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No.t 66673 12 Augustus 1949
Bijl. t Zes

Betr.i "Europese EenheidsbeTfeging11 ,,<."

Ter voldoening aan het gestelde in uw schrijven d. d, 13
Juli 1949 B. DA/1-067/W.380. moge ik U bijgaand doen toe-
komen afschriften van in mijn administratie aanwezige ge-
gevens betreffende de Europese Eenheidsbeweging (Mouvement
d 'Union Europeenne).

Betreffende Dr.Cees C.Hazes moge ik Ü berichten dat
betrokkene is genaamd Cornelis Ghristiaan Hazea. g eb. 9*1-
1918 te Halang (Ind.), wonende van Vollenhovenstraat 48 te
Rotterdam* Op politiek gebied staat hij niet ongunstig be-
kend*

Hij zou doctor In de Natuurwetenschappen zijn, «elke
titel hij in Zwitserland xou hebben behaald* Daar zijn fi-
nanciële toestand in 1948 zeer slecht was, gaf hij zich
dat jaar uit voor particulier detective, waarbij hij zich
specialiseerde in de observatie van huwelljksontrouw*

In 1947 verscheen in een der Rotterdamse dagbladen een
advertentief waarin voor Nederland een vertegenwoordiger
werd gevraagd voor de Mouvement d*ïïnion Buropeenne. Hazes
hééft hierop geschreven en werd aangesteld als vertegen-
woordiger.

Op dezelfde advertentie werd geschreven doori
Léuré&s Hpjggeveeni geb, 20-8-1924 te Rotterdam* assistent-
accountant, wonende Willem Boyteweehstraat 18 5 a te Botter-
dam. Hij werd hierop aangesteld als secretaris voor Zuid-
Ho l land.

.1
In April 1948 heeft Roggeveen weder voor die functie

bedankt bij aangetekend schrijven, gericht aan het hoofd-
bestuur der lï.U.E, te Deurne(B.)« Een antwoord heeft hij
hierop niet ontvangen*

Ook Roggeveen staat op politiek gebied niet ongunstig
bekend*

Aan i Belgie, via de Pleer V/.



28 JÜU1949
B.
D.A./1-067/W. 380 l?

Gaarne ontving ik de gebruikelijke inlich-
tingen aangaande de hierna vermelde personen die lid
zouden zijn van de "Europese Eenheidabeweging1* (E.E.
- Dr_CEÊ C.HAZES,wonende Van Vollenhovenstraat 48
te Rotterdam* Zou voor Nederland,landelijk secreta
ris zijn van de E.E.B.

j - F. L, ROGGEVEEM,wonende 185 w*a. Buytenwechstraat te
Rotterdam. Zou provincie-oommissaris zijn voor
Zuid .Nederland,voor de E.E.B.

Gaarne ontving ik eveneens mededeling van
alle inlichtingen die in uw bezit zouden zijn over
voornoemde.E.E.B.
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Notitie C.

Van de Koninklijke Marechaussee vernam ik, dat
de naam CHRULS onbekend is.

17.3.49

I.P.
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NGTITIB; voor H.C.

Aan de Douane Recherche Dienst is door mij bijgaande

notitie verstrekt, opgesteld door de Afdeling B.
.**

\>\' De D.H.D. heeft belangstelling voor HAZES, omdat
.-w

hij in verband staat met de Zllverkorrelzaak.

Enige tijd geleden namelijk is te Amsterdam een
£^JL

Belgische auto aangehouden, welke zilverkorrels ws® ver-

loren. Dit blijkt een grote smokkelaffaire te zijn.

Als verdachte is thans te Amsterdam gedetineerd:

Guido, Leo, Ferdinant CHRITLS,
Geboren: 9 Augustus 1907.
Adres:1 Mussestraat 4 te Gent.
Nationaliteit: Belg.
Beroep: Handelsagent.

Bedoelde CHRÜLS blijkt voorts zich schuldig te heb-

ben gemaakt aan handel in verdovende middelen, maar ook

zou de Counter Intelligence in de Britse Zone belangstel-

ling voor hem hebben»

Dit laatste bericht is afkomstig van de Heer van

Heekeren van Brandsenburg, alwaar zo nodig nadere gegevens

te verkrijgen zijn»

Wel zou ik het op prijs, stellen, indien dit met de

nodige voorzichtigheid gebeurt, omdat anders de Heer van

Heekeren zou kunnen nagaan via welke instantie wij dit

bericht hebben binnengekregen»

18.2.1949.

Haid.



Ha23B. Oornelia Chriatiaan, géb. 9 Januari 1916 t* Malang, maande
•ma. TolleBhOYeaatreat 48 t» Ketterde*.

Oegera&s ra» Mal 1948*

Xoevfc xiatt Dr. CMS C.Haze» «BI *oo *ija titel hebben behaald
ia 2»lteerland (Dr. la de Betuareeteneohappen) .

Hij i» aanla««r ««l «a geeft si«b uit voor parti«oXi«r
ia v»lk T«k hij zioH Tooraaa

ia *ate onr»ï»p»l*
T«nnè|»IiJk vooat hij ta«a* (1949) op «m aaten atfMMit daar

ia 1948 A*

ooraaak T«J *i jo geldgebrek «eeft MJ 09, dat hl J ia lafto-
l* fl. 30.000.— 09 4* teak heeft t «i» hij niet Baar «edarlaod

kaa laten ovexvearljrea.
BIJ zoa ia ladoaMie als enploj* «erloaea geveeet xija bij ê»

H»nd«l«lMuik, *•»% betwijfeld Mg «orde*, daar
aij eedert 1955 miet wser ia ladtmeaie «en si ja gaweeot.

Ia Kei 1940 ie ai j ia Z.lt«rland geataat met «aa Daltae trtw«,
wuerraa aij ia 1940 vilde Mhaidea, teaeiade te kaaaea hmtea met eex
Be&erlaadee vrowi, net nie aij «anea leefde.

Baxen aeeft vele aehol&en ea «ei*d reade eaige amiea «et eea
faiUl»»eaent bedreigd.

Za Baeember 1947 werd hij tot landelijk «ecratarlo toov
laat eeaeaaa TM de in het voorjaar 1947 ia België opgericht»
«ÜPUieaeat d*ïïaion laropeeaae*.



MOUVEMENT D'UNION SUROPEENNE

Rlohtlljnen betreffende de eerate organisatie en
de propaganda

1. Hat Centraal Comité houdt door periodieke omzendbrieven
de landelijke en provlnolale afdelingen op de hoogte van
de groei der beweging.

Het verstrekt aan de landelijke saorete.rissen Yarkla-
ringen en verhandelingen over het programma en over
actuele vraagstukken van algemeen belang,

Het Centraal Oonlté stelt de richtlijnen vast voor de
algemene propaganda.

3. De landelijke secretarie, In naun contrct ne>t de
provlnolale conmissarieeen, benoemt de dlstrictlRlders.

De eerste tp.flk der fllstrlotlelders bcetp.Ht erin kernen
Ven leden tü vormen door rechtstreekse propneranda onder
hun krlnp: v«n bekenden.

Zodra In een Reraeente verscheidene ledan aaj^ealoten
zi jn ?>ordt Rldp.pr eon p^oen (sect r) ongericht.

3. De groepsleiders zijn de orp-anlsatoren der directe
nropsKenda. 21J bewerken rechtstreeks het volk.

De groepen v rpaderen nr.pr hehoefta, hv tz l j on de
veertien daren, hpt'.lj raR^ndellJks, li. ei«i lokanl door
de groeoBlelder daartoe r;fi?,ooht.

Deze verfjsderlnpen nocen het karakter niet rtraf:en van
politieke meetlncra. Sr noet eci. atnoBfesr van vriendenkring
heereen. De groeoslftl-der ken «an korte loesprp.aiï houden
war.rvp,n hf^t b=hnndolfle th>--i steeds bevptl;elijk no ; u ïl,]n
ook voor d-? nlnder ontwlkki- ' .de Inden, DR Kroenaleidor ucamt
alle nB.r-trepelen om vrn fll*- avonden een (>;ezelllRe bijeen—
konst te maken. Sa; rton rloht li l j R V . blnnenhulssuor'tei.,
wedstri jden, e.f en to" "t»;; te stavc^nd in. Deze eenvoudige
mldceien zullen <-••'!' degelijke aropafinrida blijken.

4. De dlstrlotBleldera riohten studledatcen In voor groeps-
leiders en voor de l^dpn c i l t j ?.e willen blJ'TOnen. iiet oroRrarana
wordt opRemeftk^ door de landelijke secretarie en o iVat o.a.
eoononlfoho Bqrflrljkskiinae, Btiidie van het profrranna dor
brweglne. De curs\ i°Ren "lorrtfir- re^even door bevoo^ds leden.

5. De provinciale oon-ils^Rris stelt zich in v.irblnrtlnf me» •*.*,
daRbluden. HIJ zendt ie een korte nedndelln;- -?af.rin liet publiek
wordt bekend geneak net het bestaan der organisatie en net
het adres (eventu-el adressen) waar nen zloh als lid Kan opgeven.
Hierbij voegt hij een verzoek aan de redactie on, gozien het
doel der aotle : vrede, toenadering tussen de volkeren enz.,
de opnane der mededeling te verioeken.

Het is een vaste repel dat de beweging in Reen s;eval aan
betaalde reolane In dagbladen doet.





Do beweging nost aan de l^don zovesl n
Om louter profiteurs ts verwijden zal er streiip; notn norden
Behouden v«n 4a fl«tun vaii tostrudlnR d«r leden. Voor het amivxillen
der kaders zal de voorkeur Rostoven vrorden n./>n du oudste lRfl«n.

Om te b-i-ftlnnen kan beproeft! worden van zeker" haJidtilszakBii enz.
een reduotl» van bv. l a u , ta vcrïLrlJ^un op v-o r toon t*.';r l,;denVsprt.
Uit 2al do Inden reeds evi.i E^t;l>-ïf>ll.jK vuorduül ijlutiisji auT- hun

HOR sterkor da b'.jwegln.'" worilt hos
kan b<sJconen, o. n. op (jöblt.'fl viai rflv
:".en rroot !^«hlisd llRt Mor o;)en vooi'

voorrtelen Z'? ^!B a;roep
ei-.r,; „v:. i i/ii jVdj i taiz«
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NOTITIE KB 305.

BESTiMD VOOR ACD,

Volc-no.

: 4FEai949-

ACD/

i.

-H

-12.
-43-

-44.

fi.1 veruaïoen uit oncontroleerbare bron;
Oi> 15 Januari 1949 ^erd te Parijs de Bimgaarse Commissie van d© "Verenigd
EuroTia Beweging" in het leven geroepen.
Als president treedt op : Pal J3IFER
Vicepre ai denten: Gabor APOR, Gyor«y ^PPCMYI, Gyorgy BAKACH-BlSSEirXEÏ

Tibor EC303AKDT, Karoly P£SSR.
Leden van de Intern.Baad zijn:

Gyorgy APPCKTI, Pal APffi, Lipo't BAEUSYAI,
Karoly PJiYEE.

De nieuwe Hongaarse gezant in Stockholm blijkt Gyula SCHÖPüIN te zijn.
De toneelspeelster Blanka Pi.GHT (communiste) is Cultuurattache in Wenen
geworden.
Leider van de permanente handelavertegenwoordiging in Moskou is Hobert EAEDI,
als handelsattache in Brazilië is Andras GAL benoemd. Beiden zijn Hongaarse
communisten.

KB, 3-2-49.
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H O T T B R D A M . J '

I.D. Mo* 218.
Botterdam, 14 Mei

G E H E I M .

, Ih antwoord op Uw schrijven van 19 Maart 1948,
3STo» 30980,betreffende de "Mouvement d'Union 2uropeenneM,
wordt U het volgende bericht»

1 5 i Dr* Cees G.Hazes is genaamd* Hazea ,Gornalia-
iChriatiaan^geboren 9-1-1918 te Malang (ST.O.I.).

Hij woont op kamers in het pension v.d.Berg-Wan-
sing,van Vo l Ie nho venstraat 48 te Botterdina.

Hij zou doctor in de Natuurwetenschappen zijn
en in Zwitserland hebben gestudeerd.Zijn titel zou hij in
dit land hebben ontvangen»

Momenteel ia hij aan lager wal.
Hij geeft zich uit voor particulier detective

en doet voornamelijk onderzoeken naar mannen en vrouwen»
die - hoewel gehuwd * met andere vrouwen en mannen om-
gaan* Van de echtgenoot,van wie hij te opdracht tot zo'n
onderzoek haeft gekregen, ontvangt hij dan betaling.

Aanvankelijk had hij een kamer met pension ge-
huurd voor T.150.-- per/ maand.welk bedrag hij thans ech-
ter niet betalen kan» lu heeft hij alleen de kamer in
Huur voor P. 9O»-- per maand,terwijl hij in goedkope ge-
legenheden eet» Thans ia hij achterstallig in het betalen
van de huur,zodat de pensionhoudster hem de kamer heeft
opgezegd.

Hij bezit niet meer kleding,dan hij thans draagt
Hij ia gekleed met een$ oude battle-dress,waar-

over een versleten regenjas.
Zijn vader woont in Malang (ÜT.O»!.) ,waar Hazea,

G.C»,voornoemd,op achool heeft gegaan»
Als oorzaak van zi jn gebrek aan geld heeft hij

verteld,dat hij in Indie 3?, 30*000.-- op de bank heeft
ataan.doch dat het hem aiet megelijk is.dit naar Neder-
land te doen overschrijven.

In Indië zou hij als employé werkzaam geweest
zijn bij de "ïïeierlands-Indische Handelsbank1**

Sedert 15 jaar is hij niet meer in Indie ge-
weeat.Hij heeft verblijf gehouden,ook tijdens de bezet-
ting van Iedërland,in Zwitserland»waar hij in Mei 1940 is
gehuwd mei een Duitse vrouw.

Hij wil van haar- scheiden en gaan trouwen met
een Bederlandse vrouw,met wie hij nu samenleeft*

Ook deze vrouw knapt voor hem zaakjes op,die nu
niet bepaald het daglicht mogen zien»

Politiek laat hem onverschillig.Hij wordt niet
als uiterst links beoordeeld.

Hij tracht weder naar Indi'é te komen en wel ala
werkend passagier op een der Indi'é-boten.

Men heeft hem reeds gedreigd,dat men hem fail-
liet zal laten verklaren.Hij heeft vele schulden.

JS&n relatie dezerzijds,die 25 jaar in IndiS
heeft gewoond,meent, dat hij ee-n zoon ia van de heer Ha-
zea tdie in Ifelang een lunchroom annex banketbakkerij ex-
plpiteerde.ZiJlk vader werd door hem beschreven als een
keurig en fatsoenlijk man,die hard voor zijn zaak werkte.

In 1947 heeft Dr. Hazes geschreven op een ad-

- vertentie -



- 2 -

vertentie,clie in een der Botterdamse dagbladen voorkwam
en waarin een vertegenwoordiger voor Nederland werd ge-
vraagd voor een in Hederland te vestigen instelling, De-
ze instelling bleek te azijn de "Mouvement d'Union Suro-
peenne".waarvan het hoofdkantoor ia gevestigd te Deurne
(België),Hue Bijkblok 48.

o* De voorzitter hiervan is Dassen,G. .eveneens al-
-<'daar wonende.

Hazes,C»0.«voornoemd,werd aangesteld tot lande-
lijk secretaris voor Uederland.

Als provinciaal commissaris voor Gelderland zou
^Tjzijn aangesteld» van d4n Hurk,van Oldenbarneveldstraat 57

te Hijmege n, terwijl voor Zuid-Holland werd aangesteld»
RoggeVeen•Francisoua Laurens,geboren 20-8-1924 te Sotter-
dam,assistenfe-accountant,gehuwd met vander Plaat,Marie-

isteermine,geboren 8-2-1927 te Ho t ter dam ,wo nende Wil lem Buij-|
"teweohstraat 185a te Rotterdam.

Hoggejreen,ït»L»>voornoemd,werd eveneens naar aan-
leiding van een in de W.É.C* - omstreeks October/November
1947 - geplaatste advertentie,waarop hij geschreven had,
in October of November 1947 als landelijk secretaris voor
Zuid-Holland in December 1947 aangesteld.

In April 1948 heeft hij weder voor die functie
bedalfikt.Dife is schriftelijk bij aangetekend schrijven ge-
achééd asm het hoofdkantoor te Deurne. Sen antwoord heeft
hij hierop niet ontvangen.

Enige bescheiden betreffende de inrichting^wer-
king en namen van aan de Union verbonden personen worden
hierbij gevoegd.

Verzonden aan* Centrale Veiligheids Dienst
te

* s- $raverihage•



In De-eambor 194? üaddtën de volgende benoemingen
in de M.U.B, plaatst

Br, Oe ea G. Hfcaea. f «n Yollanhovenatras t 43 ta HotterdtAm,
foor Had** land.

J* va n jtoajpm* 3raaf van Vlaanderenpiaatu S t* dent»
foor TlavRdttM*

X58 Boulevard Ha* a a na, Par i J s #
voor l*lie d«

Buljteweöhatraat iSS td

. Gentre
voor IA* ik»
8
voor

Öustava. Rooourt. 3 Ru« Dslallre Targy»
; / ' . voor l* Aisoe*

" "/ . v dor Ie

Benoamingea van l- tot 15 JnawKri 1943*

30 Hou te aation&la* Ie H&wre,
foor «iramndli*

voor ïranoha Óomtl»
1 lëïiiard Morandon. 4 »u« Blmaefce Pierre»
• Voor

Itepsor teraanfe^ onsni aar t^i

?drn&Hd £g££, 76 Rue de Gunteleu, Lille
voor ha t 3oorderdepart»ïB«nt»

De Ia Adel» ij&e aaoretariaeen w«rd ia Jauumri
t e ra o oh t aa&m en adr«a op te gavan van dri*« tol vi,jf
liandeiarenffinanci8rB,Qiaa.»hatffeen belangrijk aou «i ju*
om d*ze alc a ra laden t« h«bl>«n#

moe» t «n d«s« p*raoa»tt b»*««k«n*
inlKftm-biJdraRe bedraagt h«fe dttbbal* tan

een gewoon lid*
Op l» Januari 1943 word 609? de afdeling Verf i«a

(Jjuik) aan vargade r log beleffd,waer de voor «i* t «r hè* «oor*
aou voeren.



Inlicht innend ie na t . 1

Beweging van Europese
I.Organisatorisoh reglement*

% 1 3?e rrit PjPlalt organisat ie .

1. Het grondgebied van dé staten waarin d®. MJT.B. haar activiteit uitoe-
fent, ie verdeeld 'in gewesten* Ieder gewest bevat of wel een staat of

" e e n deel van een staat»

2, ' De gewesten zijn verdeeld in provinciën.

3. "y Uï'"|resident stelt he-^ïaantal vast, de "benoemingen en de grenaéln der
gewatten en der

4. De provinciën zijn verdeeld in districten en gewesten. De gewestelijke
secretaris bepaalt het aantal, de grenzen en de benoemingen.

5. Voor óe vestiging der grenaen der territoriale divisies van dei.ü.ïl,
zal rekening worden gehouden, zover dit mogelijk is met de bestaande
administratieve diensten der landen.

6. Het gewest wordt geadministreerd door een gewestelijke secretaris, de
provincie door een provinciale commissaris, het district door een ter-

agent * '

D* gewestelijke secretarissen en de commissarissen der proviaeit worden
benoemd en ontslagen door de voorzitter. De gewestelijke secretaris be-
noemt en ontslaat de territoriale ageaofcen &ft de chefs der sectoren.

an bet a e w e l i k aeoretariaat

8. De gewestelijke a e ore t ar ia vertegenwoordigt de voorzitter in hét gewest.
Hij hééft het opperbevel van al de administratieve diensten van het
gewest. De gewestelijke secretaris of de plaatsverv.eecr. die hem helpt,
hoööt periodiek inspecties in de provincies waaruit het gewest f bestaat.

9. De gewestelijke secretaria centraliseert de oorrespondentie. H4>j alleen
heeft het reoht te corresponderen met het centraal eomiW} hi^ dele-
geert de uitoefening van dit recht aan de oommiBaarisaen in d» provin-
ciën, voor zover hij dit nodig acht, Zolang de gewesteLsecretayis deze
limieten niet heeft vastgesteld, behouden de prov. commissarissen h*$
reoht rechtstreeks met het centraal comité te corresponderen, met dien
verstande, dat een afschrift dezer correspondentie wordt gezonden aan
het gewestel* secretariaat, • "

10. De gewestelijk secretaris ifgt jaarlijks het centraal eotaitê* begrotings*
voorstellen voor. De v*o1%^S^5* voorstellen, de verdeliöc van d,e te ver-
waehten ontvangsten ^«WiPW»». Jiif p«T rfn Ce verdel* v^li^et ovei-
Bioht der ontwikkeling zijn bij presidentieel* order vastgesteld of bij
gebreke hiervan, bij arrest van den secretaris-generaal*

11. De gewestelijke secretaris brengt ieder kwartaal gedetailleerd ;veré lag
uit over de administratie &n de situatie van het gelest, J

12. De gewestel* secr, raag binnen ds grenzen van de begroting en op, voor-
waarde dat hij hiertoe déor de president gemachtigd is, de door hem no-
dig geoordeelde fanot&onnarissen in dienst nemen*
De bevoegdheden van de ambtenaren die zijn gewestelijke administratie
vormen, worden door de gewestelijke öecrètarifl geregeld binnen het ka-
der der ordonnanties en reglementen v$n de^ö.TI.E.

H.
III Org. van de pro. Commisearijl-»



13. Be president 10 in iedere provincie vertegenwoordigt door een prov.
commissaris. Deze oefent de uitvoerende macht In zijn provincie ait
vqlgeas de algemene "bepalingen van de gew. secretaris. De provin-
ciale commissaris wordt geholpen als de .begroting dit toelaat en als
de gewestelijke secretaris het nodig oordeelt» door één of 2 adjunct
comm, Be provinciale commissaris bepaalt de bevoegdheden van zij n amb-
tenaren, 33e prov, commissaris voert de administratie over ai ju pro-
vincie* Hij regelt de ten aitvoer legging van de algemene orders van
de gewestelijke secr*
Hij legt verantwoording af bij de gewestelijk secretarie betreffende
de regèlingun en beslissingen die hij genomen heeft voor de uitvoe-
ring van de algemene opdrachten en legt hem in de kortst mogelijk»
tijd en op z'n laatst binnen 5 dagen na dagtekening een opgave over
van zijn handelingen. •
Hij maakt speciaal aver de vorderingen van wde beweging" in zijn pro-

14* De prov, commlscaris of een van de adj.oosim. bezoekt .periodiek de ver-
schillende -districten van zijn provincie, •

* - '• • . -

15* Ieder kwartaal stuurt de prov, commissaris een rapport in aan de gewea-
•tel. georetarle over het afgelopen kwartaal*
Ieder jaar sttfart hij hem zijn begrotingsvoorstellen in,

IV. De territoriale agent,

16. B» districten gorden beheerd door territoriale agenten, die staan
onder de bevelen van de prov. commissarissen, e i J houden zich spe-
ciaal bezig met de organisatie en de ontwikkeling van "de beweging"
in hafi district.

17* Be territoriale agenten inspecteren periodiek en grondig de seötoren
van han districten* Zij brengen rapport ait aan de prov. oomm. over
de vorderingen van de beweging volgens hun waarnemingen. Zij hebben
doorlopend contact met de chefs van de sectoren.
Zij organiseren de plaatselijke propaganda volgene de instructie»
die s$.j van de prov. commissarissen krijgen,

18 Elk lid van de HöWènent d 'Union Earopélfékx , is gehouden' zijn hiër-
archieke chefs de inlichtingen te geven die zij nuttig oordelen
te vragen voor het we IK ij n van de dienst»

' V* Leden»

19* Be volgende voorschriften gelden, voor alle leden van de M.ü'.B»

20. De leöen ai j n gehouden» ^
ai regelmatig han contributie te betalen,
bs de grondbeginselen van de beweging te propageren aoveel dit ia

v̂ rnogen ligt en aanhangers te werven*

21. Het lid, dat gedurende 3 achtereanvolgende maanden zijn contribjötie
niet regelt wordt geacht bedankt te hebben als lid» ;

22. Be M,Ü»E, verzekert haar leden:
at Be verdediging vao fecn belangen en han rechten* .
b$ de vrachten van ds speciale voordelen die de H.ÜJB. bij organisa

tie zal verkrijgen,
ei de winst van haar sociale werken» . .
Be voordelen onder (C) worden pas bereikt na een jaar lidmaatschap.

straffen .
23» Be aan de agenten -van de M.U.B, tot een met taritoriale agenten op

te leggen disciplinaire straffen zijni
at schriftelijke berisping . ......... -
bt schorsing voor de tijd van maximaal 1 maand.
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25

26.

27.

c» het op non-actief stellen
dj het ontslag.

De disciplinaire straffen énder a en b worden opgelegd dóór de in
rang onmiddelijfc hogere chef, nadat de agent eerst snij n verklaringen
heeft afgelegd. . •
De straf van het op non-raftieU stellen kan alleen door de voorzitter
en de gewestelijke secretarissen worden opgelegd*
Elke agent die een disciplinaire/straf oplegt ia gehouden Mervan
onmiddellijk de gewestel. secretaris kennis te geven. Deze stelt de
secretaris-generaal hiermede in kennis»

Behalve in geval de straf wordt opgelegd door de president kan elke
agent die e>*rdisc, gestraft wordt tegtffi dezestraf in beroep komen.
Dit beroep kan niet geschorst worden . Het verzoek rh: eaa gra-
tie, wordt gestuurd aan de agent, die meerdere in rang ie aan degene
die de gestrafte is.

De straf "ontslag" kan alleen door de president worden opgelegd.
Ieder, agent kan echter deae straf opleggen $iaan een mindere indien

a* is veroordeeld voor diefstal, opliohting, doodalag,
publieke dronkenschap*
bi zich schuldig heeft gemaakt aan verduistering vangeldén töebeho-
' ntojnd aan de M.U.E.

«,i lid is gewordeti van een groep waarvan het doel Of het .pr$§sj«aa
direct of indirect beoogd de onderdrukking der rechten, die de,
1,ÏÏ,E. verfclaarttt* behoren aan elke borger, , ? . ' ' .

VII. De finanoiSn.
5|otaan vaststelliiïg van het eerste reglenuintaire budget, worden de
B̂iî de contributies overgemaakt aaö de diensten van de M|U»̂ *! vol-
gens" .onderstaande tabel. " *"',* ' ' , ' '

Bestemming District provincie Gewest Centraal comité
•köa t«nvergoed in
algemene kosten
aoo. werken
propaganda
coffipensatiefond
reserve

12
8

—
- •_

—
—
20r-

12

4
26
8

—.— "•

50

5
3 '_

2
10

•*

25

' l 1 ' •

j,
i.

2 , , ,
-*• ,
1

l 5 -

hierboven vermelde cijfers zijn een percentage/van de ontvangsten.
'In de niet volledig gevestigde gewesten, *egelt de president, voor elk
gëvml,, de verdeling der fond?se$.g, >i'M

Dé buitengewone ontvangsten aijn provinciaal geèeatr
voordele van de volgende diensten aangewend*

propaganda ' 50$.
soo. werken 40
reservefonds

en ten

29* BXke maandelijkse afrekening die de territoriale agenten
vinoiale ooraraïssarissen sturen, moet vergezeld gaan van «
gens sectoren vermeldende /
as het aantal leden op de 1ste ?an de afgelopen maand
bt het aantal nieuwe leden.

aan pro-
en tabel vol-



ot het aantal verliezen
di het aantal leden in de afgelopen maand*
De provinciale commissarissen maken dezelfde lijsten voor hun district
en sturen deze naar 4e gewestel. secretaris pet de maandelijkse afre-
kening, Be gewestelijk secretaris staart een oopie dezer lijsten naar
fle secretaris-generaal,

30. De gewestelijk secretarissen ra l la n aan de provinciale commissarissen
en aan de territoriale agenten de nodige instructies geven betreffende
de ®anler en het tijdstip van de overtreding der fondsen.

yill. propaganda.

31. Propaganda is de plicht van ieder lid. Zij heeft ten doel nieuwe leden
te werven en zo de voordelen die de M.U.E. aan haar leden kan verzeke-
ren te vergroten.

32. Be 0hefs der sectoren zijn speciaal belast onder bevel van de territo-
riajs agenten» met de directe propaganda.

33» Be provinciale commissarissen coördineren de actie van hun territoriale
agenten. Zij vestigen .het contact :«et de provinciale kranten. Zij redige-
ren en laten, indien nodig, aanplakbiljetten, brochures enz, drukker

34. De gewestelijk secretaris bewaakt en stimuleert de propaganda in zijn
gewest. :

35* De secretaris-generaal houdt zich bezig met de international® propaganda,

Alfte me ne fie steIdhe id.

36». De Uitvoerende maatregelen van het huidige reglement zullen wor&en aan-
gehóaden door het secretariaat generaal en door de gewestelijke secre-
tarissen. ' ' •

t

Circulaire 1/1948.

Wat ;is de situatie vajt«Europa, of het ogenblik? < , <
Hoe aél zij ssioh ontwikkelen ? Zo zij van kwaad tot erger sohij4* te
vervallen, is er een middel voor de loop die te gebeurtenissen nemen
t« wijzigen?
Het^aotwiord op deze vragen wijst naar de noodzakelijkheid ener Eurf
pese Unie en rechtvaardigt de actie van de M.U.E.

Heel éè wereld is hejr er over eens, dat de huidige toestand van ,ons
Continent en meer speciaal die van het westen, die Ans het meest inte-
resatfert, niet bevredigend is. •••
Een vreselijke oorlog heeft onmetelijke rijkdommen verwoest. De volke-
ren» na de geallieerde overwinning» hadden dringend behoefte aan voed-
sel, kleding en de dofeenden dingen die het g«siv,lli0eerde leven veraan,
genaamden* Het feit dat voedingataiddelen van eerste waarde, gerantsoe-
neerdt blijven, distributie die blijvend schijnt te worden, noodzaakt
ons t® trkennen, dat er niet genoeg van is voor normaal verbruikt ten-
gevólgete waarvan maaselijke wezens .éesse voedingsmj.ddelen moeten, ontbe-
reni dat de honger dus niet verdwenen is na bijna 3 jaar officiële vredcv
Wat betreft de woningnood die overal heerst, zouden de woningen die men
nodig heeft, slechts met duizenden te becijferen zijn. In :SioiliS is
het gemiddelde 7 teewónere per kamer. De verbetering/ in di|t gebied kan
gemeten worden met een druppelglaasje,
Ziedaar waartoe een podèlosse en misdadige oorlog het meest welvarende
deel van het heelal heeft gebracht.

3Cn landen» zo pijnlijk getroffen, wat ziet mendaar?* Ondanks de enorme
drang voor wederopbouw houdt de werkloosheid aan.
Dit «etg«rt de misere van diegenen die gedoemd sijn te leven van dié
hjtlp, die hoe onvoldoende ook, jfrfwaar weegt op de schatkisten.



IÏL
Het levenspeil dergenen die vyerken is duidelijk, beneden dat waarop
3e ververs van deae e«uw mogen hopen. Steeds weerkerende stakingen sijn
er het resultaat van en dat resultaat veroorzaakt op aijn beurt een
vertraging in het economisch herstel, vergroot en verergert de ontevre-
denheid en leiét naar nieuw© stakingen»
Alleen een goede samenwerking tussen het arbeidspotentieel enerzijds en
het kapitaal anderzijds sal de stand van zaken kunnen verbeteren*
Waartoe zullende railllarden der Vereenigde staten dienen indien zij
niet worden aangewend om de fabrieken van Europa weer op gang te brengen
v/anneer deze credieten, eenmaal uitgeput zijn door de aankoop van Ameri-
kaanse grondstoffen of andere waren ven vreemde oorsprong, aullën «ij op
hetaöLfd» punt zijn als nu, alleen gullen ona© echulden vergroot Kijn.
Groot Brittanië heef i; het ons reeds getoond.
Het herstel der sr,aken i© het punt waar het omgaat voor een herboren
Europa. Maar om aich te ontwikkelen heeft de handel vrijheid nodig l
Vrijheid om te produceren, Vrijheid om afzet gebieden te aoeken. De
regeringen stellen alle mogelijke obstakels in het spel ven vraag en
aanbod .

In een andere circulaire Kallen v?ij aantonen dat de douanetarieven, de
bescherming der nationale industrie, staat uoontröle c lle tot dit terug
te brengen. ai jn % de verbruikers betalen m^er belasting om de eer te
smaken de waren duurder te betalen, liet sou belachelijk Eijn v/are het
niet KO tragisch» De regeringen schijnen n lot meer van «3er,e v? eg terug
te houden te aijn .

Boven deae sombere t o v knoeit zweeft n e dreiging van een oorlog, vrese-
lijkor daa al de voorgaande, die iedor op siohzelf de laatste oorlog
a ou zijn volgent- haar ontvet en aars»
Laten wij een kat een kat noemen: de toekomstige oorlog aal 7est~Luropa

voor. inaet hebben er> de vTereldbeerechappij ten gevolge. v?©er zouden
wij een vreemde beaetting meemaken, opnieuw deportatie en concentratie-
kampen» Het zou een oorlog gü-nder- een enkel voordeel voor Europa aijn.
Wij verlangen er niet naar in de sneeuwstepoen voor Stalingrad te
sneuvelen, wij rillen ook niot ole Verenigde staten met atoombommen
bestrooien, '/at de gerrtidaelde mens bij on R verlangt ia /erk en de
mogelijkheid van de vrachten zijner arbeid te genieten. De situatie is
echter zo, dat om de vrede te bëaitten, taen haar moet kunnen afdxflngen.
Geen enkele Europese sta^t is krachtig genoeg dit te kunnen doen.
De V. L ' , ©n lï: :"«S.r?.» hebben de keujse tu^s@n oorlogen vrede, aij kunnen
hun uur kiezen. Het verbrokkelde Europa heeft te' lopen als de anderen
haar laten l --pen.
Ben verenigt Europa, ten verdedigiagsblok van meer dan 800 millioen vrije
mensen aal meester van haar toekomst aijn.( 2i j zal de vrede kiezen en
verkrijgen, omciat ui j de agressie niet moet vreaen.
De economische eenheid aal een nieuwe vlocht van materiele welvaart
verzekeren, de politieke eenheid aal de onafhankelijkheid veraeke -en
aonder welke <3e Andere goederea afhankelijk aijn van de wil ener vreem-
de mogendheid»
Dit nodige verenigd Europa, hoe kan raeri dit realiseren?
\71neton Ghurchill heeft veel ten voordele van dit idee gesproken. Kan
men aannemen dat Charchill, ondanks ;:ijn buiirengwwone verdiensten, doch
een coneervatiek en Engels politicus aijnde do^r de niet Engelse en
matig links .©oriënteerden als leider aal v; orden aanvaard? lén belang-
rijk deel der landen KQU ru;ar de reactie overlopen en aou spreken van

overheersing.
G-raaf Coadenhove-Iïalergy heeft de vertegenwoordigers van Europa in een
Europees congres bijeengeroepen. De Bkandinaviers zijn thuis gebleven.
Degenen die gekomen aijn, weinig talrijk overigens zonder mandaat van
het Tolk en der regeringen, vertegenwoordigen slechts hsun persoon-
Men kan niet verwachten det de regeringen self het Initiatief vo r de
vereniging aal nemen*ïïet is het Pranse volk zelf, dat in 1789 <3e pro-
vincies stichtfie waarop 3e koning in een" onverdeeld land regeerde» Het
is het Zwitserse volk die de Zwitserse bondsunie heeft gesticht.



Het ie het vfe? Ss*otfclk die de eenheid van Italië wilde. Het is het
Europese voIk» dat de toekomst in handen heeft.
Alleen het sucoes van de M.U.E. kan een geaonde en stabllle basis voot
Europa vormen. Be beweging richt aiofa tot de volkeren» Als dessen hun
belangen begrij oen,-als deae ons volgen op de /eg die wij hen wijzen,
sullen wij spreien in naam van het onweerstaanbare volk* Als aij ons
n|.et volgen, ia het bevrije geleverd dat dese mannen en .vrouv/en die de
oorlog vervloek on» die des® 0risia ontvreden stemt, in de grond
oorlogen ea de ontberingen wenst



S eoretaris-gen eraal,
B** ^okblok 48, •

Borger» f •

Be gebeurU©ni*a»nu tonen iedere dag meer
noodzaak van het "bestaan der unie aan*

De lar-opese anie toont haar onmisbaarheid t «n
einde o« vrede te waarborgen die verkregen ia ten koe t e
vsm bovenmenselijke of f «r», teneiacJe èe economische
Verbrokkeling te v er bet er «n, die miilioenen mensen itt
Se mi8*r« aal brengen en va a hen een tro«p maken die
maar el t* a «er geneigd ia »ioh in nieuwe oorlogaavon-
töffea te werptö, rediaiddel dat ing^gevene ia door de
wanhoop om uit döze impaa?« te koman,

hwiöige »wakhei«S van Ea»opa laat haar aiet
toe te hope» in vrede -fee leven»

Be huidige generatie zal Eijj na 1914, na 1959
nog 4e dag zien van een nieuwe B lacht Ing?

DO diplomaten hebben gefaald in de taak die
de mensheid hen had opgelegö. l?i^ oonoluderen niet over
han schuld» taaar wij durven ie verzekeren , d»t si j on*
bekwaam zi^n om de vrede aan de wereld te verzekeren;
4e volkeren zullen met hua bloed moeten betalen voor de
fouten van h «n leiders*

ü t inannec en vrouwen die naar <3e vrede ver-*
langen» gij die voor Uw kinderen een nog harder lot
vreeat dao ie Gwet Öe vreöe «al er niet zijn zonder UW

f 13 roepen tj op. sluit ïï aaa bij onze
One progransme laat aan alle ai ene ©n van goede

wil toe »i#h aan on^e ai^de te eoharen welke ook ban
politieke of filosofische overtuiging zij*

. < 'Be keuze is erj Een verenigd Ea^opa, sterk,
vredig, voorspoedig of öe totale vernletigiag,

Doet Uw plicht. Doe mee öan oasse beweging,
onze idefen»

Het gaat om Uw persoonlijke toekomst;.



*«.» 3e potineipea en het

I* Ga*e ffsreötglög i» .geen poiltiefce farganieatlef
«allea onae actie voeren bulten partijM^ngen voor
40 welvaart en onafhankclijkJieid van o&e continent
en baar 'bewoners.

II «Be stat/en van Europa moeten zien aaneensluiten tot
een politieke en econosilsölie «nle, öle aan allen vr«de
«n voorspoed aal wearboj^n. •

IIIDe eer+itrsl» tnaöht aal word»» uitgeoefend over aXILm wat
d c ba i t en land B e betrefckins©n aangaat, de diplomatie,
at territoriale verdediging*

ÏV»De alg^eEie wctgeyenöe maoht zal worden Bamengestöld
alt v«r1ffg>eEW0oi*aig©rs <l«3r etaten in

1T. D« justitiële macht ual worden öitgeoefeod door een
gerechtshof, eoheidsgerecht in gevallon van
oonflicten tussen d© staten, c caf lieten die slechte
twisten aall«fl sijn aoale men die heeft tuenen pro-
vinciën en gemeenten»
Bit hof «al de »a«ht h«bb»n ai de beslis e ingsn t»
•ABttlerAm welkt ssi;j naö«llg voor de grondwet sn
4e reohten der burgera aoht, zelfs alleen op de
vraag -vso «en

«fsten van de f «tósratie aullen beotctürd
volsta» huo «igeti w«tt«a treftr hetgeen al
lang , Betreft aoale dit Is vastgelegd IQ ae federal»

VIXD» volgende rechten en vrijh@d«n .galJUw
worden aan elk* burger en aalleö etr«Bg worden
peoteerd zov;el door de autoriteiten als .door dé mens «n

1» gelijkheid ten opalchte van de wet j
2, persoonlijke vrl^beldf

1 3f oöseJieodbaarlielcl van de wonin^jj
4* vrijheid van goclsdienstf
5, vrijheid van onderwijs;

t» reoht va,n
S» oneoiaenbaerh«10 van het

10* hand c Is vrijheid

Y23XD*. pafelitk* faB^tionariaséa a ie ban aiaöiit uiteet enen
bij gratie van afvaardiging van het laöfl, Ballen
ïiereoonli^k verantwoür<3eli3k zijn voor hun beheer.
Ees stortvloecl ven metten Vêrötl^t toet 'recht oeder de
wetgeving» Be codes «uilen fcenvoadig aljn, beknopt en

eü «iofe niet lenen voor
X. Wij weten dat zware lelastingen 4e algemene welvaarts-r

bronnen doen opdrogen* Be belastingen raoetea binnen
redelijke gr ene; en worden teruggebraoht , ;



verklaren» <S**t de geleide econaiaie elk® «aonomie
' i , d&t »i;3 het initiatief doocSt van alle

ona£w«aii*»ai' voortotreiS» a ie aioh ov«rai in
©n nergwus toe cliënt,

XII* Dé geen öle d« hierboven vermelde principes» die de

ren wij ««n destructief element voor de sociale orde

BULllfïH 1/

.üe volgerade benoemingen hebben plaats gebsd
1947»

secretarissen*

l£Jp# Br. O^öe G. H&8G8, van Tollönhoveoeitraali 48»
la»
ena»



JE.

B U L L E T I N 4/1948 • -

1. Daar het'bulle-éin 3/^40 geen' karakter van algemeen belang droeg,
werd het slechts aan enkele landelijke secretarissen gezonden.

a . ; . . / . „' L^ -, . •„,- ' ' vv '- , .'•r ''—*

2. Mijnheer DUBIOLLES, Prov. Commissaris,,voor Luik, heeft zijn
ontslag ingediend, gelet op de moeilijkheden van het ogenblik.

ie dezer gelegenheid is het misschien nuttig te drukken op de
noodzakelijkheid blijk te geven van een taai en werkdadig geduld
om enig resultaat te bereiken.

3. Territoriale indeling van Nederland, België en Frankrijk.

A. Nederland.

Nederland Noord Holland, Zuid Holland,
Zeeland, Friesland, Groningen,
Drente, Overijssel, Gelderland,
Utrecht, Noord-rBrabant, Limburg.

4. De werkzaamheid der eerstkomende maanden zal vooral gericht zijn op:
a) Algemeen seöretariaat:

de M.U.B.invoeren in Zwitserland, Italif,
en Groot Brittanniè* en uitbreiden der or-
ganisatie in Frankrijk, België en Nederland.

uitwerken van een definitief Organiek Re-
glement,

b) Landelijke Secretarissen:
opzoeken van provinciale commissarissen;
contactname met de pers.

c) Provinciale Commissarissen:
aanstellen van teriitoriale agenten
(arrondissement) die de eerste kernen
van leden zullen verzegelen.

5.
Het ligt in de bedoeling te Parijs een M.U.E. congres te houden in
3iuni of Juli. De Heren landelijke Secretarissen worden verzocht des-
aangaande hun voorstellen te doen kennen.

6. Is West-Buropa een natuurlijke eenheid ?

a) De beschaving van al zijn volkeren is logisch gegroeid uit de
invloeden achtereenvolgens uitgeoefend door de Griekse en Romeinse
oudheid, het christendom, de Renaissance, de Hervorming, de Omwente-r
ling, de industrialisatie, enz.: invloeden die de loop der geschie-r
denis van dit doel der wereld bepaald hebben.

b) De verscheidenheid der tbalen vormt geen onoverkoombare hindernis-
sen. Men spreekt van het Chinese volk (enkelvoud) en men heeft ge-
lijk, alhoewel een ongeletterde inwoner van Peking geen woord ver-
staat van de taal van een

c) Dat wat de eenheid maakt, ik zal niet zeggen natiomale, maar wel
staats-eenheid, is een gemeenschappelijk of gelijkaardig verleden,
de overtuiging dat de toekomst een nauwe samenwerking zal eisen, een
huidige toestand die ggen onoplosbare tegenstellingen behelst.

West-Buropa vervult die voorwaarden, laat ons dus consequent z i j r /



8. Aangaande de eenmaking van Efcropa, schrijft Alexandre MARC in de
"Cazette de Lausanne?;. ; ;

Waanbeeld ? Misschien, Maar dat men dan:röok aanduide dat dit woofcd
ééa der termen is van een.keuze Daarvan de attdere vernietiging jieet,

•^ ; De ii.UJS ïièef t gekozen. : : ' ; ' '"" : :
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W VI dB.3. . - -6 B. .g. l I It.

. ' Dr. G.e. Haaea

Kaar wijf uit *»*r b»troirwbar« feron «erd gwield, zou
ar. Ceea G. Hazes woaead* Ten Voll«nliOTeiJstraat Bo. 48 t« fiott»r-
daa»t V9rt*geawoordig«r yoor Hsdörlaad zijn *a» Se Ia. het
v&& 1947 in B«lgi9 opgerichte "Mour«n»at d 'tJaioa »urope*iu»".

Ik moge U Terzdakea mij ostfcrent b«a sso Tol
t* üillen. iBlichteo, wa«rbl j ik t»T»B« g«ar&» zal t»ya*m«a of *oor
de "MoOTeaent d'üaicn 2^r6p«enfloM eai-g* aotivitoit in
«oröt ontplooid. ' •

• • , HBT HOOFD VAN

,
d* Heer Hoof doonmiasaris
Y«B Pellii*
t» 7*4* Orabbendwi»



C. V. D,
..».««. rtfaL/\^ Bredaj 6 Maart Ifê4ö7

1 O.MRZ.I948

Onderwerp t "Mouvement d * Union Europeenne". BUREAU B

Bijlagen : drie.

Hierbij gaand heb ik de eer U„H.E.G.te doen
toekomen, een afschrift van een door "Bival" op 7 ̂ ebruari
1948 opgemaakt rapport, met twee bijlagen in de Franse taal,
betrekking hebbende op bovenvermeld onderwerp, naar de in-
houd waarvan ik mij verwijzing moge veroorloven<>

Aangezien ik bedoeld rapport slechts ter inzage ont-
ving, is hiervan door mij afschrift genomen.

Naar mijn gevoelen is deze aangelegenheid niet als
belangrijk voor onze dienst te beschouwen.

Gesien echter het feit, dat hierbij een zekere Dr»
HAZES te Rotterdam blijkt betrokken te zijn, meen ik toch
goed te doen, door één en ander te Uwer kennis te brengen,
opdat Uwerzijds, desgewenst, het instellen van een nader on-
derzoek naar de politieke gezindheid en eventuele activitei-
ten van deze persoon, zoude kunnen worden bevorderd.

W.

A a n
De Heer Hoofd van de C.V.D.
J a v a s t r a a t , 68.
's-G R A V 1 N H A G E .



A F S C H R I F T .

MOUVEMENT D*UNION 1UROPËENNE.

JT
De "MOUVEMENT D'UNION EUROPEENNE" werd in het voorjaar

van 1947 gesticht op initiatief van de genaamde: DASSEN, Gustaaf
wonende te Deurne, bij Antwerpen, Eyckblokstraat,Nr;48, alwaar
thans nog het algemeen secretariaat is gevestigd.

De beweging beoogt de Europese staten er van te doordrin-
gen, dat enkel door een nauwe samenwerking, door de vorming van
een politieke en economische unie van alle Europese staten, vre-
de en voorspoed zal kunnen heersen, die Europa terug de plaats
zal doen innemen, die het steeds in de geschiedenis heeft be-
kleed .

De "MOUVEMENT D'UNIOH EUROPEENNE" wenst zich geenszins in
te laten met de binnenlandse politiek van de verschillende Euro-
pese staten. Daar waar gesproken wordt van "Politieke Unie", worc
bedoeld, dat ten overstaan van het huidige Amerikaanse en Russi-
sche imperialisme de Europese staten op internationaal terrein
samen een blok moeten vormen*

Op deze wijze kan vermeden worden, dat Europa verdeeld
wordt in een Russische en Amerikaanse invloedssfeer*

ïen dergelijke verdeling van Europa zou - volfeens DASSEN -
verregaande gevolgen met zich brengen:
a.- De landen gelegen in de invloedssfeer van de U.S.S.R. of

van de U.S.A* worden noodzakeJoxlijkerwijze economisch en
politiek afhankelijk van de U.S.S.R. of van de U.SoA. en
verliezen grotendeels hun souvereiniteit.

b.- De verdeeldheid tussen de Europese staten moet aanleiding
geven tot conflicten en een nieuwe wereldoorlog.

Bewust van de dreigende gevaren, achtte DASSEN het zijn
plicht er het zijne toe bij te dragen, opdat een einde zou wor-
den gesteld aan de zich steeds meer en meer aftekenende evolutie
naar de vorming van een Westers en een Oosters blok, respectie-
velijk aanleunend bij de U.S.A. en bij de U.S.S,R.

De Europese staten hebben volgens DASSEN, noch van de U.S.
S.R., noch van Amerika veel te verwachten. Een uitgesproken over-
wicht van een dezer landen zou voor Europa geen welstand brengen
Europa zou in beide gevallen economisch afhankelijk worden en
zich moeten schikken naar de wil van een aader werelddeel.

DASSEN is niet voor of tegen Rusland, noch voor of tegen
Amerika. Hij is alleen pro-Europa. Hij is van oordeel, dat in-
dien de volkeren van Europa werkelijk willen samenwerken, zij -
spijts het productie-apparaat gedeeltelijk is vernield - met be-
hulp van grondstoffen uit de koloniale gebieden van Afrika en
Azië, zichzelf kunnen behelpen, Europa terug kunnen opbouwen en
er welvaart kunnen doen heersen.Daartoe behoeft het geenszins
hulp vanwege de U.S.A. of de U.S.S.R. en kan aldus zijn volledi-
ge zelfstandigheid behouden.

De "MOUVEMENT D'UNION EUROPEENBE" dient volgens DASSEN,
geenszins beschouwd te worden als een politieke partij. Het lid-
maatschap is niet onverenigbaar met het lidmaatschap van om het
even welke politieke groepering.

De
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De beweging wenst geen stelling te nemen tegenover de
andere politieke partijen, noch tegenover de binnenlandse pro-
blemen van de verschillende Europese staten. De beweging aan-
vaardt zowel de samenwerking van een Communistische staat als
van een meer behoudsgezind land, zowel van een dinastie als van
een republiek, op voorwaarde echter, dat de staatsvorm bepaald
wordt door vrije democratische verkiezingen.

Uitsluitend wordt gestreefd naar een verenigd Europa,
waarin al de Europese staten hun krachten zouden samenbundelen
om het oude werelddeel in stand te houden, onafhankelijk van de
andere werelddelen.

DASSEN beperkt zich tot een Europees federalisme. De
volkeren van de ganse wereld verschillen te zeer in zeden en ge-
woonten, cultuur, traditie, enz» om ze alleen te verenigen in
een en hetzelfde rijk. De Europese staten daarentegen zijn zeer
nauw aan elkaar verbonden, althans cultureel en historisch geziei
met name: aan de grondslag van de verschillende Europese staten
ligt het Griekse Rijk, later het Romeinse Rijk, kenden later het-
zelfde lot tijdens de Middeleeuwen en Renaissance, enz,..-

Ook wat cultuur betreft is er een zekere overeenstemming
waar te nemen. In die omstandigheden is het logisch, dat de Euro-
pese staten, indien ze werkelijk willen, de nodige basis voor
samenwerking kunnen vinden.

XXX TTKTf
XX

Tot op heden heeft DASSEN slechts weinig ruchtbaarheid
gegeven aan de door hem tot stand gebracht organisatie.

Ten tijde van de stichting van de "MOUVEMENT D'UBIOH
EUROPEENIE" heeft hij enkele communiqué*s verstrekt aan enige
Belgische dagbladen.

In de maand Maart 194-7 zou minstens één van deze eommu~
niqué's gepubliceerd #ijn in de liberale Antwerpse dagbladen
"De Nieuwe Gazet" en Le Matin" en La Libre Belgique" en in
het Waalse dagblad "La Meuse". ~

DASSEI heeft vervolgens getracht in de kring zijner ken*-
nissen en verwanten sympathisanten voor zijn beweging te vinden.
De personen, die aldus voor zijn ideeën gewonnen werden, hebeen
op hun beurt gesproken met vrienden en kennissen, waardoor ge-
leidelijk aan een kleine kern van sympathisanten is tot stand
gekomen.

Ook contacten in het buitenland werden gezocht. Thans
zou DASSEN in verbinding zijn met personen in Frankrijk, Italië,
(waar t« Turijn een soortgelijke beweging zou bestaan), in de
Scandinavische landen en in Nederland.

De vertegenwoordiger voor Nederland van de "MOUVEMENT
D1UNION EUROPEENN1", is : DrgCeeSoO.HAZES. Van Vollenhovenstraat
Nr:48, te Rotterdam. '— •••••"•••••i •

Er werden tot op heden in België nog geen openbare ver-
gaderingen gehouden, nog geen strooibiljetten of druksels ver-
spreid, terwijl ook nog geen blad of orgaan werd uitgegeven.

Enkel werden met de stencyl vermenigvuldigde druksels,
behelzende de principe-verklaring en het programma van genoemde
beweging, op bescheiden schaal in België verspreid.

In hoeverre deze verspreiding in het buitenland heeft
plaats
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plaats gehad, is niet bekend.
De reden van deze beperkte activiteit zou te zoeken

zijn in het volgende:
a.« DASSEN is van oordeel, dat de beweging vooreerst dient

te kunnen beschikken over een degelijk kader? de bewe-
ging houdt zich thans hoofdzakelijk bezig met de vorming!
van de kaderleden en het zoeken van contacten in het |
buitenland» j

b.- De beperkte financiële middelen laten niet toe, dat een
grootscheepse propaganda zou worden gevoerd. De beweging
wil geen beroep doen op steun van derden, "om te belet-
ten dat "materialisten" zich zouden indringen in deze
bij uitstek idealistische beweging**.

Als voertaal van de beweging wordt de Franse taal ge-
bruikt, omdat deze in de meeste Eurpese staten wordt verstaan.

XXX XXX

XX

Vorengenoemde DASSEN is genaamd:

D A S S E H, Gustaaf Albert Maria, geb.te Borgerhout,
(Antwerpen), 20 Maart 1916, echtgenoot vans PEETERS. Isabella
Francisca, wonende te DEÜBNE, bij Antwerpen, Eyckblokstraat, 48.

Na reeds op 16-jarige leeftijd zijn moderne humaniora-
studiën te hebben voleindigd, studeerde hij één jaar aan de Katho
lieke Hogeschool te Leuven, alwaar hij de cursussen volgde voor
landbouwkundig ingenieur, doch slaagde niet in het examen*

Hij volgde daarna de lessen aan de Katholieke Middelbare
Normaalschool te Antwerpen, waar hij het diploma van regent in de
Germaanse talen behaalde.

Door avondlessen zou hij de Italiaanse- en Spaanse talen
hebben aangeleerd.

DASSEN schijnt zeer veel belang te stellen in geschiede-
nis en aardrijkskunde.

Alhoewel in het bezit van het diploma van regent in de
Germaanse talen, heeft hij nimmer in het onderwijs gestaan.

Ia het verlaten van de school is hij steeds werkzaam
geweest i» als kantoorbediende. Reeds verschillende jaren is hij
als zodanig werkzaam op het kantoor van de "Antwerpse Tramweg-
msatschappij H.

Zijn wedde laat hem niet toe belangrijke sommen te be-
steden aan de "MOUVEMENT D'UNTOS EUSOPEENHE".

Voor zover nagegaan is kunnen worden, heeft hij zich
voorheen nooit met de politiek beziggehouden en te zijnen aan-
zien is op politiekf noch op crimineel gebied, iets ongunstigs
bekend.

Antwerpen, 7 Februari 1948.



MOUVEMENT D'USFIQN EUROPEENHE,

PgCLABATIOH DE PBZffCIPES , ET PEQQRA1M&. • ^ -

I.- Notre organisation n' est pas un mouvement politiquej nous mènerons
notre aetion en dehors de tout esprit de parti pour Ie salut et
l ' indépendance de notre continent et de ses habitants.

II.- Les Etats de l'Europe doivent se constituer «n une Confédération
politiqtte et éeonomique, qui leur garantira a. tous la paix et la
prospérité.

III.- Le pouvoir fédéral éevra s'exercer sur tout ce qui touche aux re-
lations extérieures, la diplomatie, la défense du territoir®.

IV,- Le pouvoir législatif fédéral se cotaposera de représentants de*
états, en nombre proportionnel aux habitants,

V.- Le pouvoir ̂ udieialre fédértó sera exereé par une Cour suprême,
tribunal d 'arbitrage en cas de eonflit entre les états» conflits
qui ne aeront que de© litiges , comme il s 'en produit entre proyin-
ces ou Goinjjjunes.
Cette "Cour aura Ie pouvoir d'annuler toute décision qu'elle jugera
contraire a la Constitution et aux droits des citoyens, mêae sur
la aeule requête d'un particulier.

VI.- Les Etats de la Confédération se gouverneront selon leurs propres
l© is en ce qui n' est pas déelaré d'intérêt oomraun par les lois
fédérales.

VII.- Les droits et libertés euivants devront être garantis a. tout ei-
toyen et respeetés strictetaent tant par l'autorité publique que
par les individu» t

1.- l'égalité eivile devant la loi.
2.- la ïibterté inaividuelle,
3.- l'inviolabilité du" domicile.
4.- la liberté des emltes,
5.- LA LIB.&HH de la presse,
b.- la liberté de l'enseignementf
7.- Ie drolt de l'association,
8.- l'inviolabilité du secret des lettres,
9.- la liberté du travail,
10.- la liberté du commerce. Â

VIII.- Les fonqtiojanaires publios exercant leur pouvoir par aélégation
la natiën seront persD nnellement responsable de leur gestion,

IX.- Une profusion de textes de loi, étouffe la jusi-iee soue la legia-
lation. Les codes seront simples, concis ét ne pourronv pré t er 4
aucune équivoque.

X.- Nous estiraons qu'une lourae fiscalité tarit les sources du b^en-
être général. II faut que les contributions soient ramenées dai»
des li;nites raisonnables.

XI.- Kous déclarons que l 'economie öirigée est la gégation neme de tout«
éeon©aie, qu'elle annifeile l* esprit d'initiative de toutes les cla«
ses sociales et préparé ainsi infailliblement la fin de l'état qui
s'ingère parteut et ne suffit a, riem.

XII.- Les principes c i-des sus étant la base de la civilisation européenne
nous déclarons que celui qui les méconnalt est un element de a truc -
teur «ie l'ordre social et de l'Europe.



MOUVEMENT V'ÜKIOB EUROPEENHE.

Seerétariat-général t
Bue Eyekblok, 48,
Deurne-lez-Anvers.

Belgique,

Citoyens,

Les évèneaaents déraontrent chaque jour davantage la nécessité de
l'unlon pour subsiater.

L'ünion européenne s'évère indlspensable afin d@ garantlr la
palx gagnée au prJbc de sacriflcas surhumalns, afin de remédier au mor-
eellement économique qui conduire des mllllona dfitres humaine a. la misère
«t f era d'eux un troupeau trop disposé k se $ eter dans de neuvelles aven-
turea guwrlères, expédlentfl conseilléa par lê déaespoir pour sortir de
l'impasse.

La falblesse de l'Europa aetuelle n© lui persiet pas l'espoir de
vlvre en pa lx.

La présente génération verra*t-elle, après 1914» après 1939» se
lever Ie ̂ our d'tane nouvelle boucherie ?

Les diplomates ont èehoué dans la tache dont l'humanité les
avalt cnargés. 'Ifous ne coneluons pas è leur culpabilité, maïs neus osona
affirmer qu'lls sont incapables ae proeurer au monde la paix et la süreté
les peuples paierent eneore de leur sang les erreurs de leurs dlrigeants.

Vous, hommes et femmes qul aspirez è la paix» vous qui wraig-
nez pour vos enfants un s0rt plus rogoureux eneore que fut Ie vêtre t
LA PAIX ME SE FERA PAS SAKS VOUS.

Ifous v©us appelona, Rallie«~vous a, notre campagne,
Ho t re programme permet è. tous les hommes de bonne volonté, quel-

les que soient leure convictions politiques ou philosopaiques, ae se ran-
ge r è. noe cotéa.

Le cholx s'imposc t l'Europe unie» forte» pacifique, prospere -
la destruction totale.

Faites votre devoir. Adhérez a, notre mouvement. Propagez nos
idees.

IL Y VA DE VOTRE AVENIR PERSONEEL.


