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Ten vervolge op mijn schrijven d.d. 2k december j.l. nr. 713«630, heb ik de eer Uwe Excellentie mede te delen, dat de daarin genoemde
^U
ziich inmiddels heeft teruggetrokken
als leider van "Europafront" en als zodanig voorlopig wordt vervangen door
jTL,
, leraar aan
de HTS te Zwolle.
HET HOOFD VAN DE DIENST

2 5 OKT. 200!
Mr» J.S. Sinninghe DametS

Men gelieve steeds <>ön zaak in éf-n brief te teKondelen en bij beantwoording nauwkeurig hel onderwerp,
de dagtekening en het nummer van deze bnef te vermelden.

Behoort bij schrijven no. 713.630
'EUROPAFRONT1.' VOORMALIG "JONG EUROPA".

Ex. no.

VERTROUWELIJK

"Jong Europa" ' een Internationale rechtsextremistische beweging, met vertakkingen in verschillende Europese landen, ohtstond
uit een eind September 19&0 in Belgie naar voren gekomen uiterst
rechtse beweging, genaamd Mouvement d1Action Qivique (M.A.C.).
In een "Manifest aan de Europese Natie" opgenomen in het
orgaan "Jong Europa" no. 1, van december 19^1, valt o.m. het volgende
te lezen.
"Jong Europa" streeft naar de vorming van een Europese natie
op basis van de volksgemeenschappen en van een Europese staat, zich
uitstrekkende van Brest tot Boekarest. Europa zal moeten strijden
zowel tegen "het Sowjet - als tegen het Yankee - materialisme" en
door een sociale- en politieke revolutie de versleten democratic
moeten vervangen. Een sterk Europa zal een gewapende neutraliteit in
acht moeten nemen tussen de beide grote machtsblokken.
^

De NAVO, waarin de Verenigde Staten domineren, zal slechts in

stand moeten worden gehouden, totdat Europa zelf sterk genoeg is en
bovendien zal Europa het "UNO-circus" moeten verlaten, aangezien de
UNO de ondergang van Europa beoogt.
Genoemd manifest betitelt fascisme en nazisme als historische,
door de tijd achterhaalde verschijnselen. Desondanks verschenen in
het orgaan der beweging regelmatig boek-aankondigingen e.d. waaruit
duidelijk de fascistische/nazistische sympathieen bleken.
Zo bv.: de aankondiging van twee boeken van de Britse fascistenleider Sir Oswald Mosley, "Europe, faith and plan" en "Bight or
wrong" waarbij werd gewezen op het uitgesproken Europese karakter
van Mosley's beweging* Elders werd Mosley aangeduid als "onze kameraad Mosley". Voorts: de vermelding van "Wir rufen Europa", een werk
van de Oostenrijkse nazi Theodor Soucek, en een advertentie van het
neo-nazistische Duitse maandblad "Nation Europa".
Veelzeggend was ook dat "Jong Europa" ii. nauw contact stond
met de O.A.S. (Organisation de 1'Armee Secret*),
van welke - door
|

zijn terroristische acties bekende - organisalie in het blad "Nation
Belgique" (later genaamd "Jeune Europe") ;commxnique's verschenen.
De sympathie en de band met de O.A.S.. bleken dttidelijk door de in het

orgaan opgenomen slagwoorden: F.L.N.*= Moskou, O.A.S.a: Europa.
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Pas in de tweede helft van 1962 werden hier te lande vanuit
Belgie afkomstige pamfletten van "Jong Europa" verspreid; zij het
op zeer beperkte schaal.
Als vertegenwoordiger voor Nederland bleek op te treden
Tymon Balk (3-10-1923)» uit Groningen, deze was als minderjarige
tijdens de oorlog gedurende een jaar eerst sympathiserend en daaraa
gewoon lid van de NSB.
De Nederlandse "Jong EuropaUgroep, vormde oorspronkelijk lln
geheel met de Vlaamse groep, werd daarop zelfstandig en heet sinds
8 September 1963 "Europafrent". Deze naamaverandering hangt samen
met een al van juni 19&3 daterende scheuring in de Belgische beweging "Jong Europa", tengevolge van botsingen tussen Vlamingen en
Walen. Bovendien zou de algemene leider van de gehele beweging,
de Waal Jean Thiriart, volgens Balk te fascistisch zijn. (Balk zelf
beweert n.l. het fascisme/ nazisme te hebben afgezworen.)
De Nederlandse afdeling, geleid door Tymon Balk, telt znomenteel
minder dan 20 leden. De activiteiten hebben zich in hoofdzaak bepaald tot het houden van bijeenkomsten. Sommige hiervan waren toegankelijk voor genodigden; enkele vergaderingen werden bijgewoond
door Vlaamse geeetverwanten.
De toon van het in bijeenkomsten besprokene is duidelijk
minder extreem dan die van het orgaan. Anti-semitisme blijkt noch
uit het orgaan, noch,op e£n uitzondering na, uit uitlatingen van
leiding of aanhangers van de beweging.
Door het geringe ledental en het gebrek aan financiele middelen
(de kosten van de zaalhuur voor vergaderingen konden in enkele gevallen slechte worden betaald door een beroep te doen op de offervaardigheid van de aanwezigen) gaat er van de Nederlandse groep
vrijwel niets uit. Deze beschikt bovendien niet over een eigen
orgaan, doch het in Belgie gedrukte orgaan (thans
ook genaamd
x-«
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"Europafront') bevat eln pagina ten behoeve vaa "Europafronf-Nederland,
Het laatete nummer, 3e jaargang no* 8, verschjen onlangs, het daaraan
voorafgaande no. 7 - toen nog genaamd "Jong Europa" - is gedateerd
mei 1963* waaruit wel duidelijk blijkt dat de verschijningsfrequentie
zeer gering is.
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Op 13 december j.l* werd in een • televis:Le-uitzending
van de
\A de aandacht gevestigd op "Europafroit",
aarbij een gesehrift
werd getoond, mogelijk het hierbij als bijlage gevoegde pamflet
i
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(bijlage I rood).
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Gebleken is dat na de bewuste uitzending een menigte personen
T. Balk voor zijn woning in Groningen heeft opgewacht om hem te
molesteren, en dat vele anderen hem per telefoon hebben bedreigd.
Op verzoek van Balka moeder heeft daarop de politic hem - thuiskomende
uit Appingedam * naar huis geeseorteerd.
Balk heeft voorts meegedeeld door zijn werkgever in verband
met het gebeurde op staande voet te zijn ontslagen. Hij neemt dit
aeer zwaar op doch vindt het nog erger dat iemand van de "Federatieve
Haad van het Verzet" gezegd heeft een proces tegen hem te zullen
beginnen wegens belediging van een bevolkingsgroep en van het voormalig verzetf gepleegd in het laatste nummer (no. 8) van "Europafront"
(bijlage II rood).
23 december 1963
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