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Sta, GEHEIM

Heel Nederlandse Jongerenbeweging,

Ik heb de eer Uwe .Excellentie het volgende mede te
delen.

Op 26 «n 2? April j.l. is te Maastricht het paas-
congres der Heel Nederlandse Jongere» Beweging gehouden,
waaraan door ongeveer t̂ ee honderd en vijftig personen»
merendeels Vlamingen, werd deelgenomen. Ala voorzitter
fungeerde Drs P.W. Heggen uit Maastricht.

Be eigenlijke voorzitter der Beweging is Wim Joria-
sen uit Brussel} in lederland schijnt men niet over een
afaondalijke organisatie te beschikken, wel is een aan-
tal Nederlandera lid van de te Brussel gevestigde orga-
nisatie.

In 1951 is een soortgelijk congrea gehouden te Ant-
werpen» hetgeen was georganiseerd door Nederlandse en
Vlaamse Jongeren, aanhangers van de Keel Nederlandse ge-
dachte, die zich toen echter nog niet hadden georgani-
seerd in de Heel Nederlandse Jongeren Beweging.

Daar hebben sslch toen enkele incidenten voorgedaan.
Onder meer werd een vrijgelaten politieke delinquent toe-
gejuicht, zijn anti-Belgische verwensingen geuit en werd
door in naai-uniformen geklede personen de Hitlergrott
gebracht.

Een en ander is er blijkbaar de oorzaak van geweest,
dat de Burgemeester van Maastricht niet bereid bleek de
deelnemers aan het congres te ontvangen.

Drs Heggen wees in aijn openingsrede de door "P©
ïijd" geuite beschuldiging van neonaaisme af.

Vermeldenswaard is echter, dat op de eerste oon*-
gresdag, tijdens het singen der volksliederen door een,
overigens gering, aantal Flaamae deelnemers de rechter»
arm werd gestrekt onder het roepen van "?oor Dietoland
hüuzee". Door de congrealeiding werd echter prompt ver-
klaard, dat sij dit niet wenste.

Er moge overigens nog op worden gewesten» dat de hou-
zee-roep in Vlaanderen vanouds een ander karakter droeg
dan later in Nederland het geval was.

Als symptoom van een/mentaliteit valt nog te wljssen
op het feit, dat de aanwezigheid der Belgische vlag iro-
nische critiek van Vlaamse siijde uitlokte, waarop Zij
werd vervangen door de Vlaamse vlag.

Uit hetgeen ten congrease door dé sprekers i» geaegd,
kan worden afgeleid, dat de beweging zich ten doel stelt
een intensief contact tussen Nederland en België̂  binnen
het kader van een toekomstig federaal Europa, met dien
verstande dat samenwerking met andere landen nooit mag
leiden tot miskenning van het eigen nationale»
/bepaalde

Aan 2ijne Bxcellentie
d* Viöe-Miniater-president "~

«onder Portefeuille,
Ministerie van Binnenlandse Zaken.



•» 2 —

2 5 0 K T .
Dam rubricering is

d n a - g

StoGEHEIM

Door H* ?Jaltman« la In het I'emioen» het maandblad der
Beweging, nog ge&egdt dat man 2ich al» uiteindelijk doel
steltj de staatkundige eenheid tier Bederlandeiu

Tfoor Bover aich tnane laat aaiiBieii hangt de Flsel
Mederlandae Beweging als siodanig geen neonagiutische denk-
beelden aan*

I!ue îj aioü verder aal o nw ikke l en, sal vermoedelijk
in ïilot onbelangrijke mate- afhangen van de: Vlamingen» t«n .
aa»»a:!©ni Van wie het niet uitgesloten moet worden geacht,
dat d.e«e haar in ©en andera richting zullen trachten te

•Ten behoeve v&n "ijne Excellentie de Minister Presi-
dent en 3ija@ Excel leut 1« da Minister van Buitenlandse
Sakon geliövo u hisrbi;} een twestal afschriften aan te
treffen.
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