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Gemeente en Houtense media censureren protesten
tegen illegale nazibeurs
HOUTEN, 27 JUNI 2021 - De gemeente en de Omroep Houten hebben een bericht over de illegale
nazibeurs die vandaag plaatsvond in Houten, van de website Omroephouten verwijderd. Ook het
Houtense weekblad 't Groenjte heeft het bericht verwijderd. De nazibeurs heeft echter geen
verguning.
Het ging om het bericht 'Landelijke nazibeurs blijkt illegaal' (via Google cache hier nog te zien). De
betrokken redacteur van omroep Houten, Jasper de Bruijn, zei dat hij van de voorzitter Paul van
Ruitenbeek zelfs een verbod kreeg om verder over de illegale nazibeurs schrijven. Hij heeft daarop
ontslag genomen. De Houtense gemeentevoorlichter Jeroen Pater stelt in een toelichting dat het
bericht 'Landelijke nazibeurs blijkt illegaal' onjuist was. Om die reden heeft hij vrijdagavond de twee
publicaties tot censuur overgehaald.
Vijf groepen ondertekenden het bericht: de AFVN-BvA, het Comité van Waakzaamheid, AFA Fryslân,
de Werkgroep 'Herdenk nazi's niet' en de federatie van Europees verzet FIR uit Berlijn.
Deze protesterende groepen noemen de persbreidel van de gemeente en Houtense media 'pure
overheidscensuur die onmiddellijk aan het nazisme doen denken. We hebben ons bericht voorzien
van twee bronnen. Het is dus totaal geen fake-news. Dit is diep treurig.'
Dat bericht verwees naar de plaatselijke verordening van Houten waarin staat:
"AFDELING 5. SNUFFELMARKTEN - (...) Artikel 5:23 Organiseren van een snuffelmarkt - 1. Het
is verboden zonder vergunning van de burgemeester een snuffelmarkt te organiseren."
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR73718/3
Ook noemde het bericht het 'nazidolkenarrest' van het Hof in Arnhem uit 2012. Het Hof bepaalde dat
het openbaar tonen van nazi- en SS-dolken een daad van discriminatie is. Beursdeelnemers bieden
vrijwel altijd nazidolken aan.
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