacteriën aanwe-
zig en het niet goed hanteren of wassen ervan kan schadelijk zijn. Door het masker 
aan te raken zouden de op het gelaatsmasker aanwezige bacteriën en virussen zich 
gemakkelijk kunnen verspreiden, vooral wanneer de maskers vochtig zijn geworden, 
omdat bekend is dat vocht microbiële overdracht bevordert. Bovendien raken men-
sen die een gezichtsmasker dragen hun gezicht vaker aan, waardoor de kans op ver-
spreiding van ongewenste microben toeneemt.”

Bron: Eline Cauwenberghs. Face masks: always a healthy choice during this COVID-19 pandemic? 26 
June 2020. https://lebeerlab.com/face-masks-opinion-of-face-masks-microbial-contamination/

21. Behalve acute sinusitis en huidinfecties, kunnen Staphylococcus bacteriën ook pneu-
monie veroorzaken, wat juist een van de co-infecties is bij SARS-CoV-2. Bij diepe 
ademhaling; wat vaak voorkomt bij het dragen van mondkapjes komen deze bacteri-
en in de diepe luchtwegen terecht en kunnen longinfecties veroorzaken.

https://lebeerlab.com/face-masks-opinion-of-face-masks-microbial-contamination/
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Bron: Staphylococcus aureus-infecties inclusief MRSA-infecties en -dragerschap. RIVM. 2018. https://
lci.rivm.nl/richtlijnen/staphylococcus-aureus-infecties-inclusief-mrsa 

Verzoekers verwijzen hierbij naar de eerder geciteerde studie van MacIntyre et al., 
waar geconstateerd werd dat “de resultaten waarschuwen tegen het gebruik van 
stoffen maskers. Dit is een belangrijke bevinding voor de gezondheid en veiligheid 
op het werk. Vochtretentie, hergebruik van stoffen maskers en slechte filtratie 
kunnen leiden tot een verhoogd infectierisico. Als voorzorgsmaatregel moeten 
stoffen maskers echter niet worden aanbevolen […]”

22. Ook in Suriname hebben studenten in het medisch laboratorium van het NATIN en 
op FTeW (Faculteit der Technologische Wetenschappen) in samenwerking met dhr. 
Ricky Stutgard MSc., microbioloog en levensmiddelentechnoloog tevens docent op 
FTeW, onderzoek gedaan naar hoe bacteriologisch veilig stoffen mond- en neuskapjes 
zijn.

“Uit onderzoek op de 25 onderzochte textiel mond-neuskappen is gebleken dat er veel 
bacterie groei voorkomt. Ook is er geconstateerd dat de bacterie Staphylococcus au-
reus aanwezig is op de gebruikte textiel mond-neuskappen. Verder zien we dat bij het 
dragen van de textiel mondneuskapjes langer dan 3 uren de Staphylococcus aureus 
zich meer vermenigvuldigen en dat voedsel intoxicatie veroorzaakt kan worden 
door het consumeren van deze bacterie die voorkomt op besmette voeding of 
materialen. Uit ons onderzoek is gebleken dat Staphylococcus aureus aan de binnen-
kant van de gebruikte textiel mond-en neuskap voorkomt.

De Staphylococcus aureus komt normaal voor in de neusholte. Bij het dragen van de 
mond-en neuskap komt deze bacterie aan de binnenkant van de mond-en neuskap 
terecht, waardoor rondom het mond gedeelte deze bacterie komt te zitten. De groei 
van de Staphylococcus aureus vindt het meest plaatst tussen 3 en 5 uren lang en hier 
is de kans groot dat men bij het dragen van de textiel mond-en neuskap een Staphy-
lococcus aureus intoxicatie oploopt.” 

Bron: Cornelius Beray N., Koese Urmie D.K. Hoe bacteriologisch veilig is de mond-neuskap? 28 
oktober 2020.

Ten aanzien van de stoffen mondkapjes zegt Stutgard dat een virus duizendmaal klei-

https://lci.rivm.nl/richtlijnen/staphylococcus-aureus-infecties-inclusief-mrsa
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/staphylococcus-aureus-infecties-inclusief-mrsa
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ner is dan een bacterie, waardoor een virus met gemak gaat door een stoffen mond- en 
neusbedekking. De mazen van een kantoenen mondkapje kunnen een virus dus niet 
tegenhouden. Stutgard bevestigd dus hetgeen uit eerdere onderzoeken ook al is geble-
ken en naar voren is gekomen, namelijk dat de openingen in stoffen gezichtsmaskers 
vele malen groter zijn dan een virus en dat het virus er makkelijk doorheen gaat (Pro-
duktie 2). 

Bron: Interview van Weekkrant met Ricky Stutgard over mondkapjes. https://archive.org/details/
weekkrant-ricky-stutgard-mond-neuskapjes

23. Losse stukjes textiel of toxische/carcinogene stoffen die in de mondkapjes aanwezig 
kunnen zijn, kunnen door dieper inademen ernstige weefselschade veroorzaken, wat 
de kans op infectie kan verhogen.

VERHOOGD RISICO VOOR GEZONDHEIDSSCHADE A.G.V.  
ZUURSTOFGEBREK EN/OF CO2-VERGIFTIGING

24. In Suriname waren er kort na het invoeren van de COVID-19 maatregelen in 2020, 
heel wat mensen met klachten op sociale media m.b.t. hoofdpijn, duizeligheid en 
andere negatieve gevolgen van het dragen van een mondkapje. Ook verzoeker sub a 
ondervindt last van het dragen van een mondkapje:

a. Verzoeker sub a wordt binnen enkele minuten kortademig; en

b. de neus raakt afhankelijk van omstandigheden binnen enkele minuten geprikkeld 
vanwege het inademen door het mondkapje, wat leidt tot niesbuien, en uiteinde-
lijk een snotneus voor de rest van de dag.

25. Hoofdpijn en duizeligheid zijn het gevolg van zuurstofgebrek a.g.v. het dragen van 
een mondkapje. De Occupational Safety and Health Administration (OSHA) van het 
Ministerie van Arbeid in de Vernigde Staten van Amerika (VSA) vereist een mini-
maal zuurstofgehalte van 19,5 procent in de lucht op de werkplek (normaal is 
dat 20-21 procent). Beneden die waarde wordt de gezondheid van de mens negatief 

https://archive.org/details/weekkrant-ricky-stutgard-mond-neuskapjes
https://archive.org/details/weekkrant-ricky-stutgard-mond-neuskapjes
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beïnvloed:

“De mens moet zuurstof inademen […] om te overleven, en begint nadelige gezond-
heidseffecten te vertonen wanneer het zuurstofgehalte van hun ademlucht daalt tot 
onder [19,5 procent zuurstof]. Onder de 19,5 procent zuurstof […] wordt de lucht als 
zuurstofarm beschouwd. Bij concentraties van 16 tot 19,5 procent kunnen werknemers 
die zich inspannen al snel last krijgen van symptomen, omdat hun weefsels niet de 
zuurstof krijgen die nodig is om goed te functioneren (Rom, W., Environmental and 
Occupational Medicine, 2nd ed.; Little, Brown; Boston, 1992). Verhoogde ademhalingsfre-
quentie, versnelde hartslag en verminderd denkvermogen of verminderde coördina-
tie treden sneller op in een zuurstofarme omgeving. Zelfs een kortstondig verlies van 
coördinatie kan verwoestend zijn voor een werknemer als dit zich voordoet terwijl de 
werknemer een potentieel gevaarlijke activiteit uitvoert, zoals het beklimmen van een 
ladder. Concentraties van 12 tot 16 procent zuurstof veroorzaken tachypnoe (verhoog-
de ademhalingsfrequentie), tachycardie (versnelde hartslag), en verminderde aan-
dacht, denkvermogen en coördinatie (bijv. Ex. 25-4), zelfs bij mensen die rusten.

Bij zuurstofgehaltes van 10 tot 14 procent zijn zelfs bij minimale inspanning beoorde-
lingsfouten, onregelmatige ademhaling en uitputting te verwachten (zie Exs. 25-4 en 
150). Het inademen van lucht met een zuurstofgehalte van 6 tot 10 procent leidt tot 
misselijkheid, braken, lethargische bewegingen en misschien bewusteloosheid. Het 
inademen van lucht met minder dan 6 procent zuurstof veroorzaakt stuiptrekkingen, 
vervolgens apneu (ademstilstand), gevolgd door hartstilstand. Deze symptomen tre-
den onmiddellijk op. Zelfs als een werknemer de hypoxische schok overleeft, kunnen 
organen tekenen vertonen van hypoxische schade, die onomkeerbaar kan zijn (Exs. 
25-4 en 150; ook gerapporteerd in Rom, W. [zie verwijzing in vorige alinea]).”

Bron: R. Fairfax, Clarification of OSHA’s requirement for breathing air to have at least 19.5 percent 
oxygen content (April 2007). https://www.osha.gov/laws-regs/standardinterpretations/2007-04-02-0

Het dragen van mondkapjes kan dus leiden tot een lagere concentratie van zuurstof 
in het bloed. Zuurstof is nodig om de hartspier en het immuunsysteem goed te laten 
functioneren. Ook kan bij een lagere concentratie aan zuurstof in het bloed eerder 
bloedklontering ontstaan.

26. Bij iedere uitademing ademen mensen kooldioxide (CO2) uit. Bij het dragen van goed 

https://www.osha.gov/laws-regs/standardinterpretations/2007-04-02-0
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passende gezichtsmaskers wordt deels verse lucht en deels uitgeademde lucht inge-
ademd. Hierdoor kan de ingeademde CO2 concentratie toenemen. Dit kan uiteinde-
lijk negatieve gevolgen hebben voor de gezondheid.

Er zijn metingen gedaan naar de kwaliteit van de ingeademde lucht bij het dragen van 
stoffen mondkapjes, hieruit blijkt dat:

a. Het zuurstofgehalte in het masker binnen enkele seconden afneemt (naar 17.4 
procent in één van de tests) en beneden het door OSHA vastgestelde minimum 
van 19.5 procent komt.

b. Het kooldioxidegehalte (CO2) in het masker binnen enkele seconden toeneemt 
naar een voor de gezondheid schadelijke hoeveelheid (Produktie 3).

Bron: Dangerous Oxygen and Carbon Dioxide levels while wearing face masks. https://archive.
org/details/zuurstof_kooldioxide_gehalte_bij_maskers.

27. Deze effecten zijn erger bij mondkapjes die minder doorlatend zijn (hoger filtratieg-
raad) zoals de N95 maskers. Dit bleek bijvoorbeeld uit een studie door Fikenzer et al. 
in juni 2020:

“Deze eerste gerandomiseerde cross-over studie die de effecten van chirurgische mas-
kers en FFP2/N95 maskers op de cardiopulmonaire inspanningscapaciteit beoordeelt, 
levert duidelijke resultaten op. Beide maskers hebben een duidelijk negatief effect op 
inspanningsparameters zoals maximaal vermogen (Pmax) en de maximale zuurstof-
opname (VO2max/kg). FFP2/N95 maskers vertonen consistent meer uitgesproken ne-
gatieve effecten in vergelijking met chirurgische maskers. Beide maskers verminde-
ren de pulmonale parameters aanzienlijk in rust (FVC, FEV1, PEF) en bij 
maximale belasting (VE, BF, TV). Bovendien werd het dragen van de maskers als 
zeer oncomfortabel ervaren met een duidelijk effect op de subjectieve ademweerstand 
bij het FFP2/N95 masker.

De maskers vertoonden een duidelijk effect op de longparameters: VE (ventilatie) 
[met maskers] was significant verminderd […], vergeleken met [geen masker]. In ver-
gelijking met geen masker vertoonden de tests met [masker] een significante ver-

https://archive.org/details/zuurstof_kooldioxide_gehalte_bij_maskers
https://archive.org/details/zuurstof_kooldioxide_gehalte_bij_maskers
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mindering van de ademhalingsfrequentie met een bijkomende vermindering 
van het ademteugvolume […]. Tegelijkertijd werd een langere inademingstijd waar-
genomen […].

Medische gezichtsmaskers hebben een duidelijk negatieve invloed op de cardiopul-
monale capaciteit, waardoor zware lichamelijke en beroepsactiviteiten aanzienlijk 
worden belemmerd. Bovendien verminderen medische maskers aanzienlijk de 
levenskwaliteit van de drager ervan.”

Bron: Sven Fikenzer, T. Uhe, D. Lavall et al.: Effects of surgical and FFP2/N95 face masks on 
cardiopulmonary exercise capacity. Clin. Res. Cardiol. (2020). https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
articles/PMC7338098/

28. Voor mensen met astma, COPD en andere chronische longziekten wordt het inade-
men door een gezichtsmasker bemoeilijkt. Het kost namelijk meer energie. Er moet 
vaker en dieper ingeademd worden om aan voldoende zuurstof te kunnen komen. 
Naarmate de lading van virussen, bacteriën en schimmels in de mondkapjes groter 
wordt, is de kans dat deze in hoge concentraties diep in de longen terechtkomt groter. 
Dit kan uiteindelijk leiden tot pneumonie, ontsteking en weefselbeschadiging.

29. Verzoekers geven ter illustratie hier nog enkele voorbeelden van de negatieve effecten 
c.q. negatieve gevolgen van het langdurig dragen van een gezichtsmasker c.q. mond-
kapje:

a. In Suriname moest de Staat het dragen van mondkapjes door kinderen beneden 
de 12 jaar op scholen na 3 weken stopzetten vanwege klachten die de kinderen ont-
wik kelden.

Bronnen: https://www.dbsuriname.com/2020/10/16/kinderen-kunnen-onderwijs-niet-goed-volgen-
met-mondkapjes/ en https://www.dbsuriname.com/2020/10/19/fols-staat-achter-nieuwe-
maatregelen-onderwijsministerie/

b. In Duitsland zijn in september en oktober 2020 twee 13-jarige kinderen plotseling 
overleden toen zij gedurende langere tijd een masker droegen; autopsies konden 
CO2-vergiftiging of een plotselinge hartstilstand niet uitsluiten. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7338098/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7338098/
https://www.dbsuriname.com/2020/10/16/kinderen-kunnen-onderwijs-niet-goed-volgen-met-mondkapjes/
https://www.dbsuriname.com/2020/10/16/kinderen-kunnen-onderwijs-niet-goed-volgen-met-mondkapjes/
https://www.dbsuriname.com/2020/10/19/fols-staat-achter-nieuwe-maatregelen-onderwijsministerie/
https://www.dbsuriname.com/2020/10/19/fols-staat-achter-nieuwe-maatregelen-onderwijsministerie/
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Bronnen: https://corona-transition.org/13-jahrige-maskentragerin-stirbt en https://corona-
transition.org/zweites-kind-moglicherweise-durch-maskentragen-gestorben

c. In China raakten in april 2020 verschillende kinderen die tijdens sportlessen een 
masker moesten dragen bewusteloos en stierven; de autopsies wezen uit dat een 
plotselinge hartstilstand de waarschijnlijke doodsoorzaak was. 

Bron: https://www.thatsmags.com/china/post/31100/student-deaths-lead-schools-to-adjust-rules-
on-masks-while-exercising

d. In de VS raakte in april 2020 een autobestuurder die een N95 masker (FFP2) droeg 
bewusteloos en botste tegen een paal. “Aangenomen wordt dat het ongeval het 
gevolg was van het feit dat de bestuurder enkele uren een N95 masker droeg en 
vervolgens achter het stuur bewusteloos raakte als gevolg van onvoldoende zuur-
stofopname/te hoge kooldioxide-inname.”

Bron: https://nypost.com/2020/04/24/driver-crashes-car-after-passing-out-from-wearing-n95-mask/

Op grond van bovengenoemde voorbeelden moet gesteld worden dat de gevolgen 
consistent zijn met de argumenten van de OSHA en de studie van Fikenzer et al. die 
eerder geciteerd zijn, en waar zelfs de WHO voor heeft gewaarschuwd.

Bron: WHO, Mask use in the context of COVID-19, December 2020 –p.10. https://www.who.int/
publications/i/item/advice-on-the-use-of-masks-in-the-community-during-home-care-and-in-
healthcare-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak

VERLIES VAN INKOMEN EN BANEN

30. Verzoekers wensen ook aan te geven, dat de verplichting voor het dragen van een 
mondkapje, inmiddels ook geresulteerd heeft in het verlies van inkomen en banen 
wanneer de drager last ondervindt van de eerdergenoemde nadelige gevolgen op de 
gezondheid. 

a. Zo kon neuroloog Jan Bonte uit Dalsen zijn werk als neuroloog niet voortzetten 
in het Rotterdamse Ikazia ziekenhuis waar hij werkzaam was en verloor zijn baan. 
Dit vanwege het feit dat hij weigerde een mondkapje te dragen. “Ik kan mijn vak 

https://corona-transition.org/13-jahrige-maskentragerin-stirbt
https://corona-transition.org/zweites-kind-moglicherweise-durch-maskentragen-gestorben
https://corona-transition.org/zweites-kind-moglicherweise-durch-maskentragen-gestorben
https://www.thatsmags.com/china/post/31100/student-deaths-lead-schools-to-adjust-rules-on-masks-while-exercising
https://www.thatsmags.com/china/post/31100/student-deaths-lead-schools-to-adjust-rules-on-masks-while-exercising
https://nypost.com/2020/04/24/driver-crashes-car-after-passing-out-from-wearing-n95-mask/
https://www.who.int/publications/i/item/advice-on-the-use-of-masks-in-the-community-during-home-care-and-in-healthcare-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak
https://www.who.int/publications/i/item/advice-on-the-use-of-masks-in-the-community-during-home-care-and-in-healthcare-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak
https://www.who.int/publications/i/item/advice-on-the-use-of-masks-in-the-community-during-home-care-and-in-healthcare-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak
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niet naar behoren uitvoeren met een mondkapje op. Er is gewoon geen bewijs dat 
dit tot minder besmettingen of overdracht leidt. Volgens wetenschappelijk bewijs 
blijkt dat het gewoon niet effectief is. Ik ben als neuroloog heel erg afhankelijk 
van het beoordelen van iemands gezicht om mijn vak goed te kunnen uitoefenen, 
en ook om in te kunnen schatten als mensen mij begrijpen, moeten ze mijn ge-
zicht kunnen zien en ik moet hun gezicht kunnen zien. Dus dat mondkapje in de 
spreekkamer gaat er niet komen.”

Bron: Neuroloog verliest baan vanwege mondkapje! Blckbx. 15 februari 2021. https://www.
youtube.com/watch?v=Ss47p-rCiRI

b. Ook verzoeker sub a heeft in januari 2021 een potentiële opdracht van een cliënt 
moeten afwijzen omdat de cliënt erop stond dat er een mondkapje gedragen 
moest worden bij de cliënt op locatie. De opdracht zou ongeveer 3 uren duren, en 
vanwege eerder aangehaalde gezondheidsproblemen die verzoeker sub a krijgt bij 
het dragen van een mondkapje zou het een risico zijn om zo lang op locatie te 
werken met een mondkapje op. Niesbuien en een snotneus a.g.v. het dragen van 
en mondkapje zouden verward kunnen worden met COVID-19 symptomen wat 
zou kunnen leiden tot onnodige paniek bij cliënt, haar personeel en bezoekers.

ZIJN ER WEL VALIDE REDENEN VOOR HET INVOEREN  
VAN EEN MONDKAPJES VERPLICHTING?

31. Los van de vraag als mondkapjes medisch effectief zijn of niet, bestaan er ook grote 
twijfels over de noodzakelijkheid van het invoeren van zulke verregaande en fascisti-
sche maatregelen. De lockdown maatregelen i.v.m. COVID-19, en hier in het bijzon-
der de verplichting voor het dragen van mondkapjes, zijn ingevoerd omdat het SARS-
CoV-2 virus bijzonder gevaarlijk zou zijn voor de bevolking. Echter bleek al vroeg in 
maart 2020 uit wetenschappelijk onderzoek dat het SARS-CoV-2 virus niet gevaar-
lijker is dan andere virussen in de omloop.

In een publicatie in het International Journal of Antimicrobial Agents getiteld “SARS-
CoV-2: fear versus data” (19 maart 2020) geven de onderzoekers aan dat “er geen signifi-
cant verschil blijkt te zijn tussen het sterftecijfer van SARS-CoV-2 in de OESO-landen 

https://www.youtube.com/watch?v=Ss47p-rCiRI
https://www.youtube.com/watch?v=Ss47p-rCiRI
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en dat van gewone coronavirussen”. Verder blijkt volgens hun analyse dat “een SARS-
CoV-2 infectie statistisch gezien niet ernstiger kan worden beschreven dan een in-
fectie met andere coronavirussen in de omloop. […] Ten slotte lijkt SARS-CoV-2 in 
de OESO-landen niet dodelijker te zijn dan andere circulerende virussen.”

Bron: Yanis Roussel et al. SARS-CoV-2: fear versus data. International Journal of Antimicrobial 
Agents, Volume 55, Issue 5. May 2020. https://doi.org/10.1016/j.ijantimicag.2020.105947

Deze feiten zijn wereldwijd bevestigd door verschillende prominente wetenschappers.

32. Een intern rapport over het coronavirus van het Duitse ministerie van Binnenlandse 
Zaken werd op 9 mei 2020 door ambtenaar Stephan Kohn uitgelekt. In het rapport, 
waaraan een tiental artsen en professoren verbonden aan verschillende universiteiten 
in Duitsland hebben gewerkt, staat dat “de Staat in de coronacrisis op een bijna gro-
teske manier heeft gefaald.” In een persbericht stellen de betrokken wetenschappers 
dat:

“[…] de waarneembare effecten en gevolgen van COVID-19 onvoldoende bewijs leve-
ren dat het meer is dan een vals alarm in termen van gezondheidseffecten op de sa-
menleving als geheel. Het nieuwe virus heeft waarschijnlijk nooit een risico voor 
de bevolking gevormd dat het normale niveau overschrijdt […]. De mensen die 
sterven aan corona zijn vooral degenen die dit jaar statistisch gezien sterven omdat ze 
het einde van hun leven hebben bereikt en hun verzwakte lichaam niet langer be-
stand is tegen willekeurige dagelijkse blootstelling (inclusief tegen de ongeveer 150 
virussen die op dit moment in omloop zijn). Het gevaar van COVID-19 is overschat. 
(Niet meer dan 250.000 sterfgevallen door COVID-19 wereldwijd binnen een kwart 
van een jaar, vergeleken met 1,5 miljoen sterfgevallen tijdens de griepgolf in 2017/18). 
Het gevaar is natuurlijk niet groter dan dat van veel andere virussen. Naar alle 
waarschijnlijkheid hebben we te maken met een wereldwijd vals alarm dat lan-
ge tijd onopgemerkt is gebleven.”

Ook over de ‘beschermende’ maatregelen van de Staat was er geen goed woord:

“De nevenschade [vanwege de maatregelen] is inmiddels gigantisch en veel groter 
dan het waarneembare voordeel. […] Alleen een vergelijking van eerdere sterfgeval-
len als gevolg van het virus met sterfgevallen als gevolg van de door de Staat voorge-

https://doi.org/10.1016/j.ijantimicag.2020.105947
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schreven beschermende maatregelen […] staven deze bevinding. Een groot deel van 
deze schade zal zich zelfs nog in de nabije en verre toekomst manifesteren. Dit is niet 
meer te voorkomen, maar kan slechts nog beperkt worden. […] De tekortkomingen 
en mislukkingen in het crisisbeheer hebben bijgevolg geleid tot het verstrekken van 
ongefundeerde informatie, en dus desinformatie, aan de bevolking. […] De Staat 
bleek één van de grootste fake-news producenten in de coronacrisis te zijn.” 

Bron: Das Corona-Papier: Wissenschaftler korrigieren Seehofer. Achgut.com. 11 mei 2020. https://
www.achgut.com/artikel/das_corona_papier_wissenschaftler_korrigieren_seehofer

33. In Suriname gaf microbioloog en voedseltechnoloog Ricky Stutgard MSc. vanaf het 
begin, op meerdere momenten aan dat de maatregelen van de Staat c.q. gedaagde ter 
indamming van het coronavirus buitenproportioneel waren. Zo stelde hij dat de “ver-
scherpte maatregelen juridisch getoetst moeten worden.” “Ze zijn bezig een concen-
tratiekamp in Suriname aan het opzetten. En ik heb een beroep op juristen gedaan 
om nu na te gaan als het COVID team onze mensenrechten niet aan het vertrappen 
is,” schreef hij op 6 juni 2020 in een bericht op Facebook.

Bron: https://www.facebook.com/ricky.stutgard/posts/10157656121094888

34. Op 11 januari 2021 heeft een rechtbank in Thüringen (Weimar) in Duitsland geoordeeld 
dat de aannames over de letaliteit van het SARS-CoV-2 virus verkeerd waren en dat de 
coronamaatregelen niet in verhouding staan tot het beoogde doel:

“De horrorscenario’s die de beslissing over de lockdown in het voorjaar significant 
hebben beïnvloed waren gebaseerd op verkeerde aannames over de letaliteit van 
het virus (de zogenoemde infectie-sterftecoëfficiënt = IFR) […] De besmettelijkheid 
daarentegen werd niet van meet af aan geacht dramatisch hoger te zijn dan die van 
een griepvirus (het Robert Koch-Instituut geeft het basisreproductiegetal R0 van 
SARS-CoV-2 op 3.3 – 3.8, voor griep is dat volgens de meeste gegevens 1 – 3, voor ma-
zelen 12 – 18). Volgens een metastudie van de medische wetenschapper en statisticus 
John Ioannidis, één van de meest geciteerde wetenschappers ter wereld, gepubliceerd 
in een WHO-bulletin in oktober, is de mediane sterfte 0.27%, gecorrigeerd 0.23% en 
dus niet hoger dan die van gematigde Influenza-epidemieën. […]

Het lijdt geen twijfel dat het aantal doden dat alleen al door lockdown-beleidsmaat-

https://www.achgut.com/artikel/das_corona_papier_wissenschaftler_korrigieren_seehofer
https://www.achgut.com/artikel/das_corona_papier_wissenschaftler_korrigieren_seehofer
https://www.facebook.com/ricky.stutgard/posts/10157656121094888
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regelen wordt veroorzaakt, vele malen hoger is dan het aantal doden dat door lock-
down wordt voorkomen. Alleen al om deze reden voldoen de hier te beoordelen 
normen niet aan het vereiste van evenredigheid. Daarnaast zijn er de directe en indi-
recte vrijheidsbeperkingen, de gigantische financiële schade, de immense gezond-
heidsschade en de immateriële schade. Het woord ‘onevenredig’ is te kleurloos om 
zelfs maar de afmetingen van wat er gebeurt te suggereren. Het lockdown-beleid 
van de deelstaatregering in het voorjaar (en nu weer), waarvan het algemene contact-
verbod een essentieel onderdeel was (en is), is een catastrofale verkeerde politieke 
beslissing met dramatische gevolgen voor bijna alle aspecten van het leven van 
mensen, voor de samenleving, voor de Staat en voor de ontwikkelingslanden.

Bron: AG Weimar, Urteil vom 11.01.2021 - 6 OWi - 523 Js 202518/20 https://openjur.de/u/2316798.html

35. Verzoekers wensen met het voorgaande aan te geven, dat uit de cijfers en wetenschap-
pelijke publicaties blijkt, dat het SARS-CoV-2 virus niet gevaarlijker is dan andere vi-
russen in de omloop, en m.n. zeker de influenza virussen. En voor influenza is er al 
jaren geen lockdown geweest en ook geen mondkapjes plicht — zelfs niet bij de 
griepgolf van 2019 in Suriname.

WAAROM MONDKAPJES TÓCH WORDEN VERPLICHT

36. Met zoveel bewijs dat zelfs medische gezichtsmaskers niet of onvoldoende werken, 
laat staan de stoffen mondkapjes, en het feit dat het SARS-CoV-2 virus niet gevaarlij-
ker is dan andere virussen in de omloop, rijst de vraag natuurlijk waarom overheden 
wereldwijd tóch ertoe overgaan om het dragen van mondkapjes aan te bevelen en 
uiteindelijk zelfs te verplichten.

Zeker in Suriname hadden wij al vroeg in 2020 moeten inzien, op basis van ervarin-
gen en resultaten in het buitenland, dat de draconische maatregelen die daar inge-
voerd werden zinloos zijn gebleken, en hadden wij die niet moeten overnemen. We 
hadden ons land dan kunnen besparen van de onnodige gigantische financiële-, im-
materiële- en gezondheidsschade. Echter bleken politici en hun adviseurs klakkeloos 
de maatregelen vanuit het buitenland over te nemen van organisaties zoals de World 
Health Organization (WHO).

https://openjur.de/u/2316798.html
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De verplichting voor het dragen van mondkapjes blijkt eerder gebaseerd te zijn op 
politieke overwegingen dan op wetenschappelijk bewijs.

37. 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 aspecten 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 virus-
sen die bovenste luchtweginfecties veroorzaken, ook niet voor COVID-19.”

Bron: 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

38. De WHO heeft verder tegenover de BBC toegegeven dat de aanpassing van het mas-
kerbeleid van juni 2020 niet het gevolg was van nieuw bewijsmateriaal, maar van 
“politiek gelobby”:

“Uit verschillende bronnen vernamen wij dat de WHO-commissie die het bewijsma-
teriaal 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. https://twitter.com/deb_cohen/
status/1282244773030633473

39. Ook in Nederland hebben verschillende politici op meerdere momenten in 2020 pu-
bliekelijk toegegeven dat er “vanuit medisch oogpunt geen bewezen effectiviteit is 
van mondkapjes” maar dat er bij hen is aangedrongen vanuit het “veiligheidsberaad” 
om het dragen van mondkapjes toch in te voeren met als doel “gedragsbeïnvloeding” 
(Produktie 4).

Bron: Dutch politicians admit face masks don’t work. https://archive.org/details/gedragsbeinvloeding

40. Verzoekers zijn van mening dat de mondkapjes maatregel, zoals uit het voorgaande is 

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
https://archive.org/details/gedragsbeinvloeding
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gebleken, het doel heeft om de bevolking wereldwijd psychologisch te manipuleren. 
Men probeert opzettelijk een klimaat van continu gevaar te creëren om de bevolking 
angst in te boezemen, zodat ze makkelijker instemmen met zelfs de meest draconi-
sche maatregelen — maatregelen die thuishoren in een politiestaat. Zo bleek in Duits-
land, uit recent verkregen geheime documenten in februari 2021, dat politici en we-
tenschappers hebben samengewerkt om de bevolking psychologisch te beïnvloeden 
om een klimaat van “angst en volgzaamheid” te scheppen:

“Tijdens de eerste lockdown heeft het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken 
wetenschappers tips gevraagd om de geesten rijp te maken voor nog hardere ingrepen 
in de persoonlijke vrijheid van burgers. […] Dat klinkt als een bedenksel van een 
complotdenker, maar de passage stamt uit 200 pagina’s e-mailverkeer tussen het mi-
nisterie dat wordt geleid door Horst Seehofer (CSU), en een aantal wetenschappers. 
In de documenten die Die Welt na een lange juridische strijd verkreeg via een Wob-ver-
zoek, zijn hun namen zwart gemaakt.

Psychologische oorlogvoering

De adviezen van de wetenschappers resulteerden in een geheim document, alleen 
bedoeld voor de inner circle van Seehofers ministerie, waarin ideeën staan over het 
opwekken van ‘angst en volgzaamheid’ onder de bevolking om het draagvlak 
voor harde maatregelen te verbreden. Die ideeën grenzen soms aan psychologische 
oorlogvoering: ‘Het sterk aanwezige gevoel van machteloosheid moet worden beteu-
geld door de indruk van een sterke staatsinterventie’, schrijft een van hen. Iemand an-
ders suggereert ‘de gewenste schokwerking’ onder de bevolking te creëren met scena-
rio’s waarin mensen met hun ernstig zieke familieleden tevergeefs op een 
ziekenhuisbed wachten, zodat die uiteindelijk een pijnlijke dood sterven. Op deze 
manier hoopte men op een brede acceptatie voor een ‘scherpe, maar korte’ lockdown. 
Enkele dagen na de totstandkoming van dit geheime document kwam de Duitse re-
gering met een ‘worst case scenario’ waarin er sprake was van misschien wel een mil-
joen coronadoden. De lockdown werd verlengd.”

Bron: Sterre Lindhout. Politiek en wetenschap werkten in Duitsland samen om burgers rijp te maken 
voor de harde lockdown. De Volkskrant. 8 februari 2021. https://www.volkskrant.nl/nieuws-
achtergrond/politiek-en-wetenschap-werkten-in-duitsland-samen-om-burgers-rijp-te-maken-voor-de-
harde-lockdown~b713ee28/

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/politiek-en-wetenschap-werkten-in-duitsland-samen-om-burgers-rijp-te-maken-voor-de-harde-lockdown~b713ee28/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/politiek-en-wetenschap-werkten-in-duitsland-samen-om-burgers-rijp-te-maken-voor-de-harde-lockdown~b713ee28/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/politiek-en-wetenschap-werkten-in-duitsland-samen-om-burgers-rijp-te-maken-voor-de-harde-lockdown~b713ee28/
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Het voorgaande verklaart ook waarom de bevolking vanaf het begin overspoeld werd 
met dagelijkse berichten in de media over het aantal COVID-19 besmettingen en do-
den, terwijl al heel vroeg duidelijk was (op zijn vroegst in maart 2020) dat het “nieuwe 
coronavirus” SARS-CoV-2 niet gevaarlijker bleek te zijn dan andere virussen in de 
omloop.

41. Gelijktijdig met de angst campagne vanuit de Staat en de media, werd elk tegengeluid 
wereldwijd zwaar gecensureerd, niet alleen in de reguliere media maar ook op sociale 
media. Ook in wetenschappelijke kringen werd er gecensureerd. Zo weigerden ver-
schillende vakbladen de eerder geciteerde studie in Denemarken van Bundgaard et al. 
te publiceren, omdat het aantoonde dat het dragen van gezichtsmaskers geen signifi-
cant effect had tegen de verspreiding van COVID-19. De studie werd uiteindelijk wel 
gepubliceerd. 

Bron: On the Suppressed Danish Mask Study. Swiss Policy Research. October 24 2020. https://swprs.
org/the-suppressed-danish-mask-study/

42. Ook in Suriname werd er een artikel (artikel 5 lid 3) opgenomen in de Wet Uitzonde-
ringstoestand COVID-19 waarin gedaagde de bevoegdheid heeft om “maatregelen” te 
treffen tegen “degenen die opzettelijk onjuiste berichten of voor de samenleving scha-
delijke informatie verspreiden.” Artikel 5 lid 3 luidt als volgt:

“De Regering is bevoegd maatregelen te treffen ten aanzien van degenen die opzette-
lijk onjuiste berichten of voor de samenleving schadelijke informatie verspreiden, in 
verband met de COVID-19 pandemie, zoals die zich in Suriname voordoet, met het 
doel deze berichtgeving of de verspreiding daarvan te voorkomen, onverminderd de 
toepasselijkheid ter zake van het Wetboek van Strafrecht en overige wettelijke regelin-
gen.”

Bron: Wet Uitzonderingstoestand COVID-19. Art. 5 lid 3. https://www.dna.sr/media/287133/
SB_2020___83.pdf

43. Voorts heeft verzoeker sub a persoonlijk meegemaakt dat bepaalde media, vanwege 
angst voor maatregelen van gedaagde, weigerden artikelen van verzoeker sub a te pu-
bliceren die tegen het officieel narratief van de Staat over COVID-19 gingen, ondanks 

https://swprs.org/the-suppressed-danish-mask-study/
https://swprs.org/the-suppressed-danish-mask-study/
https://www.dna.sr/media/287133/SB_2020___83.pdf
https://www.dna.sr/media/287133/SB_2020___83.pdf
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dat de artikelen gebaseerd waren op wetenschappelijke publicaties en verifieerbare 
feiten. In één geval werd een artikel dat reeds gepubliceerd was binnen 2 uren alsnog 
offline gehaald nadat het mediabedrijf telefonisch bedreigd was met maatregelen 
waarbij de Wet Uitzonderingstoestand COVID-19 werd aangehaald.

44. Verzoekers hebben wel begrip voor de angst vanuit de media en de bevolking in Su-
riname voor maatregelen van gedaagde, vooral in het licht van recente ontwikkelin-
gen:

a. Gedaagde heeft de activist Siebrano Pique proberen uit te schakelen, kort na zijn 
protest op 20 januari 2021 tegen o.a. de COVID-19 maatregelen, door hem alsnog 
in verzekering te stellen voor een zaak uit 2014. Deze poging van gedaagde is mis-
lukt aangezien Pique binnen 7 dagen weer op vrije voeten was gesteld nadat zijn 
advocaat heeft kunnen bewijzen dat er geen gronden aanwezig waren voor de 
aanhouding van Pique. Zoals Nita Ramcharan in een column aan gaf “riekt dit 
naar muggenzifterij.” Kennelijk was gedaagde op zoek naar een stok om de spreek-
woordelijke hond te kunnen slaan en hebben ze niks beters kunnen vinden.

Bronnen: 
Pique weer op vrije voeten. Starnieuws. 27 januari 2021. https://www.starnieuws.com/index.php/
welcome/index/nieuwsitem/62728  
Column: 150 milliliter vloeibare cocaïne. Starnieuws. 26 januari 2021. https://www.starnieuws.
com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/62701

b. De minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin, heeft een onderzoek laten 
instellen bij de Procureur-Generaal tegen de Bischop Steve Meye, nadat hij in ja-
nuari 2021 tijdens een live uitzending op Facebook uitspraken heeft gedaan over 
de nadelen en gevaren van COVID-19 vaccins, en waarschuwde dat men wereld-
wijd aan het experimenteren is met de bevolking.

c. Verzoeker sub a heeft bijkans een maand moeten zoeken naar een advocaat die 
hem in deze zaak wilde bijstaan. Enkele advocaten waarmee verzoeker gesproken 
heeft durfden deze zaak niet aan te nemen vanwege angst voor gedaagde en mo-
gelijke reputatieschade. Een kennis van verzoeker sub a die ook heeft geïnfor-

https://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/62728
https://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/62728
https://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/62701
https://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/62701
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meerd bij enkele advocaten kreeg hetzelfde te horen. Verzoeker sub a werd gead-
viseerd om een advocaat te zoeken die óf jong was (dus weinig te verliezen had) óf 
heel oud (en dus op het punt stond om met pensioen te gaan). Dit zou in plaats 
van triest, grappig kunnen zijn was het niet zo dat het gaat om een ernstige zaak. 
Uiteindelijk heeft verzoeker sub a toch een advocaat kunnen vinden die op de 
achtergrond wilde bijstaan met advies, waarbij verzoeker de zaak persoonlijk zou 
indienen.

45. Na de behandeling die ‘Pique’ en ‘Meye’ gehad hebben zal het verzoekers niet verba-
zen als de bevolking nu nóg angstiger is geworden om stappen te ondernemen tegen 
de COVID-19 maatregelen en gedaagde. Ook zal het verzoekers niet verbazen als loka-
le deskundigen nu nóg minder zullen durven om advies en informatie te delen die 
tegen het officieel narratief in gaat van gedaagde. Dit is een bijzonder gevaarlijke 
ontwikkeling omdat het leidt tot “autoritaire blindheid / authoritarian blind-
ness.” Autoritaire blindheid is een term voor de neiging van een autoritaire Staat om 
zich niet bewust te zijn van wat er in de wereld om zich heen gebeurt en om niet in 
staat te zijn adequaat te reageren. Het regime wordt verblind omdat mensen bang zijn 
de waarheid te vertellen. U kunt zich ongetwijfeld voorstellen dat het dan bijzonder 
moeilijk wordt om een desastreus beleid te corrigeren.

46. Al het bovenstaande dient ter illustratie voor het feit dat het gedaagde samen met de 
media gelukt is om een grimmig klimaat te scheppen waar er een constante angst 
heerst en dat dit door de maatregelen van gedaagde langzaam aan het verergeren is 
volgens een proces dat “sluipende normaliteit/creeping normality” wordt genoemd. 
Sluipende normaliteit (ook wel gradualisme of landschapsamnesie genoemd) is een 
proces waarbij een verandering als normaal en aanvaardbaar kan worden gezien in-
dien zij langzaam plaatsvindt via kleine, vaak onmerkbare, stappen van verandering. 
De verandering zou anders als verwerpelijk kunnen worden beschouwd als zij in één 
enkele stap of in een korte periode plaatsvindt. Ook wel te vergelijken met de meta-
foor van de kikker die langzaam wordt gekookt in water. Dit was te zien bij het beleid 
rond de mondkapjes, die eerst aanbevolen werden, maar daarna verplicht werden in 
gesloten ruimten, daarna verplicht werden op de werkplaats, en nu zelfs verplicht 
worden in het openbaar.
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Het verplicht dragen van een mondkapje, ondanks dat dit geen medische voordelen 
heeft en zelfs schadelijk is voor de mens, draagt bij aan het in stand houden van de 
angst en het beeld dat er iets ernstigs aan de hand zou zijn in de samenleving, terwijl, 
nogmaals, het al minstens vanaf maart 2020 duidelijk was dat het SARS-CoV-2 virus 
niet gevaarlijker is dan andere virussen in de omloop. 

47. De minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin, heeft op 19 januari 2021 een brief 
met als onderwerp “Aanmaning: Gebruik van mond-neusbedekking geldt ook voor perso-
neel” gestuurd naar alle bedrijven waarin gewezen wordt op de verplichting van het 
dragen van mondkapjes, niet alleen voor bezoekers en klanten, maar ook voor perso-
neel. De minister dreigde met sancties indien bedrijven en hun medewerkers zich 
niet hielden aan deze maatregel. Deze bedreigingen nemen steeds ernstigere vormen 
aan, wat kortgeleden bleek uit een filmpje gepubliceerd op 11 februari 2021 door het 
Korps Politie Suriname op Facebook, getiteld “Lopen zonder mondkap mag niet” (Pro-
duktie 5). In dit filmpje worden jongeren erop gewezen dat ze nu beboet kunnen 
worden zelfs wanneer ze zich in de openlucht begeven zonder mondkapje (in dit ge-
val lopen langs de openbare weg).

Bronnen: 
Lopen zonder mondkap mag niet. Facebook. 11 februari 2021. https://www.facebook.com/
KorpsPolitie/videos/109343141078409 
Lopen zonder mondkap mag niet. https://archive.org/details/lopen-zonder-mondkap-mag-niet

Hiermee maakt gedaagde via de minister niet alleen een grove inbreuk op het recht 
op leven van de mens en in het bijzonder de fysieke integriteit, maar dwingt gedaagde 
het individu om schade toe te brengen aan zijn gezondheid en zijn leven potentieel 
in gevaar te brengen. Gedaagde, en in het bijzonder de minister van Volksgezondheid 
en anderen verantwoordelijk voor dit desastreus beleid, maken zich hiermee potenti-
eel kwetsbaar voor toekomstige schadeclaims en strafrechtelijke vervolging.

DE VERPLICHTING TOT HET DRAGEN VAN MOND- EN NEUSBEDEKKING IS IN 
STRIJD MET ONZE FUNDAMENTELE GRONDRECHTEN / ONRECHTMATIGE  

INBREUK GRONDRECHTEN

48. António Guterres, Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties, concludeerde op 22 

https://www.facebook.com/KorpsPolitie/videos/109343141078409
https://www.facebook.com/KorpsPolitie/videos/109343141078409
https://archive.org/details/lopen-zonder-mondkap-mag-niet
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februari 2021 dat we te maken hebben met een “pandemie van mensenrechtenschen-
dingen”:

“Onder het voorwendsel van de pandemie hebben de autoriteiten in sommige landen 
hardhandig gereageerd met veiligheidsmaatregelen en noodmaatregelen om afwij-
kende meningen de kop in te drukken, fundamentele vrijheden strafbaar te stel-
len, onafhankelijke verslaggeving het zwijgen op te leggen en de activiteiten van 
niet-gouvernementele organisaties te beperken. Mensenrechtenactivisten, journalis-
ten, advocaten, politieke activisten en zelfs gezondheidswerkers zijn gedetineerd, ver-
volgd, geïntimideerd en onder toezicht geplaatst omdat zij kritiek hadden op de reac-
tie van de regering op de pandemie. Soms werd de toegang tot COVID-19 
informatie die levens kan redden verborgen gehouden, terwijl dodelijke desin-
formatie werd versterkt — zelfs door de machthebbers.”

Bron: ‘A pandemic of abuses’: human rights under attack during Covid, says UN head. The Guardian. 
February 22 2021. https://www.theguardian.com/global-development/2021/feb/22/human-rights-in-the-
time-of-covid-a-pandemic-of-abuses-says-un-head

Verzoekers wensen te benadrukken, op grond van voorgaande, dat ook Suriname niet 
gespaard is gebleven van deze “pandemie van mensenrechtenschendingen.”

49. Volgens verzoekers staat hier niet ter discussie dat gedaagde een belangrijke taak heeft 
bij de bestrijding van infectieziekten in het algemeen en bij COVID-19 in het bijzon-
der. Deze taak vloeit immers rechtstreeks voort uit artikel 36 van de Grondwet en uit 
diverse internationale verdragen waarin het recht op gezondheid, en daarmee de zorg-
plicht van de overheid de (volks)gezondheid te beschermen is vastgelegd. Echter 
kunnen fundamentele grondrechten niet zonder meer worden ingeperkt door ge-
daagde, aangezien de essentie van een democratische rechtstaat immers is, dat grond-
rechten dienen te worden eerbiedigt. Een beginsel dat vooral in moeilijke tijden be-
waakt moet worden.

Verzoekers tekenen hierbij aan dat de verplichtstelling tot het dragen van een mond- 
en neusbedekking door burgers en personen die zich op Surinaams grondgebied be-
vinden, een ernstige inperking van fundamentele grondrechten is. Inbreuk op deze 
grondrechten zou slechts en hooguit gerechtvaardigd zijn als vaststaat dat een derge-
lijke inbreuk (1) bij wet geregeld is (2) een legitiem doel dient (3) strikt noodzakelijk, 

https://www.theguardian.com/global-development/2021/feb/22/human-rights-in-the-time-of-covid-a-pandemic-of-abuses-says-un-head
https://www.theguardian.com/global-development/2021/feb/22/human-rights-in-the-time-of-covid-a-pandemic-of-abuses-says-un-head
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proportioneel en effectief is en (4) uiteraard niet schadelijk voor de gezondheid.

50. De verplichting tot het dragen van een mond- en neusbedekking druist in c.q. raakt 
onder meer het universele grondrecht “van de eerbiediging van de persoonlijke levens-
sfeer” zoals geformuleerd in artikel 16 leden 1 en 2 en artikel 17 lid 1 van de Grondwet 
alsmede artikel 8 EVRM. 

De verplichting om een mond- en neusbedekking te dragen is een zeer ernstige be-
perking van deze grondrechten aangezien immers de vrijheid wordt afgenomen om 
zonder mond- en neusbedekking op straat te mogen gaan, te verschijnen aan het 
werk, op school, in winkels of in andere openbare ruimten.

Behalve dat er sprake is van een onrechtmatige inbreuk op het recht “van eerbiediging 
en bescherming van de persoonlijke levenssfeer,” welke in artikel 16 en 17 van de Grondwet 
is opgenomen, is in artikel 9 lid 1 van de Grondwet het “Zelfbeschikkingsrecht” (= on-
aantastbaarheid van het lichaam) verankerd, waarin is opgenomen dat “eenieder 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 anderen. 
De verplichting tot het dragen van een mond- en neusbedekking welke als maatregel 
door gedaagde is opgelegd ter indamming van COVID-19 behelst een ernstige inper-
king van dit grondrecht. Het is namelijk één van onze fundamentele grondrechten 
om zelf te beschikken over ons lichaam, eigen keuzes te maken met betrekking tot 
onze gezondheid en dus zelf te mogen kiezen voor het wel of niet dragen van een 
mond- en neusbedekking. Bovendien brengt het dragen van een mond- en neusbe-
dekking op verschillende manieren schade toe aan de gezondheid en dus de fysieke 
integriteit van de drager.

Verder is er ook sprake van een onrechtmatige inbreuk op het recht op leven, welke in 
artikel 14 van de Grondwet is opgenomen, n.l. “Een ieder heeft het recht op leven. Dit 
recht wordt beschermd door de wet.” De schade welke op verschillende manieren aange-
richt wordt aan de gezondheid van burgers en personen door het verplicht dragen 
van een mond- en neusbedekking tast de kwaliteit van het leven van personen aan en 
kan hun leven potentieel zelfs in gevaar brengen. Waar het recht op leven beschermd 
zou moeten worden, worden burgers en personen nu zelfs gedwongen om hun ge-
zondheid en hun leven potentieel in gevaar te brengen.
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51. Verzoekers wensen, nogmaals, aan te geven dat een inperking van voornoemde grond-
rechten slechts gerechtvaardigd is als vaststaat dat een dergelijke inbreuk bij wet is
geregeld, een legitiem doel dient, geen schade toebrengt en strikt noodzakelijk, pro-
portioneel en effectief is.

52. Voorts geven verzoekers aan dat los van het feit dat de beperkingen bij formele wet
geregeld zijn, hier sprake is van niet bewezen effectiviteit van het gebruik van mond-
kapjes, ter voorkoming van de verspreiding van COVID-19, en staat dientengevolge de
noodzaak van het verplichten van burgers van het dragen van een mondkapje, me-
disch niet vast en kan, sterker nog, de verspreiding van het virus zelfs toenemen
door het onjuist gebruik van mond- en neusbedekking.

53. Het blijkt verder, dat heel wat burgers en personen in Suriname, denken dat het dra-
gen van mondkapjes medisch effectief is, en dat zal ongetwijfeld ook te danken zijn
aan al die maanden van eenzijdige propaganda van gedaagde voor het (verplicht stel-
len van het) dragen van mondkapjes. Feitelijk heeft gedaagde de bevolking al die tijd
misleid. Dit zorgt voor een vals gevoel van veiligheid (schijnveiligheid) onder de be-
volking. Dit is verder in strijd met artikel 7 lid 1 van de Wet Uitvoering Burgerlijke
Uitzonderingstoestand waar staat dat de Regering moet “garanderen dat burgers in
verband met de afgekondigde uitzonderingstoestand en de daarbij verband houdende speci-
fieke gebeurtenissen, tijdig, correcte, toegankelijke, verstaan- en begrijpbare informatie ont-
vangen.” Dit is duidelijk niet gebeurd op verschillende gebieden en zeker in het geval
van mondkapjes, waar er overweldigend wetenschappelijk bewijs is dat mondkapjes
medisch niet effectief zijn tegen de verspreiding van COVID-19 en andere respiratoire
ziekten en integendeel zelfs schadelijk zijn voor de gezondheid.

54. Vermeldenswaard is dat er tal van wetenschappers en deskundigen zijn die in het al-
gemeen de effectiviteit van het gebruik van mondkapjes hekelen. De rechtbank Den
Haag heeft vrij recent, op 15 januari 2021, nog maar weer eens overduidelijk benadrukt
en bevestigd, in de zaak van Stichting Protect Everybody in rechtsoverweging 2.10:
“Daarbij komt het nut van het dragen van een mondkapje omstreden is en over het
algemeen door Nederlandse deskundigen wordt aangenomen dat het nut daarvan
beperkt is.”
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Bron: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2021:268

Ook de kantonrechter in Rechtbank Midden-Nederland liet zich eveneens recent in gelij-
ke bewoordingen uit in haar vonnis van 13 januari 2021, (ook) stellende dat over de 
effectiviteit van mondkapjes wordt getwist.

Bron: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2021:51

55. Waar meerdere rechters in Nederland dus recent nog hebben vastgesteld en geoor-
deeld dat het nut en de effectiviteit van het dragen van mond- en neusbedekking be-
perkt en omstreden is, gaan veel wetenschappers en deskundigen nog veel verder dan 
dat. Zij zijn zelfs de mening toegedaan dat met het dragen van mond- en neusbedek-
king juist diverse schadelijke gevolgen gepaard gaan. Daardoor is het zonder meer 
verdedigbaar dat blijkens meerdere wetenschappelijke onderzoeken, gedaagde een 
verplichting in het leven heeft geroepen die juist kwalijk en schadelijk ingrijpt in de 
persoonlijke gezondheidssfeer van burgers.

56. Sterker nog, op 11 januari 2021 heeft een rechtbank in Thüringen (Weimar) in Duitsland 
geoordeeld dat de burger als ‘object’ wordt behandeld en dat de Staat met de corona-
maatregelen het recht op respect van de burgers, en hun menselijke waardigheid, 
schendt:

“Als elke burger wordt gezien als een bedreiging waartegen anderen moeten worden 
beschermd, wordt hem ook de mogelijkheid ontnomen om te beslissen aan welke 
risico’s hij zichzelf blootstelt, wat een fundamentele vrijheid is. Of de burger nu ‘s 
avonds een café of een bar bezoekt en het risico van infectie met een respiratoir virus 
accepteert omwille van gezelligheid en levensvreugde, of dat ze voorzichtiger is om-
dat ze een verzwakt immuunsysteem heeft en daarom liever thuisblijft, is onder een 
algemeen contactverbod niet meer te beslissen.

De vrije subject die de verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen gezondheid 
en die van zijn medemensen wordt hierbij geschorst. Alle burgers worden door de 
Staat gezien als potentiële bronnen van gevaar voor anderen en dus als objecten die 
door Staatsdwang ‘op afstand’ moeten worden gehouden.

In de huidige omstandigheden schendt de Staat het recht op respect van de burgers, 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2021:268
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2021:51
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dat wordt omschreven door de menselijke waardigheid, door een algemeen contact-
verbod op te leggen.” 

Bron: AG Weimar, Urteil vom 11.01.2021 - 6 OWi - 523 Js 202518/20 https://openjur.de/u/2316798.html

Zo zouden burgers en personen ook zelf moeten kunnen bepalen als ze wel of niet 
een mondkapje willen dragen in het kader van zelf “de verantwoordelijkheid nemen voor 
hun eigen gezondheid,” zoals gesteld door de rechtbank in Thüringen. 

Ook in Suriname gaf de Deken van de Orde van Advocaten, Samantha Gadjradj, in 
een interview op 13 februari 2021 op TBN Prime Alert, aan dat de lockdown maatrege-
len niet eindeloos zo door kunnen gaan en dat gedaagde c.q. de Staat het nu moet 
overlaten aan burgers: “we moet nu onze eigen verantwoordelijkheid nemen.”

Bron: Bedrijven gaan kappot zegt Samantha Gadjradj. TBN Prime Alert. 13 februari 2021. https://www.
youtube.com/watch?v=8brNpG1met8

Wanneer gedaagde echter komt met verplichtingen op dit gebied, is dat een grove 
inbreuk op de fundamentele vrijheden van burgers. Het feit dat mondkapjes medisch 
niet effectief zijn, en zelfs schadelijk zijn voor de gezondheid, maakt deze inbreuk van 
gedaagde op de fundamentele vrijheden van burgers alleen maar ernstiger.

57. Op grond van voorgaande kan derhalve geconcludeerd worden dat:

a. Er overweldigend bewijs is dat mondkapjes medisch niet effectief zijn en niet bij-
dragen aan het verminderen van de verspreiding van het SARS-CoV-2 virus of
andere luchtwegvirussen. Er is eerder een risico op een toename van infecties van
virussen, bacteriën en schimmels door langdurig en niet hygiënisch gebruik van
mondkapjes. Ook kunnen er allerlei andere negatieve gezondheidseffecten optre-
den.

b. Er bij het langdurig dragen van mondkapjes door burgers blijvende (fysieke, men-
tale en psychosociale) schade kan worden veroorzaakt.

c. Het niet rechtvaardig is om zo verregaand in te grijpen in de grondrechten van

https://openjur.de/u/2316798.html
https://www.youtube.com/watch?v=8brNpG1met8
https://www.youtube.com/watch?v=8brNpG1met8
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burgers door ze te verplichten om een mondkapje te dragen, terwijl het dragen 
van een mondkapje schadelijk is en niet helpt.

d. Gedaagde zich niet heeft gehouden aan het zorgvuldigheidsbeginsel bij de be-
sluitvorming welke geleid heeft tot het verplichten van mondkapjes.

SPOEDEISEND BELANG!

58. Het spoedeisend belang volgt eo ipso uit het hiervoor gestelde. Een groot deel van de
bevolking loopt als gevolg van de mondkapjesplicht het risico om daarvan grote en
blijvende schade te ondervinden. Een onmiddellijke voorziening bij voorraad om een
einde te maken aan het in gevaar brengen van de bevolking door gedaagde c.q. het
onrechtmatig handelen van gedaagde tegen de bevolking is daarom dringend nood-
zakelijk.

59. U wordt verzocht, Edelachtbare, de hierbij overgelegde producties hier als ingelast en
woordelijk herhaald te willen beschouwen.

60. Redenen waarom verzoekers zich wenden tot U, E.A., Kantonrechter met het eerbie-
dig verzoek om bij vonnis in Kort Geding uitvoerbaar bij voorraad, niet tegenstaande
verzet of hoger beroep, gedaagde te veroordelen om:

Primair

• De maatregel, voortvloeiende uit de Wet Uitvoering Burgerlijke Uitzonderings-
toestand, welke omstreeks juni 2020 in werking is getreden, waarbij het dragen
van een mond- en neusbedekking c.q. mondkapje voor burgers van Suriname (en
iedereen die zich op Surinaams grondgebied bevindt) verplicht is gesteld om de
verspreiding van COVID-19 tegen te gaan, op te schorten totdat deze middels een
definitieve voorziening zal zijn opgeheven.

Subsidiair

• Naast het aanbevelen van mondkapjes de bevolking omstandig te informeren
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over het bestaan van wetenschappelijk bewijs dat mondkapjes medisch niet effec-
tief zijn, en dat ze integendeel zelfs schadelijk zijn voor de gezondheid.

Paramaribo, 8 maart 2021

Het welk doende.............etc

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

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

Produkties:

1. Verloop van COVID-19 gevallen na mondkapjes plicht.
2. “Interview van Weekkrant met Ricky Stutgard over mondkapjes” : file 1 memory stick.
3. “Dangerous Oxygen and Carbon Dioxide levels while wearing face masks”: file 2 me-

mory stick.
4. “Dutch politicians admit face masks don’t work”: file 3 memory stick.
5. “Lopen zonder mondkap mag niet”: file 4 memory stick.
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PRODUKTIE 1: VERLOOP VAN COVID-19 GEVALLEN NA MONDKAPJES PLICHT                               

Het verplichten van mondkapjes leidt niet tot lagere besmettingscijfers van SARS-CoV-2 
op de lange termijn. Hieronder enkele voorbeelden.

Bron: Post-Thanksgiving mask charts: Still no evidence that masks work. Rational Ground. https://
rationalground.com/post-thanksgiving-mask-charts-still-no-evidence-that-masks-work/

https://rationalground.com/post-thanksgiving-mask-charts-still-no-evidence-that-masks-work/
https://rationalground.com/post-thanksgiving-mask-charts-still-no-evidence-that-masks-work/


2 / 5

Kort Geding: Opschorting mond- en neusbedekkingsplicht — Produktie 1



Kort Geding: Opschorting mond- en neusbedekkingsplicht — Produktie 1

3 / 5



4 / 5

Kort Geding: Opschorting mond- en neusbedekkingsplicht — Produktie 1



Kort Geding: Opschorting mond- en neusbedekkingsplicht — Produktie 1

5 / 5


	coverpage
	Verzoekschrift
	_Hlk64293272
	_Hlk64460101
	_Hlk64910190
	_Hlk64993168
	_Hlk65055913
	_Hlk64291256

	Verzoekschrift Verloop COVID-19

