
Van: nieuwswo2 <nieuwswo2@yahoo.com> 
Verzonden: woensdag 16 juni 2021 19:25 
Aan: Burgemeester 
CC: griffie 

 
Onderwerp: Steunbetuiging nav nazi-verwijt - mede tav B&W en Gemeenteraad Huizen 

Geachte burgemeester Meijer, geachte Raadsleden, 
 
graag willen we u onze steun betuigen na de anonieme aantijging op Facebook dat u een 'nazi' zou 
zijn. U bent geen nazi.  
 
Door onze activiteiten tegen het (neo)facsisme, en ook tegen (neo)nazisme komen wij onregelmatig in 
contact met extreem rechts. We kunnen u voor 100% bevestigen, dat u geen enkel kenmerk met hen 
gemeen heeft.  
 
U bent geen voorstander van dictatuur, noch van terreur door geheime politie, noch van het opheffen 
van principiële burgerrechten, noch van het ontrechten en vermoorden van weerloze en onschuldige 
minderheden, noch van agressieoorlogen tegen vreedzame naties. 
 
We hebben met uw gemeente in 2015 en 2016 zeer nuttig samengewerkt bij het beëindigen van 
nazibeurs die in de gemeentelijke sporthal - recht tegenover uw stadhuis - werd gehouden. Het feit dat 
uw gemeente en uw raad ruimhartig de acties tegen deze beurs steunden, zullen we niet vergeten. Op 
deze beurs hebben we tweemaal echte neonazi's gespot. Weest u gerust: u hebt niets met 
hen  gemeen. 
 
Laat u sterken door het idee dat uw critici zich onmachtig voelen en kennelijk geen ander middel 
kunnen vinden om u aan te pakken. Dat houdt in wezen een compliment in voor het democratisch 
gehalte van uw optreden. 
 
U beseft waarschijnlijk ook, dat wie zo'n stuitend verwijt gebruikt, weinig normbesef heeft en te weinig 
kennis. Ook om die reden hoeft u het niet te serieus te nemen. 
 
Mochten u of anderen in de gemeente daar behoefte aan hebben, dan kunnen we altijd door bijv. 
voorlichting of een lezing nog eens uitleggen wat nazisme precies inhoudt en waarom je dus niemand 
voor nazi moet uitmaken. Tegen de achtegrond van groei van extreem rechts is dat in de huidige tijd 
helaas goed te verantwoorden. 
 
Sterkte! 
 
Namens de AFVN.nl en AFA Fryslân, 
 
Hoogachtend,  
 
Arthur E.A.J. Graaff 
Woordvoerder  
Antifascistische Oud-Verzetsstrijders Nederland-Bond van Antifascisten AFVN.nl 
 
Coördinator  
'Herdenk nazi's niet' 
https://herdenknazisniet.petities.nl/ 
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