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Angst voor Wilders en islamisering (2)
Angst voor Wilders en angst voor islamisering brengt dezer dagen mensen op 
de been, zoekend naar antwoord op complexe vragen.  
,,Dan moet onze boodschap zich maar via de pers verspreiden.” Martin van der Hulst 
lijkt een beetje teleurgesteld. Hij is de oprichter van SIOE Nederland (Stop 
Islamisering van Europa). Zaterdag demonstreerde de organisatie op de Dam tegen 
de islamisering van Nederland.  
 
De kleine veertig demonstranten die de moeite hebben genomen om naar de Dam te 
komen, worden overschaduwd door de aanwezige pers en de politie. ,,Hopelijk 
verspreidt onze boodschap zich middels de in groten getale aanwezige pers,” zegt 
Van der Hulst.  
Later toont hij zich tevreden over het verloop van de demonstratie. ,,Jammer alleen 
dat we die voortijdig moesten stoppen.” In overleg met de politie besloot Van der 
Hulst de demonstratie eerder te beëindigen omdat hij bang was voor een escalatie. 
Dertig meter verwijderd van de SIOEdemonstratie had zich een groepje 
tegendemonstranten verzameld. ,,En die mensen staan er bekend om dat ze geweld 
gebruiken. Jammer.” Maar uit de hand liep het niet.  
SIOE is een internationale organisatie die zich verzet tegen de islamisering in 
Europa, omdat de islam en democratie onverenigbaar zijn volgens de organisatie. De 
demonstratie zaterdag is het eerste wapenfeit van de kleine club. Niet ontmoedigd 
door het geringe aantal demonstranten roepen de SIOEsympathisanten: ,,Wij gaan 
door.” Nieuwe acties staan inmiddels al op stapel.  
Een dik uur eerder was het zoeken naar de demonstranten. Op de Dam zijn zoals 
altijd veel dagjesmensen, maar vandaag ook een tiental volle MEbusjes, en veel 
politie te paard. Maar een demonstratie is er niet te ontwaren.  
Na eventjes zoeken, achter een kordon van politiepaarden die duidelijk het rechter 
hoekje van de Dam bij het paleis bewaakt, zijn ze daar, de demonstranten. Met 
spandoeken en borden hebben ze zich naar De Nieuwe Kerk gekeerd waar 
momenteel de expositie Verborgen Afghanistan – over de kunst en cultuur van het 
land – plaatsvindt. Te lezen is ‘Geen sharia hier’, ‘Helaas heeft Wilders gelijk’ en 
‘Theo en Pim monddood, wanneer u?’.  
Enkele sprekers doen hun verhaal via een geïmproviseerde geluidsinstallatie – twee 
megafoons op een standaard. Voor hen staan enkel fotografen en pers, terwijl de 
tientallen demonstranten daar iets achter staan. Ook spreken de twee oprichters van 
SIOE; de Deen Anders Gravers en de Engelsman Stephen Gash. Gravers trekt van 
leer tegen politiek correcte politici die de islam maar blijven knuffelen en vergelijkt de 
islamisering met de ‘donkere wolk van het anti-semitisme die in de jaren dertig over 
Europa trok’.  
Indruk lijkt het niet te maken. Omstanders komen een kijkje nemen, maar verdwijnen 
weer vrijwel onmiddellijk. Iets verderop zijn de fluitjes van de tegendemonstranten te 
horen. Ook zij zijn niet in groten getale aanwezig en van een bedreigende sfeer is 
geen sprake. Een tiental politiepaarden scheidt de twee groepen.  
 
Terwijl de demonstranten afdruipen en de organisatie klaar is om te vertrekken, raakt 
een van de vrouwelijke deelnemers in gesprek met een jonge moslim. Het is een 
normale discussie, en de standpunten worden uitgelegd. De jongen probeert duidelijk 
te maken aan de vrouw dat zij niet alle moslims over een kam moet scheren. De 
vrouw antwoordt dat zij dan ook niet tegen de moslims is, maar tegen de 
islamisering. En om nog eens duidelijk te maken dat de vrouw niks te vrezen heeft 
van moslimjongeren, wil hij haar wel aan de arm naar het station brengen. Ze 
bedankt, de politie zal hen begeleiden en ze geeft de jongen drie kussen. ,,We 
moeten samen leven,” zegt de jongen nog, ,,als moslims en christenen.” De vrouw 
knikt instemmend.  
 
Johan Vogels  
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