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Jong Europa*

lierbij hali ik da aar 9va Bxeallentie

het Tol-
gaada mada ta dalan.

"Jeune Europa'1 ia aa& Tanuit België galaida iKtarnatioaala
beweging, waarbij rechtsextremiatiache faaciatiseha jeugdgroepen
uit verschillende Westeuropese landen zijn aangaaloten. Zij ia
ontstaan uit da M.A.C. (Mouvement d'Action Civique) aan uiterst
raehtaa beweging, dia in september 1960 in Balgia ia da openbaar-
heid trad* Deze bracht in 1961 aan aanaluiting tot at&nd nat
soortgelijke jongerengroepen in andere landen en veranderde toan
haar naam in "Jeune Europa". Als doelstelling propagaart da ba-
weging t een groot gemeenschappelijk vaderland tussen het Sowjet-
blok en het Yankee-blok; strijd voor een Europese gemeenschap en
voorts: aan gewapend, neutraal Europa, dat onmiddellijk da Uno
dient ta verlaten.

Da Nederlandse "Jong EuropaH-groap (oorspronkelijk aan
ondardaal van da Ylaama-Nederlandae "Gouwen0) ia ainda kort zelf-
standig. Zij doet zich zeer gewichtig voor aa haar vardaling ia
vier "gebiedaleldiagea" zou doen varmoadan dat haar aanhang niet
onbelangrijk ia* Ia werkelijkheid gaat het aehtar o« aen handjevol
jongelui, waarvan enkele afkomstig zijn uit aan psychopathenasyl
en wier invloed praktisch «*>>•* i ia.

Als "gebiedeleider1* voor Nederland treedt op

Volgens zijn zeg-
gen heeft hij met het nationaal socialisme gebrokan en hij toonde
zich ontstemd toan een Belg op een "Jong EuropaH-vergadering in
Utrecht verscheen in een n&zi-aehtig aandoend uniform* had da
man toegevoegd dat "wij hier in Holland dat nazi-gedoa niet dulden'

Zn da Belgische centrale beweging ia ruzie ontstaan tussen
da diverse "dictatoren11 met als gevolg aen aplitsing. Da tegenbe-
weging noemt zich "Suropafront".

Aan Zijne Excellentie
da Mimiater vaa Juatitie
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Daea laatata orgaaiaatia haagt varaoadalijk daaalfda deal-
at «lliagaa aaa ala "Jauna Europa11. Volgaaa aaa aog aiat baraatigd
barioht zou "Baropafront" boraadiaa aog poaaraa dat allaaa blaakaa
hat raeht habban ia Europa ta voaaa aa dat Jodaa gaaa Suropaaaaa
zijn, tarvijl hat Aaarikaaaaa iaparialiama Taal govaarlijkar wordt
gaaoht daa hat Bolajawiana»

Zaar oalaaga ward aog raraomaa dat aaa roadaohrijvaa
aaa da Hadarlaadaa "Jong Stiropan-ladaa haaf t garieht «at hat voor-
atal aieh aaa ta aluitaa bij "Eurapafroat"* Of hiartoa iadardaad
ia baalotaa ia aog aiat bakand.
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