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Angst voor Wilders en islamisering (1)
Angst voor Wilders en angst voor islamisering brengt dezer dagen mensen op 
de been, zoekend naar antwoord op complexe vragen.  
,,We moeten onze krachten bundelen en allemaal tezamen één grote aanklacht 
tegen Wilders indienen,” zegt een meisje met een wilde bos rood haar op hoge toon. 
Het meisje was één van de ongeveer honderd aanwezigen bij een anti-Wilders 
vergadering vorige week donderdag.  
 
Het zaaltje op de tweede verdieping van het CREA-gebouw bij de Universiteit van 
Amsterdam heeft smoezelig witte muren en baadt in hel TL-licht. Er hangt een 
verbeten sfeer. ‘Hoe pakken we Wilders aan?’, is de grote vraag van de avond.  
,,Te lang hebben we gezwegen. Misschien omdat we geen antwoord konden 
formuleren op iemand als Wilders, maar misschien ook omdat we dachten dat we 
hem het beste konden negeren. Maar we kunnen Wilders’ belang niet langer 
ontkennen. We moeten nu in het offensief!” zegt een man die, om zijn woorden 
kracht bij te zetten, uit zijn stoel is opgestaan. Een enthousiast applaus is zijn deel. 
Het zal niet het laatste applaus blijken van deze avond.  
Sinds PVV-politicus Geert Wilders een film aankondigde waarin hij de misstanden in 
de Koran wil aantonen is het rumoerig in Nederland. Intellectuelen onder leiding van 
Doekle Terpstra ondertekenden het pamflet ‘Benoemen en Bouwen’, waarin een lans 
wordt gebroken voor de tolerante samenleving.  
En ook de meer tot actie geneigde groepen roeren zich. Zo worden door het hele 
land anti-Wilders bijeenkomsten gehouden, waarvan de demonstraties in 
Amsterdam, in Oost en op de Dam, het meest in het oog sprongen. Bij één van deze 
protestacties werden drie betogers door de politie opgepakt en later, met excuses, 
weer werden vrijgelaten.  
Bonne Postma (27) draagt een zwarte capuchontrui, heeft een palestijnensjaal om 
zijn hals geslagen en heeft een wijs brilletje op zijn neus. Postma was één van de 
arrestanten. ,,Ze gaven één concrete waarschuwing en toen pakten ze ons op,” zegt 
de ex-student letteren. ,,De ondervraging op het politiebureau was badinerend, 
intimiderend en provocerend.” Toch is zijn aanvaring met de sterke arm der wet geen 
reden om zijn strijd te staken. ,,Integendeel,” zegt Postma, ,,Ik voel me juist gesterkt 
door wat er gebeurd is. En dat lijkt voor iedereen te gelden; alsof er eerst drie 
arrestaties nodig waren voordat mensen hun mond opendeden. En dat moet, want 
Wilders is eng!”  
Achter een tafel voorin de zaal zitten drie islamitische jongemannen. Eén van hen is 
Umar Mirza (20). De student technische bestuurskunde aan de Universiteit van Delft 
was uitgenodigd door de organisatie. Mirza is naast zijn studie hoofdredacteur van de 
website wijblijvenhier.nl, een platform voor geëngageerde jonge moslims. ,,Ik ben 
niet zo van de actie,” zegt Mirza, ,,Liever schrijf ik voor de website. Maar ik vind deze 
avond wel belangrijk. Zoals ik elke avond belangrijk vind die aan dit onderwerp 
besteed wordt.”  
De beheerders van het CREA-gebouw waren aanvankelijk bevreesd dat de avond 
zou uitlopen op een chaos. ,,Ze wilden de ruimte eerst niet eens aan ons verhuren. 
Maar wij zijn geen relschoppers, dat hebben we nu bewezen,” zegt één van de 
organisatoren trots. Zij kijkt op haar horloge: tien voor tien. Om tien uur heeft een 
theatergezelschap de ruimte gehuurd, en moeten de actievoerders zijn verdwenen.  
De antiWilders posters worden haastig opgerold. Om weer uit te kunnen hangen in 
Rotterdam, Leiden en Utrecht, waar, opnieuw, een antwoord geformuleerd zal 
worden op de vraag: ‘Hoe pakken we die Wilders aan?’  
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