
Geachte heer Roest, 

 

Wanneer gaat u dhr. F. Grapperhaus, zijn vrouw, kinderen en alle andere gasten de corona boete 

opleggen of doen we hier aan klasse justitie? De boete is eur390 p.p. plus strafblad en 14 dagen 

quarantaine. Voor de uitbater van de trouwlocatie is de boete eur4000. Neem uw 

verantwoordelijkheid! Of bent u als Aboutaleb die gewoon op TV zegt over de illegale mondkapjes 

plicht, ik heb niets met de Grondwet te maken als het je niet bevalt dan ga je maar procederen. Zoals 

u weet is de Grondwet gemaakt om Burgers te beschermen tegen de Overheid! Alle hoogleraren 

Recht zeggen dat de mondkapjesplicht in strijd is met de Grondwet. 

 

Grapperhaus heeft verschillende keren in de media iedereen die zich niet aan de regels houdt als 

asocialen heeft uitgemaakt. Hij ging enorm tekeer op TV, ik vind dat hij moet aftreden. Hij heeft al 

toegegeven dat hij een fout heeft gemaakt en 2x eur390 als gift overgemaakt aan het Rode Kruis, 

daarmee heeft hij schuld bekend. Zijn geloofwaardigheid is volledig weg en toont aan dat het virus 

toch niet zo gevaarlijk is want anders had hij geen enkel risico genomen voor zijn kinderen en gasten. 

Excuses dat hij ‘heel erg zijn best heeft gedaan’ om aan de 1.5 meter regel te voldoen, dat hebben 
alle mensen die een corona boete hebben gekregen gedaan maar de boetes worden niet geschrapt. 

 

Bent u het ook eens met deze maatregelen om rechtsongelijkheid te voorkomen? Meer dan 15 000 

mensen hebben een 1.5 meter boete en strafblad, er zijn al honderden illegale mondkapjes boetes 

uitgedeeld en u vergoelijkt de actie van Grapperhaus zonder dat daar consequenties aan verbonden 

zijn.  

 

Politici en Bestuurders denken in deze tijd dat ze boven onze Wetten en Grondwet staan, zie bijlage. 

Dit alles in het jaar van 75 jaar bevrijding, zie ook brief Peter Boskamp. 

 

Ik zie uw berichten met belangstelling tegemoet. 

 


