Pegida betoogt in schaduw van kordon politieagenten
UTRECHT
De vooraf gevreesde protestmars
van anti-islambeweging Pegida
door de binnenstad van Utrecht is
zaterdag relatief rustig verlopen.
YELLE TIELEMAN

Hoewel tegenstanders probeerden
de demonstratie te verstoren,
verrichtte de politie geen
aanhoudingen.
De circa dertig demonstranten
luisterden op de Mariaplaats naar
toespraken van onder anderen
Edwin Wagensveld, voorman van
Pegida, en andere vrijwilligers. De
gemene deler van de toespraken:
de islamisering van Nederland. De
schuldigen? De gemeente Utrecht,
de elite, de linkse 'staatsmedia',
moslims, antifascisten, premier
Rutte, de PvdA en DENK. Daarom
gaat Pegida ons land
'terugveroveren'.

jihad in onze straat' en 'wij zijn niet
bang voor de islam' tussen de
historische woningen. De Pegidaaanhangers werden begeleid door
zeker vijftig politieagenten en
beëindigden hun tocht op het plein
bij de rechtbank.
Laatste kans
Op de trappen van de rechtbank
deed Wagensveld nog een laatste
onheilspellende waarschuwing
uitgaan in het kader van de
terugverovering van Nederland.
,,Stem op 15 maart op de PVV. Dat
is de laatste kans om op een
vreedzame wijze het point of no
return voor te blijven."

Nadat burgemeester Van Zanen tot
drie keer toe een protestmars
weigerde door de binnenstad was
het nu dan toch zo ver. ,,Wij geven
nooit op. Zo gaan wij Nederland
terugveroveren." Om dat kracht bij
te zetten plakte een vrijwilliger van
Pegida een sticker op een boom
die de Mariaplaats tot verboden
terrein verklaarde voor
'linksdenkenden'.
Die lieten zich niet tegenhouden.
Vanuit een woning riep een
jongeman naar een van de
sprekers 'dat die zijn bek moest
houden'. Bovendien wisten de
tientallen agenten niet te
voorkomen dat driel leden van
Antifa Utrecht de demonstratie
alsnog konden verstoren. Zij
ontrolden een spandoek en
schreeuwen dat de Pegidaaanhangers fascisten zijn.
Toen het aggregaat voor de stroom
het voor de tiende keer begaf en de
laatste spreker via de megafoon
was uitgesproken konden de dertig
aanhangers gaan lopen. In de
smalle Springweg echode het 'geen
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