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Demos ontaarden in vechtpartij

We gaan door tot het gaatje

Een demonstratie van de extreemrechtse Nationalistische Volks Beweging
(NVB) werd zaterdag al na een kwartier door burgemeester Cohen beÃ«indigd,
nadat antifascistische tegendemonstranten door de MElinies braken en drie
NVBers het ziekenhuis in sloegen. De NVBdemonstranten werden per bus
afgevoerd uit De Baarsjes en mochten zich daar een etmaal niet vertonen.
De NVB demonstreerde tegen de ‘Islamisering van Nederland’. Om hun woorden
symbolisch kracht bij te zetten wilden de demonstranten een zelfgemaakt wit kruis
plaatsen naast de plek van de toekomstige Westermoskee aan de Baarsjesweg. Het
originele kruis, een oorlogsmonument, werd daar eerder vanwege de voorgenomen
bouwwerkzaamheden weggehaald en tijdelijk op het Columbusplein neergezet. Maar
de burgemeester verhinderde de herplaatsing van het kopie. Wat gebeurde er
zaterdag?
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Het Surinameplein, even voor één uur. Het plein krioelt van ME, politie en pers. In het
midden van het gedrang staan zo’n twintig leden van de Nationalistische Volks
Beweging (NVB). Zwarte kleding en kale koppen voeren de boventoon. Het houten
witte kruis leunt tegen een bankje. Vlaggen in oranje, wit en blauw worden uitgerold.
Een NVB-er uit Hengelo wil liever niet met de pers praten: ,,want die verdraaien toch
alles.’’ Over de demonstratie heeft hij niet echt een mening: ,,het is een plaatselijke
aangelegenheid.” Dat er zoveel politie is vindt hij prima: ,,Die dienen ter
bescherming.”
Ondertussen verzamelen zich op het Mercatorplein zo’n honderd antifascisten. Een
paars spandoek brengt de duidelijke boodschap ‘Op Cohen en stadsdeel kan je niet
bouwen om nazi’s van de straat te houden.’
De antifascisten hadden hun tegendemonstratie aangekondigd, maar worden slechts
bewaakt door een tiental ontspannen agenten. ,,De antifascisten hebben een
vergunning voor een statische manifestatie,” vertelt een diender. Wanneer het plein
pluksgewijs leeg stroomt richting Surinameplein zegt de agente: ,,Wij houden de boel
in de gaten, maar mensen mogen natuurlijk weglopen.”
Korte tijd later hebben de antifascisten zich hergegroepeerd aan de rand van het
Surinameplein. Luid leuzen roepend lopen ze in marstempo richting de groep
rechtsextremisten die iets dichter bij elkaar gaan staan. Politie en ME kijken
bewegingloos toe.
Plotseling begint het. Stokken zwaaien in het rond, paraplu’s veranderen in geduchte
wapens en rake klappen worden uitgedeeld. Na een kort maar hevig treffen komen
ME en politie in actie. De antifascisten worden naar achter gedreven, de
rechtsextremisten omsingeld.
Een agente vraagt de 77jarige NVBvoorzitter Wim Beaux mee te gaan naar een
politiebusje. ‘Je zal zien dat het weer wordt afgelast’ mompelen de NVBleden, terwijl
ze schoorvoetend hun vlaggen beginnen op te rollen.
Beaux komt uit het busje. Door een luidspreker van de politie volgt de mededeling
dat Job Cohen de demonstratie om veiligheidsredenen heeft afgelast. Beaux neemt
een megafoon ter hand: ,,Deze demonstratie wordt weer voortijdig beëindigd net als
in Haarlem. Jammer dat het zo is gelopen, het tuig verpest het weer. De politie kiest
de kant van links.”
Omringd door een grote groep blauw en onder luid applaus van omstanders worden
de NVBers weggevoerd. ,,Anti fa ha ha ha”, scandeert de groep nog even. Dan
verdwijnen ze in de bus, het witte kruis ongebruikt onder een arm.
Twee in het zwart geklede antifascisten lopen tevreden terug naar het Mercatorplein.
Een kleine roodharige glundert: ,,Wat een mooi gezicht. Normaal zit ik in het busje
naast die brede MEers die tegen me zeggen dat ik stil moet zitten en m’n bek moet
houden.”
Langzaam stroomt het Mercatorplein weer vol. Maar wanneer vanaf het podium de
mededeling komt dat er ‘drie neonazi’s op de Hoofdweg zijn gesignaleerd.’, komt de
groep meteen weer in beweging. Deze keer worden ze bijgestaan door een groep
enthousiaste Ajaxhooligans. De groep sprint de Hoofdweg op, aangevoerd door een
kale hooligan, die z’n paraplu als een bajonet naar voren steekt. Maar in plaats van
neonazi’s treffen de raddraaiers de ME, die ze met wapenstok bruut de weg verspert.
Later die middag concludeert een antifascist vanaf het podium: ,,Ik ben trots dat wij
de demonstratie hebben voorkomen waarvan Cohen te laf was om haar te verbieden.
Waar haat wordt gezaaid wordt namelijk haat geoogst. Het schijnt dat nog groepjes
neonazi’s rondlopen, als je ze tegenkomt pak ze! Wij willen ze vandaag niet, morgen
niet, nooit niet.” Het plein antwoordt: ,,Toen niet, nu niet, nooit meer fascisten.”
Het witte kruis, het echte witte kruis op het Columbusplein, heeft van de
schermutselingen niets meegekregen. De hele dag is er geen demonstrant geweest.
Geen NVBer en ook geen antifascist.
Dorèndel Overmars en
Tijdo van der Zee
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