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Hof schiet boekverbod af
Den Haag, 12 april 2016 – Het Gerechtshof Den Haag heeft het door de rechtbank opgelegde
verbod op De doofpotgeneraal resoluut naar de prullenbak verwezen.
Het verschijningsverbod was gevorderd door een oud-medewerker van de Militaire
Inlichtingendienst die in de non-fictie publicatie wordt beschreven. In kort geding werd deze eis
ingewilligd. Het gerechtshof maakte echter gehakt van deze uitspraak.
Auteur Edwin Giltay had de uitspraak van het hof verwacht: ‘Een boek censureren dat is
onderbouwd met gedegen documentatie? Kom nou toch. Het hof zag uiteraard dat De
doofpotgeneraal is gebaseerd op feiten. Ditmaal wist de voormalig geheim agent de rechters
geen zand in de ogen te strooien.’
De ex-spion beweerde dat er onwaarheden in De doofpotgeneraal zouden staan, maar overlegde
geen bewijzen in het door haar aangespannen kort geding. ‘Ze wist haar dubieuze
beschuldigingen absoluut niet te staven. Het enige wat we hoorden, was: ‘Er klopt helemaal niets
van!’ Aantonen hoe het dan wél zou zitten – ho maar. Pure blufpoker.’
Giltay’s raadsman Jurian van Groenendaal, van Van Kaam Advocaten: ‘Het verbieden van een
heel boek komt eigenlijk nooit voor. Het is nog steeds een raadsel waarom het boek in eerste
instantie werd verboden. Maar kennelijk werd De Doofpotgeneraal te brisant gevonden.’
Voormalig kolonel Charlef Brantz verwoordt het als volgt: ‘Spionnen zijn gewend om een loopje
met de realiteit te nemen en die te masseren.’ Dat is hier ook gebleken, zegt Giltay: ‘Geen
wonder dat het boekverbod in hoger beroep is afgeschoten.’
De doofpotgeneraal handelt over een interne strijd binnen het militaire inlichtingenwezen over het
achterhouden van het beruchte fotorolletje van Srebrenica. ‘Met een verbod op mijn boek zou het
signaal zijn afgegeven dat men zich koest moet houden over deze beschamende doofpotaffaire.
Gelukkig zegeviert nu onze vrijheid van meningsuiting en drukpers.’ Een geactualiseerde, tweede
druk van De doofpotgeneraal is inmiddels in voorbereiding.
• Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Edwin Giltay:
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