
Pegida was onderweg, maar kwam uiteindelijk toch maar niet naar de Laleli-moskee om een varken te roosteren. Een groot aantal
mensen was naar de moskee gekomen en één ding was duidelijk: veel aanwezigen waren niet blij met burgemeester Ahmed
Aboutaleb.

Rotterdam

Honderden mensen stonden donderdagavond in Rotterdam achter hekken Pegida op te wachten. De meerderheid bestond uit moslims.
Tientallen politieagenten waren aanwezig. Met busjes en te paard. De anti-islambeweging zou voor de deur van de Laleli-moskee komen
barbecueën met varkensvlees.

Ze kwamen niet. Alles was al in stelling gebracht. ‘Laten we hun komst beantwoorden met gebed’, klonk uit luidsprekers voor de moskee. De
Koran werd gereciteerd. Sommige mensen gingen iets dichter bij het gebedshuis staan. Maar op het laatste moment keerde de bus met twintig
Pegida-aanhangers toch weer om.

Tussen de massa stonden ook drie mensen van de PopUpkerk Rotterdam. Ze waren er voor de ‘ramadan sponsortour’. Het principe is gelijk aan
dat van een sponsorloop: mensen konden vooraf bepalen welk bedrag ze wilden doneren voor elk stukje vlees dat Pegida ging roosteren, voor
elk kwartier dat de barbecue duurde of voor elke demonstrant die kwam opdagen. Het totaalbedrag zou gedoneerd worden aan de moskee
waar de actie plaatsvond. Het idee kwam van theoloog en activist Rikko Voorberg, leider van de Amsterdamse PopUpkerk.

‘We zouden hier eigenlijk met z’n vieren zijn’, vertelt Koen Schmitz, die de tegenactie in Rotterdam coördineert. Ze zijn er om te registreren
hoeveel mensen komen, hoeveel vlees er gebakken wordt en hoelang de barbecue duurt. ‘Onze vierde man heeft blaren op zijn handen van het
stoepkrijten van vanmiddag. Dus hij slaat deze actie even over.’

Eerder op de dag was er ook al een actie geweest. Met stoepkrijt hadden mensen positieve boodschappen op de stoep van de moskee
geschreven. Iemand anders had een complete bloemenwinkel leeggekocht. Sympathisanten hadden donderdagmiddag de heg van de moskee
met bloemen versierd.

voedselbank

De anti-islambeweging Pegida kreeg deze week veel media-aandacht met haar ‘ramadantour’. De beweging wilde bij enkele moskeeën
varkensvlees roosteren op een barbecue. Het was de bedoeling om hiermee moslims te beledigen en actie te voeren tegen de islam. In vier van
de vijf steden waar Pegida actie wilde voeren, verbood de burgemeester echter het protest. Alleen Rotterdam bleef over. Burgemeester Ahmed
Aboutaleb hield vast aan zijn besluit om Pegida de ruimte te geven.

Voorbergs idee gaf de Pegida-actie een draai van honderdtachtig graden. Ineens waren de islamofoben met hun demonstratie moskeeën aan
het steunen. ‘Ik heb begrepen dat de moskee het totaalbedrag gaat doneren aan de Voedselbank’, vertelt Schmitz.

Voormalig ChristenUnie-raadslid Setkin Sies organiseerde donderdagmiddag, ruim voordat Pegida zou komen, de actie met stoepkrijt en
bloemen. Via een Facebookoproep meldden zich daar honderden mensen voor aan. ‘We willen de moskee een hart onder de riem steken. Laten
weten dat ze erbij horen’, vertelde Sies aan RTV Rijnmond. ‘Je hoopt dat het zo goed aanslaat. De meeste Rotterdammers willen respectvol
omgaan met hun buren. Ik proef dat deze positieve gedachte leeft.’

De moskee zelf riep vooraf op tot kalmte en waardigheid. Verreweg de meeste aanwezigen hielden zich hieraan. Toen bekend werd dat Pegida
toch niet kwam, steeg er een luid gejuich op uit de groep. ‘Allahakbar!’ scandeerden de aanwezigen. Niet veel later voegden anderen daaraan
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toe: ‘Aboutaleb hoerenjong!’

Andere aanwezigen formuleerden hun kritiek diplomatieker. ‘Ik snap niet dat hij dit laat doorgaan’, vertelt een van de aanwezigen, verwijzend
naar Aboutaleb. ‘Dit slaat toch allemaal nergens op?’ Hij is moslim en vindt dat de actie ook in Rotterdam verboden had moeten worden.

Nadat duidelijk is geworden dat er geen Pegida-actie komt, blijven veel mensen nog even hangen. Af en toe is er gejuich. Turkse en
Marokkaanse vlaggen komen tevoorschijn. De sfeer is vrolijk. De voornaamste verliezer is uiteindelijk de Voedselbank. <
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