Pegida-aanhangers balen van kleine opkomst

'Ik kan voortaan beter thuisblijven'
UTRECHT
RENÉ CAZANDER WIM LANGEJAN

De demonstratie van antiislambeweging Pegida in Utrecht
trok gistermiddag weinig
sympathisanten. Het enige
'spannende' was de arrestatie van
voorman Edwin Wagensveld.
Nog voordat de demonstratie om
15.00 uur in het Moreelsepark
begon, werd Wagensveld opgepakt
op het Janskerkhof. Hij mocht daar
van de politie niet komen. De
Pegida-voorman is inmiddels weer
op vrije voeten.
Op het Janskerkhof hield 'Utrecht
Bekent Kleur' gistermiddag
gelijktijdig met Pegida een
manifestatie 'tegen Wilders, Trump
en racisme'. Ook die verliep
vreedzaam. Voor beide
demonstraties was veel politie op
de been.
Tv-ploeg
Op de manifestatie op het
Janskerkhof kwamen aanzienlijk
meer mensen af (naar schatting
150) dan de Pegida-demonstratie
(maximaal 20 man). En dat terwijl
gisteren speciaal een tv-ploeg uit
Frankrijk was gekomen om een
reportage te maken over de
opkomst van Pegida.
De organisatie van de antiislambeweging koos na de
arrestatie van Wagensveld voor
een stil protest in de vorm van twee
aangeklede poppen: een als
moslim en een als Nederlander. De
eerste wordt in de ogen van Pegida
ogen geen strobreed in de weg
gelegd, terwijl de Nederlander de
mond wordt gesnoerd. Het
handjevol aanwezige Pegidaaanhangers was teleurgesteld in de
lage opkomst.
Aanhanger Koos, die uit Leiden
naar Utrecht was gekomen:
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,,Mensen durven er niet meer voor
uit te komen dat ze aanhanger van
Pegida zijn. Ze zijn bang voor hun
baan.''

Woordvoerder Auke den Otter van
Utrecht Bekent Kleur was na afloop
tevreden over de bijeenkomst. Dat
de emoties even opliepen 'hoort
erbij', zegt hij.

Een andere aanhanger van de
rechtse beweging noemt de
opkomst 'lachwekkend.' ,,Dit heeft
geen zin. Met zo weinig animo kan
ik beter thuis blijven. Treurig zo. Ik
denk dat dit de laatste keer is.''
Pegida-woordvoerder Asjebello
blijft strijdvaardig. ,,Dit is niet de
laatste keer dat we in Utrecht zijn.
We gaan door tot we een mars
door de stad krijgen.''
Emoties
Op het Janskerkhof liepen de
emoties aan het eind van de
demonstratie nog even hoog op.
Het Utrechtse PvdA-raadslid
Bouchra Dibi werd tijdens haar
toespraak uitgejouwd door leden
van het Anarchistisch Kollektief
Utrecht. Die vinden dat de PvdA als
regeringspartij
medeverantwoordelijk is voor het
vluchtelingenbeleid, de Turkijedeal
over vluchtelingen en het feit dat
vluchteling 'aan de grenzen van
Europa verdrinken'.
'Sloop Fort Europa', riepen ze
dwars door de toespraak van Dibi
heen. Het raadslid reageerde
woedend. ,,Ik vecht al tien jaar
tegen racisme'', riep ze vanaf het
podium. En: ,,Populistisch
geschreeuw gaat niet helpen.''
Meteen na haar toespraak zocht ze
de leden van het kollektief op voor
een felle discussie.
Voor het overige verliep de
demonstratie rustig en vreedzaam.
Niet alleen de Pegida-beweging
werd door de sprekers op de korrel
genomen, ook Geert Wilders en
president Trump kregen er verbaal
van langs. Tussen de toespraken
door scandeerden de aanwezigen
leuzen als 'nooit meer fascisme'.
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