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In aansluiting op mijn schrijven d.d, lo mei 1958

nr. ¥78.636 heb ik de eer Uwe Excellentie bijgaand te doen toe-

komen een fotocopie van de Voorlopige grondslagen van de "Euro-

pese Jongeren Orde op Nationale grondslag" (ia oprichting).

Zowel de inhoud als de redactie hiervan geven aanleiding

tot de veronderstelling dat deze niet, aoals staat aangegeven,

zijn opgesteld door L.LOGGS2 (geboren 9-5-1935) en W. STOLLE

(geboren 3-6-1933), doch door iemand, die aich vooralsnog op de

achtergrond wil houden, mogelijk Paul van TIENEN.

Hiervoor pleit onder meer dat de belofte van de EJOrl

(blz.6) letterlijk gelijkluidend is a sa die van. de indertijd

door Van TIEHEii opgerichte ITEJO (Nationale Europese Jongeren

Orde).

EÏ HOOFD VAN DE DIENST

(Mr. J.S. Sinninghe Jamsté)

Aan Zijne Excellentie

de rünister - President

Plein 1813 no.Jf

te
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Voorlopige grondslagen van de
"Europese Jongeren Orde op Nationale grondslag".

(in oprichting)

Opgesteld door,
I.Logger,
Barmanstraat 27' ' ',
Amsterdam.

W.Stolle,
2C Hjelmersstraat 46 • • ' ,
Amsterdam.

Amsterdam, 11-3-1957.



Europese Jongeren Orde

De S.J.O,N. noemt zich uitdrukkelijk een
-Europese Jongeren Orde-

Dat wil zeggen; niet een "beweging van Europese
jongeren, met gaan ander doel voor ogen dan de
Europes eenheid te bevorderen, maar een jongeren
beweging in de volste zin van het woord, die het
ideaal van Eui-opese gemeenschap ten grondslag
l', t aan haar werk.
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Voorlopige grondslagen

l-.De 3. J.O.H. is een gemeenschap van Jongeren,
die voor een Europees ideaal op ds bres staan
en dit willen verwezenlijken door in de eer-
ste plaats HAT TONAAL bewust te zijn.

2-. De 2. J. O. S. is een zelfstandige, onafhankelij-
ke, Europese Jongeren beweging op N AT TOK ALS
grondslag, niet verbonden aan enige politieke
of enig kerkgenootschap. Doch zij sluit geens-
zins de gezonde belangstelling voor politieke
vraagstukken en een diepe beleving van roligi-
euse waarden uit.

3*-.ïvet betrekking tot hot onafhankelijke on ~alf-
standige van haar organisatie, beroept- zij si-G-i
op hot f Dit dat ö.c 2.J.0.1*. een jonge r o r. be-
•/G.̂ ring ie, T;;ÜI::̂  ons taan is uit en door de- jon-
g~ren zeil.

4-. De S.J.O.TI. weet dat Europa t slechts in stand
gehouden kan woric-rt do-jr" het pancn^r-^n vsn 5c
natuurlijke bronnen, die liet ue-i;on Ven lis ar
cultuur uit maken, de

5-, De 5.J.O.IT. is er zich van bewust, dat Suropa
alleen door krachten die van binnen uit konen,
gered kan worden.

6-. Daar on neemt de S. J. 0.1:1. als standpunt tegen
de Federalistische beweging in, dat een een-

ft heid dan alleen harmonisch kan zijn, als het
een organische eenheid is, dus een eenheid op-
gebouwd uit organismen (Volkeren) en niet een
eenheid van dode lichamen (Staten) zoals de
Federalisten voorstaan. Deze organisatie wij-
zen -.„'ij ook af, oindat zij haar krachtcentrum
buiten Europa hooft liggen.

7-. De E. J. 0.17. _stolt zich het verenigde Europa
voor als
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eigen taak hebben en een zo groot mogelijke
zelfstandigheid bewaren. Een supra nationaal
gezag dient daarbij de belangen van Europa
naar buiten als eenheid te behartigen.
Ieder volle zal door middel van een .referendum
bepalen, of het zich al dan niet bij de 3uro-
pese gemeenschap wenst aan te sluiten en de
iïQtionale grondwet in overeenstemming kan
brengen met de Europese grondwet, die d-oor
nationaal bewuste en Suropeos denkende ver-
tegenwoordigers dient te ?;ordc:i opgesteld.

8-.De 3.J.0.17. heeft als organisatorische grond-
slag voor een jongeren-beweging, die -als ecu M
gemeenschap van sterke en zelfbewuste en'.ieliii£-̂
en zowel een persoonlijk als een gemeenschap-
pelijk ideaal te verwezenlijken zocht, de vorm
van een ORDE gekozen.
Dit maakt, dat de jongeren zich er van bewust
worden, dat zij toetreden tot can beweging,
die oen levensbeschouwing als voorwaarde stelt,
oen levensstijl verleent en een levenswerk
van hon verlangt.
j c- diepere uotc::onis Van een "orde" is, dat
ij een geneenschap vormt met eigen wetten,
trenger clan de 7/stten van de samenleving, die
ij voor gaat in du strijd.

9-.Daaron vil de E.J.O.N. een gemeenschap van
jongeren zijn, v;aarin iedor zich bewust is,
dat hij/zij de drager i? van het gemeenschap-
pelijke ideaal.

10-.De E.J.O.N. verlangt van haar leden een actief
ÏIATIOUAJili bewustzijn en verv;crpt in haar ge-
leaorcn iedere vorm van partij of schotjesgcest,

11-,De S.J.O.ÏT. keurt iedere vorm van ongezond
nationalisme (chauvinisme) af.

12 De Nederlandse afdaling van de 'S.J.O.N, staat
de belangen van helf gehele Ueclerlaiidse volle
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voor, zoals het zich eenmaal uit het samen-
gaan van Friezen, Pronken en Saksen hooft ont-
wikkeld in de lage landen aan de zeo.

1J-.De S.J.O.F. ziet in do strijd de grondslag
van het leven en streeft er naar, haar leden
tot strijders te vormen. Strijd van elke jon-
gere tegen het lagere in zich zelf, gemeen-
schappelijke strijd tegen de moderne vervlak-
king en het materialisme in de samenleving,
strijd voer de vervolmaking van de persoon-
lijkheid.

14-.Daarom erkent de E.J.O.ÏT. in hot kader van
de jongeren organisatie geen standen noch
sociale vorscliillen. Elke jongere, vsn waar
hij ook kome, die de grondslag van het S.J.
0.1T. streven aanvaardt en v/il "beloven, is
v/c Ik om in de E. J. 0.17.
Hot karakter is voor ons de maatstaf, \var.r-
aan wij de naarde van do jongeren toetsen.

15-.Dc deugden, die zij bij haar leden willen
aankweken, aijnj Zedelijke grootheid, offer-
vaardigheid, trouw, hardheid tegenover zich
zelf, innerlijke weerbaarheid, orde en tucht,
een levend besef ven ITationale en SJuropesc
eenheid en een doelbewust ideclistnc.
Door het vormen vsn-een zelfbewuste jongere,
•wil de S.J.O.IT. bijdragen tot de vernieuwing
van uuropa.

16-.De E.J.O.ÏT. heeft voor jongens en meisjes
dezelfde grondslag. Zij verwerpt uitdrukke-
lijk het systeem vsn de gemengde jongerenbe-
weging, en waarborgt oen spücirielr.o werkwij-
ze naar jongens en meisjes ncrd. Daarnaast
echter wil zij op gemeenschappelijke bijeen-
komsten een gezond contact tussen jongens
en meisjes bevordereafc-^_
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17-. De E. J. O.N. wil in- haar vormende taek alle
eenzijdigheid vermijden on zowel de lichame-
lijke als do geestelijke ontwikkeling van de
pcrsoonli jkheid bevorderen. Zij is derhalve
noch uitsluitend studiekring noch sportclub,
maar voortbouwend op het gezin een alomvat-
tende gemeenschap von jongeren»

18-, De E. J. O. N. wil de jongeren een levensstijl
geven, waarna o r zij zich als vrije persoonlijk-
heden kunnen ontwikkelen. Zij bevordert dcor-
mce, dat het innerlijke zich afspiegelt in de
uiterlijke levenswijze un verwerpt daarmee
alle schijn, als zijnde eon inbreuk op elk
o pre cht i de cl i srae .
Zij brengt haar jongeren "bij, dat zij in de
voorste strijd linie staan.

B E L O i1

Ik beloof; Trouw aan onze wetten,

in dienst van onze orde,

te bouwen aan mij zelf,

te werken voor mijn volk,

te strijden voor Europa.
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Enkele PaOSIÜLlILIA punten.

SPOBT.
ÏÏëTTTëoefenen van alle takken Van sport.
Kamperen, in groeps- en individueel verband.
Trektochten door Europa, om de andere Europese
landen en volkeren te leren kennen.

Zelfwerkzaamheid.
o.v. Het opnemen van contact met andere E
afdelingen en van dit contact een studiemap aan
te legden. Dit oa de band, die tuasen de verschil-
lende Europese volkeren bestaat, te verstevigen.
In dit contact zullen enkele richtlijnen gegeven
werden zoals, afdeling cultuur, nfd. politiek,
kerk, enz.

Muziek en_zaji&._
Het a~anTéren van v^-i-Bchillonde kamp- en mars lie-
deren zo ookvolksliederen van verschillende Buro-
POSC vol-:oren.
Het oprichten van ïecfbocr- on Pijper- korpsen.
Het gesameiilijk 'beoefenen van alle andere muziek.

Kexoploidjndu gedeelte voor een nieuw-Europa.
Hier zullen verschillende politieke, geestelijke
en culturele onderwerpen gezamenlijk behandeld
worden naast de ideeën on doelstellingen van do
Orde, De inhoud en vorm zal ao veel mogelijk aan-
gepast worden aan de landelijke on de huidige
toestand.

Oogsthuig.
Het helpen met do oogst op het platto land, om op
deze wijze weer te komen tot een gezond begrip
over de agrarische leefwijze, die de oorsprong
vormt van de cultuur on samenleving van elk volk.
Het inrichten van werkkampen over geheel en
voor gehe&l Europa.
De oogathulp voor meisjes zal voornamelijk gü-
richt zijn op het helpen op een boorcnerf, om
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7-ich zodoende voor tcf bereiden op de grote taak,
die op haar schouders gelegd zal worden als moe-
der van een gezin.

Vakantie uitwisseling.
Van en naar alle Europese landen. •*
88

Alle verdere inlichtingen zijn verkrijgbaar bij

L.LOGGER,
Burmaiïstraat C27' '',
Amsterdam (O).

Steunt ons werk, stuurt ons een kleine bijdrage.

Het is ook Uw toskomst, waar het om gaat.

Stortingen kunnen gedaan worden op

Gemeente giro (postg. 13500) L3549,
lT.n.v. L.Logger, Amsterdam.
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