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HERINNERING AAN RAADSLEDEN HOUTEN EN LEDEN PROV. STATEN
UTRECHT
Vergeet niet om bezoek te brengen aan hopelijk
laatste nazibeurs Houten 

AS zo 12 dec 2021 - 09-13 u - Expo Houten

Deze beurs biedt vrijelijk vele duizenden nazivoorwerpen aan - en daarmee vele duizenden
hakenkruizen. Dat zijn de symbolen van de holocaust, van de ergste misdaad in de Europese
geschiedenis. 
Een voorwerp met hakenkruis openlijk tonen, is een vorm van oproepen of aanzetten tot haat,
geweld, tot discriminatie en antisemitisme en uiteindelijk massamoord.

1. Op 28 aug 2021 zond BNNVARA's Kassa hier een lang item over uit.

2. In de uitzending waren vele honderden hakenkruizen te zien, plus verboden nazidolken
(echt en/of replica), SS-uniformen etc etc.. Er werden ook gele 'Jodensterren'
aangeboden voor € 2500.

3. De organsiator, Gaston Vrolings uit Tilburg, bood tegelijkertijd op zijn webstie een
nazimedaille voor € 35.000 aan - plus 1.000 andere nazivoorwerpen.

4. Het Centr. Joods Overleg en het CIDI deden vervolgens aangifte wegens aanzetten tot
discrminatie, in navolging van jarenlange bezwaren van linkse groepen en buitenlandse
organisaties.

5. De gemeente moet volgens de APV Houten ervoor zorgen dat alle handelaren bij haar
ingeschreven staan als handelaar en zij moeten een actueel aan- en verkoopregister
bijhouden (Art, 2.66, 2.67, 2.68). Ook bezit de beurs geen vergunning van de
burgemeester zoals de APV die wel vereist. ("Artikel 5:23 Organiseren van een
snuffelmarkt 1. Het is verboden zonder vergunning van de burgemeester een
snuffelmarkt te organiseren.")

6. Volgens de antifascistische oud-verzetsstrijders worden er regelmatig antisemitische
zaken aan geboden zoials posters voor antisemtische films als 'Jud Süss' en/of 'Der
ewige Jude'.

7. De beurs geldt als immorele geldmachine voor immorele nazihandelaren die 'educatie'
als verzonnen excuus gebruiken. Maar wie heeft hun om deze 'educatie' gevraagd?
Geen enkel bekend museum. geen enkele school.

U kunt daar als plaatselijk of provinciaal politicus een belangrijke rol spelen om sluiting van deze
uiterst ongewenste beurs te bereiken. De voorganger van deze beurs moest in Huizen NH ook al
sluiten.
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