“Gestoord”

In de jaren na het incident is de man nog
een aantal keer preventief in de cel gezet
omdat hij niet voldeed aan de vordering
van de politie om te vertrekken van een
plek waar het koningshuis aanwezig zou
zijn. Een uitstekende maatregel. In zijn detentie situatie kon hij letterlijk “geboeid” de
ceremonie volgen.
Wat mij betreft moet er ook volgend jaar
preventief worden ingegrepen bij een
groep gestoorden die nota bene onze vrijheid bedreigen. Ik doel op degenen die verblijven in de Penitentiaire Inrichting Vught,
de plek waar van terrorisme verdachte personen en veroordeelden veilig zijn opgesloten. Van Mohammed B., de moordenaar
van Theo van Gogh tot teruggekeerde Syrie-gangers.
Jaarlijks vindt de dodenherdenking plaats
in Vught op de fusilladeplaats van het Na-

tionaal Monument
Kamp Vught; op een
steenworp afstand
van de Penitentiaire
Inrichting aldaar.
Het monument bevindt zich op een
zeer beladen plek
waar in de Tweede
Wereldoorlog
gevangenen uit het
toenmalige concentratiekamp Vugt werden doodgeschoten.
De bijeenkomst werd bijgewoond door ongeveer 1.200 mensen.
De stilte werd ruw verstoord door een groot
aantal terreurverdachten die vanuit hun cel
de kreet “Allahoe Akbar” riepen met als
doel de herdenking te verzieken. Ze gaven
er blijk van een gestoorde geest te hebben
en zelfs in staat te zijn vanuit hun “terreurcel” aandacht te krijgen voor de door hen
gepropageerde onvrijheid. In de krant las ik
dat een van de schreeuwers in een isoleercel
is gezet.
Ik hoop dat er hardere maatregelen worden genomen. Ik doe een voorzetje. De
terreurcellen dienen ALTIJD zodanig afgesloten te zijn van de buitenwereld dat
geen enkele schreeuw de buitenwereld zal
bereiken. Verder moeten van terreurdaden
verdachte personen jaarlijks op 4 mei verplicht in stilte voor een televisiescherm de
dodenherdenking bijwonen, nadat zij eerst
een documentaire hebben gezien over de
verschrikkingen in kamp Vught.
Mogelijk dat de Damschreeuwer zich ook
nog bij hen kan aansluiten.
Storende gestoorden krijgen ongestoord
onderricht!
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Ieder jaar op 4 mei
staan we letterlijk stil
bij de doden die in
de Tweede Wereldoorlog te betreuren
waren. Enige jaren
geleden werd we opgeschrikt door een
man die de geschiedenis ingaat als “de
Damschreeuwer”.
De dodenherdenking in 2010 werd ernstig verstoord toen tijdens de twee minuten stilte een man begon
te prevelen en dat vervolgens overging in
schreeuwen. Er ontstond paniek, mensen
probeerden te vluchten, dranghekken werden door de mensenmassa’s omgeduwd en
dat lawaai veroorzaakte nog meer paniek.
In het tumult vielen in totaal 63 gewonden.
De damschreeuwer werd veroordeeld tot 8
maanden cel.

