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KPlaatfi/TijdjZóëteimeer, Katwijk, apr-jun'87
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en uit va»
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a.Pers a,b en:c deelden op 15
het Jongeren Front

b.Pera a,b, e en f zijn op 18 apr^B? door politie Zo o termeer aangehouden i .v. m,
uitdelen pamfletten van het JFN met discriminerende teksten t.a.v, buiten-
lander B,

o.Pere d deelde op 8 sep'84 in Delft pamfletten van het JFH uit,
d.Op een op 4 jvm'87 (?) uitgedeeld pamflet stond poptbus nrfl| **era ^ ^s

de aanvrager van dit postbus nr en geaft tevens info over hei JJFN afd
Bollenstreek.
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Det-r,w»rd op 1611Q7 opverzoek van de u P/Tilburg op de Trip
van 2oudtlandtkaz.door ds Knar jriaade B r - d a aangehouden wegens
clfst i.1/', van een fiets.
Betr.had die fiets vervolgens .-ian vat jongelui in het, flatgebouw
waar hij in Tilbury woont gSf-even sn had hen tevens toestemming
gegevcm on^ die in zijn eigen flat te komc-n slopen.Betr»wi.lde op
die manier jongelui beïnvloeden en winnen voor aijn zaak.
Hij werd op 171187 om U.OOu vrijgelaten. Hij krees1: toeatomnang
om zich thuis ta douchen alvorens zich t~TVL£ te melden bij zijn
odl. Betr.belde schter zijn odl dat hij niet kon '-comen ivm
Kjebrek aan ^leld/vervoei'. Betr.wsrd daar'op via de Kraar vooraien
van esn vrij vervoer.De Marechausseo dis norri dat Ein/t brengen
wist te vertallen dat het bij botr.in de wonin,.~ een enorme puin-
hoop was en dat er een aantal jongelui aanwezig waren.
ÜeLr,keerde di« dag niet naar aijn odl terr.^. Op 131197 om 0200u
's-nacbts kwam er via 0011 s»en verzonk tot a'anhoudinfc van een rail.
binnen wagens vernieling, Betr.v/aa( zo bleek
de voordeur van s^n, voor ligm willekeur l.-ïs, woning, aaii

rifcevluoht waaroij J i i j a en onderai'in opensneed
het .^iaa v^i de deur.Jjotr.'oo.'Meui'de vervoljans Je ;"C-haIe

benederiverdiepin,-' van de v/on int: eHéme'b bloe?d '~e,i ;"inr: naar boven
v/aar hij op de overloop bt-wonr-r

„daarna door, do C-P./^Tb..worden aan/

1) doorhsion wet niet van



Vervolgbiad nr bij MELDING/RAPPORT') RNR :
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- i f t vol;;etis ie
tijdelijk

ru^ts mot Ie aaak te

yarvol- voorval
Betr»bleek op de vlucht voor aijn ::;aatj
;aosder van betr.Iiang persoonli1^ke body
bij h<ïiri inwoon1, .Hoeder van
;n<i?;on hebban.
"ulr .h<=eft ÜQ nacht op e--:n zuil i v; h>?t a.rrsstanf,--nv~rbli jf van
de 0?/Tb hel; GS-teksn uet aijn bic-;d aangebracht.
lifitr.weirerde i-rders hulp van. O O T I 'i Pj-arts B;-, wLlds all^^n maar
door een militaire art a cjtvholp^n v/oraon.
Setr.werd 'rj-morgfns aan de Kaar 'ïriirads 'l'ilEiir o/ev io.irjigen.
- i i j v;as heleinaal dizzy K3.ar reageerde wsl erg enthousiast toen
hij in het gebouw van de Kinar eon vaaridel za!i ha: v; e n v/a'-irvaii hij
'lacht dat het öcsn XSI^-vaandel was.
Je t r.werd tenslotte in de loop van -is morden,- i.o.u,
van 435 EBG, naar zijn odl ov?r(.rebra.cht van waaruit h i j vermoede^
lijk naar Ut zal v/orden doorgebracht voor verder medisoh onderzoek,

pol. als orijn.voor:
pol.: conform r "red s bsksnde ;;crev9iia( ais bijlajje) „
orim: '8J ta aaziTÉJiding en pieren van ontucht,

'35 ta plakken affiches en het in beait hsb'ssn van
racist is ;he lectuur .

4 .EBsch/ooïiol . i 3etr .is een volledig doorgedraaide recht s-extreniiat
'in omgeving t G "oeïnvloecien.

5.Advies:

tracht

Cdx naar betr.en evt
Indien betr.niet mecligcnafrtQkeura "Wordt, alsno si;rnalsren
overplaatsen naar een minder kwetsbaar odl.
Vervolgoda te Breda bij

en



/WÓN1NK.MJKE MA!ïi£HAUSSEB
1e DIVISIE

.3ISÏHICT NOORD-BRA.BANT
BRIGADE TILBURG
TELEFOON; >

R A P P O R T

Op woensdag 18 november 1987, omstreeks 02.00 uur, zijn wij:

1e klaa en wachtmeester der Koninklijke marechaussee, belast met regi

piket voor de brigade'a Breda, Gilze-Rijen en Tilburg, naar aanleidin

van een daartoe bekomen melding van de brigade Koninklijke marechaus

see Tilburg, gegaan naar het buro van gemeentepolitie te Tilburg. Al

daar was een militair aangehouden en ingesloten terzake overtreding v

artikel 138 en 350 Wetboek van Strafrecht (huisvredebreuk en vernieli:

Omstreeks 02.̂ 5 uur arriveerden wij aan het buro van gemeentepol

tie to Tilburg en werden door de wachtcommandant verwezen naar een ar-

restanten-lokaal. In dit arrestanten-lokaal zegen wij een mana-pereoo;

staan, gedeeltelijk gekleed in militair gevechtstenue, die naar later

bleek te zijn genaamd:

geboren te wonende

dienstplichtig soldaat, registratienurn •

ingedeeld bij 't35 Infanterie Beveiliginge Compagnie,

gelegerd in de Trip van Zoudtlandtkazerne te Breda.

Wij zagen dat dezê Ĥ |fe bloedde uit een wond aan zijn rechter

pols. Wij zagen dat de vloer van dit arrestanten-lokaal besmeurd was

raat bloed» Wij zagen dat op de wanden van een pilaar in deae ruimte m-

grote letters met bloed een SS-teken was aangebracht. Wij hoorden dat

dezê PÎ P̂ hardop een aoort rede aan het voeren was en daarbij druk

zwaaiend met zijn armen door dit arrestanten-lokaal heen en weer liep.

De wachtcommandant deelde ons nog mede dat ̂••fl̂ weigerde aan zijn

verwondingen geholpen te worden door een aan het buro ontboden arts

van de GG en Go. Wij zijn vervolgens het arrestanten-lokaal van<

finnengegaan teneinde hem aaji te spreken. Wij zagen de

ons met een fanatieke, aoort verwilderde blik in zijn ogen aankeek en

hoorden dat hij maar door bleef roepen/praten waarbij het achuim op

sijn mond kwam. Wij hoorden dat hij hardop discriminerende uitlatinge:

deed als: lrNederland voor de blanken, Turken en Marokkanen, het land

uit" ; "Ik ben van het Arische ras sn laat mij de Wet niet voorschrij-

ven door een buitenlander, ook al is hij gekozen in ds gemeenteraad"

"Ik KOU er pas trots op zijn als ik hier- aat voor het gooien vaa een

bom op aen. 5?«irkg «ssthuie s dan sou ik lokker in de krant koaien" | "Hst

blad a



- blad 2 -

groene uniform ia nog niets vergeleken bij het zwarte uniform van de

NSB, ik zou ar trots op zijn om daarin te kunnen lopen".

AHHflfe was °P geen enkele wijze voor rede vatbaar. Wij roken dat de

adem van^m^riekte naar alcoholgebruik, naar later bleek had hij

die avond 6 halve li tere bier gedronken. Wij hebben vervolgens een mi-

litaire ar'ce van de KG D Tilburg terplaatee verzocht. Nadâ mB̂ 11

eerste instantie ook had geweigerd zich door deae arts te laten be-

handelen heeft deze militaire arts 4BM|Veon kalmeringsmiddel inge -

apotótt. Ha enige tijd kalmeerde ̂P̂ BBwaar na de arts de wond van zijn

rechter pols heeft kunnen hechten en verbinden.

Hierna isJ(BJ(Hjovergebracht en ingesloten in een daartoe bestemd ver-

trek van de brigade Koninklijke marechaussee Tilburg»(mpieelde on.

nog mede dat hij er trota op ging dat hij in 1986 ala lijsttrekker voor-

kwam op de lijst gemeenteraadeverkiezingen Tilburg voor de Centrum Part

Tijdens zijn contact met ons bracht̂ BjBjfcverschillende malen de Hit-

Ier-groet.

Terzake overtreding van artikel 138 en 350 Wetboek van Strafrecht

zal door personeel brigade Koninklijke marechaussee Tilburg afzonder -

lijk procea-verbaal worden opgemaakt.

Tilburg, 18 november 1987.

GEZIEN EN DOORGEZONDEN AAN;

Commandant 4?5 Infanterie Beveiliginga Compagnie

Trip van Zoudtlandtkazerna
te

BRKPA.-

ir; Commandant/

.|; Noord-Ërabant

adjudant-onderofficier,



van Centrumpartij:

%' «'ffy-jPvndtn worufrtenri (n (l* buurt van tel Mwdfpiein, tuaar tlt iloop van nuuen recent tvn oc(an(r-
" ryii'^o(itl*K.«ieihl vormde.
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TILBURG - Ondank* «n
dreigend royement prakklie«rt
Jan Donders £22) er niet over het
lijsttri'kkerscrütp van d« Cen-
irumporuj m ie leveren. «Ik ga
door, want ik heb nos genoeg
mensvn achter mij. Met besiüuf
n«ne«rt ortïe afspraken en pro-
tMft'fi vaderlandslievende manseft
«tl de paruj te stoten. Ook lande-»
lijk seersiarts D, Segers h&ett er
3.'!e*n ma?r bsot t>i„' dst kring-
Ussturert uil e.'kaar va!i«n," zegt
Dondors.

K!) ontkent ook ogit Sid te iljn
geweest ven iie: j(/:.g«ren Front
Nederland en van ÏH- Nedsriand»
«? Volksunie Vsr, Cr'.tmrnerve-en.
i,!f« hefr a!k«4."i wa*. Jnfof'iaïie

ïjs| die mertswi en

vooral de dru(ph»ndtl di« ertmi-
nililelt In d* hand werku Die
moet dus ffl worden bestreden,
Dat kan onder m«r door hvi In-
zetten v»n me»r wijkagenten f n
bovendien moot de politie beier
Rehulïvent worden", ïegl Don-
tter*. die onwetend Wijkt vun hel
feit dal in Tilöurg voor een
nieuw Do!IUetrurv*u ui «en loko«
tie U «ungewezen.

Donders, ceboörtljt uit K*»u.
heuv*! en «indi april !58J In Til.
burR wonend, lijkt zijn politiek
vizltr scherper op landelijk dan
op plaatselijk niveau te hebbt-n
afsejtemd. Zijn kennis van ft e l
lokale txsluyr leat hem troü-
w«nj tl;d?ni het ewprek *nke!o
malen meer In <3ê ïte«ic. Da',
blijkt bij de vroftR om cie vier b*>~
langrfjkjittf actiepunicn van c!e
CentrumDarliJ ie noemen. Narist
d* D! eerder genoemde b«itrlj-
dms van criminitilteit, tnc!usi&f
ds drugshandel, wgt Donders;
„Het referendum dient te worden
ingevoerö. zcxiat een b«t*r zich',
wordt verkrepen op wal d« be-
volking wtl. Dm beteitent nie'.

„das de semeenterSBff overbod'.it
word', Óe raad dient eer. a.'ct-
>v»iH»n b*!«idsp:sn va»', te jte;:eri,

. da', door 'iel coü^ga moet morden
uHjfevi^rö en öcof de raad se-
'.c#U'." V' >rst verbaasd ÏWI;KI
Doii'U'f'i a's hem v^ord'. yfrUlc!
dat e'i' i f. Ti!(jjrg a! .'srijriiang
mtl «fin iK'l'üdijJtan woedt gf»-

'

hij diBimec bedoelt, zegt hl/ na
een ',anj;e njc! van iwijfien: ,Oo
BKR en het meldpunt voor dis-
cnmlnolie".

Ten Dunnen vsn de mlnderhe»
den staat de Cen'-rtimparti,1 een

'icIt'fnlecrutie vour. ,Wc/i)"

., —R. Geen pOüitivvif of nec.ilif«
vf dficrlmmetn'. Ktnuc'ie min«

hrdun moeten i:cil> nunna*Kvn
i d* N

. ,
ven aan projec'.vn dii; OD m'.tRra-
iie gurichl lijn. Voor mindere*.
den üie tieh met w.'.'.tn of Hun-
nen aanpustyn moet tv n remi-
cratie-pro;«:'. worc!eri ooRfifU
Uut mot't Ix-'.un'c! wofdrn ifoor
R?;fi voor oniw.kkt-linRS.anöi'n
mei vijftiR orwr^n'. r.f vurmm^e-
rtn. !Je qe.tiwnte mt>f. i" ven!i»r
OD tow-ltn du1, ?r ewn i!Vej>n
in Ti:burK '<unni«'i «•pbli'Vt/rV'.
a.'du.t 'Jondt'rü, cisc onomwonden
'.cStfn h?', swmrt'v"»'. voo* t>u:'.fT-
: in uil-K 1$.
Aan de stok

Hij beves'.iff'. c!üt hl* 'v niet
antlv'f* .'üf'se'c-v. riorftti • ''ink
;/an C.V ito'< *if*ft R{-I;I • i"

<!P vranj» o' c' '
was a 3 f hi>f. '



Lijsttrelcker
Centrumpartij
'te rechts'
trekker J. Dondert van
de Centrumpartij In TIJ-
burg In all het »fdellnn«
bestuur v»n die partij
verwijderd en wordt op
korte lermyn seroy«rU
ui lid. Dal h e* f ( hmclc-
lljk ie«relarU D. Se»er*
vun de Centrumpartij
raauicUf IwveiiJgd.

Aanleiding zijn «n
wrder lidmaatschap vun
Donders van het Jonge-
renfront Nederland - dat
hij lot (Ut weekeinde had
verzwegen - en „te ex-

-trwnrechu» i<!e«cn" die
r In de Ogen

t tw-
stuur van d«M ultra-
rechuw party op nahoud', |

| j j . l'cjjlpilüj !ij'̂  tl j/d 'l,iï i'j j; JJÈJ': Vl'



i -bezorgd over
' t •' ̂  • t ^{• racistisch" . :.
f- 'pamflet >*«
j. '.Van rcnonMT wntepprvfr* *
l. " ' . . • . .*
, BREUAl- D« CDA.fwette !n
'' <ie Bredue.' ,f(tme«n'.urtft(!

tutt sorjtrn over de
j ver>-pr«M!of In U r «l» vin **n
; pum.'ltt vAn«cnx!eh Jong«r«n-

' JVcd«rlw>£

tsiil K«!«x!en üJ voor hei et-Mi
in arciJx opgedoken en wvrU'.

Lvoluerut. het CDA nu (i!u.v,1
l weer verspreid.
j . HetCDAmetntcUthetn**'.
i om «n 'sehryven met <xri tn-
j cutijche en (ÜJerimlneroriee

rj j'.roXk'.nS; ..w?!ke bu!w.-)R5-
j woor* k\v»l»end w veor tn *e>.
! t>y?.onöer de bulwiiancJen :n
. onze Eemwnichïp', De (raetic
j vrnagt het coUese v»n B en v.'

.J of d»t bereid ü 'me', n'.Ie h
v.

'$$MiiïW/vk' i , . - ' i i . /••'

-l Ce venpretölns von dcie pn
i even'.ueie vergeJ(Jkbare pam-
•| f!etien «gen te j»»n'. ,
l • Hetzelfde pamflet U onlangs
tot ongenoegen van ten Doninl
v>«chouwer» In g^ole hoe-
ve«lhe<Jcn- • • nttt^tüwtrre'.d
van ut tribune* van hc'. >'C
Den H«ng*iU(!ion. työcn.) üo
«rite .wcdtlrljd van ilc na- •
eomp«tlUe !n t'e Mrsie ü:vli:e.

i 3e Jioegie plo«K >p«e:ee toen
l op eigen Ixxiem te&cn RXC.
j J-üe: «'onjjeren Pron; Nrtft»*
! !and heeft vorens het parr.'^t


