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Mail 3 
Onderwerp: Fw: BRANDBRIEF - SPOED - Verbied alle beurzen prov. Utrecht - tevens tav Gem. 
Raadsleden Houten en Prov. Stratenleden Utrecht 
  
Geachte heer Den Oudsten en Mevrouw Rigter, 
  
Helaas vermochten wij geen antwoord ontvangen op onderstaande brandbrief.  
We herhalen ons verzoek om te zorgen dat er geen beurzen, en vooral deze nazibeurs niet, meer 
plaatsvinden in de Expo Houten.  
  
We zenden u hierbij ons jongste persbericht over de nazihandel. 
  
Wilt u zo vriendelijk zijn een otnvangstbevestiging te sturen? 
  
Coörd. Herdenk nazi's niet ( https://herdenknazisniet/petities.nl) ism opperrabinaat  
Woordv. AFVN.nl 
Lid Com. 21 Maart tegen Racisme 
  
 
Mail 2 
----- Forwarded Message ----- 
Sent: Friday, December 11, 2020, 11:03:49 AM GMT+1 
Subject: BRANDBRIEF - SPOED - Verbied alle beurzen prov. Utrecht - tevens tav Gem. Raadsleden 
Houten en Prov. Stratenleden Utrecht 
  
Geachte heer Den Oudsten en Mevrouw Rigter, 
  
dit beroep is in laatste instantie aan u gericht, omdat de gemeente Houten weigert in te grijpen (zue 
hun e-mail hieronder), ondanks de steeds erger wordende cornonacijfers. Het gaat om het geplande 
doorgaan van de nazibeurs - ook bekend als militariabeurs - in de Expo Houten op 13 dec 2020. Er 
staat ook nog steeds gepland in de Expo Houten een oudejaarsbeurs op 28 en 29 december 20020. 
  
Volgens de website van de organisator militariabeurshouten.com - die al eerder blijk heeft gegeven 
van gebrek aan respect voor maatschappelijke wensen en regels door o.m. op forse schaal 
steekwapens te verkopen -zijn alle 600 kaarten verkocht. (Hij slaat er ook nog een slaatje uit door de 
prijs met 250% te verhogen). Er is geen enkele melding op hun site over reservering.  
  
Gezien de opstelling van de beurs is het vrijwel onmogelijk om bij een marktkraam van 80 cm diep 150 
cm afstand te houden van mens tot mens. Als de verkopers bij de kramen staan, kunnen de kopers 
niet bij de nazispullen komen. De gretigheid van deze organisatoren - die dit jaar ondanks corona al 
tweemaal hun beurs hebben gehouden - is volkomen onacceptabel. 
  
De corona-besmetting groeit in ongelofelijk tempo. 
  
Ik citeer het RIVM dd 8 dec 2020 dat een stijging in één week van 27% besmettingen meldt: 
 
Afgelopen week zijn er 27% meer nieuwe meldingen van COVID-19 besmettingen 
gerapporteerd dan een week eerder. In de week van 2 tot en met 8 december zijn er 43.103 
nieuwe personen met een positieve COVID-19 uitslag gemeld. Dit is een stijging van ruim 9.000 
meldingen vergeleken met de week daarvoor toen 33.949 meldingen werden gerapporteerd. In 
iedere veiligheidsregio is sprake van een stijging in het aantal positieve testuitslagen per 
100.000 inwoners. Meer mensen hebben zich laten testen. Het percentage mensen met een 
positieve testuitslag is gestegen naar 11,6%. In de week ervoor was dat 11,1%.  Het 
reproductiegetal ligt nog steeds ongeveer op 1. https://www.rivm.nl/nieuws/zorgwekkende-
stijging-aantal-meldingen-covid-19 
Ik citeer de RIVM-dagcijfers van de afgelopen negen dagen, zoals weergegeven door NU.nl 

Daggemiddelden van de afgelopen week 
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1. Woensdag 9 december:  6.158 
2. Dinsdag 8 december:      5.874 
3. Maandag 7 december:    5.513 
4. Zondag 6 december:       5.341 
5. Zaterdag 5 december:     5.044 
6. Vrijdag 4 december:        5.017 
7. Donderdag 3 december:  5.016  

https://www.nu.nl/coronavirus/6095863/rivm-meldt-8793-nieuwe-positieve-tests-fors-meer-
dan-gemiddeld-6411.html 

Wij doen een zeer uiterst dringend beroep op u om alle beurzen die tot half januari gepland staan in 
Houten en Utrecht af te gelasten. 
  
Twee andere beurzen in de Expo hebben wél afgezegd:  
- Modelspoorbeurs zat 12 dec 2020 Geannuleerd 
- Terraria-Houten. zondag 06 December 2020. Geannuleerd 
  
Echter, twee beurzen in de Expo willen doorgaan: 
- de nazi-militariabeurs wil doorgaan. 
- de Oudjaarbeurs Houten, 28 en 29 dec 2020 
  
  
Maar allerlei andere vlooienmarkten gaan juist niet door uit eigen beweging: 

1. Dudok Arena, Hilversum  
20 december 2020 - Super Snuffel GEANNULEERD 

2. Koepelhal, Tilburg  
25 december 2020 - Kerst Antiekmarkt GEANNULEERD 

3. Jan Massinkhal, Nijmegen  
27 december 2020 - Nijmeegse Snuffelmarkt GEANNULEERD 

4. Brabanthallen, Den Bosch  
27 december 2020 - Snuffelmarkt Brabanthallen GEANNULEERD 

De Kon. Ned. Lawntennisbond:heeft al zijn jeugdevenementen al vanaf november geannuleerd 
https://mijnknltb.toernooi.nl/find?GradingID=2&StartDate=2020-11-27&EndDate=2021-12-
11&Distance=15&page=1 

•       Nationale Overdekte Junioren Kampioenschappen (NOJK) dubbel 2020  

KNLTB Landelijk 11-12-2020 t/m 13-12-2020  

1. Geannuleerd  
2. Junioren Tour NOJK  

•       APPROACH JUNIOREN TOUR DUBBEL 12 14 16 Brons WIERDEN  

Approach | Wierden 12-12-2020 t/m 13-12-2020  

1. Geannuleerd  
2. Junioren Tour Brons  

•       Arnolduspark Junioren Tour Brons dubbels week 50  

HealthCity Arnolduspark 12-12-2020 t/m 13-12-2020  

1. Geannuleerd  
2. Junioren Tour Brons  

•       Junioren Tour FOCUS tennis academy 
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Focus Tennis Academy 12-12-2020 t/m 13-12-2020  

1. Geannuleerd  

Hoogachtend, 
  
Woordvoerder AFVN.nl, coörd. 'Herdenk nazi's niet' 
  
________________________________________________________________ 
  
  
 Mail 4 

U hebt vragen gesteld over de militariabeurs die aanstaande zondag in Expo Houten is gepland. 
Daarbij geeft u aan dat de beurs niet zou zijn toegestaan in verband met de coronamaatregelen. Bij 
ministeriële regeling is echter vastgelegd dat beurzen en congressen mogen worden georganiseerd. 
Hierbij geldt een aantal verplichtingen: Staatscourant 2020, 62031 | Overheid.nl > Officiële 
bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl) 

  

De organisator heeft de zorgplicht dat alle maatregelen op locatie worden nagekomen. Wij zien als 
gemeente toe op naleving van de regels en richtlijnen, zoals dat bij eerdere beurzen ook het geval 
was. 

Hiermee vertrouwen wij erop u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.  

Met vriendelijke groet,  

Klantadviseur Team Dienstverlening  

  
Mail 1 
  
On Thursday, December 10, 2020, 11:26:28 AM GMT+1, > wrote:  
  
  
Geachte burgemeester Isabella, plv. voorzitter van de VRU Den Oudsten, directeur GGDRU mevr. 
Rigter  en politie mevr. Blaauw,  
  
tot onze grote verbazing lijkt het erop dat de nazibeurs - ook wel bekend als militariabeurs - in de Expo 
Houten aanstaande zondag 13 december 2020 van 90:00 tot 14:00 u gewoon door zal gaan.  
  
Ik heb echter het RIVM gebeld, en die stelt dat dat niet mag. 
Zij verwijzen o.m. naar deze passage op www.rijksoverheid.nl 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ondernemers-en-bedrijven/horeca: 
Evenementen 
"Wat is een evenement? 
 
De definitie van evenement is elke voor het publiek toegankelijke verrichting van vermaak, 
alsmede een herdenkingsplechtigheid, braderie, optocht op de weg, voorstelling of feest op 
een andere plaats dan in een woning of op een daarbij behorend erf of in een gebouw of op een 
plaats als bedoeld in artikel 6, tweede lid, van de Grondwet, wedstrijd, beurs of congres. 
Mogen evenementen georganiseerd worden? 
 
Evenementen zijn verboden. Met uitzondering van: 
 
    Theaters, bioscopen, casino’s, concertzalen. 
    Betogingen, samenkomsten en vergaderingen volgens de Wet openbare manifestaties. 
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    Warenmarkten. Dit zijn de gebruikelijke weekmarkten. Braderieën, kerstmarkten en dergelijke 
zijn niet toegestaan." (Art 6 van de Grondwet gaat over godsdienstvrijheid-AG). 
  
Verder wijzen wij op de ernstige waarschuwing in de Regionale Rapportage van de regionale GGDRU 
te Zeist, dd gisteren, 9 dec 2020 - citaat: 
  
"Begin november zagen we op week en dagbasis een daling in het aantal besmettingen. Deze 
daling heeft zich niet doorgezet engingook landelijkover ineen stabilisatie. Afgelopen week 
zien we weer een stijging in aantallen. Hierdoor zal er op zijn vroegst pas halverwege januari 
aan afschaling gedacht kunnen worden. De regio Utrecht is sinds 13 oktober volgens de 
landelijke richtlijnen van inschaling door de minister van VWS ingeschaald als risiconiveau 
‘zeer ernstig’. " 

https://www.ggdru.nl/fileadmin/Adviezen/Bestanden/Documenten/CORONAvirus_niet_toegank
elijk/2020-12-09_Regionale_rapportage_COVID-19_.pdf 
Deze ernstige waarschuwing moet naar onze mening leiden tot een strenger beleid van de gemeente. 
  
Geen reservaringssysteem 
Het RIVM en de Veiligsheidsregio Utrecht vereisen voor dit soort evenementen bovendien een 
reserveringssysteem. De nazibeurs echter vermeldt daar niets over. op haar website. Uit de andere 
publicaties van de nazibeurs zoals op Facebook blijkt daar ook niets uit: de term wordt nergens 
gebruikt. 
  
De organisator, de Tilburgse nazihandelaar Vrolings. beweert op zijn Fb-pagina op speciaal overleg 
met de gemeente die zou hebben toegestemd in doorgaan. In het verleden heeft de organsuiator, 
gaston Vrolings, al eerder onjuiste opmerkingen over besluiten van de gemeente gepubliceerd, zoals 
dat ondergetekende een gebiedsverbod voor Houten zou hebben gehad van de gemeente.  
  
Wie bij de gemeente heeft die toestemming verleend? Wie doet de controle?  
Wie gaat - als dit evenement onverhoopt doorgaat - op op die dag toezicht houden dat de 1,5 m-regel, 
het reserveer-voorschrift en de mondkap-regel gehandhaafd worden? 
  
Op de Fb-pagina staat per heden dat de kaarten - 600 ex - al vrijwel uitverkocht zijn. Volgens de 
organisator was dat de vorige keren ook al het geval, dus het lijkt aannemelijk dat de liefhebbers van 
nazispullen gezien de overige sociale beperkingen graag de gelegenheid zullen aangrijpen voor een 
'gezellig uitje'.  
  
Aangezien hier meestal geen families (die dus geen plicht hebben tot sociale afstand) komen, maar 
vooral liefhebbers met hun vrienden lijkt het van groot belang ter serieuze bestrijding van corona, dat 
er zeer nauwkeurig wordt gehandhaafd. Dat wordt in dit geval vergemakkelijkt doordat de bezoekers 
in één zaal bijeenkomen.  
  
Bijkomend: aangezien echter deze beurs ook totaal onnodig en voor sommigen pijnlijk en grievend is 
(aangezien er met de verkoop van nazispullen verdiend wordt aan de ellende van de slachtoffers van 
de holocaust) dringen wij aan op het stoppen van deze beurs.Het is een immorele melkkoe voor de 
nazihandelaar Vrolings, die de toegangsprijs van € 3 in februari 2020 met 250% heeft verhoogd naar € 
7,50, dus op basis van zijn eigen publicaties in principe aan deze beurs € 4500 aan toegangsgelden 
int, plus de verhuur van 175 kramen van € 25 is nog eens € 4300, dus een omzet van bijna € 9.000 
(minus kosten) over de ruggen van de holocaustslachtoffers verdient. 
  
Het feit dat de organisator ondergetekende op basis van mijn antifascistische ovetuiging in februari 
met geweld van de beurs heeft verwijderd, spreekt natuurlijk in zijn nadeel. Ondergetekende had een 
kaartje gekocht en liep zwijgend en kijkend over de beurs. Dit is een daad van pure discriminatie, die 
op zich al een overweging zou zijn voor sluiting. 
  
We willen nog wijzen op één belangrijk nadelig verschil met musea: op deze nazimarkt met veel kleine 
spullen en ook boeken en ander drukwerk, gaan mensen in een gangpad van ong. 3 m breed voor 
een kraam vlak naast elkaar staan. Bij een supermarkt is dat al een groot probleem, maar deze 
nazibeurs is anders dan een supermarkt volkomen onnodig (en voor nazaten van Joodse slachtoffers 
en verzetsmanesne zelfs pijnlijk en grievend). 
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We dringen er bij de gemeente op aan om met de hoogste spoed deze zaak grondig te onderzoeken 
en binnen 24 uur een verbod uit te spreken. 
  
We zijn uiteraard bereid u met raad en daad terzijde te staan. 
  
Wilt u ons zo spoedig mogelijk infomeren over uw stappen, uiterlijk vrijdag 11 uur? 
  
Hoogachtend, 
 


