
Europafront

H.B wijst op een nieuwe publicatie inzake Europafront in de Wereldkroniek.
Dit artikel is, een duidelijke aanwijzing dat men goed geïnformeerd is en de
indruk bestaat dat aen gesproken heeft met de nieuwe voorzitter »
H.BVD rertelt dat de P.G. Leeuwarden hem heeft medegedeeld dat hij, in op-
dracht van minister Scholten, een spoedonderzoek moet instellen naar deze or-
ganisatie en dat hij zelfs en moet doen horen, om na te gaan of
hier een strafzaak in zit. Met toestemming van heeft hij zich tot ons
gewend om inlichtingen.
Dit onderzoek heeft te maken met de door de minister nog te beantwoorden vra-
gen die gesteld zijn door het Kamerlid Polak. De minister is van mening dat
hij voor deze beantwoording geen BVD gegevens kan gebruiken. Daar het wel
nuttig is dat de rijksrechercheur , die met dit onderzoek is belast,
de nodige achtergrondskennis bezit, zal BAG de P.G. persoonlijk de nodige
inlichtingen verschaffen.



JONG EUROPA, voor een Europa van Brest tot Boekarest

Hoe beperkt ook in zijn middelen, de taak van Jong EUROPA is ontzaglijk groot.
Het zal de taak van "jong EUROPA" zijn alle gevestigde, schadelijke machten in
&̂it land te bekampen in een ongenadige strijd op leven en dood. Wij zullen de-
3 machten bevechten omdat zij korrupt zijn, omdat zij "überholt" zijn, omdat

zij niet meer stroken met de werkelijkheid van het ogenblik. V/ij zullen deze
strijd voeren tot de Europese staat, ontdaan van zijn huidige verouderde struk-
turen en van zijn verkalkte machthebbers een werkelijkheid is geworden.
JONG EUROPA wil met alle middelen die daartoe moeten aangewend worden, in de
kortst mogelijke tijd een sterke Europese natie opbouwen op basis der volks—
gemeenschappen. Dit betekent dat wij in deze natie vertegenwoordigd zijn als
volk. Dit Europa moet beschikken over zijn eigen regering, moet zijn eigen
gemeenschappelijke buiten- en binnenlandse politiek voeren, en moet alle in-
menging van buitenlanders en vreemden ten scherpste afwijzen. Dit Europa moet
"«middellijk de UNO verlaten, want de volkerenorganisatie heeft de ondergang
\an Europa op het oog. De gebeurtenissen in Kongo en Nieuw-Guinea bewijzen
dat ! Tegenover dit zieltogend demokratisch kadavereuropa stellen wij de Eu-
ropese volksgemeenschap, in één staatsverband, op volks-kommunautaire basis.
_Wat wij daar konkreet mee bedoelen kunt u lezen in ons blad "jong EUROPA" ,
'at ongeveer elke maand in een oplage van tienduizend exemplaren verschijnt.
Staan wij alleen in deze strijd? Niet helemaal. Ook andere, gelijkgerichte
-roepen en groepjes, of zelfs gewoon maar enkele mensen van goede wil trach-
.en ieder voor zich met de tijdsproblematiek in het reine te komen. Aan al de-
ze kameraden vragen wij onze rangen te vervoegen. Ook in andere landen dan Ne-
derland staan jong europese kommando's paraat. In Wallonië strijdt de MAC de-
zelfde strijd. In Frankrijk hebben de JE-kommando ' s en de OAS reeds een reeks
dinamische( in de letterlijke zin) gevechten geleverd. In Duitsland, Oosten-
rijk en Italië staan de kommandogroepen "Junges Europa", "Legion Europa" en
"Giovane Buropa"bereid. In Spanje zijn het kernen van de "Joven Europa" die
thans ontstaan. De kamp zal hard zijn, de weg lastig en zwaar. De hele pers
der kleurparti j en zal ons uitschelden voor fascisten, verraders van de alleen-
zaligmakende demokratie. Dit kan ons niet schelen. "De honden blaffen en de
iravaan trok voorbij" zei Knut Hamsum. Ook wij zullen voorbijtrekken en zij
zullen achternahinken.
Jonge mannen, die bereid zijt injtrquw, tucht en kameraadschap de zaak van het
wordende Europa te dienen, vervoegt 'onze Jong-Europa-Eommando ' s .
-Leiders van groepen, gemeenschappen, kernen, die thans nog alleen werken en
strijden, neemt contact met ons op: wij kunnen elkaar waarschijnlijk helpen.

^ Schrijft daartoe: vqor Nederland:
JüiNü- JgiU.tt.UrA T . . o i i M * '
Postbus 9, T i jmon Balk Mzn

Steenweg op Charleroi 33, Eyssomusstraat 15

BRUSSEL r r°n inlo<Giro; 996.
Men zal u dan uitnodigen voor een persoonlijk onderhoud met de plaatselijke
leider, of met het landelijk hoofd van "jong EUROPA".
Hieronder volgen de verschillende prijzen in Nederlands geld : -.

- Abonnement op tijdschrift JONG EUROPA, '
10 nummers . . . Gld.3,75
20 nummers . . . Gld-7,50

- Jaarlijkse bijdrage,
militant .... Gld.7,50

jongere militant (tot 24 jaar) . Gld.3,75
steunend lid ..... Gld.15,-
echtgenote van lid . . Gld»1,50

Van ons hoort u op welke wijze u het geld aan ons moet voldoen.
Hebt u zelf geen interesse voor politiek, stuurt dan dit pamflet aan uw
vrienden, kennissen, buren, collega's of andere personen. WIJ REKENEN OP U !

- JONG EUROPA, TEGEN BOLSJEWISME EN AMERIKANISME.
Tussen het sovjet-blok en het Yankee-blok dienen wij een groot gemeenschap-
pelijk vaderland te bouwen: EUROPA. Onze taak is de strijd voor:

, een Europese eenheid;
, een Europese macht;
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AFSCT'RIFT.
JO!TG EUROPA.

Sr.ige maanden geleden ontving eer inwoner van Voorburg
een stencilsclirijver van Jong Suropa, waarin als v-rtegenvroordi-
gor voor redorlrnd w r d ^enoend Tynon ^alk te G-rorin-en.

Jong Si.iropa is -^?n rechts-extrenistisch georiënteerde in-
ter no.tionale beweging net vertaldcin'-^r in een r ntal '/e s t-Europe-
se Irndan. In België is dcarhi j '••-•-nfj^sloter do 'iongerengraep van
l'Iouvenrnt d'Act ion Civique (IIAC). D^ MAC feeeft een tweeTOSLa^s or-
gaan uit 'Tation ^elgique-Jeime Ihirope»

Het blPd "Jong Suropa" is hiervan hot Federlandstali^e
orgaan.

9oktober 1962.

30G.



JONG EUROPA
Postbus 9
Sint-Gillis 1

Steenweg op Charleroi
Brussel 6 - België

lONG EUROPA - Ti|n» Bilk Mn . EyuMiwtrut K - Gn.ia|« • NEDERLAND
JEUNE EDROPE - Belle getuit 9 - Ck de Oarlmn. Si Gillti Bniclln BELCIQUE
1UNGES EUROPA - POSTAMT WIEN S(WcoefftofUK)POSTFACH - OSTERREICH
JUNGES EUROPA - K. lohl kigtaboffitr. 28 - LANGENHAGEN HAN - DEUTCHLAND
GIOVANE EUROPA - e/o ON. VIA 01 PIETRA. M . ROMA - ITAUA
GIOVANE EUROPA - c o G.N. CASELLA POSTALE 1056 MILANO - ITAUA
IOVEN EUROPA - CALLE MAVOR.I - ESTUDIO N* l - MADRID II - ESPANA
IOVEM EDROPA - Zmo Mout Fcmira -.v R .̂blic< 36-7o D» ƒ A, liikoo. PORTUGAL

De JONG EUROPA BEWEGING heeft, in overeenstemming met de gelijknamige

organisaties uit alle europese landen besloten volgende programmapunten met alle

wettelijk toegelaten middelen te verwezenlijken :

- Het tot stand brengen van een GROOT EUROPEES RIJK, dat zich uitstrekt van

BREST tot BOEKAREST, van de NOOROKAAP tot ALGIERS.

- Het bevrijden van de bezette europese oostgebieden, en het beschermen van de

Rijksgrenzen tegen het RODE GEVAAR.

- Het uitschakelen van ditzelfde gevaar binnen de Rijksgrenzen.

. Het vrijmaken van EUROPA van het DOLLARKAPITALISME

- Door het invoeren van een europees NATIONAAL en KOMMUNAUTAIR

REGIEM, in Europa één noodzakelijke samenwerking tot stand brengen van

ARBEID en KAPITAAL, het doorvoeren van een grondige zuivering in de augias-

stallen van de huidige zogenaamd DEMOKRATISCHE machthebbers

Het tot stand komen van een struktuur waar van hoog tot laag de macht en de

verantwoordelijkheid berust bij de bekwaamsten.

- Daar de struktuur van dit toekomstig Europa niet op STATEN maar op VOLKEREN

berust, betekent dit voor ons gouwen :

EEN GROOT NEDERLANDSE GEMEENSCHAP IN EEN GROOT
- EUROPEES RIJK.

Een uitgebreid programma zal verschijnen in de eerstkomende uitgave van ons tijd-

schrift : JONG EUROPA, dat vanaf het einde van deze week zal te koop aange-

boden worden in alle goede dagbladhandels. Wie verdere inlichtingen wenst over

onze beweging kan zich wenden tot :

JONG EUROPA - Postbus 9, Sint-Gillis 1, Brussel 6



M A N I F E S T A A N 01
Noch Moekou, noch Washington.
Tuaeen hat oovjot-blok «n h»t yankee-blok, dienen wij oen groot gameenaeheppe-
lijk vaderland t» bouwani EUROPA. Dn*» taak.ia d* atrijd voor aan Europaae
eenheid, aan Europeea macht, een Europa» gemeenschep.
Van 8raat tot Boakaraat.
Oaxa Europaaa aanhaid on gemeenechap «trekt zich uit van Braat tot Boakaraat.
Ean dool van dit grondgobiad ia nog van one gaaehaidan. Miljoenen Europeanen
lovon einde neer don twintig jaar ondar kommuniatieche tyrannia. Hat ia onze
bedoeling hen te bavrijdan. Ooat-Ouitaere, Polen. Tejechen, Slovakan. Honge-
ren, Stilgaran, Reenenen, Servilxa, Kroeten, enz., zijn Europaanan. Zonder hen
ia EIIMM nnimllmdla- Een van enze eorate objaktieven zal dua zijn hat Yelto-
varraad ongedaan te maken. Yalta zal in de geechiedania ateada hat aymbool
blijvan van da onmacht en de lefheld van de plutokretiache denocrotie.
Moah koejaunieme, noch plutokratia.
Europa zei zich terug oprichten in da etrijd dia hat noot voeren, tegelijker-
tijd tegen hat aovjet-Mterialiem en tegen het yenkea-meterielieme. One en.
•ti-koMBuniame ia niat reaktionnair, d.w.z. paeelef. Wij zijn geen verdedigen
van onza deawcretiaehe ragimea, die Mijken en'ejacheran, verdorven ele ze
zijn door aan ouderweta agolatiach libereliaee en het enti-netionele wereld-
kepiteliemo. Wij willen niet eterven voor dit plutokretiache regime l
One enti-kommuniomo ia ravelutionneir. d.w.z. ektief, dinemiech !
Tegenover de kommunietieche gedachten «tellen wij de gedachte ven Europe, one
groot gemeonechoppolljk vadarlend.
Da democratie ie niet in eteet Europe te verdedigen.
Oe etrijd van "onze" democratieën tegen het kommuniame ie nieta andera den
aan lang* reeke vartragingemaneuvere, t.t.z. een lenge reeke ven verlooche-
ningen an terugtrekkingen. De democretieln vergenoegen zich ermee telkene te
proberen da alagan ta ontwijken. In het beete geval alagan zij erin een eleg
ta vooizien. Door hun verdeeldheid alagen de kommuniaten er nog ateede in
bondgenoten te vindan juiet bij dezen die beweren er teganatandare ven te zijn.
Wij vallen aan op IDEOLOGISCH vlek.
Onze etrijd, da etrijd om het wordende Europe zal op twee fronten gevoerd wor-
den i hat zal eeret en voorei een politieke kamp zijn, meer hat zal ook aan
ideologieche kamp zijn. Oe onwerkelijke komaiunietleche kleeeenmite moet en zei
wagaemiimd worden door onze ,in de werkelijkheid gewortelde opvatting over de
Euxaaalae volkerangemaanachap. Oeze opvatting zal zich keren tegen hat verlam-
mende dafaltieme ven hen, die béng en paaeief zitten te wechten tot de rode
mierenhoop ook hen zei hebben opgeeloktt zij zien wel det er ven de democra-
tieën niata te verwachten velt, meer hebben geen werkelijk ideëel in de pleete
ta atellen. EUROPA HEEFT OP POLITIEK EN OP SOCIAAL VLAK NIEUWE STRUKTUREN NO-
DIG. Da geboorte ven deze Europese eenheid en volkerengemeenechap zei due ae-
men gaan mat een redicele omvorming ven de huidige politieke en aociele in-
etallingan. Europa ie te groot em zich een ven onze kleine regimovormen te la-
ten aanmeten.
Europa zei ZELF zijn eaciala revolutie doorvoeren.
doop* heeft da roeping de sociale en politieke revolutie ta vezwezenlijken, ter vervanging van
ante veraleten "doBDcreUo", eerder plutokratte dar profiteur* te noaaan, en de tyrannieke bu-
leeufcratle der taamunUten, door het eolideriaae, geurend»eat op da waardering ven da aeneelljka
persoon an het faeiliala kedar, en zijn fundaatntalo verantwoordelijkheid tegenover de gseisn

De eeneen primeert op de "mierenhoop".
Oe pereean la door ajn eeheppend vermogen en zijn vaiantiioordalijkheidsesveal. het heelsslsmsnt
van de gmmMnachep. Daardoor primeert de eeneen op de kallektivitelt, meer ie hij ook volledig
verantwoordelijk voor tijn daden tegenover da gmnaeneehep in dewelke, en door dawilke hij leeft.
TCKN «T RACISME VAN ALLE KLEUREN.
Onze leer ia gegrondveet op de persoon, en niet enkel op het ree naartoe deze beheert. Mij zijn
dua principieel tegen elke vorm ven rassenhaat. Daarom verheffen wij one eet Umu OOK tegen de
huidige ontwikkeling ven iwarte en gele reduien. Europe ateet open voor allen dia ar willen le-
ven, op vuurnierili det zij Integrerend daal uitmaken van era» geneenechep. tn geen geval lullen
wij eohter dulden det da Blanke eena vamadard wordt.
DOK VOOR BLANKEN IS AFRIKA EEN VADERLAND.
Oe blanken uit Zuid-Afrlka, de blonken uit Algsril, da blanken uit Angola an eldere heren thuii
in Afriko. Zij ajn er getonn. Voor hen ie deer het vadarlend. Zij elleen hebben Afrike uit da
Steantijd getrokken. Sana zijn ze (inda EEUWEN in Afrika gevestigd, zoals da Zuid-Afrikansre.
H*n d«ingen hun geboortegrond ta verloten kont niet ter spreke. Heel Europe Iel hen hulp «n
•teun verlenen. In Euxopa oorden ds Zwarten goed on tv in gen l zij bezoeken er tscT-niicha xcholen

z.a.z.



Blonken uit Afrika vordert, kunnen «ij bijgevolg mogelijkwljdaring

KtJ etaijdsn voet d» verdwijning van het proletorlaot.
den zadst ze hun «aardigheid «n vae«ntwoardeUJbheld tanig kunnen opneem. HIJ lij* i
*egene>e»üsie van de klaeeonatrijdriiyte. Het belang oWHoasen" oost tot sijn «u* verhouding
amden teruggebracht. O* ereplaeta gaat neer dé arbeid van d* «iiHDii, de enige iiiÉaiilii.
Onaa htfieiuhia al g»mui»uveel zijn op ieder* ponoenlijko preetotioo. kSJ otreven mar Mn di-

* "**
i on neziaae behoren tot het verleden,

at anti-faedrtiaBne zin, iü»t enkel k*ndasaoMef on
•elftf aotadelljlr vdor EuMpe*e «ailiaiu. Nae-faeeiaae ia aan NB»*! Ia*., Art «ij
allaan roede lajgeifc zijn totale mdoellieffondhsid en zijn erfeUJka belaeting. En

ia ta

ia op dit ogenblik enkel een der vela ;
mtAMttÊmmt&J

, TEGEN ELK ENG fftTRIOTISNE.
van eng nationale «kwant,

of to handhaven. Deze
van OEN Europese w

l vinden in oen «ekrechtigs
VOOR ON VOLKS, EEN CÉMPEES EUROPA.

zijn. Een kenfadsreal of Staeta-Europe (a la de Geula)
ingewikkeld» epvettingen zijn enkel nuttig a* hot

l a* de bdjaeaeolingen ta verbergen van-hen dia za verdedigen. Noontene la het i
art. Een

zaal* net nu ie - naar ds
dia hst werkelijke Cueopo der

HIAOmMOIGE, DUS GEWAPENDE NEUTRALITEIT.
, en etark zijn. Storkto varonderatelt ook» niet vaar aUae

lijn ao-a* <li'Ü|r lajaaaeliteit veranderetelt bewapening en
hrt eavjrt blek laten wij open els ongelijkheid, «eorover onderhandeld kon
eketttoMle naeat da tenarleHetieihe eovjet aacM die nog eteeds van wezelanisrsrrnnptj
ia IJarirtl aagelljk «anneet aan voldoende atork etaet en voortdurend wookzaae i*.
HEntNlIttM VAN DUITSLAND OOQR'OE HERENIGING VAN EUROPA.
Hrt »tlifiiew oe* Ouitoe aantoklng ie een deel en een voorwaarde'der Europees horeniginV. Hrt
aart «ajlailfcla' ie» Hen in HM kader van de Europees neutraliteit. Oe eovjete zullen in» Uu il
naat* MMejan aurnon laaden tot het dulden van een Duitse hereniging, zolang Europa oen U.S.A.-
eatoUÜM aal blijven.
AfiriKfti MTUUILIJKE VERLENGING VAN EUROPA.
Afkifca aart laven in verbondenheid aot Eurape i het ie er de natuurlijke verlenging ven. Hrt ia
OHM plicht een verband een ta geen aet de Afkikeenee volkeren door hen ta helpen ,e*t olie oid-
delen. zich een geeetelijke on ooteriele ontaikkaling ta veroveren die hen zal bevrijden on hen
in staat zal stellen tot weerachtige onafhankelijkheid.
EUROPA DIENT HET U.N.O.-CIRKUS TE VERLATEN.
Curope ooet zich terugtrekken uit de U.N.O. Meest een «ereldeeeht spreidt dit m poules» een wer-
kelijk eohendelig deeegogioeh eengsel ten .taan van koawnletiaoho on izoiiuielliiilii ondeugden.
CMnaa kan tn aart aTLf lijn binnenlanaM eangeloganhoden regelan. Het aart tieh nirt onderwer-
pen oen de grillen on da •goede diensten» ven de UNO. In werkelijkheid aart hrt Mar oe een de-

; •sjeeiie» opbod tueeon da USA- en ÜSa* blokken, die zien einde *^"*«- Jeer verbanden hebben,
OB goMBenliJk alk* tsoitpiel vaar hun profijt uit ta buiten.
N.A.T.O. EN EUROPA l EUROPA MOET ZIJN EIGEN KERNWAPENS HEBBEN.
Oe NATO eaet behouden blijven, in efwochting tot Eurape in etaet ie telf zijn verdediging on de
baaahendng ven zijn neutraliteit One deel ie i gel ijk een zuiver
verdedlgingeoxoesn in de ploota ta stellen van ds NATO, die oen USA-biJhute ie. Europa i
een eigen lieinooUit beschikken, deer deze heden de enige afdoende «eerborg vozat voor d* Europe-
se neutraliteit tuaaen do twee grote rivaliserend* blokken.
EEN EUROPESE NATIONALE RAAD, EEN EUROPESE ARBEIOS RAAP.
Hij danken dat dé boete fozaule voor aan Europeee eenheid en volkeiengeaeenerhep hsetest in het
in werking etallan van i - een Europees.National* Rood, een politiek licheoBi

- een Europees Arbeidereed, vertegenwoordiging dsr belangen van i
alle Europeee hond- en goosteoerbeidoro,
ALGERIJE EN BERLIJN t TWEE FRONTEN, oen ENKELE OORLOG.
Zowel in Algeril ele in Berlijn strijdt Mn om de verdediging ven Europa. Hat gaat hier OB den
en dezelfde etrijd. Wij zijn voorstanders ven een Europeee Algerii en lullen niet dulden dot dl
tegenetendsrs van Europa zich meester maken van de hiddellendse 2se. Wij zullen in Algeril blij-
ven en er hulp verlenen aan arze Europese wapenbroeders, dir daar strijden voor UM5.

DIT MANIFEST IS TE\ UI ~r>.
L! •'•'. ':

, JCI«IG EUPCPS, AFOELIK'G 's
>'Ai ^ECXSnAAT 1 ?
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Jeune Europe

Junges Europa

Voung Europe

Ung Europa

Joven Europa

Jovèm Europa

Qiovane Europa

G E A C H T E : H E E R ,

A M S T E R D A M

A M S T E R D A M ,

(datumstempel in blauwe inkt:

1 1TOV.1962, vaa origineel oj
deze lichtdruk niet doorge-
komen).
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" J O N G E U R O P A "

(onleesbare handtekening in blauwe inkt
van origineel op deze lichtdruk niet
doorgekomen).
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Bijlage

Op woeeJTdag 14 augustus ondertekende de Nederlandse ierste Lïinister-
DE QÜA2Y de SCHAFJELLJKSOE KAPITULiTIE SIHDS 14 LEI 1940.

Door dese kapitulatie worden de inboorlingen van iOEUW GUUJEA, waarvc
Nederland de verantwoordelijkheid op sich had genomen hes tot een raenswaardi
bestaan te leideni AAN IE KaPPEEiSMELEERS VAN 3CH1IEO overgeleverd.

De veran-fcvoordeli jkheid voor d eze nieuwe LIISDAAD OEGE1I D3 lltülJ
VAIff ECHTER ÏJET AIIEEIT O? OBZE aiïAKKE REGEERDERS. Zij valt ook op de U.K. d
de internationale organisatie die op dit ogenblik een doodgewone speelbal ie
geworden van de grillen van kleurlingen en onbekwamen , en die zich als hoogg
doel schijnt gesteld te hebfcen alle overblijfselen van d e ïfesterse en
Europese bescl.aving uit te roeienf en de jonge afrikasuse en aziatische vol-
keren in het steentijdperk terug1 te stoten.

In Kongo v/orden weer - bij gebrek aan aüder voedsel - volop mensen
gegeten. In Katagga is er nog voedsel, dus weg ermee t in Katanga moet
dezelfde chaos ontstaan als in Kongo, in Hieuw (Juinea moet opnieuw ellende
en hongersnood heersen.

3TJROPA staat machteloos toe te kijken. Eerst stond België alleen :
•wij Nederlanders hebben hen in 1960 in de steek gelaten. Dan stond Portugal
alleen, en onze weldenkende kranten schrijven dagelijks roerende artikels
ten voordele van het zelfbeschikkingsrecht des Bantoe's in Zuid-Afrika.

: GISïSBEJ 'VEHKOCHT LSH KOEGO, VjkIIDiA& T^HICOOPT HEK
A, iaDRGtaJ 21AL iïUID-iüRIKA. 2R ilOETESf MS GBLOVEH. 33J O^RilOROEN

V/IJ 23IF 2L1 iEU KIEEJ .iKKOCKDJE TUSSEN ^ÜiRIKA 31* RïïSLöiTO.

Er ia slechts één enkele oplossing : cle onmiddellijke eenmaking van
3TJROPA, onder éé'n centraal gezag voor v/at Leger, Buitenlandse betrekkingen
en Ekononiie betreft.

Het uitschakelen van de talloze kleine rejjerinkjes van de onbekwame^
egoïsten, cc. e slechts aan hun eigen belangetjes deuken f en daar'.'-oor ons
patrimonium verkwanselen.

In aei 1J40 heeft de Nederlandse bsvolking sich bij de kapitulatie
niet ïieergelegd.Zij heeft het verzet verkozen "boven de vernedering.

Waren de Nederlanders van 1940 uit ander hout gesneden dan die van
1962 ?

VOOR SM SOÜIRIC SüROEfi. DAT NIET iSÏÏR KAPIKJ3EER1 YOGR SGS&tRBO'S EU
SCEaASSTDRIO'S EiT i

7003. SELI EUROPA VAK BEEST TOT 30EKABSST,

70 OR SEW EUROPA TSGEK HOSIIOU, iOlIOER U.S.A. , vrij van Dollarkapita-
listen en van Sovjetoader drukking,

MJ IS EiT TIJD. 3ILrIT AAIT BIJ 3EÏ 1TEUW STJROEES VERZET !

03ÏEEDT TOS TOT JOKG IÜUROPA

J O N G,

UiUÏEAïUSÏISCH

3 U R O P A

Eyssoniusstraat 15

J01TG EUROPA - Jean Thiriart - Postbus 2 - Steenweg op Charleroi - Sint Gill:
Brussel 6>
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Betreft "Jong Europa".

van de organisatie "Jong Europa" is niets meer ver-
nomen. Ook het orgaan van deze organisatie werd tot
nu toe niet meer ontvangen.

Het lijkt waarschijnlijk, dat deze organisatie in
België zelf eveneens weinig aantrekkingskracht heeft.
Hoogstens heeft zij misschien nog enige kans, zij het
niet groot, onder Walloniers.
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présente :

Le protocole européen
signé a Venise Ie 4 mars 1962

POUP rAllemagne : voii THADDEN
POUP l'Angleteppe : Sip OSWALD MOSLEY
POUP la Belgique : JEAN THIRIART
POUP l'Italie : GIOVANNI LANFRÉ

A. MELLINI POINCE de LEOX
Comte ALVISIO LOREDAN

La date du 4 mars 1962 est a retenir. F.lle marque la crcation d'un PARTI NATIONAL-
El'KOPEF.N axé sur l'idée de l'unité européenne. Ce nouveau parti a la différence de tous les partis et mou-
vemcnts prétemlument « européens »

•Ar n'accepte pas Ia satellisation de l'Europe occidentale par les Etats-l nis.
•A- ne renonce pas a la réunification de l'Europe par la récupération de nos territoires de l'Est, de la

Polo^ne a la Bulgarie, en passant par la Honerie.

Les partis représemós a la conférence de Venise
en mars 1962 était l'Union Movement anglais. Ie
Reichspartei aliemanci. l'Oreanisation Jeune Euro-
pe. Ie Mouvement d'Action Civique beige et Ie Movi-
mento Sociale Itaiien, organi.sateur de la conférence.
1) Les partis en question oiit signé la Déclaration

Europèenne revue par la conférence, la déclara-
tion originale ayant été agréée a l'avance par tous
les partis présents. mais restant sujette 4 des
amendements de détail par la conférence.

21 La conférence a décidé de constituer aussitót que
possible un Bureau de Liaison entre les partis na-
tionaux d'Europe qui. Ie 4 mars 1&6-, ir.it donné
leur accord & une pplitique commune.

31 La conférence a décidé que les représentants des
partis en cause se réuniraient a l'avenir tous les
deux mois afin de maintenir une liaison.

4) La conférence a recommandé aux partis représen-
tés, ainsi qu'a tous ceux qui pourraient adhérer
a la Déclaration, de changer leur nom en Parti
National-Européen. Les représentants anglais, bei-
ge et allemand ont exprimé leur intention de
derriander a leur parti d'envisager ce change-
ment de nom.

5) La conférence a ensuite exprimé l'espoir QUP les
partis représentés iraient aussitót que possible
au-dela du principe déja accepté d'une politique
commune et d'une liaison reguliere pour accepter
Ie principe d'une direction centrale. Cela signifie
que les représentants égaux des partis se rencon-
treront régulièrement autour d'une table ronde
pour édicter dans son jjrincipe une action com-
mune des partis qui sera appliquée dans Ie détail
par les partis dans leurs pays respectifs.

LE PROTOCOLE EUROPÉEN
NOUS, Européens dépositaires d'une tradition issue de la Qrèce cïassique et de Rome

et d'une civilisation qui durant trois mille ans a donné la pensee, la beauté, la science
i l'humanité et l'a guidée, éprouvant l'un pour l'autre Ie sentiment de parenté étroite
d'une grande familie dont les querelles du passé ont démontré l'héroïsme de nos peuples,
mais dont la division dans l'avenir menacerait la vie de notre continent1 d'une ci^struc-
tion p&reille è, celle qui a abattu Ie génie erec et permis Ie triomphe Ac valeuri t-trangères,
nous proclamoiis aujourd'hui avec fierté notre communion européenne ciüiis los proposi-
tions urgentes et concrètes qui suivent et qui définissent notre génération, lanuel le rptuse
les actuelles politiques de division, d'atermoiement et d'asservissement au n:atéria!isme
destructeur des puissances extra-européennes devant lesquelles ne dcivent jamais fapitu-
ler ni la grandeur do notre histoire, ni la puissance de notre economie, ni la noblesse de
nos traditions, m l'inspiration de nos idéaux :
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L'Europe en tant que Nation doit devenir une
réaüté Cela signifie que l'Europe aura un gouverne-
ment, central dans les domaines de la politique
étraust-re, de la défense, de l'economie, des finan-
ces et du développement scientifique. Cela ne signi-
fie pas une américanisation par un brassage complet
des pfuples ouropéens, qui n'est ni souhaitable ni
possible.

Le gouvernement européen sera élu par Ie vote
libre de tout Ie peuple d'Europe tous les quatre ans
au cours d'élections auxquelles tous les partis pour-
ront participer. Ce vote se traduira par l'élection
d'un parlement qui aura Ie pouvoir de designer Ie
gouvernement et, a tout moment, de Ie renverser
par uu vote de censure acquis a la majorité des deux-
tiers. Soumis & ce pouvoir qui peut Ie destituer. Ie
gouvernement aura pleine autorité pour agir, durant
son U-mps d'exercice du pouvoir, afin de faire face
atix rapides événements du nouvel age scientifique
et afin de traduire dans les faits la volonté du peuple
comme elle a été exprimée par la majorité qui s'est
dés»agée du vote.

Les parlements locau.x, dans chaque pays
menibre de la Nation Europe, auront tous pouvoirs
en matière de problèmes sociaux et culturels; mais
ils resteront soumis au pouvoir supérieur du gouver-
nement européen en matière de finances et dans
les autres domaines définis comme tels, et notam-
ment en ce qui concerne la direction économique.

La direction économique du gouvernement sera
exercée sur la base du mécanisme salaires-prix, afin
d'assurer des conditions égales de compétition loyale
dans de mémes industries par Ie paiement de mêmes
salaires, de mêmes appointements, de mémes p«n-
sion.s et de bénéfices lésitimes a mesure que la scien-
ce accroitra les moyens de product ion pour un mar-
che assuré, établissant ainsi l'équilibre continu entre
la productipn et la consommation, éliminant la misè-
re et Ie chómage et élevant progressivement Ie Stan-
dard de vie.

Le capital et Ie crédit seront mis a la disposition
des réijions sous-développées d'Europe a partir du
surplus qui est a présent expatrié de notre continent.

L'intervention du gouvernement aux trois points-
clés des salaires, des prix <oü prévalent des conditions
de monopoles) et de l'achat a long terme de produits
agricoles ou autres produits élémentaires, s'ayèrera
nécessaire pour créer Ie troisième système celui d'un
état de producteurs sur la base d'une société libre,
laquelle sera supérieure a celle qui est dominee par
la finance sous Ie capitalisme américain et & celle qui
est dominee par la bureaucratie sous la tyrannie
communiste. C'est sans trève notre devoir de solida-
nté au sein de la communauté européenne que de
nous aider les uns les autres pour combattre la
dc-struction de la vie et des valeurs européennes, de
i'extprieur comme de ['intérieur, par l'agression ou-
verte ou clandestine au profit direct ou indirect du
communisme.
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Les industries déja nationaliseer seront mieux

dinsrées par la propriété des travailleurs ou par Ie
syndicalisme que par la bureaucratie étatique, mais
lê système du mécamsme salaires-prix enlèvera, au
moniont du plein développement, toute valeur a Ia
question de la propriété de l'industrie en raison de la
décisive direction économique du gouvernement élu

et procurera une telle prospéritö que les travailleurs
ne trouveront plus d'intérèt dans des controverses
qui appartiennent au XIX' siècle.

Avec la création de la Nation Europe en tant
que troisième force assez puissante pour mainrenir
ta paix, un objectU urgent du gouvernement européen
sera d'imposer Ie retrait immédiat des forces russes
et américaines des territoires et des bases militaires
qu'elles occupent en Europe. L'Europe doit ètre aussi
puissamment armee que l'Amérique ou la Russie
jusqu'a ce que puisse être obtenu un desarmement
mutuel a l'initiative de l'Europe, laquelle ii'aura pas
de raison de craindre des problèmes économiques
.poses par Ie desarmement comme c'est ie cas pour
l'Amérique capitaliste, et n'aura no.n plus aucune
raison de mettre la force des armes au service de
l'agression impérialiste comme Ie fait la Russie com-
muniste.

La naissance de l'Europe en tant que troisième
grande puissance mettra fin a l'ingérence politique et
militaire de l'O.N.ü. parce que ces trois grandes
puissances seront alors capables de traiter directe-
ment et efficacement entre elles. La paix du monde
sera plus surement maintenue par Ie contact direct et
permanent entre ces trois grandes puissances qui
représentent la réalité au lieu de l'illusion et de
l'hyppcrisie onusienne. La production des armes
nucléaires sera limitée & ces trois grandes puissances
jusqu'a ce que puisse étre assuré un desarmement
mutuel.

II sera mis fin au colonialisme. Un moyen sera
trouvé de maintenir ou de créer en Afrique des états
sous gouvernement d'origine non-européenne mais
africaine, pour environ les deux tiers du continent:
et d'autres états gouvernés par des peuples d'origine
européenne ou africaine pour environ un tiers du '
continent. Dans les territoires non-européens, tout
Européen qui choisira de rester ne jouira ni du droit
de vote ni des droits politiques mais bien des droits
civils. Il sera dans la même situation que tout resi-
dent étranger dans un pays, soumis a l'observance
des droits humains essentiels qui ont cours dans la
communauté, par arrangement réciproque entre les
territoires européens et non-européens. Réciproque-

• ment, Ie non-européen demeurant dans les territoires
européens ne jouira ni du droit de vote ni des droits
politiques et sera soumis a l'observance des mémes
droits humains fondamentaux. Les gouvernements
multi-raciaux font faillite partout en raison de l'exi-
gence des non-européens d'un vote par personne,
système qu'il ont appris de l'Occident, et deviennent
de sordides eseroqueries qui ne peuvent que
retarder Ie jour de la reddition blanche au lieu
de résoudre Ie problème. L'adoption franche d'une
nette division est infiniment meilleure. L'Europe doit
décider partout de ce qu'elle garde et de ce qu'eile
abandonne. Les Européens, urus, ont Ie pouvoir d'en
décider. Aujourd'hui, ils ne leur manque que la
volonté de Ie faire. Nous maintiendrons ce qui est
vital pour l'existence de l'Europe et, en toutes cir-
constances, nous resterons fidèles a nos compatriotes
européens, particulièrement dans les territoires afri-
cains oü ils vivent actuellement sous la menace.

L'espace couvert par l'Europe entiérement unie.
comprenant les pays qui doivent étre libérés par IPS
retraits russe et aniéricain, les Dominions bntanm-
ques et les autres territoires européens d'outre-mer,
ainsi qu'approximativement un tiers d? l'Afnque, «'Et
une exigence pour assurer une existence decente aux
Européens dans un système de producteurs et de
consommateurs qui sera libre, d'une part, de l'usure
et du capitalisme, d'autre part. de la demagogie et
du communisme. A l'inténeur de notre nation euro-
péenne, Ie cénie de la science moderne se joindra a.
la culture issue de trois millênaires pour créer sons
cesse des fonnes pius hautes de la vie européenne qui
jontinuera ainsi a être la bource d'mspiratiorl de
l'humanité.

LISEZ, chaque semaine, NATION-BELGIQUE. En vente dans tous les kiosques a
journaux en Belgique. Specimen gratuit sur simple demande.
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Jong Europa (Nederland).
Van. da organisatie "Jong Europa11 (Nederland) ia tot
op heien geen verder nieuws vernomen.
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"Jong Europa".

Van de "Jong Europa" beweging in Nederland gaat nog niet veel
activiteit uit. Daarvoor is ze nog teel te klein. De mogelijk-
heden en middelen zijn t.n.t. nog zeer beperkt. Ook het feit,
dat in Nederland gewerkt moet worden met het in België gedrukt
blad "Jong Europa" is zeker geen stimulerende factor, omdat
stijl en taal hier niet aanslaat.
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" . J O N G - E U R O P A "

1 . NA A M ; 5. GEHUWD/ONGEHUWD *
2 • VOORNAMEN; s» BEROEP:
3 « DATUM EN PLAATS VAN GEBOORTE:
4 • GESLACHT: 7. SCHOOLOPL.:

s • WOONPLAATS:
9 . ADRES:

10 . NAT l O N A LITE IT:

11 . DENT U IN M I L I T A I R E DIENST GEwEEST? JA/NEE *

1 1 A » ZO JA,WELK ONDERDEEL: VAN TOT RANG:
W BV *» •• <M •» W — — ~— «•» •• •— «V ̂  ̂  «• — — —» —• «- •— — — -M — »•• ̂  fm ̂  «H W ••• — •» ̂  —• —• «•• «•>•• ̂  — •• •>• M — ̂  •• «v •• KB ̂  «B «v «M •» •• ̂  «M «B •• .

12 • EVENTUEEL ANDERE (NJET NEDERLANDSE) M I L l T A t R E OPLEIDINGEN?
12A« ZO dA, WELKE? RANG;
13 • DENT U LID VAN EEN DER NE DE RL. POL l T l EKE PARTIJEN? JA/NEE *
13 A « ZO JA , WELKE?
14 . DENT U LID VAN EEN DER NE DE RL« JEUGDORGA N l SAT l ES? JA/NEE *
14A* ZO JA, WELKE? FUNCTÏE/RANG:
15 • WAS U VROEGER LID VAN EEN DER POLITIEKE ORG.? JA/NEE *

15A- ZO JA , WELKE ?
16 • WAS U VROEGER LID VAN EEN (POLITIEKE) JEUGDORG. JA'/NEE +
16A. ZO JA, W.ELKE? FUN CT I E / R ANG •

17 • HOE DENT U IN KONTAKT G E BRACHT/GEKOMEN MET «JONG EUROPA"?

18 • WAT DEWEEGT U LID VAN ONZE O R G A N I S A T I E TE WORDEN?

19 • BENT U IN HET BEZIT VAN EEN MOTORRIJTUIG? JA/NEE
19A» ZO JA, WAT VOOR SOORT?
19D. DENT U IN HET BEZIT VAN EEN RIJBEWIJS? JA/NEE *
19C« ZO JA, VOOR WELKE CATEGORIE GELDIG?

20 • MEENT U ZICH DOOR UW LIDMAATSCHAP VOOR DE O R G A N I S A T I E
«JONG EUROPA" V E R D I E N S T E L I J K TE KUNNEN MAKEN VOOR DEZE?

2OA« ZO JA, OP WELKE WIJZE?

21 • ALS WAT WENST U ZICH OP TE GEVEN?
A. : M I L I T A N T A F L. 7»5O PER J A A R *
D.: JONG MILITANT X F L. 3,75 PER JAAR (TOT 24 JAAR) *
C. : STEUNEND LID A FL»15,OO.PER JAAR +
D.: ECHTGENOTE LID ,\ L. 1,5° PER J A A R +
E.: MET ADONNEMENT OP BLAD "JONG EUROPA JA/N^E *
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Betreft "Jong Europa* (Nederlandi»
i omstreeks half maai

'63 werd een gestencilde
uitnodiging ontvangen voor een door de beweging
"Jong Europa" te houden konkaktmiddag op 7-4-'63
te 15.- uur in hotel "Kagenaar", Stationsplein 6,
UTRECHT.
Als agenda staat daarin aangegevent

1. Opening door de gebiedsleüer van Groningen.
2. Wat is en wat wil de beweging "Jong Europa".
3. Eé'n onzer Vlaamse kameraden belicht de aktivi-

teiten van "Jong Europa" bij onze Zuiderburen.
4. PAUZE, waarin verkoop van Arochurea e.d.
5. Overzicht van de vorderingen van JE in Eurcp».
6. Algemene discussie.
7. Sluiting (om ongeveer half zes).

onder de uitnodiging, namens de organisatoren, de
naam was vwn&eld van Tijmon BALK Mzn., Eyssoniusatr.
15, Groningen.
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JONG EUROPA - JONG EUROPA - JONG EUROPA - JONG EUROPA

U I T N O D I G I N G

DE BEWEGING "JONG EUROPA" NODIGT U UIT TOT HET BIJWONEN

VAN EEN OP'K/APRIL 1963 TE HOUDEN KONTAKTMIDDAG IN HOTEL

"KAGENAAR", STATIONSPLEIN 6, UTRECHT. AANVANG DER VERGA-

DERING DRIE UUR 'S MIDDAGS. DE AGENDA VOOR DEZE BIJEEN-

KOMST IS ALS VOLGT::

1. Opening door de gebiedsleider van Groningen
2. Wat is en wat wil de, beweging "Jong Europa"
3. Eén onzer Vlaamse kameraden belicht de akti-

viteiten van "Jong Europa" bij onze Zuider-
buren

4. PAUZE, waarin verkoop van brochures e.d.

5. Overzicht van de vorderingen van JE in Europa
6. Algemene discussie .
7. Sluiting (om ongeveer half zes)

Europa moet bevrijd worden:

het Oosten van het onmenselijk sovjetjuk,
;

het Westen van de USA-dominantie :

TEGEN MOSKOU - ZONDER WASHINGTON =

V O O R E U R O P A

VERSTAAT DEZE OPROEP !

HET GAAT OM EUROPA !!

HET" GAAT'OM V ! \\s de organisatoren,

Tijmon BALK Mzn
Eyssoniusstraat 15
Groningen



Jong Europa

Op zondag 7 april j «l» heeft Jong Europa in een hotel te
Utrecht een bijeenkomst gehouden, waaraan door ongeveer 30 per*

sonen is deelgenomenf de helft hiervan waren vermoedelijk Belgen
en voorts waren waarschijnlijk ook aanwezig een Rus, een Bulgaar

• beiden studerend in Parijs * en een Engelsman*

Als leider van de vergadering trad op Tjmon Balk uit Gronin-
gen*

Een Nederlander besprak de doelstellingen van Jong Europa.

Voorts sprak hij over "het probleem Europa", waar de vrij*

heid schijn is, immers een deel is bezet door vreemde machten (de

Russen) en het IJzeren Gordijn ligt maar een paar honderd kiloma*

ter van ons verwijderd* In West-Europa worden wij uitgebuit door

de Amerikaneni zodat de zelfstandige positie van Europa is ver*

dwenen» Slechts Frankrijk loopt niet aan de leiband van de Ver*
Staten. Door de schuld van de Ver* Staten zijn Congo, Algerije.

Indonesië en Ifieuw-Ouinea verloren gegaan.

De parlementaire democratieën hebben zich volgens spreker
overleefd*

Een Belg besprak daarna het ontstaan van Jong Europa en deel*

de mede dat contact bestond met de beweging van Sir Oswald Mosley.

Tenslotte sprak een der aanwezigen over Japan, hij kritiseerde
de oorlogsverklaring aan dat land door Nederland, die ons Nederlands*
Indie kosttet hij verweet de Nederlandse regering de ondergang van
onze gehele vloot en roemde de overval op Pearl Harbour door hem be*

titeld als geniaal.



RAPPORT VAN B.O. origineel

AAN: BV - HC(CS)
Hr.: 5819

.t organisatie : —
aard : Bijeenkomst van de organisatie "Jong Europa" te Utrecht op 7-̂ -1963.

CD/

In enkelvoud verzonden. DAT. 6 M E11963

Op 7-4-63 vond ir. een zaaltje van hotel"Kagenaar"te Utrecht eer.
"bijeenkomst plaats van de organisatie "Jong Europa". Het besluit
daartoe was genomen op een bijeenkomst van het bestuur van
"Jong Europa" in Nederland, enige tijd gleden gehouden in Ca-
rillon te den Haag, Hierbij werd toen bepaald, dat de organisa-
tie van de bijeenkomst in Utrecht in handen van de afdeling den
Haag zou blijven. Hieraan is niet strikt vastgehouden. Zo is de
zaal te Utrecht gehuurd door uit Jroningen. De uitnodigin-
gen voor het bijwonen van de vergadering is eensdeelé verzorgd
door uit den Haag, anderdeela door uit Groningen.
Nagenoemde leden van "Jong Europa" in "ederland werden o.m. uit-
genodigd t



Uitnodigingen waren verder verzonden aan alle studentenorganisa-
ties in Nederland, aan het. bestuur van het "Algemeen Nederlands
Verbond" en uiteraard aan "Jong Europa" in België.
Van deze organisaties waren aanwezig:

Het totaal der aanwezige Belgen bedroeg ongeveer 12. Het totaal
aantal bezoekers der vergadering werd op 70 a 80 personen geschat.
Andere dan de hiervoren genoemden zijn niet net name bekend gewordat
Voor de aanvang der vergadering onderhield men zich een uurtje
"onder elkaar", teneinde elkaar te leren kennen, want de meesten
hadden elkaar nog nooit gezien.
Te onstreeka 15.30 uur opent met een woord van welkom de ver-
gadering. Hij richt zich ten deze speciaal tot , die uit
Engeland is overgekomen om nader kennis te maken met "Jong Europa"
op het Europese vasteland.
Hij deelt verder mee dat , die een korte inleiding zou

x~ houden, verhinderd is de vergadering bij te wonen i.v.ra. werkzaam-
heden, zou werkzaam zijn in een ziekenhuis).
Daarom zal deze taak worden overgenonen door de heer ,
aan wie hierna het woord gaf.
Deze stelt daarna, dat ''uropa na de oorlog in een positie terecht
is gekomen, dat het geen enkele zelfstandigheid meer bezit. In het
coaten zijn .̂ rote dolen bezet door Rusland en de rest wordt gere-

- /en bevoegd geerd/door Amerika. De zelfstandigheid is volkomen teloor gegaan.
T n 'tusla.'id wordt door een minderheidsgroep eeh politiek van onder-
drv,kkin,r r^voerd en elk verzet daarentegen wordt hardhandig de kop
i n =•« d ruk t.. De Amerikaanse politiek in Europa heeft tot gevolg ge-
had, dat ^ederland uit Indonesië, België uit de Kongo en Frankrijk
uit Algerije is verdreven. De belanden van deze landen zijn opge-
offerd aan de Belangen va'n Amerika. Vo-or het OOP- van de wereld
zijn de landen van 'uropa zelfstandig, maar in feite lopen zij ge-
heel aan de leiband van Amerika.
In de "AVi'' naakt Amerika de riienst uit. Met zijn deze dingen, waar-
te-^en "Jong "luropa" zich verzet. ','? zullen ons moeten inzetten om
onze e i'-onwaar d e te herwinnen en verder strijden voor teruggave

— van hetgeen verloren



Tn economisch opzicht moeten we onr vrijmaken van Amerika en moe-
ten we streven naar ern onafhankelijk Europa. Be pogingen van
Frankrijk in deze kunnen we toejuicher. Het Franse staatshoofd
streeft naar een eir'en kernmacht. In dit streven moeten we een
po.crirg zien ^uropa haar macht te doen herkrijgen. We zullen moeten
streven naar het opbouwen van een nieuwe structuur in Europa. De
Pr-rlementaire democratiën hebben zichzelf overleefd en moeten ver-
dwijnen voor «en populaire democratie met eer doelmatige werking.
Het is hieraan waaraan wij onze kracht willen geven.
Na beëindiging van zijn inleiding bedankte voorzitter sprekee
voor zijn heldere uiteenzetting, waarna hij het woord gaf aan

ï'eze deelde mede, dat hij in zijn betoog niet zal ingaan op Neder-
landse politieke verhoudingen, omdat hem zulks als gast niet past.
Een voordeel vond hij het, dat "Jong Europa" in Nederland onge-
stoord kan vergaderen. Dit is in België niet zo. Daar wordt "Jong
Europa" op velerlei manieren geboycot. Hij ging daarna in op het
ontstaan van "Jong Europa".Bit is een gevolg van de politiek, die
na de tweede wereldoorlog in Europa is gevoerd, min of meer onder
leiding van Amerika. Bij velen is al direct na de verdragen van
Yalta en Potsdam critiek geleverd op de inhoud hiervan.
Het onbehagen, over de inhoud van deze verdragen, is in de loop
van de naoorlogse jaren bij velen nog gegroeid, doch heeft pas
meerdere vorm gekregen, toerdbleek dat verschillende landen afstand
moesten doen van hun koloniën. Hieruit is de vorming van "Jong
Europa" gegroeid. Van de zijde der bestaande machten is "Jong Eu-
ropa" tot nu toe echter steeds o.p verzet gestuit. Aanhangers in
België zijn meerdere malen gearresteerd geworden, doch ze moesten
toch weer worden vrijgelaten.
Niettegenstaande alles is de beweging gegroeid en er zijn thans
afdelingen in Nederland, België, Frankrijk, Italië," Spanje, Portu-
gal, Duitsland en Noorwegen. In Spanje en Portugal wordt de bewegkg
sterk~ tegengewerkt en worden leden gearresteerd. In Engeland wordt
contact onderhouden met 3ir .
Hen tracht ons te doodverven als fascistisch of neo-faacistisch,
vooral in de pers. Men weet echter niet wat dit betekent. De grote
tegenstand die wij ondervinden komt van de kapitalistische belan-
gengroepen. Toch laten wi$ ons niet weerhouden. Wij zijn jong en
energiek en we zullen ons moeten richten tot de jeugd.
Onze gemiddelde leefti.id is jong en .dit geeft de kracht om de ver-
rotte resten van de huidige democratie op te ruimen.
Hierna bedankte de spreker en werd de pauze aangekondigd.
Tijdens de pauze konden door belnngstellenden vragen worden inge-
leverd, dié dan na de pauze beantwoord werden. Hiervan is door
verschillende gebruik gemaakt, welke vragen door en/of
door werden beantwoord.
Te omstreeks 17-On uur waren al de vragen beantwoord, waarna
mededeelt dat hij de vergadering moet verlaten, omdat hij nog een
vergadering in hotel Noord-Brabant te Utrecht qkoet bijwonen, die
belegd is door de Nieuw Democratische Partij. Hij wenst ieder wel
thuis en verlaat de vergadering.
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JONG EUROP
Postbus 9
Sint-Gillis 1

Steenweg
Brussel

op
6

Charleroi
- België

J O N G EUROPA - Tijmon Balk Min. . Eyssoniasstrsat 15 • Groningen - NEDERLAND
JEUNE EUROPE - Boite postale 9 - Ch de Charleroi - St Gillet Brnielles BELGIQUE
JUNGES EUROPA - POSTAMT WlEN 8(Wederthorgasse) POSTFACH - OSTERREICH
J U N G E S EUROPA - K. Kohl hindenbargstr. 28 - LANGENHAGEN HAN. DEUTCHUND
G I O V A N E EUROPA - c/o ON. VIA Dl PIETRA, 84 - ROMA - ITAL1A
G I O V A N E EUROPA — c/o G.N. CASELLA POSTALE 1056 - MILANO - 1TAUA
JOVEN EUROPA - CALLE MAYOR.I - ESTUDIO No l . MADRID H - ESPANA
J O V E M E U R O P A — Zarco Moniz Ftrrtira -av. Repoblica 36-7o Dt/A, Cisboa, PORTUGAL

De JONG EUROPA BEWEGING heeft, in overeenstemming met de gelijknamige
organisaties uit alle europese landen besloten volgende programmapunten met alle

wettelijk toegelaten middelen te erwezenlijken :

- Het tot stand brengen van een GROOT EUROPEES RIJK, dat zich uitstrekt van

BREST tot BOEKAREST, van de NOORDKAAP tot ALGIERS
- Het bevrijden van de bezette europese oostgebieden, en het beschermen van de

Rijksgrenzen tegen het RODE GEVAAR.
.- Het uitschakelen van ditzelfde gevaar binnen de Rijksgrenzen.

- Het vrijmaken van EUROPA van het DOLLARKAPITALISME
- Door het invoeren van een europees NATIONAAL en KOMMUNAUTAIR

REGIEM, in Europa een noodzakelijke samenwerking tot stand brengen van

ARBEID en KAPITAAL, het doorvoeren van een grondige zuivering in de augias-
stallen van de huidige zogenaamd DEMOKRATISCHE machthebbers

Het tot stand komen van een struktuur waar van hoog tot laag de macht en de

verantwoordelijkheid berust bij de bekwaamsten.

- Daar de struktuur van dit toekomstig Europa niet op STATEN maar op VOLKEREN
berust, betekent dit voor ons gouwen :

EEN GROOT NEDERLANDSE GEMEENSCHAP IN EEN GROOT

EUROPEES RIJK. —

Een uitgebreid programma zal verschijnen in de eerstkomende uitgave van ons tijd-

schrift : JONG EUROPA, dat vanaf het einde van deze week zal te koop aange-
boden worden in alle qoede dagbladhandels. Wie verdere inlichtingen wens!"over

onze beweging kan zich wenden tot :

JONG EUROPA - Postbus 9, Sint-Gillis 1, Brussel 6

Ver. uit. W. Godeau Alsembergsesternweg 243



ST AAN: HOOFD BVD

No. 69.441 ij DATUM: H

DATUM BERICHT 11 mei 1963

L»upl.

Biji.

DAT. l 3 U!

Ondarwerpi "Verapreiding boekwerk onder leden TUI "JOHQ

Van
T«rnom«n, dat bij de l«d«n -ma d« w««r»t«Ad«b«w«$lng HJOHO HJBOPA"
••n handleiding orer kleine oorlogvoering wordt gepropageerd*

Het boekdeel draagt de titel » "DSR TOTALS WIDERSTAHD".
Het betreft nr. 4 der Sohriftenreihe dee Sweizeriachen

Unt«roffioierarerbaadeat handolende orer het onderwerp "Klein-
kriegaanleltong für 3 «dan

De aehrijyer ran het boek ia Hpto. H. ron Daoh te Bern»
In deze handleiding vindt men voor h*t over grote deel

hoe aabotagedaden op de meeat efficiënte wljzt kunnen «orden v«r-
rioht en met welke middelen aabotage kan worden gepleegd»

Naar contact mededeelde moet het niet uitgealoten wor-
den geacht, dat dit boekwerk ook in Hederland onder eoortgelijke
leden wordt varapreid. Eind».



(over gelapt van een) -, , Rapporti
AFSCHRIFT persbericht Vri .1^ederlaad( aooialistisoh Weekbl ad) 11.5. '63

NEDERLANDS FASCISME JLf
Twee redacteuren van Iharetrffa, het blad van de studenten aam de Amsterdamse Vrije
Universiteit, zijn op bezoek geweest bij de heer A.J.M. Tehmtaa , gebiedsleider van "
ƒ Jong Europa". Over "Jong Europa" hebben, «ij al enige malen geschreven: het is een
Nederlands fascistisch jeugdgroepje dat hier is ontstaan in navolging van » veel
omvangrijker - bewegingen in Frankrijk es. België die o. a. de O. A. S» openlijk steunden.
En dan. zijn er natuurlijk nog vele geestverwanten in Spanje, Portugal (maar daar vall<
ze niet zo op) West-Duitsland en Oostenrijk.
Voor het gesprek met Pharetra had de heer T^hmgiot zich voorzien van ideologische
versterking in de vorm van ene van Dijk (bedoeld word t s Staten Gebdsldr A'dam-Je bur.
die onthulde gebiedsleider van Noord Holland te zijn en nog een voorstander van het
zuiver houden van het blanke ras, die blijkens de reportage, toen het gesprek een ein<
nam, zijn tanden ging poetsen in een belendend vertrek.
Zo heel veel nieuws leverde helt interview niet op.Datwas ook niet te verwachten}
natuurlijk ontkenden de heren weer hardnekkig fascistisch te zijn.
Volgens Lehmann heeft Jong Europa nu zo*n goede honderd leden,waarvan de meesten
jongeren. De heer van Dijk meent te jong te zijn voor één oordeel over het Duitse
verleden "Ik weet niet precies wat d e doelstellingen toen waren. Over dingen waar je
niets van weet» moet j^e niet oordelen. Dat zou dom zijn en bovendien zou ik daar de
idealen van Jong Burotpa mee kunnen schaden" .~
Voor rekening vaa de heer Lehmann is de bewering dat Lewins Nieuwe Democratische
Partij met hen wil samenwerken.Dat was trouwene al wel gebleken want op de candidaten
lijst van de N.D.F, prijkt ook de naam van de heer Tijmon Balk ui ir Groningen. Balk,
die in de oorlog al allesbehalve fris was, is een van de leiders van Jong Europa in
Nederland. - <
Deze maand wil Jong Europa starten met een eigen Nederlandse ui t gave. Tot nu toe heeft
men zich moeten behelpen eet Vlaams materiaal. Volgens Lehmann zouden van Gel deren
en AKO bereid zijn, zodra blijkt- dat «r belangstelling is-, nummers af te nemen voor
de verkoop in kiosken.
Jong Europa is niet de enige nederlandse groep met sterk fascistische trekken.
Oud 88 officier Paul van Tienen publiceert nog altijd zijn tfëderïanda Archief der
conservatieve r evolutie, waaruit men b. v. kan leren - met betrekking op het bombardeme
op Rotterdam - dat niet de naam van Duitsland doch van Engeland met de terreurbombard
me&ten is verbonden. Er is nog meert Wij maakten vorig jaar reeds melding van het
oer-conservatieve groepje Jong Nederland, dat zich. vooral dn Den Haag heeft genesteld
en zich voortdurend laaft aan de intellectuele spijzen van het Oud Strijder legioen
en, men luistert naar wat H.C. J. G. Schmidt Majoor K.N.I.L. bd(kandidaat op de lijst
Partij Ejjpnomisch Appel) zoal te vertelen heeft over het falen van onze Indische Poli
tiek. Jong Nederland bevredigt overigens niet alle leden,want volgens Lehmann komen e
leden uit over naar Jong Europa.
Ook internationaal gezien blijkt het fascisme in aederland iets te betekenen.Jeugdbri
vormingsblafLvan de kameraadschapskring der nationale Jeugd van Europa( ver schijnt in
het Nederlands, gestencild) meldt, dat de Northern League, in Engeland gesticht ,( "Sb
1943 kent Engeland immers de grootste inwijking van kleurlingen die gepaard gaat met
een handige propaganda om alle vooroordelen tegen rassenvermenging weg te nemen" )naai
Nederland is verplaatst. Het Hoofdkwartier is sinds augustus 1962 in Amsterdam gevesl
postbus 1796. Volgens het blad van deze League "The Nbrthlander" hebben vorige zomer
Amerikaanse leden een bezoek gebracht aan de Amsterdamse redaktie.De vergadering was
"most pleasant"

afschrift 3e Bureau N.N.
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Uittreksel Persbericht Vrij Nederland dd. 11 mei 1963

"Zou-partijgenoot-kandidaat Thymon Balk niet opgelucht zijn4 eindelijk,
van het pre&caat " oud-j eugdstorml ei der jverlost te; worden ?

' . • - ' . ' . . . u- " o- „' _ , . ;- Het feit, dat
hij thans aanvoerder is van de gQUW .van Jong: Europa, een vanuit Brussel
bestuurde organisatie van nee-fascistische elementen, schijnt het tegen-
deel te bewijzen.

De doelstelling yan deze organisatie is te trachten
de nazi-idealen onder de^westeuropese jeugd ingang te doen vinden* Ook
van zijn straf,d ie hem na de oorlog voor l andsverraderlijke activiteiten
is opgelegd, schijnt hij bijzondLer weinig te hebben geleerd.

. u _ Ook de vice
voorzitter van de N.D.F, de heer Tolsma moet erkennen lid van het
fascistische N.^.K.K. te zijn geweest.» <

Lije.taanvoeider Lewin die
oprichter van radio Teronica is geweest en dit niet onder stoelen of
bajücen steekt, in tegenstelling tot zijn oud voorzitterschap van de
eveneens niet erg bonafide Nederlandse Volksbeweging.

— . .. ? . • . ' ' . . i ^ ... . . . . . . ;.

(bovenstaand uittreksel is afkomstig uit een ingezonden, brief van de ~
heer E. Knoop te Amsterdam aan d^e redaktie van.Trij Nederland)

. . C j " , J J . _ . - > - . *-•

. . . . . ' j :_ , .^.^.. Afschrift 5e Bureau U. N.
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Verslag contactmiddag "Jong Europa" in den Haag op 26-5-6}.
(besloten).

DAT. 6 OMll96i

Yersl&g kontaktmidd'ag "Jom><: Kuroga." ia. Den Haag «
(beslot en).

Overeenkomstig uitnodiging vond
op zondag, 26-5-'63» aaBvan^eaie te ± 14|30 uur en
dvireade tot ± 18,30 uur (de zaal v/as tot 18.- uur
gehuurd) ee» kontaktmiddag plaats va» de bewegi»g
"Jomt; E'oixjjpa", Nfiderland, jx een zaal va» het Cafl-
restaura»t "tüercuur", Aoaa Paiü.o\v»apleia 41 te
's-GRAVKKHAGE.
Volgeas telliag "bekochten 35 b slaags teil emdea. dese
bij eenkomst.
Onder hè» Levonde» za oh 5 uiannelijke personen, die
afgevaardigden heettea te '/ijn van. een Haagse jonge-
rer.verea?.ging, genaaaid "De Srote DrieM. Een dezer
lieiea was near schatt5fl<; tussen de 35 e* 36 jaar oud.
ie andere vier waren ia de leeftijd van ± 22 a 23
jaar.



D» vergaderzaal bleek op ie '• ovoaverdj epj ag te i^ijn.
Aldaar werden de eerste "beaof-kera op^evan^-en es. be-
groet door .. Deze is naar
schatting l 22 jaar. Hij was ook bezig, taToltJes en
spelen voor de bezoekers te r an^c

Op een belangstellende vraag aan
, of er veel led«a cai tezoykers werden verwaclit,

antwoord-ie hij bevestigend en voegde er aa» toe, dat
met (als bekend een der belgiSche lei-
ders van Jong Europa) no£ ongeveer 20 Belgen zouden
meekomen.





Het was i«j;ü.d3els ongeveer 1^.- uur gewordea., i,oes.
de aaiv.re^i£:eii ve::-::;ocht de plaatsen i» te

Op versoek van -.ver'! or>ï. plaats h
vooraan. be^et, waar eveuipeaa 3̂ 1 vaji
de "E. D.:;." waren ges e f: ca.
DOJ-J* oai'ii'.l leLi i jk aa- t«" ^.j,t e"" ;'ToepJe Itlea vea
S aaaneü en een vrouw. bleek eveaeeas
ia £G~el3ob.aj vur eo^ (.:;ji V; vrouw te zijn, e «s. cjicp
vall fjuö ft f i guva* .
D?JI v/as nor aanwe::: r yyjc. vrouw - e^r. iaj*jr typ» - voa
^Oi^lijk i 4C l 4]; jaar (r....>o.y, die ^i ^?^,«?lacx!iap
vu: Paul van TIS1ZEX at>s gean*! veere? , ^lijr. r.et eed
van *aa£. oalekeAd ^eblever. .uaui, l^vft:i j d J. 55 jaar, set
flinke, volle | f^csi.ij-'brui.iie üaard , ;". ; .«> ei]" ter niet
warer \Torgestyli, '...-ïveli jk r'-1 l i j elkaar hoorden BA
au o.iV ;:et s 'n drie SA ":A: j elkaar saté».

IiCr aiet aanwen I ,:; c p dat .:ioL>;iit. -.Tai-en
l , ea de jeViedo-

Icl ier voor De A *-aa

', dj. e de bi jo^n'.-c-i.^'t opeüde, heette al
welkom, ia het bijzcn.jf.-r de ""/las.Tide- 9^1 Waalse hoofden
va» JOJCÏT £uropa« Als eerste spre::ei- koadigde hi^ oaa

sprai: ir. het Vlaana - aie«?r speoiaal
voor de v^i jf aanweziger. va». "De Srcte Drie" - over het
Oütctaar. van "Joa^ Europa". Hij aei o. a., dat Europa*3
aanht aa het verdrc^,- vaa J&lta was gebrokea ea dat
Amerika (U.S.A. ) t' ars tesi^ is, "ich hecht te -sestige»
ia Europa ea ^e landea va» Europa door aija gsl-diaveste-
riagea aan zich. te onderwerpea.
Volgeaa 3j)reker sou het dcor sai.ea»'erkiag van de diveroo
laadea ia Europa moge] i jk zija, st'wel Araerika als Uoskcra
op een afstaad te houdea er. ia Europa eea derde blok t«
vcrmea. Spreker zeide, voor staader te zijr. vau een
aeutraal en sterk Europa als derde blok. Dan bsstaat
volgen hem de ka»a, dat oorloi?- wordt "bmit«a geslotea.

Eea der aaïr^rezigea van "De Grote Drie" stelde de vraag»
hoe "Jouf Europa" staat te^nover het ne^ervraags tvdc
ia Z-uid-Afrika en de iiieuwe wet vaa dat laad, welke het >
soo gelijk aiaakt oa üegers zonder meer of reader veel
vorm vaa proces ia de ^evangerJLs te werpea. r

aatwoordde, dat dergelijke bawerineen slechts
, o. i. va?» ^.-nerilca, zija, dat de aogers(Baa-

toee) het daar werkelijk oiet so "beroerd" hebbea ea
'dat zij !".ich alleea aan de wet hebben te houden ea deza
toeten nalevea.Verder dieaeii si i f de aet^rs) op s~i . chüelf
•*- blijvea.
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Amerika speelt de landen in. Europa tegen elkaar uit,
Daarom is het noodzakelijk) dat Europa een blok vormt
era te voorkomen, d at Amerika nog langer zo kan doorga*
(Aldus besloot Dr. zijn toespraak),
Br volgde een pauze van 20 miruten.
Iu Ie pauze werd opgevangen, dat de
'jebie^aleider van Anusterdaui, , vermaande dat
laatstgej&oezade nog geen draaginsigne v-:ja "Jong 2uropaM

had (Dat insi{pie heeft de vnm van. een rechthoek van
± 2ï 3: li c, m.., rood geëmailleerd vlak met in het
r&idden in 2<varte kleur eer. afbeelding van het Kelten-
kruis, als bekend het embleem van J.E.),
Verder had tussen die beiden met en

een gesprek plaats, waarbij
het ging ors de vraag, hoe het nu zat net het lidmaat-
schap van , c.o_. of laatstgenoemde ai ja oom-
tri butie icor 1^63 nu wel of niet had voldaan.

werd er bij geroepen en aan de hand van be-
scheiden werd vastgesteld, dat bedoelde contributie
reeds in maart 1963 door si' persoonlijk
in ojvtvanest was genomen. Hierna maakte tegen-
over en zijn verontschuldiging,
wegens ziekte niet in staat te zijn geweest, dat geld
aan over te maken. Vanop reageerde met
de woordent "Daa kun je het me nu wel even geven."
Hierop overhandigde een bedrag aan geld aam

•
opperde nog, Aa de vergadering nog enige

leden te willen spreken.
Sa heropening van de bijeenkomst stelde een der
wezigen va» "De Grote Drie" - zonder overigems zij»
naam te noemen - de vraag, hoe "Jong Europa" tegen-
over de joden stond.

nam de beantwoording van deze vraag
voor zijn rekening en stelde, dat "Jong Europa" abso-
luut niet anti-semitisch is. Volgens hen zijn in Enge-
land zelfs joden lid van de luoaley-beweging» Hij zegt
verder, dat in verleden en heden geen woord tegen de
joden is gehoord,in Jong Europa. En dit zal ook in de
toekomst aiet geschieden. "Wij", aldus ,
hebben het grootste respekt voor hetgeen de jode» i»
Isare'l en overal elders in de wereld doen. "Wij" van-
den , - zo ging verder, dat de joden de beste
"b ankspecialist en zijn, waar anderen niet aan kcuane»
tippen.
Vervolgens vroeg oen der Bn^e^e aawwef*"1** -va* "De 'x-



Srote Drie" , -i ie evenmin zi jn naam roemde, waarom
"Joüf Europa" eigenlijk zo 'n ophef heeft se^atl-ct,
toen in. Israël werd berecht e» gevonnist.

Deze vraag aan i» 'beantwoording. Si j
zei, dat "Jong Europa" van ^enint; was, dat
niet doodgeschoten had behoeven te worden,itaar bij-
voorbeeld "levenslang" had behoren te krijgen. Door
de hetze va» Amerika (U.S. A.) via radio, pers ea
televisie werd de wonde weer opengereten e* raakte
Ie wereld door deze amerikaanse propaganda-stunt in
vuur eii vlam. "Jong Europa" gunt iedereen, zijn straf,
naar niet op de manier, zoals inet i,s ge-
schied.

Als volgende spreker werd aangekondigd.
Het wo<jvd nemende, bey^n ook hij zich te verr.ntschul-
d.igen, 3 i oh niet anders dar*, in het Fraaa te kunr.en
uitdrukken (even tevoren was geconstateerd, dat

aan een 3er tafels tegen een Waal échter
Vlaaai3 , zij het n: et vlot, aprak ! ! l).

ld werd, >iat hetgeen zou brengen
di or beknopt in liet Nederlands zou
werden

verklaarde, dat het niet in de be.eel^ng
ligt, o ai "Jong Europa" te bouwen volgens het franse
syatej . of volgen het duitse Hitler-systeec.. iSfaiit
l:: t ^ou er o.p neerkoüjea, dat "J-'iiK Zuropa" n.et een
i-atr jaar toch weer iastort.
Er ióijn vl;p. hem verschil lende :r£>gel^ j^Jieden, oi
Europa tfn te aaicea.. ]> Europa ?ijn drie grote rassen
of groeten. Dit ai jus

1e. De geraiaanse ;
2e. De Latijnse ;
3e. De Slavische .

Wij, aldus , zouden in Europa eea suprematie
willen opbouwen, doch deze opgave is voor ons te
aoeili.jk.
Het stoot ons, dat er beweerd wordt, dat wij tegen.
de joden zouden sija. Jong Europa ia volstrekt niet
anti-Semitisch. Ia onze eigen gelederen, zijn joden..
Zelfs oud-verzetsstrijders, di« gedesillusioneerd
zijn, beueren tot onze leden., evenals Legiconstrij-
ders» De joden in Europa, behoren, matuurlijk ook atso-
geteld te worden..«'at wij wille* is een samenwerken,
van alle groeperingen im Europa, jood of aiet-jood»
Zelfs ee» bekeerd communist kan bij ons terecht.Hij
willen 4én groot eumpees rijk.
t/at betreft een andere alliantie, zouden we een



Europa Oer Vaderlanden vd.llen hebben; een Europa,
' waarirt IL*^ op de reecis ingeslagen wej nie'; meer

•*/-ri.v/ kaïi. In ~ < ~ ' n alliantie zou ieder land apart
'•lijven., paar ir.é't de andere landen *4& geheel jaaj»
vrmea.
.V>'ér een andere vorm Ia een Europa"volge.iis Straata-
'••urg", a=iar dat vis praktisch nJet uitvöerbaar,aaage-
-A*r. dii eer*. Europa zou worden., dat getaseerd zou
zijn op de geldmarkt.
D*» beste oplossing is het vorken van een "spontaan
Snropa" , vvaariji alle volkeren vrijwillig sanengaaa.
üaar dit ia - zeker voorlopig no»j - een utopie.
De laatste oplossiag, zoals "wij" hei willen, is het
"ï/uropese «atioAalisaie". Dit zou de "elite" dan aoe-
ien op"jioi.t.ven.,waaraa de massa later zou volgaa.Europa
aoe+ (jetouwd worden aet een "elite organisatie".
Tenslotte, os. te eindige» s
In Europa zij» diverse volkere» met diverse structu-
ren, zoals ekonomie, militaire zake», e*z. eaz. Dit
zal verdwijnen wam»eer oma plan doorgang vindt.
Engeland kan, indien z d j het roer omgooit, ook
neemeen, ilaar voorlopig is het En^elond nog, dat het
mogelijk maakt, dat Aaerika zijn neus in, cfttze zake»
steekt. Slke volkscultuur zal gerespekteerd -worde».
Kr zullen dus geen uitgesproken nederlaadae-,franse-
of andere soorten Europeanen zijn.

'. vroeg hierna, of er aog vragea te stollen.
waren.
Een der aairvazigen van "De Grote Drie" Tfilde nog
eena weten, hc e het, koait, dat "Jong Europa" als ee»
f as:, latis che organisatie wordt bestempeld.

, de:',e vraag beantwoordende, zeil

"Alles en iedereen ziet ons als ee» fascistische
cr£an.isavle.Desondanks heeft met de ver-

''OOG stemnien gekregen. Zouden er 6000
in Ne'-lerland %vc>nen, denkt U ? (Hilariteit

bij de nederlawdse- en ïel^ische aanhang van J.E. e»
appl aua ).
Fascisme ia Italiaans en .in ontstaan ter. tijde vaa.
Lua3oli...i. .Degene, die höJeu ^en iage in Nederland
al•? een ftüicJst kan '«orden beschouwd, is ^raold
;>SIJSR. Wend LT to f- he^. en 'J weöt, waar U aan. toe
bent. (applaus).
7^1 gons ons ho - f t het parlementaire stelsel afgedaan.
OAZS doctrine is echter riet per a 4 anti-dttLOciïatisch.
Ir. '.bo] tri £ rie:-'béy> we het Coïi{7J -avontuur beleefd. De
-jövolöPii. ijiarvan ondervinden, v/e K>~>£ dai^elijks.De
;.. i nis ter, die hi eiTflrwa;- -lie-jreraatwoord^- droeg ,he»??t



zijn ontslag; gekregen. De democratische straf voor hem
is echter 2CXXXJ bel-fische franken per siaaad pensioen
tot aan. z i jn dood toe»
(In heftige woorden) WIJ STJïï TEGEN DIT PARIELElICLiRISCH
X SLUTT.
Et daarom worden we liever fascist genoemd, dat OAS aet
ei-; t besluit te verenigen. Ia hè 'jee n in I.'ieuw-Guiaea
^VEc.fiie'Me iemocratisch ? Ook t. a. v. &ê?.<? kw«ss bie vror-
dsa v,-e lieve" faaoist Benoemd, daii ons iü-arbij near
te- lessen»
lïai^e^- Je blanl;f»n op zekere dag ^aid-Afrika aceten
ve^'latpvx, -ia"1 >-e tekent dit eea ramr. -/oor de Santoes.
Zo .:.:. et U , lat i.'e 'Lelrlaad er. £plrfie zi,jr. verradea door
-it i'j:.jC'crrtj e. Dat heeft V in. om.pc^flet kuonea lez'ea.

er ee:i Yerenigd ?Jarc>pa kc-wn., tegcjt Wall-
e^-eai Lbakou.

Üet is Ai;eri>afdat de landen in S'jtn-)pa te^en elkaar
uitt-pe^lt. Deflxon. is het een rcrxlzaak, dat Europa eea.
"blek" gaat vorr..e.ii| t e:i<f>in.(3e te vO'"'rK:or;:en.t .̂t Ame
langer op iese nianier doogaat." (Heftii-- appleus).

dankte tenslotte de aaiwezi ge« vror ;uu*
opkoast, sei dat het reeds half sevea was ex de hoep-
•?te tijd üü te vertrekken en sloot de >>i j



3:.j tellinc bleek een na de bijeeakoinat gehoudea.
'"kliekte v; or dekking kosten zaalhuur een batig saldo
te to»ea van. i ƒ ;>-

Slotconoluaie b°ri uhtgevert Hoewel er veel werd ge-
spr'iken, kv.'an tcch weinig v/erlcel ijk aievwa naar voren.
Wat betoogd Werd, h«-d veel weg va», een goed geleerde
lea. Leest aiep. (ie bi^dstóriften van. J«E» doorfda»
viAdt daaxiA :» feite hetzelfde ala nu ia de bijeen-*
komst werd betoogd of bespreken.
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Betreft: "Jong Europa".

31 mei 1963,

jlage:

Op zondag 26 mei 1963 werd in café "Mercuur"
Anna Paulownaplein 4 te 's-Gravenhage, in een boven-
zaaltje een vergadering gehouden van "Jong Europa";
aanvang vergadering + 14.30 uur.

In totaal werden 20 bezoekers geteld, onder
wie 2 meisjes.

Van hetgeen besproken is, is niets bekend,
daar het hier een besloten vergadering betrof.
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N 'oca Rapport
—l n J . / **" j

l

^.^/-»-:

JOi'c- ü

Leiding Üederlandse Gouwen

20 nei

i__ad_ejdeliny-: â .n de -.ilitr.rxten.

De j-^X~/^--;Cï lT.^.x.^<i,-ii-i^-i -Ju J i-^'J -.'3rd, in. -de loop der
-onc.st£> -.,-3̂ .-.3;i, ".-.3i-iiap.lc.-2 ..alen ^e.contakteerd door leden
en ui--c' -lc ter. l3Ge.̂ . van " Jeuns -iuropo " ( fr£.not£.Iie net )
c', i-s onr . op 'laftij. of voor-ichti;.. 2 wijre, hun ^e .-nkin̂ en
.ec'»de--'l "-*n s.SLn.c.af-'-'iC -t c sleic. vr.n de h. J. Thiriart.

.ij a- -.ten .iot or:_e -licht on" 3 "ilitant ?n 'n.isr-/an o? de
.00, '.e "s "jrin^an en iicn tev^n« h^<, standpunt van d- jj.N.G.,

NT t1 >^e a£aó;el5ien:-.eid t , • ~E.l:ou ,ac.nt,3Zisn blijkt dat
* se ze :cre " ala.w' .'' noerot dia ook ons niet

•t ,3 :ist on~e b3doelin£ in een or.̂ enrlbrief ssn uitgewerkt
. c^,4i r --ar» rievcr. sa ~n. t£ cto.'.lsn .-'ij liobben tot nu toe,
^ ../il.--: ve.-. ie t^3<^3 ë'E-̂ C van -f-'̂ cn in de ^ewe^ini, , star.ds
ver-.3<.ar. aan ^ïschillen tuaoen ka-.sraden en de Ii.Thiriart
aeor r^cntbu -rr.eid te gover, dan strsn^, nodig, rfij wensen ook
irx 0-2-j.n ^.oval te apuven op een ..an â .n wie wij, reeds een hele
ti-jc'. tsru^,, de- coördinersndo directie tusaen de euro ;>e s e
afdolj.n. on 'lâ c.en tocvsrtro\iwd, en dza toe., ook hoal wat
•jooitiovi r-c^itaton voor de -»owe^ In̂ . kon '., c.ialen. •

.3ar.r ^odoclds i3rsoon nich c.ch.ter ï-^er an n;er op
onar.nvac-rdbarc wijze aanstelt en lit &r_n ds uitbouw vr.n
Jonc û -o^a csrnstic Gcr.aadt, ^ioa wij ons tot onco spijt
var-lic.^t on^a ilitantcn op *.ict vclceride attent ts r'.a'cen

"/ij b o s c"; ou'./ 2:1 JL G _UIiOi-̂ . alc eon bundeling van icnsen
not e oh vcl-t'osnd Êfcli j-caardi,ro -olitio'.ce overtuié-in^ , dia zich
v 3 r 3BUfej;. : r. o:: Inut. £.c :oeasc."ia iclijk r'.ool tuchtvol na. te streven
an clio daartoe de leicin^ van e in hunner aanvaarden, c'.it o'r.v/ii-l
Jm van 3i^n G orlij'ilicid , ̂ ijn bc iwaarnhsicl on -ijn cerbisd voor
~ijn oCo-;er jrs. J^ ls_c-Gr is de "primus intcr paros ".
..aar .vij bcGcliouwen in ._c^i-i cve-.l ori-3 or.̂ r.nioatic aio oen
soort internationale " ̂ anL. "' wanrin acn :.an"'03rdar 3ich door
een dwaiic siste e-̂  alle :acht heeft toc^oöigona . Jij v/onscn
aldus eon rrjICjJ.̂ Ï̂J. ". .'JT̂ TUUT w;.?.rin do "i;ovooL.dh.Gc'.on , rechten
on 3iic iton v -.n o.c leider- eer Urbanisatie ^ocd worden ors-
sclirovcn , sowal op idcoloeioc'1. vla>. aio wat betreft do

ne werking,.

/ij wensen dat de ^obcurlij :c uitsluiting van en lid in
da bevoegdheid van een -orcrar-c". 2ou'vaLlQri» on niot afhankelijk
zou ".ijn van. de willekeur van eón p-e-rsoon die tegelijk als
aankla:_. or en rr,oht^r



Tegenover een overdreven centralisme, dat verlammend werkt
en slechts is uitgedacht om alle machte» in de handen van één **
individu te houden, stellen wij het beeld van een sterk centraal
gezag dat de werking van de onderscheiden lancifor.latisa coördi-
neert , soals dit b.v.. reecis net ^oval ia in d.e il > -̂-.ijfc-ïf.>b;c
GLTJJiJll waarin de G-iüIlS.̂ !* --«t -an -mksi'iuta aan zelfstandigheid
kunnen at3r2n on daarbij de raad en de :iet?.ewor:r.ini_; van do lei-
ding lïedorlandse Gouwen genisten, iietaelfde. dus op europees
vlak.

/ij wensen te onderlijnen dat dczo coördinatie in de
bevoegdheid valt van do 3urostaf ( de vier europese Buro's)
on van do -Suro leiding ( de raad dor lancsl -i^ors) en niet in
ncnooolie diont behouden voor personen gt-vanc.G buiten clc noraalo
hiërarchie, on waarvan de taak er uit'sluitond in bestaat alle
touwtjes in do han- en van één sn'-io-le " heeeinoon " te houden ooi ffa
doza too te laton naay si^on t.unk on wiilokour zijn persoonlijke
niachtsdranfc tot uitinfc te bronnen. Do h. Thiriart hsoft ten-
slotte ook nóg mat r.ndsre nsnsen te cloen clan alleen maar r:et
op agitatie on voorkeur beluste ;';ub%rs.

• "Wij wcnocn ooK van do a^ngaatclao loidor'corbicd voor onze
;igen volksaard en voor onze taal, eorbioct die wij van de ge-
wono btisionilitant. uit hot franstalig not steeds -nociiten £,0-
nieton. Tussen wac-lso en vlat.coo .-n-tlitanto:! 3ijn er nooit
pro. le-r.on suwoost. ifot c.ailt dan oo'.c riiot o? dat r'.is probloi::en
van " hoc'orlaand " kunstmatig in h^t laven .worr.cn éorocnen.

De Isidsi; ."sr Organisatie «oct tdnolotta ia^: .nd. ai^n clie v/ij
allen iioo^sciiatten or.wille van sijn persoonlijke waarde, van
sijn eorlijklieid, van sijn bavoo^cüia^d in hot voorcn van de
wor-.inü» îj vo-lin'z.>r woinic voor een op persoonlijke
publicito.it borelconde "Ftihror»?

J^ innerlijk so zwakke ni.otzsdiofe.anse "Uebernensch" a;.akt
on ons niot d.s nainsto indruk. *

Dit alles even in tvkort b spa'; ld, zo noc'.it en wij allo
kc.:.:eradon uit do Noc'.erlandsc Qouwon uit ora sa-ion ~ct ons
stöóds vorder to werken , te otriĵ .on, to off oren, opdat eens, •
in onze aloude lan-ricn en uit cic kr: cht van onso Icvondo
volksGonoonschappon sou rijzons

HiT JÜNG L1IHCPA.

Dat is van :ücor belang dan do a.abitico van 66n r.an. , j

Leidint ^edorlanclsc Gouwen iSurostaf 3do bureau

Frod Rossaort. Karl Van i<.arcke . <
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Toen

, ^
mensen toch wel'in de beï?nS?el??Lbeyeëing bi'5 verschillende
o: het verleden res^ee^dThil S S t^at' In een korte terug bik
de te kunnen stelle^ dat er Lede vLi^P «^kelln* en leen?
de vooruitzichten ooi zeke?^5SstJ. SÏÏS ̂ ^ " geb°ekt en dathierna kreig Dr 4>""=>.j.„ zijn.
man zou to Brussel een nraetiik a~i~ ïiS< uSsel het voord. Deze

In de Franse taal belichtta Ï^SS Sh ?Pecialist hebben.
rikaanse kapitaal in Furoja en het ^'164 van

ste-ds „eer

4ien-
Buropese

-n d°or



-2-

'iierna werd gepauzeerd. ~-oor u'.rd bij de aanvang van de
pauze aangekondigd, dat er iemand in de zaal aanwezig was, die
gaarne aan "belangstellenden boeken wilde verkolen of /ïierov r
de nodige inlichtingen wilde verstrekken, bedoelde boekverkoper
bleek Paul van TIENEN te zijn. Vooraf had hij z ..en met ver-
sta.aa," die liem op zijn verzoek toestemming had verleend, zich in
de zaal te posteren, (opgemerkt zij, dat van TIEKEN 6ecn lid van
J.ïï. is en ook niet beleid is hiervan lid te worden, zgn. oro de
nog jonge beweging niet te coiaproiüitterenT

Tijdens de pauze kwamen een aantal' B"el̂ en (Vlamingn) bin-
nen, "un late komst hield verband met de tegenstellingen tusjen
de Vla-.mse en Vaalse' leden van J.E.

Na de pauze hield 'e^n'inleiding over het
onderwerp 'Tat is en wil Jong ^uropa, speciaal ra .b. t. het i'ascis-
me. T~ij schetste e rst de opbouw van J.l . en kwam daarna aan de
vraag vrat fascisme is, spec i-aal t gen de achtergrond van de hier
en daar verbreide opvatting,, dat J.F. lascistisch is.

Het fascisme, zo ils v'-uropa dit he^ft m'.-e^einaakt ,i.; ni t
acceptabel. Het besta st ec^tsr ook niet meer want het is
solini ten onder gega m. J. . k.n ;;et echter iok niet e
.het fascisme. Toch hoeft niet alles overboord te v^r-ien
wat het fascisme voorstond. lrel is het anti-scijiitismex vervrerpe-
lijk. Ieder kan lid worden van J.i . Condor dat gekeken wordt
na T kleur, rac of Beloof.

IIa-.jp aanloJ.dino van de vrij korte inleiding door
werden door de 'lanvfjzi.-en v ij ve..l vragen ^.rsteld. Vooral

kvmmen vrijen los van cie verte,,enwojrdi^erG van de Oroc;en:
"Jong Hedcrland-organisatie" (dit zou ie fcroep zijn van

), ".ledcrland ïïén" en de " anclub v^n drie". De laatste zou
een o roep zijn van Haagse scholieren, -iie staan ach'ter de opvattin
gen van KEru.'r.DY, de ÜAULfjE en CiïlHCiilL.

-en der vragen was, hoe men „tond t.o. de ifloora op millioenc;.
jO'len tij ;ens de oorlog.

Deze vraa.j werd door van beantwoord. >''en andere vraa&
was, hoe , als oud :,';iner zich als c and ;daat voor de Tweede

K«mer heeft kunnen plaitsen op esn lijst die door een jood wordt
aangevoerd, terwijl-J.F. dus ook niet alle fascistische ten-
densen niet alle overboord zet.

Deze vr lag werd door beant oord met de mededeling,
dat men hem niet moet zien als eon anti-semiet en voorts, dat
hij zich niet als candidaat voor de Nieuw Democratische Partij
heeft aangeboden, doch dat men hem alszocianiLg heeft gevraagd.

r'en vraag was ook, tfaarom er zoveel F^ans werd gesproken
op deze bijeankomsten van J.E. terwijl we nier toch in Nederland
zijn. 0

', deelde» mede, dat de Iralen geen Nederlands spreken
doel; dat hij de opmerking onderstreept.

Vervolgens behandelde de vraag, hoe raerf geko-
men was tot de oprichting van J E. , die ook slechts
Frans spreekt» werd door van . als tolk bijgestaan, die het

in het Nederlands.



-3-

De drijfveer is geveest, de slap,e houding van de verschil-
lende regeringen in de Europese staten tegen het ^teods verder
naar hét vesten dringende comunisme. ïïij wijdie de nodige aan.
dacht aan de opbouw van J.E. in de verschillende landen en hoe
men aanhang heeft kunnen -krijgen. Hij deelde mede, dat thans
ook contact bestaat met de "Young /uoerican OTO^ nisatiob". die
hetzelfde beoog^. als J.E. en ook hetzelf .Ie symbool voert, nl.

het Keltische Kruis. Tïij besteed .e no^ enige a.indacht -i.-m de
tot stand koroing van het door hem l ven i en
Sir ta Venetië ondertekende protocol, va.̂ rin de
richtlijnen van J.F. zijn terug te vinden.

jaoeiode.3ir een zeer Luropees denkend
mens en de "Union Mouvement" een fatsoenlijke organisatie.

Nadat nog enkele gestelde vragen waren beantwoord, werd de
bijeenkomst door" ~ " aet een woord van dank aan de aan-
wezigen uit naam van gesloten. De sluiting van de bijeen-
komst werd geaotcentueerd door het gezamenlijk zingen van het
zesde couplet van het Wilhelmus.

Onder de aanwezigen op de bijeenkomst werden op



Tijdens het laatste gedeelte van de vergadering .
stelde , flat J.T. in ~oïgië vo :.r de opbouw in liederland

van groot belang is gewe st en dat hij ,raag vil meewerken de
gerzen geschillen weg te weriien. zei, dat hij dit
zeer op r rij s stelde en het aanbod o k wel wilde ascepteren,
doch dat er weinig meer was te bemiddelen. Met is niet
samen te werken in verband met /.ijn dictatoriale neigingen. ,.ij
duldt geen enkele tegenspraak on enig overlegniet hem is niet
mogelijk. Dit hè ft re ds herhaaldelijk tot moeilijkheden aan-
leiding g eg ..ven. In het Vlaamse gedeelte van België zijn er_
wel re ds een 30 bestuursleden, die om deze redenen voor J.Z. heb
gen bedankt. De Vaalse invloed is veel te groot. Weliswaar zijn
er meer Va -J.se dan Vlaamse leden van J.l:.— de verhouding is
ongeveer £500-250—, doch net» venst geen onderdaan van
te zijn. De Vlamen kunnen hem niet erkennen als de leider van
J.E. De moeilijkheden op de universiteit in Leuven zijn van
rriider grote proporties. De Vaalse studenten hebben dit echter
opgeblazen, -\lles bijeen kan wel gesteld worden, dat van een
samenwerking met in de toekomst niets me r kan komen.

Vervolgens stelde
te.:r>aken.

, oais tiütr 1r~TPhu toe is gegaan, va .rhij eisenlij/v alles van-
utt !-'elorî word geredigeerd, pr.st minder goed in de licd-rlandse
verhQudin,.;en. Alleen al de vormen van het taal gebruik kont niet
geheol met olka ir o vore -./n. De Pelgijche g srjreksj.artners ~»varen
het hiermee wel c-:ns en afgesproken '.,'crd, dat een en and r 'in
België en in Nede.ïinu nader i:al worden bL-jprok:;n. " " -j.eciae
mede, dat hij des morgens in de voorbespreking met dit
ook bij hem had aangesneden en dat ..i ertegen ^eyn oe-
7,w.-t -.r had. :;ij hè ft bij die .cle.^nheid verzocht, of in dat

;;eval de leidinij; in i-Jcderland op zich wil ..emon.
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Dat het fascisme nog niet dood is bleek mij één dezer dagen,'
in handen,kreeg het blaadje „Jong Europa", waarvan.de
berust bij Tljmon Balk Mzn. uit Groningen.
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de Verenigde Staten van Europa. Wij
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leiders!
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de taken die „Jong Europa" zich dan
ook heeft gesteld is dan ook enkel de
totstandkoming van een onafhanke-
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Jong Europa.

BA.G/BVS3/"'*-
/ .XÓ

In rerband met het voornemen van een Belgische "Jong Europa"

functionaris om in het najaar een conferentie van alle groepen

uit Europa bijeen te roepen, voor welk plan hij Prins Bernard zou

villen benaderen (vanwege 's Prinsen opvattingen over Europese

samenwerking), moge ik Dt reeds bij voorbaat over de "Jong Europa"

beweging inlichten.

Het betreft een vanuit België geleide internationale beweging

die rechtseztremistische jeugdgroepen uit verschillende Westeuropese

landen verenigt. De Franstalige afdeling "Jeune Europe" is trou-

wens een voortzetting van de MAC. (Mouvement d'Action Civique,

destijds nauw verbonden met de OAS.)

Er bestaat ook een Nederlandse afdeling van Jong Europa.

Oorspronkelijk een onderdeel van de Vlaams-Nederlandse "gouwen"

doch sinds kort zelfstandig.

Tegen de "leider" van de beweging, geheten,

rijzen hoe langer hoe meer bezwaren van leden die zich niet langer

aan diens dictatorschap wensen te onderwerpen. Dit had kortgeleden

tot gevolg dat zulke weerspannigen uit de beweging werden verwij-

derd, terwijl enkelen hunner zijn overgegaan tot de oprichting van

een "tegenregering".

Ook de Belg, wiens plannen aanleiding waren voor deze brief

behoort tot de dissidenten. Hij is genaamd

VSór de onenigheid in de beweging stond hij aan het hoofd

van het Je bureau van de Europese Staf. Hij wil thans trachten de

Belgische Jong Europa-afdeling los te maken van de leiding van

Thiriart.

Aan de Hoogedelgestrenge Heer
Hoofdcommissaris der Rijkspolitie
Paleis
S O E S T D I J K - 2 -



Omtrent de door bijeen te roepen conferentie

in het najaar, werd nog vernoaen dat daar als spreker zou op-

treden het Belgische parleaentalid voor de Volkeunie,

. Of deze zich daartoe inderdaad heeft bereid verklaard,

dan wel of hier alleen van een plan tot uitnodiging sprake is,

is nog niet duidelijk.

t BET HOOFD VAN DE DIENST

Mr. J. 5. Sinrirsrhe

Brief in k-voud

ex. 1 verzonden
ex. 2 CO
ex. 3 KA
ex. 4 RAG

BAG/BVS3
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aar een tweede Grace-Berleur ?

5LOED over BRUSSEL !
Monsterverbond van Roodfront, Regering en Reaktionairen

tegen mars op Brussel
A i* duidelijk dat de meest handomdraai gingen oplossen, Mars. mei aUe rr.Iddelen te bre-- dejlkaat probleem als het taal- PA. En dan zal de strijd om het
inlopende machten en'be- hoopten uit de grond van hun ken. Zi] willen opnieuw hun vraagstuk oplossen? Nooit I naakte lijf beginnen,
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gebiedsleider van Jong Europa, de heer A.
1. Lehman, woont in de kortste steeg van
ïterdam. Misschien ook wel in de frivoolste,
nde op zijn stoep kijkt hij links in de etala-

actie: L. Frijda (hfdr.), L. Manneke (b.d.)
Ferwerda, J. P. Sizoo, W. J. van Bennekom.

snir. A. C. Lengkeek.
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Smitskamp, p.a. bureau Studentenraad, Kei-

p-acht 162, Amsterdam-C., tel. 62971, Post-

323952 t.n.v. Stichting Studentenbelangen
s Universiteit.

ge met de blootste damesbladen die er voor
pubers gedrukt worden en rechts in de eta-
lage van een Sanitas-w'nkeltje, dat zijn meest
verkochte artikelen niet eens mag uitstallen
en er daarom maar een eng rariteitenkabinet
van gummi en glaswerk van heeft gemaakt.
Als het ware opgesloten tussen deze toonbeel-
den van het verval van onze westerse beschaving
gaat Leider Lehmann ons voor op een don-
kere kronkeltrap. Als v.»p zijn kamer binnen-
stappen zitten daar twee onbekende heren
weggedoken in hun fauteuils op ons te wach-
ten. Kennelijk heeft de Amsterdamse Leider
assistentie gekregen voor dit onderhoud.
„Berg uw blocnote maar weer op, we heb-
ben hier wat materiaal voor u klaarliggen",
zegt één van Lehmann s secondanten, op het

stapeltje Jong Europa's wijzend, dat voor hem
op tafel ligt. Dan een aantal snel afgevuurde
vragen, zoals „Hoe komt u eigenlijk aan ons
adres?" en „Hoe heette die vriend ook alweer
waarvan u het weet?" en „Voelt u zich aan-
getrokken tot onze beweging?". Als de secon-
dant — die zich in de loop van het gesprek als
Leider van Dijk ontpopt — een beetje ge-
rustgesteld is en bovendien nog hoort dat we
van de V.U. zijn, mag de blocnote blijven lig-
gen.
Het gesprek ontwikkelt zich in een voorzich-
tige wederzijdse hoffelijkheid. Maar de din-
gen waar je beter niet over kunt spreken blij-
ven als een voortdurend achtergrondgeruis aan-
wezig. Geconcretiseerd, als het ware, in Leh-
mann's andere secondant die bij het voorstel-



len tweemaal een onverstaanbare Duitse naam
me 't, en er verder het absolute zwijgen
toe uoet.
Waar en wanneer is Jong Europa ontstaan?

Lehmann: In Frankrijk en Spanje. Een jaar
of vijf, zes geleden. In België bestaat Jong
Europa ook al een jaar of vijf en in Holland
zijn we nu een jaar bezig. We zijn begonnen
in Groningen en de tweede afdeling kwam in
Den Haag. We zitten nu overal in Nederland.

Hoeveel leden telt de beweging?

Lehmann: We hebben nu zo'n goede honderd
leden (peinzend dwaalt zijn blik langs het pla-
fond). Het is voor een jaar nog niet zo'n gek
resultaat. Er zijn veel jongeren bij. Ik schat
ongeveer zestig. Het oudste lid dat we hebben
zal op z'n hoogst 45 a 50 jaar zijn. In Amster-
dam zelf hebben we 9 leden. De rest zit ver-
spreid in Noord- en Zuid-Holland. Die pro-
vincies vallen ook onder het gebied Amster-
da.

Men beschuldigt long Europa vaak van fas-
cisme. Hoe denkt u dat dat komt?

Lehmann (kijkt even zorgelijk naar van Dijk):
We hebben onder onze leden mensen die in
de oorlog bij de duitse partij zijn geweest.
Dat is in het buitenland zo en dat is hier ook
zo. In Nederland zijn dat er een stuk of drie,
vier. Die zijn daar van teruggekomen. Er zijn
ook mensen die van de duitse partij geweest
zijn en die naar de K.V.P. zijn overgegaan.
Dan wordt van de K.V.P. ook niet gezegd dat
zij fascistisch is.
Van Dijk: Dat we niet fascistisch zijn kan ik
met 'n voorbeeld bewijzen. In Spanje is er zelfs
een minister die lid is van Jong Europa!
En waar komen die beschuldigingen vandaan?
Onze linkse broeders noemen alles fascistisch
wat tegen hun opvattingen ingaat.
Rr^~""d zal het heus niet lekker vinden als
we a een Verenigd Europa krijgen. Elke
éénwording is een doodnagel aan de kist van
Chroestjow en zijn kliek.
De mensen die twintig jaar geleden tegen het
communisme vochten hebben het toen goed
gezien, aan de ene kant. Zij hebben óók ge-
vochten tegen de Russen. Zij hebben het ge-
vaar gewoon eerder gezien. Willen we een ge-
zonde maatschappij hebben, dan moeten we
vechten tegen het communisme.

Behalve tegen het communisme vocht men in
die tijd voor een groot europees rijk. Was deze
opvatting te vergelijken met het ideaal van
Jong Europa?

vD.: Ik ben eigenlijk te jong om een mening
te hebben over het duitse verleden. De ben al-
tijd studerende geweest en heb nooit tijd ge-
had mij erg met de politiek bezig te houden.
Ik weet niet wat er van zou zijn geworden
(h' jkt vragend naar Lehmann, die zijn
voomoofd in rimpels trekt). Ik weet niet pre-
cies wat de doelstellingen toen waren. Over
dingen waar je niets van weet moet je niet
oordelen. Dat zou dom zijn. En bovendien
zou ik daar de idealen van Jong Europa mee
kunnen schaden.

Hoe ziet u de situatie in Europa op het ogen-
blik?
vD.: Europa wordt geleefd. Alles wordt ons
gedecreteerd door Amerika. Daar moeten we
onder uit zien te komen. Wanneer je afhan-
kelijk bent, heeft een ander macht over je. We
zijn niet anti-amerikaans, maar je moet baat
in eigen huis kunnen zijn.

Wat zijn uw ideeën voor het Europa van de
toekomst?

vD.: We willen de mensen er van overtuigen
— zonder dwang natuurlijk — dat de Ver-
enigde Staten van Europa verkiesbaar is bo-
ven versplintering. Er moet één man aan de
top staan, net zoals in Amerika. In Amerika
is het: ja of nee, wat doen we? Bakkeleien is
er dan niet meer bij. Er zijn natuurlijk altijd
weer mensen die het toch proberen. Dat moe-
ten we de kop indrukken.
En oppositie brengt geklets teweeg. Het kan
maanden, jaren duren voordat er iets tot stand
komt. Dat houdt de werkelijke vooruitgang op.
Hier draait alles om de partijbelangen. De
heren moeten eten. De kopstukken moeten ook
geld thuis brengen. Dat gaat ten koste van
het volk.

Wilt u de doeleinden van Jong Europa in de
naaste toekomst in Nederland via het parle-
ment verwezenlijken?

L.: Een van onze mensen, de heer Balk in
Groningen staat op de lijst van de... (kijkt
vragend naar van Dijk).
Wij: ... ja, van de Nieuw Democratische
Partij, meen ik...
L. en vD. bijna tegelijk: Hoe weet u dat?
Nadat we uitgelegd hebben dat dit in enkele
dagbladen heeft gestaan, maakt Lehmann er
zich van af met: Ja, die willen wel met ons
samenwerken.

Hoe denkt u uw invloed in Nederland te ver-
groten?

L.: We willen proberen het ledental te vergro-
ten, een hechte onderlinge band te kweken en
propaganda te voeren. De volgende maand
starten we met een eigen Nederlandse uitga-
ve. Behalve in Den Haag is de Vlaamse editie
van Jong Europa hier nog niet te krijgen. Ik
ben bij van Gelderen en de Ako geweest, maar
ze zeggen dat er geen vraag naar is. Zodra dat
het geval is zijn ze wel bereid nummers af te
nemen.

Wat is de taak van de Jong Europa komman-
do's?

vD. (aarzelend): Ja, u bent misschien een beet-
je geschrokken van het woord „Kommando's".
Dat doet wat militaristisch aan, maar dat is
helemaal niet zo. In België gebruiken ze nu
eenmaal andere termen dan hier. In het Ne-
derlands betekent het „gebiedsleider".
(Ook in Wallonië en in het buitenland staan
Jong Europese commando's paraat... In
Frankrijk hebben de Jong Europese comman-
do's en de Organisatie van het Geheime Leger
(OAS) reeds een reeks dynamische (in de let-
terlijke zin) gevechten geleverd — uit Jong
Europa, december 1961).

Moet Z.-Afrika ook behoren tot het Verenigd
Europa dat u voor ogen heeft?

vD.: Natuurlijk hoort Z.-Afrika er ook bij.
Maar we gaan hoofdzakelijk uit van Europa.
Emigranten mogen ons wel steunen natuurlijk,
heel graag zelfs. Als ze ooit terugkomen, of
hun nageslacht, hebben ze er toch wat aan. En
uit Z.-Afrika komen ze binnenkort op een
holletje terug. Ik ben bang dat de negers
Afrika gaan overheersen. Als die zich bewust
worden van hun kracht gooien ze de Europe-
anen er uit. Ja,. Afrika zal in de toekomst on-
getwijfeld verloren gaan. Men kan nu alleen
nog redden wat er te redden valt.

Hoe ziet u, in dit verband, de apartheidspoli-
tiek?

vD.: Ik kan me voorstellen dat Verwoerd zo
handelt. Ik zou het ook niet lollig vinden als
mijn dochter met een neger thuis zou komen.
Wat niet wil zeggen dat een neger geen mens
zou zijn, maar blank moet bij blank blijven,
zwart bij zwart, rood bij rood en geel bij geel.
U weet ook wel dat een blanke vrouw zeer
hoog aangeschreven staat bij de neger. Het is
een nieuwtje voor ze. Een ander velletje, een
andere kleur, dat trekt hè. Maar het voort-
brengsel is een verzwakking van een bepaald
ras, van een bepaald geslacht. Wat moet daar
van terechtkomen? We zouden een afzakking
van het Blanke Ras krijgen. Hou mij ten goe-
de, een neger is ook een mens, ik weet niet
hoe u er over denkt; je moet ze niet onder-
drukken. Je moet ze niet in aparte hokjes zet-
ten. Hokjesgeest, daar hou ik niet van. Blank
en zwart moeten bij elkaar kunnen komen.
Maar eh ... niet intiem, u begrijpt... zodat
eventueel.. . eventualiteiten zouden voorval-
len.

Hoe denkt u over de aanhangers van de P.S.P.?

De vraag is tot Lehmann gericht, die zorgelijk
naar zijn handen tuurt en gaat verzitten.
De zwijgende derde verlaat de kamer. Even
later horen we dat hij zijn tanden poetst).
L.: Het programma ken ik niet. Het interes-
seert me trouwens ook niet. Ik weet wel dat
de P.S.P. samenwerkt met Jong Nederland.
Aan de andere kant is het ook zo dat wij veel
leden van Jong Nederland hebben gehad.
Wij: U moet zich vergissen. Jong Nederland
staat lijnrecht tegenover de P.S.P....
vD.: Helemaal ontwapenen kan nooit. Je moet
je toch verdedigen. Er zal altijd een tegen-
stander zijn. En dat moet ook,

Meneer van Dijk, wat is uw functie eigenlijk in
Jong Europa?

(van Dijk geeft Lehmann een knipoog en be-
gint te grijnzen) Tja, waarom zou ik het eigen-
lijk ook niet zeggen. Nou, ik ben gebiedsleider
van Noord- en Zuid-Holland. Maar ik loop
er meestal niet zo mee te koop. Waarom zou
ik mij op mijn borst rammen? Je bent nooit
uitgeleerd, heb ik ontdekt.

J. E. van Ruller
M. Schouten
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Hoe jong is Jong Europa? Wij hebben drie
leden gezien. Twee ervan hadden een kaal
hoofd. Ze waren te jong voor een mening
over het Duitse verleden. Voor het overige
hebben ze met het onderscheid tussen vriend
en vijand opvallend weinig moeite. F.L.N. =
Moskou en O.A .S. *= Europa luidt een kort be-
richt in hun periodiek.
Eind 1961, begin 1962 fungeerde de Waalse
editie van long Europa als contact-orgaan
voor het Franse Geheime Leger. Salan en de
z; lieten er boodschappen in afdrukken
zo .̂, bv. in het nummer van 29 december
1961, waarin een code-bericht van de volgen-
de inhoud voorkomt: „O.A.S. Mogen een pro-
pagandawerk uitvoeren: X 59139. M 122 X
Leopold 11395. A 545 X 00627. O. 104". In
een ander nummer wordt de lezers verzocht
anti-O.A.S.-betogers te fotograferen en de fo-
to's naar de redactie te zenden.

Andere organisaties waarmee Jong Europa
nauwe banden onderhoudt zijn o.a. de Union
Movement van de Engelse nazi-leider Oswald
Mosley, de Amerikaanse uiterst-rechtse John
Birch Society en de Bund Heimattreuer Jugend
in West-Duitsland. Met instemming nam het
Waalse „Jeune Europe" in haar editie van 7
december 1962 het volgende communiqué op:
„Het bestuur en de leden van de A.W.D.A.S.
T.Z.V.U.R.B.G. richten een fel protest tegen
de profanatie van hun embleem door onscru-
puleuze individuen". De organisatie in kwestie
heet voluit Allgemeine West-Deutsche Alt-
Stahlhelm Trager Zivilisation Verteidigern und
Rechthabenden Bundesgesellschaft en hun em-
bleem is ... het hakenkruis.

Keltische kruis
Jong Europa dient zich aan met een ander
embleem: het oude Keltische kruis, dat om-

wij zijn geen fascisten
Romeinse geest en Germanendom zijn
immers het uitgangspunt geweest van
alle orde in de wereld...

(Jong Europa, 2e jrg. no. 2)

Er is sinds vele eeuwen een Europees
ras in wording, met Noordse inslag doch
bevattende bestanddelen afkomstig uit
andere blanke rassen. Een mens, een
volk. een ras, kunnen wij „superieur"
noemen indien zij, uit eigen kracht, een
hoger kult uurniveau en technisch kun-
nen bereiken. Dit kan ongetwijfeld van
de Europeeërs gezegd worden.

(J.E., 2e jrg., no. 4)

... geen rassenhaat, geen rasseneerbied.
Ons rasbewustzijn uit zich, liever dan
in prikkeldraadomheiningen en in mi-
radars, in haarvlechten, runetekens en
zonnewendefeesten. (Idem)

Wy wensen in de plaats van een demo-
kratisch stelsel een Aristokratie aan het
bewind te brengen. (Idem)

Betreuren wij erg dat de Israëliërs de

sympathie die uit Europa kon komen
telkens verknoeien door op materiële
voordelen berekende kunstgrepen zoals
de Echmann-bluf. Wij, Europeeërs, wa-
ren bereid veel te vergeven ... Waar-
om zich opnieuw aanstellen en een bo-
dem geven tot nieuwe vervolgingen?

(Idem)

Wij hebben voor de eerste maal een
Europabeweging geschapen met de wil
om te overleven, met de wil tot macht.

(J.E. 2e jrg. no. 2)

De internationale samenzwering van de
kleurvolkeren laat inderdaad geen en-
kele kans voorbijgaan om de blanke
Europeeër uit zijn laatste stellingen te
verdrijven.
Het harde gewapende verzet van een
handvol blanke officieren, gesteund door
een grote massa zwarten, die verstan-
dig genoeg zijn om te weten dat slechts
de banke in staat is orde en rust te
brengen voor hun vaderland en welvaart
te doen heersen voor iedereen.

(1JE. Ie jrg. no. 1)

geven is door een cirkel. Het is meteen maar
tot Europa-kruis gepromoveerd en wordt als
schildje-in de handel gebracht, uitgevoerd in
de zo vertrouwde kleuren zwart en rood, be-
stemd om op mutsen en armbanden te naaien.
Zo uitgerust zullen de Jong Europa konunan-
do's strijden voor de handhaving van ons
volkswezen en voor de verdediging van de
westerse cultuur. Op vier fronten nog wel: Al-
gerië, Berlijn, Angola en Zuid-Afrika.
Uit de allerlaatste nummers van J. E. wordt
duidelijk dat het Europese Beschavingsfront
niet kinderachtig opgevat wordt. Ook in Bra-
zilië, Columbia en Canada zijn afdelingen
opgericht.
Een voorproefje van de strijdmethoden van de
Jonge Europeeërs vinden we in het Lente-
maandnummer 1962. Daarin richt een zekere
Suspectus een „Waarschuwing tegen de mise-
rabele sukkelventjes, die Jong Europa in dis-
krediet trachten te brengen door het verzinsel
te verspreiden dat wij rechtstreeks onder Jood-
se leiding zouden staan... Wij kennen de
taktiek (en de namen ) . . . Wij hebben een
goed geheugen en af en toe een boosaardige
verbeelding." Op 'n andere pagina in hetzelf-
de nummer beantwoordt iemand die achter
het pseudoniem Pantservuyst schuilgaat, de
kritiek op het bombastische proza van J. E.:
„Men kan bij ons beter een LGM (licht mi-
trailleur geweer?) uiteen nemen dan de pen
hanteren... Dat de taal- en pen-specialisten
er zich dan echter voor hoeden in de mik-
lijn van een LMG terecht te komen."
In hun schuilnamen zijn de heren kennelijk
al even kieskeurig als in hun strijdmethodes.

Blanco couvert

In Nederland gaat men het voorlopig wat
voorzichtiger aanpakken. De taal van mensen
als Lehmann en Van Dijk, een man die slecht
bij zijn naam past, is aanmerkelijk gematigder.
En voorzover deze gematigde taal op papier
wordt gezet wordt ze onder blanco-couvert
verzonden (poststempel Lunteren). Net als
preparaten voor buste-verbetering en porno-
grafische werkjes. De eerste en tot nog toe
enige activiteit in ons land bestond in het
uitgeven van een oranje-kleurig strooibiljet.
Onder de kop „De maat is overgelopen" kon
men daarin o.m. lezen: Op woensdag 14 augus-
tus ondertekende de Nederlandse eerste minister
De Quay de schandelijkste kapitulatie sinds 14
mei 1940. Door deze kapitulatie worden de in-
boorlingen van Nieuw-Guinea aan de koppen-
snellers van Borneo overgeleverd. Nederlanders:
gisteren verkocht men Kongo, vandaag verkoopt
men Nieuw-Guinea, morgen zal Zuid-Afrika er
aan moeten geloven. En overmorgen worden
wij zelf verkocht na een klein akkoordje tussen
Amerika en Rusland. Nu is het tijd. Sluit u
aan bij het Nieuw Europees Verzet!
Leden kunnen zich opgeven bij T. Balk, Eys-
soniusstraat 15, Groningen en in Amsterdam
bij gebiedsleider A. J. M. Lehmann, Rozen-
boomsteeg 12 en bij diens plaatsvervanger F.
Stuten, Nannostraat 14. Wie inlichtingen wenst
wende zich tot het hoofd Bureau Pers en Pro-
paganda, de heer D. J. Oosterbaan, Reggestraat
8, Amsterdam.

J. E. v. R. / M. S.
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Betr.t organisatie

aard ' Bijeenkomst vertegenwoordigers "Jong Europa" op 12, 13 en
14-7-63 te

Op .'.:".;,J5 en 14 juli IboC' vond in Brussel een-
bijeenkomst', plav.ts van vertegenwoordigers van 3e orga-
nisatie "Jong Furopa" uit verschillende landen. Fehalve de
"landelijke leiders", namen ook de "leiders" van de lan-
delijke ''bureaux" hieraan deel. Het totaal aantal deel-
ftemers werd op ongeveer 200 gjesciaaJtl Doel van de bijeen-
komst was oespTPëKfïïg Van de werkwijze van de internatio-
nale organisatie, cot>rdinatievan de werkwijze van de lan-
delijke "bureaux", behandeling van gerezen geschillen en
eveneens kennismaking op internationaal niveau.

De organisator van een en ander v;as
Plaats van saaenkomst vas de woning van ,

doch omdat hij uiteraard niet al de deelnemers kon herber-
gen, verd deze plaats niet meer dan "rendez vous" ter ken-
nismaking. Hierna werden de deelnemers gespalitst in
"secties", in die zin, dat de "landelijke leiders", de"lei
ders" van de verschillende bureaux etc. allemaal een aparfc
sectie vormden en ook afzonderlijk vergaderden. Een "geza-
menlijke bijeenkomst heeft derhalve niet plaats gehad. Elle
sectie vergaderde op een andere plaats. De deelnemers verd
den ondergebracht bij particulieren. ^ •

De "landelijke leiders" verden ^evormd door o.a.
:?elgië:
Frankrijk:
lied- rlanu:
Spanje:
Portugal:
Italië:

Oostenrijk:
Duitsland:
Zwitserland:
/veden:
Luxemburg:



"'oorts varen j; .̂  .••.•;.n< e::.itr- a e " leic.crs" uit
Ierland, IFsland en Griekenland en verte,.er;v ,r<Ii0ers van
üit,-e".'ekf nen uit i'ulgarye en :Tonr.urye. ijict aanvezig v;a-
;-en Noorve^en, Lenemarken en fngeland. Onder 'Ie l!niet lande
lijke leiders" verden o.n. op.̂ r.erkt -."it Nederland
en e «-n zekere Dr. uit Italië.

De bijeenkomst van landelijk leaders" vond
plaats op evn landgoed in j'raine. (Z.0.~riii;c:el)

Onderwerpen van Oesprek vormden o.?., de opmars
vaji het internationaal conn/uniüine. Fieraan verd üe meeste
aandacht besteed. Ie cori-.unistiache inf iltratie/rond î en
beangstigend en <ie anti maatregelen van 'ie verscailln~o.e
re^erin^en hiertegen r.ccr onvoldoende. Daarom verd beslo-
ten er bij de verschillende re^erin^en op aan te dringen
attent te blijven en straffere maatregelen tegen dit ge-
va, .'.ir te neroen. Aandacht verd ook beste d aan de ontvikke-
ling in Zd. Airika, Latijns Amerika, Angola, de Arabische
staten etCy

r.lhandeld werd ook de tegenstelling tus ,en Oostoi
rijk en Italië in Tirol. Gestr1 . fc, zal vorden n-..r net
bijeon brengen van de ver^chiJ.lende standpunten, omdat het
streven is gericht op een "Europese eenheid" net ''Volkse
groeperingen" en uitschakeling van scheidslijnen d.m.v.
grenzen. Intake de ontvÈkl:eling van de gekleurde rassen
verd het standpunt in0enonen, dat dit het ter-ein is van
het internationaal communisme; dat het coD-unisme deze
volken dusdanig leidt, dat de blank<3n een speelbal vor-

van de niet-blanken.

veej. vxaomse "Kameraden". . nKexen
olg van het dictatoriale optreden
oor-besteld werd dan ook, elk jaar
T ir-} r\irt ^r"4W T • i v* /l *̂ , T -ï T l* ̂ s I/ ÉSÏ<^,/-V>» c* s\-n V^

axs een gevolg van nei; aic'ca'coriaie optreaen van
Yoorüesteld werd dan ook, elk jaar een bijc

komst te houden van landelijke leider s en bij deze t
heid elk jaar <.-en nieuwe v^ rzitter te kiezen. Ilieriae
n **•> i fmf*. -M r-? r± «-i v* j*. .-Vk l f «v-wt * «A .J1 _. 4* 4> *L ** j-^ s ~\i ft x-iX-i +• * i M.<tm «J ̂  f- 1^1 ̂  lf\ J*.

i V V»- A W> Al. ̂ . ̂ » t~t V-•** • -,.- J» /̂ i Ai^ \* \*

l macht vordt ^^bundeld in
« rstel direct stelling

bestond vel de tendens
V-t

ij Vv W V/U.X JL w Xi v v y . « . t , Akvs AU • - * A « 'T» IA W w \* v \ • -

een hand. nam te^jen dit
en
de

l II OU.IM. , AJ.GLLLJ U ^.fj Cl J '•* -*• W V

: ij de me' ste <ier aanvezigen be
figuur van te steunen.



Besloten ver d dan ook, -.ie or^ani-atie te laten
zoals die thans is en te streven na r ^asenv. irkin£ met
alle organisaties, die de stellingen van J.j . l-'unnen on-
derschrijven.

1-iij enkele Nederlandse figuren van Joi^Luro;. a
bestaat de neiging, zich los te /uaktr, van de tewe.j_i"<.. van

rn zich te scharen achter de pas dojr
opgerichte organisatie "'lïropa r"ront" . "'-rzake

heeft reeds een bespreking laats sehad tussen van
en . Het doel en streven van !TE'urpa rront" zou n. et
irezenlijk verschillen met "Jong ' uropa" doch de'op^et
zou democratischer zijn. Teneinde andere leden van ''Jong
Europa" in Nederland hierover te informeren zou op 17/7
een vergadering v.rorden gehouden in 2'volle ten huize van
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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
ta
*a-a R A T E H H A Q E - 2 -
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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.

HIT HOOFD VAM OS DIERST

/l

Sinninghe Damsté

^ exemplaren

ex. 1: verzonden
-- 2: CO

3: BAG
A-: Heg. map
5: BVS
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Jeune Europe
Junoes Europa
Young Europe
Ung Europa
Joven Europa
Jovèm Europa
Qkn/ane Europa

.Leider aan all* functionarissen an Ie dan t

, 21-8-1963

KAMBRADfM

J men

ven

Zaalo U uilen weet, it het In h-? t af.;eloT>^n voorjaar In 7l-«anri*ran tet
•an aoheurln* ««koenen in da "Jong --iurona Organisatie", r» ,ar aanleiding
v»n aan principieel r/ieninsaveraehil ?ret ae Chef der Urbanisatie t Jaan
THIHIAKT, Dit hoeft tot ser?>l* ze* <J, rlot Mjnn de ~er.ele Ylaaraa* afda«
linu -Ier «Tong- Surorn CrAani t ra t i e uit V'at 3uroT>«aa rerband ia ^atradan,
ü«n hse^t oort^ct >»ez»cïit mat »«*n rr»t« *a-:l?"« r»r»aiin^t,ia o.l.r. iJtitit*
Uï UT, Kefuë*»rd , en aan nij»ujre or^knijatiw ^entioht "JhiüHüPAfSlOi*! *.

i'lj ii f*a ^s^roial l jka A' f ^ r l^nda. i h a b V e n ï*r»t aan» *!a *kfct uit d»
bowi" r«k«ken an *;aho?pt, d*»t da ontatana kloof erwrbru^t. en «.e damt» t
V on T^r'ien. Zalf ;«n ik ettelijke -r^len naar iiruasel en Antwernan je-
reiad or« ' i -rbi j ' trachten te üeoi-Uelen, »naar alles roc.ht niet bata» •

A IT ^11 «en «te^da Ie i d lr> «revende r posltia innemen in d« J»*
ui.j noemt zichzelf th,a-. s» re?d« i?ur«5-p««» i^iirier "voer het le-

vaütc nè*atr*tr*le.n dia indruire- te^en da Tvrinci-oea en do«l-
6tïlli.r.st*n 'Ier >rtanir»ati* en duit hierop ;eet; kritiek . vardar ia
een ait^earro <«n atheist, ralt in =*rtixeien ^oma k«rk an geloof atu
dankt eteeds *se«r ^«larlsoh» '"j^la «n ptc^dr "Inder auroT*** . iiij heeft
het onl&n^0 zelf a ^erreatserd om ie Yluurre ep ruKan ien in Jei^ia te rer*
M lij kan eiet "onv.erorjt'irikVelc'e oaloe'ba'a" ,

Ook de Ooptenrijksa, ^cel^e e a Zuid«Af r ik^enaa af deleingen van J*S
hebben -slch U U M I O hieruit loe^atvi^kx en zicb aac*;eRloten bij "iuropa.fraA
terwijl in Italië, S^uije en TorCu^al ook T* Ie leden *ich uit bat oude
verba n* lofrnaker en Biob af-nslaiter. bij "Europa-frant". Ualijkrasinda or»

in Zweden, Danavarken en Duit f land, dia reeria eerder n late
mat J e AC Thiriart te naken wilden hebben, hebl>en ciob thana wal ao«

lidair rerklaard mat "Europa front" .
Ik Tteen thans, dat da tijd K«kcrr«n ia, dat wij niet lanfer af moeta»

wacht e t;. Jean TIIRiART «aat xioh onfDa^r>en al« aan Vührar IX, *ij macan
onze idealen a iet kapot laten maltan door êên T>eraoon an daarom roftp ik
U thana np t OT «resamtnlijk TC» P i, J Jon^- -urot*» te verlaten en ara ala
Kurot>fcfroBt-Kederl<*nd aan te eluiten Sij on*a VI. -,-nee rri*nd«n Van U»r-
oke en Rof«-»«r> . Allee blijft roer oca bij het «u^e. &ll?en da naaa
J ÜKG.K'JHOPA wordt «ewijBlfcd in "ÜuroTvafront" .
O aar n e Uw bericht hierover I Spoadlir, vol&t »«n ledenversradering en een
verder rondschrijven can alle It/lan a» ^elfltere

> et, kar>er*«dacb*-r-pelljke 5uropeea« eroatan,

BXLK Mm.
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Jfiuropafront: nieuwe naam voor de voortzetting van de oude
koers.
.»'ij achten het een allereerste plicht, aan onze leden de naams-
verandering van onze organisatie te verantwoorden,
-«ij beginnen dan met te stellen, dat de doelstelling in geen
enkel opzicht is gewijzigd. V/at dat betreft had onze naam
"Jong Buropa Nederland" kunnen blijven. ;
Er zijn echter andere motieven. .
v/ij zijn voorstanders van een krachtige centrale leiding met
ruime bevoegdheden, omdat wij overtuigd zijn dat deze voorwaar-
den noodzakelijk zijn voor het doeltreffend opereren van iedere
organisatie. Op dit standpunt hebben vrij ook steeds voor wat
betreft de interne verhoudingen in J.E. gestaan. Dit houdt e-
venwel niet'in, dat wij bij het uitoefenen van discipline en be-
voegdheden geen grenzen accepteren. Daarom hebbén wij reeds ge-
ruime tijd met bezorgdheid gadegeslagen, hoe de centrale Euro-
pese leiding van J3 eigenmachtig vergaande maatregelen door-
voerde. Het feit, dat.de Sur. leider Jean Thiriart zich zon-
der meer heeft ontdaan van een groep jarenlang toegewijde en
bekwame medestrijders, zat ons. zeer hoog. ,jj zagen .het als on-
ze taak, deze "uitzetting" ongedaan te maken, wij schreven'
daarover in onze Juni-mededelingen. Maar als dan de dag komt
dat onze bemiddelingspogingen op botte tegenstand stuiten *
i i o 'T*̂ ^ ̂  w*<4 r^ -v* «l* ^̂ 1 £ *->».-i.. a _ ™* Ĵ ••••» •».̂ ™»*̂ * %^ w I^<JL W^»AA •

»i „ * r}33** dooreaan de groep van door hem zonder eni-
ge nadere verklaringen aan de nationale afdelingen uitgesto-

re en principiële, medewerkers - door hem minachtend
Ltgebannenen, genoemd - te honen en belasteren

ÏS-STST ïffSjS«S-ïSj '̂SWïSS'
AJL^7 V J»»J VI CjbCb JU W UI •

landse afdelinc»»•» . ->•"— *»«e> — »»» wbd».vuio v wu xiui "ce TfOlrlren wia+- A^»~

Het verzet tegen de mor>\,+—.

TIJ
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2. Vergadering' °P Saterdag 7 Sspt. a.s. om 1400 uxir heeft "E.Fr-
SSftraaöaa: liedcrlonu ecu r'.eer "belangrijke ledenvergadering "belegd.
Punt van saiaenl.:oni3'o; AjMjberdasi, koffiehuis Smid, t, o. Centraal-
station. De ve r gade ring' "aaï^daarna in een andere gelegënhefcT
plaatshebbeno De agenda is;
a. opening door landelijk leideB T. Balk;
b. korte pol. rondblik door hfd 1e Bur. j
c. Jong Europa - Buropafront;
d. komende activiteiten; 1. optreden naar buiten

2. Publiciteit

e. organisatie en middelen; orgaan;
/ f, benoeming hfd 4e Bur i.v.n. zich om studieredenen terugtrek

ken van ./alter Reym?jm uit deae functie
g. rondvraag;
h» sluiting.
Y/jj rekenen erop, dat het laatcte punt ora 5 uur afgehandeld is»
Bewijs, dat onze beweging U eï?nst is en voor U leeft: door alle
te komen.

/ 5» Adres Hfd»3e_J3rir* Oorrropondentie voor het 5e Bur» dient voorl
aan geadresseerd" ̂ e1 v/oi:clon naar; postbus J37, Arnhem. Dit ter
correctie van het in do Juni-mededelingen vermelde adres van
"D.J. Oosterbaan.

4. wy betreuren, dat dit nurauier van onss "mededelingen" niet in
dezelfde uitvoering kon verschijnen als het voorgaande. Ziekte
van onze raedev/erker G-er Platte! in Zwolle is daarvan oor aasde;
wtf hopen van hairte dat hij na een volledig herstel v/eer zijn

t zeer gewaardeerde bijdragen aan het werk kan leveren.

5. J.2,-Zwitserland. Onder het hoofd: "Anti-UlïO -"betogers gepakt'
vermeldde de "ïelegraaf" van 15 Aug. ;].!., dat "Vijf Zv/itserse
leden van de rechtse beweging "Jeune 3urope" gearresteerd zijn

f~ in Lausanno onder de verdenl^ing, te hebben deelgenomen aan hV
schilderen van leuzen tegen de Uno in het Geneefse Uno-gebouv;
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HGKOO
ZONDER WA3HI90TQ1
TOOR OVS TOLK
TOOR EUROPA.

B8OOR OYERZICHT 711 HET tOROPAFROVI-FBOORAMUs

Toor de KEV3, persoonlijk genoaen, da natuurlijk* Toorwaarden scheppen
tot Tolle 0>ÏPLOOIIRX}, a«t iaaohtneaiag Tan «n eerbied Toor zijn eigen aard
sijn leTonstaak, zijn welzijn, sijn geestelijke opgang. Dit kan slechts ge-
beuren in het kader Tan organisch opgebouwde GEMEEISCHAPPEI, soalsi

Tan d* saaenlering, dat ia dese tijd Tan Ter-
1 «a materieel dieast beschermd.

beschouwd worden
ontplooiing «n

Het GEZn, als basisel
Tlakklag en ontworteling,

Het BEROEP en het BEDRIJP, waarla de arbeid niet
*ls een koopwaar, maar wel als een middel tot aeaeelijke
tot welsija Taa de arbeider self, alsmede als eea dienst
Da TOUC9QEMED3CH1P, ia haar oadwraobaiéwtt
inriohtftacwa diwaat t« T^raagwa. Iwrbiad
Tora«at «igwa taal. Baaakottiag Tan da
los« aaarikaniwa* «n bat Tarslappand

dia Tolkarrawada atatan-
•igwa kaltoor-

h*t kaltnar-
Toorboda Tan nat

Hat RUK, oatstaaa eaersijds «oor het maar elkaar groeien der
Enropeae Tolksgeaseasnhsppsa (eeavordiag) ea aadersijds door het Taa
uit opleggen Tan gelijke lastelllagea Aio aaa de groei eea rmggegraat

Ia dese tijd moet ia Europa, oa lereaabelaagrijke redenen, eea
Tolladiga IKRHSID baataan iasaka baitoalaadao politiak (tagoaorar da aadara
waraldaaohtoa) , iasako lagwrleidiag, okoaoaio, aontatalaal on darg. Daarta-
ganorar dianan da Tolkagoaaanaohappan over de grootata salf ataadighaid te
beschikken bij het regelen Tan hun eigen probli
Terdere bloei hreagea, Taa kun TOlkse aard.

ea bet haadhai en tot

De toestand is eohter thaas se, dat de Europese Tolksgemeeasnhsppen 3OLTDATI
sijn, of sij het willen of niet ea aldus gesaaelijk moeten werken ea strij-
den waar de Tijand steeds opnieuw tegen alk europees Tolk afsoaderlijk sija
krachten bundelt. Ze> dient HEEL EUROPA iageset Toor de herrerenlging ia
europees Terbaad Tan de gescheiden duitae gouwen, soals HEEL EUROPA aan de
sijde moet staan Tan de Tolkeren die bedreigd worden door andere TT•sado
imperialisten, o.a. in wat hen nog reet aan orersese aedersettingen.
Angola en Zuid-Afrika sijn EUROPESE AAKELEGERHEDER. Aan dit gebrek aaa so-
lidariteit sijn alle rampen der jongste decennia te wijten, Tan het sorjet-
juk orer mammaa Oost-Europa tot het Terlles Taa Kongo, Algeriê en Rieuw-
Guinea, dit allee niet alleen ten nadele Tan de Europeirs, maar ereaeens ea
Tooral Taa de inlandse beTolkiagen die waren orergelererd aan koamunisme en
dollar-alaTarnij, de ergste Toreen Tan kolonialisme. Hiertoe dient Europa
da UHO, het sohijngereoht in dienst Tan Treeada wereldmachten, onmiddellijk
te Toralten.

Tegenorer de klassenstrijd en klassenhoogaoed stellen wij het SOLIDARISMEs
samenhorigheid Tan werkgeTera en werknemers in hun bedrijren en beroepen,
oa GEZAMENLIJK eea Toldoeade welstand te Teroreren ia plaata Tan dese
elkaar te betwisten. De winst Tan een onderneming dient Terdeeld te worden
oader AL de baad- en geeateaarbeidars die er werksaaa sijn, sodat sij stil-
aan Bedeeigenaars kunnen worden. Dit is de echte aooiale oplossing, waaruit
heel de gemeenschap Toordeel put.



- 2 -

D* TEIJI OVDBRIEXnKr is de basis TOOT «Ik* •konoaisohe vooruitgang. Daaron
karen wij ons tegen h*t narxisae, dat streeft naar het all*enb*sit door e*n
bur*aukratisehe staat. lij wensen ««n BRIQE 3PREIDIBG VJÜl EET BB ZIT orer
h**l d* gen**nsehap. üok het kapitaal moet d* g*n*ensobap dieaen, in plaat*
ran •aohtainatnaMnt t« sijn in d« handen ran ko*«opoli«ti«ob« kli«k«n.
uitsluitend karakt«r, b«kwaaah«id •& arteid BO«t«a i«d*rs plaat• in d«
hiirarohi* b«pal«a«
Xasak* d« r«g«linc ran «nanlg» probl«wn «igra aan ons* IAGE UüfDBI, st«ll«a
wij Tooropt
D« ••nwordinc «n ••••Hm ran d« s.ff. B«n*luz-«tat«a, wat Wteksnts
••n crot«r g*wioht in d« «urop*»* ia»«nl«Tijag «a ««n waarborg t«n orvrstaan
Tan grotvrs (•bor«n. Dit sal ons trouwens d« sjocslijkhcid bi«d«n tot h«t
T*rrall«n Tan ons* •ig«a akÉblMl in Europa.

D« DBCDTVALISAfH di« aan alk TOlks«Ml d« f*l«f«ih«id sal bi«4«a sijn f»-
w«st«lijk« problasian op t» lossen. Wij si«n( TOOT wat d« Zuidelijk* l*d*r»
landen b*tr*ft, d* oplossing nooh in d* huidig* Tolksrr**nd* unitair* staat,
nooh in een ten top g*dr*v*n s*p*ratisn*, dat tot rolslagen naoht*loosh*id
d*r Lag* Landen sou roeren. Wij staan *en organisoh* f*d*rale struktuur voor,
in HBL-BDKRLalDSE sin.

Dit Tlugsohrift is uiteraard takmopt en evrallcdig. Wenst U a**r or*r ons
t* weten T Schrijf dan sonder uitat*! naar tfén ran Tolgend* kontakt-adre*seni

- Tl>en Bslk Msm - Iys*eniu*rtraat 15
oamaaa.

- SCnuc (Antwerpen)

- J.R. DHLMUDT, Aivanüstraat y*
(L 6

• Fostous 172 • Issjpton Fark (Transraal)

TOOT and*r* landen op aanvraag)

T*rantw. uitg. Oilbsrt PADtlLS, Baantj*sl*i 185, Antwerpen.



Tvaa oakiaa karaa oatalaan.-

Df Dl lUUW-MAlI-aiBTTO tl AHTflKPPI

Karl Va* M1BCH aa Frad BOSSAXBT aija uit/ der Organist!» uitgaalo-
taa* Xk hab dit baalotaa ma Taal aaaadan («duld t« hobbak uitgaoafand
alaaaAa TOOT hun aaafcoaAaaa'a uitapattlngan.-

Da flaaaaa afdaling Taa oaca Drganiaatia ha* f t nooit htt dynaaiaaa
noeh Ao aatwiidtalAag van o aa Vaajaa afdaling kunnen baraikaa. Man aoaftt
«r A* aoraaak gaaliraoakaa t a Anttovrpan.-

•oAaraaAa df Toorgaani a aaandaa, kab ik do t waa uitgaalotanaa dik-
wijl* op kun kooAo gaatald togafe Aa aekadalijkkaid Taa hun boTaaaatiga
atigiagaa TOOT df balaakalyjka/ para-ailitaira aaaiaraa Taa hun Aatwafpao
aaktia.- i

friottogaaataaaAo aitf aaéaaalAo aiaaaagdkaid, kabbaa aij aiak niat
ktaaa*a Trijaakoa Taa kaa anajpaaaA aaaaoHJka (Tiriala) toaaai laaraaa,
gaktiaaiaaiga kantafraaa, ftaüfaioat waorAaaaaaat dia aiak aaa para Tar-

Za plaata aiak
ia- plaata Taa ta m
oariagd aoar aaiga
ama aaaktaa gawijA
aavwakv» kaldara
ik kab aiata tagaa At
Tarward aat aaa POLXffZBO

da

log argar waa Aa-
op M* iAaalagiaok
aogt wat aaa Aaaaa laag.

«*! alowMat apporrlakkig. la
Alt aiam ovtaalA kaa ft. AJaaaig Taa OVSB

TorgaAariagaa, warAaa aa AioajrëfAo Aag gaaoiaA ia Aa ataotoa «f
gadaringan Taa A*

BiaAalijk, oa Ai4 ia da iakroaiag, a*. kattAoa aa^f aoait Aa walg»-
gli jkkoiA kabbaa oaj kaa kaiawoo aaar Af !tt|auw-
joagaraa, dia aa gdaakt aa>baa OTar'ta balaa, t« Torkorgaa.-

Dit all«a kaaft ad J gaa^odaaakt aaa oiaoo ta aakaa aat dit gaapaia.
Mat p*raonan Taa dit aoorf ktlbbaa onaa tagaaatraTara Aa artko Tan naa-
aaxiaa* t«gaa d« Organjlaa îa kuaaon oi|darkoudan.-

T« •••r, d«aa houdiaf ia a«a vollladiga tagaaatalliag aat da pria-
oipta Tan onaa aktia»*

Bij dt TOSTREDCVQ tot da »awagi4gi wordt t>r gaan aadaraokoid gaaaak^
••t kaaaaaaaa d« gadaehtaa Taa taniodtr. K«nefn aat raar Toraakillaada
godachtan zijn *r aang*noaan« aa, tuéaaa ban, aija ar Ooatfroatatrijdars
aat aoalA Vearatandtri. Dooh iadi«n all«aan ar maèr gpfd oatkaalA wordt
ia bat wal a«t diaa T^rataanda dat a^n aijn ottd* iAaolagiaoha gadaohtan
tar aijda laat oa aiah Aaa ta ondartftrpan aan da tnkat Taa Aa

Taa Narkaa an lowaaart, aarata' jgaaoaaAt a*ar aktgaalwpatt,
aakanda Tan twaAo gaaéoBAo, gaaa ar4«aijada aaa ai j» gift*** •»
aan, kabban baidoa Tuil wark gaajaafc.*
waa dat ik in hun atolAot ai| kab
oatwikkald alaaada kaa
•oa aloakta paraatot»»

Kat Aa altalaitiag «aa AWW*

ti



r * V-.
•oa ÉUiél

Kit hoort IB «o biatoriooBO oroo %oo dat ajU Colln yJordaa «n mad«r«
BOB**BiOkOB TBB dit BOOrt fBBB VOrTOOf^i. i

JoBg Ivropa IB OOB politioko orgojaiBBtio, toaar aio t OOB poyehia-

Joan THZBIART.-
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SIMb PLEIT GEBRUIKT VOOR HET FÜRQEESE RIJK.

Blauwe vlag met 12 gele sterren.

Vlag vr,n het StraatsburgrEuropa, het Europese
parlement, de 'Jotiirière-europeanen" enz. Dit
is het officiële sicibcol van het vaaalrEuropa,
duidelijk naar hot voorbeeld van de amerikaari-.
se "stars and stripes".
Eocr ons nocit te gebruiken, vermits het het
kenteken is van depenen die het ontaardde kar
pitalistische regime op Europese schaal willen
installeren.

Witte vlag met groene E

Vlag gebruikt deer Europese klubs en verenigin-
gen van uiteenlopend pluimage. Officieus ken-
teken van het Europese streven in het algemeen.
Weinig mcr - j var. vim, er. zonder veöl 2ïn. is
deze vlag bij ons nrg ter dege gekompromitteerd
door de smeltkroespropagandisten van het "Euro-
pese Volk", een vereniging die uitgesproken an-
ti-nationallstische propaganda maakt, regimeger
trou',7, en nu er reeds op bedacht de plaatsjes

te hcuden in een eventueel Euro p. Pa riemen t.

Eurrgakruis

-icl der Europese revolutie en der Europese
Rijksgedaohte , verspreid ever het ganse k.cntir^i
nent. De benaming "Költijcji^krui^^is te vermij-
den: het Euro^akriAs"'~is _ _yan aïgemeèn"ltoördse
oors-prc::g^jen warci "nïeT""aïleen 'door' de Kelten
gebruikt. Ket krmt in alle Europese landen voor,
reeds lar,r veer cr.ze jaartelling. Ket is een
oud '^crnosimbrcl, dat de eeuwige vernieuwing
uitdrukt. Het Europakruis zonder uitstekende
spaker. is in vrezen hetzelfde, maar drukt een
meer goe stol ij!; streven uit in onze zin.

Gewoonl i jk te samen met de Rijkskleuren (rood-
wi t - rord) .Trr.diticnoel simüool veer het Europe-
se R i jk en cnse "olanlie beschaving, o.m. reeds
bij Karel de Grote en Keizer Karel V'. fteinlg
propagandistisch., maar te gebruiken voor ver-
siering, vaandels enz. en daar waar wel onze
gedachte maar niet ons kenteken kan uitgedragen
worden. Het Europ^kruls -simboliseert de vernieur
v/inr, de Rijksadelaar de traditie. Ze zijn aan-
vullend. Onze revolutie is geen vernietiging,
maar opbcuw, naar de hechte traditie van het'
Avondland.
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( A )-

J U i S T S O O H t-,

De aandacht van alle leden wordt gevraagd voor de absolute noodzaak
van een JUIST en KENVORklG 7/ocrdgebruik. De terminologie kenmerkt
de leer. Wie er in slaapt ^ijn terminologie ingang te doen vinden,
maakt het verspreiden van zijin opvattingen uiterst eenvoudig. Dit
is een beproefd marxistisch recept, waarvar, we de uitwerking elke
dag kunnen nagaan I

HET UITDRAGEN IEP GEDACHTE

Debat : mcdelinge strijd roet een tegenstander, in aanwezigheid van
derden alsook de techniek om hierbij op zijn tegenstander een
psychologisch overwicht te "bekomen en de toehoorders veer zich te
winnen. Enkel in funk t ie daarvan ]-iost mer. z i jn middelen: redene-
ring, spot, dreiging, interruptie, pat03, beschuldiging, cynisme,
enz, aangepast aan de sfeer, aan de voorkeur opinie, en de ontwik-
keling van het gehoor (en riiej. aan die van de tegenstanden). Het
debat heeft immers nooit tot d'oel hè in • te overtuigen of tot inzicht
'te'brengen, maar enkel hè ai te verslach,

Ge dachte nwi s se l ing : sarnancpraak,. hetzij in eigen midden, om door
belichting vanuit verschilüonde hoeken een probleem beter te be-
grijpen, hetzij met intelligente en eerlijke mensen van een andere
opinie om tot een vergelijking de:.' standpunten te komen.

Propaganda : techniek dor verspreiding van een gedachte, en van het
overtuigen, hetzij door opdringen., hetzij door t et inzicht brengen
bij middel van redeneringen, artilolb, dialogen, slogans enz...
zorgvuldig aangepast aan de te bemerken groep of enkeling.

In eigen kring is DEBAT VERBODEN, Er mag nooit geargumenteerd wor-
den te-r wille van het "gelijk halen1'. Dit is een vergrijp tegen de
-kame raadschep, e n b ove nd ie n t i j dvo r l ie s .

§&S)êO€6Y&i • tegenover echte tegenstanders in 't openbaar: DEBAT,

Tegen te overhalen tegenstanders er. do massa der bssluitelozen :
PROPAGANDA

Met kameraden ;



BENAMINGEN VOOR E U R O P A .

Verenigd Europa duidt de territoriale eenmaking van ons -werelddeel
aan; dit is een deel van ons doel. Daarnaast wil-
Ijn wij ook vernieuwing en orde tot stand "brengen.
Dit is dus een juiste, maar onvolledige uitdrukking;

Verenigde Staten van Europa ; een uitdrukking uit het jargon van "be-
paalde euro-kapitalisten en vazal-europeanen, al
te duidelijk naar vreemd model. Europa zal geen
vereniging vafa STATEN zijn. maar op de puinen daar-
van, een Rijkjvan vrije VOLKEREN.

Europees Volk : een term uit hst "bargoens van zekere demokraten
die urenen Europa te ''redden* door al zijn volkeren
tot één mengsel te verwerken. Deze smeltkroesteo-
riet geïmporteerd uit Amerika, en aldaar met stfc-
ses ( l ) "beoefend, is door en door verderfelijk.

.Het Vrije Westen : demokratische uitdrukking om het g«heel dar U S A
met zijn Europese en andsro wingewesten aan *£e
duiden. Stinkt naar Amerikaans kolonialisme. Heeft
dan ook in de pers enz. de voorkeur van al onze
dollar-knechtje s,

De Europese Natie: uitdrukking vooral in omloop getracht door het
boek van Mosley "Europe a Nation*. Misleidendte
term daar hij sme l tkroesge dachten oproepi, Klaar
waar o.m. in dit "boek juist het "behoud dar Europe*
se naties wordt verdedigd. Het woord Europese
"Natie" is hier duidelijk in overdrachtelijke a in
gebruikt. Men "bedoelt eigenlijk een verenig4 Eu-
ropa, "bezield door een gedachte gelijkaardig ató
het nationalisme op het niveau volk: "bewustzijn
van eigen aard, geloof in eigen zending, traditie,
weerbaarheid. 13 de gedachte zeer positief, de
term "Europese Natie" dient vervangen te worden
door Europees Rijk. Mosley schijnt zelf zijn vVr-
gissing ingezien te hebben, mede door het misbruik
van deze term door lui die de smeltkroes-teorie
zeer genegen zijn.In de Duitse uitgave van zijn
boek (Ich glaube an Europa).en in de Italiaanse,
wordt deze uitdrukking niet meer gebruikt.

Europees RiJk : een verenigd Europa, inbegrepen de fcidden- en de
Oosteuropese landen, geordend op basis der na-
tuurlijke gemeenschappen (gezin, gouw, natie),
hiërarchisch opgebouwd, en zowel geestelijk als
materieel vrij van "Oost" en "West". Deze uit-
drukking omschrijft veruit het volledigst ons stre-
ven.

Europees Imperium; het gemenebest van het Europese Rijk, van de an-
dere blanke naties buiten ons kont inent en van de
voogdijgebieden. Het resultaat van een Europees
Rijk dat zich weer een wereldpositie veroverde.



EÜROPAPRONT - EUROPAFRONT - EUROPAFRONT - EUROPAFRONT

MEDEDELING;

DE ORGANISATIE "EUROPAFRONT" NODIGT U UIT TOT HET BIJWONEN

VA1T EEN OP ZATERDAG 26 OKTOBER 196 J TE HOUDEN KOT-ITAKThIDDAG

IN CAPE-RESTAüRANT "HERCUUR", ANNA PAULOWAPLEIN 4, DEN HAAG.

AANVANG DEZER VERGADERING HALF DRIE.

Over de volgende onderwerpen zal het woord gevoerd worden
door een viertal sprekers uit Nederland en Vlaanderen.

- Het zijn of niet zijn van Zuid-Afrika
- De taak van de Verenigde Nederlanden in Europa
- Jongeren en Politiek
- Jong Europa - Europafront

Na afloop is gelegenheid tot het stellen van vragen, hetgeen
ook schriftelijk kan geschieden in de pauze. Het einde van
deze bijeenkomst is voorzien rond half vijf.

Namens de organisatoren,

Tijmon Balk lïzn,
Eyssoniusstraat 15>
Groningen

BEWIJS VAN TOEGANG

VOOR DE EF - KONTAKTMIDDAG OP 26 OKTOBER IN DEN HAAG

Dit toegangsbewijs is persoonlijk en kan aan de ingang ver-
eist v/orden. Persoonlijke vrienden en "bekenden kunnen mits
toostemming van de inrichters toegelaten worden.

T. Balk Mzn



yö/tó
10

2C oktOAor A.a. «Al ia MAL MAAS
kadarrargadarlAg TOB omso argaaiaatia plaat ariadaa.
togoa nalf alf TOOP Cafa-Raataoraat wHof TAA Hollaad",
atraat 44, 'a^Oraraaaaga, waarna wij oaa gacanaalijk
BAAT OBA> Tar«a4arpUB*.Ook nlat-kadarladan Ai|B hiarbQ walfcoa,

Toor da Targadarl^s *a-mlddaga «uit o nog OOB vitBOdigii
OntTABgAB. Hot lA TAB gTOOt DOlABg «At TOOl iodOB Of 4OAO
bijaonlmniat TorAaaijBOA !

Hat Trtattdolijko groot,

Wagan-



DAT.

Verbinding: Ho. 12. 5 december 1963'
Doss.: 311/9.

Betreft: Propaganda van Europafront.

B.V.D.

Van een informant werd het vol-
gende vernomen:

"In de avond van zaterdag 26 oktober 1963
(niet bekend op welk tijdstip) vond in een van de klei
nere zaaltjes van het Aloysius College, gevestigd te
1 s-G-ravenhage, Oostduinlaan 50, een bijeenkomst plaats
georganiseerd door de Haagse Voortreickerstam en de E.K
Voortrekkers, beide behorende tot de Nederlandse Pad-
vinderij.

Op die bijeenkomst is o.a. het woord gevo-erci
door twee Belgen, de heren en ,
die als onderwerp bespraken "de plaats van de jeugd ir
verenigd Europa".

Hoe en wat precies besproken werd, is niet
bekend.

Het contact van de padvinderij met "3uropa-
front" is tot stand gekomen door



origineelRAPPORT VAN B. O.

AAN : BV

tr.i organisatie : —
aard ; Kontaktmiddag Europafront ACD;

Dupl.

DAT. £ 7 m. 1963

Bijl.

Kbribaktndddaf: EUROFAt^üMI ("besloten).
OvereoiJcoiastJ -j schrifteli jke uitnodiging vond
Lp de :nidda,p V»T! r. af er d a*.-, 26-1O-'63 in een
tovanaaal var: ':.et Caf^-T-^stauxant "iiercuiur" aaii
het «nna PaulownapJein 4, te ' s-GRAVEN HAflE eer.
bi jeenki-.zat, aans^edvdd «lg "k';r.taktnJ.ddagH,plaat'*
van "ElTtOPAFHCUIT". Eet abr.vangstijdstip voor
deze aa/enkouat was bepaald op 14,30 uur. Volgens
de a^ttnda sou door evr: viertal sprekers ua t
^^:erl«id en VIsonderen het woord woi-den gevoerd
ovej~ .-ie navt-lg&nde ponten:

- Het zijn c f niet zijn van Zuid-A£rika.
- De taal: van de Verenigde Nederlanden in Europa
- Jongeren er ïtolitiek.
- Jong Europa - Europafront.

^owel in de pauze (schriftelijk) als na afloop
(jeschat op ± 16,50 uur) zou gelegenheid tot
hot stellen van vragen beataan.

Persoonlijke vrienden en bekenden der genodigden
konden^mits met toe8temnró.ng der oganisators,
toegelaten -worden.
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Buiten de reeds aanwezigen was tegen 14,20 uur
nog niemand anders verschenen» De dichte nrist
werd als oorzaak aangenomen.
Ter sprake kwam, voor wiens rekening de zaalhuur
sou kt.;men,indien vorder niemand mocht komen op-
dagen, stelde, dat het bestuur zulks zou
doen,c&ar hij zou tegen het einde aan de aanwezi-
gen tevens een bijdrage in deze kosten vragen.
l»adat te ± 14»40 uur een aantal genodigden was
gearriveerd ,gprak er te ± 15*- uur zijn
bevreemdtng over uit, dat niet
zijr. Beigiache vrienden er nog steels niet was.
Oc.dat teg^n 15»?C uur de aanwezigen het nog lan»
ger wachter zichtbaar beu werden,besloot ,de
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3preking d es e avond in Den Haag met eer. groep
pa/1 vinders er. dat de aanwesfcggn er van overtuigd
konden zijn, dat h: j alles in het werk had ge-
steld, 20 spoedig mogelijk hier te zijn.

vervolgde, dat zou spreken
over het onderwerp "Het zijn of aiet zijn van
Zuid-Afrika" , waarna het onderwerp
"Jcrx^eren en Politiek" voer zijn rekening zou
nomen.
Csidat te kennen gaf, eerst no^; even
te ooeter: bijkomen, zou eerat spre-
ken.

Aan ie "bc stuurstafel waren gezeten* , ,
, . en , terwijl

aan een afzonderlijk tefeltje daarheaat L
zat.

hield het volgende betoogi

"Het is tegenwoordig moeilijk om met jongeren
over politiek te spreken. Zij trekken er de
neus voer op en zijn ze al te bewegen zich
te uiten,dar sijn ze veel te kritisch. 25e
verachten de huidige politieke gang van zaken,
omdat ze er veel misleiding in zien» Er wordt
tegen de jeugd gelogen en datgene, wat belang-
rijk is, wordt verkeerd uitgelegd, of, wat
nog erger ia , verzwegen. Wat kan men de moder-
ne jeugd dan aanrekenen ? Niet de jeugd iraar
wij ouderen en opvoeders zijn de oorzaak van
de ho-iding en gedragingen van deze jeugd. Wat
denkt men in het algemeen van de jeugd 3Er
zijn steeds maar klachten over haar en haar
af wijkingen. Ook de jexigdcriminaliteit neemt
hand over hand toe. De jeugd heeft geen eerbied
en respekt meer en beVijkt hetgeen om haar feeën
gebeurt met sarcasme en cynisme. Be jeugd denkt
alleen maar aen vermaak, maar bovenal aan geld
zonder er vcor te hoeven werken.aij teert
graag op de geldbeura van papa.De studenten
onder de jeugd van tegenwoordig denken in
hoofdzaak alleen aan de genoegens van het
s tudentenl e ven,waarvan de kosten tóch door
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pa worden betaald.De je-.*gd is in het studen-
tenleven vrij en aar. zjohzelf overgelaten en
kart omgang met meisjes hebber* zoveel ze wil»
De gevolgen blijven dar, meestal niet uit.
ÏTee, wij mogen en kunnen iie jeugd niet meer
veroordelen,want wij allen, de ouderen, zijn
de schuld van alles.Daar was (in België) in
de eerste plaats de chaos i.v.K. de Konings-
kwestie. Daarna de dingen,welk» uitlekten over
"bekar.de persoonlijkheden, die het deden voor-
komen als goed christen te leven.Schandalen
met vrouwar wurden bekend en openlijk in de
kranten gepubliceerd. We zien, wat er in Enge-
land aan het licht is gekomen inet die minister
Door de verkwistende uitspattingen van ver-
schillende ministers in België" is de jeugd de
ogen open gegaan. De jeugd krijgt het voor-
beeld op een presenteerblad aangeboden. Zie
bijvoorbeeld de Heer , die handelaar
in blanke slavinnen is .De jeugd kijkt naar
de ouderen en ontvangt van hen de voorbeelden*
Voor kunst interesseert zij zich niet meer.Wat
hiertegen gedaan zoet worden, dient in gezamen-
lijk overleg te geschieden."

•telde eerst een pauze voor.

liet weten, dat deze vergadering
maar niet te lang moest duren,gezien de ontmoe-
ting die avond met de padvinders en MIK eerat
nog iets in de stad wilde eten.

Na de pauue vroeg de aandacht,Hij
deelde mede, dat de vergadering niet lang meer
zou duren en dat hij alleen nog een verklaring
zou geven,waarom "Jong Europa" in "Euro paf ront"
was vaaaderd. Hij zei o.s«, niet meer eet .

te kunnen samenwerken, omdat deze
dingen deed - en nog doet - die tegen de wet
zijn, zoals o.a. diens leiding bij extreae han-
delingen, de vervaardiging van "bommen" in Gent.
Ook deelde spreker nede, dat voorlopig green ru-
nenkruis meer zou worden gedragen <an dat brief-
papier zonder "kop" zou word«n gebruikt» Ten-
slotte zei spreker, dat zijn lezing over "Het
zijn of niet zijn van Zuid-Afrika" wegens tijd-
nood moest worden opgescliort. Hij gaf gelegen-
heid tot het stellen van vragen.

-7-
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vroer .a*tr , » i •is.'ïe ve*; aeracg
was, Jat o-i jeu£ti niet vau kvois: houdt.

antwocrdne, zeker te weten, Jat dit wel
het gevai J s, :..aar can dier.de het geen ovde
kuns* te ;•.; ,>.. .V ai -.er ,20 tjiiif-; h i j vnrier, tepf-n-
wo.irdlr b i ~ i*- jeugd or.der kunst verstaat i g het
abstracte. Laar 'ast liefst ziet de j^u^-d een
andere kunst, z jaJs b:i jvc,- .rbeeld ->. «i* film
"l.lon.d« Cane" vcorkoist/.v&.arto j naakte vrouwen
zich r.et verf Ittor. overgieten on daarna over
een gespanr.e'; doek te rollen.En hiernaar staan
üa:: in sakir.^ ••••£ rt-k geklede heren van rijke,
deftige afkosist ie kijker. Als entree noet dan
een grcte s^m ^«ld vrorder, betaald, welke aan de
"daaies" er. hun ";:.atrone" ten roede k^T.en. Deze
soori kluist jokt ser-iel?- ultspatt'' -;:en ui t, want
als de "daiiiCiS" dT-oog waren gerold,aoc:;ten de
vorenbed f lei-? "horen" vior nog hofere bedragen
met be=ioolde "daaea" de avond of zelfs dt hele
nacht "doorrol len".Er. 3e v^sr bedoelde dames met
verf bekladde doeken kenden > r verdien vcor een
flink geldsbedrag worden gekocht.

noemde die manier OE aan i'-»ld te komen
niettemin ook een kunst,want i«mand met hersens
zou z.i. een dergelijk "werk" rdmner kopen»Voor
oude meeaters als Reabrandt, Hubens en sndere
neeft de jeugd volgens spreker feen oog,omdat
daarmede niets te "beleven" valt. Volgens
•worden de door hem bedoelde "kunstvertoningen" in
België en Frarkri jk gehouden.

Nadat'een verzoek was gedaan 03 bijdrage in de
zaaJkosten en een iny,aaaJixw..waa w^iouden,dankte

de aanwezig**", voor hun koost, betuigde zijn
spijt voor het laat komen der leiding en het
wegblijven dergenen,die beloofd hadden te zullen
komen.

Alvorens iemand de zaal had kunnen 'verlaten,
verzocht **>£, staande het 6e couplet
van het "Wilhelmus" op te zeggen,hetgeen geschied
de.



ST AAN: HOOFD BVD

no. 69.441 e1 DATUM: ̂ november 1963

DATUM BERICHT : 15 november 1963

ACD/
Dupi.

DAT. 2 O ft»V, 1963

Onderwerps Vergadering "Buropafronf-leden te Ben Haag.

Yan de zijde ren een oentaot werd vernomen, dat op
26 oktofeer 1963 in zaal "Meroure" of "llerouur" te 'a-Gravenhag*
een vergadering ia gehouden door leden yan de "HJHOPAFHDNT"-be-
wegingt een groepering die ainda kort ie afgescheiden van de
weeratandagroepering "JOHO BQBDPA".

Deze vergadering sou zijn georganiseerd door
uit Groningen.

Ook vreemdelingen waren op deze vergadering aanwe-
zig. Yan Belgische zijde was "Earopafront" vertegenwoordigd

/•

door t _ > t
en , «
Laatatgenoeade vreemdelingen zijn de atiohtera van

WSCTBOPAPBOKTM en maakten vóór de afscheiding deel uit van het
bestuur van "Jong Europa", afdeling Antwerpen* Einde*



DIENSTBERICHT VAN l /S\\'S ak~°15

SUROPAFRONT. Ô-̂ X RBP*' ̂"̂
gebiedsleiding / ̂  (B)

Antwerpen-Kempenland -̂  •*"• ̂  * '

aan:

Gegroet !

Ons volgende weekeinde gaat door op 23 on 2̂  in slachtmaand (nov.)
Ik ben helemaal niet gesteld op aon'eksperimont' daze koer; nlomand
van ons vindt dat interessant. Daarom wil ik u vragon KORRTCKT te
zijn (varwittigen als ga niet kunt deelnemen, kledij in orde onz.)
en uw zin voor tucht te laton.blijken.

Ik verwacht u, zaterdag 23*11 om l6u stipt, op de baan Antwerpen-
Turnhout, gemaante Westmalle,'._ tegenover do ingang van het Tfappisr
tonklooster. Indien u niot tijdig aanwezig zou kunnen zijn, en voor
alla onvoorziono gavallon, toljfonocr 33.^7.33. Onzo kampplaats is
dczolfdo ils voriga kaer. Wia rcods daar was kan ineens daarheen
gaan.

Vanuit Antwerpan is ons trefpunt o.jtf. to boroikon met do bus "Turn-
hout-Stopdionst" , te ncmon aaa de Gauzenhofjep (zijkant van de Opa-
ra) »

Wat maebrengon? Hatzolfdo als vorige keor. Raadploag do bijlage vaa
de uitnodiging voor hot laatsfeo woekeinde. in principe: turnkledij,
goriaf om te slapen, schrijfgöriof, eten voor 's avonds en de vol-
gende morgen.

Kledij: grijs hemd, koppal, grijzo uniforrabroek, zwarte masjschoe—
non. Idem.voor do meisjos, maar dan oen grijzo rok. Zorg ervoor dat
uw klodi^, keurig in ordo is. Burgarklodingstukken misstaan beslist?

Wij zorgden voor oen interessant programma: sport, zang, gedachten-
wisseling, cnkole "nagïls mot koppen" over onzo idee on onze moto-
de onz. Masseer dus uw spioron,. noteer do "ambatante vragan" die ge
wilt stellen, on zorg dat ge ook positief woet HJÖO ta heipon aan
hot welslagen van dit wookeiniflo, zodat uw aanwezigheid oen verrij-
king is voor onzo gemooaschap-, on goon ballast.

Een boweging kan slochts mot good govolg workon, als er oen stevi-
go kameraadschap hoerst tuason al de militanten, als men hardnek-
kig trouw blijft aan zijn ida-a, en als er TUCHT heerst. Dat kost
moeite. Ons wookeindo moet eeta stap verder zijn in die richting.

Een verschil tusson ons an vele andere bewogingen is dat wij moé-
ten slagen, wat h o. t ook kost«i, omdat er tevoel op hot spol staat,
en omdat niemand het.in onzo jplaata zal doen»••

Vij rekenen op u. *

uw Gobieds loider ,.



jong
thans: LUHOPAFKOJS.T

Jeune Europe 24.11. ̂63
Ju noes Europa
Young Europe , ~ ~~

r kameraad,
Ung Europa het nieuwe nummer van fcUHOPAÏKOMÏ zal deze
Jouen Europa ?;eek nog verschijnen. Ik heb risteren in Ant-
Jovèm Europa werpen de drukproeven gezien en ik vind de in-
Ciovane Europa aou<^ < âa °°̂  zeer veelbelovend, «ij krijgen hier

in Nederland de beschikking over pOc exemplaren.
In (.e koster van dit nummer moet Nederland dit rceer ƒ. 50,- mee
tet&ien. ten volgende keer zullen v?ij de bijdrage nog hoger moe-
ten maken. .«.Is ik u echter vertel dat ik nomenteel reeds een na-
delig kassalco heb van ongeveer ƒ. 1.5,-, terwijl ik nog een even
ïroot bedra:- aan Hossaert te betalen heb, dan v;eet u Tsei genoeg.
L/e jaarlijkse bijdragen van ce leden moeten zeer noodzakelijk -;e-
v:ij7.i:-rd Borden.

*.u haaien Jan v.d. beulen en ik geaauiit eens in ^msterdem, ie.
de buurt ven het Cen-treal Station, te r^an colporteren met ons
blec. Voor cieze gelegenheid rordt de prijs vu.r. het bied rebrecht
op een kwartje. 7 december lijkt ons een geschikte datum r.iervoor.
:.et zou zeer te wensen zijn dat ook enkele Amsterdamse leden aan
de colportage meedoen. I\iet zozeer om te verkopen, oissr meer os
een oo^-je in het zeil te houden. Ik verzoek u dus de nodige stap-
pen i.v.:ri.- met deze colports^eslag te nemen, en mij het resultaat
subiet rcede te delen, x.an de colportage ieen doorgang vinden den
ook spoedig ten reactie. Ik weet niet precies of ?:ij po^itietoe-
stemiriing n-odi^ hebben. In ieder g.ev&l moet u dat ma&r eens infor-
meren. ..ordt de colportage een succes, dan :ee.n r;i,; andere steden
op uezelfde manier bewerken. Behoudens tegenbericht uwerzijds dus;
zaterdag 7 december colportaf;e voor het Centra&l Station van Am-
sterdam; verzamelen ' s-rnorf.ens ona elf uur voor ^esti-'irs-r.t Smits;
dezelfde vergaderplaats als fie vorige rieer dus.

ir. iecer ^evel hoor ik nog wel even iets ven u. inmiddels me"u
r.fciuer^adschepyelijke groetv \ '•.•''•• / ''

K.A., Ütteri / . <

/e
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E Ü R A F R I K A

Mededeling aan die Suid-Afrikaanse Afdelings van
J O N G E U R O P A

Sedert die stigting van ons Beweging, in 1960, staan Mor. Jean
TH3RIART aan die spits. In 1960 het hy die alleen gewees^om die
leiding van die veelbelovende beweging in die hande te hè .Maar hy
het dit verstaan om mens e uit te skakel, en alleen oor te bly. En
die rol van despoot re speel.
As ons hem vandag as die hoogste leier van die beweging ontslaan,
dan wil dit nie se dat hy na ons mening "niks werd is" nie. Ihteen-
deel. Hy is net nie die regte man op die regte plek nie.
Emosioneel en ui t sonde rl ik aktief, is hy egter baie primer van
karakter. En dis nietuit die lug gegryp, as baie mense hom beskou
as dié* man wat die slagoffer geword het van sy eie aktief poten-
siaal nie*
Van 'e leier word iets meer verwag en verlang as "aktivisme". As
ons die aristokratiese hiërargie verkondig, dan wil dit met ander
woorde se dat ons net bereid is om die leiding van die bestes te
aanvaar. "Die Bestes" is nie die mense wat die beste kan organiseer
of wat die hardste kan roep nie. Aristokrasie is nie demagogie nie
(en dit maak nie s aak of die demagoog die anderes van demagogie
beschuldig nie !). Leiera moet begaaf wees met baie talente.
Moraliteit, 'n edele karakter en baie andere eise, is imperatiewe
wat die leierdom bepaal* Dis nie net waar vir mense wat 'n kleine
klompie mense lei nie !
Thiriart is fn man wat as volhardende en prinsipiêle materialis,
nie deur die progressisme of marxisme kan oorbied-word nie. Sy
politieke filosofie is nefaste materialisme, 'n filosofie wat in
sy eie puberteit vasgeval en verstar het, wat nie oor die eie per-
soon kan uitgroei nie. 3y beroep hom op en dweep met die filosofie
van Nietsche, sonder om één keer dié' woorde te kan begryp nie. Ons
wil dit nog effens buiten beskouing laat dat hy nie in staat is om
fn filosofie op te bou wat gebore is uit die selfstandige denke en
lewe van 'n besield wese nie. Maar as ons die "wil tot mag" nie
langer beleef as "mag oor onsself", dog slegs as "magsorgie oor 'n
klomp men se", dan het ons lankal antaard in *n innerlik-yle des-
potisme. Vir enige leier stel ons *n sterk gesag voorop, 'n Sterk
gesag bly by hom in gebreke. Daarom is ons verplig om hom te ontslaa
'n Man wat primer is, skakel homself uit vir enige leidende taak.
THIRIART is 'n man wat baie gelees het, en deur sy sterk geheue is
dit vir Mm montlik dit in luidrugtige redevoerings na te praat.
Dis net 'n primêre dialektiek wat aan die oppervlankte dryf.
Om homself te kan handhaaf as dié" leier. het hy hom verplig gevoel
om sy beste medewerkers wat selfstandig denk, soos kaf te behandel.
Die bestes, wat 'n gevaar was vir sy despotisme, het hy aan die
deur gegooi met die skeldwoorde uit die woordeboek van ons teen-
standers i Nazi. Fascis Ut Haar huil e het aan die deur gewag tot
hyself dié' deur geggoi is. Vandag gaan die mars verder s die Bestes
vorentoe ! Vandag gaan die mars verder s ons bou die Ryk ! Vandag
gaan die mars ver s aan EUROPA se FRONT !

j>ie leiding.
EUROPAERONT - EÜ&FRUU.
Postbus 172 - KEMFPQff PARK( TfrwiavayJ.). Reiaubliek van Suid-Afrika.



Behoort bij schrijven no. 713*630 Ex. no.o

'EDROPAFRONT»' VOORMALIG "JONG EUROPA".

"Jong Europa"t een internationale rechtsextremistische bewe-

ging, met vertakkingen in verschillende Europese landen, ontstond

uit een eind september 19&0 in België naar voren gekomen uiterst

rechtse beweging, genaamd Mouvement d'Action civiqne (M.A.C.).

In een "Manifest aan de Europese Natie" opgenomen in het

orgaan "Jong Europa" no. 1, van december 19̂ 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 Xankee - materialisme" en

door een sociale- en politieke revolutie de versleten democratie

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 sympathieën bleken.

Zo bv.: de aankondiging van twee boeken van de Britse fascis-

tenleider Sir Oswald Mosley, "Europe, fai t h and plan" en "Hight or

wrong" waarbij werd gewezen op het uitgesproken Europese karakter

van Mosley's beweging* Elders werd Mosley aangeduid als "onze kame-

raad 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 "Natiën Europa".

Veelzeggend was ook dat "Jong Europa" in nauw contact stond

met de O.A.S. (Organisation de l'Armee Secrete), van welke - door

zijn terroristische acties bekende - organisatie in het blad "Wation

Belgique" (later genaamd "Jeune Europe") communiqué's verschenen.

De sympathie en de band met de O.A.S., bleken duidelijk door de in het

orgaan opgenomen slagwoorden: F.L.N.c Moskou, O.A.S.a Europa.
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Pas in de tweede helft van 1962 werden hier te lande vanuit

België afkomstige pamfletten van "Jong Europa" verspreid, zij het

op zeer beperkte schaal.

Als vertegenwoordiger voor Nederland bleek op te treden

, uit Groningen, deze was als minderjarig*
tijdens de oorlog gedurende een jaar eerst sympathiserend en daarna

gewoon, lid van de NSB.

De Nederlandse "Jong Europaugroep, vormde oorspronkelijk Ifn

geheel met de Vlaamse groep, werd daarop zelfstandig en heet sinds

8 september 19̂ 3 "Europafront". Deze naamsverandering hangt samen

met een al van juni 19&3 daterende scheuring in de Belgisch* bewe-

ging "Jong Europa", tengevolge van botsingen tussen Vlamingen en

Walen. Bovendien zou de algemene leider van de gehele beweging,

de Waal , volgens te fascistisch zijn. ( zelf

beweert n.l. het fascisme/ nazisme te hebben afgezworen.)

De Nederlandse afdeling, geleid door , telt momenteel

minder dan 20 leden. De activiteiten hebben zich in hoofdsaak be-

paald tot het houden van bijeenkomsten. Sommige hiervan waren toe-

gankelijk voor genodigden; enkele vergaderingen werden bijgewoond

door Vlaamse geestverwanten.

De toon van het in bijeenkomsten besproken* is duidelijk

minder extreem dan die van het orgaan. Anti-semitisme blijkt noch

uit het orgaan, noch, op één uitzondering na, uit uitlatingen van

leiding of aanhangers van de beweging.

Door het geringe ledental en het gebrek aan financiële middelen

(de kosten van de zaalhuur voor vergaderingen konden in enkel* ge-

vallen slechts worden betaald door een beroep te doen op de offer-

vaardigheid van de aanwezigen) gaat er van de Nederlandse groep

vrijwel niets uit. Deze beschikt bovendien niet over een eigen

orgaan, doch het in België gedrukte orgaan (thans ook genaamd

"Europafront!') bevat één pagina ten behoeve van "Europafront"-Nederland.

Het laatste nummer, 3e jaargang no. 8, verscheen onlangs, het daaraan

voorafgaande no. 7 - toen nog genaamd "Jong Europa" - is gedateerd

mei 1963t waaruit wel duidelijk blijkt dat de verschijningsfrequentie

zeer gering is.

Op 13 december j.l. werd in een televisie-uitzending van de

VARA de aandacht gevestigd op "Europafront".
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Gebleken is dat na de bewuste uitzending een menigte personen

voor zijn woning in Groningen heeft opgewacht om hem te

molesteren, en dat vele anderen hem per telefoon hebben bedreigd.

Op verzoek van é moeder heeft daarop de politie hem - thuiskomende

uit Appingedam - naar huis geèscorteerd.

heeft voorts meegedeeld door zijn werkgever in verband

met het gebeurde op staande voet te zijn ontslagen. Hij neemt dit

zeer zwaar op doch vindt het nog erger dat iemand van de "Federatieve

Baad van het Verzet" gezegd heeft een proces tegen hem te zullea

beginnen wegens belediging van een bevolkingsgroep en van het voor-

malig verzet, gepleegd in het laatste nummer (no. 8) vaa "Europafront"

23 december 1963
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aard Kadervergadering "Europafront" d.d. 1^-12-'63.

In enkelvoud verzonden.

DAT. 230EC.1963
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Op vrijdagavond, 15-1 2- '63 , ~vcr.d ee?i televisieuit-
zemdiag- va«. de ÏT.A.R.A. j^elo.teld "Achter het
nieuws", pi aata , vr aari A .:£ verslaggever Koos
POS'iSLIA een w^ara c hu/ri.»g liet horen "tegea
het faacistisohe gewroet fax. "Buropafront11 i»

Belgiè", eni s^e"hrcJ.lo:--ie".len^eA v. i t lolctuur va»
"j'Juropalrf.-nt" cite0":' • f v ei" ^ea.::!.ri.i't tooade met
•Ie r.u*u;; "Enrox-'J.'ix nt" e/i het o-iVc-nde niaeiisyir.-
oool (l.dl 2oc9.':-.ifui::w "Keltonkniir.") en al.s ver- '
te£eawooT*<b".,i;ei* voor :To^ri-Neüei'la»d op "bedoeld
geschrift de a.aa.ü liet zien va;i TjJ_inpa BATK
Eyssoaia straat 1^» GiiONr-'G-JSIT. De iadruk werd ver-
Icregen, dat hierbij (jebrjdk werd ceaaakt yaa het
bekendf- paiü'let var. "Euro paf roat" (^jedrufct op
'olauw pap: er) ,gedat<?erd 21 -6-1 963. Tot slot
beval geboende verslaggever deze "bewegiag i» de
*aa»dacht var. de Justitie aa».



Tegen Moskou,

zonder Washington,

^ -or on» Volk,
Europa

E U R O P A F R O N T
landelijke Uidina Nederland

Voorzitter: T. BALK
EynoAiuMtraai 15
Groningen
T«L 05900-26671

Grot***.. 8-12-1903

. Heer

64/ 12.

Be et e vriend

Al hebben we dan telefonisch nog wel een a contact met elkaar ( ik
kan me niet herinneren dat we beiden ere acbrljreric zijn, maar au meet
het er dan tecfa maar eren van keven.

* Ik heb hierbij nl. het genoegen i» uit te nodigen tot het bijwonen
ran een zeer belangrijke KAUERVSROADiRINQ t welke zal gehouden werden
a. e. Zaterdagmiddag 14 .December ten Hul 2* ran onze -vriend Jen e La HOI ,

13 te
het erg belangrijk dat je deze vergadering bijwoont.

One eertte n nam e r van "Xuropafront" ie ale 3e Jaargang no. B ver*
eehenen en ik kan niete andere zeggen, dan dat ik woorden van grete lof
heb aan allen, die aan de uitgave van dit nummer hebben medegewerkt.
Het ziet er keurig uit en heeft daardoor grote propagandistische waar da,

Hechten er meer ka-^raden mee willen naar Zwolle, ik denk e.a. aan
vriend Walthaue, dan kan dat natuurlijk.

Dan, beste , tot a.e. Zaterdag in Zwolle. Fijn, dat je ze goed
geelaagd bent in net vinden van een nieuwe baan. liet alle) andere "Euro*
paf rentere" verheug ik mij daar ten zeerete ever l

Hartjalijke groeten en tet ziene,

6U»OPA
N.. *. ^R
Unielijke
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Met verwijzing n^ar mijn a>rf u gericht sohrij
VQII dd. 20 dücembor 1963 üo 1368 ,̂ heb iK de ear u
hijrnavyns te dojn tojicomen Den tweotal artiKelen
resp. uit du Zuolsa courant..-i dd. 2J an 21 dec.1963

ru.cing hütfoundo op J.la ROI,
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,-> INTERVIEW IN HAAGSE POST
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Zwolse leraar strijder
voor „Europafront55

ZWOLLE — Het weekblad de Haag-
se Post is verder ingegaan op een
kwestie die verleden week' in VARA's
televisierubriek „Achter het nieuws"
werd aangeroerd: de organisatie ach-
ter het blad „Europafront", dat door
het Eerste Kamerlid prof, dr F. L. Po-
lak (PvdA) in zijn vragen aan de re-
gering als neo-nazistisch wordt geka-
rakteriseerd.

De Haagse Post heeft een medewer-
ker opgespoord van de Groninger Thij- i
men Balk. die aan het hoofd staat van j
organisaties als Europafront en Jong '
Europa. Deze .medewerker is de 36-
jarige Jens la, Èbi, leraars" Öuits aan
de HTS en leraar Engels aan een mulo
te Zwolle, i ."•!

Volgens de Haagse Post zegt de heer
La Roi: „Ik ben persoonlijk anti-nazi.
Ik wist van Balks oorlogsverleden,
maar ik vind het geen punt dat 20 jaar
na dato nog gewicht in de schaal kan
leggen".

Wel stelt hij dat de denkbeelden van
de Britse neo-nazi Sir Oswald Mosley
identiek aan de zijne zijn, maar hjj
meent dat Mosley geen neo-nazi ge-
noemd kan worden, omdat zijn denk-
beelden sterk verschillen van die uit
Hitlers „Mein Kampi".

Spreekt de heer La Roi op school
over politiek?

Volgens* HP heeft hij gezegd: „Na-
tuurlijk praat ik op school over poli-
tiek, m'n leerlingen hebben er uiter-
aard belangstelling voor, maar ik heb
het nog nooit over het Europafront ge-
had".

Enkele kenmerkende uitspraken van
de heer La Roi in hel interview:

De noodzaak van een sterk Europa
als volwaardig rijk, niet onder maar
naast Ameritka, tegen het communis-
me, blijkt uit het machteloos vertoon
van de flauwe federalistische eenheid
van de Nato in de Verenigde Naties,
waar de toon wordt aangegeven door
de pas onafhankelijk geworden volken,
die hun stem misbruiken om de posi-
tie van Europa af té breken "

Jk ben de Duitsers anders gaan
zien, toen ik op een luchtmarhlbasi
bij Bielefeld was gestationeerd. Ge
sprekken met Duitsers leerden mij, da
zij een volk vormen dat de natuurlij-
ke capaciteiten bezit om de toon aan
te geven ook in de omringende lan-
den "

„Wij sympathiseren in sommige
zichten met AR-denkbeelden: ve
weerklank winden bij ons ook de gi
dachten van de Morele Herbewaf
ning: uitschakeling .van minderheid
groepen als het algemeen belang daa
mee wordt gediend, drastisch optredi
tegen zedenverwildering "

„Onze vergaderingen zijn gehein
niet omdat wij bang zijn voor re
sailles van de spraakmakende
meente, die uit onwetendheid op
scheldt, maar omdat wij geen ruzie
willen uitlokken".

De heer La Roi vindt de door partij
genoot Balk gedane uitspraken als „Vfl
Ie verzetskerels en ander gespuis"
„Onder deze haatmentaliteit zucht Ne
derland sinds 1945 toen de zogenaar
de bevrijding kwam ...." -— „Die
me joden hebben zóveel meegemaaj
en meer van dergelijke smoesjes" wj
feller uitgedrukt dan hij zou hebt
gedaan.

Andere Europafront-karakteristi|
ken als „obscure spieetoog Oe Thaj
en „ds Buskes van de Ruskes" onde
schrijft hij, aldus HP, voor 100 proceii
„want met slap gezwets komen we
niet".

ni
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Interview avéf ,JZui®pafront'

Leraar QV<

weergave Haagse Post

Aantekeningen:

ZWOLLE. — Leraar Jens U Roi
(Duits aan HTS, Engels aan mulo) is
verontwaardigd over de weergave in
de Haagse Post van het interview over
het „Europafront", van welke organi-
satie hij een van de leidende mannen
is. Het interview was bedoeld als te-
genhanger van het Vara-commentaar
van 13 december en met de verslag-
gevers van de H.P. was afgesproken,
aldus de heer la Roi, dat tot uiting
zou komen dat „Europafront" een her-
eving van bet fascisme met nadruk
an de hand wijst. Het verslag van het
nterview bevat volgens hem vele

aperte onjuistheden1 en verdraaid weer-
egeven mededelingen. Voor rover wij

jisteren in ons blad de Haagse Post ci-
teerden, laten we hieronder het com-
mentaar van de heer Ia Roi volgen.

De leraar protesteert tegen de zin-
snede: „Natuurlijk praat ik op school
>ver politiek". Ik verzorg twee uren
iet vak Maatschappijleer. H<it is zon-
der meer duidelijk dat hier sociale,
economische en staatkundige - men-
ten elkaar raken. Hierbij k.» men d$
leerlingen (in de studentenleeftvjdUi
eigener beweging met vragen ook ov^
actuele gebeurtenissen. Dit eebeurt op
elke school met leerlingen vanaf de
MO-leeftijd, aldus de heer la Roi '}

Ontkend .ordt ook, dat gezej
zrjn dat de denkbeelden van
identiek zijn aan de zijne. Ik het
slechts gezegd, dat er in de geschriften l
van M. enige opvattingen zyn die ik l
niet afwijs. Nergens heb ik beweerd}
dat zijn gehele doctrine door mij. vordt}
aanvaard, evenmin dat deze baS» wa
voor de „Europafronf-opvattin^o.
is met deze Britse ÜflKJn-leidei^tge,
enkel, ook geen schrifwUjk contact,
heb op herhaald aandringen van
véi. 'aggevers eens een naam te no
men %ran een figuur die m mijn'
acceptabel is als toekomstig preside
geen antwoord gegeven* al weiij
haaldelijk getracht mij de naam ^
ley" in de mond to leggen. • -;

De heer la Roi, die dé Haagse Pi
(ook aanvalt op vele niet door ons aan-
gehaalde punten, ontkent voorts te
hebben „ezegd dat de Duitsers een
volk vormen dat de natuurlijke capa-
citeiten bezit om de toon aan te geven.'
Gesproken is over de anti-Duitsland'
stemming die in ons land — emotioneel*
nog wel verstaanbaar — nog steeds be-
staat en ik uitte toen kritiek op het
feit. dat deze stemming van bepaalde,
zyde kunstmatig levend wordt gehou-
den, omdat dit de geest van een Ver-'
enigd Europa schaadt.

Over de betiteling „neo-nazi" zegt dig
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Geen slap gezwets
• Van het kleine koude

(Europa) front

Toen een snel uitdijende, wraakzuchti-
• ge bedreigingen schreeuwende „lynch-
imob" afgelopen vrijdagavond voor nr.
-.15 in de Groningse Eysoniusstraat op po-
'litie-advies van drastischer maatregelen
afzag, was bewoner T i j m o n B a l k
Mzn (40, ongehuwd, vertegenwoordiger
bij een farmaceutische fabriek) niet
thuis. Hij had zijn 65-jarige moeder die
avond alleen achtergelaten om in Appin-
gedam een vergadering van heraldiek-
vorsers bij te wonen. Om 21.00 uur werd
hij door de politie gewaarschuwd, dat hij
beter zo snel mogelijk naar huis kon ko-
men. Zijn moeder, die in juli jl. haar
echtgenoot verloor, was op dat moment
een zenuwinstorting nabij.

Nauwelijks een uur tevoren had VARA-
reporter Koos P o s t e m a in een uit-
zending van Achter het nieuws" ex-
NSB-er Balk's identiteit en adres ont-
huld en de anonymus ontmaskerd, die al

-' 8 jaar aan het hoofd staat van Neder-
: landse vertakkingen van als neo-nazi-be-
wegingen gesignaleerde Jong Europa- en

; Ewropafront-organisaties. Hoewel hevig
geschrokken Balk (een in Oss woonachti-
ge broer voegde hem de volgende mor-
gen toe: „Je hebt je vader in z'n graf
geholpen en nu ben je hard bezig met je
^moeder") ontkende, dat zijn organisa-
,tie In Nederland naast 91 politiek „smet-
teloze" leden 3 voormalige Parteigenos-
sen telt, geeft Europafront-filosoof J e n s
l a R o i (36, leraar Engels aan de Zwol-
se HTS en Duits aan een Zwolse MULO)
onomwonden toe, dat de denkbeelden van
de Britse neo-nazi Sir O s w a l d M o s-
1 e y identiek aan de zijne zijn en zijn
nieuwe doctrines voor een groot deel heb-
ben geïnspireerd: Jk ben persoonlijk
anti-nazi. Ik wist van Balk's oorlogsver-

. leden, maar ik vind dat geen punt dat
20 jaar na dato nog gewicht in de schaal

j, kan leggen. Is Mosley een neo-nazi?
j Kom, kom, zijn gedachten verschillen
3 sterk van die uit Mein Kampf.

Werd Balk in '45 voor 10 jaar uit zijn
burgerrechten ontzet, volgens La Roi is
het merendeel van de Nederlandse leden
van Europafront nog niet zo oud (gemid-
deld 25) dat zij in de oorlog al een stand-
punt inzake het nationaal-socialisme kon-
den innemen. ,Jk weet nog wel, dat ifc
als jongen de Duitserf haatte als de
pest. Nu denk ik daar natuurlijk anders
over."

Ondanks een op zaterdag tijdens een
stafbijeenkomst ten huize van La Roi
(Corellistraat 13, Zwolle) opnieuw afge-
legde verklaring van geheimhouding, ver-
loren na de onthulling van Balk's identi-
teit ook naaste medewerkers als La Rol
zelf, penningmeester R o n a l d O 11 e n
uit Den Haag en de Amsterdamse be-
drijfspsycholoog O o s t e r b a a n hun
anonimiteit in een HP-onderzoek, dat zon-
dag tot een leerzaam gesprek met de
„politieke partijcommissaris" in zijn 2
maanden geleden betrokken, maar nog
ongemeubileerde nieuwbouwwoning in de
Zwolse buurtschap Holterhoek, leidde.

Gesprek

Oudste zoon uit een streng-gerefor-
meerd gezin uit Harlingen, waar zijn

] vader voor de oorlog een kleine sigaren-

„Europafronf'-filosoof La Roi
. . . „ik ben a?iti-na2i" . . .

AOW en bijdragen van mijn broer en
mij") meldde La Roi zich in '46 als oor-
logsvrijwilliger. In een 2 jaar geleden be-
ëindigde militaire carrière bracht hij het
tot reserve-kapitein bij de luchtmacht,
waarna hij civiel emplooi vond bij ULO-
en later HTS-onderwijs. „De jongens met
wie ik nu te maken heb, vallen ook in de
leeftijdsgroepen rond de 20. Natuurlijk
praat ik op school over politiek, m'n
leerlingen hebben er uiteraard belang-
stelling voor, maar Ik heb het nog nooit
over het Europafront gehad."

Evenmin als bij zijn bezoeken aan het
ouderlijk huis spreekt Telegraaf-lezende,
l x per zondag kerk gaande La Roi in de
familiekring van zijn struise, blonde ver-
loofde over zijn politieke hobby's. ,Jk
weet, dat de meeste mensen niet direct
instemmen met mijn radicale ideeën,
daarom begin ik er niet over. Boven-
dien heeft mijn verloofde er totaal geen
belangstelling voor."

HP: Kunt u het karakter van het
Europafront iets nauwkeuriger omschrij-
ven?

lat Rol: Zeker. In '56 organiseerden
een aantal nationale bewegingen in ver-
schillende Europese landen, die alle de
totstandkoming van één krachtig Euro-
pees rijk beoogden, zich in een interna-
tionale organisatie, die Jong Europa
werd genoemd. Het hoofdkwartier werd
gevestigd in Brussel, waar de Waalse
Belg Jean-Francois T h i r i a r t de lei-
ding van de organisatie op zich nam. Be-
italw» nthtthr Viof T.TvM>0r»

een buitenlandse politiek voeren
de eerste plaats gericht dient te
expansie, niet alleen in het bel;
Europa zelf, maar in dat van alle
Dat heeft de geschiedenis bewez
belangstelling ÜOOT."

Duitsland hoofdrol
Mei '63 splitste het Europafn

van Jong Europa af („Thiriart l
te eigenmachtig, de druppel die
mer deed overlopen was een artil
de taalstrijd, waarin hij de VI;
„onderontwikkelde Baloeba's r
maar de sympathieën van de nie
weging gaan nog altijd uit naar
verwante politieke constellatu

hoedanig zij de regeringen van
z a r , F r a n c o e n V e r w o e i

In het Europese rijk is een
voor Duitsland gereserveerd. La
ben de Duitsers anders gaan zit
ik op een luchtmachtbasis bij l
was gestationeerd. Gesprekken m
sers leerden mij, dat zij een vc
men, dat de natuurlijke capacitc
zit om de toon aan te geven. o<>
omringende landen."

Volgens La Roi komen de me<
de Europafront-volgelingen (vóói
ring van doodstraf; vóór G o
t e r als USA-president) in Neder]
als hijzelf uit AR-kringen. „Wij
thiseren in sommige opzichten n
denkbeelden: veel weerklank vw
ons ook de gedachten van de Mort
bewapening: uitschakeling t'an
heidsgroepen als het algemeen
daarmee wordt gediend, drastixcf
den tegen zedenverwildering."

Distantieert La Roi zich van sj
laire neo-nazi's als Engelsman
d a n en Amerikaan R o c k w e l
gaat het alleen maar om hun eig
soonsverheerlijking"), hij verhe
dat hij in de figuur van Mosle>
Union Movement is net zoiets i
Europafront") eventueel een p
van het Europese Rijk ziet.

Over een eventuele BVD-<
merkt partij-ideoloog La Roi op: ,
bij Balfc geweest, maar toen hij ;
wat onze doelstellingen zijn, gaven
dat hij geen illegale organisatie
Onze vergaQeringen zijn geheim, n
dat wij bang zijn voor represail
de spraakmakende gemeente, die
wetendheid op ons scheldt, maar
wij geen ruzies willen witlofcken."

De ordedienst („potige jongen:
is ingesteld om de vergaderende l
front-pioniers tegen eventuele vi
nieuwsgierigen te beschermen, hc
Nederland nog niet hoeven op te
al overwoog Balk het afgelopen
einde de bescherming van een li
in te roepen.

Als een anonymus staat ook Gr
Balk achter zijn hoofdartikel
van het in België uitgegeven, mi
deeltelijk in Nederland gered igeeri
schrift Ewropafront (3de jaargar
8) 5 Frank - 40 cent; in België in J
verkrijgbaar, maar in Nederland
blanco couvert aan leden en sympa
ten toegezonden). Hij pleit voor ai
voor de in Breda gedetineerde o
misdadigers.

„Wij zullen in dit streven we]
genwerbing stuiten, dit alles on
motto: „Wij vergeten nooit! Di
joden hebben zoveel meegen
en meer van dergelijke .smoesje
verzetskerels en ander gespuis

tegen. Zoals de onderwereld
overal op tegen is wat goed ei



^moeder") ontkende, aat zijn organisa-
tie in Nederland naast 91 politiek „smet-
teloze" leden 3 voormalige Parteigenos-
sen telt, geeft Europafront-filosoof J e n s
l a R o i (36, leraar Engels aan de Zwol-
se HTS en Duits aan een Zwolse MULO)
onomwonden toe, dat de denkbeelden van
de Britse neo-nazi Sir O s w a l d M o s-
le^~*ientiek aan de zijne zijn en zijn
nit ; doctrines voor een groot deel heb-
ben geïnspireerd: Jk ben persoonlijk
anti-nazi. Ik wist van Balk's oorlogsver-
leden, maar ik vind dat geen punt dat
20 jaar na dato nog gewicht in de schaal
kan leggen. Is Mosley een neo-nazi?
Kom, kom, zijn gedachten verschillen
sterk van die uit Mein Kamp f.

Werd Balk in '45 voor 10 jaar uit zijn
burgerrechten ontzet, volgens La Roi is
het merendeel van de Nederlandse leden
van Europafront nog niet zo oud (gemid-
deld 25} dat zij in de oorlog al een stand-
punt inzake het nationaal-socialisme kon-
den innemen. ,Jk weet nog wel, dat ik
al* jongen de Duitsers haatte als de
pest. Nu denk ik daar natuurlijk anders
over."

Ondanks «en op zaterdag tijdens een
stafbijeenkomst ten huize van La Roi
(Corellistraat 13, Zwolle) opnieuw afge-
legde verklaring van geheimhouding, ver-
loren na de onthulling van Balk's identi-
teit ook naaste medewerkers als La Roi
zelf, penningmeester R o n a l d O t t e n
uit r>en Haag en de Amsterdamse be-
dr sycholoog O o s t e r b a a n hun
am. ..nitelt in een HP-onderzoek, dat zon-
dag tot een leerzaam gesprek met de
„politieke partij commissaris" in zijn 2
maanden geleden betrokken, maar nog
ongemeubileerde nieuwbouwwoning in de
Zwolse buurtschap Holterhoek, leidde.

Gesprek
Oudste zoon uit een streng-gerefor-

meerd gezin uit Harlingen, waar zijn
: vader voor de oorlog een kleine sigaren-
! fabriek exploiteerde („nu leeft hij van de

iet w«>eleon tegen de man die
ollige, kleurige AaBe-plaid van
«de regen la* te dromen. „Die
•Ju op nüjn huid. Kijk maar!."
Maar wat er kwam... nét geen
kameleon ontgoocheld. „Mocht
de mijne noemen. De kleuren
' „Allicht," zei de man, „dit is
>1, regelrecht van het schaap.
n: de natuur en... AaBe! Vuil-
iver scheerwol voelt een mens
i de woestijn." En het slot van
ééf verliefd op die AaBe-ruit...

'n-ht

-100% scheerwol

„Europafronf'-füosoof La Boi
... „ik ben anti-nazi" . - .

AOW en bijdragen van mijn broer en
mij") meldde La Roi zich in '46 als oor-
logsvrijwilliger. In een 2 jaar geleden be-
ëindigde militaire carrière bracht hij het
tot reserve-kapitein bij de luchtmacht,
waarna hij civiel emplooi vond bij ULO-
en later HTS-onderwijs. „De jongens met
wie ik nu te maken heb, vallen ook in de
leeftijdsgroepen rond de 29. Natuurlijk
praat ik op school over politiek, m'n
leerlingen hebben er uiteraard belang-
stelling voor, maar ik heb het nog nooit
over het Europafront gehad."

Evenmin als bij zijn bezoeken aan het
ouderlijk huis spreekt Telegraaf-lezende,
l x per zondag kerk gaande La Roi in de
familiekring van zijn struise, blonde ver-
loofde over zijn politieke hobby'». Jk
weet, dat de meeste mensen niet direct
instemmen met mijn radicale ideeën,
daarom begin ik er niet over. Boven-
dien heeft mijn verloofde er totaal geen
belangstelling voor."

HP: Kunt u het karakter van het
Europafront iets nauwkeuriger omschrij-
ven?

La Rol: Zeker. In '56 organiseerden
een aantal nationale bewegingen in ver-
schillende Europese landen, die alle de
totstandkoming van één krachtig Euro-
pees rijk beoogden, zich in een interna-
tionale organisatie, die Jong Europa
werd genoemd. Het hoofdkwartier werd
gevestigd in Brussel, waar de Waalse
Belg Jean-Francpis T b i r i a r t de lei-
ding van de organisatie op zich nam. Be-
halve achter bet IJzeren Gordijn had
Jong Europa vertakkingen in Portugal,
Spanje, Italië, Oostenrijk, Duitsland, Zwe-
den, Nederland, België ien Frankrijk,
waar de beweging vanwege de band met
de OAS door de Gatdie werd verboden,
en sindsdien ondergronds werkt. De zaak
werd gefinancierd met contributies (in
Nederland ƒ7,50 per jaar) en schenkin-
gen van kapitaalkrachtige sympathi-
santen en medestrijders, o.w. tot inkeer
gekomen nazi's, die bet ideaal van Hit-
ler's duizendjarig rijk nu ia ons Ver-
enigd Europa terugvinden. We worden
ook nog steeds door fascistische bewegin-
gen benaderd, maar die contacten ga ik
uit de weg.

HP: Hoe stelt men zich de organisatie
van een Europees rijk voor?

La Roi: De noodzaak van een sterk
Europa als volwaardig rijk, niet onder
maar naast Amerika, tegen het commu-
nisme, blijkt uit het machteloos vertoon
van de flauwe federalistische eenheid van
de NATO in de Verenigde Naties, waar
de toon wordt aangegeven door pas onaf-
hankelijk geworden volken, die hun stem
misbruiken om de positie van Europa af
te breken. Amerika ziet ongeïnteresseerd
toe, het Sovjetblok groeit in macht. Van
Amerika hoeven we niets te verwach-
ten, de communisten rusten niet voor ze

i ons begraven hebben. Europa heeft een
krachtige autoriteit nodig, een dictatoria-
le president, die de buitenlandse politiek
van de verschillende staten bepaalt, en

; die zich bewust is, dat wij onze suppre-
_ matie alleen kunnen herkrijgen als wij
' ons tot de tanden wapenen. Pas dan krij-
.' gen de andere wereldmachten respect
• voor ons en kan men op vreedzame wijze

den tegen zedenverwildering."
Distantieert La Roi zich van spectacu- (

laire neo-nazi's als Engelsman J o r- • •
d a n en Amerikaan R o c k w e l l (,,die |
gaat het alleen maar om hun eigen por- j
soonsverheerlijking"), hij verheelt niet, /
dat hij in de figuur van Mosley (.,zijn ,
Union Movement is net zoiets als het \) eventueel een president

van het Europese Rijk ziet.
Over een eventuele BVD-controle -

merkt partij-ideoloog La Roi op: „Ze zijn
bij Balk geweest, maar toen hij uitlegde
wat onze doelstellingen zijn, gaven ze toe,
dat hij geen illegale organisatie leidde.
Onze vergaderingen zijn geheim, niet om-
dat wij bang zijn voor represailles van
de spraakmakende gemeente, die vit on-
wetendheid op ons scheldt, maar oinitat
wij geen ruzies toillen uitlokken."

De ordedienst {„potige jongens") die
is ingesteld om de vergaderende Europa-
front-pioniers tegen eventuele vijandige
nieuwsgierigen te beschermen, heeft in
Nederland nog niet hoeven op te treden,
al overwoog Balk het afgelopen week-
einde de bescherming van een lijfwacht
in te roepen.

Als een anonymus staat ook Groninger
Balk achter zijn hoofdartikel in het
van het in België uitgegeven, maar ge-
deeltelijk in Nederland geredigeerde tijd-
schrift Europafront (3de jaargang, nr.
8) 5 Frank - 40 cent; in België in kiosken
verkrijgbaar, maar in Nederland onder
blanco couvert aan leden en sympathisan-
ten toegezonden). Hij pleit voor amnestie
voor de in Breda gedetineerde oorlogs-
misdadigers.

„Wij zullen in dit streven wel op te-
genwerking stuiten, dit alles onder het
motto: „Wij vergeten nooit! Die arme
joden hebben zoveel meegemaakt!"
en meer van dergelijke smoesjes. Vele
verzetskerels en ander gespuis is erop

tegen. Zoals de onderwereld altijd
overal op tegen is wat goed en mooi
is! Nederland, het land van de vrij-
heid en van de verdraagzaamheid,
thans het land van de onvergetelijke
baat, de onverzoendheid en de onver-
draagzaamheid! En dit bijna 20 jaar
na de oorlog! Het spreekt wel vanzelf
dat dit alles steeds weer kunstmatig
wordt opgeschroefd! Steeds weer ver-
schijnen anti-Duitse en anti-nazi-arti-
kelen in de pers, worden films ver-
toond met wanprodukten als „De
overval", waarin verzetskerels wor-
den voorgesteld als 1ste klas vaderlan-
der en de andersdenkenden in de 2de
wereldoorlog als „gespuis en misdadi-
gers!" Toch kunnen we in veel ver-
zetsfilms echter zien de vunzige prak-
tijken van de ondergedoken illegalen,
worden deze altijd voorgesteld als su-
per-vaderlanders en de NSB-ers en
Duitsers als schurken en misdadigers!
De „verzetshelden" zijn altijd
„prachtkerels", de braven en de hel-
den met vleugeltjes op hun rug! On-
der deze haatmentaliteit zucht Neder-
land al sinds 1945, toen de zogenaam-
de „bevrijding" kwam, die voor vele
vaderlanders geen „bevrijding" bleek
te zijn, maar het begin van veel el-
lende, namelijk van de vervolgingen
en van de „repressie." Dit om hun
consequente houding tijdens de 2de
wereldoorlog, om hun volks- en Dietse
denken, of omdat zij hun ti.id reeds ver
vooruit waren en reeds Europees dach-
ten"!

Front-filosoof La Roi vindt dat van
Balk „wat feller uitgedrukt d;»n ik /uu
hebben gedaan."

Andere Europafront-karaktenstieken
als „obscure spieetoog Oc Thant' on
„ds. Buskes van de ruskes" onder-
schrijft hij voor 100 pet., „want met slitp
gezwets komen we er niet."
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;enmgen:

11. 2Lijn de bewindslieden bekend met de uitgave van Europa-
front en inzonderheid met het nummer van „November-SlaÈht-
maand, December-Wintermaand" 1963, waarop ook in ode
V.A-R-A-tv.-rubriek „Achter ihet nieuws" van vrijdag 13ide-
cember jl. de aandacht wem! gevestigd?

2. Zijn de bewindslieden op de hoogte van een artikel in'het
sub-l bedoelde nummer, getiteld „Moordenaars gevraagd!" en
beginnend met de volgende passage: „Wij suggereren öeze titel
aan Minister Luns, voor een aankondiging in onze kranten.
Deze mijnheer beloofde namelijk zo pas aan de U.N.O. een-300
Nederlandse soldaten te zullen ter beschikking stelten. Dit ton
te beginnen. Nadien zouden meerdere contingenten geleverd
worden. Daar 19-jarige rekruten over het algemeen nog maar
weinig handigheid hebben verworven in het koppensnellen, het
doodmartelen en het verkrachten, zouden -wij het geen kwaad
idee vinden onder bovenstaande hoofding in onze kranten'te
adverteren, om zo rechtstreeks specialisten te kunnen aanwer-
ven."?

3. Js de Ministers een ander artikel in datzelfde blad bekend"
onder de titel „Amnestie ook in Nederland", de volgende alinea
bevattend:

„Onder deze haat-mentaliteit zucht Nederland al sedert 1945,
toen de zogenaamde „bevrijding" kwam, die voor vele vaderten-
ders geen „bevrijding" bleek te zijn, maar het begin van veel
ellende, nl. van de vervolgingen en van de „repressie". Dit om
hun consequente houding tijdens de 2de wereldoorlog, om hun
volks en Dietse denken, of omdat zij hun tijd reeds ver vooruit
waren en reeds Europees dachten!"?

4. Is het de Ministers bekend, dat onder vorenbedoeld Euro-
pees denken o.m. wordt verstaan een verenigd of „heel-Neder-
lands" denken, van de zuidelijke Nederlanden, noord-Neder-
land en Zuid-Afrika, incl. apartheidspolitiek? Om te dien aan-
zien in het bijzonder te citeren: „ „Heel-Nederlands" was in
fascistische en nationaal-socialistische groeperingen reeds een
oud en vertrouwd begrip en vele positief denkende volksge-
noten uil die tijd en periode hebben reeds enorm werk verzet
op Hncl-Ncderlands gebied.".

Z.O.Z.
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5. Is het de Ministers bekend, dat in dit blad de bedenkingen
tegen een algemene amnestie o.a. worden weergegeven als
volgt:

0. „Dit alles onder het motto „wij vergeten nooit", „die
arme Joden hebben zoveel meegemaakt!" en meer dergelijke
smoesjes;

b. „vele verzetskerels en ander gespuis is er op tegen!"
„Toch kunnen we in veel verzetsfilms echter zien de vunzige
praktijken van de ondergedoken illegalen, worden deze altijd
voorgesteld als „super-vaderlanders!" en de N.S.B.-ers en de
Duitsers als schurken en misdadigers!"?

6. Zijn de Ministers niet van oordeel, dat in de sub 5 bedoel-
de passages bepaalde volksgroepen worden beledigd?

7. J s het de Ministers bekend, dat het streven van Europa-
iront o.m. is, dat „Heel Europa dient (te worden) ingezet voor
de hcrverertiging, in europees verband, van de gescheiden duitse
gouwen/'?

Zijn de Ministers niet mede van oordeel, dat het hier gezien
o.m. de?.e uitspraken en oogmerken kennelijk een nee-nazis-
tische organisatie betreft met vertakkingen in ons land?

8. 5s het de Ministers bekend, dat Europafront, afdeling
„Noord-Nederland" wordt voorgezeten door de heer Tijmon
Balk Mzn., Eyssoniusstraat 15, Groningen, die blijkens de kop
van het blad tevens als verantwoordelijk mede-uitgever en
hoofdredacteur fungeert?

9. Zijn de Ministers van oordeel, dat tegen deze uitgave,
resp. tegsn deze mede-uitgever en hoofdredacteur stappen kun-
uen en. moeten worden ondernomen?



l
T 21/28 december 1963

n POLITIEK

Periodiek:

Datum:

C I R C U L A T I E

Niet langer houden dan dagen

~ AAN

P & B

GEZ

dat.

IEN

par.

Volgens geadresseerde,
nog t. k. aan

Aantekeningen:

Geen slap gezwets
• Van het kleine koude

(Europa) front

Toen een snel uitdijende, wraakzuchti-
ge bedreigingen schreeuwende „lynch-
mob" afgelopen vrijdagavond voor nr.
15 in de Groningse Eysoniusstraat op po-
litie-advies van drastischer maatregelen
afzag, was bewoner T i j m o n B a l k
Mzn (40, ongehuwd, vertegenwoordiger
bij een farmaceutische fabriek) niet
thuis. Hij had zijn 65-jarige moeder die
avond alleen achtergelaten om in Appin-
gedam een vergadering van heraldiek-
vorsers bij te wonen. Om 21.00 uur werd
hij door de politie gewaarschuwd, dat hij
beter zo snel mogelijk naar huis kon ko-
men. Zijn moeder, die in juli jl. haar
echtgenoot verloor, was op dat moment
een zenuwinstorting nabij.

Nauwelijks een uur tevoren had VARA-1
reporter Koos P o s t e m a in een uit-;
zending van Achter het nieuws" ex-
NSB-er Balk's identiteit en adres ont-
huld en de anonymus ontmaskerd, die al
8 jaar aan het hoofd staat van Neder-
landse vertakkingen van als neo-nazi-be-
wegingen gesignaleerde Jong Europa- en
Európa/ront-organisaties. Hoewel hevig
geschrokken Balk (een in Oss woonachti-
ge broer voegde hem de volgende mor-
gen toe: ,Je hebt je vader in z'n graf
geholpen en nu ben je hard bezig met je
moeder") ontkende, dat zijn organisa-
tie in Nederland naast 91 politiek „smet-
teloze" leden 3 voormalige Parteigenos-
sen telt, geeft Europafront-filosoof J e n s
la R o i (36, leraar Engels aan de Zwol-
se HTS en Duits aan een Zwolse MULO)
onomwonden toe, dat de denkbeelden van
de Britse neo-nazi Sir O s w a l d Mos-
Ie y identiek aan de zijne zijn en zijn
nieuwe doctrines voor een groot deel heb-
ben geïnspireerd: „Ik ben persoonlijk
anti-nazi. Ik wist van Balk's oorlpgsver-
leden, maar ik vind dat geen punt dat
20 jaar na dato nog gewicht in de schaal
kan leggen. Is Motley een neo-nazi?
Kom, kom, zijn gedachten verschillen
sterk van die uit Mein Kampf.

Werd Balk in '45 voor 10 jaar uit zijn
burgerrechten ontzet, volgens La Rol is
het merendeel van de Nederlandse leden
van Europafront nog niet zo oud (gemid-
deld 25) dat zij in de oorlog al een stand-
punt inzake het nationaal-socialisme kon-
den innemen. „Ik weet nog wel, dat ik
als jongen de Duitsers haatte als de
pest. Nu denk ik daar natuurlijk anders
over."

Ondanks een op zaterdag tijdens een
stafbijeenkomst ten huize van La Rol
(Corelllstraat 13, Zwolle) opnieuw afge-
legde verklaring van geheimhouding, ver-
loren ha de onthulling van Balk's identi-
teit ook naaste medewerkers als La Roi
zelf, penningmeester R o n a l d O t t e n
uit Den Haag en de Amsterdamse be-
drijfspsycholoog O o s t e r b a a n hun
anonimiteit in een HF-onderzoek, dat zon-
dag tot een leerzaam gesprek met de
„politieke partij commissaris" in zijn 2
maanden geleden betrokken, maar nog
ongemeubileerde nieuwbouwwoning in de
Zwolse buurtschap Holterhoek, leidde.

Gesprek

„Europafrontf'-filosoof La Roi
. . . „ite ben anti-nazi" . . .

AOW en bijdragen van mijn broer
mij") meldde La Roi zich in '46 als o
logsvrijwilliger. In een 2 jaar geleden l
eindigde militaire carrière bracht hij
tot reserve-kapitein bij de luchtma.
waarna hij civiel emplooi vond bij UI
en later HTS-onderwijs. „De jongens t
wie ik nu te maken heb, vallen ook i
leeftijdsgroepen rond de 20. Natuut
praat ik op school over politiek,
leerlingen hebben er uiteraard belc
stelling uoor, maar ik heb het nog n
over het Europafront gehad."

Evenmin als bij zijn bezoeken aan
ouderlijk huis spreekt Telegraaf-lezen
l x per zondag kerk gaande La Roi in
familiekring van zijn struise, blonde v
loofde over zijn politieke hobby's.
weet, dat de meeste mensen niet df
instemmen met mijn radicale id(
daarom begin ik er niet over. Bo
dien heeft mijn verloofde er totaal
belangstelling voor."

Oudste zoon uit een streng-gerefor-
meerd gezin uit Harlingen, waar zijn
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.- _
HF! K t t» tot kanid^ *te liet

Europafroflt iet» nauwkeuriger omtchrtj-
ven?

' . . • -i
La ftati SS«|BW- tav; *8é' Iflirgan îterden

een aantal ntaOónale bewegingen in ver-
schillende Kurepen landen, die all* de
totstandkomt** van «en krachtig Boro-
pees rijk beoogden, ricfc in een Interna-
tionale organisatie, die Jong Europa
werd genoemd. Het hoofdkwartier werd
gevestigd in Brussel, waar de Waalse
Belg Jean-Francota Th l r i a r t de lei;
ding van de arganiMfttft op zich nam. Be- .
halve achter het IJzeren Gordijn bad
Jong Europa vertakkingen ta Portugal,
Spanje, Balie, Oostenrijk, Duitaland, Zwe-
den, Nederland, Belgi* en Frankrijk,
waar de beweging vanwege de band met
de OAS door de GauHe Werd verboden,
en sindsdien ondergrond» werkt De zaak
werd gefinancierd met contributies (in
Nederland ƒ 7,90 per jaar) en scbenkin- *
gen van kapitaalkrachtige ~ sympathi-
santen en medestrijders, o.w. tot inkeer
gekomen nazi's, die het ideaal van Hit-
ler's duizendjarig rijk nu in ons Ver-
enigd Europa terugvinden. We worden
ook nog steeds door fascistische bewegin-
gen benaderd, maai die contacten ga ik
uit de weg.

HP: Hoe stelt men zich de organisatie
van een Europees rijk voor?

La Rol: De noodzaak van een sterk
Europa als volwaardig rijk, niet onder
maar naast Aaieiüuv tegen het commu-
nisme, blijkt uit het machteloos vertoon
van de flauwe federalistische eenheid va»
de NATO m de Verenigde Naties, waar
de toon wordt aangegeven door pas onaf-
hankelijk geworden volken, die hun stem
misbruiken om de positie van Europa af
te breken. Amerika «iet ongeïnteresseerd
toe, het Sovjetblok groeit in macht. Van
Amerika boeven we niets te verwach-
ten, de communisten.rusten niet voor ze
ons begraven hebben. Europa heeft een
krachtige autoriteit nodig, een dictatoria-
le pre*id«nt, die de buitenlandse politiek
van de verschillende staten bepaalt, en

. die zich bewust is, dat wij onze suppre-
matie alleen kunnen herkrijgen als wij
ons tot dé tanden wapenen. Pas dan krij-
gen de andere wereldmachten respect
voor ons en kan men op vreedzame wijze
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een buitenlandse politiek voeren, die in
de eerste plaats gericht dient te zijn op
expansie, niet alleen in het belang van
Europa zetf, maar in dat van alle volken.
Dat heeft 4* geschiedenis bewezen.
belangttttitoff "

Duitsland^ hoofdrol
Mei '63 «plitste bet Xuropafront zich

van Jong £nr0pa af („Thiriart handelde
te eigenmachtig, de druppel die de em- ;
mer deed overlopen Urn een artikel over
de taalstrijd, waarin hij de Vlamingen
„onderontwikkelde Saloeba's noemde),
maar de sympathieën van de nieuwe be- ,
weging gaaa nog altijd utt naar „geest-
verwante politieke constellaties" als

hoedanig zij de regeringen vari S a l a-
zar , F r a n c o en V e r w o e r d ziet.

In het Europese rijk i* een hoofdrol
voor Duitsland gereserveerd. La Boi: ,Jk
ben de Duitser* **d*ri gaan zien, toen
ik op een Ittchtmachftxui» bij Bielefeld
was gestationeerd. Getpnkken met Duit-
sers leerden m,lj, dat Zl} een volk vor-
men, dat de 'iwuatrtijfce capaciteiten be-
zit om de toon aan te geven, ook in de
omringende landen." '
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van
de Europafront-volgelingen (vóór invoe-
ring van doodstraf; vóór G o l d w a--
te r als USA-president) in Nederland zo-
als hijzelf uit AR-kringen. „Wij sympa-
thiseren in sommige opzichten met AR-
denkbeelden: veel weerklank vinden bij
ons oofc de gedachten van de Morele Her-
bewapening: uitschakeling van minder-
heidsgroepen als het algemeen belang
daarmee wordt gediend, drastisch optre-
den tegen zedenverwildering."

Distantieert La Roi zich van spectacu-
laire neo-nazi's als Engelsman J o r-
d a n en Amerikaan R o c k w e l l f „die
gaat het alleen maar om hun eigen per-
soonsverheerlijking"), hij verheelt niet,
dat hij in de figuur van Mosley („zijn
Union Movement is net zoiets als het
Europafront") eventueel een president
van hét Europese Rijk ziet.

Over een eventuele BVD-controle
merkt partij-ideoloog La Roi op: „Ze zijn
bij Balk geweest, maar toen hij uitlegde
wat onze doelstellingen zijn, gaven ze toe,
dat hij geen illegale organisatie leidde.
Onze vergaderingen zijn geheim, niet om-
dat wij bang zijn voor represailles van
de spraakmakende gemeente, die uit on-
wetendheid op ons scheldt, maar omdat
wij geen ruzies willen uitlokken."

De ordedienst („potige jongens") die
is ingesteld om de vergaderende Europa-
front-pioniers tegen eventuele vijandige
nieuwsgierigen te beschermen, heeft in
Nederland nog niet hoeven op te treden,
al overwoog Balk het afgelopen week-
einde de bescherming van een lijfwacht
in te roepen.

Als een anonymus staat ook Groninger
Balk achter zijn hoofdartikel in het
van het in België uitgegeven, maar ge-
deeltelijk in Nederland geredigeerde tijd-
schrift Europafront (3de jaargang, nr.
8) 5 Frank - 40 cent; in België in kiosken
verkrijgbaar, maar in Nederland onder
blanco couvert aan leden en sympathisan-
ten toegezonden). Hij pleit voor amnestie
voor de in Breda gedetineerde oorlogs-
misdadigers.

„Wij zullen in dit streven wel op te-
genwerking stuiten, dit alles onder het
motto: „Wij vergeten nooit! Die arme
joden hebben zoveel meegemaakt!"
en meer van dergelijke smoesjes. Vele
verzetskerels en ander gespuis is erop

tegen. Zoals de onderwereld altijd
overal op tegen is wat goed en mooi
is! Nederland, het land van de vrij-
heid en van de verdraagzaamheid,
thans het land van de onvergetelijke
haat, de onverzoendheid en de onver-
draagzaamheid! En dit bijna 20 jaar
na de oorlog! Het spreekt wel vanzelf
dat dit alles steeds weer kunstmatig
wordt opgeschroefd! Steeds weer ver-
schijnen anti-Duitse en anti-nazi-arti-
kelen in de pers, worden films ver-
toond met wanprodukten als „De
overval", waarin verzetskerels wor-
den voorgesteld als 1ste klas vaderlan-
der en de andersdenkenden in de 2de
wereldoorlog als „gespuis en misdadi-
gers!" Toch kunnen we in veel ver-
zetsfilms echter zien de vunzige prak-
tijken van de ondergedoken illegalen,
worden deze altijd voorgesteld als su-
per-vaderlanders en de NSB-ers en
Duitsers als schurken en misdadigers!
De „verzetshelden" zijn altijd
„prachtkerels", de braven en de hel-
den met vleugeltjes op hun rug! On-
der deze haatmentaliteit zucht Neder-
land al sinds 1945, toen de zogenaam-
de „bevrijding" kwam, die voor vele
vaderlanders geen „bevrijding" bleek
te zijn, maar het begin van veel el-
lende, namelijk van de vervolgingen
en van de „repressie." Dit om hun
consequente houding tijdens de 2de
wereldoorlog, om hun volks^ en Dietse
denken, of omdat zij hun tijd reeds ver
vooruit waren en reeds Europees dach-
ten"!

:'; Front-filosoof La Roi vindt dat van
J|alk „wat feller uitgedrukt dan ik zou
C|j|5bben gedaan."
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Onderwerpt Orgaan SJHDPAPRONT

Uit bijgaand exemplaar blijkt» dat de sinds kort van
"Jong Euro pa" afgescheiden groepering» genaamd TBCJ SOP APBDNT"
thans ook over een eigen orgaan beschikt. Het wordt uitgegeven
onder haar eigen naam van "HJBOPAFfiONT".

Daar» zoals bekend is deze beweging ook een vertakking
in Nederland heeft» onder leiding van Tijaon BALK, wonende
te Groningen, Syaaoniuaatraat 15, werd ai j door een contact
bijgaand exemplaar van november/december 1962 ter beschikking
gesteld. Einde.
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Elk sukset, elke zege wordt uit de
greep van bet lot losgtrukt door ten
aktie dU met uiterste zorg is voor-
btreid door Ueme, bhondere opera-
ties, die, dag aan dag met harde ernst
ra nuchtere volharding uitgevoerd, de
grote gemeenschappelijke aktie voor-
uitsttavea.

Joris van Severen.

VOOR EEN NIEUWE
EUROPESE ORDE!

GETEMD t

De wording van Europa zelf, zoolt Oaw-
ton verhaalt in zijn werk c De schepping
van Europa », ii de doorbraak van de ge-
dachte van de mentelijke persoon, alt de
resultante van het krittendom, de Remeini-
klauieke oudheid en het germanendom.

Alle grote stromingen — van de renais-
sance en de reformatie, over het libera-
lisme en het socialisme naar de demokra-
tie en het humanisme — die Europa na-
dien hebben doorwoeld en het gemaakt
lot wat het is, wierpen telkens een nieuw
licht op het oorspronkelijke begrip van de
menselijke persoonlijkheid en voegden een
nieuw element toe aan de rijke en onuit-
puttelijke inhoud van haar weten.

Europa heeft — wat men daarover ook
moge j' n — steeds de waardigheid en
het priV van de persoon vooropgesteld,
ook al werd deze dikwijls eenzijdig geïn-
terpreteerd in de verschillende opvattingen.

WEZEN VAN EUROPA

Daardoor is Europa naar zijn diepste
wezen en vóór al het andere, een geeste-
lijke konceptie, die veel verder reikt dan
een (cultuurgemeenschap en met deze laat-
ste dus niet kan gelijk gesteld worden.
Elke miskenning daarrvan of elke eenzij-
dige interpretatie, is een verloochening
van het wezen zelf van Europa.

Daarom ook kon alleen de Europese
Rijksgedochte de uitdrukking worden van
deze geestelijke opvatting, want alleen de
rijksgedachte — het zichtbare rijk van de
Europese orde, als de veruitwenaiging van
het onzichtbare rijk van de geest binnen
in ons — is in staat de tegenstelling en
het onderscheid uit te drukken tot ledere
individualistische of kollektivis>:"4ie, maar
alleszins materiaislische same ng.

Deze Rijksgedachte is geen .ootkundig
begrip, maar wel een geestelijke opvatting

ROEPING VAN EUIOPA »
DE SYNTHESE v

Daarin ligt de wezenlQke erfenis én de
roeping van Europa i tot realiseren van
de eenheid in verscheidenheid, de uit-
bouw van de syntese Mssen persoon en
gemeenschap, tussen stof en geest, tussen
geloof en wetenschap. Kissen sociale ge-
rechtigheid en vrijheid.VEvropa is door
zijn wezen zelf, door zi« ligging en zim
geschiedenis, geroepen ef« samenleving te
vestigen, die het beeW> «n de uitdruk-
king van een ware oraa|

De Engelse kultuurfilwM Toynbee zegt
ergens in één van zijn» werken, dat het
avondland ten ondergbnè gedoemd is, in-
dien het er niet m stadM het materialis-
me, de klassenstrijd .en M» volkerenstrfjd
binnen zijn grenzen h {(verwinnen.

Enkel een EurapeU ttl|ktaemeenschap
kan het antwoord gejjeifop de krisis die
de Westene ment °^ffue dagen door-

WAT WIJ

DENKEN

OVER DE

BETOGING

ra
ANTWERPEN

VAN 10
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(Mz. 4).

Tekening van Drum in het katholieke maandblad ... loogland"



d* rijkdom der biologische verscheiden-
heid.

kelijk tot het vestigen,'binnen haar gren-
zen, van de syntese.

VAN JONG-EUROPA
NAAR EUROPAFRONT

De beweging Jong Europa" is in de Lage Londen gesticht in lamenwerking met
een gelijkaardige organisatie voor de franttalige gebieden („Jeune Europe") en
verschillende gelijknamige organisaties in andere Europese landen. De koordmo-
tie van de okfiviteiten dezer verschillende takken werd toen ten voorlopigen titel
toevertrouwd aan de Brusselse M.A.C.-vcoriitter Jean-rrancois Thiriart.

De grondige verschillen die met de lijd aan het licht kwamen inzake meiode en
beginselen (vooral dan het volkse princiep) en het gepleegde misbruik van ver-
trouwen maken, dat wij van deze persoon geen medewerking meer kunnen aan-

Een nieuwe leiding voor de Romaanse gewesten werd aangesteld. Door de ge-
zamenlijke Leiding der Nederlandse Gouwen — landen Noord-Nederland, Vlaan-
deren, Wallonii en Suid-Afrika — werd de naam EUROPAFRONT aangenomen.
De beweging wordt nu uitgebouwd in andere Europese landen.

hl Opstand tegen de beschaving ZUID-AFRIKA EN DE KDUIGINO
DOOR DE WILDE

Niemand duidelijker dan Lothrop-Stod.
dard heeft in zijn boek > „The revolt against
oivilisation" aangetoond, dat deze strijd
overal in de wereld aan de gang is. Irv
Zuid-Afrika waar het blanke ras omringd
is door de heidense primitieve mens, is
dat al heel duidelijk. Zwart-Afriko
schreeuwt moord en brand tegen het vre-
delievende, welvarende, protestants-chns-
teliik blank Zuid-Afrika. Helaas doen ook
veel blanke landen daar in hun verdwa-
zing en ziekelijke ethica aan mee. Zelfs
Nederland, dat zulke innige bloedsbanden
heeft met dit volk.

De Nederlandse regering bij monde van
Min. Luns steunde een motie tegen Zuid-
Afrika in de V.N. Poter Jelsma organiseer-
de een openbare demonstratie in Den
Haag TEGEN Zuid-Afriko, welke gebeurte-
nis verslagen werd door de Portugees-
Joodse Nederlander Henk van Stipnaan,
chef van de reportogedienst bij... natuur-
lijk de VARA.

Nederland keurt in alle openbaarheid hel
4-stromenbeleid, een eerlijke poging van
Zuid-Afrika om in leven te bli|ven en an-
deren ook in leven te laten, af.

De Nederlandse delegatie bij de UNO
verbood nog deze maand alle wapenhan-
del naar en met Zuid-Afrika.

Wat deden wij andersdenkenden daar-
tegen T Praatjes houden. Om zijn positie
niet in gevaar te brengen, om aa promo-
tie van de zoon niet tegen te houden, om
een bevordering van een kleinkind niet in
de weg te staan, kortom, omdat de Neder-
landse mannen geen kerels van slavast
meer zijn, maar stuivende meelzakken.

Al in '61 stelde ik de ofd. Den Haag
van de Vereniging Ned.-Zuid-Afrika voor
iets anders te doen dan te praten, te- pra-
ten. Het hele bestuur weigerde echter, iets
ten gunste van Zuid-Afrika te zeggen, laat
staan. Ie doen. Ik ging naar het Hoofd-
bestuur in Amsterdam. Maar jongeheer von
Bose zei i We hebben al eens meer Inkt-

potten door de ramen gehad. Wilt U die
vergoeden f En een demonstratie vind ik
een straatmentaliteit.

Daarop ging ik naar de OCD, een Chris-
ten-secte, die aanvankelijk alle medewer-
king toezegde. De Heer Fabius beloofde
een oproep in zijn weekblad „de Nieuws-
brief" te plaatsen tol ondertekening van
de petitie aan de regering. Te 11-der ure
trok ook de OCD zich terug en bief mij
niets anders over dan Dr. Varwoerd te
schrijven, dat er meerdere Nederlanders
waren, die het gedrag van Nederland l.o.v.
Zuid-Afrika SCHANDELIJK noemden, ja,
zelfs verraad.

l man heft in de Kamer zijn stem ver-
heven i Ir. van Dis. Hij sprak van kwaad-
aardige voorlichting. Oud-Minister Welter
heeft ook zijn stem verheven in de' Tele-
graaf, Prins Bernard heeft gewaarschuwd,
dat de Nederlanders voorzichtiger moes-
ten zijn met hun critiek over zaken, waar-
over ze niet KUNNEN oordelen. Albert
Schweitzer heeft gezegd, dat de zwarte
man nog niet rijp is voor zelfbestuur. Is
hij niet de meest onverdachte persoon f l

Maar in Addis Abeba -kwamen Mau;
Mauers (menselijke wezens, die van de dui-
vel bezeten zijn) kannibalen, veelwijven,
blankenhaters, gouden bedden kopers,
duivelaanbidders en dergelijke primitieven
samen om te bepraten de wijze hoe zij
Zuid-Afrika het beste kunnen kelen.

Maar Zuid-Afrika IS NOG NIET LE-
VENSMOE. Integendeel. Het is de gezond-
ste, moedigste, bloeiendste tak van West-
europese stam. Het wil leven. En wel vol-
gens eigen opgebouwde beschaving, mee-
gebracht uit Europa met God en de Bijbel.

Wij hebben de morele plicht hen daar-
in te steunen. Daarom stelk ik voor een
landelijke demonstratie te organiseren en
bij die gelegenheid een petitie bij de re-
gering m te dienen, zijn verkeerde hou-
ding te herzien.

Leve ons broedervolk Zuid-Afrika en hun
dappere leider Dr. Verwoerd.

Mevr. C. van Oosten,
Den Haag.

DE GEESTELIJKE GEMEENSCHAP

Een krachtige ordegezinde beweging
moet Europa optrekken op een Persona-
listische grondslag, Europa moet de orde
realiseren binnen zijn territorium en van
daaruit uitdragen over de wereld. Voor
Europa is de Rijksgedachta geen mode-
produkt of een vraaa uit de aktualileit,
maar eenvoudig het doortrekken van haar
historische traditie.

Deze opbouw dient noodzakelijk te ge-
schieden in de lijn van deze historische
traditie, van uit een leidend en bezielend
beginsel. Een leidend beginsel, niet duis-
ter en vaag, maar helder en klaar, waar-
aan het Westen nu méér nood heeft dan
aan ekonomische eenmaking en dal his-
torisch steeds de werkelijke, innerlijke een-
heid heeft verzekerd en nu nog, alhoewel
sluimerend, de werkelijke binding van
Europa is.

Dit leidend beginsel is de gedachte van
de menselijke en persoonlijke waardigheid,
gebouwd op de dubbele grondslag van de
ekonomische en biologische infra-struktuur.

Juist in dit beginsel, dat van onder uit
organisch opgroeit in de sociale, ekono-
mische en biologische strukturen en dal
meteen de bron van inspiratie vormt voor
het antwoord op de vele, gestelde proble-
men, — in dit beginsel moet de werkelijke
kracht schuilen van Europa, die ook or-
ganisatorisch — militair, ekonomisch en
administratief — tot uitdrukking dienl Ie
worden gebracht.

Juist door de Rijksgedaehte ook, moet
en kan Europa da ekonomische en biolo-
gische waarden terug de hun toekomende
plaats geven, waar ze sinds de renaissance
steeds meer en meer werden vandaan ge-
haald. Elke andere opvatting von de Euro-
pese eenheid is vals en een verraad aan
zijn eigenlijke wezen.

DE EKONOMISCHE EENHEID

In Europa uitsluitend of eerst en vooral
een ekonomische konitryktie te willen zien
il Marxistisch of kapitalistisch, maar geens-
zins Europees.' Niet de ekonomische een-
heid is primair, maar wel de geestelijke
eenheid, waarvan de ekonomische eenheid
slechts één toepassing is, als één deel van
de noodzakelijke infra-struktuur.

Dit wil echter niet zeggen dat de eko-
nomische eenmaking geen opperste nood-
zaak zou zijn. Geestelijke eenheid postu-
leert immers eveneens werkelijke ekonomi-
sche eenheid aan de basis, die mede eko-
nomisch is.

Het is onnodig hier te herhalen welke
macht Europa kan worden, door een sa-
menvoeging van haar ekonomische hulp-
bronnen. Het is schering en inslag in alle
geschriften, die over de Europese eenma-
king handelen. De ekonomische eenmaking
van Europa dient echter niet uitsluitend
— en zelfs niet voornamelijk — om Euro-
pa méér welvaart te bezorgen. Wél om
de bestaande welvaart beter te spreiden
en te verdelen en daardoor de sociale
rechtvaardigheid in Europa een stap voor-
uit te helpen. Europa moet, ten alten
prijie, de sociale rechtvaardigheid op zijn
territorium verwezenlijken, want daar ligt
o.m. de werkelijke boodschap die het de
wereld dient voor te houden.

Ut LttK tN Ut H t Ni
,Mooi recht gebouwd, te Peking of Parijr, Steekbolm o] Rio, is de

kubus bet eenvormig kader voor bet leven der Mensen gewarde». Drie
onvruchtbare bomen en wat schaars gras kuntten JU troosteloze kerkho-
ven, waarin me» bun leven wenst op te sluiten, niet bezielen. Het buis,
de stad, worden eentonig en doods. Het buis e» de stad behoorde» eens
een Volk, waren i» harmonie met het klimaat, met de bouwmaterialen
uit bet landschap. De daken negen t» de regenlande» en werden terras-
sen i» droge en warme streken... Maar een buis, naar zulke normen ge-
bouwd, diende veroordeeld. Want bet vertelde de mens, reeds at zijn
prille jeugd, dat bij kind tra* van dit land en niet van een ander. Het
bracht zijn levensritme in harmonie met dat van zijn voorouders. Dit
buis was dus slecht, want bet maakte de mensen verschillend en trots en
vrij. Eenvormigheid moest heersen. De kubus, abstrakte vorm, onbekend
in de natuur, is eenvormig. Wat kon bet onaangepaste van een plat dak
in het Noorden dus schelen: de mensen, om eenvormig te worden,
moesten in een eenvormige wereld leven. Maar de mens houdt van
geen kubus. Hij wenst een huis en een stad die van HEM. zij». Hij
wenst er te vinden, in de vormen geschapen door de mensen van zijn
bloed, én de stenen uit zijn bodem. Me» zal zr hem terug moeten geven.
Zo zal men hem weer bet leven schenken. Die van onze leeftijd zullen
bet doe». Zij bereide» zich thans voor".
(Uit het frans, van Henri DE LA BARRE, in „Le Régime coatre l'Archi-
tecture" — Cahiers Universitaire* / Parijs, mei 1963).

Ik baal dit lang citaat aan omdat het uit een FRANS tijdschrift voort-
komt, eu niet stamt uit ten land ,Jat lang beeft geleden aa» wazige
bloed-en-bodem-teorieën". Ik haal bet ook aan omdat het artikel ver-
scheen i» een STUDENTENBLAD, gelezen door toekomstige arebitekten
en ingenieurs, en niet in een onralistiseb estetenbladje, te» gerieve van
t/natuumostalgiekers" en Achterlijke dwepers". Vont bet gaat bier niet
slechts om een bouwtrant, maar wel om een levenshouding.

Wij wensen geen kubus-wereldbeschouwing. Wij wensen geen kubus-
Europa. In een nummer va» „Jeune Europe" schreef de h. Tbrriart dat
Europa als ee» betonnen flat moest gebouwd, waarin de inwoners dan
naar keuze e» lust hu» appartement maar ia ,JLouis XIV" of ,£mpire-
stijl" konde» meubelen. Het eerste het oprichten van de „flaf', dit was
nu eens werk voor echte politici l Wil danken voor zulk Europa-beeld.
Het spijt ons ook deze Grote Politicus niet te kunne» volgen waar bij
de nadruk legt op de ,grondige scheiding tussen persoonlijk leve» en
politiek", tussen een etnische groep f» de Staat waar!» zij leeft. Wij
zijn er juist va» overtuigd dat het zulke opvattingen zij» die aa» de
oorsprong liggen van heel wat kwalen va» bet Regime e» va» het be-
staan van wangedrochten zoals onvolkse state». Deze Tbiriart-opvatti»-
ge», die aa» goedgelovige Europa-militante» worden opgelegd getuigen
va» ee» tipiscb-burgerlijke ingesteldheid, va» een nostalgisme naar de
denkbeelden uit de XIXde eeuw, als erfenis va» Rousseau e» de „Gran-
de Rfvtflution". Wij weten dat het precies die opvattingen zij» die
gevoerd bebbt» tot kapitalisme e», als reaktie, kommuaisme. Wij vin-
de» bet da» oèt paradoksaal bet kapitalisme e» bet kommunisme te
wille» bekampen met standpunten erg verwant aa» wat juist aan de
oorzaak lag va» deze „ketterije»". Wij vreze» dat mensen die zulk sis-
teem preken, noodzakelijk aa» 't verdorre» zij» tot sterk uitziende doch
levenloze stammen, zonder wortels om de voedingsappe» va» de volks-
gemeenschap op te neme», zonder gebladerte ook om de geestelijke
waarde» e» werkelijkheden in te ademen. Men neme het ons »iet kwa-
lijk, maar Europa is voor ons iets levends e» geen betonnen flat.

Vervolg blz. 4.
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R O M ME L PO T Moordenaars

Leve de

V. M. 0.
Wat we reeds lang hadden voorspeld is

gebeurd. De Volksunie heeft zich vergre-
pen aan haar eigen militanten, en bepaal-
de leidende heerschappen hebben bewezen
voor geen enkele gemeenheid terug te
schrikken om de V.M.O. te kelderen. Wat
er dan zo erg is aan die V.M.O. ? Die
fameuze teeroperatie van Oostende mis-
schien ? Dat wil men ons doen geloven,
maar voor ieder die een beetje nadenkt is
het klaar dat deze teeraktie slechts een
voorwendsel is. De eigenlijke reden is, dat
de beroepspolitiekers van de Volksunie, en
nog meer degenen die hopen de volgende
keer « er bij « te zijn voor vier jaar, aar-
dig verveeld zitten met de V.M.O., een-
voudig omdat het IDEALISTEN zijn. Een
idealist heeft zo van die zonderlinge nei-
gingen : hij wil niet marsjeren voor idea-
len die de zijne niet zijn, hij is niet te
koop, hij is konsewent (beeld u in I) en
hij ziet het parlement niet als doel maar
als middel (nog erger I). Hoogst onge-
schite elementen dus voor een parlementair-
demokratische regimepartij. En dus hoogst
ongeschikt geworden voor de Volksunie.
Want als er een ding als een paal boven
water staat, reeds lang voor de V.M.O. af-
faire, maar nu duidelijker dan ooit, dan
is het dat de Volksunie overbevolkt is met
arrivittische elementen, vooral in de ho-
gere regionen, met lui die het Vlaams-na-
tionale ideaal misbruiken voor hun eigen
ambities, om het te gelegener tijd te ver-
vangen door < ekonomische demokratie »
en andere onzin Made in Rutsia, indien
niet Made in China.

Voor profiteurs als een Paul Marton»,
nog voor kort in de Rode Vaan (ja I) be-
dacht met een heil lovend artikel, voor
een kameleon als Daniél de Coninck, alias
de Marxofiel, en een Wim Jorissen-von-
Hotel-de-France waren de V.M.O. mannen
heel aoed zolana ze werkten en zweaen.

hemd. Eventjes lekker griezelen, en d*
ogen ten hemel richten in een gevoel van
vrome afkeer. Te meer daar bij deze pro-
testaklies steeds mensen betrokken zijn als
de onverdacht progressistische Pater Pire,
Nobelprijswinnaar en weldoener der lijden-
de mensheid Jde man weet zijn persoon-
lijke publiciteit te verzorgen).

WAT IS DE cGARROT.

Welnu, de garrol is niet meer en niet
minder dan een vertikale Guilliotine, waar
het hoofd van de' veroordeelde aan een
paal wordt gebonden, een druk van de
vinger op een knop door een mechanisme
in werking treden, waardoor een mes de
halswervels oversnijdt en de dood bijge-
volg onmiddellijk intreedt. Dit zijn de fei-
ten.

Deze c Garrot > is trouwens geen uitvin-
ding van de Diklatör Franco, maar werd
ingevoerd in 1934 door een WET VAN DE
SPAANSE REPUBLIEK onder leiding van de
linkse president ZAMORA. Ook dit zijn te
kontroleren feiten. Hierdoor worden alle
tranerige wurgings- en1 folteringsverhalen
onweerlegbaar naar de papiermand ver-
wezen.

Demokratische en Fascistische)
terechtstellingen

Nu wij toch op het bloederige domein
van de terechtstellingen gekomen zijn, wil-
len wij wel enkele vergelijkingen maken
lussen een aantal overbekende terechtstel-
lingen in onze eigen demokratische lan-
den, en die in het land van de < fascis-
ten ».
Luitenant Degueldre werd gefusilleerd.

Van de 12 kogels trof er «én doel. De Lui-
tenant was niet dood, vier genadeschoten
dienden afgevuurd, en de dood trad in na
11 minuten. Waar bleven de vlammende
protesten van Pater Pire en Koningin Eli-
sabeth ?

Wij beginnen met de jaren 1945. Musso-
lini wordt door het Verzetsgerecht ter dood
veroordeeld, samen met CTara Petacci, te-
gen wie al> enige beschuldiging kon aan-
gevoerd worden dat zij de < minnares »
van de Duce zou gewest zijn. Zij worden
afgeslacht, de lijken dagen door de stra-
ten van Milaan gesleurd en ten toon ge-
steld.

De < oorlogsmisdadigers » van NOrnberg
worden terechtgesteld. Elf veroordeelden
aan een enkele galg, de een moet wach-
ten tot de ander dood is, om zijn plaatsje
aan de galg te krijgen. Dit schouwspel
duurt voor de laatste veroordeelde uren.
Vervolgens worden de lijken verbrand en
over de vuilbakken van NOrnberg ver-
spreid. Deze inlichtingen kunnen door
iedereen in de dagbladen van die dagen
nagegaan worden. Waar vindt men een
woord van afkeuring ?

In Tsjecho-Slowakije wordt Hans Ludin,
duit! diplomaat te Bratislava gewurgd. De

Rassensegregatie of apartheid
in de States:

€ Het Laatste Nieuws • van 6 september
bericht ons dat een student in de U.S.A.
in de staal Georgië van de universiteit ge-
schrapt werd omdat hij in het geheim een
verboden huwelijk sloot met een negerin.
Dergelijke huwelijken, aldus de < Laatste
Nieuws» ziin door d* wet verboden.
WAAR HEBBEN WIJ HET NU f Hoe kan
dat ? De APARTHEID is toch de gruwelijke
uitvinding van de Rassist VERWOERD, net
monopolie van de Zuid-Afrikaanse slaven-
drijvers ? En nu blijkt zomaar ineens dat
de Apartheid officieel in het demokratisch
Amerika wettelijk bestaat.
Waar blijft de U.N.O.-boycottaktie tegen
de U.S.A. — GEEN WAPENS MEER NAAR
AMERIKA.

Brittannia rule de Waves

Een tijdje terug kreeg Antwerpen het
vererend bezoek van de HMS-kruiser cTi-
ger». Op het affishing-board met de me-
dedelingen ten gerieve van de uitgaande
britse matrozen zagen wij een liist van
< verboden lokalen •, met benaming en
adres. Wij bemerkten daaronder een hele
reeks verbruikzalen die bekend staan als
trefpunten van wat men doorgaans noemt:
< bewuste Vlamingen ». Tevergeefs zochten
wij echter naar de namen van verderfelijke
« amusement «-oorden.

De zeelieden van Haar Gracieuze Maiei-
teit zouden in Belgium misschien een « fla-
mingitis » kunnen opdoen, wat tenslotte ge-
vaarlijker en ongenewlijker is dan blen-
norrhagie of syfilis.

Poor Blacks
Wat kost aan de Belgische Staat

per jaar een negerstagiaire ?

De inlichtingen betreffende de lommen
dje wij per jaar aan een Negerstagiaire
uitgeven ontlenen wij aan het — zeker
niet rassistische - < ZONDAGSBLAD ».

Een ongehuwd negerstudent ontvangt :
4.500 frank per maand vast voor logement
en pensioen. Bij het binnenkomen een
premie voor aankoop van Meubels van
7000 frank, voor aankoop van kleding 3000
frank. Verder 150 FRANK PER DAG voor
diverse onkosten. Mag hij zijn vrouw
meebrengen, krijgt hij hiervoor 1250 frank
per maand, plus resp. 3000 en 2000 frank
premies voor meubels en kleding.

De jaarlijkse kosten bedragen dus :
(voor een vrijgezel)
voor onderhoud 54.000,—
voor onkosten : 54.000,—
diverse premies ; 10.000,—
luchtreis (een reis Kongo-Belgi*

of terug per jaarK .... 18.000,—

Universiteit te Antwerpen

waarvoor geen geld blijkt te bestaan. Met
deze twee miljard zullen toch wel de eer-
ste kosten gedekt zijn. en de kursussen zul-
len wel volzitten, zelfs als hiervoor geen
studiebeurzen betaald worden. En dan zal
men ten minste niet meer hoeven te vre-
zen voor moties in de zin van t « bedorven
gastvrijheid » of « bedreigde veiligheid »,
en dan zullen de woningen van de stu-
denten niet door 4000 agenten moeten be-
schermd worden.

Wij hebben niets tegen de negen, maar
HET HEMD IS NADER DAN DE ROK. Onze
vlaamse jongens waarvoor geen geld zou
zijn, zijn ons oneindig belangrijker dan
geli|k welke Bantoe. Meent onze regering
ten endere niet, dat zo zij enkele jaren
de kraan der milde giften dichtdraait, de
kongolese regering niet op eigen initiatief
ons naar de modaliteiten en de voorwaar-
den voor technische hulp zal komen vra-
gen l Rekenen op de dankbaarheid van de
huidige zwarte protégé'» is een idiotie,
dat hebben de moties der kongolese stu-
dentenbewegingen ten overvloede bewe-
zen.

Ex-Seminarist

't Pollieterke verwondert er zich over dat
een versqebakken zwarte excellentie buiten
zijn Ministertitel ook nog op zijn visite-
kaartje vermeldt < ex-seminarist >. Wij kun-
nen deze kongolees zeer goed begrijpen.
Daar waar de eerste Premier van Kongo,
die door Gonshof van der Meersch aange-
duid werd een vulgaire postdief was, daar
waar oud-plantons het tot minister konden
brengen, daar waar reeds ten overvloede
bewezen werd dat een hoop < ministers >
miljoenen uit de staatskas op eigen reke-
ningen overschrijven, is het begrip „minis-
ter» niet precies een referentie. Onze
kongolees m kwestie heeft dan ook zeer
terecht geoordeeld, dat de titel c ex-semi-
narist » een veel belangrijker aanbeveling
was dan de titel van Minister.

Het pensioen der ministers

Nu wij het toch over Ministers hebben,
blijven wij even stilstaan bijhet project
dnt ann A||T mtt4-i*ini»t»r 9ft /Wl f»Mnlr M*.-

Wij suggereren deze titel aan Minister
Luns, voor een aankondiging in onze kran-
ten. Deze mijnheer beloofde namelijk zopas
aan de UNO een 300 Nederlands* soldaten
te zullen ter beichikking stellen. Dit om Ie
beginnen. Nadien zouden meerdere kón-
tingen ten geleverd worden. Daar 19-jarige
rekruten over 't algemeen nog maar wei-
nig handigheid hebben verworven In het
koppeninelwn, hef doodmartelen «n hel
verkrachten, zouden wij hel oeen kwaad
idee vinden onder bovenstaande hoofding
in onze kranten te adverteren, om zo
rechtstreeks specialisten te kunnen aanwer-
ven. Wij mogen toch geen mal figuur
slaan, wanneer de Nigeriaonse, Indochi-
nese en Ghoerka UN&kontingenten hun
stielkennis ten toon spreiden l Wij moeten
lui sturen die minstens even waardig zijn.
Een kwestie van nationaal prettige.

Het is nu al erg genoeg dat wil, bil ge-
brek aan kolonies, de UNO geen echte
kannibalen kunnen aanbieden, moor slechts
kereli van gemeen recht. Die kunnen ook
wel doden, jawel, maar ze zijn zo ge-
weldig onderontwikkeld in hun metoden :
eenvoudig doodschieten of neersteken. Ze
missen de geestdrift, de opgetogenheid van
de echte UNO-kaniboal. Kortom : een ge-
sprek aan < savoir faire ».

Overigens zijn er nog wel enkele moei-
lijkheden te verwachten bij d* aanwerving.
Niet iedere kerel van gemeen recht wil zo
maar UNO-misdadiger worden. Ook een
kwestie van prestige.

Dat zijn zorgen voor Luns. Waf WIJ ons
afvragen : hoe gaan de Nederlandse sol-
daten, vooral dan de rekruten, reageren
nu zij weten dat zij elk ogenblik het ge-
vaar lopen < ter beschikking > van de
UNO gesteld te worden 1 Zi(n zij bereid,
onder net bevel van een of andere wilde,
andere Europeörs te vermoorden } Zijn zi|
bereid in een tropisch oerwoud te kreve-
ren, voor de belangen van de sovjets of
van de amerikaanse kapitalisten f

Nederlandse moeders i de prietpraat van
Luns, de grillen van Kenncdjr of Oe Tont,
ZIJ KUNNEN U HET LEVEN VAN UW
ZOON KOSTEN l l l

En geen dood op het slagveld, maar een
afslachting die van een mens nog slechts
een vleesklomp overlaat, met afgehakte
ledematen, uitgerukte ogen... Denkt ge dat
ik overdri|f t Ik zou dit niet durven schrij-
ven moest ik hier niet beschikken over au-
tentiek fotomateriaal, zo gruwelijk, dat
geen gezond mens het langer dan vijf se-
konden wil aankijken. Het beestachtige
van deze « oorlogsvoering » is niet te be-
schrijven in een blad dat vrij verkocht
wordt, en ook in jeugdige handen kan ko-
men.

Gaan wij het beleven dat een NEDER-
LANDS UNO-kontingent de Portugezen' in
de rug schiet die zich in Angola zo dap-
per en suksesvol verdedigen tegen deze
praktijken ? Gaan wij beleven dat NEDER-
LANDERS in UNO-dienst, gemene zaak ma-
ken met de opstandige negerbenden, op-
geleid in Kongo en Algerii, door Chi- n«A._t"t_..«....!..*fL_i._ :—i-.Ti-t __ .-i--.i



ze echter hinderlijk geworden. Er is een
kans dat de Volksunie gaat < arriveren»
op parlementair vlak, iedar wil nu bij de
kooi zitten. Bij deze bespottelijke en kramp-
achtige pogingen der nieuwlichters om
toch maar « salonfahig » te worden is da
V.M.O. natuurlijk een fameuze «tok in het
wiel. Dus weg met de V.M.O. en leve de
parlementaire pree l

De vier laatst» woorden gelden niet voor
de achtbare Wim Joristen die, zoals u
weel, in Hotel de Franc* verklaarde te
aarzelen om naar het parlement te gaan,
omdat men daar te weinig verdient...
Waarvan akte.

Tenslotte begaat de V.M.O. de onvergeef-
lijke fout er princiepen op na te houden
(oei I) die gezond en eenvoudig zijn, en
dus totaal in tegenstelling met de wazige
progressistische slogans die men poogt te
importeren. In de brotjure «V.M.O. in
beeld» leien we : € De V-M.O.-mon wil
zijn, wars van elk kompromis, de soldaat
van een diepgaand Vlaams Nationalisme,
en wil als dusdanig optreden, zonder me-
ten of rekenen. De V.M.O. gedachte steunt
op eerlijke soldatentrouw en bouwt in
rotsvast geloof aan Vlaanderen, aan de
Nederlandse Volksgemeenschap, aan het
wordend Europa ».

Mannen van de V.M.O., dit is ook ons
ideaal l Wij moeten samen strijden l

FRANCO,
bloedhond en fascistenbeul

Liet twee brave en dappere vrijheidslrij-
ders terechtstellen te Madrid, omdat zij
hier en daar enkele bommetjes hadden la-
ten ontploffen waarbij een paar Spanjaar-
den het leven verloren... On ne fait pas
d'ommeletle sans easser des Oeufs...

Heel de wereldpers stond op z'n kop om
de Bloedhond Franco aan de (simbolische)
schandpaal te spijkeren. Wij kunnen ons
niet herinneren zelfde protesten te hebben
gelezen naar aanleiding van de terecht-
stelling van de O.A.S.-Feden die schuldig
bevonden werden aan de aanslag ophet le-
ven van De Gaule, maar misschien dringt
hel door ons beperkt verstand niel door
dat men beide feiten niet met elkaar kan
vergelijken. Voor ons is domweg een mens
gelijk aan een mens, om het even of het
een fascist, een kommunist, een Spanjaard
of een fransman is.

Waar echter hel meeste herrie over
kwam, was over de wijze waarop in Span-
je terecht gesteld wordt. Men gebruikt ;n
dit land de < Garrot > — een werktuig
door onze wel ingerichte kranten beschre-
ven als een middeleeuws foltertuig, waar-
mee de veroordeelde langzaam gewurgd
wordt. U, waarde lezer, ziet het al gebeu-
ren, beschreven in levendige kleuran, het
bc* irse wurgingsprocédé in hetmiddel-
e{ Spanje, uitgevoerd door beulen
mV loedbesmeurde handen in fascisten-

oordeefd wegens < crime d'opinion > op
een wagentje naar de executiepaal ge-
sleurd. In zeven haasten, omdat de man
anders een natuurlijke dood zou kunnen
sterven. Het gerecht moet zijn loop heb-
ben.

De < Beulen van Breendonck > worden
terechtgesteld — in een publiek schouw-
spej dat doet denken aan de decadentie-
perioden van het oude Rome. Bij talrijke
veroordelden troffen de kogels de licha-
men op alle plaatsen, zonder ze te doden.
Bij sommigen 'duurde de doodstrijd minu-
tenlang.

Bij de veroordeelden van Courcelles
kreeg men hetzelfde tafereel te aanschou-
wen. Een peloton Rijkswachters, na 'een
aantal executies zodanig walgend dat zij
er regelmatig naast schoten, of slecht trof-
fen. Krijgsauditeurs die flauw vielen waren
in deze dagen geen uitzondering.

Nogmaals, al deze gruwelverhalen staan
te lezen in de pers van die dagen, ge-
woon, als een reportage, een story met in-
teressante bizonderheden, zonder een
woord van afkeuring.

Wijzelf wolgen van deze bloedige be-
schrijvingen. Maar het is noodzakelijk een
dosis tegengif in te dienen, zij het met on-
ze bescheiden middelen, om de HYPOKRIE-
TEN die huilen en tieren als Franco ter-
roristen laat terechtstellen, maar in eigen
land geen vinger geroerd hebben om de
walgen j kste gerechlerlijke moorden te ver-
hinderen, te ontmaskeren als huichelaars,
als crypto-communisten. Voor hen kan
bloed slechts dienen om de massa op Ie
ruien tegen alles wat in het anti-kommu-
nistische front staat.

Victor Leemans en Paul Struye:

Wij stellen U voor i Victor- Leemans :
Ex ideoloog van het V.N.V., Ex secretaris
generaal van tijdens de bezetting, nu C.V.
P, Senator en Ideoloog van de C.V.P. —
Coming man, als men zijn verleden wil
vergeten.

Wij stellen U voor : Paul Struye : Oud
minister van Justitie, rekordhouder in aan-
tal executies, waaronder vele politieke
vrienden van Viktor. Man zonder hart en
zonder genade.

In de Standaard kunt U nu een roerend
verhaal lezen waarin Victor de lof van
Paul zingt. Want Victor heeft de steun
van een zo onverdacht hard vaderlander
als Struye nodig, om in de ogen van de
resistentialistische kringen als < aanvaard-
baar » beschouwd te worden voor de Mi-
nisterportefeuille. Waarom niet, Custers is
er wel geraakt. Wie openlijk verbrand
wat hij aanbeden heeft, en aanbidt wat
hij verbrand heeft, zonder daarbij met de
meest essentiële normen der welvoeglijk-
heid rekening te houd» 'oor zulk een
man is een grote toeM weggelegd il
onze parlementaire DenS, Jtle.

mag enicei net jongste Kina meebrengen) i
vergoeding voor de vrouw

1250 X 12-- 15.000,—
vergoeding voor het kind

500 X 12 - (5.000.—
premies voor vrouw en kind 8.000,—
één luchtreis vrouw en kind

18.000,— + «.000,— - 27.000,—

bijkomende kosten : 56.000,—
Ongehuwde stagiaires kosten dus 134.000

frank per jaar, gehuwden 192.000 frank,
hierin zijn niet begrepen, de kosten van
de studies, de schoolboeken, materialen
enz. Een globale gemiddelde schatting van
175.000 frank per eenheid en per jaar. Op
dil ogenblik verblijven er in België 1100
stagiaires. Dit kost dus aan de belastings-
betaler een ronde 2.000.000.000,—.

De schuld van
. de Belgische regering

aan de slachtoffers van de aanslag op
de WANGATA-Bpr blijkt uit bovenstaande
cijfers. Immers indien een vrijgezel, die
hier geen naaste familie heeft, netto en
belasfingsvrij 10.000 frank per maand in
handen krijgt, daar waar hij aan 4.000
meer dan voldoende zou hebben, is het
toch maar logisch < dal deze man tijdens
de vrije uren dit geld opdrinkt. En dit in
lokalen als de WANGATA. De schuld van
de Belgische regering is. moreel : Voor een
neger die in Belgif inwijkt wordt geen
selectie gemaakt, geen vooronderzoek ge-
daan, elke misdadiger die ergens uit een

. konqolese gevangenis ontsnapte kan zich in
België vestigen, zonder dat iemand er erg
in heeft. Nu de barhouder van de Wan-
gala dadelijk na de aanslag verklaarde
dat de dader een zwarte konkurrent wat,
en' dat de politie bevestigde dat het vast-
staat dal ae granaatwerper een zwarte
was, moet men zich afvragen wat er zich
op dit ogenblik in ons land bevinden aan
zwarte misdadigers. HET KOMT ER IN-
DERDAAD OP AAN, DOOR EEN UITERST
STRENGE SELECTIE^ DE INTERESSANTE
ZWARTEN UIT TE ZOEKEN, en te scheiden
van het krapuul van de onderwereld van
Leo dat ook op onze kosten leeft.

Geen paternalisme:

De negerstudenten in ons land verwer-
pen het paternalisme in gelijk welke vorm.
Wat ons betreft, wij menen dat de eerste
praktische daad ter verwerping van het
paternalisme is, geen giften te aanvaar-
den. Wie echter 200.000 frank per jaar
aanvaardt, zonder enige tegenprestatie, is
niet de geschikte persoon om over pater-
nalisme te praten.

Middelbaar onderwijs stort ineen :

De negerstudenten zullen binnenkort niet
meer op de universiteiten kunnen toege-
laten worden als hel peil van de middel-
bare studies verder blijft dalen. Inder-
daad, in de naam van het anti-paternalis-
me werken de blanke leraars verdreven. En
nu zouden wij ook nog de kosten moeten
dragen van drie jaar middelbaar onder-
wijs in België, aan lui die van geen pa-
ternalisme willen weten f Wij zouden een
onder voorstel aan onze € gezagsdragers >
willen formuleren : Onmiddellijk alle stu-
diebeurzen aan kongolezen saiorsen, en
overgaan tot het oprichten van een

mot Twiw«iiv«, uui ivruuiiu ei« ae sioois-
zaken gedurende jaren hopeloos in de war
stuurt niet persoonlijk kan worden verant-
woordelijk gesteld voor 'zijn daden, en in
het beste geval vriendelijk bedankt wordt
voorzijn diensten, hij moet ook nog voor
de rest van zijn levensdagen een bijko-
mende beloning van 28.000 frank per
maand genieten. Men zou gaan geloven
dot onze Ministers bij hun zwarte ambts-
kollega's te raad zi|n gegaan over de
wijze waarop men het best de citroen uit-
perst.

„La peau de l'ours"

In een echo aan ons gewijd, is Jecn-
Francois Thiriart zo vriendelijk on een wei-
nig gratis publiciteit Ie willen gunnen :
waar hij ons verwijt het < Vel van de
Beer » te willen verkopen, en daar met dit
vel het zijne bedoeld wordt, laten wij
deze uitdrukking voor zijn rekening.

Verder il er sprake over Ie < Fantoma-
tique Europafront ». Inderdaad, Europa-
front is het spook dal de machlswellustige
dromen van Thiriart steeds opnieuw komt
verstoren, onder steeds dreigendere vorm
der M.A.C. leiders sloop verstoort.

In het zelfde nummer verschijnt van de
hand van Coriolan een uitstekende bijdra-

K
, en een zeer lezenswaard artikel van
. Teichmann. Tenslotte laat men nog-

maals de pathologische moffenvreter Al
Jablonsky los op balkan-porcelainwinkel.
Zo worden in één nummer minstens drie
totaal verschillende strekkingen verdedigd.

De ware volkswil
Het grote toverwoord van het demo-

kratisme luidt: de volkswil. Nog een
gekheid ! Men spreekt van de „wil"
van het volk, terwijl men niet eens
weet wat een volk is.

Het volk heeft geen wil. Alleen de
menselijke persoon is met wil begaafd.
En waar men dan toch, in overdrachte-
lijke zin, van een volkswil spreken wil,
bedenke men dat het „volk" niet be-
staat uit een of ander voorbijgaand ge-
slacht, maar uit de aaneengesloten reeks
van geslachten, die zich doorheen de
eeuwen het ene uit het andere ontwik-
kelden. Want het volk Is een levend
organisme, dat leeft en groeit door de
eeuwen heen, van geslacht tot geslacht.

En dan zien wij dat, waar van volks-
wil sprake kan zijn, er geen andere be-
staat dan deze : te leven.

De volkswil is niets anders dan het
ooreigen levensinstinkt van een volk.

Dat oorinstinkt die levenswil uit
zich niet in en door die vuile dozen
die men stembussen noemt. Hij uit zich
en zoekt en vindt zijn vorm, zijn ge-
stalte in en door de waarachtig groten
die in de schoot van een volk te voor-
schijn komen ; in en door de genieën,
in en door de helden.
, Joris van Severen.

aan ronugese vrouwen en Kinoeren l uil
is volstrekt onaanvaardbaar voor iader die
nog een greintje Europese solidariteit, of
eenvoudigweg eergevoel en fatsoen in
zich heeft.)

En wat indien er Nederlanders zouden
ingezet worden in Katanga t Gaan Noord-
nederlanders schieten op Belgen, dit is op
Zuidnederlanders ? Wat indien er, zoals
de plannen van de UNO het voorzien,
een operatie ingezet wordt tegen de blan-
ke bevolking van Suid-Afriko ? Broeder-
moord terwiTle van de obskure spieetoog
Oe Tont 1

Nederlanden, dit zijn de konsekwentiet
van Minister Luns' belofte aan de UNO l
Een beroepspolitieker waagt het ons tot
zo iets te verplichten, terwijl ieder die
ook maar een geringste politiek doorzicht
heeft, duidelijk ziet dat de UNO in we-
ten een ANTI-EUROPEES WERKTUIG is, af-
wisselend ter beschikking van de ploeto-
kraten en de bolsjewieken. Een redenaars-
tribune voor kommvnisten en negerpolitie-
km, waar ze ten gehore van de ganse
wereld ons straffeloos kunnen beledigen ;
en dat nog op ONZE kosten (want de Sov-
jets betalen hun bijdrage niet, en de ne-
gentaat|«s hebben geen geld I)

Waar was de UNO toen er Eyropeirs op-
ttonden lefien de kommunistische dikta-
tuur, in Ptlsen (1953),in Berlijn (1953), in
Posen l?5o) in Boedapest (1954) ? Ner-
gens. Men sloot de ogen voor hef bloed-
bad dat de Sovjets hier telkens aanricht-
ten. Het waren immers maar Europeirs l
Waar de UNO echter wél optrad, dat was
in Katanga (de enige provincie waar in
Kongo orde heerste I) Hier stuurde men
troepen naartoe, hier liet men Etiopische
en Nigeriaonse horden lot op de Europese
families. Hier waren immers amerikaanse
belangen te verdedigen l
. Dal zijn de feiten. Minister Luns l

De UNO dient de wanorde in d» wereld,
d» Europese aftakeling. Hat is een eis van
pure zelfverdediging deze inertinstelling zo
haast mogelijk te kelderen l Verbreid met
ons de volgende slogans :

GEEN CENT MEER VOOR DE UNO l
GEEN NEDERLANDSE SOLDATEN VOOR

DE UNO l
ALLE EUROPESE LANDEN MOETEN HET

UNO-CIRKUS VERLATEN l
1. H. van Tricht.

Vervolg van blz, 3.
Onder deze haat-mentaliteit zucht Ne-

derland al sedert 1945, toen de zogenaam-
de « bevrijding » kwam, die voor vele va-
derlanders geen < bevrijding > bleek te
zijn, maar het begin van veel ellende, n.l.
van de vervolgingen en van de «repressie».
Dit om hun consequente houding tijdens
de 2e wereldoorlog, om hun volks en Diet-
se denken, of omdat zij hun tijd reeds ver
vooruit waren en reeds Europees dachten l

Daarom ; Amnestie l Vrijheid l Voor ia-
der mens, waar ook ter wereld .links of
rechts georiënteerd, die om de politiek ge-
vangen zit, waar dan ook maar l Herstel
voor alle burgerlijke en politieke rechten,
teruggave van onteigende en in beslagge-
nomen bezittingen, herstel van de afge-
nomen pensioenen etc. etc.

Niet, nog eens 20 jaar wachten, neen,
nu, dadelifk.

Thons : Amnestie l
Loot ook een klein volk eens groot zijn

en in Nederland het waarlijke amnestie-
gevoel voor alle politieke gevangenen eer-
lijk tot uitvoering worden gebracht l Dan
kunnen we iets opbouw/ 'ot heil van Eu-
ropa want waar haaf onverzoenlijk-
heid heersen heeft nog ,it een fris ide-
aal kunnen zegevieren l



E U R O P A F R O N T
N E D E R L A N D
Federatie Nederlandse

stamverwanten op
hellend vlak

Enkele jaren geleden verscheen er in de
< Telegraaf» een oproep van de hand van
de Heer J.E. DULFER uit Zwolle om te ko-
men tot een betere en doeltreffende sa-
menwerking op politiek, ekonomisch en
kultureel terrein tussen alle Nederlands-
sprekende gtbieden, dus tussen Nederland,
Vlaonderen en Suid-Afrika. Dit artikel ver-
scheen indirect naar aanleiding van de
taalstrijd in België, en om zodoende meer
belangstelling Ie wekken in de Noordeliike
Nederlanden voor de Zuid Nederlandse
problemen. Op zichzelf een nobel streven,
dit Heel-Nederlands idee te verspreiden,
en ondanks het feit dat deze oproep van de
heer Dulfer in Nederland weinig weerklank
vond waren er toch een vijftiental mensen
van diverse richtingen en pluimage samen-
gekomen om eens met elkaar te praten.
Ook enkele Vlamingen waren aanwezig.

Na een hele namiddag praten wera er
uiteindelijk toch nog wat bereikt, n.l. een
plan dat men nog eens meer bij elkaar
moest komen.

Dit gebeurde dan ook enkele maanden
later. Men kwam tot het aanvaarden van
een naam voor de vereniging, n.l. de
«FEDERATIE DER DIETSE STA&VERWAN-
TEN >. Doch olheel gauw kwam, mede on-
der invloed van links georiënteerde figu-
ren en werkers uit het ve/zet, bezwaar te-
gen het woord « Diets » all zijnde een
« fascistische term ». En al heel gauwkwam
de juiste aap uit de mouw en wel bij mon-
de van de Sekretaris, de heer Dulfer, die
meedeelde niet ia men te willen werken
met hen die in de oorlog «fout» waren ge-
weest, tenzij zij openlijk blijk gaven zich
c bekeerd * Ie hebben, maar dan was het
nog zo dat deze figuren zich op de ach-
tergrond zouden moeten houden om « het
Nederlandse Volk niet M kunnen kwehen ».
Snel werd toen de naam der organisatie
gewijzigd in « Federatie Nederlandse Stam-
verwanten * (voorstel van de heer Ego).

Het streven van de heer Joh. E. Dulfer
en medewerkers is vanzelfsprekend goed te

ergert hij zich aan het woord «Diets »,
dat volgens hem zo veel op Duits lijkt en
een onaangename klank heeft. Zeer te-
recht heeft de heer Karel Dillen de heer
Dulfer aangevallen in een boeiend artikel,
en er op gewezen dat de heer Dulfer met
deze haatgevoelens niet verder komt.

Trouwens, wat voor steun heeft hij van
da «goede Nederlanders » ontvangen ?
Niets l Men steunt de negers in Afrika,
men wil Suid-Afrika boycotten en een ein-
de maken aan < het fascistische regiem
van Verwoerd » aldus c Parool » I). Meen,
heer Dulfer, van deze mensen zult u nooit
steun krijgen. Zij huldigen da teorie van
«weg met ons l», geven geld aan de
super-rode en seniele Dr. Buskes met zijn
pro-negerakties l

Het is al een durf om je in Nederland
pro-aparlheid uit te spreken, want als men
dat in trein of bus of waar dan ook doet,
dan wordt men aangezien als « een vreemd
beest > of als iemand die per ongeluk te
vroeg uit een inrichting is ontslagen. Zo
versocialiseerd en verbolsjewiseera denkt
reeds ons Nederlands volk, mede door de
invloed van de rode PvdA-pers, door de
TV, de radio en figuren als b.v. die Dr.
Buskes « van de Ruslces >.
Nu zou men denken dat de heer Dulfer
door schade en schande wel ruimer is
gaan denken, maar nee l Als lid van de
Federatie Nederlandse Stamverwanten ont-
ving ik deze week een rondschrijven in de
bus waarin Vlaonderen opnieuw wordt
aangevallen door de heer Dulfer, en waar-
in gevraagd wordt waarom Vlaanderen
geen grondige opruiming houdt onder de
diverse «fascistische > groeperingen als
< Diatsland-Europa », «Jong Europa», Recht
en Orde» etc. etc. Doch de heer Dulfer
vergeet dat in het «rechtse» kamp die
krachten te vinden zijn die metterdaad to-
nen wat Heel-Nederland is, en voor deze
belangen ook pal staan.

EUROPAFRONT, als voortzetting van Jong
Europa, bluft de Heel-Nederlandse belan-

PACIFISTISCHE
HYPOKRISIE

Onlangs trof ik op de Zwolse markt een
kraampje aan van de Pacifistische Socialis-
tische Partij, die zoals algemeen bekend
is, voornamelijk wordt gevormd door cryp-
lo-communisten, weggelopen uit de Partij
van de Arbeid, wiens rode beleid voor
deze lieden kennelijk nog niet rood ge-
noeg is.

Tussen boekwerkjes en brochures van be-
kende defaitisten en erkende communisti-
sche politici vond ik een zogenaamd O.V.
C. bulletin, waarin ene Dr.' O. Noorden-
bol, onder het hoofd «Dreigend Fascis-
me » een aantal tegenstrijdige beweringen
aan de man tracht te brengen.

Dr. Noordenbos meent, dat het commu-
nistische doel alle communistische midde-
len heiligt. Hij zegt namelijk : « De Wes-
telijke veroordeling van het communisme
heeft met graagte gewerkt met het argu-
ment dat communisme en nationaal-soeia-
lisme veel van elkaar weghadden in hun
methodes van dwang, voorlichting en on-
vrijheid van meningsuiting. Hiermee werd
een belangrijk meningsverschil onder ta-
fel gewerkt, het verschil in doelstelling.
Hoezeer men tegen de communistische
propaganda en methodes met recht mag
protesteren, het doel is en blijft een sa-
menleving van gelijkgerechtigde mensen
zonder klasse- en rasverschillen ».

Ik zou hierop kunnen antwoorden, dat
de communisten dan kennelijk de enige
groep vormen, die haar ideaal, waar zij
in de landen van het oostelijk blok alle
gelegenheid heeft het te verwezenlijken,
niet wenst te bereiken. De heer Milovan
Djilas, de onlangs in een Sovjet-gevange-
nis vermoorde schrijver van « De nieuwe
Klasse » en « Gesprekken met Stalin » leert
ons namelijk dat de klasse-verschillen, zo-
als die onder de Tsaar bestonden, nog
maar onbeduidendheden zijn. vergeleken
bij de slaafse houding en discipline die
ook lagere communistische ambtenaren en
leiders van hun gelijkberechtigde landge-
noten eisen. De gruwzame methodes, zoge-
MM.M.W.J «~» *.«l:ïLlsA»~.>L4:.!.... IM L.»_«:L««

HET COMMUNISME KAN EEN DEMOCRA-
TISCHE LEVENSGEMEENSCHAP WORDEN

Ik meen hierom, op grond van vaststaan-
de feiten, te mogen lachen. Bovendien is
het aardig, te weten dat deze uitroep voor-
komt in hetzelfde stuk, waarin de Doctor
zegt dat men met recht mag protesteren
tegen de communistische propaganda en
methodes l

NEO-FASCISME ... NACHTMERRIE VAN
HEIN VAN WIJK.

Na de kolder van Dr. Noordenbos, gaat
Mr. Hein van Wijk verder met het in grote
mate constateren van neo-fascisme in
Frankrijk, Duitsland en zelfs Amerika.
Geen leugen is daarbij te grof, geen las-
tering te smerig. Protestantse en Rooms-
Katholieke geestelijke leiders zijn volgens
van Wijk, doortrapte Nazi's. «Ontelbaren»
krijst hij «staan m Duitsland op kansels
en katheders, die over en legen zichzelf
zouden moeten spreken, wanneer zij de
jeugd, bij de verwerking van het Duitse
Nazi-verleden terzijde wilden staan ».

Uiteraard ziedt nier de niets-ontziende
haat, zoals die bij de Roden ten opzichte
van het Christendom hoogtij viert. « Gods-
dienst is opium voor het volk ». Men me-
ne niet dat deze Godslasterlijke leuze als
Rode scheldkreet zou hebben opgehouden
te bestaan. Integendeel, door de martelin-
gen van eminente geestelijke leiders als de
Kardinalen Mindszenty en Stepinac heeft
zij een nog luguberder betekenis gekregen.
EN HET STANDBEELD VAN JUDAS STAAT
NOG ALTIJD OP HET RODE PLEIN IN
MOSKOU ; een waarschuwing voor elke
Christen, die meent dal er met de Roden
te praten valt.

Wellicht ten overvloede kan ik nog even
herinneren aan de fiere houding van de
Protestantse en Katholieke hoogwaardig-
heidsbekleders en gelovigen ten opzichte
van het Nationaal-Sociafisme. In Duits-
land l keerden dezen zich fel tegen het
regiem, waarmede zij zich aan represailles

Een tijd geleden kwam Jef Last (Rode
vrijwilliger voor Spanje) met een, hem
waarschijnlijk door het Kremlin afgestaan,
bedrieglijk filmpje voor de Vara-televisie.
Hij trachtte toen bij het publiek de indruk
te wekken, als zouden er van Communis-
tische kant geen misdaden gepleegd zijn.
Wij dienen ons af te vragen, waarom de
Nederlandse regering een dergelijke ver-
draaiing van de feiten toestaat.

Helaas moeten wij tegen van Wijk en
Jef Last zeggen, dat het zenden van een
deel van hun strijdmaeht (regiment Kón-
dor, carabinieri) een goede daad was, die
Hiller en Mussolini hebben gesteld.

Hadden deze twee dictators dit niet ge-
daan dan zou ook Spanje in handen ge-
vallen zijn van de Roden, wiens geweten
blijkt toe te laten dat Hongaarse kinderen
ettelijke jaren in gevangenissen op hun
vermoording moesten wachten, omdat ze
nog niet oud genoeg waren, wegens hun
vermeend aandeel in de Hongaarse op-
stand te worden afgeslacht.

Menselijke gevoelens bezitten deze beu-
len niet. Zij kunnen een achttienjarige ion-
gen in het prikkeldraad zien doodbloeden,
zonder hulp te bieden.

Ik heb er dan ook beslist iets op tegen
dat Dr. Noordenbos dit soort methodes
meent te moeten goedkeuren, omdat ze
volgens hem aangewend worden voor een
goed doel. En ik vind dat erg In tegen-
spraak met de humanistische principes,
waar hij zo voor U en die hij vooral bl|
communisten in zo ruime mate aanwezig
acht.
Conclusie i De bedoeling der inhoud van
het O.V.C, bulletin is wat al te doorzich-
tig. Het geschreeuw om ontwapening van
de P.S.P., juist als zij bezig is dreigend
fascisme waar te nemen, is al een neel
rare zaak. «Als men u bedreigt, ontwa-
pen u dan ».

Nee, zoveel Eerste-Christenen-gevoelens
doen bij crypto-communisten te verdacht
aan. En gezien de onderdrukking der Euro-



aangenomen woroi ien optitmw VWHUWM
die in da oorlog onder», en positiever,
dachten dan de heer Dulfer. Want wat
voor de heer Dulfer en medewerken een
nieuw begrip i«, n.l. «Heel-Nederlonds» was
in fascistische en nationaal-socialistisehe
groeperingen reedt een oud en vertrouwd
begrip en vele poiitief denkende volks-
genoten uit die tijd en periode hebben
reedt enorm werk verzet op Heel-Neder-
lands gebied. ... .

Veel tteun en medewerking kreeg de
< Federatie Nederlandte Stamverwanten »
dan ook niet. Veel linkt-georiSnleerde fi-
guren binnen deze federatie keurden het
optreden van de regering Verwoerd in
Suid-Afrika af en verloochenden op deze
wijl» hun doelttellingen vont stamverwont-
tchap». Zij vergeten n.l. dat voor Suid-
Afrika de apartheid een kwestie il van
lijn of niet-zijn, en dat men daar NIET wil
vervallen in de chaot van Kongo en an-
dere afrikaan» landen. Gunttig tekenen
hierbij af de opbouwende en goed-gefun-
deerde artikelen over Suid-Afrika, van de
hand van de heer Ego.

De Secretorit, de heer Joh. E. Dulfer, on-
danks zijn vele ook goede werkzaamheden
blijft ecnterzijn ingenomen standpunt ten
aanzien van < in de oorlog andersdenken-
den » handhaven.

In « Dietsland-Europa * (7° jaargang, nr
i. juni-iuli 1943) begint de heer Dulfer op-
nieuw te wijzen op vroegere nazi's en fat-
eisten, haalt er joodte massagraven en
gaskamen bij, het bombardement van Rot-
terdam etc. etc. Dit heeft nieti te maken
met Heel-Nederland, met de plaatt van
dat gehele Nederland in het komende Eu-
ropa. Overal ziet deheer Dulfer korporatis-
me, neo-fascitme etc. etc. En doorlopend

JONG EUROPA
NEDERLAND

WORDT
EUROPAFRONT

Ja, lezers van «Europa front», het is
dan zover gekomen. 8 september 1963 heeft
de Nederlandse afdeling van < Jong Euro-
pa > besloten de koers van Jeon-rrancois
Thiriart niet langer te volgen, maar ons
aan te sluiten bij « Europafront» als een
zelfstandige afdeling « Europafront-Neder-
land ».

Wij maken ons zorgen over de c na-
tionaal-belgische» koen van J.E. Verder
betreuren wij het artikel waarin de Vla-
mingen t onderontwikkelde baloeba's »
worden genoemd en maken ons verder
ernstig zorgen over de rigoreuze wijze
waarop medewerken, die hun sporen in
de Europese strijd verdiend hebben, zo
maar voor een bagatel door de beweging
als < exclu's» worden beschouwd. Wi|
hebben gemerkt, dat samenwerking tussen
de beide groeperingen onmogeliik is ge-
worden en met een uitvoerig schrijven heb-
ben , we onze genomen beslissing aan de
chef van Jong Europa kenbaar gemaakt.

Wij zullen thans in Europafront trach-
ten onze f we idealen op de juiste
wijze naari n te brengen l

een herleving van het tascisme or iets
dergelijks, maar willen krachtdadig mede-
werken aan het verwerven van een zo gun-
stig mogelijke positie van ons Heel-Ne-
derland in het komende Europa. Verder
zien we Suid-Afrika als een van de laatste
Europese bolwerken van kuituur en be-
schaving op het Afriaans vasteland. Wij
zijn ervan overtuigd, dat mocht Suid-Afri-
ka zich niet meer kunnen handhaven don
voor de vele Suid-Afrikaanse stamverwan-
ten een zeer ellendige tijd zal beginnen
(eindigend met de ondergang van de Eu-
ropese beschaving aldaar) en dat uiteinde-
lijk heel Afrika dan zal afglijden naar
kommunistische chaos en ellende, en te-
vens naar de ondergang van de onder
bolsjewistische terreur levende negerbevol-
king.

Heer Dulfer, zoals u nu werkt en handelt
meen ik dat de Federatie der Nederlandse
Stamverwanten op een hellend vlak is l Fe-
deratie wil o.m. zeggen i samenbundeling
en samenwerking. Maar dan ook met hen
die in 1940-1945 (nota bene bijna 25 jaar
geleden I) er anders over dachten en nog
anders over denken dan u. Ook zij tellen
mee, en kunnen u over Heel-Nederlander-
schap heel wat vertellen wat u niet weet l

Tijmon BALK Mzn.
Voorzitter «Europafront-Nederland».

AHA!
In het « Nieuwsblad van het Noorden >

van Vrijdag 31 mei il. komt een artikel voor
van de hond van de Heer J. de VRIES uit
Groningen, waarin hij enkele zinnen haalt
uit het orgaan c Jong Europa» en naar
aanleiding daarvan tot de conclusie komt,
dat < het Fascisme nog leeft >. Verder valt
de heer de Vries mij persoonlijk aan en
wordt hier en daar zelfs beledigend.

Ik wil en hoef niet in te gaan op de
punten, waarop de Heer De Vries mij per-
soonlijk aanvalt, maar ik wil de lezers
mededelen, wat Europafront wel is.
Europafront is inderdaad rechts georiën-
teerd, veel rechtser dan bijv. de WD, doch
niet veel rechtser dan bijv, de Heer Luns-
hof van < Elsevien Weekblad > en nie-
mand zal toch de heer Lunshof een fas-
cist willen noemen. Europafront staat een
sterk en energiek Vernigd Europa voor,
onafhankelijk van USSR en VS. — tenslot-
te laat niemand zich graag commanderen ;
een land niet en zeker niet een toekomsti-
ge wereldmacht als de Verenigde Staten
van Europa. Wij willen geen stroopop zijn.
Wie is er nu niet voor een Verenigd Eu-
ropa, bijna alle belangrijke europese re-
geringsleiden l Het is alleen maar zo jam-
mer dat het steeds bij woorden blijft en
één van de taken die Europafront zien dan
ook heeft gesteld is dan ook enkel de tot-
standkoming van een onafhankelijk Vere-
nigd Europa te bespoedigen.

Goed, wij zijn rechts l Maar wat is
rechts ? De CPN en de PSP noemen de
PvdA reeds te rechts, contra-revolutionair
en dus «fascistisch » — doch het gaat
hier om de werkelijkheid en de werke-
lijkheid is, dat de Partij van de Arbeid
met fascistisch is en in werkelijkheid is ook
Europafront niet fascistisch en zeker niet
nazistisch — wij zijn alleen maar r»'hts en
dat op een volkomen openbare ; 'gale
manier. {

min een punt is waaraan de roden aan-
dacht besteden, bewijst ons het onverkwik-
kelijke incident met de Ghanese studenten
in Bulgarije. Ook Joden blijken in de Sov-
jet-Unie en haar satellietstaten niet erg
gewenst te zijn, gezien de gerechtelijke
moorden, die geregeld door hun gelijkbe-
rechtigde broeder» op hun worden ge-
pleegd.

Het Russische volk is trouwens helemaal
niet Joods gezind en is dit nooit geweest
ook. Het heeft zich in het verleden be-
rucht gemaakt door de vele en barbaarse
Jodenprogroms. Het vervolgen van Joden
was geenszins aan Hitler en diens tra-
wanten voorbehouden ; de Ruisen hebben
hen behoorlijk tot voorbeeld gediend, al
moet ik toegeven dat tijdens de laatste Eu-
ropese burgeroorlog, de leerlingen hun
meesters hebben overtroffen. Het feit dat
Hitler zich ook aan misdaden jegens het
Joodse volk heeft schuldig gemaakt, kon
de Jodenvervolgingen, zoolt die in Rus-
land reeds eeuwenlang voorkomen, tijde-
lijk in het vergeetboek brengen.

De Heer de Vries noemt verder om sym-
bool een runeteken. Dit is het echter niet l
Het is nl. het kellische kruis, een van de
symbolen van Karel de Groote. Wij heb-
ben dit leken als symbool voor de Jong-
Europa beweging aangenomen, omdat Eu-
ropa ten tijde van Karel de Groote nog
groot en machtig was. Zoals wij de Leeuw
in Nederland kennen als. staatsiymbool, zo
heeft juist enkele weken geleden de Ierse
Republiek, het keltisch kruit als officieel
staatssymbool aangenomen — doch daarom
is Ierland nog niet fascistisch. Dat zou al-
leen de Heer de Vries concluderen.

Neen, geachte !nzender,als gij kreten
slaken wilt, goed l doch dan terzake en
tracht ons niet met de hele tweede wereld-
oorlog te venieren. Wij willen slechts een
Verenigd Europa, doch hel staat een ieder
vrij om het daarmee oneens te zijn, maar
dat is nog geen reden om iemand eenoon-
lijk aan te vollen. U ergert zich bijv. aan
de uitdrukking Kameraad. Als dat woord
Fascistisch is, dan is Kameraad Kroetsjow
het ook, dan zijp ook diverse vakbondfae-
styurderi van het NW dat (want ook daar-
bij heb ik in vabondsorgonen het woord
Kameraad kunnen lezen) En wat te zeggen
van het lied van < Feyenoord » waarin de
zin : Hond in hand. Kameraden l Arme
fascistische aanhangen van Feyenoord l

Noemt U echter Kameraad Kroetsjow
echter ook fascistisch, welnu geachte Heer
de Vries, don staat U niet alleen, maar
hebt U steun van 600 miljoen Chinezen,
want die beweren dat ook van Kroetsjow.
Voor onze Europafronters i» het fascisme
in 1945 met Mussolini gestorven. Onze be-
weging heeft een eigen, nieuwe en voor-
uitstrevende sociale leer en heeft betrek-
kingen tussen de Arbeid en het Kapitaal,
tussen de z.g.n. intellectuele en arbeidende
klasse grondig bestudeerd en wij menen
de oplossing te bezitten. In onze beweging
staan mensen met een verschillend verleden
en niemand komt bij ons ols ex-verzetsman
of ex-NSB-er, ex-legionair, ex-Koreastrijder,
ex-scholier of ex-weet-ik-wat l Het gaat
daarom niet op om naar het verleden van
een der leden een hele organisatie als
«fascistisch » te kenmerken. Hel verleden
is afgesloten en slechts de toekomst is van
belang en die toekomst is ...Europa l

U, Mijnheer de Redacteur, hartelijk dan-
kend voor de verleende plaatsruimte.

T.».

moed had gehad dit te stellen. Nazi's en
Communisten houden er dezelfde principes
op na, waar het de uitroeiing van politie-
ke tegenstanden betreft. Een goed voor-
beeld, in dit verband is de Spaanse bur-
geroorlog, waarin de Roden duizenden
priesters en gelovigen afslachtten.

ten fan negen tegen de blanken in Zuid-
Afriko en nog veel meer misdaden waar-
mee de heren P.S.P.ers het zo «wis zijn,
kan ik in hun prachtige humanistische prin-
cipes voorshands niet geloven.

OEtHMD.

AMNESTIE
ook in Nederland

In een der vorige nummers van het or-
gaan c Jong Europa », waaraan onze or-
ganisatie toen nog zijn medewerking ver-
leende, hebben we een artikel kunnen le-
zen over de c Amnestie-beweging » welke
is opgericht, vertakkingen en leden in alle
West-Europese landen neeft en we hebben
kennis kunnen nemen van de eerste activi-
teiten van deze jonge organisatie.

Amnestie, dat woord klinkt prettig, geeft
een sympathieke indruk en doet |e den-
ken aan een ruim, vergevensgezind |
baar l Zo zou het inderdaad moeten zi

ge-
iïnl
k'ij- Maar als we achter de schermen gaan kij

ken, dan zien we, dat deze beweging meer
naar één zijde werkt en wel speciaal naar
de slachtoffers van de zogenaamde «uiterst-
reehts-georiënteerde > regeringen, waarmee
dan speciaal worden bedoeld' het rege-
ringstelsel van Franco in Spanje, van Sa-
lazar in Portugal en van Verwoerd in Zuid-
Afrika. Speciaal maakt deze « amneslie-be-
wegmr/ » veel tam-tam voor c linkse » fi-
guren die waar dan ook gevangen zitten.

Maar wat doet men voor de diverse po-
litieke gevangenen die € rechts » georiën-
teerd zijn of waren en die toch ook voor
hun politieke overtuiging ergens gevan-
gen zitten ?

Speciaal wil ik hierbij wijzen op da nog
vele politieke gevangenen uit de 2e we-
reldoorlog, die nog m Nederland. België
en Noorwegen gevangen zitten, of achter
het ijzeren gordijn wegkwijnen in gevan-
gencentra of naoorlogse concentratiekam-
pen en gevangenissen, speciaal in Rusland,
Polen, Tiecho-Slowakije, Hongarije, Roeme-
nië en Bulgarije, voor zover ze daar nog
niet door mishandelingen en ontberingen
bezweken zijn. Verder de duizenden OAS-
strijden in Frankrijk, die om hun rechtse
sympathieën soms al wel twee jaar in
kampen en gevangenissen worden vastge-
houden. Voor al deze rechtsgeoriënteerde
strijders gelden blijkbaar geen amnestie-
bepalingen.

Nog niet zo heel lang geleden hebben
bijv. in Noord-Nederland enkele professo-
ren het gedurfd een amnestie-geluid te la-
ten weerklinken voor hen, die thans nog
steeds in Breda door hun overtuiging tij-
dens de 2e wereldoorlog worden vastge-
houden, zogenaamd als < oorlogsmisdadi-
gers • (Die zitten trouwens maar aan één
kont l) Bij de Nazi's zijn alleen maar oor-
logsmisdadigers en bij de geallieerden al-
leen maar engeltjes met vleugeltjes. Niet
zodra zonden de prominente noogleroren
Prof. van Bemmelen en Pompe hun amnes-
tie oproep de wereld in, of zie daar, van
alle kante nen uit alle gelederen in ons
volk kwamen van haat-druipende artikelen
in de pen en er stonden zelfs * penne-
vruchten * '"• divene couranten (vooral de

rde bladen als «Vrije Volk», links-geor?
« Parool »>Nederland» en «Waar-

heid «, alsmede de c Groene Amsterdam-
mer ») die hel vuurpelelon wel eens weer
in werking zouden willen zien l Dit alles
onder het motto t wij vergeten nooit l»,
< die arme Joden hebben zoveel meege-
maakt l) en meer dergelijke smoesjes l

Prof v. Bemelen en Prof. Pompe hebben
in het Nederlandi Juristenblad van 5 ja-
nuari 1963 o.m. gratie bepleit voor de po-
litieke gevangenen uit de 2e wereldoorlog
die nu naf steeds (18 (aar na de oor-
log l l I) worden gevangen gehouden. Zij
vinden het zinloos deze mensen levenslang
vast te houden en vinden nu eindelijk de
tijd gekomen om nu eindelijk ook eeni
voor Nederland het meest onprettige over-
blijfsel van de 2e wereldoorlog, n.l. de
repressie, uit de weg te ruimen en te be-
ëindigen.

Maar neen l Links wil bloed zien en
kan nooit vergeven l Wanneer hel om ge-
vangenen van het franco regiem gaat of
over een neger in Zuid-Afria, of wanneer
iemand in de trein zich minder prettig
over de Joden uitlaat, dan staan de cou-
ranten vol en dan moeten t de •fascistische
elementen» gestraft worden. Dan moet er
amnestie komen. Maar onderaan) t Dan
moet zelfs de T.V.- de radio, en een fo-
rum er aan Ie pas komen om mede te de-
len dat Nederland nog nier rijp 11 om
amnestie te verlenen aan de andersden-
kenden uit de 2e wereldoorlog die zoge
meend als oorlogsmisdadiger nog steed»
vastzitten en ook wel eens weer naar hun
familie, hun volk en hun vaderland willen
terugkeren l

Dit mag echter niet, want vele verzets-
kerels en ander gespuis is er op tegen l
Zoals de onderwereld altijd overal op te-

R
en is wat goed en mooi is l Nederland,
et land van de vrijheid en van de ver-

draagzamheid, thans het land van de on-
vergetelijke haat, de onverzoendheid en de
onverdraagzaamheid l

En dit bijna 20 jaar na de oorlog l Wat
nog een onverzoenlijke mentaliteit in ons
Nederlandse volk. Het spreekt wel van zelf
dat dit alles steeds weer kunstmatig wordt
opgeschroefd l Steeds weer verschijnen on-
ti-Duitse en anti-Nazi artikelen in de pen,
worden films vertoond met wonproducten
als «De overval» waarin verzetskerels
worden voorgesteld als Ie klos vaderlan-
der en de andersdenkenden in de Je we-
reldoorlog als < gespuis en misdadiger» l »
Toch kunnen we in veel verzetsfilms echter
zien de yunzige praktijken van de onder-
gedoken illegalen, worden deze altijd voor-
gesteld als < super-vaderlanden l » en de
NSB-ers en de Duitsers als schurken en
misdadigers l De <t verzetshelden » zijn al-
tijd « praehtkerelt l », de braven en de
helden met vleugeltjes op hun rug l

Vervolg op blz. 2 (laa( alom)



VOOR EEN NIEUWE
EUROPESE ORDE l

Vervolg von blz. 1.

Daarom moet de sociale rechtvaardig-
heid eveneens en «ven noodzakelijk tot
uitdrukking worden gebracht op sociaal
plan, dat innig verbonden is aan «n ver-
strengeld met het ekonomische. Het it de
publiekrechterlijke bedrijfsorganisatie of
het (corporatisme, dat de middenweg vormt
tussen individualisme en kollektivisme «n
dat alléén toelaat tegelijkertijd de klas-
senstrijd blijvend te overwinnen in nieuwe
strukturen en daarbij, de menselijke per-
soon in zijn ontplooiing alle garanties te
bieden t.o. de moderne, almachtige staten.

Ten aanzien van de ganse wereld moet
Europa er in slagen een samenleving
te scheppen, die rust op het evenwicht
tussen gerechtigheid en vri|heid, tussen per-
soon en gemeenschap, en pas dan zal het
een deel van haar zending metterdaad be-
grepen hebben.

Het is dus duidelijk dat ook het Perso-
nalisme voorstander is van de Europese
ekonomische eenmaking, wanneer deze aan
enkele elementaire voorwaarden voldoet i
1,— ekonomische eenmaking moet vooraf-

gegaan worden of minstens hand in
hand gaan met een verhoogd bewust-
zijn bij alle partners von de diepe,
geestelijke eenheid, die gelegen is in
het beginsel van' de onovertreffelijke,
menselijke waardigheid. Alleen door
de groei van dit bewustzijn krijgt d*
Europese gemeenschap het karakter
van een echt rijk.

2.— de ekonomische eenmaking mag niet
uitsluitend en zelfs niet vooral er op
gericht zijn om méér stoffelijke wel-
vaart te scheppen, maar wil om de
bestaande welvaart beter te spreiden
over de verschillende volkeren van de
Europese gemeenschap.

3. — de ekonomische eenmaking moet sa-
mengaan met nieuwe, sociale struktu-
ren, die beide samen moeten toeloten
de sociale rechtvaardigheid blijvend
te verzekeren en daardoor de werke-
lijke zending van Europa vervullen,
vullen.

DE ETNISCH-IIOIOOISCHE EENHEID

De tweede faktor van de Europese infro-
struktuur ligt in de etnische differentiatie,
d.i. de geweldige rijkdom in de verschei-
denheid der volksgemeenschappen. Dóór
ligt de kracht en de bron van het Wes-
terse uitstralingsvermogen, maar dóór ligt
ook haar zwakte en het wordt fataal de
ondergang, indien Europa er nu niet in
slaagt het vraagstuk van de volkeren-orde-
ning binnen haar grenzen blijvend op te
lossen.

De sleutel tot hét vraagstuk, in Perso-
nolistisch perspektief, ligt in het onder-

scheid tussen volks- en slaatsnationalisme.
Het centralistische staotsnationalisme, dat
verbonden is aan het moderne soevereini-
teitsbeginsel betekent de onderdrukking
van de ware volkskracht en verhindert
daardoor de volwaardige ontplooiing van
de persoonlijkheid. Vlamingen, briesen,
Normandiërs, Basken en vele andere weten
daarover mee te spreken.

Het volksnationalisme daarentegen ver-
zekert de erkenning naar buiten en de
autonomie naar binnen van de kleinste,
etnische entiteit, geheel in de lijn van de
natuurlijke orde der dingen. Daarom zijn
het regionalisme en het nationalisme de
leidende beginselen von de staatkundige
orde in Europa. Deze beide beginselen
zijn gesteund op de bescherming van het
leven en het eigen wezen van de samen-
stellende delen en zijn tevens de uitdruk-
king von het zelfbeschikkingsrecht der vol-
keren.

Europa moet federaol-organisch opge-
bouwd worden, te beginnen onder bii de
kleinste gemeenschap tot en met op (con-
tinentaal vlak i de totale federatie van
Europa in een Europees Rijk.

Dit beginsel heeft een dubbele inhoud :
enerzijds aaneensluiting tol verdediging
van gemeenschappelijke doeleinden, ander-
zijds zelfstandigheid voor de aangelegen-
heden, welke buiten deze gemeenschappe-
lijke doeleinden vallen.

Dit betekent in feite een verregaande
decentralisatie van de moderne staten naar
binnen (kuituur - opvoeding • onderwijs -
e.a.) en postuleert eveneens een vorm van
geslotenheid naar buiten — (landsverdedi-
ging - ekonomie - e.o.), door een werke-
lijk en representatief Europees gezag.

Dit betekent nog dat de werkelijke
grondslag voor de Europese eenmaking
gelegen is in de afbakening der historisch-
gegroeide en sociaal-ekonomisch verant-
woorde gouwen.

Zolang Europa niet zal ingericht zijn
op een nationale en regionale basis, waar-
in elke volkse entiteit de haar eigen plaats
krijgt, i.p.v. het oude en liberale soeve-
reiniteitsbeginsel, — zolang zal in Europa
een strijd om macht en overheersing be-
staan in de lijn van de imperiale en he-
gemoniale tradities der grote mogendhe-
den. Hierin kunnen de kleine landen een
grote rol spelen, omdat ze geen enkele
imperialistische traditie achter zich. hebben
en er ook moeilijk kunnen van verdacht
worden.

Het Europese volks-federalisme heeft
daarenboven ook een praktische betekenis >
hel moet op een blijvende wijze het pro-
bleem van de minderheden oplossen, die
overal in Europa aanwezig zijn en dikwijls
een oorzaak zijn van onrust en een voor-
werp van «tri|d tussen machtiger buur-
staten.

Maar voor het vastleggen — binnen het
Europese territorium — van de regionale
en staatsgrenzen zal Europa een algemeen
aanvaard beginsel moeten vooropstellen.
Dit beginsel zal historisch, psychologisch
of sociologisch zijn, maar praktisch is het
te voorzien dat noch een historisch, noch
een psychologisch (criterium een volledige
oplossing zullen bieden en kans maken om
algemeen aanvaard Ie worden. Het socio-
logische lijkt het enig mogelijk (criterium,
dat voldoende konkreet is om algemeen
erkend te worden.

Het Europese federalisme dient zijn
slabtsrechterlijke belichaming te vinden in
een bond van volkeren — en niet in een
statenbond — een gemeenebest van alle
Europese volkeren, als zovele verschillen-
de doch gelijkberechtigde leden van een-
zelfde gezin. Dat is de rijksgedaehte.

Maar ook nationalisme en regionalisme
zijn slechts holle en lege konslruklies,
wanneer ze op zichzelf staan en voorop-
gesteld worden zonder inhoud. Het is
slechts het formele ospekt van de Europese
eenmaking, waaraan een materieel aspekt
dient te worden toegevoegd, die samen de
twee verschillende aspeklen van éénzelfde
entiteit uitmaken. Europa alleen is niet
voldoende, het gaat om Europa en ORDE
en voor Europa heeft die orde wezenlijk
en noodzakelijk een religieus, een volks-
nationaal en een sociaal aspekt.

Dit beeld van het Europese Rijk, — spiri-
tualistisch door het vooropstellen van de
persoonlijke waardigheid en het herstel van
een levendige Godsgedachte, — federa-
listisch voor de vestiging van een even-
wichtige volkerenordening, — socialistisch
voor de uitdrukking van een werkelijke so-
ciale rechtvaardiaheid, — dit beeld van
Europa is haar historische erfenis en haar
wezenlijke roeping.

Dit beeld van luropa maakt tevens de
syntese mogelijk tussen een evangelisch
kristendom, een waarachtig socialisme en
het volkse nationalisme.

Voor de schepping van dit nieuwe Euro-
pa is de durvende daad een gebiedende
eis. Want alleen in een Europees Rijk,
dat tegelijk kristelijk, socialistisch en na-
tionalistisch is en daardoor een kor-
date afwijzing van marxisme en kapitalis-
me, daarin ligt de waarborg voor haar
onafhankelijkheid en de mogelijkheid voor
het vervullen van haar historische zen-
ding : de binding te zijn in een verscheur-
de en gespleten wereld en de wegwijzer
voor een vernieuwde geestelijke gemeen-
schap.

Het kan daarvoor alleen op zichzelf aan-
gewezen zijn en dient ook alleen uit zich-
zelf de moed en de kracht daartoe te
putten.

Dr. Jur. A. DE WINTEI

Vervolg van bli. 1.

Wij hebben die twee standpunten — die va» de F.E.N. (Federatie*
des Etudiants Nationalist*;), die bet tijdschrift „Cahiers Universitaire*"
uitgeeft, en die van Thiriart in „Jeune Europe" — vergeleken. Maar,
omdat een leer, voor ons, slechts waarde heeft wanneer hij door MEN-
SEN wordt BELEEFD, hebben wij ons, omtrent de mannen va» de
F.E.N., vragen gesteld. Gedrukt papier, alleen, verandert geen wereld.
Slechts mensen die een revolutie ZIfN, maken een revolutie. Wij waren
dan ook zo nieuwsgiering te gaan kijken naar de kerels die er zulke be-
grippen op nahielden. Wij zrjn ze deze zomer gaan opzoeken, die man-
nen van de P.E.N., op het schoolkamp van bun kadermilitanten. Wij
troffen ze in geen select-hotel, bij spitsvondige debatten, maar óp de
top van een door de zon verschroeide bruine rots, waar bun talrijke
tenten zich vastklampten aan de bergwand, tussen de doornen en de
distels, met hier en daar een geurend tapijt van lavendelbloeme*. Het
was daar geen banket; met champagne en kristallen glazen: wij hebben
er voor de veldkeuken aangeschoven met onze veldketels, en in ome
bekers werd wijn geschonken, vermengd met water. Wij hebben tussen
hen gezeten^ ia de stilte van bun maaltijden, waar alleen bet metalen
geknars van het eetgerei en bet gezang van de krekels een muzikale om-
lijsting gaven aan bet woord van de leider van dienst die, bij zij* we-
reldbeschouwelijk onderricht, langs de etende manschappen stapte. Wij
hebben ze aan 't werk gezien, in bun zandUeurige kleren, gelijkend op
de woestijnkledij van de franse partft, wanneer bun lange rijen, fusten
de rotsen, in de hitte voortkronkelden. Wij hebben ze geboord, in de
ernst van hun politieke onderrichten, in de onmedogende bardheid van
hun werkmetoden, aangepast aan de onverbiddelijkheid van hun kom-
monistische tegenstrevers. Bij het kampvuur hebben wij hun liederen t*
de onzen gezongen. En wij hebben hen, bij het afscheid, de hand gif-
drukt in wederzijdse achting en in europete solidariteit. Wij hebben,
bij die franse jongens die morgen, elk in hm universiteit, weer de lei-
ding van bun plaatselijke afdeling gingen nemen, de eerbied ontwaard
voor ons diets nationalisme, bet begrip voor onze vlaamse strijd, d*
ware kameraadschap die alleen warmte geeft aan een streven. Wij, „jla-
minganten", hebben op 1000 kilometer van Antwerpen,^ meer begrip ge-
vonden dan wij er, op amper 40 kilometer, van sommige ,£uroptanen"
mochten ondervinden. Wij hebben kameraden ontdekt voor wie de leer
en de mens tot eenheid waren gegroeid. Wij hebben W ARK revolu-
tionairen ontmoet en, met ben, een reden temeer gevonden om te ge-
loven in de toekomst van Europa.

Fred ROSSAERT.

ANTWERPEN
10 november 1963
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Misschien zal de betoging te Antwerpen
iets uithalen. Het is niet uitgesloten. Maar
dit kan ons niet verzoenen met het feA
dot deze brave optocht een miserabel ge-
vol was. in verhouding tol hetgeen hij

in de stoet wilden opstappen met oranje-
wit-blauwe vaandels, om uiting te geven
aan het Heel-Nederlandse karakter van
onze strijd. Na afloop van de optocht ver-
klaarde Wïlfried Marlens trouwens uitdruk-



NAAR VOLKSE NtDtKLANUtN IN VULItt tUiWA

PACIFISME EN KRISTENDOM
Pacifisten gooien hun aas pacifisme dik-

wijls uit onder hel motto dat hun vrede-
lievendheid christelijk zou zijn en ik moet
toegeven t menige christelijk VIS is alzo
door hen gevangen. Wij kennen in ons
land zelfs een orgaan € Kerk en Vrede >
(paradoxaal genoeg geredigeerd door een
zekere Ds. Strijd) en ook in de Hervormde
Kerk sturen velen het er op aan de slo-
gan «Ban de Bom» door het licht van
Christus te doen omstralen.

Allereerst nu moet ik vaststellen dat de
christenen die de vrede van Christus iden-
tificeren met de pacifistische vredesopvat-
ting door deze identificatie bewijzen dat
hun religieus intelligentie-quotiënt tot het
nulpunt gedaald is — immers, de essentie
van het christendom ligt in de innerlijke
vrede, de subjectieve vrede die het poogt
Ie verschaffen en pas darna komt da uiter-
lijke, de objectieve vrede aan het bod.
Konkreet orthodox gesteld i voor de chris-
ten betekent het begrip vrede niet enkel-
voudig vrede, doch hij onderscheidt een
gradueel verschil tussen innerlijke vrede
(als christelijke essentie) en objectieve
vrede (als christelijke bijkomstigheid) en
kent de christen dit verschil niet dan lijdt
hij qua christen aan een verduistering des
geestes of in waarheid i deze c christen »
deugt als christen niet vanwege zijn ge-
brek aan ethisch inzicht. Kortom . hij is
onorthodox en daarom (willen wij de
christelijke criteria handhaven) een ketter.

Het pacifisme nu speculeert bij « christe-
nen met een ethisch kneusje > op boven-
gesignaleerde verduistering des geestes- en
helaas (zie < Kerk en Vrede >) met ken-
nelijk succes omdat de doorsnee-christen
door zijn rationeel-religieuze instelling elk
begrip (en dus ook vrede) associeert met
Iets objectiefs, met «de vrede rondom
ons > — van de mystieke of irrationele in-
nerlijke vrede die Christus predikte heeft
deze < nuchtere» rationalist geen weet
meer en zijn onderscheidingsvermogen is
zo afgestompt dat hij een ketter is zonder
het zich zelfs maar bewust te zijn.

Hiermee hebben wij. dus vastgesteld dat
de specifiek christelijke vrede (de inner-
li|ke vrede) orthodox opgevat NIETS uit-
staande heeft met de uiterlijke vrede
waarover de pacifisten jeremiodet ten bes-
te geven — waarmee natuurlijk niet ge-
zegd is dat OP ZICH die uiterlijke vrede

onchristelijk zou zijn. Een goed christen
evenwel mag b.v. in een oorlog, een bom-
bardement of welke uiterlijkheid dan ook
als christen geen reden zien om te zeg-
gen « er is geen vrede * : hij zou dan (im-
mers) suggereren te bedoelen dat HIJ geen
vrede had of m.a.w. zeggen dat hij een
slecht christen was. Kortom de vrede is
voor de christen een kwestie van zijn hart,
zijn innerlijkste innerlijk, van zijn rust in
het religieuze en deze vrede staat geheel
onafhankelijk van het feit dat b.v. op het-
zelfde ogenblik een handgranaat naar hem
gegooid kan worden. Voor de christen valt
dus het begrip vrede in twee kategorieën
uiteen.

In welke opzichten faalt nu echter de
pacifistische christen ten opzichte van de
leer van Christus? 1. omdat hij tot ket-
terij vervalt door het begrip vrede on-
christelijk te interpreteren ; 2. omdat de
mentaliteit die hem leidt de angst is (en
niet de liefde gelijk de orthodoxe christen
betaamt).

Speciaal uit het laatste punt dan komen
wij tot de conclusie dat de pacifistische
pseudo-ehristen de orthodox christelijke for-
mule godsliefde vervalst in godaangst.
zij buigen niet meer voor de liefde i zij
buigen voor de angst en in feite buigen
zij voor de bom, want bij de pacifistische
« christenen » heeft de bom, heeft de angst-
god de God van Christus vervangen en
hieruit blijkt wel dat het pocifistisch-chris-
tendom (met bomgod en bomaanbidders)
onverenigbaar is met het rechtzinnig chris-
tendom. De pacifistische christenen laten
zich inspireren door de angst > hebben al-
zo een ongstgod, doch tevens een afgod
geschapen en dit bewijst wel dat zij valse
profeten zijn.

Vooral onder het motto c vrede voor de
vredelievender! > roepen de pacifisten de
c ware christenen > op tot demonstraties
van geweldloosheid jegens de atheïstische
agressor, negerend dat zulks wel eens een
rituele zelfmoord van het gehele christen-
dom in West-Europa kan betekenen, doch
wie hierop let heet volgens hen een knies-
oor ». Een vredelievend christen i een
schoon tafereel » suggereert de pacifist en
volgens hem is hij die in deze vredelie-
vendheid volhardt al is het met een inge-
slagen schedel desondanks toch maar een
konsekwent christen l »
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Besluitend moeten wij wel vaststellen dat
de pacifisten knappe psychologen zijn :
voor de christenen nebben zij < de opmars
naar de galg» gemetamorfeerd in een
zelfvernietigingsmystiek die uniek is en te-
vens hebben zij pacifisme zowel defaitis-
me een positief-ethische waarde toegekend
door het binnen het kader de «goede
werken > te plaatsen — alzo hebben zij het
gepresteerd hele groepen christenen chris-
tendomsvernietigend te maken en deze
christenen dan ook, banieren (waarop de
woorden «als een lam ter slachtbank »
gloedvol geschreven staan) te doen aan-
vaarden. Aldus is onze eeuw de eerste
waarin groepen christenen een kruistocht
tegen zichzelf beginnen — voorwaar een
kwade zaak en wel een teken van verdwa-
zing.

Bijvoegsel. Het is de denkfout van vele
christenen te menen dat het christendom
hen de plicht oplegt over ALLES te oor--
delen — doch dit < inzicht» is onjuist. Het
christelijk oordeel mag alleen het eigen
individu betreffen en wie hierbuiten oor-
deelt met DIT oordeel (b.v. over de naaste,
politiek, pacifisme, kernstop) is theolo-
gisch fout. Christus leerde de mens EN-
KEL zichzelf te oordelen m.a.w. het chris-
telijk oordeel is louter voor subjectief ge-
bruik en niet voor objectief. De christen
moet zich niet belachelijk maken door
objectief toe te passen wat alleen voor
hem persoonlijk geldt — hij bewijst hier-
mee alleen maar een slecht christen te
zijn die van Christus niets begrijpt. En zo-
lang hij nog niet in die mate voor zijn
eigen heil gezorgd heeft dat hij zichzelf
zekerlijk heilig mag noemen moet hij zijn
« christelijk oordeel» niet aan Jan en al-
leman verspillen, want : < wat wint gij als
gij de wereld wint, doch zelf (in christe-
lijfc-opzicht) nog niet HELEMAAL deugt ?"
Wel heb ik hiermee dus gezegd dat de
mens die christen is niet aan politiek mag
doen : doch wel dat hij die politiek niet
christelijk mag «kleuren > omdat dat be-
slist onchristelijk is.

PLOPATOU

Ik ben gewoon geworden aan de
huidige tijd, gelijk Mitridates aan bet
vergif...

Giorgio de Chirico.

treerde marsj op Brussel > genoemd. Hier
ligt de eerste zware fout. De heren van
het Aktiekomitee hebben gekapituleerd
voor de druk van de partijen, de druk van
Mechelen, de druk van het kapitaal. Ze
hebben gekapituleerd voor het REGIME l
Dit is onze volkse strijd onwaardig, en het
zal hen op korte of lange termijn ten on-
dergang voeren.

We kregen dan ook een rustig-gezapige
optocht, in plaats van een gebalde uiting
van volksbewustzijn. En kalme stoet, in
plaatse van de definitieve marsj, de marsj
op het parlement l We mochten mooi op-
stappen achter vooraf gedikteerde slogans,
en konden ons niet ontdoen van het ge-
voel deerlijk bij de neus genomen te
zijn. De heren van het regime zullen te-
vreden geweest zijn over de magnifieke
manier waarop de Vlaamse verontwaardi-
ging hier werd ontscherpt en van haar
doel afgeleid.

Merkwaardige illustratie van de menta-
liteit der Aktiekomiteefiguren was het
avontuur van het Algemeen Nederlands
Suid-Afrikaans Verbond. ANSAV wilde, als
volksbewuste organisatie, mee opstappen,
met een spandoek die de solidariteit uit-
drukt van Suid-Afrika met de volkse strijd
in Vlaanderen. Dit voornemen bracht het
Aktiekomitee in paniek. Met alle mogelijke
middelen probeerde men ANSAV er toe te
brengen van dit voornemen af te zien.
Toen enkele mensen van deze vereniging
dan toch verschenen met hun spandoek en
een Suid-Afrikaans vaandel, liet men ze
wegjagen door de politie l Al even onfor-
tuinlijk waren de jongens van het Alge-
meen Diets Jongeren Verbond (ADJV) die

De Heel-Nederlandse vlag « buitenlands »
in Vlaanderen t l Deze onbeschaamde be-
wering getuigt van zulk volkomen onbe-
grip voor het wezen van onze strijd, dat
ze ons het laattte vertrouwen ontneemt
dat we in dit komitee nog hadden.

Tot ons genoegen zagen we echter dat
de oranje-blanje-bleu vaandels en de Svid-
Afrikaanse spandoek, door toedoen van
een partikulier op een zeer gunstige plaats
gekomen langs de rand van de optocht,
door de deelnemen luid werden toege-
juicht. Wat nog bedenkelijker stemt is het
feit dat het komitee het wél opportuun
achtte een kommunistische afvaardiging
(van da Pekineie variëteit dan nog wel)
mee te laten opstappen, kompleet met ro-
de simbolen. Herhaaldelijk zagen wij
trouwens door deelnemen de marxistische
vuiitgroet brengen, zonder dat komitee of
ordedienst ingrepen.

Het was eigenlijk allemaal te verwach-
ten, toen we op de penkonferenties .van
het Aktiekomitee de berucht* linkse on-
dermijner Staf Verrept zagen tronen, en
Coppieten hoorden zwammen over „Nienw
Bel j iS, ons Vaderland ».

Arm Vlaonderen l Maar gelukkig zijn
er nog andere, volkse krachten. Wij ko-
men,

EUROPAFRONT

JAARLIJKSE BIJDRAGE

Lid 100 jr. — 7,50 Gld

Jonger lid (tot 24 jaar) 50 fr. — 3,75 Gld

Echtgenote van lid 20 fr. — 1,50 Gld

ABONNEMENT OP HET TIJDSCHRIFT

50 fr. of 3,75 Gld voor tien acbterenvolgende afleveringen.

Te storten op postrekening 9167.50 — Thea van Uffelen — Strombeek
Bever, of postgiro 65.20.20 van Ronald Otten — Den Haag.

Verantw. voor uitgave en opstel : Fred Roisoert-Heidigai* *childe.
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Xagavolga Uw opdracht h»* Ik, _______ ,
hoofdagaat van gaaaaatapoliti* t* Laardaa, ai3 ia v»rbln-
diag gaatald a» t da Haar Boofdradaotattr van
"Da Oaooabiaaarda* , woaaada ta Laardaa,
, dia ai j op aatardag 25 Januari 1964 verklaard», dat hij

ia d« avoad vaa vrijdag 24 Januari 1964 waa opgafeald door
, dia h«« ia 1961 «aa drai^briaf had gaaeara-

v«n aa waardoor toaa Taal raaetiaa ia da laadalijka para
waraa varaoaaaaa, aada doordat hiamit aan raoataaak «aa
Toortgakoaaa. B**a bad haa talafoaiaoh r«r»ooht op
Batardag 2$ Jaaaari 1964 t ••n oatsoating aat haa
ta haboaa ia hotal "Oarabaia* ta 0*ldaraal«aav waarbij

aaa Tolladig da aoatargroad soa opaabaraa ran hat *Eu*
ropa-front" ran , ta ftroaiagaa. - - - - - - - - -

XagaTolga Uw opdracht» ban ik aat da Baar
ala diaaa oagaiataraaaaarda aadawarkart aaagagaaa

naar da afgaaprokaa plaatav alwaar oa 14*30 uur da gaaoaaéi
varaoaaaa aa op da rraag ran da Baar * wat al

voor aiaowa had* aat volgaada Tartalda* - - - - - - - - - -
Da »awagiag "Jong Inropa", waarovar ai J raada

aardar aat da Baar had gaaprokaa, waa aat Torig
gawiicigd ia "Swropajfront-««d«riand" o.l.v. ta
Oronin&an. Par 1 januari 1964 waa daca daaruit ga tra-
daav wagaaa sija uitlatiagaa ia •aasi-atî l* tar galagaa-
haid vaa hat ia daoaabar 1963 gahoudaa rraaggaaprak tuaaaa
haa aa ia aat Yara-talaviaia prograaaa
hatgaaa da ovariga ladaa aiat aooaptaardan. Da bawagiag
"Europafroat-Badarlaad* ia daardoor, volgaaa da varklarlng
van t ia da "Europaaa-Oni»" varand* rd, a«t ala baattti

- algaaaaa voorsittarf ta Aaatardaa aa
ala ai Ja adjudaataa. Tardar aaakt djaal daarvaa

«i t, ta Bottardaa« dia volgaaa . ««a ai-
litaira offioiaraoplaidiaf «o» volgan. Ook waa ar aaa bal-
lotagaooaaiaaia iagaatald» walka ooaniaaia nlatm aaagaaal-
da ladaa voor toalatiag oadarsoakt. faa de«a eoamiaaia «ou
gaaoaad* ook deal uitaakaa* Vardar twrtalda ,
dat ar taa ooataetblad ia oprichting waa, aat ala aoofdra-
daotaar ta Otraoht aa ala algtaaaa radaotaa
D a radaotia vaa da rnbriak "varia" aal ia haadaa koaaa va

ta Riddarkark9 dia tavaaa *aa vaat» aadawarkar «o
«i ja van hat Maandblad "Wark aa Woord", dat ia liadhovaa
wordt uitg«g*v«n. vartaida voort», dat hat ia da

- badoalaag -



K ' (il)
bedoeling van het beetuur ligt» o» 07 zaterdag 1 februari 1944
om 17,10 t»ur, een peraoonferentie te houden in het gebouw ww«g.
tsrwljk", Ad*. 4* Ruijterweg 148-152 t« A«at rdai-- >f »t, o»
tft doelatellingen van «ijn organiaatie bekand te enken. Deae
doelatellingen aijn (woordelijke herhaling van verklaring
Kardol ).»••••'.. •••»..•••. ....... .................... . ....... . -- ••••• ........ • --------- ........ -;£=•-—-•
1e« Streven naar een mt*rke onafhankeli jka Juropeae eeahéida-

•t AS t f — •••• ••• •"•• ..... "••--' ......... • ...... •"•• . i i i. . . • ..... .." . i ............... .-..
2e. Primair stellen ««t een geeatelijke eenheid, gevolgd door

«•o h«oht« eenheid op mlle andere gebied ent*
On t «ag «a eerbied voor beataande culturen, «aar wij moeten
allereerst de Suropese beaebaving

4f* (Volgens enigasina ov erge nor. en van ^e Sorele Herbe-
wapening) Bevorderen van een geeatelijko w?yrb -arfceld van
het volkt door bestrijding in «oord «a damd van oulttturbe-
dervende

5e. Volledige veraieti&inft van het C omronia^ a |//
6*, Het oo«nli k stelling nersen tegen alle paoiflstiaehe*» en

eooialletische
7e. Eerlijke benadering v*n het nteeen vraagstuk* waarbij wij

ona aebartn achter de |»olitiek van Verwotrd in Afrika, auaai
ook «telling nemen tegen de ïlu-Klux-Glaa in Amerika.-—

-— FJit het vr-rdere gesprek tuisen d« Heer en
bleek, dat niet in enoaes waa met -ie politiek van Ken-
n«dyf **want die b -middelde teveel", co «ei ~ . BIJ voortsel
ting van deze »o itiek sou het ««n voortxetting «n herhaling
worden van het verdrag van Talta. Hij zou graag Nixon ala pra-
at d ent van Amerika «i en bij de volgeaéa varki^sinpen en Goldwa-
ter ala vi o »-pr eei d ent »• — •••.......!. .. ...!,.•...... ...... . „„—.^ — •.. - .. — — — •--.
De "Europese nieM(»i."n beweging) ia :«n vooratandsr van ond^r-
handelin^en met de "tusaenj ao vertel! e . maar onéir da
volgende voo w arden (Woordelijke verklaring )!••••••.. ...
1e. Opheffing Uceren gordijn j Ha. ?ot*le afbraak van da muur
der echandef 3e. Yrijhea^ van Oodadienat in die landen mat, ten
4e. deaoorati«che v«rkiealngent 5«. Yrijh/id van persoon t Ca.
vrijheid van meningauitingi «n ten 7e. vrijheid om te gaan of
te atflnn waar men wil. Bovendien moeten «ij tooh aohietklaar
blijvnn et A n nut ée hand 03 het gsw*er. We moeten ona aterk
mak«n in "uropa, aterk in oonventionele en ia nucleaire bewa-
pening. Voorop moet blijven atuan ie Huropeae belanden en de
werkelijke verdediging daarvan, waar ook ter wereld, aldua

— Verder gin? hij in op de politieke houding van ;!a *
ae Unie" op dit ao; ent. Pa*e houding verklaarde hij ia drie
punten, te weten f 1e. Debat 'aan alle politieke par tij en, daarna
ten 2e. Een salfatandlg politiek orgaan mat «elf a tand i ge vor/
men en uiteindelijk ten 3e. Hen concentratie van alle partijen
onder de nieuwe ideefa (waarbi ai j 4oel«ie on ai ja ideean)— —
— ij, ,, wijde geen daden verrichten welke atrijdig
mijn set de huidige wettea, want daar waa hij van teruggekomen
na het ach rij ven v»n de dreigbrieven en de -avol^en»— .•»••••••
— Hij achtte -ie huidige volkavertegeawoordi&ing niet te
teren, want deze voldoet volgens hem niet aan de wil van het
volk. De democratie wil hij tot uitiag doen brengen door het
hou 1 en van referenda van tijd tot tijd, io«la preeldent de
Gaulle dat doet.

21 'n beweging heeft volg^na hem grote steun gehad aan öe
erder bedo 1de Vara-T.V. uitxendlng, etgeen leidde tot vele

reaotiea, welke hij ontving vaa de voormalige N. S. 3. era en oud
S. S. era.Vi rmalige K.S.B era werdea wel in zijn beweging ala
lid aanvaard, doch alleen ala het g<ea misdadigers waren.———

"Ia het g» a prak"
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Ia hot gosprok «et do Beer ultto siob aog
nader OTor do roodo geaooado Stuten oa dooldo aodov dot dose

workssaa troo gewooet bij do bedrijfepolitle vaa do Bot-
terdaase llovd to Rottordoa. Oosiea si Ja «erksaoabedeB ia do
•Beweging" (waarbij dooldo op do Baropeoe Unie) «oa
siob ooa sekore , ooa free-lance Jouraaliot» «oaea-
do ia do Hartenatraat to Aastordaa» bij boa " hebben
opgedrongen oa ongevraagd foto'o van boa ha hooboa goaaakt»
«olko foto'o ia do *Woroldkroaiok* soudoa siJa gopaoliooord*
Door doso publioatlo soa sija oaaa sija kvijtgoraakt
bij dio bodrijfopolitio. Dos* soa aa vorksaaa sija bij,
sools soit•Do gohoiao dioaot van do R«oh«rol» Aaatordaa
oa ia do ha vendie na t bolaot siia aot do opsporiag van do eaok-
kol oa handel ia verdovende aiddelen. - - - - - - - - - - - -

Hioraodo «as bot gooprok ton einde. overhandigde
do Heer aog ooa aododoliag vaa do bodoeldo pervooafere:
tio oa nodigde boa ait tot bijwoning daarvan. fevene overnaa-
digde bij do Heer ooa blad» gotitold •Buropafront-Ie-
derlaad*, d.d.doooabor 1963» no.126303, waaraan twee getypte
oaabaagsolo varoa aangabraoht.

roa do bodooldo aododoliag vaa do poroooaforoatio oa do
oitgavo van •ïuropafreat-»«d«rlaad"t siJa fotoooploa 0»aaaktt
«olko aio bijlagoa» rospootlovolijk goaorkt aot rood 1 oa 2, bi
dit rapport «ordoa govoogd. --•-----..••-------

. k«oa ai J tijdoao doso oataootiag voor oio ooa
groot fantast, dio vaa siohsolf doaktf dat ai J ooa goboroa !•*-
dor is on dat sija sioaswijsoa oa godaobtoa allooa aasr do Jaio
to «ij*. ---,------•---.--------------

Aaa bot aiot dooldo bij aog aodo» dot bij siob au oakolo
dsgoa ging afsoadoroa» oa sija rodo op do bodooldo poroooafo*
roatio voor to boroldoa. -.«----•----•--•.«•-

— - - - ~ .«•_ «v »—«_

Xog sij voraold» dat do Hoor naar aanleiding van
doso oataootiag» ooa artikel «11 plaateen ia "Do Oeooabineerde"
on wel ia do editie voa saterdag t februari 1964. - - - - - - -

Waarvoa door «IJ naar «aarneid is opgeaaakt dit rapport
to Leerdam, op 26 Januari 1964. - - - - » - - - - - « - - - - - -

Ho boofdagent vaa geaoea-

do Xaspeotottr-Iorpoohe* vaa Politie
to
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:?o. 126303.

Orgaan.
f'jj hopen van nu af ;ión onze "ne d edel ngen" gerageld aan onze leden
te kunnen toezenden. Voorlopig reke: len wio op 1 naai per raaand. üp
de duur hopen vvy zover te kosen, da; dei., ""lededelingen" in de vo
van een eigen periodiek kunnen verschijnen iet vaste rubrieken. 'Ji
zal niet alleen de o&derlihge band tussen ons allen verstevigen,
aaar ook kunnen we dan aeer doejn aan Yóraing en voorlichting. Dit
is nodig, omdat wij don beter in staat iijn, onze doelstellingen ui
te dragen en dus aktiever nee ie werken aan de verwerkelijking daa
van.
i.et is wel duidelijk, dat alle lecen van jjU.tOï-uMü^T zullen aaoeten
meehelpen, de regelmatige veradhljnihg van ons orgaan mogelijk te TI
ken. Jat geldt in de eerste, plaats jroor de nodige middelen, i^en s
pel rekenso ruaetje dat wój U op de e.v* vergadering zullen voorlegg
leert dat de kooten Van een regelmatig verschijnend orgaan niet ui
de huidige middelen .van priae organisatie kunnen Itoien. j* leden -v
£,$. elders, oolc in de tijd van "Jodg Juropa", drarren veel neer bij
-!-. .*_ _ - _ _ . _ . » ^ • -m . ^ « ; . . ! • • * < • « . . B * ... ^

>'-• «/ T i- ;-U.-.^
' ( • • ..i;-s>*.ï.. - , S '

A*1• Aernstöp-acooord'
2>è"haa«twaarniee de kleinere naties zich hebben beijverd het kern-
stopaocoord te ondertekenen, doet vi-at zielig aan. 'et de beste wi]
kunnen vrij daarin niet neer zien dan een leeg gebaar.
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totale raorele debacle inzake een oplossing van het neger •/raaé«'tukf dat
alle energie opeiste. * . . . » . - . » « *
lusland staat voor een economisch failiaeemont op a^-anaoh gebied, net
Rode l andbouwplan heeft volledig schipbreuk geleden, Onze Trans-atlanti-
sche "vrienden" zijn nu druk doende, Rusland zoveel mogelijk graan te le-
veren, opdat de .rtoden weer welgevoed door kunnen gaan net het uitwerken
van hun agressieve plannezi tegen ISuropa.
Jn wat ingeland betreft: daar iiad de v/ankelc co»«ervatievo regering het
-nodig, zioh aan het Britse volk voor te doen als do vredesduiven.
Hoe het ook zij, deze drie bezitten sanen voldoende kernv/apens om praê-
tisoh alle leven op aarde te vernietigen* 3n daaron heeft het gebaar,
voorlopig met verdere kernwapen-ontwikkeling te stoppen, weinig Inhoud.
.;en is de dief die zoveel bjjelkaar heeft gegraaid dat hij zioh verder on-

' bezorgd frftn terugtrekken, ook niet dankbaar als hij aanbiedt, van verdere
diefstal af te zien.
De kleine landen kunnen hét zioh tooh nimmer veroorloven» met het maken

_yan kernwapens te beginnen. Daarora is hun ondertekening van het aceoord
n feite een slag in de lucht* Wat evenwel erger is: voor de zoveelste
maal draften srfj hiermee weer slaafs achter de Amerikaanse politiek aan en
eunen de opportunistische handelwijze van de V.J., die weer bl ar

bewezen, zioh aan een werkelijk krachtig üuropa niets gelege- m
liggen.
.Vat wjj ook ooit van De Gaulle mogen hebben gezegd: door z-
tot ondertekeing heeft hij zioh in elk geval Juropeaaii ge

B. I.Kennedy. 3e gehele wereld is geschokt
de 'tasrlJtaanse president Kennedy. -/ij heb
sohouiTd als een staateaan» die op de .iee

.van Europa behartigde. ,ij< willen echter

floor I;f'• î .iic. •; ,. ce -aor
>en öeae pro o i u en t •;•! ver
at princ" p:',-51 n wij?.e de bc]

vertuiging î nnedy aich steeds Volledig t
verantwoordelijkheid die op hem ala lei dei* v-

- tlaohe natie ter wereld rüjstte. Alleen doc-.r
glaohe dood cile oen groot verlies voor dé -vz
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RAPPORT VAN B.O. origineel

AAN : BV -'
No. : 14369 -
^•tr. t organisatie

aard : Oprichting Europese Unie

;^T. 3 0 JAN. 054

Betreft: Oprichting Europese Unie.

Kaar aanleiding vi .1 en in verband met de moeilijkheden rondom de be-
kende Thijmon BALK te Groninger, en "zijn" pas opgerichte nee-fascis-
tische "jfiuropa-front",werd doo; aanhangers van deze organisatie op
zondag 1,g januari 1364 een_ïergadering belegd in hotel "Kagenaar"
Aan het Stationsplein te Utrechjt.
De leden/sympathisanten waren daartoe opgeroepen middels een bericht
van onderstaande inhoudi(letterlijk)

E U R O P A G R O K P
L.S.
Hierbij wordt U uitgenodigd voor de op 19 januari a.s.in hotel
"Kagenaar" te TItrecht(tegenover het station) te houden bijeenkomst.
Aanvang 15»oo uur n.m.
Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.
Diverse doelstellingen zullen door de leiding nader worden uiteen-
gezet, terwijl tevens een commentaar zal worden gegeven op de op ons
betrekking hebbende publicaties in de ned.pers.
Voor het stellen van vragen zal ruimschoots gelegenheid zijn*

v.d.leiding "Europafrent"
J.Kardol.
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Dit getypte bericht was gepost in Amsterdam. Al s afzender werd ver-
meldt M Postbus 76£ Den Haag".

Be bijeenkomst werd _ door 12 personen
bijgewoond, waarvan de volgende werden h erkend t

Voorts waren er nog twee personen,afkomstig uit Den Haag,
Deze twee onderhielden

- ((onderhouden)kennelijk wel relaties met de Belgische vertakkingen
'van Ëuropafront(Jong Europa, ed.) en zij verklaarden het daaook «eer
Jammer te vinden -toen dat onderwerp aan de orde was - dat de Heder-

/met panders besloten om de officiële verbinding/het deelgenootschap injd
Belgische zusterorganisatie te beëindigen.Ook betreurden zij het da
zij daardoor het blad "Buropafront" zouden moeten missen.

Ju «t aanwezig waren:
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•WJkens eerderopgenomen uitnodiging begon de bijeenkomst te 15«-
uur.Bij hotel"Kagenaar"aangekomen bleek echter dat " de leiding"
reeds vanaf 13»- uur de beschikking over de zaal had en ook inderdaad
eerder aanwezig was en reeds een soort voorbespreking had gehouden.

De zaal was gehuurd ,voor de tijd van 13.- tot 10.- uur.
De bijeenkomst stond officieel onder leiding van ,doch in
feite werd de bijeenkomst in hoofdzaak geleid door ^.Laatst-
genoemde is verreweg de oudste in leeftijd} de meeste aanwezigen
varieerden in leeftijd van ruim 20 tot goed 30 jaar.

Buiten de voor-vergadering van bovengenoemd viertal werd er vergaderd
van even na 15.- uur tot 16.45(p*uze) en van 17.- tot 18.- uur.De
tijd van 15-- tot 16.41) werd bijgewoond door de Dtreohtee JJfP-corres-
pondent.Deze was,voor zover is kunnen blijken,uitgenodigdT door

.. De bedoeling hiervan was kennelijk om een artikel geplaatst t»
krijgen in de Nederlandse dagbladpers,welk artikel dan een rehabili-
tatie zou moeten inhouden,zodat de indruk,teweeggebracht door"Wereld-
kroniek" en "De Haagse Post" teniet gedaan zou worden.
"Voorzitter " gaf meerdere keren blijk dat hij er "eigenlijk
maar weinig van begreep"



-4-

Nk de opening der vergadering deelde mee dat er helaas wat
moeilijkheden waren gerezen rondom "Europafront",hoofdzakelijk door-
dat gebleken was dat de leider van de Nederlandse afdeling van "Euro-
pa-front".dhr.: , wat men noemt "tijdens de oorlog fout was geweest

deelde zonder blikken of blozen mee,dat men zulks helaas niet
had geweten,doch dat men - nadat het bekend was geworden -onmiddel-
lyk maatregelen had getroffen om tot aftreden te dwingen.Vóór-
dat het zover gekomen was had echter zelf al de consequenties
getrokken en was hij afgetreden.
Door het rumoer rondom kwam'"Europafront" plotseling wel heel
erg in de publieke belangstelling te staan - en dat niet in gunstige
zin - zodat men besloten heeft om de naam,voor wat de Nederlandse
afdeling betreft,te wijzigen in "Europese Unie".Deze naamswijziging
is echter ook wel iets meer dan dat alleen,zo werd meegedeeld,aange-
zien het ook zal betekenen dat men de banden met het Vlaamse Europa-
front zal verbreken.
De twee Haagse aanwezigen betreurden dit
zeer.Zij meenden dat in België juist een heel goede organisatie be-
staat en dat men daar prima mee kan samenwerken.Bovendien achtten zy
het een ernstig gemis,aangezien door deze breuk ook het blad "Europa
front" niet meer (automatisch) ontvangen zal worden.

en (kennelijk "wijs" gemaakt door ,
«betoogden dat de "Europese Unie" zelf een blad(waarschijnlijk

maandelijks) zal uitgeven,dat ook "Europese Unie" zal heten.
Verder had het samengaan met België in het verleden wel bewezen toch
bepaalde bezwaren te hebben.Toen het nog "Jong Europa" heette waren
er al gauw moeilijkheden met dhr. ,die zich als een "ras-
echte"dictator ontpopte en de "Waalse wil overal wilde doordrijven".
Later,toen het "Europafront" was geworden en de Nederlandse afdeling
geheel op Vlaanderen werd afgestemd,bleek dat de heren en

ook opvattingen huldigen die in Nederland maar slecht ver-
dragen worden.Genoemde heren willen alles uniform regelen en ook -
wat erger is - alles in uniform steken,dus geüniformeerd optreden,
enz.Kortom zowel bij "Jong Europa" als bij"Europafro$t" is wel geble-
ken dat de Belgische levensstijl en de Belgische terminèlogie toch
nog wel dusdanig van de Nederlandse verschillen,dat een werkelijk
geheel samengaan niet mogelijk is.Nederland zal daarom met een eigen
"Europese Unie"verder gaan.Een en ander wil natuurlijk niet zeggen
dat er helemaal geen kontakt meer zal bestaan tussen deze zuster-
organisaties ;of f icieel zullen zij echter elk op eigen benen staan.

Daarna kwam aan de ord* "de publikaties in de Nederlandse pers over
'Euröp̂ TrtJiHtlfcs PSWfcB dat vrijwel geheel voor zijn rekening en
verklaarde dat het een schandaal is zoals sommige journalisten op-
treden.Hij had op een gegeven moment bezoek gekregen van twee hem
volkomen onbekende mannen,dat later bleken te zijn een journalist en
een fotograaf,werkende voor "De Wereldkroniek"(0pm. Zie uit-
voerig artikel in "WereBkroniek",no.2 1964,dd.11-1-64"Simsalal>iiB
door een loodsmannetje ? Wereldkroniek waarschuwt tegen"Europafront'l
een sluipend gevaar,dat in een crisistijd noodlottig kan worden !")
Hij werd ongevraagd gefotografeerd en in het artikel legt men hem
woorden,in de mond die hij nooit gebezigd henft,aldus

"Stelde dat hij niet ''op wn khaki-kleurige motot" naar Zwolle
is gereden,zoals in het artikel staat en dat hij nooit verklaard^
heeft "dat hij de hele rotzooi zal oprollen" enz.enz» De journalisten
hadden hem verteld (niet omgekeerd) dat
'•Europafront" helemaal "fout zit", dat.
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het eenHnationaal-8ocialistische bende" ie,enz.enz.De joutnalisten
leggen,in hun artikel,hem in de mond wat zij zelf beweerden,zo ver-
klaarde .Eij,zo stelde ,had dat allemaal bestreden !
De Journalisten waren volgens hem zeer agressief opgetreden en had-
den op "ergerlijke wijze aan hem zitten plukken".(Hij hoopte uit de
aard der zaak dat de AÏTP-correspondent van hetgeen hij verklaarde
wel goede nota zou willen nemen.Deze noteerde wel het één en ander,
maar was kennelijk nief'kapot" van hetgeen allemaal beweerde.)

De uiteenzettingen van ,maar vooral die van ,hadden tot
gevolg dat de aanwezigen hevig verontwaardigd waren over de wijze
van optreden door de journalisten én over de zgn.tendentieuze in-
houd der artikelen.Hationaal-socialistische of fa8cistische"besmet-
ting" wees men unaniem als vuige laster van de hand.
Zoals reeds werd opgemerkt was de A5P-correspondent uitgenodigd met
de bedoeling om middels deze rehabilitatie in de dagbladpers te ver-
krijgen.Men schoot kennelijk wat over het beoogde doel heea,aangesiei
de correspondent de woordenvloed gelaten over zich heen liet gaan
en blijkbaar heel duidelijk door het "rookgordijn" heen keek.

Naast de ervaringen die zelf opdeed en die hij breed uitmat,
werd nogal aandacht besteed aan het feit dat ook de heren :,

, en bezoek van dezelfde of soortgelijke journa-
listen hadden ontvangen.— —— • i •— ••» » •» v»» w v ««*• •& w»A •

had de vergadering een zeer uitvoerige brief(4 pagina's)doen
toekomen,waarin hij zioh verontschuldigde niet aanwezig te kunnen
»ijn en voorts van leer trok tegen het optreden van meergenoemde
weekbladen.Hij zette verder uiteen dat hij meermalen schriftelijk
protest heeft aangetekend bij de hoofdredacteur van "De Haagse Post*
en deze op z.i."grove onjuistheden" heeft gewezen.
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heeft teruggeschreven (volgens "zelfs tweemaal) d» t
de zaak zijn volledige aandacht heeft, maar tot dusver is het daarby
gebleven. Rectificatie en rehabilitatie bleef achterwege.
De brief van was verder bedoeld als een ideologische verant-
woording' der doelstellingen. Hij stelt zich bewust op een ultra-
rechts standpunt, maar wijst neo-nazisme(neo-fascisme} "verontwaardigd
van de hand. Deze brief, die geheel voorgelezen werd, was uit de aard
der zaak ook voor gebruik door de ANP-correapondent bestemd.

en probeerden éin en ander nog wat nader uiteen te zet
ten. Zij gingen er vanuit dat alles wat ie, door Uod geschapen isj
planten, dieren en mensen. Men heeft eerbied en respect voor de gehele
schepping dode, voor planten en die ren, dus zeker ook voor de mensen,
onverschillig welk geloof, ras of huidskleur die hebben.
Van meerdere zijden kwam het geluid dat men tot nog toe steeds de
ARP gesteund had, maar dat men eigenlijk een bewuster Europese poli-
tiek voor staat .Men is van mening dat Europa een speciale taak in
het wereldgebeuren moet hebben, gezien de cultuur, etc. welke in dat
fULrelddeel haar oorsprong vond en vindt.
Duidelijk probeerde men te laten uitkomen dat men een e" i ge n luropa
wil,loa van Rusland (bedoeld wordt waarschijnlijk de Russische*
communistische politieke invloed) en los van Amerika. (Bedoeld wordt
nadrukkelijk los van de economische invloed van Amerika» USA).
Daarom is men dan ook overeengekomen dat "Europafront" - als Nfder-
lahdse zaak - zal worden voortgezet en, omdat het in wezen om éln
Europa gaat, de naam zal dragen van "Europese Unie".

Nadat overeengekomen was dat op deze wijze de zaak wordt voortgezet,
ging men over tot bestuursverkiezing.
In het bestuur werden opgenomen:

, voorzitter
, secretaris "(Deze was niet aanwezig, en er zal nog nader
, penningmees ter( worden overlegd welke funktie n en

( welke l zal waarnemen.)
. ,hf d. redacteur :

, ballotage-commissie
•, economie
, ideologie (Ten aanzien van staat nog niet vast of hij

een eigen plaats in het bestuur zal innemen, dan
wel alleen maar in de redactie zal worden opgeno-
men . )

BesJrZHen werd dat het nieuwe bes tuur, dus bovengenoemde personen met
uitzondering van , op zaterdag, 25-1 -64, opnieuw bijeen zal komen
voor nadere uitwerking der genomen of nog te nemen besluiten»

Redactie orgaan "Eurjopese Unie"
, hoofdredacteur

, ideologie en politiek redacteur, samen met
, economie

, (De funktie van deze is nog niet duidelijk. Hij voelde er
zelf niet zo bar veel voor en er zal nog nader overleg
o. a. me t , plaats vinden.

~ —i—- — - \e ( noemde dat eersttpólitieke commissie, doei

bij nadere beschouwing bleek dat hij niet goed
wist wat hij bedoelde. Aan de hand van het be-
ooflde doel werd op/vooxBi»!/ de naam
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ballotage-commissie gekozen.In deze commissie werden
opgenomeni

en
Laatstgenoemde was niet aanwezig,zodat men niet zeker
weet of deze die funktie aanneemt.Ook werd genoemd

,doch ook die was niet tegenwoordig.

was blijkbaar nogal gesteld op deze funktie.Hij mat zich zelf
nat voorzitterschap aan,doch later werd overeengekomen dat eerst

/ er een wanneer de commissie voltallig ia besloten zal worden of/en zo jâ
wie voorzitter zal zijn*

De funktie van de ballotage-oommiaaie kwam niet goed uit de verf.
oreerde er wel uitgebreid over maar begreep blijkbaar niet

precies was een ballotage-oommiasie eigenlijk is.
Hij beweerde eerst dat het ging om politiek onbetrouwbare elemente»
bulten de"Europese Unie" te houden. Ex-nazi's behoeven aiet geweerd
te worden wanneer vaststaat dat zij geen geweld-misdrijven hebben
gepleegd of zich op onoirbare wijze hebben verrijkt. Ex-nazi's die
alleen uLt ideologische overwegingen lid waren van de USB of soortge-
lijke organisaties kunnen w£ lid worden van de "Europese Unie".

merkt op dat met deze omschrijving de weg voor weer vol-
komen 'open ligt om terug te komen.)

beweerde dat het goed is dat EU en in de ballotage-
oommissie zitting hebben. HIJ heeft nl.inderdaad goede relativa bij
de Amsterdamse politie- zoals hij al uiteenzette - en heeft
goede relaties bij de militaire instanties;. Via deze wegen hoopt men
gegevens te kunnen bemachtigen die belangrijk zijn bij hst werk der
commissie.

Waar het orgaan"Burop«se UnieN zal worden gedrukt werd(nog)fciet
bekend.Wel werd al uitvoerig over de bedragen der contributie en
der abonnementen gediscussieerd,dwz. , en hadden
daartoe een schema opgesteld dat besproken en goedgekeurd werd.(Be
anderen waren te "green" om er eigenlijk een verstandig woord over
te zeggen).Het schema is als volgt»

Contributie lidmaatschap!

aotieve leden(bestuursfunkties e.d.) niet actieve leden
F 2.40 per maand. F 3,- per maand.

Echtgenoten en verloofden van beide groepen f 2»- per naan<

Abonnement orgaan"Europese Unie.

actieve leden niet aktieve leden niet leden
F 4.50 P«r Jaar f 6.- per jaar F 7.70 per Jai
H 2.50 per t jaar « 3.30 per i jaar " 4»- P«r l ,
" 1.35 P«r kwartaal " 1.80 per kwart. "2.50 per kw,

losse nummers 30 oent.

Het beginselprogramma,dat zal worden opgesteld,(omvang plm.4 pagina
zal beschikbaar worden gesteld tegen de volgende prijzent
1 exemplaar 33 cent
10 stuks F 3.-
100 " "28.50
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Ta vervaardigen pamfletten zullen verkrijgbaar zijn tegen de volgen-
de prijzen:
1 exemplaar 4 cent.
10 stuks 35 "
100 " P 3.25.

Toen men zover gekomen «as besloot men enige' tijd te pauzeren.Na de
pauze zou dan over het op te stellen beginselprogram worden beraad-
slaagd.De ANP-correspondent ging weg met de toezegging dat hem een
exemplaar van het ontwerp-Deginselprogramma zou worden toegezonden.
(Voor zover bekend is dat inderdaad gebeurd).

Bij de losse praatjes tijdens de pauze en later bij het gesprek over
het beginselprogramma bleek weer eens dat eigenlijk niet be-
grijpt waar hij over praat. wil zowel extreem-rechts lijken
als "zeer humaan zijn"|ecn zeer onduidelijk en volgens

"louche" figuur.
Verder bleek dat , '. • «n felle rascisten »ijn,behept
met allerlei haatgevoelens.

,. met waarschijnlijk en misschien i
zullen waarschijnlijk de lijn gaan bepalen

bij de "Europese Unie".Zeker ,die een erg eerzuchtig man bleek
te zijn;iemand die bewust op "macht" uit is.

Toen de IK! -correspondent weg was verklaarden en open-
lijkt "Zie zo,nu kunnen we tenminste weer "werkelijk zeggen wat we
villen en denken .Het was natuurlijk "jen" wat wij vertelden over
ons respect voor alles wat geschapen is. Ja zeker, wel voelen res-
pect voor een neger ! Vanneer we dat zeggen bedoelen we alleen,dat
we hem niet direot op z'n smoel zullen slaan,maar dit we zullen
slaan is zeker. De invloed van de negers en soortgelijk gespuis
wordt veel te groot. is een vent;die weet waar de negers
behoren te staan.
Wanneer we democratie zeggen,bedoelen wij: accoord,ook wij mogen
aan te woord komen,maar zodra wij de macht hebben moet het uit zijn
met het "flauwe gezever" in de Tweede Kamer.Dat is geen demooratie,
dat is slap gezwam,waardoor de hele zaak kapot gaat.Wat beleid en
leiding is,weet niemand meer.
Toen en' zich op deze wijze uitlieten verklaarde t
"He,nu begrijp ik het weer. Ik dacht strakst"wat een slap geouwe-
hoer verkopen jullie nou ? Dat was dus alleen om die ANP-vent te
bedonderen !H (Hetgeen hij een pracht-stunt vond).

verklaarde dat het in grote lijnen geheel met hen eens
is en dat zij samen de ideologie verder zullen uitbouwen.

Na de pauze werd verder vergaderd over het op te stellen beginsel-
program, hetwelk in ontwerp was opgesteld door ..(Zeer uitvoer!,
plm.vier paria's,getypt).

deelde verder mee dat het in de bedoeling ligt om komtakt op
te nemen met Mr.Dr. . - Voor zover dat kon
volgen woont Mr. in de buurt van Dordrecht en zou hij ook
adviseur aijn van de "Boerenpartij".)

en lieten doorschemeren dat er ook bindingen bestaan
met dhr.Koekoek van de"Boerenpartij" en dat zij middels die kontakt
met Mr. zullen opnemen. Hoe één en ander precies in elkaar zi

werd nog niet duidelijk.Dat de nu opgerichte "Europese Unie"
ergens aansluit bij de"Boerenpartij" staat echter naar zijn mening
wel vast.
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was het met het door opgestelde ontwerp eens,doch
niet en helemaal niet. Ten eerste achtte men het stuk

onleesbaar en veel te lang.
merkte laconiek op dat het goed ie om een beginselprogramma

te hebben,maar dat het verkeerd is om baarlijke nonsens in zo'n
programma te schrijven. Hij stelde dat het onzin is om uitvoerig te
betogen dat het om de éénheid van Europa gaat,en dan meteen te zeg-
gen dat er vóór alles een waard*vaste gulden moet komen.In een Europa
dat één is zal de munt waarschijnlijk geen gulden zijn én niet alléén
de gulden moet waarde-vast zijn. Bovendien achtte hij het "kolder"
om te praten over de juistheid van de 10> loonsverhoging voor de/
arbeiders, zélf s wanneer de prijzen met 10 en meer ?t>-ten oplopen.

, en kregen kennelijk nogal respect voor de nuch-
tere kijk op de zaak van i en in overleg met deze verd een
groot deel van het ontwerp geschrapt,terwijl de rest in wat "draag-
lijker" Nederlands werd gesteld. Geheel aansluitend aan het advies
wat schriftelijk had gegeven,werd het beginselprogram wat
"linkser" gesteld. had nl.gesteld dat alles maar betrekkelijk
is,dat men ideologisch zélf moet weten wit men wil,maar men moet het
zó weten te zeggen dat anderen het leeen kunnen en er mee accoord
kunnen gaan.Het moet niet afschrikken ! betoogde hetzelfde.

verklaarde dat HIJ dat t.z.t.in het orgaan allemaal wel duide-
lijk zal maken. Hij verklaarde verder dat hij het met de artikelen
van (en ) in het laatste(december)numBer van "Europa-
front" volkomen eens is,maar dat het op zo'n stomme
manier heeft gezegd. Dit is z.i. de oorzaak van alle narigheid vaar
men nu in zit. Men kan in het Nederland van NU niet spreken van
"verzetslieden en dergelijk *f gespuis," men kan echter wel hetzelf-
de betogen in andere woorden. Dat is wat verkeerd deed.

betoogde dat het beginselprogramma van de USB over het geheel
genomen GOED was en ook nu nog zou kunnen gelden. Taktisch had men
het z.i.verkeerd gespeeld.

en betoogden dat hèVnatuurli jk" logisch is om ongenees-
lijke krankzinnigen e.d.,lieden die niet weten dat zij leven en al-
leen maar grote kosten met zich brengen, uit hun lijden te verlossen,
dus te doen sterven. Men kan dat wel doen,althans daar naar streven,
maar dat kan men NU nog niet openlijk zeggen.Evenmin kan men VU open-
lijk stellen dat men tegen de negers en hun "verheffing" is.Ken moet
;échter voor zich zelf goed'weten dit men daar tegen is en dienover-
eenkomstig werken.Het gaat om het behoud van Europa en haar bescha-
ving. ! !!!!

*

Het beginselprogram,dat door getypt zal worden en o.a.toege-
stuurd aan de ANP-correspondent,werd "kort" gehouden en behelst
de volgende hoofdpunten.
1} Een sterk Europa.Bevorderen van algehele eenheid.(Vooral ook

politiek en "geestelijk",cultuur,enz.) Europa onafhankelijk van
BuBland en Amerika.(Europa van Brast tot Boekarest.Rusland valt
er buiten.)

2) Bestrijding van het communisme.(Eerst was er gesteldtuitroeiing
van het communisme). - -\) Tegen socialisatie en pacificatie.(Propaganda tegen socialisme

en pacifisme) Sm>*ke geestelijke weerbaarheid.
4) Aandacht voor en bevordering van de diverse,ook "volkse" culturen
5) Streven naar algehele eenheid met alle wettelijke middelen.



Bij werd er op aangedrongen om niet te veel aan de ANP-corres-
pondent te sturen.Vorengenoemde vijf hoofdpunten achtte men genoeg.
Het gehele beginselprogram zal in de bestuursvergadering van 25*1-64
nog eens nader worden bezien,alvorens het in druk zal verschijnen.
Wannesr het gedrukt is zal het aan de leden worden toegezonden.

Over het aantal aanhangers werd geen duidelijk beeld verkregen.
Men spreekt over een aantal tussen de 3 en 400,doch ' heeft de
stellige indruk dat het aantal actieve leden niet boven 'de 20 uit-
gaat. """ "" - - - . . .

Aansluitend op het voorgaande zij nogmaals vermeld dat van
mening is dat met name en ,wat men noemt" gevaarlijke
mannetjes" zijn. is ook een felle ra(écist,do'oh teveel "nozem"
om serieus te vorden genomen»

vernacht dat,zodra het rumoer,door de publikaties veroorzaakt,
weer wat geluwd zal zijn ook de heren , en
weer naar voren zullen kommn.

Tenslotte zij opgemerkt dat,voor zover dzz.bekend, de ANF 'oorrespon-
dent géén berichten heeft verspreid over vorenbedoelde bijeenkomst.

PS«
Opm.
£• boven genoemde Mr.Dr. zou,volgens de plannen
van c.s. tot taak, krijgen om eventuele acties en publikaties
op de juridische merites te onderzoeken.Hij moet dus als een soort
juridisch adviseur en toezichthouder optreden.Men dacht er over hem
de status van "toeziend-lid" te geven.
Een soortgelijke funktie zou Mr. thans ook bij de "Boerenparttf
innemen.
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Kr «tii-en te ± 1%- uur 12 personen aanwezig, toen
de bi.ïaeiikcmat irn.it een welkomstwoord opende

Vervul ,<:;-•• .xJ -, .-ïroiitsuhiildj gde ie afwezigheid
var. «;

Verder ze;. , van «en schrijven
te i»)-* en ontvangen waerir. dese
een '. i te-^r.zett.in;-: pr. ^»> ;. ' v;-ri,o betrftffer.de het' w. K. •
£a*tivfli i;-; "-f i er: las \:.n i. T . i .oud Lienran voor. Verder
l ie t . TT op VL--lc-;er. ,-»v.-iaroai Kurc paf ront afwij-
,:enu staat tw^«ïïover fa-scistische invloeien ea ele-
...enten.

Dfliirri»-. rerteldlf» cl e aar.vre^igen, dnt hij
net "r. in t; -natioua&lsoc^ alistisch. en tegen rasaen-
discriuiinatie v-aa als iedereen en dat daarom

uit Europofroiit waa ~e:',et; hij Yirilde nieta van
doen l;eVoe;i :^et r..erse:: nis ,die weli3T7aer toe-
geven "fout" te zi jn (jeweöst ,ioch geen api.jt "betonen
Spreker deelde ce**, dut de naam "Europafront" van nu.
s£ aan voor roed afgelopen waa en stalde voor, onze
bewe£-ijig in het vervul g "EurcPese Unie" te doen he-
tej-t. Spreker zei ook K.OC;, lid te z i jn geweest van de
"Europese Feaeralj star: '-'ewe^ ir.~" .doch te nijn uitge-
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óer; ,c" .:a't de tasl hè- in die kringen te hooifdra-
v*-.^ was. .--{Jf als s ' jn mening, -i at aen
vs-'. o.^er^p, d".s bij h «-t volk, moest Beginnen, oa
*"T. '"'^er <k>el , i'» ^""I-1 » tt h-jreiker..

'£r vcl&de teer. een paiuie vun ongeveer 20 minuten,
•.vaar > r, van het A. IT.F. van wilde

,
r.i 'MWf •/• r •«•-:•. j L.inr -varen

e:; --!c';.ls tel '̂ :v;;s-ri ^reod v/- eiren en. dat

weiei. , ••;:' f -.r m,- ,:.eer l-c.'/'i- en v.at -Ie dcolste?_

Voort.- -v.Ide *i°toii, o".' Iiv4 "i-estuur iJ.
-vas ::^.t; a--'ïsti».' d. :r.'.t-AX'C rd.de , dat het beatuvu:

- -v

vcorzitter

cc.^ lis 3 ie

redacteur.

was

Xadü.t de Atrp-r «d acteur i eloofd had, hera de
d', ela ';eJ 35n^n nc»r des^lfde civoud puiii4;erdjze te
s ui l «n toe2.e^denfvertrp;C

v-rtftlde de il^P-relacteur jok neg, dat hij
een Lr. (Dr. ; advocaat van.
hoor KOEKOEK ') sou aanzoeken , zitting in het bestuur
var. de "Europese T-Ir.ie" te nemen, zomede contact
wilde opr.air.en aet de Boerenpartij om ts zien, of
3 arrwwerk:» n^ van de "Europese Ur»ieM aet die partij

is.

Na de pauze zijn en , met assistentie
van enige andere aanwezigen, onmiddellijk begonnen
aan het formuleren der doelstellingen .welke als
kwamen te luiden s

1e. Het streven naar een Euro pe se, sterke , onafhan-
kelijke eenheidsstaat.

2e. Primair stellen wij een geestelijke eenheid,
gevolgd door een hechte eenheid op andere

• terreinen.
3e. Eerbied voor de bestaande culturen in Exuropa.
4e. Bevordering van de geestelijke weerbaarheid

door bestrijding in woord en daad van cultvouv
bedervende elementen.



5e« De volledige vernietiging van het comnu-
nisme.

6e. Het openlijk stelling nemen tegen alle
pacifistische en socialistische groeperin-
gen.

7e. Eerlijke benadering van het rassenvraag-
a tuk.

8e. He.t voor alles stellen van de Europese
belangen en het verdedigen daarvan met
alle middelen.

Poen dit gereed was, v/aa het inmiddels ± 18,20 uur
geworden en gingen de aanwezigen ui teen.

heeft vervolgens de doelstellingen van de
"Europese Unie" op schrift gesteld en gepost aan
het adres van de AKP-redacteur .
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Opnieuw is er een artikel onder de titel "Het einde
van Euro paf ront", niet publikatie van een foto van

en stichting van de
"Europese Unie" verschenen in de "Wereldkroniek"
No.5 dd. 1-2-'64, welke reeds op 30-1-'64 ir. de
tijdscLriftenhandel te koop was. Het artikel in
gesigneerd door



EERSTE KAMER
^ DER
b~ATEN-GENERAAL.<

Nr.2132

Vragen van de heer Pred.L.Polak (P.v.d.A.) aan de Ministers van
Algemene Zaken, Buitenlandse Zaken, Justitie en Onderwijs,Kunsten
en Wetenschappen.

1. Hebben de Ministers kennis genomen van een artikel in de Wereld-
kroniek van 1 februari 1964, volgens hetwelk de neo-nazistische
organisatie "Europafront", waarover de ondergetekende op 18 decem-

' ber 1963 vragen aan de eerste drie hierboven genoemde bewinds-
lieden stelde en om een onderzoek van regeringswege verzocht, op
grond van deze ruchtbaarheid zou zijn opgeheven en is dit waar?

2. Is voorts waar, wat ook in bedoeld artikel staat vermeld:
-^ a) dat de vroegere leider van Europafront, de oud-N,S.B.er T.B. in

Groningen, thans aansluiting zou hebben gezocht bij de als neo-
nazistisch aangemerkte "Gesamtdeutsche Arbeitsgemeinschaft" en
dat hij zijn vroegere mede-leden van propaganda-materiaal daar-
omtrent zou voorzien? Willen de bewindslieden in hun onderzoek
doen betrekken de vraag, of de verspreiding van dit materiaal
hier te lande geoorloofd is?

b) dat enkele vooral jongere leden van het voormalige Europafront
thans een nieuwe beweging zouden hebben gesticht onder de naam
van "Europese Unie", welke de beginselen van Europafront zou
hebben overgenomen en onder leiding zou staan van een zekere
J.K. te Amsterdam, die contact zou zoeken dan wel onderhouden
met de Britse nazi-leider Oswald Mosley?

c) dat een oud-verzetsman, genaamd P.S., die naar door hemzelf be-
weerd in opdracht van "een van Nederlands geheime diensten" zou
zijn "geïnfiltreerd" in Europafront, thans weer een jongeren
wervende en selecterende hoofdfunctie heeft aanvaard in de
sub b) bedoelde Europese Unie? Zijn de Ministers daarbij bereid

-^ - ook mede te delen, of weergegeven bewering van S. - bevestigd
door de Amsterdamse gemeentepolitie - op waarheid berust en zo
ja, of zij niet van mening zijn, dat desbetreffende geheime
dienst alsdan op een weinig geheime en bijzonder ineffectieve,
ja mogelijk zelfs averechts werkende wijze zou opereren?

d) dat een leraar aan de Hogere Technische School te Zwolle een
van de leiders van "Europafront" is geweest en dat het bestuur
dezer school ter zake een onderzoek heeft ingesteld? Kunnen de
Ministers mededelen, welk resultaat dit onderzoek heeft opge-
leverd en welke gevolgen dit heeft gehad, en achten zij de af-
loop daarvan bevredigend?

•

14 februari 1964.



*3).No. 235

P^treft: Jeugdbrief, vormingsblad K.N.J.E.

2 5 FES, 135*
Hierbij zend ik U een fotocopie van het vormingsblad'^eugd-

brief, uitgegeven door de Kameraadschapsring der Nationale Jeugd
vsïr~Europa, 2e jaargang, no. 7,van wintermaand (december) 1963.

Getracht wordt abonnees op dit blad te werven onder lie le-
den en sympathiserenden van Europafront - Nederland. EINDE.

AAN B.V.D.

Dupl.

DAT. 27 FEB,

Biji. Z



jyMr,^^ ^U'V

Vorr.iingsblad uitgegeven door de K.N.J .E. 2° jaargang - nr 7 , wintermaand

K A K E il A D E N .

De strijd voor het'leven, de eer en
de grootheid van uw volk, dient gij
te strijden op u hebt genomen, is
groot er. zwaar. Hij was dat in het
verl den en is het ook nu nog. In de
moeiten en lasten van deze strijd
weerspiegelt y.icïi du lange aanhou-
dende wo r? tt-Ling der vaderen Oi.i de
grond die ons draagt en voedt, te
beveiligen togen het altijd weer
aanrukkende geweld van de zee ...

•••Jie toetreedt cot onze volkse kamp
spreekt zijn "ja" tot de Dietse Le-
venswet,-die gij kunt oanenvatten
aldus:

TiSGZK ".;IHL> Ki', STTvORi. IN, Vil-vDETCN
1-LK.aR HOOG T£ i-.OEDE, VOL:'ARDEN !

Een nieuw jaar begint. Niets kan u
beloofd worden dan H AH L» LA~̂  l, in
geestdriftig aanvaarde tucht, in
voortdurnde zelfverloochening.

Staat schouder naasschouder : het
korat er op aan ! Veert uit uw rijen
al wat klein is.
Neemt God tot schild* naar 't voor-
beeld van de Prins, - rn bij c-.lX;;
hindernis op uw .\crC, sp""'.̂ .-kt 't
woord van j^lbrecht Rodcnbach :

VOORUIT DE JüIsGli

I N D I T

Hongarije vrij!

Mijlpaal

Arbeidsdienst

Dietse Jeugdbeweging

Nieuwsdienst

N U h M E R . .

blz 3

10

11

13

KAi.SH. ,-LSCT!A?SRIKG der

NATIONALE JBUGD van



AL ONZE LEZE.HS WENSEN WIJ EEN HpILVOL NIÉUW JAAR

EN VEEL MOED IN DE STRIJD VOOR ONS VOLK EN EUROI'A" l'

Ons kleed is grijs als de morgen,
als de morgen van het Dietéè land.
Wat houdt de toekomst verborgen'?
Wat het heden stevig heeft geplant
Ons kleed past niet voor de parade
wr.nr heerst de schijn plaatst het a* in de ban,
Het staat bij 't staal van onze- sp tdtm ,
't hoort op het lijf van, oon arbei Ssmaxi»

De taal die 't noodlot zal keren
is wellicht dio van 't gejond verstand.
Ofwel de t- al der ggworsn- ...
zeker niet- ,die van d E praa .barak» .
Ons kleed p?.-.st niot voor de pr.rade :
mr.'ir is Lvc schikt voor de w«ïorbé' "c dfiaü.
ii»-> <-. heelt cl e kleur der barr.ikac.cit.
't hoorr .vj hét li.if v-an üc i Dietse soloaat.

Het jongs Kijk dat v., .j l r> u-v o n
.is ^ericlit ;p God >-n oï.)L:.wié;hoic.«
't 'Heikt "c, der d'ui "Dietsl."'ids gouwen,
't wekt tvaropa wo-jr -,ot ,wac rbar.rheid!
Ons kjccri p'.'.st niet voor de yp.rr.do :
't is ruw on streng' "'.l-s. oe:i sobert. iuonnik;spij.
Grijs ?.lt. d c; as clcr icamoracl^n
d i c ons vooraf 'g'ingo'.i in or-v.c strijd.

£ c n n i o u w k (\tci p j • . r\

ook voor JfCUGLBKlJïF ! Wij hebben c-: ..n intorc ssr.i:.te rt.uks nrtiko-
Itn kl̂ .r-r vo«->r 1964. ïï.;t ^erst.,- ze;l. vcrsehi jiic-r-. in ->nr volgend.
Runn.ier, e:i hr.ndolt over de volkssxrijd 3 n 'A\i±f* -Tirol . V
onze medewerkers d -kun.' c n t v, -urrU «r;.; ch tor .-.Ip.r.tsc.

van

Jcut-;dbricf Zf.l ;oV. röÊolv.v^tifefei1- ver schi jr<en , om mg bot .,r zijn
rol te kunnen vervul J e. n van prückc-1 voor j(. n^daktic ii.i volkse
Kin, en ...steen doe • -e-.r.n =itoots vo">r de i,-.uv,>n, c!r öurfloaon on
de twocslachtigen. Ons streven li;;t rnoo^ -;»iv-ï. in do oude Ne-
derduitse spreuk:

ALLEN 3 .i HAGEN V.'TLLEN SLiCIiTS KNECHTEN,
NIEJ.tA.ND 'ĵ HAGJiI-i w.lLl.EN DL SLACHTEN,
DE 3LSTÏTÏÏ BEHAGi;;; i>AT IS HiiT icECHTE l

Steun ons nu door uw rbonjier-ienta'gt.. l d tt' st-T-rten (50 f r of U f l
voor tien nummers) op pos trc-keni-ng 16.32. 68 v-an Wcrnci' Calüwe »
Westmal Ie „

Onze rodaktie is steeds t-i bereiken ever postbus 4.32, Antwerpen
I. Uw: reakties, uw voorsr.ollen ,. uw kritiok, uw wensen interesse-
ren ons i
Steeds bereid tot allo inlichtingen,



'Eén studententnaaifostatie slaöt om in een alge-
I. • numejrfvolut4e-}-vpe opstand van een gans volk
' .'v^egt in enkele dagen het kommunistlsche regime
van de kaart» Maar fcadio Boodapest meldt op 'l

i 1 ' - - ;'• : november: 1,95̂ », (£e ..-.,..,.
5.20 uur: èTöv^et-troepon he-bben îph,;. 1̂  .̂ ie".vroege morgen oo weg gezet
voor Q~ön 'aarfva.'!1'op* onza -hoofdŝ d,, ./Bie.iv.'öo, klaarblijkelijke bedoeling
onze vrije regoring ten val te brengen.' Onze troepen zijn in gevecht.

Do slag woed*>in PQCs,,~.J<n, Sc,ekesfehervar, in Dunafoïdvar
an in Veszprem. De Hongaarsö'3a^da.yen. Verdedigen zich gelijk één man
tegon. 'd'e' indririgors i Voo-r ,de heilige ...zj?ak van de Hongaarse revolutie
zullen wij tot de laatste 'man- vachten!.,

10,OO u :'Hongaarse eA sovjeljisphe -trocpeo leveren bij Komarom een
verboton élag.' " :-" • : :•.•••••' '•••. • •.- . • ' • • '

.1 •; •,';* • - , . . - . . , ' ' ' ' ; • < •
l_2i.lO_u .i. Aandacht! Aandacht'! ^Tij^richtea ion ooroop tot de Verenig-
de Naties. Heden morgen begonnen ób sóvóettroepen oen algemene aan-
val togen hot Hongaarse volk. Wij vragon de UNO ons hulp te sturen,
/fij wonda'h baö 't:ot de railjoonerx,Deerlijke mensen in do wereld» helpt
ons, ho"lRtSf: '•"' : • :-.' , •• v , •••* ,-,".,- ;.' . . . .
13.̂ 5 u :. fij hebben eöri d-ringohder rtood nan onrairldeli jke hulp. Onze
troopon vochten wanhopig :tegori rdc öovjetö. - ,

1'4.CO u s In Boedapest is het Ooststation in handen vprt de sovjets,
on staart in vlammen. De industriestad Czopol is in handen van de
Hongaarse''yrïjhóidaatri jders* - . . . . .

5 novemSor '1956 '•''•'•• ' ' '• '• • : .••- _ ,, : .. /- .',' ' : ';' ' •
17.30 u 4 Volgens de, laatste meldingen nadoren da aovjetpantsors de
s-tad D.up.apu?nteilè.̂  Wi'j vlagen dringend, om hul;p.

18.30 a" $ Wir,ji' vr-agen- alle 'feŝ pilijk̂  zandbrs die onzê: bo^dschnp op-
vangen, zo in-h'et Engels, het-FjranSj e.n hot Duits varder te zenden*
tfij habben hulp nodig, tfij hebbon le'vensmidrtQlen en Wapens nodig, d«
mensen in ,Boodapest sterven van honger. Int de achtste wijk wordt ver-
beten gevo,ch.te.n, ^ • • • '•.-- %

6 novombar 1956f.



.v.:l̂ JL?__£ " Onder zulke omstandigheden* venden wi.J on» tot het geweten
2£.~ti tic mensheid. De mogelijkheid het Suez,kana«l te verliezen laat

g~ j and en Frankrijk niet onverschillig. Is het' dan -rt«- -wereld on-
vors'ahiliig.dat eon kloin land,, dat zich duizend jaar lang grote
bióudoffers hooft tnoatcn getroosten ora vrij te blijven, .nu zijn
vrijheid gaat verliezan.?

\6_. _Q5 u : Apridacht! '/ij hobban een dringende nood aan wapens, muni-
tie ?n levensmiddelen. Varpt ze toch minstens af net
Handelt dadelijk!

7 n.ovatnbcr i o "

13 c. J? O » s Do slag ora Dunapantole gnat onvor dnderd voort, ViJ wor-
den nu vanuit ..verschillende richtingan «net oantsers aangevallen,

2;5iSJl_iï : Volkoron van de hele wereld hoort ons! Helpt on» t Niet
met vroci»dpn: r-ist not gosde raad, maar n?et soldaten en 'f a >«ne !
Verp;o.jt .:;iot . da a man hot brutale aanstormen der sovjets gaen halt •
kar. ^caroopóu» Gij zijt de volgende offers. Helpt ons! in naam van
de- vrijheid on da tiraarhoid, v->lkeren van de hele wereld helpt ons!

st • d£,e.rot- --vial de zender van Radio Boedapest uit. Het Vesten, de
.rijo'? wereld,: do korrupte goldzakpolitiekers hadden niet geholoen,"

Zoïfa nio^ toont zich in vorschillende Europese landen spontaan vrij-
wi.Mi»orc .aainoldden..

Er %vas öóhtr^r r/ól gold. er waren wél soldaten- (zij •-. het, dan goen"
vri jwi.llig'cr.n . . . ) om in Suaz de kapitalistische belangen, van aen
c.ant.-.l baa'ce.i ta gaan vordedigon. 'Vat met het Hongsarso volk gebeur-
de vus .viirj.doi- in.tercsaaat . Gaan geld mee to yardienen,

ücn bibbordo bang bij de gadachto dat de sovjets r*el egns vorder
zouden, kunnen oprukken, n?idat zo in Boedapest hun smerige karwai
bacldoij. op«,-(jkr:ap o . jlaf?r het maximum dat raan "prestiorde" was ankels
centen i;,ovc:i aan Oostpriastsrhulp. Kwestie van hét gswe t an te sus-
een.» • •'••' •

.LC5P. vn-raa.it, r.ien prcboort te vergoten» Duizenden jon.̂ e Hongaren
sucuvoldca ^rcor hun vrijheid, 3N VOOR D̂ 5 ONZE, Onzo r^eringan za-
fïoa toe., liüten z'e doodbloeden an vernletterbn.' Dan bavplen ze da
*~ a t,- 'na1.r5t-ok te han^-sn on hielden aan schi Jnheilige godenkröde,
> ajarijo xi'as geklassaord, • ,

i.*AH iCT.TT VOOR ONS! ' • •

Hat. o f Tor va;: rle heldhaftige Hongaarse Jaugd blijft stsods in onze
hai'iaarrin.^, -̂ î  za^sn het barbaarse jaweld uit h^t Oosten, ViJ «a— .
gen hot laffe vprraad ir: het Vesten, ̂ n wij t-okkan onze konklusieS.

.̂ ij nebban tovael raodc nia'ó ge naakt, al zijn we nog Jong', om nog
één os&nbl ik aandacht te schenken aan hot geraaskal van onze regi—
tnepüli tiokci s o Wij hebben toveel werkelijkheidszin, om nog in iets
anders te geloven dan in EUROPA, vrij VP n Oost én van Vast,

Zolang do doden slechts ba^vannd worden, zijn ze ongevaarlijk
vcor aoi. regime. Dat morden ze slechts wanneer ze gewroken
worden. "

V.Bru^geman



Onderstaande brief werd geschreven door een oud-jeugdleider
aan een jongere vriend, die ergens in. Zuid-Nederland poogde
een nieuwe jeugdvereniging op te richten. Plaats, tijd, per-
sonen : dat alles doet er niet toe. Wij publiceren deze re-
gels, omdat wij menen dat ze voor ieder die in de jeugdbewe-
ging werkzaam is een goede aanleiding kunnen vormen om zich
eens te bezinnen over het u i t e i n d e J.' i j k e doel
van zijn of haar streven. Deze vraag moeten wij aandurven i

lieden, in een tijd van dekadentie van lichacan en ziel,, een nieuw
spoorteken te zijn voor de komende generaties, is een tae.lt die
niet te onderschatten is. Eerstens, om bij do materiële pr obleuen
te blijven (.die trouwens iedere jeugdgroep kent) j ±c er en blijft
er er steeds het moeilijke probleem der orgauisatie. De organisa-
tie is veelzijdig. Het is niet enkel het aanstellen van een leiders-
korps. Ve zouden een uitgebreid inventaris kunnon aanleee^n, waarin
we terugvinden : uniformering, werving, aktio,.dier.stplannun, kente-
kens, financiering, en dit alles, om nog niet te blijvou bij tijclrc-
vende onderwerpen, aangevuld met een krijgsfcrtih-e toekomstmuziek»
Want tijdrovend is een organisatie, vergeleken bij tiet korte aardse
leven dat de Heer ons bij de geboorte gegeven heeft» xi,n voor eie or-
ganisatie heeft men mensen nodig die zich bezighouden niet de oplos-
sing van dit inventariswerk. .Doch, als wij enkel bij die tijdruver.i.j5
blijven, dan hebben wij helaas niets verricht.

Organisatie moet er zijn. Weliswaar. Doch als wij CU:L lid worden
van de organisatie -terwijl de organisatie aen lid moot zi^r. van
ons, van ons leven- dan ben ik nog niet te pessimistisch als il. zĉ .
dat we beter niets hadden gedaan. Want dar. bobben we enkel iets go-
daan dat gericht was op het tijdelijke. Iets voorlopig. Iets dat he-
den ontstaat, en morgen vergaat, zonder een spoor achter te later£
Dan hebben we niets gedaan om een oplossing tc brengen voor do tal-
rijke problemen -die op zichzelf reeds een inventariswerk vertegen-
woordigen- en die het leven van de moderne «v.eiiü overkoepelen en Ini-
den. Dan hebben we niets gepresteerd dat gericht was :>̂  de ocuwigü
problemen van de mens.

%

Eertijds waren er geen jeugdvondels. IJG jeugclver.delgeschioueiii: '.^n
zich slechts beroemen op een bestaan Ĵ . i: a. ;̂  -. '-v.ic.orcl jarî ' io~ i'.-
zijn de noden van deze tijd, die zich r e o d E langer opdrirfton lai' éóïi
oeuw, die het bestaan van de jeugdvendelr ir. hot loven iicob n ,-^.roo--
pen. Het is echter niet mijn bedoeling or.. d_ vondelseschiüdcn; .- :
te vorsen. Er is enkel het feit. De jcu^C vüc.'.t in haar livorc .;
de drang naar heropstanding, naar wedergeboorte. Uu is < ; ; : . ! > :; >
genover alle gezag -t>* -i voordeur als d n. t •"••-•-•= '-MIC'o •-.-•. r . o;-.'o-i
Ze wil zich losmaken van bepaalde praktijkcr. die hot c ve ;

ron beheersen. Ze wil zelfstandigheid, zicli aolf «tand i ̂  n.i r et ;
tore vrijheid van hot levon wonden. Kor t om, se v' -,-cn- "i - r, c -.t'
revolteren.



Doch 'net loven beschikt liet anders. De jeugdleider komt op een bu-
~^~ - °t' oen atelier. Hij moet geld verdienen om de duiscftde materië-
le zorgen te overwinnen, dio bui ton het vendelverband oj rijzen. Die
materiële wolvaart hebben, wij omgewisseld met onze vrijheid.'Want in
dit midden dat zo barmhartig is ons celd-voor--ons-werk 1ë "bieden eist
i n on tn: : o n hot groo-festc gedoelte x-an onze tijd op. en wat erger is,
do vrijheid 01.; onze jcugdrovolutier, om te zetten in levonsdaad. Om-
v, iilo van klcino materiële belangen voelen wij ons ten langen Iaat-'
:ite voiplicht troonsafstand te doen. Want onze jeugdidolen waren
con troon, Een troon vari waarop geregeerd werd ovey de toekomst. Doch
hot leven beschikt nu eenmc.al anders „

xk be'tjr.-i j,, u. boste. Een grijnslacii zal uw mond- en hardhoek vullon»
Of_in hot r;lcchtste geval zult gij verbolgen sijn over niijn gedach-
tr ';c.n;;« Doch dat heb ik niet willen bereiken. Ik heb u enkel realis-
£„-. :•!. en niet con koel hoofd willen toespreicon. Voorwaar: met een koel
l i'ci j n oon tijd van heethoofden. ¥ant iio' gij u niot hoedt en sterkt
togon :iotf,-cen ik "het gevaar" wil noomen. dan zult gij dezelfde weg
.Vgaciii v-i-i al dogenen die ik gekend heb : de weg van de abdikatic»

ilued u, u:.ic.k u sterk, kortom : v/e:, o di., j.ndicn gij niet sterk genoeg
r.ljt o.-; c-ton:-ie:id to strijden, zult gij vergaan in de chaos van het.

".;;-,tci lall 'MO ̂  In plaats van clo her op standing te beleven zult gij hot
Ic.'.rul i.'ordci. \-an de massa, van oen .;;;oo;: gaiiiseerde massa. Ge zult er
.:iisi;ch?.e:i uw plaatske krijgen als intollcktuool» alé doctor van dozc
of gorie i'aj:uitüi t, doch dan zijt ge en blijft ge nog steeds en voor
ocuwd r; het lid dor i~,ro to coorsanisoorde kudde die verdwijnt in do
turaJ-i,trooivi van de uatorie .

Zc.l;er; i^c .-.iiak me gocn illusies. IJaar ik zou u willen toeroepen zo
hard .ik "ic.-n : plus os t on vous! wsrit moer is in u dan oen inteliokt-
Uejrij;. mo r^iot mis : ik ben do lac.tste ou dat intellokt in u te
nsispri JKor. , V/ol intugcndool. Doch ik wil u slechts waarschuwen voor
t jjlcwornij \Tin het intellektc.

; hiertoe heb ik slechts stof gegeven die negatief is. Dpch ook
•:1 a v /:ob i': niet gewild. Tracht eerder door hot negatief beeld hot
^osi bief to aanschouwen, 1/an.neor ik u sci : v/cre di , dan was het cn-
icol de ucJoeling u diets to maken dat v;e- ^oon Don Quichotto i.iocter
;:.ij:i, ^oc;i dat or oon ernstige reden bestaat orn ons to weren-,

Wanneer v/e heden oen vondel willen oprichten hebbon we ook i.ict an-
clorc problemen te kampen dan de materiële, cie organisatorische. Het
voornaamste probleem dat ons bij oon stichting moet bezighouden, is
hot probleem van de mens en zijn Eeuwigheid. Hot cnigo probleem dat
Tie kan begeesteren is do vraag: hoo maak ik mijn vondeljongens be-
reid voor hun levensstrijd, voor de ontplooiing van hun porsoonlijlc-
hoid, hun gerichtheid naar God.

Laten wij de stier bij do horens pakken. Of zo ge sterk gonocg zijt:
laten wij hen ineens helemaal vatten6



Ons Jeugdvendel -het zoveelste,helaas l • mag niet groeien alleen uit
oen rcvolutionnairo drang naar groepering en aktie. Laten wc nu ecnc
duidelijk oen mijlpaal planten» waarop wo al het andere kunnon rich-
ter*. En laten we die mijlpaal "het loven" noemen. Voila: hij staat or
Alle mijlpalen die wo vanaf heden nog zullen planten, zullen gericht
zijn op het leven. Niet in de enge zin van het woord, maar in de zin
van het voortdurende, hot alomvattende. ALOMVATTEND : het tijdelijke
loven met al zijn materiële problemen (organisatie» maatschappij, so-
ciale nspokten, politiek en dies meer) en het eeuwige met al zijn
geestelijke problemen (moraal, kunst, levensbeschouwing, godsdienst,
enz.) En laten wij de veelzijdigheid der aspekten niet van elkaar
scheiden. Laten we alles en alles richten op die eerste mijlpaal.

Wij hebben nu .enmaal het recht niet van bijvoorbeeld de oplossing
der maatschappelijke, politieke en sociale vraagstukken onderling te
scheiden, of te scheiden van de oplossing der morele en wereldbeschou-
welijke problemen. Het Rijk waaraan wij bouwen -ook mot de opbouw van
ons vendel- zal gevestigd worden op de sinteze van leven en dood, van
lichaam en ziel. Want allen hebben we ze gericht op die éne mijlpaal
die we komen op te richten en die de hoeksteen moet worden van onze
'katedraal*.

Wij moeten onze vondeljongens met één slag leren leven en sterven
voor de éne steen,"die hoeksteen wordt van onze katedraal. Die hoek-
steen moet sterk genoeg zijn oni er heel hun loven op te bouwen. Ook
wanneer de roeping, het lot of de ouderdom hen zal scheiden van het
vendel» moeten ze één blijven mot het leven dat hen in het vendel
voorgespiegeld werd. Werkelijk : voorspiegelen. Eerst beleven voor
dat tien anderen de weg naar het leven wijst» Eerst in modder en drek
gehoorzaamd hebben voor dat mon anderen het bevel geeft onder betere
omstandigheden te gehoorzamen. En de mensen kneden, er voria aan ge-
ven. Doch weerom eerst gekneed zijn»

En als men de kameraden spreekt over het Rijk, eerst het Rijk ZIJN.

Dit alles is als de schietschijf op de schietstand : de roos is het
enige doel. Al het andere wijkt van het doel af. Dit doel is do vol-
ledigo ontvouwing van al de mogelijkheden die wij bij onzo geboorte
meekregen» oen ontplooiing naar God toe» Een grote rol spelen daarbij
do natuurlijke gemeenschappen dio wij rondom ons ontwaron: ons gezin,
onze familie, de streek waarin we loven, ons volk, de blanke bescha-
ving. Daarom zijn wij o.m, nationalist on Europoes-bowust, Om geen
politieke, geen ekonomische, geen sentimentele redenen» Enkel uit
menselijke redenen, uit verplichting tegenover het LEVEN, onze mijl-
paal.



_po hcropstanding van het Avondland, de heropatanding van ieder mens
is slechts waarachtig én duurzaam te verwezenlijken.vanuit deze op-
vatting. Net politieke truks, m<}.t verhoging van de levensstandaard,
ihct geprcf abri,ceerde wcreldideologieën is er niets te bereiken, is
er hoogstens schijn té wekken* Geen enkel van de ware, eeuwige pro-
b l o in en' van :ons .levon is er mee op te lossen!

Uit do diepste wortels van ons menszijn zal de vernieuwing als een
levensbrengend sap omhoog dringen: verbondenheid r.ict de bodem, bewust-
zijn van onze bloedsbanden net al onze volksgenoten, sterk in. onze
Oer, voortdurend gericht óp' onze uiteindelijke Bestcriuing.

Ziedaar. Dat is heel ons vondel» Het is heel wat meer geworden dan
problemen over uniformering of oe-n kenteken1. l£n uniformering» én ken-

• tckons', én al de rest zijn van ondergeschikt bel&ng geworden aan hot
te bereiken doel. In het Do«l vindt alles zijn' oplossing. De kracht
van onze"mijlpaal" is, niet enkel dat ons vendel een stevige basis
krijgt, doch dat heel ons leven langs de rairjipaal om zijn oplossing
-*-rijgt in dé Eeuwigheid. • .

'iarop, hijs onze vane !

Manchmal werden wir schwach.
Dann wollen wir das onrecht
nicht tragen,
sondcrn mit Fausten schlageri
und -rjit Füszcn tr&ten.
Dann wollen wir weinen aus Vut
und die V£nde zerreiszen,
bis sic rot werden wie
wie Blut.
Und die Sekunden beginnen
tief zu erbrennen,
dasz ihre F3a.imen •
übcr uns zusammenschlagen
und der Schraerz ,
gleich Harztrqpfen zu Boden rinnt,

Dann. schamen wir uns, •
weil wir die Sendung
verge'ssen haben.

Konrad Windisch



L»d "dienst aan de natie" heeft slechts s ir. van-
neer hij het tegendeel is va n d3 ir Lijving in
een 'huidig -regiment.. Wij willen dat d,L- -Teugde • "'
do arbeid r--.ou vergezellen! E:i er li^t een vreug-
do in het vruchtbaar maken, in het bouwen-, in'lia-t
tot n t end brongen. Er ligi oen vreugde in de ge-
meenschappelijke arbeid, in het rrware werk; in
de 1:-.eh.ar.iclijke inspanning e.a in hot WILLEN ï

Vi-Ji ""'ju.Möii 'f.at de jeugd van Europa Cczc vreugde'
leer-t koiinon, En niet enkel dat üe die leort ken-
nei, , r.iót.\ d;:,t ce er zich aan overgeeft, dc.t ze
or ir. op^-Jat. Wij willen dat er eveiiveol trots
•jou li; i^c/i ti-, behoren tot de bouxvo.rr van ec;n
roocil: jkvj c tuwd.ani:, als tot de ovorvir.nr.\£.:'rG van
ee.*i '; j e r o c-'..t l c '̂ 'lc.̂ «

Lü̂ ,c.:cr. aio -i.-'ao eigenschappen var. 3-<'-.^^.^^11 'can'
y i ,iiii-j_ ,0 ;;._• toono. habben, ei-koiuiun. v; l j c.'.c vlo b-3G-
te:i; on' tiet is aan hen dat. de ::.al.'.o <Ie l .;."'l--:ado
pl-xacjion. on de Macht most geven, i'a ex;-1 30 dess
proef doorstaan hebben zullen wij :-^kö_- Jiju,
dat 'wij do »iianneii iret de beste e l^r r ooha;; ion Ge~
vorder, hebbuii. Zij zullen dan xiiot doi'r Oo ^uist
6f Co po.̂ .i tio^" uitgekozön fcij.Li, maar.ciüc-r hvn
dDUi7acli,-jt:h.oid in de arbeid on ir. hjt willen,

Ik di".-v;:;. vr.n <ie dag dat onze Arbe.'. .i^üchr.Vviii van
het o.;c einde van Europa tot aan .ie overzijde ir
A.f i "'J-.;.. L:c;.-.o~jdor aan schouder stuv;cl;!t.:-.icn c-.'r. do Donr.u, '•'bruggen in
/•ipuliU, en zonne-energiewei'kej' yar. do i-ai*rl van de Sahara zullen
11T| IA •'• -ij V L. V\ * . ;>

Jlk u.-'o.\ Vv^
va..:? ;?. j. on:-;:-
oo c_o c^ru^

• .ie dag, dat over ÜA^C brede lanen de jonge mannen
lauden, in rijen var. twintig' nullen voorbi juars jeren,

;f>or van hun " veltl te er^.on" „ .•

Z i j nullen ,ii<_ t b e, ;e leid worden vcji pant-
sers oi" i e tn o.er^olx JKc, , maar van .,ue macht
ti^'e n>a jciiir ; .oG ; ^i "^..riroe !?e de rotsen heb~
ben rver -vnr ine iL e,"1 het -.va.ter bedwongen." v._-->

11"" v ,

Zingend sul Lo:; ^i;; voorbi'jtrekken, in gelij-
ke kad-xji;, , nc;: :iu:/.ir-Jerond . S^an de vreugde
die ai j i-.cr-'iy ü ; v: iiv -.ie gclevci'de arbeid.

2f,e 'J::j'- r - , 3. ^ujrcua inarsjeron !Op cje:^e

Mc.uri c ?! ( Parijs )
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BEGINSELEN ORGANISATIE

Eerste en tweede aflevering van dit artikel
zijn te vinden in Jéugdbrief nrs. -5 en 6.

t',
Sr

•i V'

fce Dietse jeugdbeweging zal een gesloten geehel moeten vormen.
Eenheid in het doel, eenheid in de algemene metode en eenheid in
de leiding. Dit nochtans met inachtneming van de plaatselijke toe-
standen. Daarom zullen de plaatselijke leiders van een voldoende
vrijheid van beweging moeten genieten bij het doorvoeren van hun
activiteiten, K;aar het éne doel noet, zonder enig konpromis, met
een onotnkoopbare vastheid behouden worden. Eenmaal voor goed zul-
len wij onze belijdenis afleggen en rtan zullen wij hierover letter-
lijk onhandelbaar zijn. L>at is onze trouwe. £r wordt tegenwoordig
veel met het woord "trouw" gegoocheld maar al te vaak vergeten dat
;rouw niets anders is dan iets te willen, dat eerlijk en juist is,
jxrhet te blijven willen. Niet enkel, vandaag, maar ook morgen, vol-
gend jaar, binnen tien jaar.

De ganse organisatie zal ingedeeld worden naargelang de leeftijd
Van jongens en meisjes. Een eerste tak, bestemd voor kinderen bene-
den 12 jaar, is in feite een voorbereiding tot dé eigenlijke jeugd-
beweging. Zij is nog geen "beweging" in de echte zin, aangezien de
kern van haar aktiviteiten vormend spel is, en nog geen echte strijd
Toch ze.l men reeds, op deze leeftijd, het begrip "dienen" aan de
kinderen duidelijk maken.

£en tweede tak bestaat uit jongens en meisjes van 12 tot 18 jaar.
Het zijn de z.g."moeilijke Jaren". Het is de "Sturm-und-Drang"-pe-
riode. Deze tak is wellicht de meest beslissende in de opvoeding.

Op deze leeftijd vindt men bij de jeugd twee
radikale strekkingen : een worstelen en vrij-
vechten uit alle opgedrongen regele en konven-
ties en, de.arbij, een onvoorwaardelijke ge-,
hechtheid aan wie of wat werd goedgekeurd.
Deze leeftijd bezit bij uitnemendheid de zin
voor revolutie en heel de vraag zal zijn wat'
de jongeren dan hebben leren goedkeuren, want
de plooi, dan gegeven, laat een spoor na,
heel het leven door.

Benevens het princiep van eenheid in de or-
ganisfctie, is er een tweede beginsel dat wij
voor ogen dienen te houden, en wel dat men
slechts een vruchtbare grond vindt tot zijn
ontplooiing in het kader van kleine, geslo-
ten gemeenschappen. De Dietse jeugdbeweging
zal dus bestaan uit kleine cellen. Voor de
geinakkelijkheid zullen wij ons verder, waar
het mogelijk is, aan cLe traditionele termino-
logie houden. Vij zullen dus kleine geroeen-

NATIONALE schappen van niet meer dan 1O leden, jongens-
JEUGDSTORM. ploegen en meisjes-ronden noemen.



In deze ploeg, ia deze ronde, zullen ae Jo
de nodige band van innerlijkheid vinden die nood-
zakeli jkeerwijd^ zoet ontbreken ir. al te grote ge-
meenschappen. ï-n die kleine kring zijn zij "ier.:and"
gekend net eigen karakter er. eigen deugden. Daar
wordt hun aanwezigheid gevoeld, en de afwezigheid
van slechts één voelt raen aan als een onvolledigh
heid in de gemeenschap. Het ploeg- of rondeleven
is dan ook san van de belangrijkste, opvoedingsf ak-
toren. Vereer zullen meerdere ploegen of ronden
uit dezelfde tak een schaar vonaen» onder c.e lei-
ding var. een schaarleider of schaarleidster , gehol-
pen door een onderschaarleider of onderschaarleid-
ster (de aanvoerders (-eters) van ploegen en ronden
zijn leeftijdsgenoten van ce andere jongens en jtieis-
je» en hebben geen leidersrang.. ) De schaar is bij
uitstek de taktische eenheid. In schaar &aa.t n;en op
trektocht of krijgt nen opleiding. Het schaarleven
zal de noodzakelijke wedijver tussen pleegen of ron-
den nofeelijk naken.

Verder zuller, de scharen plratselijk (i/., vendels) ,
gewestelijk en in gouwverbar.d gegroepeerd worden,
telkens met ean verantwoordelijke leider. Benevens
de nationale solidariteit zal ;;;eri de jongens en
ineisjse aldus aan hun oord er:, .streek van herkorust
binden. Vanaf het gevest is de organisatie gemengd,
t.t.z. dat het gewest zowel de jon̂ ne- als de
nieis jeseanhaden groepeert. 3e scheiding der ge-
slachten is, ouwille van te clini s ciie redenen in de
opvoeding (verschillende jongens-: en ::.e'is jesaktivi-
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teiten) en niet omwille van een z.g. moreel t>evE.ar , srjig
voor het gewone schaar leven. L-a leiding sal r.ochtans zorgen voor
een voldoende kontakt tuesen jongens- er. i;.eis jesscL^arein. bij akti-
viteiten die dit r-ogelijk naken, soc.3.t er geen iioodlottié s _ver-i
vreerading tuscer. de ^cslc ciitan zou ontttaan. Op kul tv^rele ei j een-
komsten, op sportf eesten, ot> toneelavonden, al-,s:.:ene sartgstonden,
hui si.',uzieks tonden, bezoeker, aan beziérvsvaardiiiiec en op reis, bij
hulpbetoon of landdienst, bij zwengele^er^-ieden, aiillen. de leiders
en leidsters van de geleger-heid ankbaar gebruil-c _-.aken om de jon-
gens en neisjes die hen zijn toevertrouwd té leren elke.ar kane-
raadschappelijk en hoffelijk te bejegenen, .elk&F.r in hun eigen
aard te begrijpen en te eerbiedigen en o." ti'JTieTï "reine- gevoelens
te doon ontluiken ten overstaan van het e_nG.ere geslacht, dat God
tot onze ontplooiing, tot onze vreugde, tot ons heil hééft ge -
schapen.

Op de leeftijd ven 18 jae.r :v.oet norr.aal eindigen., „nist c.e jeugd,
raaar vel wat raen doorgc ans bedoelt r.-, s t "jeugdbeweging". De vona
die de jeugdaktiviteiten zullen aannenen is essentieel verschil-
1 endvan de vorige .
Dit essentiële bestaat orin at, tot -u toe, oan olê sr.t "spel"
breod aanwezig was. Eerst VZ.L het spel, de f iktie , de hoofdakti-
vitoit, en men leerde daarbij ook diezxen. Lian. stonden spel en.
dienst op gelijke hoogte. L-e r.adruk vierd gelegd op techriishce
aktiviteiten, die uien echter nog wat spelen.cerWj. jse uitvoerde.
Nu, op 18 jaar, noot de jonden of het -r.eie.je het els^ant spel af-
leggen als oen niet noer passend kleed.



Nu is liet ogenblik gekomen om goed ta begrijpen dat h»it leven geen
spel is, het Vaderland geen vlag, het soldatandom geen landsknecht-
troimuel, de liefde tot het Dietse volk geen lied. Nu noét alles wat

. het meisje of de jongen verricht zĵ jn zin putten in hit werkelijke
leven. Nu is elle daad een daad die grijpt in de werkelijkheid. Nu is
arbeid geen heemknutselen meer, maar de daad inet de spade. Nu is
strijd geen vlaggenroof meer, maar cLs taal der gewerd. Nu is, voor
elk meisje, een Jongen een mogelijke levensgezel die 'laar tot moeder
zal maken.

Ook op deze leeftijd zijn de aktiviteiten tv/eërlei : gescheiden en
gemengd. Waat de eersten betreft : in normale omstandigheden wordt
daarin voorzien door de Arbeidsdienst en de Veerdienst. De eerste
voor beide geslachten, de tweede voor de jonge mannnen. Nu wij in ab-
normale omstandigheden leven waarir. de Arbeidsdienst is afgeschaft
en liet Leger zijn taak niet meer vervult, sijn wij verplicht aan het
probleem een andere oplossing te guven. Uij zullen dus jongensscha-
ren moeten inrichten die, ofschoon het doorlopend kampleven thans
niet mogelijk is, de ontbrekende Arbeidsdienst en Weermacht zo goed
het gaat zullen'vervangen. Scharen waarin onze Jongens zullen leren
te arbeiden en te strijden -werkelijk- voor het RIJk. Keisjesscharen
jnet een gelijk doch aan haar aangepast programma moeten wij eveneens
^prichten.

hfat dan de tweede gemeenschapsvorm betreft : jongens en meisjes moe-
ten, terzelfdertijd zij zich aan hot vorige wijden, de gelegenheid
hebben zich te ontmoeten, b.v. in de schoot van volkskunstgroepen.
De twee vormen staan niet tegenover mekaar maar vullen elkaar aan.

In de volgende aflevering; ONZE nETODE.

Het vorige deel van dit artikel (in nr.6) ver-
sierden wij niet enkele kentekens van jeugdgroe-
pen, maar v/e ^cr^aten do namen erbij te vermel-
den ;het waren de kentekens van de Dietse Blauw-
voetvendels (NSJV), hst Blauwvoetve del: Villem
van Oranje, en het Jeugdverbond der Lage Landen.

Enkele woorden uitleg bij de kentekens uit de
"tweede jeugdbeweging" die in dit nummer te vin-
den zijn.
De Nationale Jeugdstorrc. was aktief in Noord-Ne-

VLAAïiSE JEUGD derland van 193̂  tot 19^5, geleid door van Geel-
kerken. De Jougdstorn was de grootste Dietse

Jeugdbeweging die Noord-Nederland gekend heeft.

Het Diets Jeugdverbond «ontstond in 1937 als voortzetting van het AK
VS (later Algemeen Katoliok Diets Studentenverbond) dat op Rodenbach
terugging. Het was aktief in Noord en Zuid, als laatste uitloper der
"eerste jeugdbeweging". In 19̂ 0 Q±ns liet op in de Dietse Blauwvoet-
T«ndels.

Dé Vlaamse Jeugd ontstond in het begin van c'e oorlog door het samen-
smolten van verscheidene Nieuwe Orde-jeufjd^roepen en grote delen van
bot AVNJ• Na een veelbelovende start werd het,amper een jaar ria do
atlchting, gedwongen zich bij de D3V aan te aluiten.
Sen groot gedeelte van het kader, dat het hiermee niet eens was meld-
de zich daarna als vrijwilliger voor het Ooatfront.
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Hst feit dat Nieuwsdienst berichten brengt ovar personen ,
^ebeurtanissen, verenigingefc enz. betekent nooit een stel-
lirignaiae var. de K.N.J."3.

Icomaentare zum zeitgeschehen

verschijnt sinds herfstmaand te ̂ anen, als maandblad voor politie-
ke meningsvorming. De redaktia wordt -waargenomen door Konrad Vin-
disch, de ere-i-voorzitter van de KNJT. Het blad verschijnt gedrukt
en is geestig en scherpzinnig opgesteld, in onze Jjaest.
In. het impressum lezen wij: "Die Kor.i:nentara stenen keiner Partei
oder G-ruppe nahe und sind seltsamerweise noch darüber. Sie vertre-
ten dahar auch keine fremde, sondern nur ihre eigene Meinung und
die ihrer Leser". '

Klaarblijkelijk is de bedoeling de "Kurzberichte ZU.TI Zeitgesche-
hen" aan te vullen, uitgsrve die strikt op het terrein der bericht-
geving blijft. Uitgever van de Xo-anentare is A.Wolf, Vien ik,
Sampogasse 7- 3an jaarabonnement kost 6O fr en ia bij hen te beko-
men.

R/ A3S3L RUN3N

Te Amsterdam verscheen in de gekende AO-rseks (aktuele onderwer-
pen) zopas een kleine brosjura T.et deze titel. Het is van de hand
van Prof .Dr .P.̂ i. Boer-den Hoed, hoogleraar aan de Universiteit te
Aasterdatn.
Dit werkje gaaft in populair-wetenschappali jke stijl een duidelijk
beeld van nat ontstaan, de verbreiding en hat gebruik der runen.
Het is daarbij voortreffelijk geïllustreerd. Het is zeer verheu-
gend dat een zo etninante kenner van dit vakgebied aens een weten-
schappelijk verantwoord, én goed leasbaar rverja over de runen kon
uitgeven. De verwarring dia bij sotn^igan hiarover hoarst is nog
zaer groot! Neem de gelegenheid te baat om u in ta lichten: deze
brosjure is te verkrijgen door het toe sturen van twes postzegels
van 3 f r aan het adres van onze varc.nt*ir. uitg. ; in. nisandalijkse af-
betalingen, als de prijs te hoog moest zijn.

JUGSNDBUND ADU3R

De bekende "Jugendbund Adler" hield dit jaar zijn
algemene leidarsdagan op l, 2, en 3 november in d«
oude hanzestad LUbeck. Hierinse werd voor dit ver-
bond een nieuw werkjaar geopend, en wel het veer-
tiende, d-ar de JBA raeds sinds 1950 aktief is,
In al daze jaran, en trots de vele moeilijkheden

i waarmee van "officiëla" zijds noast worden afgere-
! kend (o. m. het unf ormvarbod van 19ól) slaagde de



Jugendbund Adler er toch ia 'dê e-lij-k jeugdwerk-^e.. leveren. Dit op
een gezonde godsdienstige en nationaalbewuste grondslag, met een
open oog voor de Europese éénwording.
"~ JBA gesft twee interessante tijdschriften ui b t "Der Adlerführer"
V--2° jaargang l H) voor het leiders en leidstertkader, en "Unsëre
Arbeit (ll° jaargang!) voor de "Ouders en Vriendenkring" van,' het
verbond. . . .
Op hun vele tochten bezochten de vendeljongens van de Jugendbund
Adler, in hun frisse grijze hamden, ook de Vlaamse gouwen. Wij wen-
sen dit siinpatiek jeugdverbond een vruchtbaar werkjaar in 196*1, en
om het met hun eigen spreuk te zeggen:

" Nicht rechts geschaut t • • .
Nicht links geschaut !

T Vorwarts - Gerade aus !
Auf Gott vertraut und

d u r c h i n

Voor wie er zich meer voor interesseert verwijzen wij naar Josef
Stingl, 858 Bayreuth, Bayernring kk/Tr.

,* 3CHSID V Ai; HET VBV-VWi

in een rondschrijven onder deze titel, distancieert "Were Di" , de
Landelijke Vereniging van Vlaams-Nationale Ouders en Opvoeders,
zich duidelijk van het Vertoond van Blauwvoetvendels (VBV), nadat
het VBV een lasterlijk artikel had laten verschijnen. Hierin wordt
de reusachtige arbeid die "Were Di" voor de Blauwvoetvendels pres-
teerde, op gebied van werving, financies, heeminrichting, streven
naar eenheid in de jeugdbeweging enz. verdacht gemaakt, geloochend,
verdraaid; en als bedank nog een aantal grove aantijgingen erbij.

De omzendbrief \ n Were Di geeft een objektieve opsomming van de
arbeid die belangloos voor het VBV werd verricht. Een indrukwekken-
de lijst. We lezen ook: "Enkel een schriftelijke vraag aan de gees-
telijke raadgever: hoe moet een vader het jeugdblaadje toelichten
t.o.v. zijn kind, zo hij er zelf wordt in uitgescholden? "

Were Di stelt ook vast dat de Jeugdolympiade dae te hechelen werd
_ingsricht, en waaraan zowel VBV als VNJ deelnamen door de VBV-lei-

•> ng met geen letter propaganda werd bedacht, en na het door hen
^ .gewenste sukses, moetwillig in volkomen vals daglicht werd ge-

teld.

Were Di besluit alsvolgt: " Kien" slaagde erin geestdriftige en .
eerlijke nationalisten, .die stuk voor stuk jaren offerden voor hun
volk, vaders en moeders, die zich uitsloofden voor de nationalis-
tische jeugdbeweging, fel en diep pijn te doen. Niet éénmaal, maar
bijna dag voor dag. Niet zozeer door die gekke proklamatie in
kwestie, dan wel door de houding en de inhoud, of juister uitged
drukt door het gebrek aan houding, inhoud en verantwoordelijkheids-
zin van de jeugdleiding. ... Trouwens de diepere oorzaak van de
kanker ligt niet bij de aktieve jeugdleiders (sters), zij ligt el-
ders d.w.z^ hoger.1'

Deze laatste woorden (door ons onderlijnd) lijken ons zoer.belang-
rijk. Er mag geen sprake van zijn het idealisme en de goede bedoe-
ling van de lagere kaders (schaarleiders o.d.) ook maar enigzins
in twijfel to trekken. De offervaardigheid van deze jonge kerels en



f
. . xceoldig. Zij p re» -.^ on op hu** vlak over het algemeen

. — j. degelijker werk als de hoge omessen. Die Bullen zich vroeg
^i laat te verantwoorden hebben! ;

In de stellingname die aansluit bij de omzendbrief, wordt vastge-
steld dat de samenwerking VBV-WM met Vere Di voornamelijk strand-
de omdat het VBV een strijdbaar Vlaams-Nationaal karakter afwijst»
•̂  n wel over o onheld spreekt, maar deze tegelijkertijd tracht onmo-
gelijk te maken op het hoogste vlak.

V/ era Di" vormt nu oen volkomen zelfstandige vereniging, wat echter
geen samenwerking uitsluit met welke groepering of Jeugdgroep ook.
Voorzitter is Dr.Karel Delahaye , Organisatieleider Bert van Boghout,
Penningmeester Urbaan Gouweloose , en sekretaresse Mevr.ICloeck-Se-
^ers. Voor alle briefwisseling wonde men zich tot A. van Boghout,
Jord. onskaai 3, Antwerpen. Of men telef onere 32.

Tot slot een citaat van Were Di , waar we het l OOf& mee eens zijn t
"Wij rar.kcn ons geen illusies. Vij staan voor een werk van Jaren.
?.>ot een koppig- geduld zullen wij steen op steen moeten metselen.
A. l verheugen ons de opmars j erende vendels en betogingen, wij heb-
bon. geleerd achter dit dokorua de lege harten te zien.
Daar in houd en vorm aan trachten te geven is onze moeilijke taak.

r>at is taal naar ons hart! Alle heil voor het streven van Vere Di l

EUROPAFRONT

*.H:Ï -.il onze lezers raden we aan het nr»8 van het tijdschrift "Euro-
pai'fcnt" (uitgegeven door de gelijknamige organisatie) eens ter
hanri te nemen. Daar zijn nl twee leerstellige artikels in te vin-
een, getiteld "Voor een Nieuwe Europese Orde" en "De lear en de
mens" die volledig onze mening over Europese eenmaking en Orde uit-
diukken. Indien wo ze niet overnemen, is het enkel omwille van
plaatsgebrek. Ook de rest van het blad, kommentaren op de aktuali-
toi.i ons, is lezenswaard. Gratis proefnummers te bekomen bij Euro-
pafrunt,Heidigard,Schilde (Antw.)r voor Noord-Nederland: E.F.,Eysso-
niuustraat 15; Groningen.
Ook hot maandblad "L'Europe Réelle" wijdt in zijn novembernummer
sen eranse bladzijde aan Europafront. Opmerkenswaard is dat in dexe
zowel als in bovenvermelde uit^ve Europafront voor het eerst met
ecu ODAL voor de dag komt, lijk op de voorpagina van Ji*e>gdbrief.
•'L'Europe Réelle" is te bekomen bij J.Debbaudt, Albanië straat 38,
Brussel 6,

STINDAliDUL

Een blad dat in de Lage Landen haast niet gekend
is, alhoewel hoogstinteressant, is het tijdschrift
der Roemeense ballingen "Ctindardul" (de standaard!)
Dit maandblad munt uit door verzorging en stevige
politieko lijn. Het laatste nunraer verscheen met
een foto van Salazar op de voorpagina, en de tekst:
"A pausa do Portugal é nossa causa!" (de zaak van
Portugal is onze zaak). Deze mensen hebben het kom-
munisme van dichtbij gezien, en ze hebben hun lea-
sen getrokken: zij zijn bewust Europees, én zeer
afwijzend tegen de Amerikaanse politiek. Hun parool



is "Zege op het kommunisme , of dood". Ieder kompromis met het
bolsjewisme verwerpen zij absoluut, en met een overvloed van
historische voorbeelden bewijzen si j dat degeno die het toch
waagt steeds het gelag betaalt. Zoals voor ons is de UNO voor
hen zeer duidelijk een anti-europees werktuig.
Daarnaast geeft het blad ons tal van interessante details over
het werkelijJce gezicht vr.n het kommunisme. Proefnummers te ver-
krijgen op het adres : Stindardul, 8031, Eichenau boi Münche.n»
Heb geen angst .dat ge aan het Roemeens niet zult aan uit kunnen;
er zijn telkens .enkele bladzijden in .het Frans of het Duits bij-
gevoegd l

ZWART KOMMENTAAR"" " |
De aanvoerder van de negerrebellen in Zuid-Rhodesië , Joshua Nkomo ]
verklaarde : "Er zal geon ' 's't.oen op de andore blijven. En daarna j
zullen de blanken ons smeken afiles weer te mogen opbouwen. Het aal j
ons een vergenoegen zijn toe te zien hoc si j ons dienen, dicnen: :
dienen." j

Nu, vermits die brave Joshua ecu neger is, geloven we graag dat |
hij er genoegen in schept toe te uien hoe a n d e r e n werker., i
'En uit ervaring weten we ook dac er blanken zijn die Mijnheer Fl..o |
mo bovendien nog zullen vragen hora a, u. b. toch ontwikkoloingshulp f
te mogen betalen. j

National Student Front

meldt ons do oprichting van een Engelse nationalistische mv7^-
nisatie voor scholieren en studenten, onder deze naam.
De leiding van deze nieuwe vereniging is te bereiken op het adroc
National Student Front, BM/DAZG, London V. C. l, England. Alle ir^io^
tingen op eenvoudig verzoek.

BUND. HEIKATTRaUEU JUGEND

Trots de heftige vervolgingen is de BH J . die wel geen onbekende
meer. is voor onze lezers, weer in de aanval. Vooral in Noord-Duits-
land. wordt er flink gewerkt.

Een "BHJ - Leistellc Nord" werd opgericht om de uit-
breiding in cic riocrdelijkc gouwen te centralisercr..,
De BKJ werkt nu ook karneraadschappeli jk samen met iSe
"Sudosteuropa-Jugend" .
Met? vlugschriften en voorlichtingsvergaderingen wordt
grote propaganda gedreven tegen de Oder-Neisse linie
wp.ardoor verscheidene Duitse gouv/en in Poolse liand
kwamon. De^ra aktic var. .nî o Bi:J-l:c.mer?.den had woor--
klank tot in de Oostzone, waar de kommunistische pers
zich druk maakte. Een referentie l
•De leider van de ''VricnOenlcririg der Nationale Jeugd1'
in Noord-Duitsl?.nü, dio c/.e BHJ aktief steunt, sit izi

de gevangenis voor vier n&anacn. Elaus Jchr. bedreef de "iaisdaadl!
op te komen tegen de ga schieder.i s-vcrval sing ! Moed houden jongens!

Wie kontakt wil opnemen met de BHJ schrijve nr.ar Loitstello Nord,
33 Braunschweig, Postfach ^08,



ANNA FRANK - PORNOGRAFIE

Een aantal joden (waaronder de v&. der van Aima Frank) en een aan-
tal filo-semitische elementen stichtten in Duitsland een Anna
Frank - Gesellschaft. Door te spekuleren op het medelijden van
de mensen, en met behulp van oon handige psychologische druk was
het deze Gesellschaft gelukt f.anzieili jko sommen te vergaren.
Vat met dit geld moest aangevangen worden was echter minder dui-
delijk. Ken kwam overeen, m ar alcude gewoonte, het "te laten op-
brengen". Nu bleek het dat kapitaal het beste rendeert wanneer
inen het gebruikt om er pornografie mee uit te geven. Zonder enig
bezwaar begon de Anna Frank-Gesellschaft dus • met het geld van
do omhalingen, aan het uitgeven van schunnige Icktuur, Totdat
een va.n de beetgenomen "medelijders" er achtor kwam; en de hele
zr.ak aan het licht bracht.
U hooft daar niets van gelezen in onze pers? Wat dacht u l M

VLA Ah'SS JJËUGI.FORHATIE

Een nieuwe jeugdgroep werd te Antwerpen gt; sticht, onder de naam
"Vlaamse Jougdformatie". Doze vereniging wil on een volksnationa-
le grondslag werken. Ze geoft eer mededolingsblad ui c : "Jutho".
Hot'heem is gevestigd op Kioskplants 115? Kobokon, Wij wensen de
V.J.F, vruchtbaar werk voor de heropstaiiding van onze Dietse Jeugd,
Goed iicil i

In het elegante villaccntrum R:vicr.a: bij Johannosb-arg , viel de
Suid-Af rikaanse politie binnen op een stafvergadering van de ter-
roristenor&anisatie Poquo . Deze bende is verantwoordelijk voor
een jroot aantp.l moorden op NEG&RF die :no t de blpjaken samenwer-
ken. Da r.arigehoudenen v/aren do Br.n toeirogers Sisulu en Mbeki , do
Indiëv Ali-.-tid Kathadra, en de blanken Bob Alo:-andcr Kcpple » Lio-
no.1. Bernstein (l), Dennis Goldbarg (;)r Hazol Goldreich ( l ) en
Kills-rd Fcacenstein (l), • .
Nu ko:uï. do vorr?.ssing: de hè o r Goldreich dio bantoes vermoordt
onidat ze niet üuropeers samonwi rkon , was bestuurslid van de "Li-
berr.lo vereniging voor Af rikr.rvns-Anicrikaajise jeugclui tvisseling" .
Do koinmcntar-r van de president dezer vereniging? Kost unfortuna-
to - zeer pijnlijk.

(Koimncntare )

BRITS VERLAAD

In het nr.130 van "Action" , het bl?,d van de
Union Mov^nen t (fïe.'.eid door Sir Oswald Mos-
ley) wordt in oen scherpzinnig artikel de
houding ontlcod van de Britse regering to-
gonovor dt blanke bevolking van Kenia en
Rhodosiè, He t blr.cl komt tot do vr.st stolling
dr.t de rcecringbpolitiok ton opsichte van
deze fob
blanke i
stand br
" onaf han
de blank
stal, pi
wonder z
kr achtin

de
el-

^-ion rc^'o-lrocht VEuKA^-L* is aan
WOIIOT ;3 , Jic do^o gobioaen tot ,
^n^'-H; Bij ao koinGndo
oli ji. aoicl'' van ci<jz.e land.cn staan
•.i wec-r bl::ot ar.ri onteigening r dief-
iderin^; t;nz > rlot zou reeds oen
jn raocst hot c..llomnr.l zonder ver-
sn e moorden af l poi- .



Na du Fransen van Algerië, onze volksgenoten in Ko igo en i?. In-
tionesiö, nu de blanken van Kenia en Rhodesië of> de lijst v un de
"en verkochte Europeanen? Het wordt een lè ige lijs. ...

IDIOOT . . • : • • ' ' ;•

In Noord.-Nedorla.nd is er een snuggere heer .opgedoken, een school-
hoofd nogwcl, die nog iets verder v/il gaan op de weg der zelf-
verguizing en de negerverering, dan het officiële gemiddelto dat
de. demokratische mode heden voorschrijft. Hij . ontdekte namelijk!
een. afschuwelijk overblijfsel van de jneoct verfoeilijke rassen-
hoograoed bij ... Sint NiklaasI Volgens dit heerschap is het ty-
pisch, dat de knecht van de brr.ve Sint een neger, is. Hierin ont-
dekt oiaze , demokraat het oude patroon van de "Übermensch" (hier:
heilige) die blank is* tegenover de "Untermensch" (hier: Zwarte
Piot) die een kleurling is. Konsekwent eist hij dat een einde
sou gesteld worden aan deze rassistische drijverijen, en dat
vam.f volgend jaar oen Witte Piet als knecht van de Sint zou op-
treden.
OIE deze evolutie te bospoodigen raden wij Zwarte Piet aan zich
t—t do UNO te wenden. Hij kan dan wellicht indépendancc bekomen.
V-., düzc miserabele supcr-demokraat dio de verdediging van Zwnr-

?ict heeft opgenomen (in de hoop moer speelgoed te Icr.l jtjcn ? )
ernstig opgenomen worden dan zou hij zich boter eerst inaott-.:u
voor de wijziging van zijn familienaam. Hij heet n-rnelij'v J.C.ii.
M. Ras ! i ! Van. pech gesproken.

VU GT O j?>i SE NATI ON ALI STEN

die -.-order kijken dan het strikt regionale, en ook Europees wil-
len arbeiden, gev^n hot blad "Ar Stourmer" uit, onder do leuze:
3REIZH ATrtO - EUHOFA UNANST (Bretanje altijd - Europa verenigd).
Do! Stourraerion richten zich tegen elke vorm van otatiame die het
volkse eigen wil terugdringen of ontkennen. Zij strijden voor een
r/ai.-opa. waarin iedere volksgroep zijn eigen aard on<.;oschonden kan
bevaren en nog meer, waar de ei^ern ?-ard de grondbasis vormt van
de politiek, ien behoud van de staten die MÏJ nu kennen is in
-ulk volks Europa ondenkbaar. Wij citeren: :'De huidige staten
is i .j.u .voor een g-root gedeelte kuris trir tif;e konstrukties , echte mon-

jr's dJ.e slechts te verklaren zijn door do wisselvalligheden
^ r dinastieke konflikten in het verleden, Het is heel zeker dat
._.,. j voorbeeld de Vlaming van Duinkerken veel diciiter bij zijn
br.-x.-i.., r uit Kortrijk staat, en de Bask van Hauléon bij dio van
Bi:.b-- ', -.riöanks do "f rans-belgi sche'1 en de "f rans-spaanse" grens,
dr..! '.•.!. ze zich :net elkaar verbonden vo">lon. Ook al behoren 20
nu rj.icvn tot do "zeshoök" , onderwerpen aan hetzelfde pc..rijse re-
gime, eii alle twee onderdanen van de franse staat.."
Do roclaktio berust bij Goulveu Ponnaod. ProefAur^:^s± ^p :'.'-.ïivraag
bij hem (c/o Ferry,E75 Les Corbiers, Chevilly-Larue, Scinc, Fran-
ce).

DE VRIJWILLIGERS

"Lca Volontaires" van Saint-Loup is de oorato acochiedenis die ge-
sclu-even werd van het LVF, het "Franse Vri jwillicor^lejiioen tegen
het bolsjewisme", tit, prachtig geschreven boek over de franse
Oostfronters is uitgegeven bij do Presces de la Cité^(nov. J^~_'_'_

vêrantwTvóör~üïtgavë~ën~opstel: P.Janssen, Daenenstr.17, Borchem.
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Sinds december 1963 is in Npprd-Nederland de vervolging tegen onze
beweging losgebroken. Het begon met een opruiende uitzending van
de VARA (de rode ra'dioomroep) :die vijf minuten zendtijd aan ons be-
stede» oné blad toonde voor de TV-lens» met de nadruk op het Neder-
landse kontaktadres dat erin voorkomt. Dit alles vergezeld van vui-
ge kommentaar en ophitsende lasterpraat.

t l ' l ' ^ ! ' •

Dezelfde avond vormt zich een opgezweepte menigte, waarin de kom-
munistische agitators duidelijk te herkennen waren, voor de <~•&&
van de landelijke voorzitter„ in Groningen. Doodsbedreigingen via
de telefoon bezorgen zijri oude moeder een zenuwkrisis» Hijzelf moet
onder begeleiding van de politie naar zijn woning gebracht worden.

Tot laat in de nacht huilend gepeupel voor zijn huis» Meer dan 60
anonieme telefopnóproepen met bedreigingen als : "Ve zullen je vel
wel krijgen" en "vandaag of morgen wordt ge gekild als een varken".

Aan de Haagse Post wordt door een der kaderleden een intervieuw
toegestaan, onder bepaalde voorwaard,en. De heren joernalisten ne-
men het niet te nauw, verbreken het^ geven woord en publiceren een
vervalst en leugenachtig relaas. Andere bladen volgen, en het
wordt een demonstratie van demokratische vuilbekkerij• Rechtzet-
tingen door onze leden gestuurd worden meestal niet opgenomen.
Het blad Wereldkroniek brengt niet minder dan vier blz. laster
over Europafront,; en aarzelt niet er nog een vervalste foto aan
toe te voegen l ' ' •

Het Nederlandse (l) kamerlid Polak interpelleert drie Ministers
over het feit dat onze beweging nog niet verboden is. Intussen
wordt ook verder persoonlijke terreur doorgevoerd, en onze mensen
hebben af te rekenen met pogingen tot broodroof en alle mogelijke
soorten drukking en verdachtmaking.

Eén ding is de tegenstander vergeten bij deze gemene aanval: dat
er ook in Noord-Nederland een groot aantal mensen zijn die verre
van tevreden zijn met het huüige beleid en de politieke atmosfeer
en die met spanning wachten op een beweging gelijk de onze. Sedert
deze kampanje begon ontvingen wij een heel aantal brieven van men-
sen die ons hun simpatie betuigen en mee willen werken . Velen
daarvan hebben voor het eerst van ons gehoord door de hatelijke
perskommentaren, of noteerden meteen het adres toen ons blad op
het TV-scherm werd getoond l

Uit Utrecht schrijft ons een jonge man:

"Heren,
U mag mij inschrijven als lid van de beweging 'Europafront'* Ver-
gun mij echter enige opmerkingen.
De strijd voor een r. ieiwe Europese orde zal zwaar zijn, bijna on-
menselijk zwaar. De massa zich behaaglijk schurkend in zijn met



bromfietsen en TV1s begroeide paradijs is moeilijker te bewerken
dan de massa van de jaren '30. Voor hen was het een kwestie van al-
les of niets, thans verstikt iedere strijflkreet in het kleffe plu-
che der op afbetaling gekochte bankstellen! Daar komt nog bijt wij
worden in slaap gewiegd door co-existentiekreten. Alles wat "rechts"
is wordt als fascistisch uitgebannen. De gekleurde rassen worden
vertroeteld. De joden zijn heilig verklaard. De laatste aristokra—
tische geesten worden gedresseerd tot schapen in het demokratis-
che circus l

Uit deze chaos een Nieuw Europa op te bouwen is een gigantisch
werlk I Alleen door de mobilisering van alle positieve krachten uit
ons werelddeel kunnen er nog resultaten worden geboekt!

Maar dan moet er ook gebruikt gemaakt worden van alle beschikbare
middelen, en dit met een ijzerharde houding tegenover alle senti-
mentele vooroordelen van onze hedendaagse z.g. moraal.

De diamant zal ons onze hardheid moeten benijden, willen wij een
Europa zien, dat als een bolwerk van kuituur en volkswil weerstand
kan bieden, niet alleen aan het fcommunisme, maar ook aan de neger-
horden, die de huidige machthebbers thans, inplaats van spiegel-
tjes en kralen, geweren geven om de legers te vormen, bestemd voor
de uitroeiing van het blanke ras l ! I

Ik kan niet anders dan uw beweging mijn dank betuigen voor haar
streven» dat als een frisse wind over Europa waait, maar deze wind
zal tot orkaankracht moeten aangewakkerd worden, wil hij zijn doel
bereiken :

een NIEUWE EUROPESE ORDE.

Een abonnement op ons tijdschrift is te verkrijgen door storting
van 50 fr op Postrekening 9167.50 van T.van Uffelen - Strombeek
Bever. U krijgt dan tien achtereenvolgende afleveringen.

Het lidmaatschap van onze beweging kost 100 fr per jaar; leden be-
neden de 2k jaar betalen slechts 50 fr, echtgenoten van leden
slechts 20 fr.

WORF. NU LID VAN EUROPAFRONT l

Strijd met ons tegen de korruptie van het regime,
voor politieke hygiëne in ons land.

Strijd mét ons tegen elke verbasteringspolitiek,
voor het behoud van uw eigen aard.

Strijd met ons tegen het belgicisme van bonpapa,
voor de éénheid der Nederlanden.

Strijd met ons tegen Amerikaanse dollarslavernij,
voor een sterk, onafhankelijk Europa.

Strijd met ons tegen kommunisme en rotprogressisme,
voor een Nieuwe Europese Orde l I I

Meld u bij EUROPAFRONT-Landsleiding Vlaanderen, Heidigard, Schilde.
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Ridderkerk, 24 febr.

schrJjvea is be8tead voor de "

Aotie tat (her) groepering van iJuropafront af d* Moord-üederlaad.

fiviropafront Mag »•*» rekenen tot d* reohtse bewegingen.
(Ir van. Bis is ook rechta.)
On*e rlaamae vrienden hebben r««dg «en duidnl^» onttOJir̂ vlng
van hun begrip "rechts" neergeschreven in de blauw* folder van
Suropufroat. Op deze baaia ia aeu in Moord-Nederltuad begoanea
ledan te warren, Daae leden en ook ajjapathiaerenden Ijj&en op
het ogenblik aeër een groep ran pro toeterenden e:i onterredeaen
wkt hoofdsakel^ fee gericht tegen het huidige r«gerin«ebeieid»
2]j «uilen AÔ eljjX in politieke overtuiging no£ taaalijk uiteen
lopen. Oenoendu overtuigingen kunnen lopem van uiternt
socialiatiaoh (narxistiaoh) tot ui tere t reohta
Meerderen sullen zioh wellicht nog ge«,n i&euin̂  hebben gevorad
en üctteraf tot de ontdokklng konen dat £1J üich tchter het <rer-
keerde vaandel hebben geochbard.
.'Iet io ondergetekende opgevallen dat de Vlamingen over 't alge-
meen fiOea *eten wat 2̂  willen. Dat ie ook logisch want EJ^ hebben,
reeda langer politieke apanningen waardoor kleur bf.kennen bjjna
ean noodïft>Jc ie.
Het i s* alli:r«fr^t m.zo t,â  K om in de "warboel" van on*e afdeling
enige orde te brengen h.et&*en ab&oluut noodüaüal^K ia ota de
bew«giji£ ^oed te lî j-er funo tlcnneren.
Dat de grondgedachte («vantueel de blauwe folder) meet aooorderea
met de geaiddelde gedachte der noord-nadorland^e yanhan^ere ia
vanzelfsprekend. Onze beweging mag i:A.a«ra niet in uauvan^ «en
veraaioaling worden van ontnvredenen en proteateranden want
dergel̂ jce aensen noren dan meer thuis in b\)7. de iioer<mp<trtij.
Dese partij is een typidohe proteat-partjj zonder «ea J ir e a te
ideologie. s

Hoe aou de ordening v:in de bewtjging K umie n «orden a^n^evangeB?

x. Allereerst dienen v; ( alie be^rou^hïire luu^n o. j olKatr te
roepen i liefst in een nocrt "conï«runtie-oordjP, ar. dn t men met
elkaar in ongedwongen sfe^r k«n a^rw^:^/!.
Djb te verwachten opkomst icnri hoo^n -j, vordt-n (ifeeciaat op ongeveer
2b peraoaen.
Hieruit kunnen dan .^rospjaa VAII 5 a ^o ^ersojueï* v.'Ci"den gebundeld
romdoa een bepaalde stad «iie voor o c . y pcrnonen tiejatuckel^k ia
te bereiken.

* -

2» I>«8e groepjes G& btn UeptnvJk.de tijd b± eiKfcar moetitn konen oa
CTer het progrsiajuh en cie uüeiiïteli.ing«ii van Bedachte te *i»Belea>
Dit $ou het beste Kurm«\ri ^tbeurRn j.n <i, vorm van huiBkaaier—
vergad «ringen, :
1>« actiefste en gezon&at cU nxe/iue «mensen KOiLem dan vantelf wel ;
nc>AT voren wa&riig de ricfitijagsioKfen /,icü

niet al a betalena lia).



net ;.;uns t i ̂ ts gsv&l blijven er dan weliiokt 10 • 15
: , ) ! < . « ' • ; : .«.•ea^v- ovur £ie met o Ik nar ««12

van «aJc«n «laagt kan
actiriteit

-ai; t tu gsateld op 28 februari a*»» t«
«1*., ..ar . . j t «n «ti anüstf a*dv.-r o ad «r 4«

.j»«9 't
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Bescheiden betr.; "Europafront".

Hierbij worden afschriften van brieven aangeboden
betrekking hebbende op de beweging "Europafront".

J



AFSCHRIFT. l Bijlage Rapport /? | EÜROPAFROHT

B-Q-/^V^/ l landsleiding
'IZJÓf/ Hoord-N*derland.

Mededeling 10-3-'64.A

Tijdens het weekeinde van 21/22 maart a.s. zal er weer een bijeenkomst
zijn van Europafronters in Vlaanderen, op een nog nader aan te kondigen
plaats en tijd.
Wij nodigen U hierbij uit dit teeffen bij te wonen.
1. Kleding en schoeisel geschikt voor veldverkenning.
2. Wasgerei als mede een theedoek.
3. Een broodmaaltijd voor de avond.
4. Schrijfgerei.
5. Een slaapzak.
Voor deelname dient U zich voor 15 maart schriftelijk op te geven aan:

Het kameraadscahppelijke groeten,

de voorlopige leiding

EÜROPAFROHT Hoord-Nederland.



AFSCHRIFT,

EUROPAFROHT
afd. Pers en Prpaganda.
aan

Bijlage Rappor

B.O. 4-3-»64

Geachte Heer,

Bedankt voor het door ü toegezonden artikeltje uit het maandblad
"De Europese Beweging", Het is altijd prettig te weten waar je
vijanden zitten!

Binnenkort
wij zullen
lichtingen
weging, en
deren door

zult U worden uitgenodigd voor een bijeenkomst waarin
trachten al onze leden en belangstellenden nadere in-
te geven over de jongste ontwikkelingen in onze be-
tevens het onderling kontakt tussen de leden te bevor-
het organiseren van plaatselijke discussie-groepen.

Met hartelijke groet,
handtekening onleesbaar.

VRIJHEID VOOR EUROPA

HERWAARDERING

VAN DE ARBEID.



AFSCHRIFT.
B»jhgc ~W-'{
B.O.

^7?7t7/'
EUROftAFHDNT.
landsleiding
Noord-Nederland,

E D E D E L I N G 16-2-1964 A

Door publiciteit over Europafront in de "Wereldkroniek", toe-
gelicht met truc- en concentratiekamp-foto's onstond even
enige verwarring in onze noordnederslandse afdeling.

Mede door deze pershetze is het bestuur, bestaande uit Tijmen
Balk Mzn, Jens la fioi, Fred Stuten en Ronald Otten, afgetreden.

Europafront afdeling Noord-Nederland werkt echter normaal door
onder een tijdelijke leiding, gevormd uit leden, totdat ge-
schikte mensen kunnen worden gekozen om dit tijdelijke bestuur
te vervangen.

Voor Noord-Nederland is nu een kontaktman aangesteld n.l. de
Heer Wim Gerth, Herenstraat 2, fe~Utrecht.

Lidmaatschaps- en abonnegelden kunnen voorlopig worden over-
gemaakt op postrekening 9167.50 van Thea van üffelen, Strombeek-
Bever (België*).

Ondanks deze pershetze, waarbij in de "Wereldkroniek" van 1
februari 1964 nog doodleuk beweerd werd dat dit " het einde van
het giftige Europafront" is, groeit onax ledental en door het in-
casseren van klappen wordt de beweging alleen maar sterker.
Tevens wordt door de pers kosteloos reklame gemaakt voor onze
bewegingl

Henry Ford, de oprichter van de Ford-conoern, zei eens: Het
geeft niet wat men van Ford zegt als de naam Ford maar wordt
genoemd...*.!

Met kameraadschappelijke groeten,

de voorlopige leiding

EUROPAFRONT - Noord-Nederland.
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stede, ons blad toonc'i v.oo
landse kantaktadres dat er-
ge kotninontaar en ophitsend

Dezelfde; avond vormt zich
munistische agitators diiid
van de landelijke voorzit t
de telefoon bezorgen zijn
ondor begeleiding van -de. p

NOO rd-N '<ier laiul de vervolging tegen onze
begon i . i - t een opruiende uitzending van
.•]>) die vijf n i nu ten zendtijd aan ons be-
r d • TV-l en s, net de nadruk op het Neder—
in voorkoi.it. 1) L t alles vergezeld van vui —
e l ;IMi e t praa t .

een opgezweepte- ricnigte, waarin de kom-
el. ijk t < herkennen waren, voor de » -e vT
er, Ln i'lroningon. Doodsbcareigingen via
oude moeder een zenuwkrisis» Hijzelf moet
oliti.e naar zijn woning gebracht worden.

Tot laat in de nacht huilend gepeupel voor zijn huis. heer dan 60
anonieme telefoonoproopon i i e t bijdreigingen als : "We zullen je vel
wel krijgen'' en "vandaag of morgen wordt ge gekild als een varken".

Aan de Haagse Post wordt door een der kaderleden een intervieuw
toegestaan, ond« r bt-paalde voorwaarden. D. heren joornalis ten ne-
inen het niet te nauw, verbroken hot ge v «r» v*uuid en publicoren «^en
vervalst en leugenachtig relaas, .-mdero bladc;n volgen, en het
wordt «• L: n demonstratie vnn de: lokra tischo vui lbokkeri j . Rechtzet-
tingen door onz.i.' U eK.n gestuurd worden Meestal niet opgenomen.
Het blad wereldkroniek brengt ni,t n i m k; r dan -vier blz. laster
over Kuronaf rorit , ._ri aarzelt n i e t -..r nog c.cri vervalste foto aan
t o«j te vov {<.*. ii I

Hi. t Nederlandse (!) kamerlid Polak inte. rpel t eert drie Ministers
u ver h. t fi'i t t / r i t onzi beweging nog nii. t ve rboeleri is. Intussen
wordt ook vv-rd'-r i».i soon l i ,;ke t > ri\r doorgevoerd, -n onze mensen
hebben i: f t, r. kv.n^ri niet pogingen tot bi-oodroof en alle mogelijke
soort, n elrukkin;1. i n v^/rda rh t mak i rig .

I, »'• 1 1 d ing i s d> r. ,̂.
• • i' ook i. n N'nui'd —">" il v
van i e v redi 'ii / i .j n . i
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v n hi i art r. s t ei e.-n ons blad op

Vi t P t n - ch t s < - l i r i. . i i ' t . ons . en jonge man:
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gun i - i i j e c h t i r < n'i.c. • opr ie rk ingei i .
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RAPPORT VAN B. O. origineel

AAN BV (BAG)

tr.i organisatie
aard . "Europaf ront jNederlsnden, Londsleiding Vloanderen.

ACD/
Dupl. /

DAT. J B APH 196*

Bjjl.

je tref t HEuroj)^i^atJj.eder3 e^^

Bekend werd dat

F. Hossaert zich raet
"Europafront Nederlanden" dis taJtci eert van de onlangs
in ons land opgerichte "Europese Unie" als vcortzettirv
van "Europafront Nederland".
"Europese Unie" 3iag,vcor wat F. Rosaaert betreft,naast
"Exircpafront Nederland" blijven bsstaan voor het zoeken
van contacten met meer "deftige burgers,die niet gxaa<;:
buiten de officiële l i jn lopen en bevreesd zijn vcor
moeilijkiieden", zomede vriendschapsbetrekkingen onder-
houden met "Europafrcnt" uit België en andere,maar zal
niet worden "beschouwd (door België} ais de vcortzettiiw-
ven "Eurc paf ront Nederland". En wil men binnen "Europa-
fit)ntM verder blijven werken,dan wenst P. Rossaert be-
trokkene'a uitdrukkelijke bevestiging .lid gel den. -vcor V-tit
(100 fr per Jaar jalua 50 fr voor 10 afleveringen van te t
orgaan,door storting op postrekening 91éT-50 van The* vai
UFffiIENlSTR(MBEEK-Bever(België) )worden slechts ala be-
taald beschouwd,indien als voorgeschreven .gestort,toto«t
2e Bur»Noord-Nederland met
eigen giro weer zal funktionoren.:



- 2 -

Voor ?» Kossaert ?-aat de za.vX. "Europafront11 ongestoord
verder. Hij "beweert enkele kortgeleden toegetreden per-
scaen tot Buro-Hcofder. te hebben aangesteld ala vy-rrl-i-
pige l fs -L i i nff (voo-- U-."->ri-ited«rl and) , totdat overeenkom-
stig de "höpal ;.:ige:. var:. e«3n !. .üd i'-l^Is op^j t sJ l s
eeu nl'Mwe lanctgl-iider voor Nou i-1-üed.'ri -aiid io'> " Ie
Kedorlqn-ise leden zelf zal zijn vorkosaii, iet IJÏK t
Ier andere Ler.dsl^id^rs.

Tegelijkertijd met voren.'.-»io«ld schrijven -.vsrd o:x<
gen. een gestencild aohrLftuxir (ak-?.^) vau
.België/ , waarin de "vervol •^ing" tegen "onsa bowa ;ing"
sinds decearber 1 96 5 ,b e^inriande aiet ie T'/-uit^«ïriding van
de Y.A.H. A. , wora'. g-ïa

Als drukwerk werd volgens het poststempel gepost
in UTRi^HT, eenabencil van "Suropafront" ,Landaleiding
Noord Nederland (Mededeling 16.2.1964 A ) , ontvangen,
waaruit "blijkt, dat het bestuur van de noordnederlandae
afdeling van "Europafront" , beats-ands uit IS Jon BAUC Kan
Jeito la ROI, Pred SÏUT3I» en Ronald OTTS11 f is afgetreden.
Voorts, dat de afdeling Noord-tfelerland van "Europafront"
normaal door werkt onder een tijdelijke l ei ding, gevormd
uit lecen, totdat geschikte mensen kunnen worden gekomen
oai dit tijdelijke bestuur te vervangen.
Voor Noord-iJederland is als koataktaan aangesteld Wiia
CEHTgt Herenstraat 2, UTRBCHT.



Europe
Europa

'ËUROFAFHÜNI
NEDERLANDEN
LAMJSL£iO!Nflt V L A A N D E R E N

februari l <•'*•: i

'5» 68

vofr- in-?- 1-rief , '1: rr> Ie*. c» e 2 1 r.

Ik nat? f?«t .béjaMgalre-i.JLlng - -su J.»«t ©r,.:
.re?'1 ••••tzes-^ew, : i»et veel vreugde '- keanis van het
uitvoerig relaas .dat T" wel ter verdv.i'ielijkiag h ' -ef t
will-K et>8t*ller.

Ik v-'er b l i j , - ech t bli; , dat al 6 ie verd*c.'t-
v& lei n jen. slechts ^-riia-Kaliate^lenger.» tot h r* E hebber.. T'.
ker "" «e/? raar »*isïvi s ;i, ^asr *r*e Verte 3e«r -ak '.-er . . ;"- ' •«••

e^a.A]kt Jat i;< in TJ ^er eerlijke kameraad ^**h ^ e t i e i ' ,
•35{-"ee»»rplicserfi v-tn be^efelin^en, Ê^p^lsiel* w e l l j - ^ h t , •?-••-r
d*, «.r 'i «er ,1 v.l a t leyaal e« te betrouwen. Ik Had vet zeer

Aar t>e b - ï«d v»r. r-w brief k-*n -ik »,as au'txs». k ; ' ' ? r l e? ru >sj.er
de r.**}, i f:* v.itleg versc'-.a.ff ew t wa-^t heel' die herri* r_1 • n.en

hen. «c-
n de jfrar1." f,

, ,e-;,,«ve*
.e Aldaar.

enW»t f'e ..tceatayi*? 'netreTt :: ';'l.i"*e*>
»>rifl Is "??&i he 'hher, iBcj,ev«l^e ek»n»TO1 sche ö'-v^r»^
var 'M-B-e'iroaf) •ntftlag gegeven, >in£ r CBS xiit hu» leidende

vr*<v*ff e»? s l ï r - staxiipuiit er sehiint zi:«h ^at af^.t.ldl^ te
^iftl: Oosterbaan versr-heen r>latK we»r .als w J aspect «xrr-
" var. ik •ffeet niet wat^ wasr in ^ree» ,r.eval va"
crt. ?'' ^MT V verbum ik da.t r t'har-s^ «eu rre^e'Vc-r-3- «K
erifi^siè* Vilt -ïs "]

h-?1.K-en

T V - «.»>-!
• t • • Vi • i.

*' .%t»«rt

U>-i« t t van Jar. ra'1"??.© 1.

,vi-»t dst «r, r- ever, Sur
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RDP

Sinds december 19̂ 3 is in Noord-Nederland de vervolg-ing tegen onze
beweging losgebroken. Het begou met een opruiende uitzending van
de VARA. (de rode radioomroep) die vijf minuten zendtijd aan ons be-
stede, ons blad toonde voor de TV-lens» net de nadruk op hot Neder-
landse kontaktadres dat erin voorkomt. Dit alles vergezeld van vui-
ge kommentaar en ophitsende lasterpraat.

Dezelfde avond vormt zich een opgezweepte rienigte, waarin de kom-
munistische agitators duidelijk te: hprkennen waren, voor de < fror
van de landelijke voorzitter» in Groningen. Doodsbedreigingen via
de telefoon bezorgen zijn oude moeder een zenuwkrisis. Hijzelf moet
onder begeleiding van de politie naar zijn woning gebracht worden.

Tot laat in de nacht huilend gepeupel voor zijn huis. heer dan 6O
anonieme telefoonpproepon net bedreigingen als : "We zullen je vel
wel krijgen" en "vandaag of morgen wordt ge gekild als con varken".

Aan de Haagse Post wordt door een der kaderleden een intervieuw
toegestaan, onder bepaalde voorwaarden. De heren joernalisten ne-
men het niet te nauw, verbreken hr>t r;ov<\r.. voord on publiceren ««-n
vervalst en leugenachtig relaas. Andere bladen volgen, on het
wordt een demonstratie van deuokratischo vuilbekkcrij. Rechtzet-
tingen door onze leden gestuurd worden meestal niet opgenomen.
Het blad Wereldkroniek brengt niet r.iincier dan trier blz. laster
over Eurapafront, en aarzelt niet or nog con vervalste foto aan
too to voegen!

Hot Nederlandse (l) kamerlid Polak intcrpelleert drie Ministers
over het feit dat onzo bewoging nog niet verboden is. Intussen
wordt ook verder persoonlijke terreur doorgevoerd, en onze menson
hebben af te rekenen mot pogingen tot broodroof en alle Mogelijke
soorten drukking en verdachtmaking.

Eén ding is de tegenstander vergeten bij deze gemene aanval: dat
er ook in Noord-Nederland een groot aantal mensen zijn dio verre
van tevreden zijn i/jet het huüigc beleid en do politieke atmosfeer
en die met spanning wachten op een beweging gelijk de onze. Sedert
deze karapanjc begon ontvingen wij con heel aantal brieven van men-
sen die ons hun simp.atie betuigen en mee willen werken . Velen
daarvan hebben voor het eerst van ons gehoord door do hatelijke
perskommcntaren, of noteerden meteen het adres toen ons blad op
het TV-scherm werd getoond, l.

Uit Utrecht schrijft ons een jonge man:

"Heren,
U mag mij inschrijven als lid van de beweging 'Europafront'. Ver-
gun mij echter enige, opmerkingen.
De strijd voor een r teiwe Europese orde zal zwaar zijn, bijna on-
menselijk zwaar. De massa zich behaaglijk schurkend in zijn r. u .t.



moeilijker te bewerken
een kwestie van al-
in het kleffe plu-
komt notf bij: wij

bromfietsen en TV ' s begroeide paradijs is
dan de massa van de jaren '30. Voor hen was het
les of niets, thans verstikt iedere strijdkreet
che der op afbetaling gekochte bankstellen! Df'a
worden in slaap gewiegd door co-existentiekre ten. Alles wat "rechts"
is wordt als fascistisch uitgebannen. De gekleurde rassen worden
vertroeteld» De joden zijn heilig verklaard. De laatste aristokra-
tische geesten worden gedresseerd tot schapen in het deraokratis-
che c i reus I

Uit deze chaos een Nieuw Europa op te bouwen is een gigantisch
werJt I Alleen door de mobilisering van alle positieve krachten uit
ons werelddeel kunnen er nog resultaten worden f.uboekt! '

Maar dan moet er ook gebruikt gemaakt worden van all.;- buschi'-'bare
middelen, en dit met een ijzerharde houding tegenover allo ï;--nti-
mentele vooroordelen van onze hedendaagse z.g. moraal.

De diamant zal ons onze hardheid rnooten benijden, willen wij een
Europa zien, dat als een bolwerk van kuituur en volkswil weerstand
kan bieden, niet alleen aan het kommunisme, maar ook aan de neger-
horden, die de huidige machthebbers thans, inplaats van spiegel-
tjes en kralen, geweren geven orn do legers te vormen, bostemd voor
de uitroeiing van het blanke ras I I !

Ik kan niet anders dan uw beweging mijn dank betuigen voor haar
streven» dat als ec-n frisse wind over Europa wp.ait, maar deze wind
zal tot orkaan,kracht moeten aangewakkerd «orden, wil hij zijn doel
bereiken :

een NIEUWE EUROPESE ORDE.

Een abonnemen.t op ons tijdschrift is té verkrijgen door storting
van 5O fT op Postrekening 9167.50 van T.van Uffelen - Strombeek
Bever. U krijgt dan tien achtereenvolgende afleveringen.

Het lidmaatschap van onze beweging kost 1OO fr per jaar; leden be-
neden de £>4 ja?-r betalen slechts 50' fr» ochtgc>noten van leden
slechts 20 fr.

WORF. NU LID VAN EUROPAFRONT !

Strijd met ons tegen de korruptie van htt regime,
voor politieke hygiëne in ons land.

Strijd met óns tegen elke vorbasttringspolitiek, (

voor het behoud van uw eigen aard,

Strijd met ons tegen het belgicisme van bonpapa,
voor de éénheid der Nederlanden.

Strijd met ons tegen Amerikaanse dollarslavernij,
voor een sterk, onafhankelijk Europa.

Strijd met ons tegen kommunisme en rotprogressisme,
voor een Nieuwe Europese Ordo !I l

Meld u bij EUHOPAFRONT-Lnndsleiding Vlaanderen, Heidigard, Schilde»
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M E D E D E L I N G 16.2.196U A

Door publiciteit over Europafremt in de "Wereldkroniek", toe-
gelicht met truc- en concentratiekamp—foto's ontstond even
enige verwarring in onze noordnederlandse afdeling.

Hedo door deze pershetzu is het bestuur, te staande uit Tijmon
Balk Mzn., Jens la Roi, Fred Ktuten en Ilonald Otten, afgetreden.

Europafront afd^linf* \oord-Ncdorlr.nd werkt echter normaal door
oiul***- 4. e c tijdrit ,-..-. n* irtin> , p**v*nr^fl **l t i»ct>nT totrtttu #«—
schikte mensen kuiiat-n worden ^(koz^.-n oin dit tijdolijke br stuur
te vervangen.

Voor Noord-Nedr rland is nu oen kontaktman aangesteld n.'l. de
Heer Wim Gi^rth, Herenstraat 2, te Utrecht.

Lidmaatschap^- en abormn^elden kujinnn voorlopig worden overge-
maakt op postrekening 9167.5O van Thwa van Uffelen, Strornbeek-
Bever (üelt;.-:V).

Ondanks deze pcrshetzo, waarbij in de "Wereldkroniek" van l
februari 196̂  nog doodleuk beweerd werd dat dit "hut einde van
het giftige Europafront" is, groeit ons lodenaantp.l en door het
incassoren van klappen wordt do beweging alleen maar sterker.
Tevens wordt door de pers kosteloos reklamc gemaakt voor onze
beweging l

llenry Ford, de oprichter van het Ford-conccrn» zei cons: Het
gfcft nit t wat r.i-on van Ford ze£t, als de naain Ford maar wordt
genoemd ..... !

Met kalncraadschappclijko groeten,

de voorlopige Icidinf;

- Noord-Ncderlo nd



. I.D.No. 234/2

Betreft: Europafront,

3?plaatsje
- S AB,

U mede' dat op «rt«*l*gt 21, en zondag, 2;

gelegen aan de spoorlijn Roosendaal-Antwerp

Aan het weekend namen 14 personen deel, onder wie:

uupi.

DAT. l O APR,

Op zaterdagmiddag na aankomst van de

1. Een exercitieoefening onder leiding van
2. Een oefeningen het kaart- en kompaslezen onder leiding van

4. gymnastiek en lichamelijke oefeningen;
5. Het maken van een nacht wandeling;

• " "»•""«« ••»
...

»«

v°JSde een discussie, waarin zowel Duits en Frans a
anïï̂ pmf ??Pr2ken en raarin vele aiBou.ii.aSnin anti-semitische en anti-communistische zin.

Naar voren kwam nog, dat

- 2 -
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Vlaamse Sociale Beweging, waarmee hij in 1960 een coalitie was
aangegaan, waardoor voor Vlaanderen Jong Europa en voor Wallonië
Jeune Europe werd opgericht. Eind 1963 werd wegens
zijn optreden aan de kant gezet en scheidde zich een aantal jonge
ren af van de oud-V.B.S., waarna zij gingen werken onder de naam
Europafront.

Er zouden veel contacten bestaan met uiterst rechtse en
vooral Duitse groeperingen.

De toestand is evenwel verwarrend en ook voor ingewijden on-
overzichtelijk.

De bijeenkomst ging uit als een nachtkaars, toen de eerste
deelnemers al vroeg in de zondagmiddag aanstalten maakten om huis
waarts te keren.

In het begin waren alle deelnemers zeer militant, maar het
weekend was slecht georganiseerd en de leiders bleken over slechl
heel weinig improvisatietalent te beschikken.

Terloops werd nog even gesproken over een op 19 april aan-
staande te houden scholingsbijeenkomst van de RijkBordeschool.
(Een fotocopie van een daarop betreicfcing üebbende convöca/tïl» (4)
is bijgevoegd.)

Voorts is bijgevoegd een exemplaar van Europafront in de
Duitse taal (5) en bestemd om te worden uitgegeven in West-Duits-
land. EINDE.

AAN B.V.D.

r
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la in «. • (*ap*»»?rauk

3a«4heil,

C? aaa4ai, 19* «r»**»*»* (april) 196*, «a*t 4«

••Haal 4aar*
l C» 14 U. vaar bat at*tia» v»»

ttÜU

«f baaa Ta» ;ay«ll«ji «aar
Xalntfemt).

114 ia va» ••» gammlf •»••>••

aak i» «••• 4ia»atklaéiJ

Ken «a»9 ea» »ata»a«k «f «ahrift*
«9» »«ip v*ar lê«aa tak*ta»v aam
paar batarlMi««aft« «a* frisaa
yaaitiaf «ariakt.

4* laaaia «il valram war4t Taraaakt slak»
«aa4alia«a af «ohrlftellik, Taar 5. fraa^aa»4 (a«ril) ««
t* -»al4«a,

wat i» 4a *ijk«*r4aaakaal...?



Latea wij eerat g«g£ea fiat de*e brief U al e t
"se ~aar* wsrdt rerceacea, seala «*•• ee» preapeetaa «f
eea paar culxtad adreepeR *f»endt wet da fcedeellaf aam
s*al val t a krij£e«.

Deae brief r, er d t peraeealljk tat U f e riekt
•Té a t geweead war* t «at V - rereeealilk - wellieht
belaag atelt ia ia «aak eria behaadeld.

aan t lam t» l J a ra» ware t» i» kleiaa krlag,
ja».- a»a e» «aiaja»* ^*>M* 1«u»««« «m

jaajt* Travee», éa «ta^ali^khaié jcaaadaa aan var»i»4»-
ayeltii te rcl^e» «at ha t »a§ ap a«m aatplaaii»c i» *•
lij» r*» aan «51 a mam* iéaaa.1. Da»a iastelli*c *»r*t
*f>ljk*ar4aaehaal* £»xae«4 4a*t- hat ia^ardaaJ am aaa
aalialiM gaat* tar «aaaurlljka Taarbarai4i*e tat 4a
aalaflMg T»» hat idaaal T«ói aa& Crda^a^aaaaco&p» lm
dieaat vma hat Kijk.

fiat valiaa Y*B aexa ayclua vaji aaa aevaatar
araagt aaaktaac (aaa aadara Tarpliaatiaj; daa hat fait
gciv»r*a4a d aaa pariada» aarlijk» «tipt «a ?»at «elftuohtf
tl eh «r <Ja«a rar«la|; taa ta la^gaa. Da aahallag aaa»* a l
afgaalataa «aat iadar xalf «Mr uit^aka* af hij «la h tat
daaa taak &*?••£•* Taalt af aict. In het earntv ge>*-l
heten wli hè» «ellrav. la het l*Atata me*»ea rij ia vtlle
kft«>ermadachfts afaa'neid. «ij haraa niet bij «a^aaaa ëia
«aaaa dat vda hij hea ai «t aaaaluit aaad«ükeiijkar«ri jsa
aea zeer riaéarwa»rdic persaaatj* vaat zljB.

t£**r iadar dia daie aahalimg «at antat heaft
hfteft ar ^iaataaa fait dia^ar aa wijd aar iaaioht

icaramdaa ap aakala l«Tar»-pr«bla»aa «lia raar alk aaéesukaa
»"*»P„B - ia de«a tijd wm«ri» alla graauvaataa wavrap ëa
•aaa h «af t gahauwd warde» gaalaapt - vaa allercraatata
batakaala cija.

ia« aaa ai at vagelijk «i ja, ia ééa hrial,
g*aa <J«ii'ialljk ta «wkea w^t befta«ld Ideaal daji t e ah w
ia. n> xea r^»rsie«a <*$tm«i<i9lijkaa eeaelia*;0d»4ea ralrtaaa
a^per e1» «en algeweea avarcioht te krij^aa. Dan wardt
aag vereadaratald dat iadar* tueeea daaa da^aa ia» wat
hahaadald r=erd herciat» ererweagt aa wit diept, «a keleeft
Dit keit ei 't» t öe taal f. ie er gaaprekaa wardt ai e t da
taul IB ^l» te», ia het dagelijka levea, raad aiah haart*
Mat dia taal *eet <««a eerat v»rtrewwd /?erakea, •••lat
rara taa t *ea een>*uéig»»af £ I



JUese f»cit»llïi<; In riet bedoeld veer lauwe*. £ij
xeuden «nu ideaal v» t te *»r* kuaaea viadea. üij die weasesu
aeacier «eelte, e» eett idea«l t* terea, teaelade aaa hua
grauw alledaags leren wat kleur te germ» «euAui tij •*•
h«x («eiMg niet vinrem. M «t het effer <»t eem aa4er« «rmeJit
«eeft si» *** ene l*ve», ^*«r wel eue eigea !•*•%•

Dece eehellas ie eek »i*»t bedeeld reer heetaeefAea.
Zij ••nëea emae 4 ««k- en daeawijM »ecal keel t jee Timiem*
Wie ia i*ea»l «a 4*4ea si ja eigea •f»i»4i«c betracht > aeekt
cieaielf e» geeft si «h al et. Rij G*.*?.UlXf eea 14ee*l e*
aiehself war« te krij^ea. ^ij« "atrijt" ia «aar aefaijm.
Die n**ttaea-?Y*a-'de-a>aa4* (?) rereruikea. )ma kraeatea aiet
Teer Vlajuiéereji ef «rat eekf si j veratekea TlaaattereaSt
Distel***1», CiureBa'a kreehtem ê  siehself ia ee» rees raa

te

Des» aeheliag ia teaalette aiet ae4eeli Teer liaat-
Caseli* 4ü (lleht)<tleeft, «aat hij ssl Teel

le«fe»a alikke»* «ie ea« ëealjdt ea eae rreeet beeft ale
vtapeaa cereadea i 4e leggen, 4e laater. £a het jeagweaa
•et »eperkte Teratefideliike Teroegea* f «leeft» Terapreifit
•eva. Dit ver» t e*a gvai«tif» aelektie bij 4e aaaraAf, 4aa,r
toet em^eM«aate« «e<heu4t, .+

l'aar 4ese aehelia^; la I»e4etl4 veer jea^e
veaaea, «et eea war« aart ea eea keel veretaad» ia eea
tij4 Taa aeetaeefdea «et ijakeud* hartea. Zij ie %ede«14
Teer weaae» die eerlijk aeekea aaar laai oh t en kracht e»
te i^VtS, aaejr ffA.A.XRIID* ep te«at laa^a eea juist» -T>^.

HijksereeleidlAf Teer 71«aa4erea



GEGEN MOSKAU, OHNE WASHINGTON,
FUR UNSER VOLK, FÜR EUROPA l

EURDPRFRDMT
Kurzer Uberblick des EUHOPAFRONT-Programms t

Für den MENSCHEN, als ainzelperson betrachtet, wollen wir die natUr-
liche V.oraussetzungen zu seiner vollstHndigon Entfaltung schaffen»
mit Aohtung und Ehrfurcht vor seiner eigenen Art, seiner Lebensauf—
ga ba ,; seinem Wohlergehen, sowie seinem geistlichen Aufgang. Dies kann
nur lm Rahmen organisch aufgebauter Genia_inschaf ten stattfinden, wie s

die FAMILIE, die als Urzelle der Gesellschaft, in dieser Zeit der
Abflachung und Entwurzelung inoralisch und wirtschaftlich geschtltzt
werden soll.

"ERUF und BETRIEB, in denen die Arbeit nicht mehr als Ware betrachtet
-werden darf, sondcrn als Mittel zur mcnschlichen tóntfaltung und zum
Wohlergehen des Schaffenden selbst, sowie als Dienst an der Gemein—
schaft.

Das VOLK, da-s in seinem verschiedenen Stammen und Landschaften, aber
über Staatsgrenzen hinweg als einc Gemeinschaft behandelt werden
soll. Ehrfurcht vor Wcsen, Kulturform und Sprache jedes Volkes.
Schutz unserer V'ólker gegen den Kulturlosen Amerikanistnus und den
zersetzenden Linksintellektualismus, Vegbcreiter des Kommunismus.

Die EUROPJIISCHË VDLKERGEMEINSCHAFT. entstefcend einerseits durch das
Zueinanderwachsen der europaischen Völker (oinswerden) und anderer-
seits durch das von oben her auferlegen geeigneter Institutionen die
diesem Vachstum RUckgrat geben (einsmachen).
In dieser Zeit soll Europa, aus lebensnotwendigen GrUnden, auf den
Gebieten der Aussenpolitik (anderen Veltmachten gegenüber) der Heeres-
führung und Verteidigung, der Virtschaft, der Vahrung usw. oine völl—
ge Einheit bilden. Demgegenüber sollen die Vólker in eigenen Proble-
'~en und in der Êrhaltung und üntwicklung ihrer vblkischen Art die
gröss-tmögliche SelbstKndfgkeit besitzen.

Die Lage ist ja heute ao, da ss die europaische Völker SOLIDARISCH soin
nUaeen, ob sie es wollen oder nicht r und aleo auch ALLE zusanunen ar-
beiten und kampfen sollten» wénn EINES dor ouropaischen Völkor be-
droht wird. So soll ganz Europa auf der Seito der Völker stehen die
in ihren Uberseeischen Siedlungsgebieten von fremden Imperialismen
bedroht werden, und ganz Europa soll sich einsetzen fur die ¥ieder—
vereinigung der getrennten doutschen Gebieton. SUdafrika, Angola,
Berlin sind europaische Angelegenheiten. Diesem hangcl an Solidari-
tat sind alle Katastrophen der jUngston Jahrzehnte zuzuschreiben,
von der Teilung Deutschlands bis zum Verlust der Uborseegebiete.
Dies nicht allein zura Schaden der Europaer, sondern vor allem der
einheimischen Bevölkerung, die dem Kommunismus und Dollarsklaverei,
den schlimmsten Forraen des Kolonialismus, ausgeliefert wurden.
Darum sollte Europa die UNO, das Scheingericht im Dienst fremder
Veltmachte, sofort verlassen.



Don Klassenkanipf und Standesdünkcl stellen. wir die SO8IALE SOLIDARITAT
gegcnüber: Eintrncht der Arbeitsgeber vind Arbcitsnehrier urn zusararaen
einen ausreichondon Vfohlstand zu crobern, anstatt diosen einander
streitig zu machen. Der Gowinn einoa Untcrnehncns soll nach Leistung
untor allen dort boschaf tigten H and -f und Gei stesarbeitern verteilt
werden, so dass isic allinahlig Mitbesitzc-r worden können. Das ist dj,e
wahrhaf t soziale Lösung die der ganzen Gemcinschaf t suiti Vortcil

Das FREIE UNTERNEHNEN ist dor stürkste ^ntriob jodes wirtschaf tlichen
Vortschritts . Darun wendon wir uns gogen den Marxismus. der den
Allcinbcsitz durch oinen bruokratischen Staat anstreor. Wir wollen
eine breite Vortoilung des Besitzos über die ganze Gemeinschaf t .
Auch das Kapital soil der Gemeinschaf t dienen, sta t Hach t instrument
in den. HSnden kosniopoli tischcr Klieken zu sein. Ausschliesslich Cha-
rakter, Fahigkeit und Leistung sollen wertmasstab in der Hiërarchie
sein»

Speziell für ÜEHTSCHLAND fordern wir :

Wiedervereinigung aller deutschen Gebiete, iu 'Rahrien bewaffneter
:uropaischer Neutralitat, Ost sowic Uest gegenüber.

Vlir lehnën jeden Staat ab , die irgendwelche Schritte, die sich gegen
die deutsche Uiedervereinigïmg richten, unterstützt.

Als Landesverrat soll angesehen und bestrafft werden: Anerkennung .
der Oder-Neisse-Linie , verzicht auf Deutschlands Ostgebiete, sowie
jedo Aktion die diesen Gedanken fordern kann.

Selbstbestimnmngsrecht für Südtirol.

Drastische Beschrankung der Einwanderung von Fromdarbeitern.

Umv/andlung der "Ehtwicklungshilf e" zu einem Fonds "Europaer in Not"
zur Entwicklung der Wirtschaft in Südeuropa (Spanien, Griechenland,
Süditalien usv.) sowie für Hilfe an Südafrika, die Verfolgten des •
Sow jetfégimes U3W,

Vollen Sie mehr wissen? Schreiben Sie uns sofortl

DEUTSCHLAND : Europaf ront , H.J.Koschry, 85 NUrnberg
•••-•. Viilhelm-Löhe-Strasse 6.

NORDNIEDERLAND : Europafront, Postbus 28U, Groningen.

FL-:',"..':.".". : Europafront, Heidigard, Schilde (Antwerpen)

VALLONIEN ï Europafr»nt, Albaniëstraat 38, Brussel 6

EUDAFKIKA . : Europaf r]bnt, Posbus 172, Kemptonpark TVJ,.
i :

FRANKKóICH : Europafront, Bolte Postale 13, Le Pecq,
(Seine ̂  Oise)

Anschrifte für andere Lande auf Anfrage ï
*

*»-»-«* IA)
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DATUM BERICHT : 3 april 1964

n 730?"

DAT. 1 O APR,

Bijl»g«n t 1 ( Ma ) fotocopl» .

Bljg«nlot«n nog* ik
in d« Daitv* taal $»«t*l.d
r«ohta-«xtr«me ftyffftBt«Atit »*

towkomm ••» fotoeopi* van ••&
uitft«e«ir*& do«r d«

"v naar d* inhoud ***«•»

vmn ik 9 kovth*id«halT« nog* T^nri^zwi .
Voormeld pasfltt ie ia dj| *fgjPlogtn w«k«n in het g»bi«d

varsproid ia kringen d«r BtAtaeha F»io!,8part»l en d* 4«ugd

van d« !3R

Al B corr«»?ond«nti«-a^r«» voor K»darl&nd
lW, PoaVtea 284 Öroniagaa w .



GEGEN MOSKAU, OHNE WASHINGTON,
PUR UNSER VOLK, PUR EUROPA l

EURDPRFRDMT
Kurzer Uberblick des £UrtOPAFRONT-Programms t

FUr den MENSCHEN. als èinzelperson betrachtet, wollen wir die nattir-
liche Voraussetzungen zu seiner vollstandigen Entfaltung schaffen,
mit Achtung und Ehrfurcht vor seiner eigenen Art, seiner Lebensauf-
gabe, seinem Wohlergeheti, sowie seinem geistlichen Aufgang. Diea kann
nur im Rahmen organisch aufgebauter Geraainschaften stattfinden, wie i

die FAMILIE. die als Urzelle der Gesellschaft, in dieser Zeit der
Abflachung und Entwurzelung moralisch und wirtschaftlich geschtltzt
werden soll.

^SRUF und BETRIEB, in denen die Arbeit nicht mehr als Vare betrachtet
«erden darf, sondern als Mittel zur menschlichen Entfaltung und ZUD
Wohlorgehon des Schaffenden solbst, sowie als Dionst an der Gemein-
schaf t.

Das VOLK, das in seinem vorschiodenen Stammen und Landschaften, aber
ttber Staatsgrenzen hinwcg als cinc Gemeinschaft behandelt werden
soll. Ehrfurcht vor Vcsen, Kulturform und Sprache jedes Volkea.
Schutz unsercr Völkor gegen den Kulturlosen Amerikaniamua und den
zersetzenden Linksintellektualismus, Vegbereiter dea Kommuniamue.

Die EUROPXISCHfc; VDLKERGEMEINSCHAPT. entstegend einoraeita durch daa
Zuqinandcrwachacn der europKischon Völkor (einswerden) und anderer-
seits durch das von oben her auforlegen goeigneter Institutionon die
diesern Vachsturn RUckgrat geben (einsmachen).
In dicser Zeit soll Europa, aus lebensnotwendigen Grunden, auf den
Gebictcn dor Aussenpolitik (anderen Veltm&chten gogonUbor) der Hearea-
führung und Vorteidigung, der Wirtschaft, dor Vahrung itaw. oine v811—
ge Einheit bilden. Demgogenüber sollen die Völkor in eigenen Proble-
" len .und in der Êrhaltung und Entwicklung ihror vblkischon Art die
grösstnögliche SelbstKndigkeit bcsitzen.

Die Lage ist ja heute ao, dass die europaiache Völkor SOLIDARISCH sein
tallsson, ob sio es wollen odcr nicht, und also auch ALLE zusanunen ar-
beiten und k&mpfen sollten» wonn-EINES der ouropaiachen Völkor be-
droht wird. So soll ganz Europa auf der Scito der Völkor stehen die
in ihren liberseeischen Siodlungsgobleten von fremden Impcrialiamen
bedroht werden, und ganz Europa soll aich einsotzen für die Wieder-
vereinigung der gctrcnnton doutschon Gebieten, SUdafrika, Angola,
Berlin sind ouropaische Angclegonheiten. Dieeem Mangel an Solidari-
tat sind alle Katastrophen dor jüngstcn Jahrzohnte zuzuachreiben,
von der Teilung Dcutschlands bis zum Verlust der Uborseegebiete.
Dies nicht alloin zura Schaden der EuropSor, sondern vor allem der
einheimischen Dovölkerung, die dom Kommunismus und Dollarsklaverei,
den schlimiasten Formen des Kolonialismus, ausgeliefert wurden.
Darum aollte Europa die UNO, das Scheingoricht im Dienst fromder
Veltmachte, sofort verlassen.
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Dom Klassenkanp'f und StandesdUnkcl stellen wir die SQglALE SOLIDARITIT
gegouüber: Eintracht der Arbeitsgeber und ^rbeitsnuhT-nr urn zusaramen
oinen ausroichondcn wohlstand zu urobcrn, nnstatt diosen einandcr

• streitig zu machon. Dor Gewinn einos Untornchnens soll nach Loistung
untcr allen dort beschaftigton Hand- und Gcistcsarbcitern verteilt
werden, so dass sic allmahlig Mitbusitzur werden kttnnen. Das ist die
wahrhaft soziale Lösung die dor ganzen Guneinschaft zum Vorteil ist.

Das FREIE UNTEKNEHKEN ist der starkste ^ntricb jcdos wirtschaftlichcn
Vortschritts. Darun wonden wir uns gcgcn den karxisrms. der den
Alloinbcsitz dtirch oincn bruokratischcn Staat anstrebt. Wir wollen
eine breite Verteilung des Besitzes Uber die ganzc Gcmeinschaft.
Auch das Kapital soll der Gemeinschaft dienen,sta t Machtinstrument

j in den Handen kosmopolitischer Klieken zu sein. Ausschliesslich Cha-
rakter, Fahigkeit und Leistung sollen Vertmasstab in der Hiërarchie

,— sein.

: Speziell für DEI'TSCHLAND fordern wir :

^iedervereinifejung aller deutschen Geblete, ira 'Bannen bewaffneter
europSischer NÖutralïtSt, Ost sowie west gegenUber.

•»ir lehnen Joden Staat ab, die irgendwelche Schritte, die sich gegen
>iie dcutsche Wieé!ervereinig*ng richten, unterstUtzt.

Als Landesverr&t soll angesehen und bestrafft werdens Aherkennung
«ier Oder-Neisso-Linie, verzicht auf Deutschlands Ostgebiete, sowie
jcdc Aktion dio diesen Gedanken fordern kann.

Sclbstbestimtiungsrecht fUr SUdtirol.

Drastische Beschrünkung der Einwanderung von Fremdarbeitern.

. ümwandlüng der "Entwicklungshilfe" zu einem Fonds "Êuropaer in Nót"
zur Entwicklung dor Wirtschaft in SUdeuropa (Spanien, Griechonland,
Süctitalicn usw.) sowie für Hilfe an SÜdafrika, die Verfolgten dos
Sowjotregiraes usx/.

^~ Wollen Lie nehr wissen? Schreiben Sie uns sofort!
/ • • •

DEUTSCHLAND : Europafront, H.J.Koschry, 85 NUrnberg
Kilholm-Löhe-Strasse 6.

NORDNISDËRLAND : Europafront, Postbus 284, Groningen.

F. ' " : Europafront, Heidigard, Schilde (Antwerpen)

WALLONIEN : Europafront, Albanië1 straat 3», Brussel 6

f.Ul>AF.<!KA : Europafront, Posbus 1?2, Kenptonpark TVL.

FRiiMKUiilCH : Europafront, Doïte Postale 13, Le Pecq,
(Seine f, Oisc)

Antchrifte für andere Lande auf Anfragu l

1»-»-«V (A)
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Sinds december 1963 is in .Noord-Nederland de vervolging tegen onze
beweging losgebroken. Het begon met een opruiende uitzending van
de VARA (de rode radioomroep) die vijf minuten zendtijd aan ons be-
stede» ons blad toonde voor de TV-lens, net de nadruk op het Neder-
landse kontaktadres dat erin vóórkomt. Dit alles vergezeld van vui-
ge kommentaar en ophitsende lasterpraat»

Dezelfde avond vormt zich een opgezweepte menigte, waarin de kom-
muiiistische agitators duidelijk te herkennen waren, voor de ( .&:&•
van de landelijke voorzitter, in Groningen. Doodsbedreigingen via
de telefoon bezorgen zijn oude moeder een zenuwkrisis. Hijzelf moet
onder begeleiding van de politie naar zijn woning gebracht worden.

Tot laat i:i de nacht huilend gepeupel voor zijn huis. Meer dan 6O
anonieme telefoonoproepen met bedreigingen als : "Ve zullen je vel
wel krijgen71 en "vandaag of morgen wordt ge gekild als een varken".

Aan de Haagse Post wordt door één der kaderleden een intervieuw
toegestaan, onder bepaalde voorwaarden. De heren joernalisten ne-
men hdt niet te nauw, verbreken het geven woord en publiceren een
vervalst en leugenachtig relaas. Andere bladen volgen, en het
wordt een demonstratie van demokratische vuilbekkerij. Rechtzet-
tingen door onze leden geètuurd worden meestal niet opgenomen.
liet blad 'Wereldkroniek brengt niet minder dan vier blz. laster
over Europafront, eri aarzelt'niet er riog een vervalste foto aan
toe te voegerti

Het Nederlandse (l) kamerlid Polak iriterpelleert drie Ministers
over het f.eit dat onze beweging nog niet verboden is. Intussen
wordt ook verder persoonlijke terreur doorgevoerd, en onze mensen
hebben af te rekenen met pogingen tot broodroof en alle mogelijke
soorten drukking en verdachtmaking.

Éér. dii:;i- i ~> «ie tegenstander vergeten bij deze gemene aanval! dat
er ook in i:<;rcl-Neder'land oen groot aantal mensen zijn dio verre
van tevredon 'ijn wat het huüige beleid en de politieke atmosfeer
en die mot rjpan.r1'.:ig vachten op een beweging gelijk de onze. Sedert ,
dese karapanjo bo~or_ ontvingen wij een heel aantal brieven van men-
sen die ons h t-, r» ^imp'ati-G betuigen en mee willen werken • Velen
daarvan nebben voor hot eerst van ons gehoord door de hatelijke
perskommentaren. cf n'ctoerden meteen het adres toen ons blad op
het TV-schorm werd getoond l

Uit Utrecht schrijft ons een jonge man:

"Heron, .
U mag mij inschrijven als lid van de beweging 'Europafront1. Ver-
gun mij echter enige' opmerkingen.
re ctrijd voor een r. ioiwe Europese orde zal zwaar zijn, bijna on-
menselijk zwaar. De massa zich behaaglijk schurkend in zijn met



bromfietsen en TV1s begroeide paradijs is moeilijker te bewerken
dan de massa van de jaren '30, Voor hen was het een kwestie van al-
les of niets» thans verstikt iedere strijfikreet in het kleffe plu-
che der op afbetaling gekochte bankstellen! Daar komt nog bijt wij
worden in slaap gewiegd door co-existentiekreten. Alles wat "rechts"
is wordt als fascistisch uitgebannen. De gekleurde rassen worden
vertroeteld. De joden zijn heilig verklaard. De laatste aristokra—
tische geesten worden gedresseerd tot schapen in het demokratis—
che circus l

Uit deze chaos een Nieuw Europa op te bouwen is een gigantisch
weri I Alleen door de mobilisering van alle positieve krachten uit
ons werelddeel kunnen er nog resultaten worden geboekt l

Maar dan moet er ook gebruikt gemaakt worden van alle beschikbare
middelen, en dit met een ijzerharde houding tegenover alle senti-
mentele vooroordelen van onze hedendaagse z.g. moraal.

De diamant zal ons onze hardheid moeten benijden, willen wij een
Europa zien, dat als een bolwerk van kuituur en volkswil weerstand
kan bieden^ niet alleen aan het kornmunisme , maar ook aan de neger-
horden , die de huidige machthebbers thans, inplaats van spiegel-
tjes en kralen, geweren geven om de legers te vormen, bestemd voor
de uitroeiing van het blanke ras I I I

Ik kan niet anders dan uw beweging mijn dank betuigen voor haar
streven» dat ais een frisse wind over Europa waait, maar deze wind
zal tot orkaankracht moeten aangewakkerd worden» wil hij zijn doel
bereiken :

een NIEUWE EUROPESE ORDE.

Een abonnement op ons tijdschrift is te verkrijgen door storting
van 50 fr op Postrekening 9167.50 van T.van Uffelen - Strombeek
Bever. U krijgt dan tien achtereenvolgende afleveringen.

Het lidmaatschap van onze beweging kost 10O fr per jaar; leden be-
neden de 2k jaar betalen slechts 50 fr, echtgenoten van leden
slechts 20 fr.

VORF. NU LID VAN EUROPAFRONT !

Strijd met ons tegen de korruptie van het regime,
voor politieke hygiëne in ons land.

Strijd,met ons tegen elke verbasteringspolitiek,
voor het behoud van uw eigen aard»

Strijd met ons tegen het belgiciome van bonpapa,
voor de éénheid der Nederlanden.

Strijd met ons tegen Amerikaanse dollarslavernij,
voor een sterk, onafhankelijk Europa»

Strijd' met ons tegen kommunisme en rotprogressisme,
voor een Nieuwe Europese Orde I!l

Meld u bij EUROPAFRONT-Landsleiding Vlaanderen, Heidigard, Schilde,



ynm
I S D A T O O K U W M E N I N G ?

HEBT .U'EIGENLIJK. N.Q.S £EH MENING. ?
Kpm dan naar de openbare vergadering van EUROPAPRONT - VLAANDEREN

s_ op zaterdag 18 april, om 20.30 uur in de zaal Peter Benoit, Frank-
',— rijklei 8, Antwerpen.

Tegenover de morele dodenmarsj van het Westen, de bedreiging van
kleurvolkeren en bolsjewisme, de massale sloping van alle waarden»
binnen- en buitenlandse knoeipolitiek, stellen wij als radikaalste
middelf als laatste kans voor ons Volk en Europa,

EEN NIEUWE EUROPESE ORDE I

ALEX KEYZER (Rotterdam) spreekt namens Europafront-Noord-Nederland
over Europa als derde Wereldmacht.

JEAN-ROBERT DEBBAUDT (Brussel) handelt over het Dietse streven en
toekomstbeeld in Europafront-Wallonië.

RUDIGER VAN SANDE (Eupen) brengt de eisen naar voor van Europafront
in Eupen-Malmedy, de verraden en vergeten Oostkantons.

Een speciale boodschap van Europafront-Suid-Afrika l

NU rIOiST U KENNIS KAKEN ÜET DE ENIGE BEWEGING DIE IN DE GANSE
LAGE LANDEN ËH VER OV«£R DE GRENZEN STRIJDT

tegen de korruptie van het regime,
voor politieke hygiëne in onze landenl '

tegen elke verbasteringspolitiek,
voor het behoud van onze volkse eigenaardl

tegen het belgicisme van bonpapa,
voor de eenheid der Nederlanden!

tegen Amerikaanse dollarslavernij,
voor een sterk, onafhankelijk Europa l

togen kornmunisme en rotprogressisme,
voor een NJ.euwe Europese Orde l I l

Landsleiding Vlaanderen, Heidigard, Schilde.
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M A N I F E S T A A N D E E U R O P E S E N A T I E

r-
In on? vorig nummer verscheen de integrale U-KSI van dit m a n i f e s t . 7-oals toen bclocfd gaan we n: eei rc< . , . ;

~ Artikels punt voor punt . dit manifest trachten uit te leggen. Dit manifest vormt voor onze beweging Je grootste inspiratie
•, k>n. Het is als het ware een k Uraad , een leidraad'voor iie b e v r i j d i n g , zowel van Oostelijk Europa van Je komii ' .unisu* l i

d ik ta tuur als van Westelijk Europa uit de greep van het dollar-imperial isme. In dit nummer /.uilen w,. I n t h ^ o i i l / ^ k e l i j K

hebben over het eerste artikel van ons manifest : 'Noch Moskou, Noch Washington".

Het hoeft immers geen betoog, dat zo Europa zijn oucie fierheid wenst te he rwinnen , / i j geens /u i s t n - i . e p
kan doen op één van de huidige twee grootmachten. Ik bedoel na tuu r l i j k gestructureerde .-ootm.ichtcn. W a n t in k in u-
ook Europa een grootmacht, maar zij verliest veel van haar waarde door haar armzalige ve-rde eldhei/ fcur.-pa i* i e ü ^r ..-t-
mach!, maar heden enkel m potentie. Om van Europa een wereldmogendhciJ te maken. m.-ei dit a! hei u ir- h. -;•-".•
worden . Het moet zichzelf ve rn i euwen , en zich op nieuwe maatstaven beroepen. Hiermee bedoel ik Jat het v.u; z i j . . ..:-
•.jirc •. i s t a t ' . i ! . wa .uü . her - ( i v e rkee r t moei , vergaan tot eer. v o l w a a r : ; s r . i i iv idu. dal u- n -Ji-g v \\<-<'\-: a f ' ' . . - i ' • • . ! . • :

Het is uu .Tecies met al te moeilijK om in te zien uai sinds de laatste europe->c burgo
machten (in casu de USA en de URSS) zich als ware europeanen-haters ontpoppen. Immers, onder het r u . t n .
B e v r i j d i n g ' zijn zij er in geslaagd om alle . uropese kolonies in handen te krijger. , en di t n a t u u r l i j k m, t Je MC ir. v.-.i. .. 'v
weldenkende progressisten" . IV oorzaak van hun wcldenkendheid e. n progressisme . dat i,;miurlij« a l t i j d é e n / i j u i j .-,er: t. i i-progr

zullen we hier maar bui ten beschouwing laten.

DE U SSR ._ BU VOORBAAT UIT GE SCHAKE1.D
iei ïigt met in de bedoeling van dit ar t ikel c.e.i uitvoerige ideologische aanval te ve r r i ch ten . Pat /..tl \ % c l
..iimnier:. Maar als tegen het kommunisn ic hier zeg. .e n dat Je USSR b i j voorbaat uitgeschakeld i; u i t i\g -er ^- . .u; .
de n a t i e ^ . dan hebben w i j hu-rt . ,L welbepaalde redenen. Wij kunnen geenszins dulden dat il e USSR. "i;der m>..m v .n, l - . , n.
. - i i n iMi . - eh e ideologische vo rming , er een gaus legi r var. ondetmijningsagentcn op nahoudt e-u ün op ONS gron^cbu -.: - • •'
\\- bed. elii :^ van de BeLsvhc KtMiimnr.ist i .-che P a r t i j en andere analoge spkmnagcnetten h i.iet ,:o::^i c.e K la:igeü van e.«

' -
uk r-, ie vcr iUóiiei i .
, u:. i : . . -a>ie v .111 de I
. . . ; > i :;;. er l . ia t ro l l e i .
/!, v e r a n d e r d z i jn . Op

maar wel de weerbaarheid van onze bevolkingen aan te tasten. Zij d. ei, nuts anüc^ c.ai. . e i , ^
..IA i i ;>-o r . j ! iordei ; v , ' , r Ie bereiden, l i e r wordt hoog t i j d dat IEDEREEN Jat begint ir. te z ien. eu

a l l e r l e i val i , .-e.-u.-nten van "dt komn.unisten z i jn ve randerd ' . Ja, we hebben het ge / .KI ,
lf werd door de vopo's de schone jongeling. PiulSohulz. IS jaar . aan de berlijns,ze

. - i - r ee r jev i ' lu " PAT i<. v. at ZIJ nocmei. " vtoedzamt' koc 'xu ten i ie" :.' Eti wel . ^ mogen het gerust hebben van mij: .
r i :• Ik"s : i euvL- l h w v c r :, ,,:. ^ r l i J K . s i M i . ' v c . - r e, v r i jhe i , : ; :; , , : ; , i fhankeHjkheid van ons v a d c r U n d . Europa, dan t. m.x

• v e r k w i j n e n in kommuni.- t i -e: ; . . - o i - . - v n f r a i u x.ur.pi . . i - i ik SU te laks zou geweost zijn :.'

l ' l j JUH- I>ER l ' .S__A.
S. ^:- de ver.-üU'ii. - i . ' - ' - i • \ i l . tT l i - i ' . .

: .:.• •?<• , . ' u

. - e i aa.! w.il hebben gezet , voeren /e de meest subtiele oog-
!a':,ue;i, r en aan de kc-nimunistische moordhorden. En vervolge

: enu i' i i i ..:.der. halm. kwajnen z i j met het Marshall-plan aan-
w r d i i . ü.i-: H.iropa v e r s c h e e f t . in ru i l vooreen "welwillende"pro-
' , V i j \ i r l . - r n : .. i ;K r e t - i v , - l g c n s het Verre Oosten, het Midden Oosten,
; .. • ,^ ' ,ero .n van Z t i i d - A f r i k a ei; de enkele eigendommen



, i. - ta ters enkele zeer edele, gebaren verricht ten gunste van ons westel i jk Binvra r:;.iu:
. - . s i i . Ik kan het best vergelijken met oen volgend voorbeeld . zij bijvoorbeeld >.••.:••> vv.- t :^ >

. . ' . ' t i . i r t e i u s heeft . Het kind wordt opgenomen door zeer lieve ouders (hier het go v:: n \ a n \'.>,

. ' c : ; l i . ie 'Ie s i tua t ie in elkaar zit. En van de invloed die ;;ij genoten tij tiet idncï. r i u b r i e ' i . • :
• u i \.ci al /.ijn bezittingen te beroven. Wel dat is met Europa gebeurd. Maar t--mr aai ! • • ; . ;
i we.- WIL gaan. en lot de vaststelling !<omt dat hij bedrogen werd. Wee dan tU- s t in fo ' . i I t r , i

, .n;. . \ IT Europa is de tijd aangebroken van morele hccopstanding. Wij hebbeu j;ee:i s t K - f r i u K -
. belangen te verdedigen.

B o v e n d i e n w i ' i d t liet hoogtijd dat de Europeanen gaan inzien dat langer flirten met de USA fa taa l zal *.inu
k wen. • ; , dat de staters het er op gemunt hebben om ons vuile streken te lappen, maar toch bc :i ik er v a i .f.
nooit / u i l en nalaten ons in een boekje te drijven indien het er op aan komt hun eigun belangen te U d n d h a i
i lerhaKi Jour de staters heel gretig ab wisjelwaai met de sovjet, en dit belangt zowel r>e!ge< , als uu v . r - :
wa l / . , i 'T nok van deuken.

.-,. ! i - i m i i c n wi iicel makkelijk goeie vriendjes zijn met de USA, maar w i j dulden GEENSZINS la : :> > • •. • n SA -Kol < ik i! K
,- . i j i : . W i | w i l l e n ZELFBESCHIKKINGSRECHT VOOR HET EUROPESE VOLK. We zijn dus f u n d a n w i t c t . n . r , , , , , ;> .t • .-;.:<
we .-i-hu , STEEDS zullen blijven bestrijden zijn de kcloniahstische neigingen van cle States. IU-. . :<-: v . : ' ..U: ->' .1 > t i: • •
• i -n.i>' h 'nolui,beren, door een groot aantal dollar-investeringen. Indien de huidige ontwikkeling b'.;jr x noure.: •/..<' . i
i i t i l i j.'.ri ii meer dan de helft der Europese ekonomie in handen zijn van het dollar • imperialisme en oreren we i •. :: U a l l •
sir t :,;o!' ' i i i te worden, met alle gevolgen vandien. Wij hopen echter P.owel voor de USA als v.ïe-r t ;>/•.'( dat !K i '.<-.• i'

n . i .-' 'o nu ü. Dan immers zullen wij ons genoodzaakt /.ie.r. beroep re doen op onae. laatsti reo ! ,:>bi'i i i . r . i l . i ; <
. . . t i U1..- . .u. A1.1.H anietikaanse. bezittingen in Eurcipa -v

.t MOET wakker worden. Europa moet zich bewust worden dat blindelingse overgave niet de gv»-de i>pl.<v-i : . , ' is. ,.
maar event jes dat m de USA een man aan het bewind komt die ons laat steken. Wat zal ei dai : var. ons ^i Ivaiv

'•••' i i i .: jni liUnpe prooi voor «Je rode. diktatuur, ondanks het blindelings vertrouwen in onze stt:rke. vrv. i;i: .' In DA l' WII . I .LN
• - . u v i - K i u : ; n r R p x :::
>v'i n . i . i t i i ZlU r OU/A: t iMfkon i s t kunnen waarborgen. En daarom eisen wij onder andere een EIGEN El.'ROPESr: K E R N M A C H l " ' . '
l M in;i ti nu wi j eigenaardij, genoeg de houding van "l'illustre majesté (^harl es Ie Premier" '

r T, .1:11, i i i i v . . n w i j , .'.oals l' -ceds weet vuri»;t. ti tuTistanilers var. ?.ijn binnenlandse politiek. Ik weet nut of U ervan op
;. ,;!. l - i i ; i n..tar F r a n k r i j k i ï . naa-t cle Ui den acuter het ijzeren gordi jn , het land in Europa, met het grootste aantal

; . ! • • • ' .'-. v . ü . ^ e i i e t i .'.' Dit . ' ve r t rc f t ruimsschoot^ 10 maal het aantal politieke, gevangenen in Spanje of in Griekenland.

• J ... i ,. • , t , • > ; ; n . 'v i r de States is SPONTANE l ie fde op GELIJKE VOET .'

Herman de Schrijver.
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VOOR EEN EUROPESE PARTIJ.

(~~ V o o r r a n g van de " P o l i t i e k "

^ Eenmaking van Europa zal dewerkt worden door de actie van de Europeanen, bewust van het levensbelang dat ze vertegen
... 'igt. Deze Europeanen moeten zich scharen rond een leidend idee, dat van een Eén- en communautair Europa. Maar er
üient wat uitleg gegeven over deze groepering.
Er zijn verschillende manieren om een groepering te vormen, al naargelang het beoogde doel, een voetbalploeg, een religie-i*.
„rde, enz. Het doel dat wij nastreven is er een met politiek karakter : wij willen van Europa een politieke eenheid maken.
voll edig onafhankelijk, en het aldus organiseren. Deze eenheid is voor ons de voorwaarde tot het voortbestaan des Europeanen,
1.1. z. dat ze het kader daarstelt dat nodig is voor onze vrijheid, onze ontplooing. onze vooruitgang en onze missie of zending.
Zonder dese eenheid zijn de Europeanen in de hoedanigheid van Europeanen gedoemd om binnen afzienbare tijd te verdijnen.
Wij weigeren deze verdwijning, niet alleen omdat er geen enkele geldige reden toe is, maar vooral omdat ze. daar zi jn we van
overtuigd, een ramp zou betekenen voor wat men de "beschaving" pleegt te noemen.
tiet doel dat we beogen is dus van allereerste belang, want het is de grandslag van alle andere doelstellingen die er rechtstreeks
van afhangen. Het heeft dus een absolute voorrang : de voorrang van de politiek.
Het is de politiek die heel ons leven regelt, door onze levenswijze te organizeren, onze gedachtengang te smeden, onze reflexen
er i • voeden, enz.... "De Politiek", of wij het willen of niet, is er, op elk ogenblik van ons bestaan.

D E P A R T I J
Om een politiek doel te bereiken is de beste vrom van groepering de partij. Waarom 1 Omdat een partq betekent :
- CA» politieke KEUZE
- L . verbintenis, een OVERTUIGING

s~*.en discipline van daden, een WET
/•"•mder die vorm kan de samenhang van de leden en hun gezamenlijke actie bewaard blijven.

Maai de partij die wij voor ogen hebben is meer dan een gewone politieke partij. Ze heeft wat gemeens met een religieuse orde.
Niet toevallig , niet uit fanatisme. Het belang van ons doel is inderddad zodanig, dat de verbintenis die we van onze leden vra-
gen, dieper gaat, en ernstiger is dan een gewone politieke keuze. Wij weten dat we de enige mogelijkheid vertegenwoordigen om
Europa te doen voortbestaan. De verbintenis die we vragen is er dan ook een van strijder en apostel.

'De part i j voor ons, heeft niets gemeens met een groepering, opgericht met het doel een aantal vertegenwoordigers te laten
. rkiezen in een bestaand politiek bestel, zelfs indien we om tactische redenen deze metode kunnen aanwenden. Deze partij

moet 'Europees" zijn, want zij moet boven het nationale, het plaatselijke, uitsteken, De Partij, zoals wij ze willen, staat
boven de nationaliteiten, want het is juist haar bestaansreden. De Inzer van onze strijd is totaal. Wij beschouwen ontzelf a b
Europeanen met volledige rechten in de Europese aangelegenheden.

D E B E S T A A N D E P A R T I J E N
De noodzaak de partij uit te bereiden over gans Europa spreekt vanzelf als we de mogelijkheid onderzoeken een Europese éénheid
te bewerken langs en door de bestaande politieke partijen. Inderdaad zijn ak deze partijen eng-nationaal en voor alles nationaal,
wat ze er ook over vertellen (tenzij de communistische partij, en dan nog .' . .) Maakt maar even een lijst op van de verschillen-
de Europese Socialistische Partijen, en ge bekomt evenveel verschillende socialismen.

D E E U R O P E S E G R O E P E R I N G E N
Er bestaan verschillende groeperingen, verenigingen enz.. met een Europees karakter, en dat is zeer goed. Nochtans streeft
""'er van die groeperingen een appart doel na. eigen aan zijn karakter; geen enkel beoogt het essentiële waar al het andere
v .m afhangt; de politiek. En juist die "politiek" is van primerend belang.
Al deze verenigingen en groeperingen zijn nutteloos, zolang ze onderworpend blijven aan plaatselijke politieke variaties ;
'& blijven nutteloos zolang een deel van Europa het recht blijft behouden zich los te maken van de rest van Europa. Wij
..ntzeggen aan om het even welk deel van Europa zich los te willen maken : het Eitropese belang is één totaal,ondeelbaar.

* • • / • • •
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HET ECONOMISCHE
'.ot is anderzijds onmogelijk de politieke eenmaking te bekomen langs de economische. Dit idee il va verspreid. Het Europa
dat men sinds zoveel jaren tracht op te bouwen langs die weg. is ver van afgewerkt; en zo het dan toch mocht lukken, zou het
oen zeer broos Europa zijn. zo breekbaar als de economische belangen zeif, en even kortzichtig. De Economie vraagt geen geloof.
Het econmische is een uitzetten van waarden, dikwijls zelfs zuivere speculatie. Bij het zien van al de investeringen van de USA
in de gemeenschappelijke markt, zou men gaan geloven dat de Amerikanen meer vertrouwen hebben in 't Europa der Zes. als
de Europeanen zelf. In werkelijkheid is voor het grote kapital der USA de geleenschappelijke markt een voor het ogenblik guns-
tige zone voor speculatie.
De Politiek daarentegen vraagt het inzetten van zijn persoon .
Het voorbeeld van de onenigheden binnen de gemeenschappelijke markt is tekenend voor war zich zou afspelen is een op
economische grondslag verenigd Europa. Hetgaat er niet om lokale belangen achteruit te stellen in 't voordeel van andere.
Waar het om te doen is, U alle Europeanen te doen inzien dat het welbegrepen belang van hun streek in elk geval een verenigd
en communautair Europa is.

H E T E U R O P A D E R O V E R E E N K O M S T E N
Het is eveneens onmogelijk de eenmaking van Europa te bekomen op basis van akkoorden, of overeenkomsten, zoals het Frans-
Duitse Vriendschapsverdrag; want deze overeenkomsten veronderstellen steeds twee verschillende staten, en wie zegt verschil-
len J, zegt tegensteld. Het verdrag veronderstelt twee verschillende partijen, en bevestigt in zekere zin dese verscheidenheid —•,
(Dezelfde redenering geldt voor de akkoorden tussen verschillende "Europese" partijen, en toont de noodzaak aan van een

c uu a liseer de, uit één stuk gehouwen partij),
i . 11 verdrag is altijd in zeker opzicht een "niet-aanvalspact", 't. t. z. dat het altijd op een of andere manier een transactie be ~\, waardoor onvermijdelijk de bewegingsvrijheid van beide partijen beknot wordt. Deze noodzakelijke beknotting van tic.

vrijheid van beide partijen beknot wordt. Deze noodzakelijke beknotting van de vrijheid in een verdeeld Europa, zal automa-
tisch wegvallen in een Europese éénheidsstaat, want de eenmaking zal Europa practisch onbegrensde ontwikkelingsmogelijkheden
bezorgen.

DE A F M E T I N G E N VAN DE P O L I T I E K W
Men moet onverantwoordelijk zijn om de reusachtige ongelijkheid niet te zien tussen de reeds bestaande blokken (USSR, USA
China enz.) en een Europees alleenstaand land. Op dit ogenblik bestaat er dus, op nationaal vlak. geen politiek meer die
iin heeft. De problemen waarvoor de mensheid zich geplaatst ziet. hebben tenminste de afmetingen van de werelddelen. De
USA en de USSR, dank zij hun macht - 1.1. z. enkel en alleen omwille van hun militaire macht - zien de problemen op wereld-
schaal, en hun belang voor allebei, is dat er nooit een politiek-één Europa bestaan.
Z K h vasthouden aan plaatselijke politiek betekent dus afstand doen, het is verzaken aan de grootheid van Europa en zijn echte
.Tljl 'ld.

Daarom is het dat we overtuigd zijn dar een Europese partij, zoals we ze hebben beschreven, van levensbelang is voor alle
Europeanen.

-N,
^_ Quittelier

3e Europees Bureau

i Jerhavig artikel mag overgenomen worden zonder voorafgaandelijke toelating en zonder kosten, mits als enkele formele
orwaarde de bron te vermelden en het adres ; "JONG EUROPA"
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M A N I F E S T A A N D E E U R O P E S E N A T I E

1. NOCH MOSKOU. NOCH WASHINGTON
We hebben de plichi :jssen het sovjetblok e. Jat der-L'. s. A. een sierk en groots vaderland uit te bouwe.:, een
harmonieus, unitair en kommunautair Europa, en uit opdat wi j ZELF, 1,1 - j . r i j he id , ove: oni:e 'nv-kornst
ze Ion !\n beslissen.
In ue arena der naties is Eur ;ii .:e rote broer, die sterker is en van een grotere ondcrviaJing geniet. Het
heeft «Jerhalve geen zin om over ^,. liuropa te spreken als derde macht. Men kan echter enkel spreker. •.;.«./
een Europa ais eerste macht. Voorrang behoort . :.s I-'FITEUT-: roe.
iir,:..ers, dank zij de bijzondere vruchtbaarheid van haar x u . t u u r . is Europa de enige bakermat van een bes-
^!i:iving die door de gehele wereld wercl overgenomen. ENKEL Euroj a bcint een wer»di)Ri- ! .ui tuur , van^.-_.
zijn groot voordeel op de Verenigde Staten en kommunisusch Rusland.die slechts in het bezit zijn van e ^ i i bes-
chaving, uit ONZE kuituur ontsproten.
Deze beschaving echter, die de kuituur is ontgroeid, is ver ,A '. : tot een volledige siereliu i , Oie ;.'t
uiting komt in een geleidelijke overgang naar barbaarsheid Daar Europa echter politiek overschaduwd worü i
door Motkou en door Washington, wordt zijn kuituur ondermijnd. Zij loopt derhalve het gevaar te vers tar ren
in het kader van haar beschaving.
Enkci een unitair Europa kan heden de onontbeerlijke historische voorwaarden scheppen orn deze kui tuur te
redden. Niemand immers kan Europa vervangen in haar humanitaire ^e-ii^i.ig.

2. VAN BREST TOT BOEKAREST. GEDAAN MET YALTA
Het verenigde en korrmunautair Europa strekt zich uit van Biest tot Boekarest. Heden ten dage is zi j nog
ontstolen van ru in . ..c helft van haar grondgebied. Miljoenen landgenoten zijn sinds 20 jaar onderworpen
aan de kommunistische diktatuur. Onze bedoeling is hen te bevrijden. Oost -Duitsers, Polen, Tsjechen,
Slowaken, Hongaren. Bulgaren, Roemenen en Joegooslaven ook zij : ;n Europeanen. Zonder hen is Europa
onvolledig, zonder hen is Europa verminkt. "*",»•*
Een van onze hoofddoelstellingen zal dus blijven : een uitwissen van ee /.volgen van het amcrikaansc ver-
raad van Yalta. Dit zal in de geschiedenis steeds gebrandmerkt blijver, als een voorbeeld van de onntarht
.. • . iv.h-.jiu \u . i de kapitalistische plutocratie.

3. VLÜCHTELUNGEN UIT DE OOST PROVINCIES, EREBURGERS VAN DE WESTELIJKE PROVINCIES
De vluchtelingen uit de oostelijke provincies worden in het westen steeds ontvangen met een zekere KOELE

..'ij eisen voor onze broeders uit het OOM- r. onmiddellijk het ejropese burgerschap, dat hen recht moet ge-
/ L I I op alle burgerl i jke en politieke voordelen in GANS westelijk Europa.
De vluchtelingen uit het Oosten zijn hier THUIS. Wij dulden geenszins dat zij vereenzelvigd worden met
gedulde vreemdelingen.
V 'hu -hu l i i i gcn i:u ' H ; ( Visten. L' bent volwaardige europese burgers .'
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E u r o p a za i .: ic l i d u ^ 1:1 21)1. - t r i j i l on; / ; j i . . • : . . L |"|......;.,. ' . i l - h-, .J n > , , : > \
tegel: het y a n k e e - n i d i c r i . i i i - . i i i ' .

Olli a. ; t l-kon;i i l! lülMlH iv i ,K t :i , i< t;. : ..!. .: ,c .; J.,i ;» r . - i x t .v... • , • - . ! • ; i l ' h r i , . i' W i v - • ,

r e r geeü<./:i;r d . onbekwame i • , , orn.pte . ; . . : , - , - . . i . , i,, ;-, .. ; : ; :.. . , ^ i , , . . . . . , ; , • . : • , . , , . > . r . . . . . .
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Onze s t r i jd , een str i jd om Europ. , . /..,! i w , , , rk i w i j . u . . k r i e l , - i j i i N A A S T .c . i p o l i t i e k :, k:onnniis_che s t r i j d . O(>1
een iiJeol.igj^he k a ï i i p a ^ n e . du lm - r r - • • ; K v , , : , m i , ^ n . ; i ; u i ; i : i i i e . v!.n ,il:- a lgemeen heelmiddel schijnt door u
gaan. zal vervanger , Joor on/A u .'.h.-! i - . :, : - . \ . i t i , .^ ovi : .:i l : ' . ' iv'P:-[:Sr «.•I:M!. :I:N>(. 'H Al'
Deze opva i t ing z j l c t n c indc su I K ;. ,,; . ;,. t ; . , . . . . . , ^ j . , , M M l l t v ; l ! . ,,, u,,^,,^. l iu walgcl l vai. 1)Ilzt. üeiuoeratu ,:

maar nergens een wissehdeaal vniJ i L , . ,.-.,- ,.:, v UOL- n. C I - L , hjiven.,; i n i n u ^ h i l i s m e hun onderwerping aan het
rode imercnnest a fwach t» . , i .

Aan diegenen die „ntgocx held ^ ^ p . , rk UK KI .U- d, n . v . , t a t i e », u / . J i : en ,an die^enui die door wanhoop of dv>or
ergernis naar het kommuimtischc kamp /,- u.j-. a l j l i j d i . ; : . h .ciuc,! w n een LEVENDE IDEOLOGIE, het n a t u m a a l -
europees ku t i imunau tanvu ie .

11. TEGEN DE STERIELE "KLASShTsSTK

Wij strijden vo.ir de ontvoogdmg van het prole t jn;u,t W i j / u l l e i . ei iu> . r de arbeider- bevri jden door hen hun w a a r -
^ dlgheid en veran twoordehjkheu t e r u g t , - u-ke i .:., - t üov i t ien tot eoi r.,od mieremies t te herleiden. Wi j ge-

loven hovend u- i . je.asziib in een eeuwicoute iKk k l a s M usu i jd Onze hiërarchie zal gebaseerd z i jn op het WERK
van eenieder, eui-.'e nratstaf voor z i jn waarde W i j v i i : i een dynamische gemeenschap door samenwerking van

,— al diegenen .'.K , • Jeel van ui tmaken, /.owel imJu»tru Icn arbeiders als middenstanders
V '

12. VOORRANG VAN DE PRODUCENT OP DE FINANCIER.
Europa is geroepen om DE sociale en politieke revolutie te verwezen lijken du' do wrsltiv.ii democratie OF de tyranmekt-
bureaucratie zal vervangen door het kommunautansme. Dit kommunautarisme is gefundeerd op de voorrang van het
individu, bewust van zijn volle verantwoordelijkheid, en op de voorrang van de producent op de financier.

_ INDIVIDU OP HET "MIERENNEST" .
Het individu met zijn persoonlijke kwaliteiten is de enige bouwsteen van een gemeeschap. Hij heeft de bovenhand
op de gemeenschap, Maar h i j is persoonlijk verantwoordelijk voor zijn doen en laten ten opzichte van deze ge-
inei-n»chap, waarin en waardoor hij leeft.
De amerikaansc en de sovjetideologiè'n bieden aan de mensheid slechts een toekomst van robot. Een robot die ver-
bruik t , een robot die stemt, kortom een robot waarvan men de slaafse onderdanigheid organiseert en uitbuit.
Daartegenover stellen wij een maatschappij bestuurd door de enige waardevolle democratie, die der persoonlijke
geschiktheid.

14. EEN KA MERJJER EUROPESE NATIE EN EEN EUROPESE SYNDIKALE KAMER.

Wij denken dat de beste constitutionele formule voor een unitair en kommunautair Europa zal bestaan in :
- Een politieke Kamer , de Kamer der Europese Natje, gebaseerd op de werkelijke waarden van de verschillende

europese provincies.
- üen Europese Syndikale Kamer, die de belangen zal behartigen van de verschillende ekonomische sektoren, en

dit in een Europa dat zal bevrijd zijn van ELKE buitenlandse financiële en politieke overheersing,



15. EEi: ZORGVULDIGE VOORBEREIDING VAN DE VERSMELTING DER EKONOMIES EN DER INSTELLINGEN VAN ONZE
OOST- EN WESTPROVINCIES.
Vanaf HEDEN moeten instellingen in het leven geroepen worden die in staat zullen zijn op doeltreffende wijze de
HERENIGING van Europa te verwezenlijken, dat sinds 20 jaar kunstmatig isverdeeld;
In de oostelijke provincies, waar de ganse industrie eigendom is van de kommunistische staat, zullen alle onder-
nemingen geleidelijk gedenationaliseerd worden en aan de kaders en arbeiders worden overgemaakt. In onze oost-
provincies zal het staatskapitalisme plaats maken voor het eigenaarschap van alle producenten.
In de westelijke provincies zal het amerikaans kapitaal onteigend worden. Immers de overheersing van de west-
europese ekonomie door de amerikaanse financiële wereld maakt a priori een hereniging van Europa onmogelijk.
Bovendien zijn de liberaal-plutocratische strukturen van westelijk Europa verantwoordelijk voor het wantrouwen
dat vele van broeders uit het oosten begeestert. De Europeaan van het Oosten wenst niet van het executiepeleton
naar de elektrische stoer verwezen te worden, m. a. w. van een uit buiting door het russisch staatskapitalisme
naar een uitpersing door het amerikaans kapitalisme.
Om de hoop en vervolgens de wil tot hereniging bij onze broeders van het Oosten aan te wakkeren moeten we eerst
kommunautaire strukturen schenken aan het Westen.

16. EEN EIND STELLEN AAN DE EKONOM1SCHE KOLON1ALISATIE VAN WESTELIJK EUROPA DOOR DE DOLLAR.
In het Oosten wordt Europa gekoloniseerd door de kommunistische soldatenhorden en politiehonden. De gevangenis
is er het symbool van.
In het Westen wordt Europa gekoloniseerd door de yankee-trusts en holdings. Hier is de bank het architectoraal
symbool.
Heden is Westelijk Europa geenszins politiek onafhankelijk. Immers de voornaamste voorwaarde voor politieke on- "
afhankelijk is een zekere ekonomische onafhankelijkheid. Omgekeerd, is een Gemeenschappelijke Markt, zonder
een onafhankelijke Europese autoriteit, niets danrcen gestandardiseerd exploitatiegebied van het dollar imperialisme.
De financiële wereld van Wall Street, die het grootste deel van de Europese industrie kontroleert. stelt Washington
in de mogelijkheid aan Europa zijn eigen politiek op te leggen. Wij zullen echter het amerikaans kapitaal ontei-
genen om onze eigen bezittingen te beschermen n aldus onze ONAFHANKELIJKHEID af te dwingen.

17. EUROPA MOET NEUTRAAL BLIJVEN. MAAR DAN EEN STERKE EN GEWAPENDE NEUTRALITEIT.
Europa moet sterk en neutraal zijn. Het moet zich bevrijden van de voogdij der U.S. A. Deze neutraliteit kan
worden onderhandeld met het sovjetblok met hetwelk wij bereid zijn vreedzaam samen te bestaan. Onze neutra-
liteit zal echter gewapend en waakzaam zijn . Immers, gezien de imperialistische neigingen van het kommu-
nisme, dat nog steeds beweert de ganse wereld te zullen onderwerpen, is dit vreedzaam samenbestaan slechts
mogelijk indien we blijk geven van een permanente waakzaamheid, gebaseerd op een grootse militaire macht.

18. DE N. A. T. O. EN EUROPA. EUROPA MOET ZUN EIGEN KERNMACHT HEBBEN.
Heden, en dit in afwachting dat Europa zelf zijn verdediging kan verzekeren, moet de N. A. T. O. bewaard
blijven. Het doel van een unitair Europa zal zijn : een geleidelijke vervanging van de N. A. T. O., die al te
zeer door de U.S. A. wordt gedomineerd, door een eigen, zuiver Europese verdedigingsorganisatie.
Europa moet dus over zijn eigen kernwapen beschikken. Immers, spijtig genoeg, is heden een kernmacht de
enige waarborg voor de Europese neutraliteit tussen de twee grote rivaliserende blokken .'

19. EUROPA MOET ZELF DE VREEDZAME COËXISTENTIE MET DE U. S. S. R. BEKOMEN, ANDERS ZULLEN DE
AMERIKANEN HET OP EEN KOOPJE SLAAN MET MOSKOU.
De eerste doelstelling van een unitair Europa zal steeds de hereniging zijn.
Zo is de ontruiming van de oostelijke provincies door het sovjetleger een van onze eerste objectieven. Het vol-
gende protocol moet aan de U. S. S. R. worden voorgesteld : ontruiming van oostelijk Europa door het rode leger
in ruil voor de uitschakeling van elke militaire aanwezigheid van de Amerikanen in westelijk Europa.
De grondregel van de europese diplomatie moet zijn : een vreedzame coëxistentie met de U. S. S. R. Enkel een
sterk en herenigd Europa zal Moskou er toe brengen in te zien dat ook zijn belangen ermee behartigd worden.
Dit wil echter geenszins beduiden dat wij BINNEN eigen grenzen het russisch kommunisme zullen dulden.
De eerste blijk van goede trouw vanwege de sovjets zal de hereniging zijn van de Duitse provincie van Europa,
en de aanwezigheid van het Europese leger op het volledige duitse grondgebied.
Indien Europa zich echter niet spoedig verenigt om vervolgens met de U. S. S. R. in vreedzame coëxistentie »a-
men te leven, zullen de U. S. A. en de U. S. S. R. voor eeuwig Europa verdelen, of beter uog : mischien zal
Washington zijn BORG- Westelijk Europa - uitwisselen voor een territoriaal voordeel ergens..1' 'crs ter wereld.
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20. FASCISME EN ANT1-FASCISME ; ANACHRONISMEN.
Fascisme en nazisme zijn historisch voorbijgestreefde verschijnselen, en geen politieke werkelijkheden meer.
Vandaar dat elke fascistische «n anti-fascistische polemiek kinderlijk Is ; en bovendien anachroniek, onnuttig,
om niet te zeggen schadelijk voor de toekomst van Europa. Het neo-fascisme ia een ROMANTISME dat abso-
luut te veroordelen is, al ware het maar om zijn volledige ondoeltreffendheid, aan zijn aard zelf verbonden.
Wat het neo-anti-fase isme betreft, het is een paard van Troje dat uitilidtead ten dienste staat van Moskou,
althans voor het ogenblik. In politiek kijkt men voor zich uit en keert men niet voortdurend terug naar het ver-
leden.
Bij ons is er plaats voor IEDEREEN, op voorwaarde dat hij zijn politiek verleden in de vestiaire laat .'

21. HERENIGING VAN DUITSLAND DOOR DE HERENIGING VAN EUROPA.
Het probleem der hereniging van Duitsland - dat deel uitmaakt van het probleem der hereniging van Europa -
en die haar conditionneert, moet onder handeld worden in het kader der neutraliteit van Europa. Het kommunii-
tisch blok immers zal nooit de hereniging van Duitsland toestaan, zolang westelijk Europa onder de sloef zit van
Washington.

22. TEGEN ELKE VORM VAN RACISME.
Onze doctrine is gebaseerd op de fundamenteel verschillende kwaliteiten van een individu, en NIET die van het ras
waartoe men behoort. Wij zijn dus fundamenteel antiracistisch ! Daarom verheffen wij ons met klem tegen ste ont-
plooiing van het blanke zowel als van het zwarte en het gele racisme. Meer in bet bijzonder zullen wij nooit een
anti-biank racJsme dulden, dat op een schijnheilige wijze vermomd wordt in "antiracisme". Het antiracisme ü
nieBdan een werktuig om Europa te ontmantelen en om bij de eenvoudigen van geest een gevoel van schuld te doen
ontstaan dat later zal gevolgd worden door een politiek masochisme."S

23. AFRIKA. VAN NATURE UIT AANGEWEZEN OP SAMENWERKING MET EUROPA.
Afrika moet in symbiose leven met Europa. Zij is er het natuurlijke complement van. Onze plicht bestaat er in de
volkeren van Afrika te associëren door hen met alle middelen te helpen om het materieel en spiritueel ontwikke-
lingsniveau te bereiken dat hen in staat zal stellen zich van de anarchie te bevrijden. Zo zullen we hen in staat
stellen een werkelijke ekonomische welvaart te bereiken.

24. BERLIJN. PRETORIA, FRONTEN VAN EENZELFDE STRUD.
Europa moet als geheel opgevat worJi n ei; worJt dorh.ilvc al? -c'hre! verdedigd niet "in detail" Immers, de
meest tragische ideologische dwa l ing van d<. k k u:.:u lige i i a i ioaa lu t i n ii ,:ijn Ivk r i -mpi nhi i«J IV "dui t -e na t io -
na l i s t en" interesseren 7 ir h enkel aan iierl(j; en di l > \ ; i t s e hcraiging de ' f r . ins i r. ;m.-r. a ! i > t e i i ' enke l aan liet i m m i -
dels verspeelde .. gene en de "belgische n a t i o n a l i s t e n ' aan Je kongolese k w e s t i e van ï : ) > ' • ( .
Europa echter moet één zijn en onverdie ihaar . s.>\(\> ook /.ijn be t r a i ' h tmge t . ei: K !• < ' i imit : : ; i is :>ei i ócr. en onver-
deelbaar zijn of zouden moeten / i jn .
Men verdedigt GANS Europa wanneer ine i i Berl j jn verdeoig i . wa i i i i ee r men 1:1 Angola Por tugal s teunt of waaneer
men de regering van Z u i d - A f r i k a ondersteunt.

STI;I :N AAN L A T U N s /UIER;'- A_,_ i>.\I /.uN ONAHJA_N_K_t'ijjKuiiij^.
F e i i ander volk, namel i j l ; l i e t volk van L a t i j n * A m e r i k a M t i ) d t i -ven ie i i s v nor v r ' j h e i d i i nheul en oiiaili.inkelijkheid.-

V a i ; BuenOS Aires tol M e x i i o . /.ixi-1 een vcl i» g i v l u i e !e!i r u u i i a r n J e r i i a l v i - i e u v \. i i : l ^ - i J
V. ' r L a t i j n s A m e r i k a j u i - t , ' .,vu-.v.-cr F u : 0 ' V < /.ij\-. t l i : t u n i . ' j i l n > . ' K i\ . • . . i'.M : ; ;: .^ ja . . W.:. :;hu:!ri: overrom-

p; ' ' . •• . : o . » - ! i:e' k o u i m n n i ^ i r i i ' ofwel . ; : : - . • v ^ ; i n e ! j . . i i j U i u t t t i o i i a i t : . u ik i l.j!;!u iJ I V Nam: van l.auji1' A i n e n K a . z c -

i . - ü a a ü ' V .M; . • .isir i - i i n . - vs\:;ü!

• . . . - . . . .k : / i j i : n. oet l :i:i -p.i l , i t : | . A i . •. : :!-. .t l u ' l ' X ;. l "•- i . , h. .r « I rnd voor

l:>. in l . jar : - i : i j i : u -c- ' i ; \,<. : : . ;^Ki! i i ! : ._ x • . : ! ;K l K • n i m u n i M i u . da t onder

\. t • : • l ' / ! • . ' : : i ' l R l i.; [ ' i ' l : KK! ; N i 'H' Pt: l ' N. O FLN IV! E i C N A 1 ' K I N A A L i : I K C i " S .
! •.'. .' i; '.' - . . ' ! i > i ' ; i t »:. ' . N ' . C V !vi' . i r . ' . i ' i i . -n:e i v > T in j r ^ l a a g o om ,vi w e n 1 ' l ü i i i v e a ü di flt breken te

i - : : . : . , ; ! - - • • H:M. !.e !•">: . \ d» i- • uu i i ' . u ;-t IH hi i v j i m i - . Kuro i i a mag i n moet x e l f haar binnen -
i '• .. • , • : ; • •• - , . .-•,.:• ! i:.i. '-.-i s : J.;t <'n< ;- i i - h i i . i ' . e i , Jat ..Is voornaamste

: , • . :;• -•> . :. .j: : - % j ' .. n .<. ' r - is i - 'ü . . .'i'ü'.i • . j .•, "i: -!t n l ' i ? n , . i r t i t ig g-eor-

l



27. VEEL TE VEEL LIEFHEBBERS BEWEREN EUROPA TE VERTEGENWOORDIGEN.
Europa moet zowel een geestelijke als een materiele WERKELIJKHEID zijn en NIET een theoretische LUCHTKASTEEL.
Veel te veel snobisten, boy -scouts of "intellektuelen" bekommeren zich uitermate om Europa zonder ook maar iets
van bun aandacht en energie te wijden aan het opbouwen van een Europese Natie. Zolang echter het begrip "Europese
Natie" niet bij de arbeidersmassa is doorgedrongen en zolang het onze jeugd niet enthousiasmeert, bestaat er nog
geen Europa.
Europa is duizend maal meer dans het Europa der ekonomistent en administratieheren, hoe bevoegd en weldenkend
zij ook mogen zijn. Men moet een Europese mystiek, een Europees patriotisme in het leven roepen. Sommigen
verspelen al hun energie aan "kulturele" Europa's. Anderen discussieren overvloedig over Europa ter gelegenheid
van banketten of ter gelegenheid van het uitreiken van allerlei souvenir-rhedaillonetjes na een of ander staats-
bezoek. Het Europa der Kapellen en het Europa der Salons zijn dechts karikaturen. Europa heeft meer nood aan
staal dan aan comités, aan enthousiasme dan aan juristen. Europa rekent op de VOLKSMASSAS, met vastberaden
EuropeCn en leiders.
Wij behoren immers tot dat slag mensen, die alle redenen zoeken om Europa te BOIW EN, en niet, zoals sommige
corrupte politici, alle moeilijkheden die haar opbouw zouden kunnen vertragen of volledig onmogelijk maken.
Wij zoeken nu eenmaal altijd, ten opzichte van een probleem, alle redenen om een bepaalde oplossing te WILLEN.
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geaeeasehappen oa vaa ooa Europooo staat, vaa Brost tot Boekarest«

strijd togoa Sowjet- oa Yaakee-aaterialisae. Vervanging vaa do

versietOB deaooratie door middel vaa een politieke eaaooiale revo-

lutie* Sr noot koaen ooa sterk Europa, dat oen gewapende neutrali-

teit ia acht aoet aeaen tussen do 2 groto aachts-blokkea, en uit

do UNO Boet treden. Coataoten «et de OAS blijken onderaeer uit

Jeuae Europ* evoaals do fascistische ayapathieea*

Medio 1962 ia Nederland uit België afkoastigo paaflettea verspreidt

waaria als vertegenwoordiger voor Nederland gonoead*

De Nederlanders waroa aanvankelijkiliid vaa de Vlaaase Seetie.

Joag Europa Nederland word daarop zelfstandig, ea heette vervol-

gens Europafroat Nederland.(Jong Europa bleef bestasa, ia België)

Eea ea ander hing saaen aet een rusie tussoa Vlaaingen ea Walen

ea bovendien vond men te autocratisch ea te fascistisch*

T.V.-uitcendiag Vara op 13- 12 - '63, leidde tot uittreden van

en .

Ia kloiao kriag besloot aoa voortaan zelfstandig op te tredea als

Europese Unie. Toen dit niets word, naa BOB weer contact op Bet

de Belgen ea werd afgesproken Europafront toch te laten bestaan,

ondsr Belgische leiding.

Het Kelteakruis, later Europakruis is vervangen door de aeraaaase

O-rune.

Bag 28 - k -



I.D.No. 234/7

°treft: EUROPAFRONT.

10
Ter aanvulling van I.D.No. 234/5 van 27-5-1964 zend ik U

hierbij een fotocopie van een manifest, waarin de vergadering te
Antwerpen op 18-4-1964 wordt aangekondigd en waarvan exemplaren
te Antwerpen zijn verspreid, alsmede een uitnodiging voor die
vergadering. EINDE.

AAN B.V.D.

ACD;

DAT.



De politiek is rot!
"" Is dot ook Uw mening ?

Hebt U eigenlijk nog een mening?

T"^m naar de avond die Europafront - Vlaanderen
uiricht op zaterdag 18 april te 20.30 uur, in de
zaal Peter Benoit, Frankrijklei 8 Antwerpen.
Onder het motto: Voor een nieuwe Europese orde

Alex Keyzer (Rotterdam) spreekt namens Europafront-Noord
Nederland, over de derde Wereldmacht van
morgen: Europa.

Jean-Robert Debbaudt (Brussel) zal verklaren, waarom
_ Europafront-Wallonië bewust Diets en tegen

franskiljonisme is.

Rudiger Van Sonde (Eupen) brengt de eisen naar voor van
Europafront, gebied Eupen-Malmedy-Sankt Vith.

Soeciale boodschap van Europafront - Suid - Afrika !

U moet kennis maken met de enige beweging
die in de ganse lage landen en Ter over de
grenzen strijdt

Tegen Moskou
Zonder Washington
Voor ons volk
Voor Europa

U R O P A F R O N T
Uit»i Pnd RoMwrt Hehtipid Schilde.
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UITNODIGING
Op zaterdag 18 april richt EUROPAFRONT-VLAANDEREN
In het lokaal Peter Benolt, FrankrIJklel 8, Antwerpen te
20.30 uur een kontaktavond in, ortder het-motto:

VOOR EEN NIEUWE EUROPESE ORDE !
ALEX KEYZER (Rotterdam) spreekt over Europa als Derde Wereldmacht
JEAN-ROBERT DEBBAUDT (Brussel) over de Walen, Dletsland «n het
franskiljon Isme.
RUDIGER VAN SANDE (Eupen) over de bewustwording van Eupen-Malmedy.
Speciale boodschap van EUROPAFRONT - SUID - AFRIKA!

Na de vergadering is verder kontaktname voorzien.
WIJ zullen uw aanwezigheid ten zeerste op prijs stellen.

• .•• <"» •='

" 'té

Deze uitnodiging Is persoonlijk en un d« Ingang v«r*lst NneonlIHM vrt»«d«n m k*n>
nltMn nutf u meebrengen, onder voorbehoud vmn tkkoord der Inrichten.



I.D.No. 234/6

Betreft: EUEOPAPSOIT.

Op zondag, 19-4-1

DAT. 21 HEM9W

2 7 MEI 1964
uur, wera>oor leden van Europa-

front een bijeenkomst gehouden van de zogenaamde Rijksordeschool
in een oude priorij nabij Kalmthout aan de spoorlijn Roosendaal-
Antwerpen in België.

De deelnemers waren opgeroepen per speciale uitgave van de
Rijksordeschool, waarvan een fotocopie is gevoegd bij I.D.No. 234
van 8-4-1964.

Aanwezig waren 14 deelnemers, onder wie 4 vrouwen.
Te 14 uur verzamelden de deelnemers zich aan het station

Kapellenbos, vanwaar zij gezamenlijk naar de priorij gingen.
, als leider van de

school optredend, opende, daar aangekomen, de bijeenkomst met een
kort woord van welkom en zette uiteen, dat de Rijksordeschool zie
ten doel stelt in 6 .bijeenkomsten, welke om de maand zullen worde
gehouden, de cursisten deelgenoot te maken van de gedachten, welk
leven bij de leiding van Europafront»

Voor elkéTT)! j eenkomst wordt' een speciaal wachtwoord gegeven,
dat voor deze keer luidt: "Wij bouwen het fcijk in ons".

Op alle bijeenkomsten zal naast sport en spel een gedeelte
van de tijd worden besteed aan theoretische lessen, waarvan de
eerste handelt over de geschiedenis van Noord-West-Europa en het
Nordische ras.

Hierop volgde een uitvoerige rede, waarvan de essentiële pun
ten waren:
A. Om een Europa te kunnen bouwen moet men zijn geschiedenis ken-

nen, alsmede de geschiedenis van het volk, dat daarvoor bepa-
lend was en nog steeds is;

B. Oud-Germanendom: De geschiedenis begon in de oertijd, meer dan
40 eeuwen terug, nadat grote mensen met een lichte huidkleur
zich in Noord-West-Europa hadden gevestigd;

V. Jong Stenen tijdperk: In die tijd bewoonde het Nordische ras
de Noordzeekust en het westelijk deel van het Oostzeebekken,
Noord-Oost Nederland, Denemarken, Zweden en Noord-West-Duits-
land;

D. Oud-Nordische cultuur: Er waren twee verwante Nordische stamme
De Strijdhamermensen (boeren), van wie het voornaamste kenmerk
was de hunebedden, met daarnaast de Ruiterstam, een volk van
krijgers. Beide stammen waren Germanen;
De volgende eeuwen drongen de stammen dieper in het huidige
Nederland en Duitsland. Zij beoefenden landbouw, veeteelt,
visserij en de jacht. Andere takken van de Strijdhamerstam ver
spreidden zich over Europa en trokken zelfs door tot in Klein-
Azië en Indië. (Ariërs).

E. Runen: Elke Germaanse rtme heeft een klankwaarde, een naam of
een zinnebeeldswaarde;

F. Lichaam: Lichaam en geest beïnvloeden elkaar; in een gezond
lichaam behoort een gezonde geest; het lichaam is een werktuig
van de geest; onderscheid in zogenaamde geestesarbeiders en
handarbeiders; de leiding en de absolute heerschappij moeten
berusten bij de zogenaamde klasse van denkers; zelfdiscipline
is vereist; lichamelijke vorming is nodig, door spierbeheersin
kracht, gezondheid, lenigheid, natuurverbondenheid en scherpir
van de zintuigen.
Spr. besloot zijn lezing met de mededeling, dat alle cursis-

ten deze specifieke punten moesten leren voor de volgende bijeen-
komst .

- 2 -
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Vervolgens werd een exercitie-oefening gehouden, waarna een
balspel de bijeenkomst besloot. EINDE.

AJÜf B.V.D.



I,D.Ho. 234/5

letreft: Europafront»

Hierdoor deel ik U
MEM9W

op zaterdag, 18-4-
1964, te 20.30 uur, een1 Û ieflBBÏe vergadering hield in een zaal
van café* Peter BENOIT aanoë" Frankrijklei 8 te Antwerpen.

De vergadering was georganiseerd door Europafront, gebieds-
leiding Antwerpen~Kempenland, in hoofdzaak gevormd door

' e n

Eén van de sprekers, die voor deze vergadering was uitgeno-
was 'i.

Te 20.30 uur volgde de openbare vergadering, bijgewoond doo:
ongeveer J£0__perBonen, onder wie enkelen uit West-Duitsland, Luxe]
burg, Nederland en de overigen uit België, onder wie een aantal
vertegenwoordigers van de Vlaamse Jeugd Formatie.

opende te 20.30 uur de vergadering met een kor
woord van welkom en sprak daarna zijn afkeuring over het opgeleg<
spreekverbod uit.

hield vervolgens een systematisch opgezet weten-
schappelijk betoog, waarin de volgende punten werden belicht:
A. De superioriteit van het blanke ras f
B. De rechtvaardige strijd van het blanke ras in Zuid-Afrikai
C. De leer der erfelijkheid en de natuurlijke selectie van het

mensdom;
D. De taak van de blanken inzake de intregratie.

Opgemerkt wordt, dat dit betoog, dat ruim 1 3/4 uur duurde
en waarin de oude bekende nationaal-socialistische raaeentheorie-
en werden verkondigd, het publiek weinig aansprak en het public!
dan ook reageerde met toenemend ongeduld, demonstratief gapen en
andere uitingen van verveling.

Na een korte pauze werd het woord gevoerd door een onbekende
spreker, vermoedelijk afkomstig uit Eupen-Halmédy, die in de Dui
se taal enkele schimpscheuten op de Joden gaf, en zei Europafron
te zien als vertegenwoordiger van de belangen van Eupen-Malmédy.

- 2 -
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Spr. trachtte op platvoerse wijze sarcastisch te zijn, bracl
tijdens zijn rede meermalen de Hitlergroet en doorspekte zijn be-
toog met kreten als: "Der sieg und Herrschaft Europafrortts in
ïuropa"•

Spr. kreeg van de zaal veelvuldig gejuich, applaus en in-
stemming.

sloot te 23 uur de vergadering. EIHDE'

AAN B.V.D.



Aanhangsel tot het Verslag van de Handelingen der Eerste Kamer 59

VRAGEN
door de leden der Kamer gesteld overeenkomstig artikel 75
van het Reglement van Orde, en de daarop door de Regering

schrifteUJk gegeven antwoorden

3O. VRAGEN van de heer Polak (P.v.d.A.) met be-
trekking tot de uitgave van Europafront en inzon-
derheid tot. het nummer van „November-Slacht-
maand, December-Wintermaand" 1963. (Ingezon-
den 17 december 1963.)

1. Zijn de bewindslieden bekend met de uitgave van Europa-
front en inzonderheid met het nummer van „November-Slacht-
maand, December-Wintermaand" 1963, waarop ook in de
V.A.R.A.-t.v.-rubriek „Achter het nieuws" van vrijdag 13 de-
cember jl. de aandacht werd gevestigd?

2. Zijn de bewindslieden op de hoogte van een artikel in het
sub l bedoelde nummer, getiteld „Moordenaars gevraagd!" en
beginnend met de volgende passage: „Wij suggereren deze titel
aan Minister Luns, voor een aankondiging in onze kranten.
Deze mijnheer beloofde namelijk zo pas aan de U.N.O. een 300
Nederlandse soldaten te zullen ter beschikking stellen. Dit om
te beginnen. Nadien zouden meerdere contingenten geleverd
worden. Daar 19-jarige rekruten over het algemeen nog maar
weinig handigheid hebben verworven in het koppensnellen, het
doodmartelen en het verkrachten, zouden wij het geen kwaad
idee vinden onder bovenstaande hoofding in onze kranten te
adverteren, om zo rechtstreeks specialisten te kunnen aanwer-
ven."?

3. Is de Ministers een ander artikel in datzelfde blad bekend
onder de titel „Amnestie ook in Nederland", de volgende alinea
bevattend:

„Onder deze haat-mentaliteit zucht Nederland al sedert 1945,
toen de zogenaamde „bevrijding" kwam, die voor vele vaderlan-
ders geen „bevrijding" bleek te zijn, maar het begin van veel
ellende, nl. van de vervolgingen en van de „repressie". Dit om
hun consequente houding tijdens de 2de wereldoorlog, om hun
volks en Dietse denken, of omdat zij hun tijd reeds ver vooruit
waren en reeds Europees dachten!"?

4. Is het de Ministers bekend, dat onder vorenbedoeld Euro-
pees denken o.m. wordt verstaan een verenigd of „heel-Neder-
lands" denken, van de zuidelijke Nederlanden, noord-Neder-
land en Zuid-Afrika, incl. apartheidspolitiek? Om te dien aan-

- zien in het bijzonder te citeren: „ „Heel-Nederlands" was in
fascistische en nationaal-socialistische groeperingen reeds een
oud en vertrouwd begrip en vele positief denkende volksge-
noten uit die tijd en periode hebben reeds enorm werk verzet
op Heel-Nederlands gebied.".

5. Is het de Ministers bekend, dat in dit blad de bedenkingen
tegen een algemene amnestie o.a. worden weergegeven als
volgt:

a. „Dit alles onder het motto „wij vergeten nooit", „die
arme Joden hebben zoveel meegemaakt!" en meer dergelijke
smoesjes;

b. „vele verzetskerels en ander gespuis is er op tegen!",
„Toch kunnen we in veel verzetsfilms echter zien de vunzige
praktijken van de ondergedoken illegalen, worden deze altijd
voorgesteld als „super-vaderlanders!" en de N.S.B.-ers en de
Duitsers als schurken en misdadigers!"?

6. Zijn de Ministers niet van oordeel, dat in de sub S bedoel-
de passages bepaalde volksgroepen worden beledigd?

7. Is het de Ministers bekend, dat het streven van Europa-
front o.m. is, dat „Heel Europa dient (te worden) ingezet voor
de hervereniging, in europees verband, van de gescheiden duitse
gouwen."?

Zijn ae Ministers niet mede van oordeel, dat het hier gezien
o.m. deze uitspraken en oogmerken kennelijk een neo-nazis-
tische organisatie betreft met vertakkingen in ons land?

8. Is het de Ministers bekend, dat Europafront, afdeling
„Noord-Nederland" wordt voorgezeten door de heer Tijmon
Balk Mzn., Eyssoniusstraat 15, Groningen, die blijkens de kop
van het blad tevens als verantwoordelijk mede-uitgever en
hoofdredacteur fungeert?

9. Zijn de Ministers van oordeel, dat tegen deze uitgave,
resp. tegen deze mede-uitgever en hoofdredacteur stappen kun-
nen en moeten worden ondernomen?

ANTWOORD van de heer Marijnen, Minister-President,
Minister van Algemene Zaken, mede als Minister van Buiten-
landse Zaken a.i., en namens de Minister van Justitie.

1—5.
De inhoud van de genoemde publikatie is aan de ondergete-

kende bekend.

6—7.
Aangenomen, dat met deze vragen is bedoeld te informeren

naar de eventuele strafbaarheid, moge naar het antwoord op
de laatste vraag worden verwezen.

8.
Deze vraag wordt bevestigend beantwoord, met dien ver-

stande dat, omstreeks het tijdstip waarop zij werd gesteld,
betrokkene en andere bestuursleden van de organisatie in Ne-
derland hun functies hebben neergelegd.

9.
Bij het ter zake ingestelde onderzoek is uitgegaan van de

gewraakte publikatie en in het bijzonder de daaruit geciteerde
gedeelten. Bezien is of er een strafbaar feit is gepleegd, b.v.
overtreding van een der beledigingsartikelen van het Wetboek
van Strafrecht of lidmaatschap van een verboden organisatie,
als bedoeld in artikel 2 van het Besluit ontbinding landverrade-
lijke organisaties. Dit onderzoek heeft, na verhoor van enigen
der betrokkenen, niet kunnen leiden tot het instellen van straf-
vervolging(en).

Het onderzoek heeft voorts bevestigd, dat het ging om een
organisatie van geringe omvang, welke overigens inmiddels als
zelfstandige Nederlandse tak van een in België bestaande be-
weging is opgeheven. Hieraan moge worden toegevoegd dat
organisaties en publikaties als de onderhavige uiteraard nauw-
lettend worden gadegeslagen.

Zitting 1963—1964 Aanhangsel EERSTE KAMER



A A N M E L D I N G S F O R M U L I E R

A «'

l 8.0.

1 . N A A M ;
2 . V O O R N A M E N ;
3 • DATUM EN P L A A T S VAN G E B O O R T E :
4 • GESLACHT:

5» G E H U W D / O N G E H U W D *

6» BEROEP:

7. SCHOOLOP L. !

8 • WOON P LAATS:
9 • ADRES:
10 . NAT I O N A L I T E I T :
11 . BENT U IN M I L I T A I R E DIENST GEWEEST? JA/NEE *
1 1 A. ZO JA,WELK ONDERDEEL: VAM TOT RANG:

12 • EVENTUEEL ANDERE (NIET NEDERLANDSE) M I L I T A I R E OPLEIDINGEN?
12A. ZO JA, WELKE? RANG:
13 • BENT U LID VAN EEN DER NE DE R L. POL lT l EKE PARTIJEN? JA/NEE *
13 A- ZO JA , WELKE?
14 • DENT U LID VAN EEN DER NE DE RL- J E U G D O R G A N l S A T l ES? JA/NEE *
14A. ZO J A , W E L K E ? FUNCTIE/RANG:
15 • WAS U V R O E G E R LID VAN EEN DER P O L I T I E K E O R G . ? JA/NEE *
15A. ZO J A , W E L K E ?

16 • WAS U V R O E G E R LID VAN EEN ( P O L I T I E K E ) J E U G D O R G . JA/NEE *

1 6 A « ZO J A , W E L K E ? F U N C T l E / R A N G ;

17 • HOE DENT U IN K O N T A K T GE B R A C H T / G E K O M E N MET "JONG EUROPA"?

18 • WAT DEWEEGT U LID VAN ONZE O R G A N I S A T I E TE W O R D E N ?

1 9 •
1 9A»
1 9D.
1 9C«

BENT U

ZO JA,
BENT U

ZO JA ,

IN HET BEZ J T VAN EEN MOTORR l JTU 1 G ? JA/NEE *

WAT VOOR SOORT?

IN HET BEZ
VOOR WELKE

IT V A N EEN
C ATEGOR l E

R IJ BE W I JS?
GE LD IG?

JA/NEE *

2O . M E E N T U Z I C H DOOR UW L I D M A A T S C H A P VOOR DE O R G A N I S A T I E

"JONG E U R O P A " V E R D I E N S T E L I J K TE K U N N E N M A K E N VOOR DEZE?

2 O A . Z O J A , O P W E L K E W I J Z E ?

21 • ALS WAT

A.
B*

C.

D.

E.

OPWENST U ZICH

: M l L I TA NT
t JONG M I L I T A N T

: STEUNEND L

! ECHTGENOTE

TE GEVEN?

A FL. 7,50

A F L. 3,75

D A FL. 1 5 .00
L I D A F L. 1,5O

PER

PER

PER
PER

J A A R

J A A R

JAAR
J A A R

(TOT 24 J A A R )

MET A B O N N E M E N T OP B L A D "JONG E U R O P A JA/NEE

22» O N D E R G E T E K E N D E V E R Z O E K T I N A A N M E R K I N G T E KOMEN ALS LID T E

W O R D E N I N G E S C H R E V E N V A N "JONG EUROPA". H I J / Z I J BELOOFT

N A A R bESTE K U N N E N D E O R G A N I S A T I E T E D I E N E N .

19



JONG EURO
EUROPESE ORGANISATIE
VOOR DE VORMING VAN EEN POLITIEK KADER
ONDER LEIDING VAN JEAN THIRIART

POSTBUS 9 * STEENWEG OP CHARLEROI 33 » BRUSSEL 6 * BELGIË

EUR. Nr l - october 1963

THEMAS VOOR EEN EUROPESE BEWUSTWORDING
Wat men steads voor ogen moet hebben, is de idee dat ons doel-enkel zal worden bereikt (foor de machtsovername in Euie; .
door "Jong Europa", dus door ons.
Deze machtsoverneme zal natuurlijk gebeuren op verschillende manieren, al naargelang de monstandigheden en de plaats.
Heel waarschijnlijk zal dat niet zomaar in één slag plaatsvinden, maar geleidelijk, stuk voor stuk, land na land.
Om deze vervaldag te bespoedigen is het noodzakelijk dat alle militanten en alle leden van Jong Europa er zich aan ge-
wennen "Europees" te denken en te voelen, 1.1. z. alle politieke problemen te zien uit het oogpunt van een unitair Europa
en ook in dien zin te handelen.
Deze discipline van gedachten en actie houdt verplichtingen in zich, waarvan de eerste er in bestaat, nu reeds zijn geest
los te maken van het vaderland in de huidige betekenis van het woord. Een militant van Jong Europa heeft geen "nationalis-
tische gedachtengang meer in de enge zin van het woord. Voor hen zijn de twisten tussen Européese naties, of binnenlandse
conglicten in die naties de overleving van een verouderde mentaliteit.
Belgisch; Frans, Duits, Italiaans enz. denken, is niet alleen kleingeestig denken, maar het is vooral het in 't leven houden
van een voor Europa negatieve geest. Het gaullisme biedt het beste voorbeeld van dit deviationisme, of manier van afwijkir
zonder toekomst, want het veronderstel een "vaderlandsliefde" tot in zijn engste 'gevolgen - werkelijk en figuurlijk - en de
gevolgen ervan, omwille van zijn engeestigheid zelf, zijn l" zelfverstikking, 2° een ophoping van reacties die, bij het ver
dwijnen van de Gaulle.bij zijn instorten, zelfs de enkele positieve elementen van het gaullisme mee weg te vegen, zoals
zijn idee over een atoomacht, zijn afkeer voor de USA en».
De Europese geest moet bestaan bij het groot kapitaal bijvoorbeeld, of bij de grote Europese ondernemingen die sinds lang
gedenationalizeerd zijn; wat, zolang het geen ondergeschikt maken is aan buitenlandse - dus niet Europese - kapitalen, een
goed ding is.
Voor 't ogenblik bestaan er in Europa een grote hoeveelheid "plaatselijke" vraagstukken, die de energie opverbruiken van re
veel jongeren. Deze "plaatselijke" problemen zijn bijna altijd in 't leven geroepen of in 't daglicht gesteld door "plaatse-
lijke" politiekers die er belang bij hebben. De militant van Jong Europa moet alles in 't werk stellen om dergelijke "ver-
kiezingstijdbommen" onschadelijk te maken om de aldus vrijgekomen energie voor een beter en verhevener doel aan te
wenden.
De Europese eenkeidsgedachte op politiek vlak houdt een twede verplichting in zich namelijk het national izeren op Europee
vlak van somige problemen, die .schijnbaar slichts één natie aanbelangen.
De metode van localiseren van belangrijke problemen (t. t. z. het beperkt omschrijven van deze vraagstukken in de tijd of i
de ruimte ) wordt systematisch toegepast tegen Europa, door de USA en de USSR sinds meer dan tfrintig jaar, met de gevolg
ervan die men kent. Deze beperkte omschrijving van problemen is voor Europa de zekerste weg tot zelfvernietiging, zij is
inderdaad de beste manier om de Europeanen tegen elkaar in 't harnas te jagen, en ze op die manier voor hun eigen onderg;
te laten werken.
Het vraagstuk "Berlijn" is geen plaatselijk probleem. Toen het opnieuw vergiftigd werd, en de vrede bedreigde, vonden de
grote pers en de politiekers elke dag nieuwe en uitstekende redenen om het ten allen prijze tot een plaatselijke aangelegenh
terug te brengen , en het verlies van Berlijnwerd al voorgesteld als een d ncident zonder grote betekenis. West Europa,
behalve dan West Duitsland, was al aan het idee gewend Berlijn op te geven als de noodzakelijke prijs voor het behoud van
vrede - (hetzelfde fenomeen had zich reeds voorgedaan in 1956 bij de Hongaarse opstand). De metode van localisatie des
problemen is een metode van localisatie van de offers.
Een militant van Jong Europa voelt het verschil aan tussen
l/ essentieteproblemen. 1.1. z. die vraagstukken die onmiddelijk Europa aanbelange of het in de toekomst zullen doen
2/ innerlijke twisten, waarvan de schadelijkheid onrechtstreeks is.
Deze binnenhuis-aangelegenheden zullen zichzelf oplossen door het oprichten van een Europese eenheidsstaat, maar onderti
zijn zij huist een rem, en een onnodige energieverbruiker.
Voor de eerste, de wezenlijke vraagstukken bestaat er geen plaatselijke oplossing hiervoor is dus enkel een schijnoplossing,
een vervalste (bv. de nationale franse atoommacht)
In dezelfde gedachtengang is het verkeerd het voor te stellen alsof Europa moest kiezen tussen de vrijheid verpersoonlijkt de
de USA, of de onderworpenheid aan het communisme. Deze keuze is er inderdaad een tussen twee manieren om onderworp
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EUR. Mr l (vervolg)

oplossing kan krijgen.
Dit recht van Europa, en die plicht zijn eigen problemen te regelen, wordt op verschillende manieren beknot, waarvan
de UNO tussenkomst de meest geslepene is. Deze UNO inmenging in Europese aangelegenheden moet zonder tegenspraak
verworpen worden. Want de UNO is niets anders meer dan een vergadering van huurlingen in dienst van de twee blokken
USA - USSR. Zij gebruiken inderdaad de UNO als het instrument dat hen toelaat de wereld onder hun beide te verdelen,
't Is met de hulp van de UNO bijvoorbeeld dat ze Europa al zijn koloniën hebben ontfutseld, de een na de andere.
Anderzijns, wanneer een probleem rijst dat hen rechtstreeks tegenover elkander zeto zoals in het geval Cuba, zijn de
USA en de USSR in elk geval onmiddellijk akkoord om de UNO buiten hun aangelegenheden te laten blijven. Dat is de
politiek van de macht; zodanig is het waar dat de politiek is en blijft een kwestie van macht en machtsverhoudingen.
Zolang dus Europa niet zelf eee macht zal geworden zijn - en die macht is maar alleen denkbaar in en door éénheid -
zal het over geen enkel middel beschikken om met kans op welslagen te snijden voor vrijheid, en eerbied af te dwingen.
Verdeeld, in stukken gereten, overgeleverd aan innerlijke onenigheden, is Europa zelfs niet te koop : het is zo maar
voor het nemen. Eén, gemeenschappelijk , zal Europa morgen, dank zijn ons, het krachtigste blok ter wereld zijn.



JONG EURO
EUROPESE ORGANISATIE
VOOR DE VORMING VAN EEN POLITIEK KADER
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M A N I F E S T A A N D E E U R O P E S E N A T I E

1. NOCH MOSKOU. NOCH WASHINGTON
We hebben de plicht tussen het sovjetblok en dat der U. S. A. een sterk en groots vaderland uit te bouwen, een
harmonieus, unitair en kommunautair Europa, en dit opdat wij ZELF, ia volle vrijheid, over onze toekomst
zouden kunnen beslissen.
In de arena der naties is Europa de grote broer, die sterker is en van een grotere ondervinding geniet. Het
heeft derhalve geen zin om over een Europa te spreken als derde macht. Men kan echter enkel spreken over
een Europa als eerste macht. Voorrang behoort ons FEITELIJK toe.
Immers, dank zij de bijzondere vruchtbaarheid van haar kuituur, is Europa de enige bakermat van een bes-
chaving die door de gehele wereld werd overgenomen. ENKEL Europa bezit een werkelijke kuituur, vandaar
zijn groot voordeel op de Verenigde Staten en kommunistisch Rusland.die slechts in het bezit zijn van een bes-
chaving, uit ONZE kuituur ontsproten.
Deze beschaving echter, die de kuituur is ontgroeid, is veroordeeld tot een volledige stereliteit, die tot
uiting komt in een geleidelijke overgang naar barbaarsheid. Daar Europa echter politiek overschaduwd wordt
door Moskou en door Washington, wordt zijn kuituur ondermijnd. Zij loopt derhalve het gevaar te verstarren
in het kader van haar beschaving.
Enkel een unitair Europa kan heden de onontbeerlijke historische voorwaarden scheppen om deze kuituur te
redden. Niemand immers kan Europa vervangen in haar humanitaire zending.

2. VAN BREST TOT BOEKAREST. GEDAAN MET YALTA
Het verenigde en kommunautair Europa strekt zich uit van Brest tot Boekarest. Heden ten dage is zij nog
ontstolen van ruim de helft van haar grondgebied. Miljoenen landgenoten zijn sinds 20 jaar onderworpen
aan de kommunistische diktatuur. Onze bedoeling is hen te bevrijden. Oost-Duitsers, Polen, Tsjechen,
Slowaken, Hongaren, Bulgaren, Roemenen en Joegooslaven ook zij: zijn Europeanen. Zonder hen is Europa
onvolledig, zonder hen is Europa verminkt.
Een van onze hoofddoelstellingen zal dus blijven : een uitwissen van de gevolgen van het amerikaanse ver-
raad van Yalta. Dit zal in de geschiedenis steeds gebrandmerkt blijven als een voorbeeld van de onmacht
en de lafheid van de kapitalistische plutocratie.

3. VLUCHTELLINGEN UIT DE OOST PROVINCIES. EREBURGERS VAN DE WESTELIJKE PROVINCIES
De vluchtelingen uit de oostelijke provincies worden in het westen steeds ontvangen met een zekere KOELE
"liefdadigheid".
Wij eisen voor onze broeders uit het Oosten onmiddellijk het europese burgerschap, dat hen recht moet ge-
ven op alle burgerlijke en politieke voordelen in GANS westelijk Europa.
De vluchtelingen uit het Oosten zijn hier THUIS. Wij dulden geenszins dat zij vereenzelvigd worden met
gedulde vreemdelingen.
Vluchtelingen uit het Oosten, U bent volwaardige europese burgers '.



4. DE DEMOCRATIE DER PRAATBARAKKEN IS NIET IN STAAT EUROPA TE VERDEDIGEN.

De parlementaire democratie, of liever de democratie der lustige praters, kan ons NIET verdedigen teken het kom-
munisme, zonder beroep te moeten doen op de bevooroordeelde hulp van het amerikaanse kapitalisme ...
De zogenaamde "strijd" van onze pseudo-democratiën tegen het kommunisme bestaat uit niets anders dan een reeks
vertragingsveldslagen, m. a. w. een lange reeks opgaven, verloocheningen en verzakingen. Onze pseudo-democra-
tiën sterven er enkel naar de slagen te ontwijken. Ze zijn immers reeds zeer tevreden als ze hen kunnen voorzien.
Hun verdeeldheid geeft de kommunisten altijd de kans dair hun bondgenoten te vinden, waar ze luidop schreeuwen
verwoede tegenstanders te zijn.

5. TEGEN EEN "EUROPA DER VADERLANDEN" DAT HET EUROPA IS VAN BON-PAPA.
Europa moet unitair zijn. Een confederaal Europa of een Europa der Vaderlanden zijn opvattingen waarvan de on-
duidelijkheid en de ingewikkeldheid de beste bewijzen zijn van de onoptechtheid of de veroudering van geest bij
diegenen die dit alles verdedigen om hun ware bedoelingen te verbergen.
Niettemin zal Europa toch eerst moeten evolueren naar een INTERMEDIAIR federalisme. Het federale Europa zal
een overgangsvorm zijn tussen het huidige Europa der vaderlanden en het unitair Europa, dat een Europa der Euro-
peërs zal zijn.

6. VOOR EEN EUROPEES PATRIOTISME. TEGEN DE ENGGEESTIGE NATIONALISMES.
Wij veroordelen de enggeestige en bekrompe nationalismes die de verdeeldheid aanwakkeren tussen de burgers van
de Europese Natie. Deze nationalismes moeten zich verheffen, moeten dienen als springplank voor een grootser en
edeler ideaal : de Europese Natie. De vaderlandsliefde moet zich uitbreiden tot een liefde voor Europa.
Tegenover het russisch en het amerikaans imperialisme moeten we een Europees nationalisme opbouwen. "̂
Wij minachten het patriotisme der begraafplaatsen, het patriotisme der lintjes - en medaillondragertjes. Wij reke-
nen niet op duplikaten van Jeanne d'Arc of Bismarck om Europa te redden. WU REKENEN ENKEL OP ONZE EIGEN
KRACHTEN.
Gezien het vaderland herleid is tot een reeks beschouwingen over het verleden, is het heden niets meer dan een marionet
Het enige WARE vaderland is een VADERLAND IN WORDING .'

7. VOOR DE VRUE ONDERNEMING, TEGEN VADERLANDSLOOS KAPITALISME EN ONMENSELIJK ETATISME.
Het ontstaan van een unitair en kommunautair Europa zal dus gepaard gaan met een radikale hervorming van de hui-
dige politieke en sociale strukturen. Europa MAG NIET en ZAL NIET een vergroot beeld zijn van de gebreken van
onze huidige regimes.
Wij zijn a priori voor de vrije onderneming en tegen de staatsinmenging op ekonomisch vlak. Maar wij zullen slechts
een verantwoord kapitalisme dulden, een gedisciplineerd kapitalisme in dienst van de Europese Natie.
Medeverantwoordelijkheid voor en medezeggingschap over de produktie (en niet over de "produktiemiddelen") voor
AL DIEGENEN die er werken (industriëlen en arbeiders), is een heel wat betere sociale oplossing dan het eigenaar-
schap door een bureaucratische staat als gevolg van een reeks nationalisaties. De staat is een inrichter, een scheid-
srechter. Zij mag echter geen monopolisrende eigenaar worden, die aldus paralyserend gaat werken.

8. VOOREEN NATIONALE DEMOCRATIE, TEGEN EEN PARTIJENDEMOCRATIE OF PARTITOCRATIE. _
De partijdemocratie, de parlementaire democratie heeft' lu.ar uiterste stadium van ontaarding bereikt. Sinds ruim
twintig jaar biedt zij ons steeds hetzelfde schandelijk spektakel : potjes- of postjesjacht, corruptie, schandalen, ver
valsingen van de werkelijkheid en onmacht. Zijn echtscheiding met het volk is volledig voltrokken.
Het pratersparlementarisme heeft afgedaan. Zij wordt door iedereen miskend (natuurlijk de potjeslekkers uitgezonderd .')
Zij MOET vervangen worden door een NATIONALE DEMOCRATIE. Immers de natie is de kommunie van het g£.nse volk,
waarvan de hatelijke verdeling in sociale klassen zal uitige schakeld zijn. Onze democratie zal opgebouwd worden op
enkele :>riricipes van doeltreffendheid met volgende axiomata : bevoegdheid in de raadpleging enerzijds en de verant-
woordelijkheid van de machthebbers anderzijds.
De parlementaire democratie is als een waterhoofd, waar alle macht verenigd is in de handen van enkele honderd
politici, die geen kontakt meer hebben met het volk. In een NATIONALE DEMOCRATIE zullen de bevoegdheden over
de ganse natie worden VERDEELD .overal waar bevoegdheid en verantwoordelijkheidszin zal zijn.



9. NOCH KOMMUNISME, NOCH PLUTOCRATIE.
Europa zal zich dus in zijn strijd om zijn onafhankelijkheid moeten verzetten zowel tegen het kommunistisch als
tegen het yankee-materialisme.
Ons anti-kommunisme is niet reactionnair, d. w. z. dat het niet passief of lauter afbrekend is. Wij verdedigen ech-
ter geenszins de onbekwame en corrupte democratische regimes, die doortrokken zijn van een anachroniek en egois-
tisch liberalisme en door een vaderlandsloos hyperkapitalisme. Wij willen niet sterven om een plutocratie te ver-
dedigen. Ons anti-kommnnisme is revolutionnair, d.w.z. AKTIEF op opbouwend. Tegenover een mystisch kom-
munisme plaatsen wij een werkelijk beeld van een UNITAIR, KOMMUNAUTAIR en HARMONIEUS EUROPA.

10. WU BEGINNEN NU REEDS EEN IDEOLOGISCH OFFENSIEF.
Onze strijd, een strijd om Europa, zal tweeërleiwijze aktief zijn : NAAST een politiek-ekonomische strijd, OOK
een ideologische kampagne, die het sprookje van het kommunisme, dat als algemeen heelmiddel schijnt door te
gaan, zal vervangen door onze realistische opvatting over de EUROPESE GEMEENSCHAP.
Deze opvatting zal een einde stellen aan het passief defaitisme van al diegenen die walgen van onze democratiën,
maar nergens een wisselideaal vinden, en die dienvolgens in een bangerig immobilisme hun onderwerping aan het
rode mierennest afwachten.
Aan diegenen die ontgoocheld of de parlementaire democratie beu zijn, en aan diegenen die door wanhoop of door
ergernis naar het kommunistische kamp zouden afglijden, brengen wij een LEVENDE IDEOLOGIE, het nationaal -
europees kommunautarisme.

11. TEGEN DE STERIELE " KLASSEN STRIJD".
Wij strijden voor de ontvoogding van het proletariaat. Wij zullen echter de arbeiders bevrijden door hen hun waar-
digheid en verantwoordelijkheid terug te schenken en niet door hen tot een rood mierennest te herleiden. Wij ge-
loven bovendien geenszins in een eeuwigdurende klassenstrijd. Onze hiërarchie zal gebaseerd zijn op het WERK
van eenieder, enige maatstaf voor zijn waarde. Wij willen een dynamische gemeenschap door samenwerking van
al diegenen -3ie erdeel van uitmaken, zowel industriëlen, arbeiders als middenstanders.

12. VOORRANG VAN DE PRODUCENT OP DE FINANCIER.
Europa is geroepen om DE sociale en politieke revolutie te verwezen lijken dis de versleten democratie OF de tyrannieke
bureaucratie zal vervangen door het kommunautarisme. Dit kommunautarisme is gefundeerd op de voorrang van het
individu, bewust van zijn volle verantwoordelijkheid, en op de voorrang van de producent op de financier.

13. BOVENHAND VAN HET INDIVIDU OP HET "MIERENNEST".
Het individu met zijn persoonlijke kwaliteiten is de enige bouwsteen van een gemeeschap. Hij heeft de bovenhand
op de gemeenschap. Maar hij is persoonlijk verantwoordelijk voor zijn doen en laten ten opzichte van deze ge-

* meenschap, waarin en waardoor hij leeft.
De amerikaanse en de sovjetideologiën bieden aan de mensheid slechts een toekomst van robot. Een robot die ver-
bruikt, een robot die stemt, kortom een robot waarvan men de slaafse onderdanigheid organiseert en uitbuit.
Daartegenover stellen wij een maatschappij bestuurd door de enige waardevolle democratie, die der persoonlijke
geschiktheid.

14. EEN KAMER DER EUROPESE NATIE EN EEN EUROPESE SYNDIKALE KAMER.
Wij denken dat de beste constitutionele formule voor een unitair en kommunautair Europa zal bestaan in :
- Een politieke Kamer, de Kamer der Europese Natie, gebaseerd op de werkelijke waarden van de verschillende

europese provincies.
- Een Europese Syndikale Kamer, die de belangen zal behartigen van de verschillende ekonomische sektoren, en

dit in een Europa dat zal bevrijd zijn van ELKE buitenlandse financiële en politieke overheersing.



15. EEN ZORGVULDIGE VOORBEREIDING VAN DE VERSMELTING DER EKONOMIES EN DER INSTELLINGEN VAN ONZE
OOST- EN WESTPROVINCIES.
Vanaf HEDEN moeten instellingen in het leven geroepen worden die in staat zullen zijn op doeltreffende wijze de
HERENIGING van Europa te verwezenlijken, dat sinds 20 jaar kunstmatig isverdeeld;
In de oostelijke provincies, waar de ganse industrie eigendom is van de kommunistische staat, zullen alle onder-
nemingen geleidelijk gedenationaliseerd worden en aan de kaders en arbeiders worden overgemaakt. In onze oost-
provincies zal het staatskapitalisme plaats maken voor het eigenaarschap van alle producenten.
In de westelijke provincies zal het amerikaans kapitaal onteigend worden. Immers de overheersing van de west-
europese ekonomie door de amerikaanse financiële wereld maakt a priori een hereniging van Europa onmogelijk.
Bovendien zijn de liberaal-plutocratische strukturen van westelijk Europa verantwoordelijk voor het wantrouwen
dat vele van broeders uit het oosten begeestert. De Europeaan van het Oosten wenst niet van het executiepeleton
naar de elektrische stoeï verwezen te worden, m. a. w. van een uit buiting door het russisch staatskapitalisme
naar een uitpersing door het amerikaans kapitalisme.
Om de hoop en vervolgens de wil tot hereniging bij onze broeders van het Oosten aan te wakkeren moeten we eerst
kommunautaire strukturen schenken aan het Westen.

16. EEN EIND STELLEN AAN DE EKONOMISCHE KOLONIALISATÏE VAN WESTELIJK EUROPA DOOR DE DOLLAR.
In het Oosten wordt Europa gekoloniseerd door de kommunistische soldatenhorden en politiehonden. De gevangenis
is er het symbool van.
In het Westen wordt Europa gekoloniseerd door de yankee-trusts en holdings. Hier is de bank het architectoraal
symbool.
Heden is Westelijk Europa geenszins politiek onafhankelijk. Immers de voornaamste voorwaarde voor politieke on-
afhankelijk is een zekere ekonomische onafhankelijkheid. Omgekeerd, is een Gemeenschappelijke Markt, zonder
een onafhankelijke Europese autoriteit, niets danseen gestandardiseerd exploitatiegebied van het dollarimperialismt.
De financiële wereld van Wall Street, die het grootste deel van de Europese industrie kontroleert, stelt Washington
in de mogelijkheid aan Europa zijn eigen politiek op te leggen. Wij zullen echter het amerikaans kapitaal ontei-
genen om onze eigen bezittingen te beschermen en aldus onze ONAFHANKELIJKHEID af te dwingen.

17. EUROPA MOET NEUTRAAL BLIJVEN. MAAR DAN EEN STERKE EN GEWAPENDE NEUTRALITEIT.

Europa moet sterk en neutraal zijn. Het moet zich bevrijden van de voogdij der U.S.A. Deze neutraliteit kan
worden onderhandeld met het sovjetblok met hetwelk wij bereid zijn vreedzaam samen te bestaan. Onze neutra-
liteit zal echter gewapend en waakzaam zijn . Immers, gezien de imperialistische neigingen van het kommu-
nisme, dat nog steeds beweert de ganse wereld te zullen onderwerpen, is dit vreedzaam samenbestaan slechts
mogelijk indien we blijk geven van een permanente waakzaamheid, gebaseerd op een grootse militaire macht.

18. DE N. A. T. O. EN EUROPA. EUROPA MOET ZIJN EIGEN KERNMACHT HEBBEN.
Heden, en dit in afwachting dat Europa zelf zijn verdediging kan verzekeren, moet de N. A. T. O. bewaard
blijven. Het doel van een unitair Europa zal zijn : een geleidelijke vervanging van de N. A. T. O., die al te
zeer door de U. S. A. wordt gedomineerd, door een eigen, zuiver Europese verdedigingsorganisatie.
Europa moet dus over zijn eigen kernwapen beschikken. Immers, spijtig genoeg, is heden een kernmacht de
enige waarborg voor de Europese neutraliteit tussen de twee grote rivaliserende blokken l

19. EUROPA MOET ZELF DE VREEDZAME COËXISTENTIE MET DE U. S. S. R. BEKOMEN, ANDERS ZULLEN DE
AMERIKANEN HET OP EEN KOOPJE SLAAN MET MOSKOU.
De eerste doelstelling van een unitair Europa zal steeds de hereniging zijn.
Zo is de ontruiming van de oostelijke provincies door het sovjetleger een van onze eerste objectieven. Het vol-
gende protocol moet aan de U. S. S. R. worden voorgesteld : ontruiming van oostelijk Europa door het rode leger
in ruil voor de uitschakeling van elke militaire aanwezigheid van de Amerikanen in westelijk Europa.
De grondregel van de europese diplomatie moet zijn : een vreedzame coëxistentie met de U. S. S. R, Enkel een
sterk en herenigd Europa zal Moskou er toe brengen in te zien dat ook zijn belangen ermee behartigd worden.
Dit wil echter geenszins beduiden dat wij BINNEN eigen grenzen het russisch kommunisme zullen dulden.
De eerste blijk van goede trouw vanwege de sovjets zal de hereniging zijn van de Duitse provincie van Europa,
en dé aanwezigheid van het Europese leger op het volledige duitse grondgebied.
Indien Europa zich echter niet spoedig verenigt om vervolgens met de U. S. S. R. in vreedzame coëxistentie sa-
men te leven, zullen de U. S. A. en de U. S. S. R. voor eeuwig Europa verdelen, of beter oog : mischien zal
Washington zijn BORG- Westelijk Europa - uitwisselen voor een territoriaal voordeel ergenscs! 'ers ter wereld.



20. FASC7.SME EN ANTI-FASCISME : ANACHRONISMEN.
Fascisme en nazisme zijn historisch voorbijgestreefde verschijnselen, en geen politieke werkelijkheden meer.
Vandaar dat elke fascistische an anti-fascistische polemiek kinderlijk is ; en bovendien anachroniek, onnuttig,
om niet te zeggen schadelijk voor de toekomst van Europa. Het neo-fascisme is een ROMANTISME dat abso-
luut te veroordelen is, al ware het maar om zijn volledige ondoeltreffendheid, aan zijn aard zelf verbonden.
Wat het neo-anti-fascisme betreft, het is een paard van Troje dat uitsluitend ten dienste staat van Moskou,
althans voor het ogenblik. In politiek kijkt men voor zich uit en keert men niet voortdurend terug naar het ver-
leden.
Bij ons is er plaats voor IEDEREEN, op voorwaarde dat hij zijn politiek verleden in de vestiaire laat '.

21. HERENIGING VAN DUITSLAND DOOR DE HERENIGING VAN EUROPA.
Het probleem der hereniging van Duitsland - dat deel uitmaakt van het probleem der hereniging van Europa -
en die haar conditionneert, moet onder handeld worden in het kader der neutraliteit van Europa. Het kommunis-
tisch blok immers zal nooit de hereniging van Duitsland toestaan, zolang westelijk Europa onder de sloef zit van
Washington.

22. TEGEN ELKE VORM VAN RACISME.
Onze doctrine is gebaseerd op de fundamenteel verschillende kwaliteiten van een individu, en NIET die van het ras
waartoe men behoort. Wij zijn dus fundamenteel antiracistisch ! Daarom verheffen wij ons met klem tegen de ont-
plooiing van het blanke zowel als van het zwarte en het gele racisme. Meer in het bijzonder zullen wij nooit een
aatirix-ani; rc:tas.:oe dulden, dat op een schijnheilige wijze vermomd wordt in "antiracisme". Het antiracisme is
üie's -.au eti; ,-,^rktuig om Europa te ontmantelen en om bij de eenvoudigen van geest een gevoel van schuld te doen
ontstaan dat later zal gevolgd worden door een politiek masochisme.

23. AFRIKA, VAN NATURE UIT AANGEWEZEN OP SAMENWERKING MET EUROPA.
Afrika moet in symbiose leven met Europa. Zij is er het natuurlijke complement van. Onze plicht bestaat er in de
volkeren van Afrika te associëren door hen met alle middelen te helpen om het materieel en spiritueel ontwikke-
lingsniveau te bereiken dat hen in staat zal stellen zich van de anarchie te bevrijden. Zo zullen we hen in staat
stellen een werkelijke ekonomische welvaart te bereiken.

24. BERLIJN, PRETORIA. FRONTEN VAN EENZELFDE STRUP.
Europa moet als geheel opgevat worden en wordt derhalve als geheel verdedigd, niet "in detail". Immers, de
meest tragische ideologische dwaling van de kleinzielige nationalisten is zijn bekrompenheid. De "duitse natio-
nalisten" interesseren zich enkel aan Berl&i en de Duitse hereriging , de "franse nationalisten" enkel aan het immi-
dels verspeelde ; ^rië en de "belgische nationalisten" aan de kongolese kwestie van 1960.
Europa echter moet één zijn en onverdeelbaar, zoals ook zijn betrachtingen en bekommernissen één en onver -
deelbaar zijn of zouden moeten zijn.
Men verdedigt GANS Europa wanneer men Berlijn verdedigt, wanneer men in Angola Portugal steunt of w.anneer
men de regering van Zuid-Afrika ondersteunt.

25. STEUN AAN LATIJNS AMERIKA, DAT STRIJDT OM ZIJN ONAFHANKELIJKHEID.
Een ander volk, namelijk het volk van Latijns Amerika, strijdt eveneens voor vrijheid, eenheid en onafhankelijkheid.
Van Buenos Aires tot Mexico, zoekt een volk gedurende ruim anderhalve eeuw zijn eenheid.
Voor Latijns Amerika, juist zoals ,voor Europa, zijn er drie mogelijkheden : onderwerping aan Washington, overrom-
peling door het kommunisme ofwel, zijs'sanheid, vrijïïeïdEh'orfafhaKkelijkheid. Dé Natteivanifcstirjcs-Amerika.zc.-

•!.; cis ;^^rüv;a,:..i:osti:et lic^iü'laieïe^ cr,ri dezelfde cltcrnatieven, met dczcik^ . jgcnspviiers : Mosl;c>i: £.; "vas:.:. : .
..:.. „ •i.ui.vEii •; :• . - . 2K.- v j j ;u>u;n onae vrienden zijn moet Europa Latijns Amerika helpen EN in haar strijd voor

ua bevrijding uit de groep van Washington, EN in haar strijd tegen de inplanting van het kommunisme, dat onder
* de handelsnaam van castrisme wordt verspreid.

26. EUROPA MOET ZICH TERUGTREKKEN UIT DE U. N. O. . EEN INTERNATIONAAL C IRC U S .
Europa moet zich terugtrekken uit de U. N. O. Dit organisme is er in geslaagd om op wereldniveau de gebreken te
koppelen EN van de democratische EN van de kommunistische regimes. Europa mag en moet zelf haar binnen -
landse problemen oplossen. Bovendien bestaat er geen reden langer in dat circus te blijven, dat als voornaamste
aktiepu.it staan heeft : een verwoede anti-europese kampagne met rag is me gemengd, en dit alles machtig geor-
chestreerd door de U. S. A. en de U. SS. R.



27. VEEL TE VEEL LIEFHEBBERS BEWEREN EUROPA TE VERTEGENWOORDIGEN.

Europa moet zowel een geestelijke als een materiele WERKELIJKHEID zijn en NIET een theoretische LUCHTKASTEEL.
Veel te veel snob is te n, boy -scouts of "intellektuelen" bekommeren zich uitermate om Europa zonder ook maar iets
van hun aandacht en energie te wijden aan het opbouwen van een Europese Natie. Zolang echter het begrip "Europese
Natie" niet bij de arbeidersmassa is doorgedrongen en zolang het onze jeugd niet enthousiasmeert, bestaat er nog
geen Europa.
Europa is duizend maal meer dans het Europa der ekonomistent en administratieheren, hoe bevoegd en weldenkend
zij ook mogen zijn. Men moet een Europese mystiek, een Europees patriotisme in het leven roepen. Sommigen
verspelen al hun energie aan "kulturele" Europa's. Anderen discussieren overvloedig over Europa ter gelegenheid
van banketten of ter gelegenheid van het uitreiken van allerlei souvenir-medaillonetjes na een of ander staats-
bezoek. Het Europa der Kapellen en het Europa der Salons zijn slechts karikaturen. Europa heeft meer nood aan
staal dan aan comités, aan enthousiasme dan aan juristen. Europa rekent op de VOLKSMASSAS, met vastberaden
Europeërs en leiders.
Wij behoren immers tot dat slag mensen, die alle redenen zoeken om Europa te BOW EN, en niet, zoals sommige
corrupte politici, alle moeilijkheden die haar opbouw zouden kunnen vertragen of volledig onmogelijk maken.
Wij zoeken nu eenmaal altijd, ten opzichte van een probleem, alle redenen om een bepaalde oplossing te WILLEN.



I.D.No. 234/10

Betreft: EÜROPAFRONT.

t

DAT. 16 SE P. T9M

Hierbij zend ik U e ei
betrekking hebben op Europafront,

22 JULI 1964
Eöcopieen van stukken, welkt

VII Een uitgegeven manifest in verband met de Aktie Oder-Neisse
( AKON J;

VIII Een manifest, bestemd voer West-Duitsland;
IX Een uitnodiging voor een vergadering van EBROPAPRONT, Bezirl

EÜPEN-MALMBBY-St.VITH.

EIKDE

AAN B.V.D.



HET (COMMUNISME VESTIGT ZICH

stop voor stap, elke dag meer op biropese bodem. Het progresiisme bereidt de bohjewisering voor.
De laatste wereldoorlog, di= niets anders was dan een Europese burgeroorlog, eindigde met de neder-
laag van Europa en de zege van Moskou l Door het verraad van de yankeepresident Roosevelt
kwamen tien Europese staten onder sovjetheerschappij, en de helft van het Duitse grondgebied,
geannexeerd door de U.S.S.R., Polen en Tsjechoslowakije, is tot op heden eveneens onder de rode laars.

Ontspanning in de wereld, vr«d« In Europa t» slechts mog,eli|k door
1) teruggave van de gestolen Duitse oostgebieden (Pommeren, Sdilesien, Oost en West-Pruissen, Donzig,

Sudetenland enz.) De Oder Neisse linie, tussen de Sovjetzone en Polen, mog nooit grens worden l
Onderhandelingen over Berlijn? ]a, maar over Oost-Berlijnl Hereniging van Duitsland in zijn
grenzen van 1938!

2} Geen enkel kompromis of toegeving, zij het praktisch of principieel tegenover het kommunismel
Zwakheid of aarzeling tegenover het bolsjewisme leidt automatisch naar een Derde Wereldoorlog l

3) Het zelfbeschikkingsrecht dat men aan onderontwikkelde negers geeft eisen wij in de eerste plaats
op voorde 150 miljoen Europërs in Oost Europa: Oost- en Middenduitsers, Balten, Polen, Tsjechen.
Slowaken, Hongaren, Roemenen, Oektainers, Serven, Kroaten enz.

Vvrenigd Europa is slechts mogelijk op basis van

R E C H T EN V R I J H E I D V O O R AL ONZE V O L K E R E N !
Zoniet wordt West-Europa definitief REST EUROPA!

Wees aktiel anli-kommunist, maak dat

E U R O P A L E E F T !
Sluit aan, nu is het nog tijd!

Aktie Oder-Neisse (AKON)
Postbus 371
Akon

Europafronl
Heidiqord
Schild* (Antwerpen)



Wirkung qeht heule vor Leistung !

Man denkt aus Trügheit in Schablonen, belachelt jeglichen
Gemeinsinn und bestreitet, Verrücktes, Verlogenes oder Ver-
kommenes beseitigen ?u können.

DER GLAUBE AN DEM VOLKE.

und an die eigene Kraft gefit mehr und mehr verloren. Unsere
Politiker « bewaltigen » unsere Vergangenheit, übersehen
echte Gegenwartsprobieme und bezweifeln unseren Anteil an
der Zukunft

Die Zukunft liegt jedocht in unserer Hand ; sie liegt im Sieg des

F R E I E N E U R O P A F R O N T

EUROPAFRONT
(Belgischen Sozialer Bewegung)

für eine Europaischen Neuordnung

FORDERT AB SOFORT :
— GENERAL AMNESTIE

— Auszahlung der Kriegsschaden an alle zu unrecht verur-
teilten Borger

— Kriegsrente für ALLE Burger auch für die politisch wider-
rechtlich verfolgten

— Wiederindienststellung der gegen jedes Menschenrecht
verurteilten Personen

— Berücktigung der Muttersprache

— Zurückzahlong aller Geldstrafen durch den Belgischen
Staat den Bürgern der Ostkantone zudiktiert

— Religionsfreiheit

— Ausbau eines starken Mittelstandes und Unterstützung
unserer Industriellen.

Unserer Kampf ist Ihrer Kampf!
Unserer Sieg wird Euer Sieg und dies der

G E R E C H T I G K E I T

W,- EUROPAFRON1 HeidigoM Siliüde
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WENN ALLES KOPF STEHT,
WIRD EIN EINFACHES
FRAGEZEICHEN ZUM HAKEN

Wenn S i e ober mit beiden Füssen auf
dem Boden der Tatsachen stehen, dann
können Sie nicht genug Fragezeichen
setzen —
und werden entsprechend viele Haken
finden.

Denn

DIE WELT, IN DER WIR LEBEN,

steht Kopf. « Demokratische »Staaten ringen um die Weltherr-
schaft und erniedrigen alle übrigen Völker zu Satelliten.
Unterdrücker predigen die « Freiheit », Ausbeuter drongen
andere zur « Entwicklungshilfe ». Verschwender mahnen zum
« Masshatten » und « Antimililaristen » spielen mit dem Atom-
krieg.

DIE WELT, IN DER WIR LEBEN,

ist krank. Was einst im noch kultivierten Abendiand als Ubel
galt, wird heute als « modern » geprieson. Sitte und Kullur
werden zersetzt; und statf Ansland, Vernunft und Starke
herrschen Heuchelei, Widernatürlichkeit und Geldstolz.

Wohlstand geht heute vor Ansland

und « süsses Leben » voor Arbeid und Fleisch.
Die Idole unserer Zeil Fussballspieler, Filmsternchen und
« Playboys » Selbst Prösidenten grosser Staaten werden wie
Froistilringer popular gemocht.



EUROPA-FRONT



Der Verstand
" Europafront bezirk Enpen - Malmédy - St Vith

bittet

Herr'Frau : „

um die Ehre die ersten " Privaten Grosskundgebung „ beizuwohnen die am
Samstag 6. Juni 1964, um 19 Uhr 30' i m grossen Saai EVEN KNODT,
Marktplatz, Sankt-Vith, startfinden wird.

Kostenloser Eintritt !
Diese persönliche Einladung ist beim Eintritt unbedingt vorzuzeigen l



E U R O P A F R O N T
21-6-1963 (A)

Tegen Moskou,
zonder Washington,
voor ons Volk,
voor Europa.

Beknopt overzicht van het EUROPAFRONT-Programm*: . 'V

Voor de MENS, persoonlijk genomen, de natuurlijke voorwaarden scheppen tot volle ONT-
PLOOIING, met inachtneming van en eerbied voor zijn eigen aard, zijn levenstaak, zijn welzijn, •
zijn geestelijke opgang. Dit kan slechts gebeuren in het kader van organisch opgebouwde GE-
MEENSCHAPPEN, zoals :

Het GEZIN, als basiselement van de samenleving, dat in deze tijd van vervlakking en ontwor-
teling, moreel en materieel dient beschermd.

Het BEROEP en het BEDRIJF, waarin de arbeid niet meer mag beschouwd worden als een
koopwaar, maar wel als een middel tot menselijke ontplooiing en tot welzijn voer de arbeider
zelf, alsmede als een dienst aan de gemeenschap.

De VOLKSGEMEENSCHAP, in haar onderscheiden gouwen, die volksvreemd* staterilnrichtin-
gen dient te vervangen. Eerbied voor eigen wezen, eigen kultuurvormen, eigen taal. Beschut-
ting van de volksgemeenschap tegen het kultuurloze amerikanisme en het verslappend mode- :•
progressisme, voorhoede van het goddeloos kommunisme.

i ' ° , ' •

Het EUROPESE RUK, ontstaan enerzijds door het naar elkaar groeien der europesa vojkJge- '' ?. ''̂ v1

meenschappen (eenwording) en anderzijds door het van boven uit opleggen van geijkte instel- l f' v*
tingen die aan die groei een ruggegraat geven (eenmaking). In DEZE TIJD moet in Europi, pVn; ^
levensbelangrijke redenen, een volledige EENHEID bestaan inzake buitenlandse politiek (tegen- " "f

over de andere wereldmach'en). inzake legerleiding, ekonomie, muntstelsel en derg. DaaYte- •,)--
gencver dienen de volbgemeenschappen over de grootste zelfstandigheid te beschildw«"'bij tiet '
regelen van hun eigen problemen en het handhaven en tot verdere bloei brengen "Van. hvn > ; • ' • • •
volkse oard. •••',- "... •; •• ;

De toestand is echter iharis 20, dat de europese volksgemeenschappen SOLIDAIR lijn. -of zij
het willen of niet, en aldus gezameÜjk moeten werken en strijden waar de vijand steeds opnieuw
tegen «sik europees volk afzonderlijk zijn krachten bundelt. Zo dient HEEL EUROPA ingezet
voor de hervoreniginq, in europees verband, van de gescheiden duitse gouwen, zoals HEEL
EUROPA aan de zijde moet staan van de volkeren die bedreigd worden door andere vreemde
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inpeiiaübmo'i, o.PI. in wol hen nog rei'. ^a,n overzeese nederzettingen. Anyoa en Suid-Afriica
zijn EUROPESE AANGr .E'SF.N'HEDEN. Aar dit gebrek ;.an soliaariteit zijn alle rampen der
jonqste decennia te wijten, va:1 het rovjet-iuk over Gost-Europa tot het verlies van Kongo, Al-
gerië en N'euw-Guinea, dit alle: niet likon J:an nadele van de Europeërs maar eveneens en
vooral van de inlandse bevolkingen die weiJeiï cvergelevord aan (communisme en dollar-slaver-
nij, de ergste vormen van kolonialisme. Hiertoe dient Europa de UNO, het schijngeracht in
dienst van vreemde wereldmachten, onr.b'dtiiijk te verlaten.

Tegenover klassenstrijd en klassenhoogmoed steHen v/ij het SOLiDARISME : samenhorigheid van
werkgevers en werknemers in hun bedrijven en beroepen, om GEZAMELIJK aen voldoende
welstand te veroveren ir pisats van deze elkaar te betwisten. De winst van een onderneming
dient verdeeld onder AL de hand- en geestesarbeiders die er werkzaam zijn, zodat zij stilaan
medeëigenaars kunnen worden. Dit is de E-CHTE sociale oplossing, waaruit heel de gemeen-
schap voordeel put.

De VRIJE ONDERNEMING is de basis van elke ekonomische vooruitgang. Daarom keren wij
ons tegen het marxisme, dat streeft naar het alleenbezit door een bureaukratische staat. Wij
wensen een BREDE SPREIDING VAN HET BEZIT over heel de gemeenschap. Ook het kapitaal
moet de gemeenschap dienen, in plaats van machtsinstrument te zijn in de handen van kosmo-
polietische klieken. Uitsluitend karakter, bekwaamheid en arbeid moefen isder-; plaats in de
hiërarchie bepalen.

Inzake de regeling van sommige problemen eigen aan onze LAGE LANDEN, rlellen wij voorop:

De eenwording en eenmaking van de z.g. Benelux-Staten, wat betekent : ^en groter gewicht in
de europese samenle/ing en een waarborg ten overstaan van grotere geburen. Dit zal ons trou-
wens de mogelijkheid bieden tot het vervullen van onze eigen ZENDING in Europa.

De DECENTRALISATIE die aan elk volksdeel de gelegenheid zal bieden zijn gewestelijke pro-
blemen op te lossen. Wij zien, voor wat de Zuidelijke Nederlanden betreft, de oplossing noch
in de huidige volksvreemde unitaire staat, noch in een ten top doorgedreven separatisme, dat
tot volslagen machteloosheid der Lage Landen zou voeren. Wij staan een organische federale
struktuur voor. in HEEL-NEDtRLANDSE zin.

Dit vlugschrift is uiteraard beknopt en onvolledig. Wenst U meer over ons te weten ? Schrijf dan
zono'er uitstel naar één van volgende kontaktadressen :

_ NOORD-NEDERLAND
EUR.OPAFRCNT — Tijmo;i 3óik Mzn. — Eytsonïusstraat 15, Groningen.

_ VLAANDEREN
EUKOF'ArRONT ~- Ho:di.;.,.-ci -- Schilde (Antwe. pen).

^ WALLONIË
E> vOP/.!-RON; - - J. k, Daob.iuJt, Alnaniëstraat 38, Erus:el 6.

' l "J !PAi 'K !KA - - ro L:-< i /i: -- KenpLon Park



RAPPORT VAN B.O. origineel
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AAN BFA(BAQ) ^ "*
Nr. 21285

.t organisatie
aard Tijdschrift "Europafront".

DAT, ^ $ m. 196H

Bijl.

Via een contact werd
on+. vangen e«n

exemplaar
C.. f"r?t. tiToao.-iri f 1 "Ei.a'ci oaf ront" , 4de jaargang, Nr«10
i s»spt/Dkt. '04, a.?k.« .matig uit neidig-ard,SCHHJDË

3i^. dit nirajner ia fjevoegd een
'^ '-"^ ^-ijcle eer artikel > s afgednakt onder

.1^ V! r,al "UiEBBSDEVAART11 er! a«n de andere zijde ieta,
i'Niitelcl "Wat ae rwjriffie-pers versweegx het PRCXJHiMMA
v?»>i GOLDV,ATKR l M .
Op ae zijde ovej- de "IJzerbedevaart" staat onderaan
o.a. ai'stsuruki t ^JUROPA-POST. S, van der Yea.t Genne-
rerweg 751 Eindiv>vea. (Onafhankelijk en kritisch blad
uw He*»lnO'-törlaiid.se strekking» Vraa^ proefnummers l "



DE IJZERBEDEVAART "blijft de jaarlijkse brave massabijeenkomst met de gecensureerde
toespraken, waarin zorgvuldig de geit en de kool gespaard blijft.Maar dit in acht
genomen was de bedevaart van dit jaar nog zeer goed geslaagd te noemen. Pel in te-
genstelling met het Zangfeest dat schaapachtig tam en de traditie onwaardig was !

We misten echter een Noordnederlandse spreker; die moet er volgend jaar terug aijn!
De oude IJzerbedevaartleuze "Wij zijn één volk!" is en blijft aktueel.Het Europese
perspektief dringt zich op, of wij dat willen of niet.Daarom moet de Vlaamse bewe-
ging nu integraal terug Diets werken.Wanneer gaan er eindelijk oranje-blanje-bleu

-""•aandels wapperen op de Ijzervlakte ? Wanneer gaat men eindelijk aan Versohaeve's
„jed eens het tweede deel toevoegen "WIJ HEFFEN HART EN HANDEN VOOR 'T HEIL DER NE-

RLANDEN"? Wanneer gaat men eindelijk ophouden het Wilhelmus ergens tussenin te
zingen, in plaats van aan hev einde der plechtigheid, zoals dat toch past voor een
nationaal lied! Ook de stem van Suid-Afrika hoort daarbij. Hier mag het Zangfeest
beslist als voorbeeld dienen. Daar waar velen hier in gebreke blijven,zou het ook
niet slecht zijn de menigte te verzaken bij de nationale liederen behoorlijk recht
te staan en de houding aan te nemen. Tegen de zonnebad-en-pio-nic-mentaliteit moet
sterk gereageerd,blijvend gewaarschuwd worden. We herdenken hier toch SOLDATEN !

De Standaard leverde een giftig komentaartje over de krans der Costfrontvrijwilli-
gers . Hier weze duidelijk gezegd dat Fronters van 1914-18 ©n Oostfronters van 1940
43 overal en zeker bij Vlaanderens Dodenmonument zelfde rechten hebben. Wij dulden
geen diskriminatie t jo.v. de vlaamse soldaten die in de rangen der Europese Vrij-
willigers streden om ons volk te behoeden voor het bolsjewisme !

Blijft het twijfelachtige gezegde van Franssen dat "niemand het op de Belgische
staat gemunt" heeft, wat zoveel geestdrift ontlokte bij de CVP-pers (op zich al
een veeg teken). Ons standpunt is klaarïwij en de Walen zijn lotsverbonden5 wij

'hebben het niet op hen gemuntjzij horen thuis in het Dietse kader. Wij blijven
•chter onverzoenlijk tegenover een "Belgische" mentaliteit die zich uit in het
-inamiteren van een dodenmonument, onverzoenlijk tegenover het huidige Belgische
partijenregime en tegen de dwaze Belgische grens die onze Zuidnederlandae gewes-
ten van Koord-Nederland scheidt !

Ten overstaan van de Dietse volksgemeensohap blijft al wat Belgisch ia een onduld-
baar separatisme !

EÜROPE-ACTION

Prachtig uitgegeven
-en gedokumenteerd-
nationalistisoh blad
voor Europese aktie.

Onmisbaar
Proefnummers bij E-A,
68,rue Vaurigard

Paris 6e

EÜROPA-POST.
Q.van der Ven,Genneper-
weg 73» Eindhoven.
Onafhankelijk en kri-
tisch blad met Heelne-
derlandse strekking.

Vraag proefnummers !

Lees THE BÏÏQLÜR

tijdschrift van de t
Britisch National Youth.
Editorial Offices J
lOla Poulton Road,
Wallasey, Cheshire

Kontaktdienst van
Europafront in Sngeland.



^ WAT BE RBQIXB-PERS. VERZWEEG t het P E O G R A M M A van GOLDWATER l

"De karriere van een Meandertaler . Aanvankelijk nam men ook Hit Ier niet gans ernstig
op en dit kwam de mensheid zeer duur te staan» Het is ongelooflijk dat de VSA zo
blind zouden zijn hun lot in de handen te geven van deze onvetende schreeuwer."

Bit sohreef het sovjetblad "Literaturnaja Gaz.eta". Het zou evengoed uit de HGroene
Ams ter dammer "kunnen komen» het zou Penmen-proza van Daniê*! Deooninok of Standaard-
geleuter van Trooh kunnen zijn. Meteen weten we vaar deze anti-Goldwater kampanje
vandaan komt en vaar een deel der regime-pers haar inspiratie haalt. Hier ligt trov
wens de oorsprong van de razernij der progressistent "bij een mogelijke Go l dwa t er-
zege zouden zij verplicht zijn open toe te geven dat zij zioh door Moskou laten
inspireren. Kennedy vas voor hen een praoht-alibii hun politiek was van US- inspira-
tie heette het. En inderdaad! Kennedy was dé gangmaker van het progress isme. Niet
voor niets kreeg hij in de "pravda" een beterepers dan in vele Amerikaanse krant en S

Ons interesseert de PERSOON goldwater niet danig; of hij president wordt is niet re
hoofdzaak. Zijn politiek eohter, die gedragen wordt door een groot gedeelte van de

inbare opinie» kan het begin zijn van een Westerse herbezinning en een konjunk-
tuurverandering teweegbrengen die het einde van de progressieve mode en de start ~~
van een realistische politieke denkwijze zal zijn.

Hier het programma» door de regime-pers» bekend om haar bekommernis voor de "objek-
tieve w berichtgeving» gewoonweg vergeten...

1. Houden wij op te geloven dat het ons hoofddoel moet zijn niet ons belang te vera •
digen» maar de openbare mening te veroveren. Een groot deel van die "mening" wordt ,
door de kommunisten gefabriceerd.
2.
2. Houden wij op te liegen over de mogelijkheid van een ontwapening.
Wij moeten het militaire overwicht bereiken en behouden.

3. Houden wij op te onderhandelen over dingen waarover niet kan onderhandeld wordent
onze veiligheid» de rechten van onae bondgenoten» onze reohten in Berlijn enz.

4 «Houden wij op het kommunisme te helpen met koophandel» aarzelingen »mededelingen
technisch* geheimen» bedevaarten naar Moskou.

5» Laat ons de ekonomisohe nederlaag vermijdeni houden wij op geld weg te werpen.

d. Onze strategie moet offensief zijn» wij moeten de vijand ter plaatse treffen met
de middelen en wapens die wij zelf bepalen. Wij moeten de vrije wereld vrij houden
en de kommunistisohe wereld vrij helpen maken.

7. Wij moeten de diplomatieke betrekkingen verbreken met alle kommunistisohe rege-
ringen» de Sovjetunie inbegrepen.

<

8. Wij moeten de onderdrukte naties oproepen tot weerstand tegen de rode heerschap-
pij. Die politiek moet met voorzichtigheid en verstand gevoerd worden. Wij moeten
betrekkingen aanknopen met de ondergrondbewegingen achter het Uzeren Gordijn en
hen de middelen voor pers» radio» wapens en onderriohters geven» Van voortijdige
opstanden moeten wij afzien.

9 «De ons goedgezinde naties die daarvoor de middelen en de mogelijkheid hebben»
villen wij aansporen hun eigen gebieden terug te winnen» bv China» Vietnam» Korea.

>. Wij moeten bereid zijn operaties te ondernemen tegen kwetsbare kommunistisohe
regimes. Ben echte botsing tussen US— en sovjetlegers zou onwaarschijnlijk zijns
reeds de dreiging met een Amerikaanse aktie en het bewustzijn van het Kremlin dat
de strijd licht naar andere gebieden zou kunnen overslaan, zou waarschijnlijk ten
gevolge hebben dat de sovjets ons ultimatum tegen een interventie zouden aannemen.
Wij zouden «o ds rode leiders d* keuze laten tussen de totale vernietiging der
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streft;,Jong Europa.
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aansluiting op kan ik U thans
mededelen, dat is vernomen, dat in België*
èteeds meer leden bedanken voor Jeune Europe, en overgaan naar de
organisatie Ré'volution Européenne van . Buiten Bel
giè* blieven de aanhangers van Jeune Europe trouw aan ,

Bijgevoegd is een exemplaar van Revolution Europé'enne^>num-
mer 4 van 15-1 tot 15-2-1965, het orgaan van de groep van

Tevens is bijgevoegd een mededelingenblad van Jeune Europe,
waarin een excursie naar Amsterdam is aangekondigd.

AAN B.V.D.



éd. responsable G. DESIRON 40 avenue Fonsny
Bruxelles 6jeune europe

ORGANISAT1ON EUROPEENNE
POUR LA FORMATION OTIN CADRE POLITIOUE
SOUS LA DIRECTION DE JEAN THIRIART C. C. P. 267.65

BOITE POSTALE N' 9 * CHAUSSEE DE CHARLEROI 33 • BRUXELLES 6 • BELGIQUE

COMMUNICATION n° 282 - Ie 24 février 1965
GROUPE B (activités - voyages)
282. B. l Dimanche 28 février 65 : excursion récrJative a Amsterdam - visite du port en bateau

Le mïcroDïis sera pilotë par Httmaier
Départ a 6h30 précises, devant Ie local. Se présenter a 6hl5.
Se munir de deux pique-niques, Ie premier pour Ie r ?pas de midi, Ie second pour Ire repas du sok. Se munir éfjale-
ment de boissons
Départ a 6h30 devant Ie local
Arrêt de 10 minutes, vers 8h devant l'entrée du ZOO d'Anvers
Arrêt de 10 minutes. vers l Oh devant Ie STADION (Foot-ball) a l'entrée de Rotterdam , AVANT Rotterdam
Arrêt de 20 minutes a Scheveningen (La Haye) devant la "dégustation de Maatjes" au vieux port des pêcheurs

dit "BINNEN HAVEN"
Rendez-vous a 13h a Amsterdam au lieu dit OUDE BRUGSTEEG (Michelin C X 17) pres du Damrak.

282. B. 2 Propagande simultanée partout en Europe, en mai 1965
A l'occasion du 20ème anniversaire de la "victoire de la democratie ttir Ie fascisme", en mai 1965, nous allons
diffuser DANS TOUTE L'EUROPE, Ie même jour, a la même heure, un tract sur Ie thème :
"Qu'avez-vous fait de la victoire de 1945 ?"
Les sections (Italië, Pays Bas, Allemagne, Espagne, Portugal, France, etc) sont invitées a faire parvenir un projet
de tract avant Ie 30 mars, a la centrale de Bruxelles
Ensuite, la Centrale éditera un tract modèle qui sera traduit en sept langues

GROUPE D (répartition des tlches)
282. D. 3 Peuvent conduire Ie micro-bus : Delattre, Huttmaier, De Maertetaere et bientót Rollman.

En dehors de ces quatre militants personne d'autre

GROUPE E (bibliographie)
282. E. 4 Livre de Thiriart (critiques) suite des 279/E/2 ; 271. E. 10 ; 263/E/l

35ème cirituqe : revue ATLANTIS n° 226 Vincennes-France favorable
36ème critique : LE TRAIT n° 13 janvier 65 Paris favorable
37ème critique : COMUNE NAZIONALE - Décembre 64 - Rome favorable

282. E. 5 - surveillance presse
Attaque contre Jeune Europe dans la revue "JAZZ HOT" Paris n° 206 février 65. Desseins de Siné
Cette attaque fait suite a une autre parue dans Ie n° 201 de septembre 1964

GROUPE M (dispositions légales)
282. M. 6 Le Procureur du Roi a fait savoir a Thiriart qu'il souhaitait que soit rappelé aux membres de JEUNE EUROPE l'in-

terdiction de chauler a certains endroits :
Nous rappelons la loi c'ite :

Arrêté du Régentr datant de 1945 - ARRETE LOI PORTANT INTERDICTION DES INSCRIPTIONS SUR LA
VOIE PUBLIQUE
art. Ier : II est interdit d'apposer des inscriptions, des affiches, des reproductions picturales et photographies
des tracts et des papillons sur la voie publique et sur les arbres, plantations, panneaux, pignors , fagades,
murs, clótures, supports, poteux, bornes, ouvrages d'art, monuments et autres objetcs;qui la bordent èu sont
situés a proximité immédiate de la voie publique a des endroits autres que ceux déterminés pour les. affichag
par les autorités communales ou autorisês au préalable et par écrit, par Ie propriétaire ou par celui qui en a
la jouissance, pour autant que Ie propriétaire ait également marqué son accord préqlable et écrit.

.Art .2 Les infractions aux dispositions de 1'articler Ier acont punies d'un emprisonnement de buit jours a un an
. . . et d'une peine d'amende de 26 frs & 1. 000 frs



Communication n* 282 (suite)
282. M. 6 cou leur des a f f i c h e s : en aucun cas les particuliers ne peuvent utiliser l'impression noire sur papier blanc
^ Aux termes du décret des 22-28 juillet 1791 les affiches des actes émanés de l'AUTORITE PUBLIQUE seront seules

imprimées sur papier blanc ordinaire et celles faites par des particuliers pe pourront l'être que sur papier de couleur
a peine de l'amende de police • '
T a x e d ' a f f i c h a g e , a f f i c h a g e p o l i t i q u e : Ie manuel a l'usage des agents de l'administration, concer-
nant l'application des taxes assimilées aux timbres, déclare :
" Bien que l'affichage politique sbit soumis a la taxe d'affichage , sont exemptes les inscriptions ne contenant aucune
" reclame ou publicité (ne tombant pas sius Ie coup de l'art 188 du Code) Telle une affiche comportant un slogan d'
" ordre général qui ne constitue ni une reclame, ni une publicité au profit dé choses ou de personnes identifiables. ex.
" Grève générale, Désar mement, ... En principe, la simple indication de la personne dont émane une affiche n'a
" pas pour effet de rendre celle-ci passible de la taxe. Mais si cette personne est mis en évidence par un procédé
" dont Ie caractère inhabituel implique qu'il n'a d'autre raison que de constituer une publicité a son profit, la taxe
" est exigible".

GROUPE N (Imprimerie ofset)
282. N. 7 FORMATION D'OFSETTEURS :

Le camarade Déskon n'arrive plus a respecter les plannings d'impression. Tout est en retard, et parfois de beaucoup
Aussi allons-nous former une équipe d'ofsetteurs. Désiron sera chargé de leur donner la formation technique adhoc :
mécanique générale de la machine Rotaprint, encres , solvants etc.
Dés Ie début mars, un operateur ofset sefa affecté a la machine chaque jour de la semaine, du lundi au samedi inclus
Nous faisons un appel pressant aux candidats. Qu'ils se fassent connaïtre a Thiriart
Le canadidat engagé recevra une formation complete. La prestation pour un candidat déterminé doit obligatoiremen "
TOUJOURS se faire Ie même jour de la semaine (de 19h \)
Le mercredi est déja réserve par Piffarerio, Faites savoir Ie jour qui, en principe, vous conviendrait

282.N.8 suite de la 273/N/9 - PLANNING D^IMPRESSION (au_23 février_65)__
ËN"N'ÓÏR."""""""""" EN R O U G E

Délai rapide a) terminer Europe Communautaire n° 15/février 65
b) terminer JONG EUROPA (Pays Bas) n' 1)

. a) 5000 grandes croix celtiques (affiches)
b) 5000 publicités du livre en Italien

a) JONG EUROPA (Pays Bas) n° 2
„., . , b) terminer livre en anglais
Délai lent ' . „

c) Europe Communautaire mars n 16
d) Entammer livre en néerlandais

GROUPE O (batiment de la Centrale) relire la 281. 0. 8
282.0.9 Numérotation des locaux :

C AVES 00. l Mécanographie (plaques-adresses) Van Gasse
Cartonnage (grosse rogneuse)

00.2 Groupes Action : Delattre, Ansay, Hilttmaier, De Becker

00.3 Laboratoite photographique (Ansay)
Réserve des boissons (Déskon)

00.4 Gave a charbon

REZ DE CHAUSSEE 0. l Permanence
0.2 Cantine
0.3 Cor-s de Garde
0.4 Salie de meeting

PREMIER ETAGE 1.1 Imprimerie Ofset
1.2 Bureau Lebouille, Dubois, Alexandre, Simonet
1.3 Bureau Dagonnier
1.4 Bureau réception Hardy, Massart, chantraine

1.5 Atelier mécanique et menuiserie : De Paepe
l. 6 Centrale téléphonique

DEUXIEME ETAGE 2. l Appartement de Désiron (privé)
2.2 Bureau personnel de Thiriart
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Révolution
Européenne

IK AMERICAINS : UN PEUPLE D OBSÊDES ?

Sommes-nous condomnés a la
maison de fous ?

L'opinion francaise et la « coo-
pération ».

Les -classes moyennes et Ie so-
cialisme européen.

La supériorité de l'honvme
blanc.

La médecine libre dans Ie
Marché Commun.

P. H. Spaak et Ie drame de
Stanleyville.

-La nouvelle classe russe : les
„vechnocrates.

ces dessous du capitalisme :
l'affaire Sof i na.

Soekarno: un néo-colonialiste.

Le Crédit fondé sur la produc-
tivité.

La technique des tricheurs.

Les faits derriére les mots.

L'EGLISE FACE AU PROBLEME RACIAL



Sommes-nous condamnés i la
maison de fous?

Jour après jour, heure après heu-
re. Ie conditionnemciu se poursuit.
obstiné, persévéiunt : la pvesse . la
radio, la télévision. ie cinéma
effectuent leur entreprise de décer-
velation des peuples. On lance dans
les colonnes des journaux et sur
les ondes saus la moindre pudeur,
les plus flagnantes contrg-vérités.
Et qu'on n<? nous dise pas que ceux
qui se livrent a cette tache « ne
savent ce qu'ils font » et qu'il faut
dés IOTS leun pardonner. Leur dé-
formation systématique des faits
est trop évidente peur qu'ils soient
eux-mèmes dupes. Que certains
d'entre eux agjssent par lacheté
face a la terreur morale de ce
qu'on appelle la gauche. on Ie
veu£ bien, mais oominent penser
qu'ils sont dupes quand lis mon-
tent en épingle avec une insistance
caloulée l'exécution de quelques
criminels noirs de droit commun en
Af;i'jque du Sud et qu'ils s'efforcent
de minimiser dans Ie ton les tor-
tures bestiales infligées par les
uoirs a d<»s femnjes e^ a des enfants
blancs au Congo ? Continent oroire
qu'ils sont dupes quand ils ignorent
systématiquement les trafics discu-
tables qui sont nes auteur de Lyn-
don Johnson, trafics notoirement
connus, et qu'ils présent ent non
moins systématiquement comme un
« ogre fasciste » Ie pauvre Ba:>:y
Goldwater qui se bornait a défen-
dre bien sagement les idees de
l'Américain raoyen ? Comment
s'ünagmer qu'ils sont dupes quand
ils font passer pour un bienfalteur
de 1'hun-anïté ce Khrouchtchev qui
fut Ie boucher de l'Ukraine avant
d'être celui de Budapest et quand
ils poussent a considéreö comme Ie
nouveau « père des peuples » ce
Mao-Tsé-Toung qui a sur les mains
Ie sang de quelqups dizaines de
millions de'Chlnois ma>5sacrés après
un simulacre de jugement devant
des .tribunaux cyniquement baptisés
de « pcpulaires » ? Ils ne peuvent
que mentir sciemment : l'aveugle-
menft devant des véalités qui orè-

vent les yeux rie peut atteindie
a de si vertigineuses aberrations
sans fitie volonté de trompen'.

PRELUDE
A UNE IHCTATURE MONDIALE

Pour peu que l'on soit quelque
peu averti de la technique crypto-
communiste, on décèle ce conditlon-
nement jusque dans ses plus
subtiles astuces et, dés lors, on
reste effaré devant son ample:ur :
la moindre nouvelle est déformée
dans sa présentataon: Ie moindre
fait défavorable a l'Europe est gros-
si; on passé Ie plus rapidement
possible su-j ce qui lui est favorable.
Gbenye, qui fit torturer des fem-
mes et dés enfants blancs et qui
fit distribuer au marché, comme
de la viande comestible. la chair
de ses viciimes <»st toujom-s présen-
té comme « Monsieur Gbenye »
alors que Juan Peron en faveur de
qui manifestent conlinuellement les
masses ou\Tières aigentines n'est
jamais annonce que comme « l'ex-
dictateur Peron ». C'est par ces
coups d'épingle continuels que l'on
conditionne un peuple, qu'on l'abru-
tit pour l'amener au point d'asser-
vissement oü on désire Ie voir
aboutir.

Ce conditionnement a un but
précis. Il s'agit d'arriven au « 1984 »
d'Orwell. Les groupes financiers in-
ternationaux qui veulent Je gou-
vernement du monde doivent, pour
y parvenir, compter sur l'abrutisse-
ment psychologique Ie plus parfait
des peuples a gouvenner. Et ils f<jr-
ment certes pour cela Ie projet de
se servïr un jour du communisme
comme de leur bras seculier. Quoi
de plus parfait en effet que ce
système policier qui maintient Ie
peuple asservi tout en procl amant
que c'eist en son propre nom que
l'on exece contre lui une dictabure
de fer ? On met la morale de son
coté puisiiuP, quand on jette en en-
nemi de la tyrannie en prison, il

est automatiquement baptisé « en-
nemi du peuple »; puisque, quand
des ouvriers veulent se metöre en
grève, on peut les matraquer et les
envoyer en Siberië puisque, théori--
quement, c'est contre eux-mêmes
qu'ils se révoltent. A échéance. U
ne peut) existK" aucun régime aussi
parfait que Ie communisme pour
traduire dans les faits la dictature
mondiale que rêve d'exercer certain
capitaliame financier. C'est la rai-
son pour laquelle on asslste a
maints contacts suspects — depuis
Yalta et même avant — entre la
haute finance des Etats-Unis et les
chefs du communisme russe. Il ne-
faut pas ctaercher d'autre origine a
la campagne de propagande qui
laisse encendre Que i'Occident « s^ ~
socialise » peu a peu et que Ie com-
munisme, de son cóté, « se libéra-
lise ». On en arrivera ainsi a ame-
nen les peuples a se passer eux--
mêmes Ie carcan autour du cou.
Une fois qu'ils compreodrent, il
sera trop tard.

LES PEUPLES NAIFS, CANDIDES^
MAL INFORMES...

Les communistes eatretiennent Ie-
mythe de l'oppositioii entre Ie capi-
talisme et Ie communisme. Ils y ont.
intérêt pour brouüler les cartes.
Certes les militants de base sont
sincères ; ils y croient et leurs
chefs les trompent tout comme les-
chefs capitalistes trompent leurs
troupes en se présentanti comme les;
adversaires intransigeants du com-
munisme. Pour qui connait bien Ie-
dessous des cartes, la réalité se pré-
sente tout autrement : il y a, d'une-
part, les peuples, naïfs, candides,
mal informés, et d'autre part, ceux .
qui entendent les exploiter, capita"1"
listes financiers monopolistes 01}
capitalistes d'Etat (communistes),
ces deux derniers se rejoignant en.
f alt a échéance.

Sommes-nous fatalement con-
damnés a entrer dans la maison de
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fous qu'on nous préparé alnsi et
dont nous avons déja souvent un
avanit-goüt : qui n'a entendu dire

S~-~ souvent autoua' de soi : « Le mon-
le devlent fou » ? C'est vrai, il
doivne llmpresslon de devenlr fou
puisque l'on y >>aptise blanc ce qui
est noir et ce qui est blanc. Mals
ce que Ie peuple. naïf, candide, mal
informé et slncère, ne sait pas,
c'est que oette «t folie » est systéma-
tdquement organisée par ie condi-
tioanement permanent dont nous
parlions plus haut. 11 s'agit de bri-
ser toutes les structures traditlon-
nelles des peuples et de les nanpla-
oer par des modes qui livrent les
individus sans défense & tous les
sophismes. Un exemple : si un re-
présentant de rélite réelle d'une na-
tdon manifeste Ie moindre signe de
richease, on Ie dénonce comme
« capitaliste » ou comme « bour-
geois » (c'est Ie cas d'industriels qui
produisent), mais on vante com-
plaisamment la richesse des fausses
idoles que l'on propose a l'admira-
tion beate des peuples abrutis.

Pai< ailleurs, si M. Dupont fait
"^aillüe, on Ie considere comme dé-

hu, mals si Mme Joséphlne Baker
faiit faillite a la suite de folie; pro-
digaUtés, on lance a la vélévision,
a Ta. radio et daas la presse, une in-
décente campagne de propagande
en sa faveur. Il s'agit toujours de
démoUr les vraies valeurs pour pous-
ser a leur place des valeurs tnn-
quées. C'est la technique de décer-

" velatioi et d'asservissement des es-
prits la plus süre. Peut-on conce-
voir que ceux qui la pratiquent Ie
fassent en toute inconscience ?

TANT
QUE LE FOND BICLOGIQUE
RESTE SAIN, BIEN N'EST PERDU

Sommes-nous voués irrésistlble-
ment a eet « univers de 1984 » que
Ie conditionnement actuel neus pré-
paré ? Ne pounons-nous y échap-

_per ? Rlen n'est perdu. Les peu-
les conservent une faculté de réac-

parfois surprenante. On a par
xemple pu Ie constater en Bel-

gique lors des massacres de Stan-
leyville : toute la population eut
un réflexe telLement sain que mê-
me les journaux « dé gauctie » n'osè-
lent s'y opposer et) duren* se bomer
a Ie canallser pour l'amener pro-
gressiveraent a se perdre dans les
sables de la narcose et de l'oubli.
Seuls les commumistes — par or-
dre : les mosooutaires ; par hyste-
rie : les pékinois — maintinrent
une attitude qui uuhlssait bien
leur véritable nature : celle d'un
cancer qui range Ie peuple dans le-
quel lis se sont installés. Mais Ie
peuple, lui, réag.t sainemsn't. En
quelques heures, des années de con-
öitionneinwit furerati balayées. Tous

les sophismes se trouvèrent en un
clin d'oeil réduits a leur état de
contre-vérités. On eut la preuve que
Ie corMÜÜonnement ne nius&issait
qu'i imposer un veniis.

Ce conditionnement n'est que men-
tal. Au fond de soi-même, chacun
sait fort bien qu'il n'est que men-
songe. Si ce que nous appelons «c Ie
fond biolcgique » reste sain, rlen
n'est perdu. Le conditionnement
peut être effacé en un tournemain
au moment oü un evenement de-
terminant provoque Ie choc néces-
saire. Ceux qui ont jure la perte de
la nice blanche parce que, par son
tadividualisme créateur, ellc risque
de mebtre en echec leurs plans de
domination mondiale, Ie savent
bien. C'est pourquoi. pai- les im-
menses moyens de diffusloa qu'Us
contrólent, ils poussent au métissa-
ge avec une obstination qui devrait
ouvrir les yeux, même des plus
naïfs bjumanitaires. lis savent
qu'une fo!s la i'jce bianchc métis-
sée, une fois Ie fond btologique en-
uamé, plus aucune résistance ne
sera opposée a « l'univers de
1984 » ; tout Ie monde entrera, con-
tent et satisfait, dans la malson de
fous.

A CEIIX QUI SONT S1NCEBES,
MAIS TROMPES...

C'est pourquoi, parce que nous
aimons Ie peuple auquel nous ap-
partenons, parce que nous savons
que l'évolution humaine ne peut
être menée a son terme cue par la
race blanche qui a tout créé sur
ceflte tenre, parce que nous avons
consclence que rlen ue sera défiui-
tivement perdu dans ie combat pour
la liberté tant aue Ie fond biologi-
que — c'estia-dire la nature pro-
fonde, physto'ofrique, héritée —
blanc restera intact, c'est pourquoi
nous nous opposons au métissage.
Et non parce que nous serions
« racistes » comme Ie disent ou les
imbéciles ou des gens rui sont de
mauvaise fol et recounant dés lors
£ la technique communiste du men-
songe. C'est par la propagande fré-
nétique en faveur du métlssage
qu'on nous contraint a cette oppo-
sition déciclée. Pour les ennemis de
l'Europe, il est l'ind spensable
atout ; pour nous, Européens, il est
Ie dangsr mortel. C'est parfaite-
meot logique.

Ce qui est Ie plus étonnant et
Ie plua désespérant, c'est de voir
comblen des gens de bonne foi, des
gens gul appaiCiennent au peuple
d'Europe, mais conditionnés par les
idees abstraites, peuvemt mettre de
passlon non seulement a courir tête
baissée a leur propre perte mais a
se mettre dans la réalité au service
des forces ou'ils condamnent sur Ie

plan des idees absüuites. Certa;.ns
sont slncères mais trompés, d'au-
tres masochistes. d'autres plus sim-
plement laches.

Il est enfin ctux qui, frappés de
myopie, méme s'ils ont des luneütes
a portee de la main, is'avèrent inca-
pables de voir Ie problème au-dela
des apparences ft Ie ramènent des
lors a des dimt:nsions petites-bow-
geoises. C est a-/cc les gens slncères,
mais tiompés, que nous voulons
faire notre chemin.

CORIOLAN.

Les (aits
derriére les mols

• Dans sou meamge de
noavd-an, Ie cénéral de
GanOe a neUement place la
ïVanoe dans te camp du
a tien-monde ». D a même
fait aBnsion a Ia Chlne
cnmmuniaite. C'eet toonter Ie
dos a ITEurope. Le» notio-
namx-eurapéems qui approo-
vatent la poRUqne canlltote
ont bonne mine : de wals
extra-lncides !

• Un öcencié de l'Universtté
de Bruxelles, profrressiste, <-ssa-
yait d'éCTaser, de toute sa scfence,
tm de nos mllitants onvriera. N'y
réussissant pas, U s'écria : <i Les
Mancs me font rire: ite se croient
sopérieurs parce qu'ils out Ia
peau blanche et rose comme cos
cochons ». Sa femme, blonde aux
yeiud bJeus, réeontoit d'un air
approbateur, mais, elle, elie avait
ses ralsons : son jobard d'iretel-
leotuel progressHte de mari igno-

rafit, 'bien «ntenda, qu'tell* fre-
quente pa» mal les cabarets a

de Bruxelles.
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L'opifiioii franfaise
et la "coopérafion"

Chaque jour dans la presse,
même de stricte obédience gou-
verneinentale, il est signalé telle
ou telle agression commise par
des individus de type « méditer-
ranéen », c'est-a-dire (puisque la
vérité doit être cachée au .lec-
teur) nord-africain. Les travail-
leurs européens sont mécontents
de la présence en France de tra-
vailleurs allogènes qui sont peu
exigeants sur Ie salaire et qui
constituent une masse de ma-
noeuvre du capitalisme, destinée
a maitriser les désirs de juste re-
vendication du prolétaire fran-
cais. Tout ceci crée un mécon-
tentement qui s'ajoute au fait
que de .]arges crédits budgétai-
res sont prévus en faveur des
Etats « Africains et Malgaches »
et des Etats ,• maghrébiens, alors
même que l'Université, Ie Crédit
Routier, rAménagement du Ter-
ritoire, etc... manquent des
fonds les plus nécessaires a assu-
rer un avenir un peu moins pro-
blématique.

Comme toutc pplitique doit
trouver sa justification et que la
5ème République se pose en mo-
dèle de « democratie », il fal-
lak bien au gouvernement que
l'on montrat qu'une large frac-
tion de l'opinion publique se
trouvait derriére lui. Pour cela,
quoi de meilleur qu'un sondage,
réalisé par un organisme para-
officiel et dont on pourrait mani-
puler les résultats ?

Dans un copieux fascicule, l'I.
F. O. P. {Institut Francais de
l'Opinion Publique) précise que
plus de la moitié des Francais

« EUROPE ACTION »
Le journal nationaliste
d'actïon européenne
3 formules, 1 combat :
— chaque semaine :

sa lettre confidentielle
— chaque mois :

sa revue illustrée
— chaque trimestre :

ses «cahiers»
Specimen
sur simple demande :
68, rue de Vaugirard,
Paris 6e.

serait en faveur de la coopéra-
tion, les opposants atteignant a
peine Ie tiers. Ceci est la conclu-
sion que la presse régimiste re-
serve a ses lecteurs.

Poursuivons plus loin la lectu-
re de ce document. Parmi les
gens, favorables a la coopéra-
tion, on compterait :

— 35 % environ qui parlent de
solidarité ou de justice.

— 17 % environ qui voient
dans cette aide un moyendesup-
primer Ia faim dans Ie monde.

— 10 % qui souhaitent la sup-
pression totale du sous-dévelop-
pement.

Mais :
— 20 % qui se déclarent en fa-

veur d'une aide répartie selon
les interets • stratégiques ou com-
merciaux de la France.

— 10 % qui formulent de sé-
rieuses réserves a la coopération.

Ce qui veut en somme dire que
30 % de ceux, que l'I. F. T. P.
classe parmi les partisans de l'ai-
de, ont sur ce sujet une position
proche de celle de Me Tixier-Vi-
gnancour. Si nous reportons ce
chiffre dans Ja -statistique glo-
bale, nous retiendrons 35 % de
prises de positions favorables a
l'action gouvernementale, et 45 %
contre l'aide actuelle aux sous-
capables.

La proportion se trouve donc
inversée, et cela est bien compré-
hensible. Combien de Francais,
bien qu'attachés aux principes
mythiques de l' egalitarisme,
voient avec un dépJaisir évident
leur argent servir a renflouer pé-
riodiquement les finances d'E-
tats qui cachent a peine leurs
liens idéologiques et politiques
avec Ie Bloc de l'Est. Est^e a
l'Europe de financer !e sociajis-
me arabe ou bantou des Sen
BeJla, Sekou Touré (Guinee),
Mctsido Keita (Mali), ou Mas-
sembat-Dexba (Congo-Brazza-
ville) ?

Ce sondage est un grave aver-
tissement au régime. Un pouvoir,
qui próne un anti-américanisme
d: facade et qui partout en Afri-
que, en Indochine ou en Améri-
que Latine soutient par ses actes
ou ses paroles les forces marxis-
tes, qu'est-ce donc d'autre qu'un
joyeux compère de plus pour
ceux qui, a Yalta, a Postdam et

L'EGLISE
L'Eglise catholique romaine se

déclare volontiers antiraciste.
Profitant dés lors au maximum
de la confusion intellectuelle qui
règne au XXème siècle, les gau-
chistes et les masochistes chrc-
tiens la rangent purement et sim-
plement dans leur camp. C'est
une mystification, une de plus,
qui doit être éclairée au grand
jour aux yeux de tous. Précisons
donc nettement la position chré-
tienne vis-a-vis du problème ra-
cial.

LA DOCTRINE DE L'EGLISE

1. L'Eglise rejette comme im-
morale toute « discriminatlon ».
Encore faut-il s'entendre sur Ie
sens exact de ce mot. Il désigne
exclusivement l'octroi de privi-
leges a une personnc ou a une
categorie. Or il est evident qu—\n au monde n'est moins chn.

tien que la notion de privilege,
c'est-a-dire en réalité un mono-
pole sur tel ou tel avantage ma-
tériel ou moral. Il serait effecti-
vement absurde et inhumain de
prétendre qu'un noir n'a aucun
droit au progrès technique ou a
li culture, a supposer qu'il lui
soit possible d'y atleindre (ce
qui est un autre problème). Il -
serait tout aussi vain d'affirmer
qu'un homme de couleur ne peut
bénéficier d'écoles, d'hópitaux
aussi perfectionnés que ceux mis -
a la disposition des blancs. Ce
sont des notions tellement élé-
mentaires qu'on éprouve une gê-
ne a les rappeler et il faut vrat-
ment que l'obscurantisme mar-
xiste ait enveloppe les intelligen-
ces humaines d'un voile opaque-
pour que l'on doive formuler des
vérités qui ne sont plus que des
lieux-communs. (Et aux U.S.A.,.
avant l'intégration, les noir«v
avaient ces écotes, ces höpitau
etc.).

2. L'Eglise s'oppose radicale-
ment a l'aggressivisme racial,
contraire a l'esprit d'amour uni-
versel qui l'anime et dont elle se'
fait Ie porte-parole. S'il arrive

a Moscou, ont décidé que l'Eu-
rope devrait être réduite a n'ê-
tre plus guère qu'un marché
pour l'U. S. A. et l'U. R. S. S-, et
un office de rentes pour les Afro-
Asiatiques ?

J. André DELFORGES
(F.G.E. - France)'
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FACE AU PROBLEME RACIAL
que deux races se combattent, ce
ne peut être qu'un accident his-
torique, celui qui survient quand
deux communautés ont des inte-
rets opposés et qu'elles ne peu-
vent trouver un terrein d'enten-
te. Dans ce sens, un conflit racial
n'èst pas bien différent de celui
qui surgit entre nations ou par-
tis De même, il est absolument
exclu qu'une race puisse être
considérée comme destinée a
l'esclavage ou a la servitude.
L'antagonisme raciste ne peut
être, aux yeux d'un chrétien,
qu'occasionnel et non fondamen-
tal. La ségrégation a précisément
pour but d'éviter ce genre d'hos-
tilité.

3. Enfin l'Eglise affirme l'éga-
lité de tous les hommes, mais
uniquement sur Ie plan spirituel.

,On a essayé d'assimiter Ie Christ
a une sorte de Lénine avant la
lettre parce que l'on ne parve-
nait pas a Ie détruire; on voulait
donc l'annexer, mais en pure
perte. L'Evangile ne comporte
rien de semblable a la notion
d'égalité ou si J'on veut de nivel-
lement par Ie bas qui aboutit a
la médiocrité généralisce conune
l'entendent les communistes et
les pseudoprogressistes chré-
tiens. Si dans la doctrine de Jé-
sus, les hommes sont égaux, cela
signifie qu'un même Amour di-
vin les embrasse, quels que
soient leur situation sociale,
leurs capacités, leurs dons innés,
leur race ou leur nationalité. Ce-
la ne va pas plus loin.

CE QUE L'EGLISE
NE DIT PAS

Sous cette rubrique, il suffit de
reprendre les thèmes éculés dé-

__ fendus avec ferveur par toute
^ :ette fausse avant-garde chrétien-
/-~- ne dont les idees sont reprises

par « Témoignage Chrétien »,
« Vie Nouvelle », « Les Informa-
tions Catholiques Internationa-
les, « La Cité », etc..,

I. L'EGALITE
SUR LE PLAN EVOLUTIONNEL

ÊTHIOLOGIQUE
L'Eglise n'a jamais enseigné

que toutes les races humaines
avaient atteint en même temps
un degré identique d'évolution
ou qu'il y ait une égalité capaci-
taire entre les divers groupes' hu-
mains. Il faudrait être aveugle
ou borné pour oser Ie prétendre,
alors que la simple lecture du
Journal quotidien démontre Ie

contraire. Une saine vision des
différences entre races n'arroge
aucun droit egoïste a la race
blanche; elle n'engendre nulle-
ment Ie mépris vis-a-vis des peu-
ples de couleur . Ces concepts
sont inconnus de la doctrine ca-
tholique. Simple constatation
que Ie chrétien peut faire comme
n'importe qui! Sa conclusion se-
ra seulement différente, car il se
découvrira un impérieux devoir
de tutelle vis-a-vis d'un frère
moins favorisé et une telle obli-
gation, si clairement inscrite
dans les événements, est aux anti-
podes même de la décolonisa-
tion.

Si Ie Blanc a commis une fau-
te, c'est bien en abandonnant les
peuples sous-évolués a leur tris-
te sort. Faute contre la charité,
redoutable erreur, pêche d'omis-
sion dont la conséquence fut
moins tragique pour lui que pour
les populations qu'il délaissait
sous prétexte de les libérer. Le
Congo ex-be'lge en est Ie plus si-
histre exemple. L'Algérie en est
un autre non moins dramatipjie.

2. L'INTEGRATION
De même, aucune des autorités

catholiques dont les décisions ont
force de loi n'a jamais exigé que
des représentants d'ethnies diffé-
rentes cohabitent dans la socié-
té, qu'ils aillent a la même école,
dans les meines hópitaux, les mê-
mes cinémas, etc... L'Eglise en-
tend seulement qu'aucune race
ne soit matériellement défavori-
sée sur Ie plan matériel ou mo-
ral ou si l'on préféré que chacun
ait les mêmes chances au départ.
Comme nous l'avons suggéré
plus haut, la séparatlon des ra-
ces est un facteur de palx. L'an-
tagonisme racial est inévitable,
la oü des groupes différents vi-
vent sur un même territoire. Les
psychologies de peuple a peuple
sont trop différentes, trop diver-
gentes, incompatibles dans bien
des domaines. Un peuple doit
avoir des institutions, un ensei-
gnement, une culture propres.
Quand par malheur, deux com-
munautés raciales vivent sur une
même terre et qu'aucun transfeit
ne peut être envisagé pour Tins-
tant, dans l'intérêt des .deux, il
faut les séparer.

Il est donc indispensable de
faire une distinction nette entre
deux concepts, si l'on veut s'op-
ppser valablement au confusion-
nisme des masochistes catholi-
ques.

1) Dtscrimlnation : pratique
qui consiste a accorder plus d'a-
vantages matériels a un groupe
racial et moins a un ou plusieurs
autres. Elle est formellement
condamnée par l'Eglise. Ajoutons
qu'un groupe racial peut aussi
acquérir, par son travail et ses
mérites, comme l'individu, plus
de biens qu'un autre. Ce n'est
pas de la discrimination, mais de
la justice.

2) Ségrégation : pratique qui
consiste a séparer les groupes ra-
ciaux en leur accordant les mê-
mes avantages matériels. C'est
celle qui est pratiquée avec suc-
ces par l'Afrique du Sud. Elle est
parfaitement licite.

Les vocations raciales des peu-
ples sont différentes. Il est vain
de vouloir les unir sur une base
sociologique. Pourquoi faire tant
d'inutiles efforts en vue de créer
une vie commune que pas un
homme de la masse ne demande?
Politique artificielle qui fait du
tort a tout Ie monde. L'amour
universel de l'Evangile se place
a un autre plan et vise tout au-
tre chose.

3. LE METISSAGE

Si l'Eglise ne s'est jamais pro-
noncée sur Ie caractère licite ou
illicite des mariages interraciaux,
c'est tout simplement parce que
Is problème ne concerne pas la
morale. Il est du domaine de la
science, de la biologie, de la so-
ciologie, voire de la médecine. Ce
sont des savants qui, compte te-
nu des faits observés, doivent
déposer leurs conclusions sur la
question; les théologiens n'ont
rien k y voir. S'il est avere, com-
me j'en suis intimement persua-
dé, que Ie métissage a des effets
néfastes, il doit être rejeté pure-
ment et simplement.

Mais l'Eglise n'a jamais préten-
du qu'il était a souhaiter. Elle
n'a jamais parlé d'une pseudo-ra-
ce universelle de mulatres, im-
possible a concevoir sur Ie plan
scientifique. Notons que Ie refus
du mélange de sang ne comporte
en soi aucun dédain vis-a-vis des
autres groupes. Certes, la popu-
lation éprouve une secrète et
profonde répulsion a l'idée d'un
manage hybride. Plus encore que
l'intellectuel « fasciste », l'hom-
me du peuple rejette Ie métissa-
ge; plus pres de la nature hu-
maine, e'est son instinct qui par-
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Ie sous une forme brutale peut-
être, mais tellement spontanée et
naturelle.

Les recherches médicales ont
permis de découvrir Ie concept
de rhésus. H est prouvé a l'heure
actuelle que les individus de
rhésus discordants font mieux de
ne pas contracter manage, car ce
sont les descendants qui en pati-
raient. Cette découverte n'a pas
divisé l'humanité en deux clans:
les rhésistes et les antirhésistes.
Aucun groupement sanguin n'est
méprisable aux yeux des autres.
Il en va de même pour les races.
S'il faut, et ce pour des raisons
médicales ou sociales, éviter par
exemple l'union matrimoniale en-
tre un noir et une Blanche, cda
ne signifie pas en principe que Ie
premier soit inférieur ou mau-
vais, mais, a coup sur, différent.

Nous devons, de toutes facons,
mettre une fin sans gloire a un
préjugé qui traine dans toutes
les officines oü l'on cuisine les
bouillons de culture christiano-
marxistes : « II faut créer une
race homogene de métis pour
éviter les guerres ». Les conflits
ont des causes essentiellement
économiques et les questions ra-
ciales n'en sont que les prétextes
ou leur donnent une vague tein-
te sentimentale. La mulatrerie
généralisée n'y changera rien
tant que les circuits production -
consommation-distribution ne se-
ront pas harmonieusement orga-
nisés.

4. L'AIDE AUX PAYS
SOUS-DEVELOPPES

La, l'enseignement catholique
est formel : il découle directe-
ment de 'la doctrine enseignée ja-
dis par Jésus : « Tu aimeras ton
piochain comme toi-mêmc ».
L'assistance est donc une mise
en pratique du devoir de charité.

Mais l'Eglise n'a jamais dit
qu'il fallait engraisser une classe
de bureaucrates parasitaires, pen-
dant que Ie peuple crève de faim.
Elle n'a jamais prétendu que Ie
travailleur blanc devait trimer
pour entretenir des populations
dans un dolce farniente pares-
seux. De même, il n'a jamais été
question de fournir des tracteurs
que des incapables laissent rouil-
ler dans des hangars, faute d'a-
voir Ie courage de les employer
ou tout simplement de les sauve-
garder, ni de fournir de bonnes
armes qui se tourneront infailli-
blement contre les Européens.

De grace que l'on ne se fasse
pas d'illusions! A l'heure actuel-
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Ie, c'est cela, l'aide aux pays
sous-développés. Alors, s'il n'y
a pas moyen de^faire autrement,
autant la faire cesser. Elle est ne-
faste !

5. LA CULPABILITE
DES BLANCS

L'Eglise réprouve l'exploitation
de 1'homme par l'homme, encore
que, sur ce point (comme sur les
autres), il s'est toujours trouvé
des autorités écclésiastiques dési-
reuses de « s'adapter au réel ».
Certes, la colonisation n'a pas
toujours été ce qu'elle aurait pu
être sur Ie plan moral. L'hom-
me est un être fragile. Si l'esprit
est fort, la chair est faible. Mais
si imparfaite qu'elle fut, elle va-
lait cependant mieux que la bar-
barie. Les noirs se dévoraient en-
tre eux avant notre arrivée, ils li
firent en cachette sous la férulc
du Blanc; il Ie font a l'air libre
maintenant. Les faits sont trop
clairs. Inutile d'insister !

Mais la morale chrétienne ré-
prouve encore (du moins je Ie
suppose) Ie massacre et la tor-
ture, Ie viol, Je cannibalisme et
autres joyeusetés africaines. Au
surplus, je n'ai pas souvenance
d'avoir jamais exploité un noir,
n'ayant jamais mis Ie pied sur
son continent. Je me sens donc
pas responsable des actes poses
par une categorie d'individus a
laquelle je n'appartiens même
pas. La responsabilité collective
existait chez nous dans les temps
primitifs, lorsque nos tres loin-

tains ancêtres vivaient en noma-
des. Elle a disparu de nos insti-
tutions et tous saluent son dé-
part comme une conquête de la
civilisation. Depuis cette époque,
elle n'a plus reparu, sauf au Tri-
bunal de Nüremberg qui avait
pour tache de juger les diri-
geants du Illème Reich.

CONCLUSIOMS

Ce problème ne mériterait pas
tant de développements, si l'Eu-
rope blanche n'était l'objet d'une
offensive insidieuse qui tend a
rhumilier et a l'abaisser. Ce qui
nous indigne et nous attriste,
c'est Ie fait que des hommes ap-
pai tenant a notre communauté
participent a cette honteuse en-
treprise. C'est une trahison! Et
lorsque ces hommes s'attribuent
l'étiquette de chrétiens, lorsqu'ils
se servent volontairement et
sciemment des paroles évangéli-
ques pour justifier leurs mons-„
treuses hérésies, Ie dégoüt nou:
saisit et, dans nos esprits, surgit
infailliblement la prophétie de
Saint-Jean dans l'Apocalypse.

« Je vis ensuite une autre Béte
monter de la terre; elle avait
deux cornes .comme un agneau,
mais elle parlait a la dragonne.
Tout Ie prestige de la première
Béte, elle Ie déployait sous sa
surveillance : elle amenait Ja.ter-
re et ses habitants a adorer la
première Béte... ».

Jacques KEYAERTS.

Les faits derriére les mots
• Bort Lancaster et Gtejory

Feck comptent panni tos proeres-
sistes bon teint de Hollywood. te
premier paradait en tête de la
marche antlsécréeattanniste öe
Washington et ito ont tous deux
latte contre les tofe ségrécaUonnis-
teg en Callfornie. Mais, voici pcu,
Qiiand {"acteur noir Sidney Poitier
voolni acbeter une mateon dans
keur coartier a Bel Air (HoUy-
wood), il y ent une sonrd* oppo-
sition qui l'en empêcha. Elle était
menée-. -yaaf Bart Lancaster Jet
Grégory Feck. Ainsi sont les pro-
gressistes : leiirs actes contredi-
sent toujours leuts oaroles. lis
font de la propa«ande anitoor
d'abstractions et ils conditionnent
alnsl ies naifs dans << Ie sens de

Vhistok-e »; confrontés avee la réa-
llte, tb chancent aossttöt feor
foaü d'épaole, mals les déf&to
corasés par leur déUre atatiatt
dem«nrent.

LE FRONT
fllTIOML-EUROPEEN

DU TRAVRIL
a été créê pour foam» aux
peuples «uropéens une arme
de défense contre Ia servitu-
de.
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Les classes moyennes
et Ie socialisme européen

« Tous les ttens complexes et
variés qui unissalent 1'hotnjne
féodal a ses supérieurs natu-
reis, la bourgeoisie les a bri-
sés saus pitié pour ne laisser
d'autre lien entre l'homme et
l'homme que Ie froid intérêt,
les dures exigences du « pale-
ment comptant »... la bour-
geoisie a dépouillé de leurs au-
réoles toutes les actlvités qui

passaient jusqu'alors pour vé-
nérables et que l'on considé-
ralt avec un saint respect. Mé-
decln, juriste, prêtre, poète,
honune de science, de tous,
elle a fait des salariés a ses
gages ».

(Manifeste
du Parti communiste)

Chacun se pretend aujour-
d'hui plus ou moins socialiste.
Les capitalistes les plus voraces
font eux-mêmes volontiers, état
de leurs idees « sociales ». Et

rtant, Ie monde entier est Ie
Shéatre d'une exploitation de

homine par l'homme plus im-
to.cable que jamais.

Le capitalisme d'état baptisé
« communisme » courbe sous
son joug plus d'un milliard de
serfs. La moitié de l'humanité
vit dans unc immense caserne
régie par la plus atroce dictatu-
rc de l'histoire, la dictature du
« prolétariat » qui anéantit la
personnalité humaine, sacrifie
des générations entières pour
un hypothétique avenir de pros-
périté matérielle que les erreurs
des idéologues et des bureau-
crates éloignent chaque jour da-
vantage. Hélas, si les travailleurs
européens ne se ressaisissent pas,
nous n'aurons bientót plus rien
a envier aux malheureuses victi-
mes de la tyrannie communiste.
Il n'y aura même pas besoin
pour cela que l' Armee Rouge
campe dans nos murs.

ICTATURE DU CAPITALISME
BANCAIRE

Dans Ie soi-disant monde libre,
en fait dans la zone d'influen-
ce américaine, les progrès de
la technique ont été a l'origine
d'un enrichissement considéra-
ble de la classe capitaliste (la
General Motors a un chiffre
d'affaires annuel équivalent au
budget de la France !).

Le grand capitalisme bancaire
a accaparé toutes les riches-
ses. Il est parvenu a la posses-
sion quasi-exclusive de tous les
moyens de production. Il a brisé
impitoyablement les classes
moyennes dont il ne reste plus
que des vestiges; les artisans ont

pratiquement disparu, les petits
industriels, n'ont plus d'autre
alternative que se soumettre aux
volontés d'un grand trust ou
disparaitre. Les commercants
sont menacés d'extinction a bre-
ve échéance par les progrès des
super-marchés capitalistes. Les
paysans vivent peut-être leurs
dernières années d'indépendan.
ce. une indépendance tres diffi-
cile financièremcnt, avant d'être
« encadrés » dans des collectivi-
tés agricoles mi-capitalistes, mi-
étatiques, oü ils ne seront bien-
tót plus que des fonctionnaires
de la terre. Quant aux médecins,
Ie régime bourgeois a désormais
engagé la hitte contre eux et
l'échec qu'il vient de connaitre
en Belgique ne Ie dissuadera pas
de chercher a prolétariser ces
derniers représentants des clas-
ses moyennes.

Bientöt l'Europe occidentale,
Ie v monde libre » tout entier ne
seront plus peuplés que de sala-
riés sur lesquels règneront des-
potiquement les maitres de
Wall-Street. Le sort de chacun
dépendra du bon vouloir des
magnats de la finance qui édic-
teront sans contradiction possi-
ble, les lois de Ia nouvelle table
des valeurs, fondée sur l'obéis-
sance inconditionnelle et Ie zèle
respectueux envers les agents du,
pouvoir bancaire : « Le capital
est grand et Rotschild est son
prophete ! ».

Personne n'aura plus Ia possi-
bilité matérielle de se rebeller
contre ?a toute-puissance capi-
taliste sans risquer aussitót de
perdre son emploi et de périr
d'inanition, sans préjudice des
poursuites qu'exercera l'Etat
contre 1'insolent, qui aura osé
troubler la q u i é t u d e des
« grands ». La liberté aura dispa-
ru a jamais de ce monde.

VERS LE « MEILLEUR

DES MONDES »

Toutes les vertus européennes
sur lesquelles s'appuie notre cul-
ture disparaitront dans ce nau-
frage que sera pour la civilisa-
tion Ie triomphe de l'ordre ban-
caire.

Honneur, fidélité, liberté, di-
gnité de 1'homme ne seront plus
que des mots vides de sens. Il
n'y aura plus entre les hommes
que des rapports d'argent et des
rapports d'intérêt. L'homme se-
ra reduit par Ie materialisme è.
ce qu'il est de plus mcdiocre.
L'étincelle pronéthéenne s'étein-
dra en lui et, avec elle, ce besoin
d'action, ce gout de l'effort, cette
attitude héroïque de l'esprit et
de la volonté, cette sorte de ten-
sion orgueilleuse par laquelle
l'individu s'efforce d'exalter tou-
tes ses facultés pour se dépasser
lui-même et franchir les limites
oü il a été place par Ie destin.

Ce « meilleur des mondes »
dont la seule idee suffit a glacer
d'effroi 'tout Européen bien-né,
certains travailleurs l'appellent
de tous leurs voeux, car, déja es-
claves, ils preferent la sécurité a
la liberté. Ils souhaitent un es-
clavage doré, a l'arnéricaine. lis
sont prêts a troquer allègrement
leur droit d'ainesse contre un
plat de lentitles. Ils vitupèrent
les empêcheurs de bafrer en
rond, les révolutionnaires socia-
listes, les « anarchistes » com-
me ils disent, qui retardent
ravènement de l'age d'or : celui
on aura la télé en couleurs et
l'air conditionné dans les toi-
lettes.

Il faut rappeler avec force a
ces gens-la, en espérant que leur
intelligence est plus grande que
leur sens moral, a qui ils doi-
vent Ie bien-être relatif dans le-
quel ils vivent. Bien-être relatif,
car les progrès techniques con-
sidérables accomplis depuis la
guerre permettraient, s'üs étaient
utilisés dans l'intérêt du peuple,
un accroissement beaucoup plus
grand du niveau de vie. (Est-il
possible d'accepter encore l'exis-
tence d'un problème de logement
alors que l'homme est parvenu
^ asservir l'atome et a conquérir
l'espace) : si Ie niveau de vie ac-
tuel est largement supérieur a
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celui du siècle dernier, ce n'est
nullement l'effet de la charité
chrétienne des capitalistes.

L'économiste bourgeois du
XVIIIème siècle, Turgot di-
sait : « En tout genre de travail,
Ie salaire de 'l'ouvrier doit
s'abaisser a un niveau déterminé
uniquement par les nécessités de
l'existence ». Les capitalistes ont
suivi ce conseil a la lettre tant
que cela a été possible. Long-
temps, ils ont donné a l'ouvrier
juste de quoi de pas crever de
faim. Faut-il rappeler ce qu'était
la condition ouvrière du XlXème
siècle ?

Mais ils se sont heurtés a l'op-
position courageuse et admira-
ble des premiers militants socia-
listes qui ont appelé les tra-
vailleurs au combat contre leurs
onpresseurs. Le capitalisme a
du lacher du lest, rabattre de
ses prétentions. Grace aux révo-
lutionnaires socialistes, l'ouvrier
a pu s'élever au-dessus de la
condition animale.

ON S'HABITUE
A L'ESCLAVAGE

Mais, il faut Ie noter, bien peu
des leaders du mouvement so-
cialiste, qui ont tant fait pour
Ie prolétariat, provenaient eux-
mêmes du prolétariat. On peut
se l'expliquer. Lorsqu'on a vécu
pendant des générations dans
l'esclavage, on finit, hélas, par
s'y habituer, par trouver nor-
mal ce qui ne l'est pas.

D'autre part, même si on a
conscience de la nécessité d'une

révolution, encore faut-il avoir
les moyens de lutter : une ins-
truction assez poussée — l'in-
telligence des faits sociaux n'est-
elle pas l'arme par excellence du
révolutionnaire ? — une certaine
indépendance matérielle aussi.
Ces avantages, rares dans la
classe ouvrière, sont plus répan-
dus dans les classes moyennes
— Ce sont elles qui ont t oujour s
fourni Ie gros contingent des
chefs révolutionnaires (Lénine
lui-même, était un « .petit-bour-
geois »). Si elles disparaissent,
qui sauvera Ie monde de la dic-
tature capitaliste ?

C'est d'elles seules que peut
surgir Ie salut des travailleurs
européens, la survie de notre ci-
vilisation. Encore faudrait-il que
la classe moyenne consente a
bien vouloir ouvrir les yeux,
qu'elle se décide enfin a com-
prendre son époque. Il est inu-
tile, stupide même pour elle, de
se raccrocher désespérément aux
basques d'un capitalisme qui a
jure sa perte. Il lui faut recon-
naitre, dut cela froisser certai-
nes vanités, qu'elle appartient
au monde du travail, non a ce-
lui du capital. Il lui faut aban-
donner tout espoir de sauvegar-
der ses petits interets immé-
diats en se crispant dans un
quelconque néo-poujadisme.

Prendre délibérément la tête
du mouvement socialiste, l'ame-
ner a la victoire, c'est Ie meil-
leur service qu'elle puisse se ren-
dre, qu'elle puisse rendre a l'Eu-
rope.

Claude BLANC

LES FAITS DERRIERE LES MOTS
• Le Comseü de Séeurtté a

roté & l'unanimtte la résotatton
extgeeaat te retntt des « merce-
nataes » dn Caago. Fenonne ne
semble avoir remarqué Ie fond des
ehosee & o»voir «n'il s'aglt d'one
résohiitlon motste. La »enle choae
«al ^UMimM! en effet les « mer-
cenaires », c'est d'avoir la peau
btamdhe ei Ie» soi-diaont pays
indëpendantai d'AlMqae wmt re-
nes parce ou'fl suffit 63 ces qnel-
ques diminn de blancs ponr met-
tre en dénmte, chaqne jour, des
mil&en de noin. Cette démanvtra-
«oo sar Ie termin les rend mate-
des. D'oü lenr réaoluHon nactote
appronvée au Congeil de Sécratté
par tes pays ocddentaux. Il Caat
également constaier cue sevte,
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les u mercenaires » libératent les
otoges blancs des anthropophafes
noin, l'AJJ.C. ne falsan* oue ani-
vre. L'approbation de leur retraii
sijnllfdaM, donc, en clair, l'aban-
don des otaeea blancs au canni-
balisme.

Etudiants, inscrivez-vous a la

Fédéraüon générale
des étödiants

européens,
fer de lance du combat

contre Ie communisme.

UNE QKANDE
LEpON DE
L'HISTOIRE :

Plus personne ne s'étonne de
voir que 500 parachutistes belges,
lancés dans des conditions diffi-
ciles sur deux villes tenues par
des milliers de nègres en révolte,
y rétablissent l'ordre en moins
de deux jours, avec un minimum
de morts (3) et de blessés. Il n'é-
tait cependant pas question ici
d'incriminer la supériorité du
matériel blanc. Les Simbas pos-
sédaient des armes ultramoder-
nes d'origine tchèque, chinoise et
même beige, desservies bien sou-
vent par des soldats renégats de
l'A. N. C. (armee nationale con-
golaise) dont la formation mili-
taire théorique était parfaite. (La
situation des emplacements oü
ils placèrent leurs mitrailleuses
lourdes, etc... en fait foi).

300 SPARTIATES
AUX THERMOPYLES

Plus personne non plus ne s'é-
tonne que ce soient deux cents
blancs dits « mercenaires » qui
mènent victorieusement l'offensi-
ve pour l'A. N. C. congolaise, per-
pétuellement en déroute sans éux
et dont la seule gloire réside
dans Ie viol et Ie massacre de
prisonniers. L'armement est Ie
même; la formation technique
militaire aussi car de nombreux
chefs révoltes sont formés dans
les écoles de guerre tchèques,
russes et chinoises. Pourquoi
alors quelques blancs parvien-
nent-ils £ rétablir l'ordre dans
des zones de guerillas oü Ie nom-
bre et Ie terrain jouent en faveur
des guerffleros. Dans une guerre
de guerilla, en effet, c'est la mas-
se et Ie nombre qui jouent tou-
jours en un point déterminé<t
Quel f acteur donne cette supé--
riorité immense a rhomme blanc?
Nous allons essayer de l'analy-
ser; mais pour cela, nous allons
d'abord reparcourir brièvement
l'histoire et les faits dans les di-
verses batailles qui opposèrent
1'homme blanc européen (car
tous sont originaires d'Europe)
aux divers autres peuples extra-
européens. Ce SUTVO! de l'histoire
sera bref, en raison de 'la
place limitée, mais les con-
clusions qui en découleront don-
neront aux lecteurs l'optique né-
cessaire pour comprendre histori-
quement tout ce que ce bref ar-
ticle n'aurait pu dire et que, bien
souvent, on cache daas les livres
populaires d'histoire.



u urfimiiï M IINNE
Un postulat tout d'abord, que

l'histoire vérifie toujours. C'est
que toutes les batailles (qu'elles
soient gagnées ou perdues), que
les Européens livrèrent contre les
hordes extraeuropéennes d'Afri-
que ou d'Asie, Ie furent toujours
dans des CONDITIONS NUME-
RIQUEMENT INFERIEURES,
par rapport a l'ennemi, et même
bien souvent dans des CONDI-
TIONS MATERIELLES PRECAI-
RES. En voici des exemples :

1) Les guerres médiques, pré-
parées par Darius et engagées

;par son fils Xerxès, se terminè-
rent a Salamines oü 20.000 Grecs,
montant 300 trières, vainquirent
une coalition de 264.000 guerriers
perses, indous, asiates et égyp-
tiens embarqués sur 1.207 ba-
teaux. Il faut dire, a Ia décharge
de ces derniers, qu'ils perdirent
déja quelques jours avant, un
nombre incalculable de guerriers
au défilé des Thermopyles, oü
Léonidas, symbole du courage
européen, tint cette immense ar-
mee en echec, avec quelques mil-
liers de guerriers grecs (7.000 en
tout), qu'il renvoya vers l'arrière
lorsqu'il Se sut trahi par un ber-
ger grec et encerclé par les Per-
ses. Il resta alors avec trois cents
braves pour témoigner a tout ja-
mais des vertus de 1'homme eu-
ropeén. lei d'ailleurs, un fait est
a signaler, qui se répétera perpé-
tuellement dans i'histoire : cha-
que fois que des extraeuropéens
s'attaquèrent aux minorités euro
péennes, ils NE PURENT LES
VAINCRE QUE SOIT GRACE A
L'ENORMITE DES EFFECTIFS
ENGAGES, SOIT GRACE A
L'EXISTENCE DANS LEURS
RANGS D'EUROPÉENS DE-
VOYES, TRAITRES ET RENE-
GATS.

D'ALEXANDRE
AUX « 55 JOURS DE PEKIN >

2) Alexandre de Macédoine, qui
vainquit Ie grand roi de Perse,
Darius 3ème sur Ie Granique, et
qui conquit des royaumes im-
menses en Afrique, en Mésopota-
mie et aux Indes, n'eut jamais
une armee supérieure a 40.000
hommes, renforcée de 6 è 7.000
alliés de la ligue de Corinthe.
Fait a noter: Ie fer de -lance des
armées de Darius se composait
de mercenaires grecs et cypriotes
renégats.

3) Voyons plus tard les hordes
mongoles venues du lac Baïkal et
menées par Attila descendre jus-
qu'au coeur de la France, dévas-
tant Metz, Troies et Orléans
avec I'aide de transfuges euro-
péens, composés principalement
de Germains, alliés de la derniè-
rc heure, que la perspective de
pillages alléchait. Aux Champs
Catalauniques, 70.000 guerriers
huns furent mis en déroute par
26.000 guerriers européens coali-
sés et commandés par Ie Romain
Aetius et Ie Goth Téodoric. Au-
tre fait a noter encore : si MEu-
rope permit aux Huns de descen-
dre jusqu'a la Loire, c'est a cau-
se des DISSENSIONS INTESTI-
NES maintenues entre ses chefs,
lesquelles jusqu'a nos jours mi-
nèrent et affaiblirent toujours
les peuples européens.

4) Plus tard, les Chevaliers
Teutoniques défendirent les mar-
ches européennes de l'est contre
le.s hordes asiates et tartares.
Pendant plus d'un siècle, ils tin-
rent en respect la « Horde d'or »
composée de millions de guer-
riers. Ils ne furent vaincus a la
bataille de Grunwald que par les
LUTTES INTESTINES EURO-
PÉENNES : dans ce cas entre
chevaliers teutoniques et cheva-
liers polonais et lithuaniens.

5) A l'autre bout de l'Europe,
les mahométans ne purent enva-
hir l'Espagne que grace a I'ai-
de de chevaliers goths qui, com-
me Ie Cid, luttaient une fois avec
les uns, une autre fois avec les
autres. Ils furent cependant arrê-
tés a Poitiers oü quelques mil-
liers d'Européens commandés par
Charles Martel mirent plus de
10.000 arabes hors de combat.

6) Lors des Croisades prodiges
d'héroïsme européen, toutes les
batailles furent livrées dans des
conditions numériquement pré-
caires pour les Européens en re-
gard de la multitude des guer-
riers arabes. A tel point même
que Godefroid de Bouillon, lors-
qu'il assiégea Jérusalem, n'avait
même plus assez d'hommes pour
encercler toute la ville et y met-
tre ainsi Ie siège.

7) Puis ce furent d'autres célè-
bres batailles : Lépante o» 300
aavires espagnols montés par
80.000 gentilhommes anéantirent
une flotte musulmane de loin su-

périeure défendue par plus de
100.000 guerriers arabes.

Vienne assiégée en 1529 par
200.000 guerriers de Soliman est
dégagée par une charge de 20.000
cavaliers polonais.

Puis ce furent les guerres co-
•loniales oü Cortez suivi de 500
hommes met ei genoux l'empire
aztèque de millions d'individus.
Pizzare, avec pratiquement Ie
même nombre de soldats, met
l'empire Inca au tapis, soit
encore une fois plusieurs millions
d'individus.

Desseix et Suffren firent de
même aux Indes oü, avec quel-
ques centalncs d'amis, ils se tail-
lèrent des empires immenses.

Plus tard, nous voyons Napo-
léon envahir l'Egypte avec 38.000
hommes et y battre la cavalerie
mameluk de loin supérieure (Lors
de la célèbre bataille des Pyra-
mides, 2.000 mameluks sont tués
pour 35 Francais).

8) Plus récemment, en 1900
nous voyons un corps expédition-
naire de 450 riationaux européens
tenir tête pendant 55 jours dans
la ville de Pékin a des dizaines de
milliers de Chinois en révolte : a
tel point que Ie cinéma entreprit
tout récemment d'exploiter ce
haut-fait.

9) Finissons enfin cette nomen-
clature par deux batailles per-
dues qui n'en sont pas moins
des hauts-faits a Ia gloire de
1'homme blanc européen. Car si
l'Europe perdit effectivement ces
deux batailles que je vals citer
pour conclure, ce n'est ni grace a
la force ni par Ie courage de ses
ennemis, mais bien a cause des
luttes intestines intra-européen-
nes. Ces deux batailles de titans
sont :

STAUNGRAD
ET DIEN-BIEN-PHU

A) Stalingrad, oü la óènte ar-
mee allemande fixa pendant plus
de deux mois buit armées soviéti-
ques composées de 90 divisions
dont 71 blindées. Sur les 250 di-
visions que possédait alors la
Russie, 90 étaient bloquées a Sta-
lingrad, ou Ie courage des assié-
gés permit aux trois armées alle-
mandes engagées dans Ie Cauca-
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se d'éviter l'encerclement et de
rétrograder en bon ordre. Il suf-
fit de prendre une carte pour
voir que l'offensive russe visait
Rostov pour détruire ainsi non
pas une maïs 4 armes alleman-
des. Le courage et la bravoure
de ces 210.000 soldats européens
(nous faisons de l'histoire et non.
de Ia polémique) qui, se sachant
sacrifiés pour leurs compagnons
du Caucase, n'en firent pas móins
leur devoir jusqu'a la dernière
cartouche, équivalent a la bra-
voure et au sacrifice des 300
Spartiates aux Thermopyles. Si
90.000 so'.dats européens tombe-
rent a Stalingrad (plus de 100.000
moururent dans les camps de pri-
sonniers suite aux mauvais trai-
tements), les Asiates payèrent
tres cher cette victoire puisqu'ils
perdirent pres d'un million de
rnorts et de blessés. (lei, qu'on
me comprenne bien, ce n'est pas
parce que l'Allemagne a perdu la
guerre que je déformerai des
faits historiques. Pour moi, Eu-
ropéen, Ie courage est Ie coura-
ge).

B) Tout pres de nous, derniè-
rement, Dien-Bien-Phu : défaite
due plus a la trahison des affai-
ristes de Paris qu'a la supériori-
té écrasante de 1'artillerie viet.
Dans cette cuvette boueuse, se
trouvaient 12.000 hommes rapide-
ment amputés des régiments
vietnamiens qui s'enfuirent dés
•Ie début de la bataille; restés
seuls, les Francais ne furent
écrasés que par la masse de plus
de 60.000 viets, l'immense supé-
riorité de leur artillerie, la trahi-
son métropolitaine, la défection
des troupes auxiliaires jaunes et
Ie; dissensions du monde blanc.

NOUS SOMMES
LEURS HERITIERS

Quelles conclusions tirer de ce
bref survol de l'histoire (que je
conseille a tout lecteur d'appro-
fondir) ?

Tout d'abord, pour ne pas être
taxé de « racisme » par la gent
progressiste, je m'empresse de
faire remarquer que l'étalage des
faits historiques rapportés plus
hauts, fut effectué dans Ie plus
serein esprit libre-exaministe, car
si 1'histoire peut être interprétée
dans ses causes, elle ne peut ja-
mais l'être dans ses faits. L'his-
toire, c'est la vérité » : celle du
génie européen qui, associé aux
qualités morales de l'HOMME
EUROPEEN, a son sens inné de
l'ordre et de la hiërarchie, a sa
froide détermination, a son cou-
rage tranquille et au don total de
soi-mème. Ie pousse perpétueïïe-
ment a se dépasser, rejoignant
ainsi Ia plus pure tradition des
héros et des dieux de l'Antiquité.
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L'homme européen n'est pas
seu-lement supérieur, il a tou-
jours mené un combat surhü-
main, et, seul, s'est toujours op-
posé victorieusement aux hordes
extra^européennes. Toujours nu-
mériquement inférieur, il n'est
battu que par la trahison en son
sein, ou par les querelles de ses
chefs, soigneusement entretenues
par ses ennemis.

Que tous les Européens s'as-
semblent en un BLOC MONOLI-
THIQUE et ils continueront a
porter sur la terre Ie flambeau
du progrès social de l'humanité,
progrès social que seul Ie sol eu-
ropéen peut engendrer.

Ne nous y trompons pas, les
paras belges qui rétablirent l'or-
dre la oü ils tombèrent du ciel
sont les mêmes hommes que ces
légionnaires francais, qui, a quel-
ques-uns, après avoir pacifié les
djebels truffés de fellaghas, y ap-
portèrent la paix, les routes et
les écoles. Qu'ils se nomment

Marines, Paras, ou Légionnaires,
ils sont tous de la méme race,
celle des héritiers des Chevaliers
Teutoniques et des Croisés, des
héritiers des conquérants qui
combattirent derriere Alexandre
Ie Grand, Cortez ou Pizzare, celle
des guerriers qui anéantirent les
Huns et qui défendirent la civi-
lisation aux marches proches ou
lointaines de l'Europe, celles des
hommes qui démontrèrent perpé-
tuellement par leur bravoure et
leur génie, leur supériorité mora-
le et naturelle.

C'est d'ailleurs pour détruire
cette supériorité naturelle de
l'HOMME BLANC EUROPÉEN
que les progressistes renégats et
les propagandistes extra-euro-
péens les poussent aux mariages
inter-raciaux et a la jouissance
matérielle qui videraient a tout
jamais de leur vertu (virtus)
leurs ames conquérantes.

Claude NANCY.

LES PAITS DERRIERE LES MOTS
• Les vrafa « Européens » :

l'«n d'cox éciivatt dernièrement
que « l'aooonplement n de fllles
blancbes avec lea noiro n'a aacune
importanoe, ainon pour les adoles-
cente boutonneux. Et d'ajonter
Éons un grand élan : u Avant
cela, elles Ie (alsatent bleu avec
des Américains, avec des Alle-
mande ». Poroe que, pwnr oet
o Earopéein », les AUemands sont
des oOogèota et Ie praduH de
« IWoouiplnneat » d'une Enro-
péenne avec un Allemand est, de
toute évidenoe, nn métie...

© A Brooklyn (New-York),
trois jeunes nolrs ont battu un
blanc ii mort et ils ont dlsparu

sans que la police les appréhen-
de. Le Département de la Jusdce
n'a pas ordonné d'enquête spé-
ciale. La prcsse américaine n'a
pas non plus parlé de racisme &
ce sujet.

® La Ligue beige pour la Dé-
fense des Droits de l'Homme
s'est émue parce que des offi-
ciers belges encadrent l'Armee
Nationale Congolalse qui se livre
è des represailles contre les Sün-
bas, mals elle n'a pas élevé la
volx lorsque des blancs étaient
massacrés, a Stanleyville et dans
les environs, par les anthropo-
phages.

Vous aui travaillez, adhérez a la

FEDERATION GENERALE
DES TRAVAILLEURS EUROPÉENS.

EUBOPEENS RÉFUGIÉS DE TOUS PAYS
LJSEZ, FAITES LIBJE, DDTUSEZ :

AFRIQUE
LA VOIX DES PIEDS NOIRS

ABONNEMENTS: l an = 20 Francs Francais (200 Francs Belges)
6 mois = 11 Francs Pnanjala

par mandat — lettre intecnatlonal

4, Rue Poitevlne - Manta>elller - Hérault - Prance



SOEKARNO : un néo-colonialiste
Soekarno fuknine, U «uitte l'O.

N. U.; bon débarras car eet exal-
té est dangereux et pousse au pa-
roxysme 100 raUlions d'Indoné-
riens.

Quels sont les droits de l'Indo-
nésie sur les territoires malais?
Aucun.

Quels sont les motifs des re-
vendlcations de Djakarta? Voicl
la réponse Ia plus stolpte : Ie ré-
gime de Soekamo veut cacber
ses défauts, se» échecs et soulè-
ve se» populatlons affamées, mi-
sérabks, contre la Malalsie dont
l'apport a l'Indonésie auralt com-
me résiritat de rddorer Ie bla-
son du Président en perte de vl-
tesse et en mal de prestige.

Voyons un pen l'enjeu de llüs-
toire : l'Etat de Johore surtout,
sa capitale Johore Bahru dépasse
largement les 50.000 habitants
(M % de Chinots, 30 % de Ma-
lais et 10 % d'Indiens); cette

sert de pont entre Singa-
et les autres Etats malais.

Un boom sans precedent fait de
Johore Bahru la ville la plus in-
dustrialisée de la Malaisie; les
u&ines poussent comme des cham-
pignons : llndustrle textlle est
en plein essor, les conserveries
(ananas surtout) prennent de
l'extension; plusieurs usines de
contre-plaqués et surtout des usi-
nes de matérlel électrique récla-
ment de plus en plus de person-
nel; tout ceia grfice a Ia présen-
ce anglaise; j'en passé. Voüa la
principale visée de Soekamo
dont Ie racisme a vide Ia Malal-
sie des éiéments d'élite.

De quels atouts dispose Soekar-
no pour réaliser ses projets? Le
prindpal, c'est Ie Malais lul-mê-
me; devant l'lndustriaUsation ra-
pide de son pays, Ie Malais moins
éduqué, moins competent que

Le vrai « socialisme» fon-
de Téconomie sur la pro-
duction et non, comme au-
jourd'hui, sur la monnaie,
instrument d'exploitation
des peuples par Ie capita-
lisme financier.
Pour Ie comprendre, lisez

"BRISONS LE PIEGE"
organe de Syndicom

55, Avenue de Koekelberg,
Berchem Ste-Agathe

(Bruxelles)
Abonnem. : 100 fr. par an

C.C.P. : 8031.72

l'Indlen et Ie Chinois est délals-
sé et Ie recrutement industrie! Ie
laisse pour compte. Soekamo
tente dlexploiter cette situatlon
alors que Ie gouvernement ma-
lais fait pression sur les indus-
trieb en faveur de l'emploi des
Malais (cette campagne n'a mal-
heureusement guère de succes
pour llnstant). Dans l'Adminis-
tration publique, dans les bu-
reaux, une nouvelle loi oblige a
conférer quatre postes de fonc-
tionnalres sur dnq aux Malais;
malgré cette mesure. Ie nombre
de chömeurs malais, alimenté
par les paysans que tente 1'hKlus-
triaüsation, augmente sans cesse.
Soekamo et ses agents en Malai-
sie jouent sur cette faiégallté des
groupes ethniques du pays pour
assurer leur victoire; lis ne man-
quent pas de faire Ie tableau de
la communauté malaise face a la
conummauté chinoise de Malal-

sie qui est beaucoup mieux orga-
nisée; il suffit de voir Ie service
de Ia voirle, Ie service médlcal
d'un village chJnois vis-a-vis de la
même organlsation dans un villa-
ge malais. ld aussl, l'Etat malais
reagit et tente d'équlHbrer te ni-
veau de vie du Malais avec celui
du Chinois en distrlbuant des
terres aux paysans (plus de
50.000 hectares dans les dnq der-
nlères annees), par la construc-
tion de routes et raménagement
rural dans les village» malais oü
Ia mortalité infantüe est te dou-
blé de celle des vlUages chlnois.

Nous ne pouvons soubaiter que
Ia réusstte de la Malaisie avec
l'aide de ses amis anglais contre
Ie néo-coIoniaMsme de Soekamo
qui, en occupant ce pays, n'y ap-
porteralt que la misère qu'il a
apportée a son propre peuple.

Jean LORAIN.

LES FAITS DERRIERE LES MOTS
® Les journaux qid ont rap-

porté la chose n'ont même pas
souEgné Ia grotesque impuden-
ce du propos quand Soumlalot,
un des chefs des cannibales de
StanleyviBe, a déclaré pour Jus-
tifler Ie fait qu'il ne se rendait
pas a New-York : « Je ne peux
pas poser mes pieds sur Ie sol
d'un pays dont les chefs man-
quent dTiumanité... ». Blen plus,
Ia radio beige y est allee ensuite
de ses serviles « Monsieur Gas-
ton Soumlalot ».

® Jusqu'oü la psychanalyse, ce
parfait instrument d'abrutlsse-
ment des peuples blancs, entral-
nera-t-elle ses matheureuses vic-
times ? C'est en son nom que des
expérimentateura américalns ont
entrepris de transformer quarari-
te personnes normales en «bour-
reaux volontaires ». Les « bour-
reaux » faisaient passer un cou-
rant électrique dans Ie corps des
« vicümes », bien réelles mals
conditionnées pour se prêter a
l'expérience. C'est Ie meilfeur
moyen de créer des sadiques et
des masochistes. D'ailleurs, Ia vé-
rité au sujet de la psychanalyse,
c'est qu'elle crée des cas de désé-
quiUbre bfen plus qu'elle ne les
étudie et ne les soigne.

® Le beau résultat de l'accueil
généreux réserve aux noirs par
les Européens pour les « former»
a Ia dvIBsation : Ie chef des Slm-
bas qui jetaient les blancs, hom-
mes, femmes «t enfants, pieds et
poings Hes, aux crocodlles dans

la rlvière Nepoko, était un diplö-
mé de l'école militaire d'Arion
(Belgique) ou il avait été bour-
sier.

® On comprend les raisons qui
ont poussé Paul VI a tenter d'a-
pitoyer Ie monde, lors de son
voyage en Inde, sur les enfants
affamés. Cela nous dechire Ie
coeur, a nous aussl, de voir des
enfants affamés, mals il est indis-
pensable, si on veut être bon-
nête, de poser en même temps
la questlon : A qui la faute ?
N'est-ce pas celfe de Nehru et de
tous ces prophètes farfelus du
tiers-monde qud parlent plutöt
que d'agir? Les petfts enfants
indiens ne seralent peut-être pas
affamés si Nehru, « l'éclairé »
qui donnait des lecons a l'Occi-
dent, avait enseigné a son peuple
qu'il peut matiger les vaches sa-
crées qu'il entretient plutöt que
de tenter de nourrir ses enfants.

® On comprend mal la pudeur
de PauI-Henri Spaak qui a refusé
d'ouvrir, devant I'O.N.U., ce qu'il
a appelé * Ie dossier des hor-
reurs » de Stanleyville. C'était Ie
seul moyen de faire taire les
braillards africains qui dévidaient
stupldement un tlssu de menson-
ges dépourvu du moindre rap-
port avec Ia réalité. On a bien
ouvert, depuis vingt ans et avec
une insistance de chaque jour. Ie
« dossier des horreurs » alle-
mand. Pourquoi cette curieus*
différence de traitement ?
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La médecine libre
dans ie marché commun

Si aucun fait nouveau ne se
produit. Ie Ier janvier 1968, Ie
Traite de Rome prendra effet dans
les six pays de la Communau-
té. Quelles en seront les consé-
quances sur la situation de l'om-
nipraticien francais?

A première vue, tout est fort
simple : « libre échange mcdical
integral » — c'est-a-dire que,
dans les pays adhérents au Mar-
ché Commun ainsi que dans les
pays de la Communauté, les me-
decins de « nationalité curopéen-
ne » pourront s'installer dans Ie
pays de leur choix. Il y" aura
donc du memo coup équivalcnci:
des diplómes et, surtout, harmo-
nisation des codes.

Laissons de cóté la question de
savoir si nous verrons affluer en
France quantitc de médecins alle-
mands ou italicns ou si, au con-
traire, nous assisterons a une
hémorragie de jeunes praticiens
francais vers des cieux plus clé-
ments, question sans doute im-

' portante, mais qu'éclipsent les
problèmes que pos,; l'harmonisa-
tion des différents types de « Sé-
curité sociale » des pays du Mar-
ché Commun.

Il faut bien uvoucr que si lu
Sécurité Sociale francaise est
loin (tres loin) d'être un système
parfait, eHe semblc cependant
être Ie moins mauvais de tous
les systèmes curopéens actuelle-
ment en vigueur : la Holland:
a Ie tiers payant (1) (première
étape — importante — vers la
nationalisation), l'Angleterre pos-
sède un des régimes de Sécurité
Sociale les plus aberrants qui
soient: médecins k cent actes mé-
dicaux par jour, jeunes médecins
s'expatriant (45 % en 63), servi-
ces hospitaliers assurés a pres de
80 % par des « médecins » de
couleur, marché noir médical
s'intensifiant de jour en jour
sont les moindres conséquences
du système; les positions de l'Al-
lemagne et de l'Italie ne sont
plus ét dénoncer et la Belgique
ne doit qu'a un sursaut 'de ré-
volte d'avoir réussi a freiner la
loi Leburton.

Numériquement, les trois pays
qui ont Ie tiers payant — Pays-
Bas, Allemagne, Italië — sont les
plus .forts, les autres pourront-
ils faire quelque chose ? Quant
a l'entrée de l'Angleterre dans Ie
Marché Commun, il serait actuel-
lement, sur Ie plan médical, une
catastrophe pour nous. Belges,
Luxembourgeois et Francais qui
avons pour base une médecine
libre.

L'attitudc de la Sarre et de
l'Allemagne va icvêtir une im-
portance toute particuliere : il
est en effet tres significatif que
ce soient les médecins allemands
qui ont goüté aux deux systèmes
qui cherchent Ie plus a prendre
des contacts avec les organisa-
tions belges et frangaises situées
a la pointe du combat pour Ia
tléfense de la médecine libre. Et
si l'on dit parfois qu' « on ne
revient jamais sur des avantages
sociaux accordés », il convient
de remarquer que, dans certains
cantons suisses oü on utilisait .Ie
tiers payant, il a fallu revenir a
un régime plus libéral et aban-
donner ce système.

C'est a la France, a la Belgique
et au Luxembourg, pays actuelle-
ment privilegies au point de vue
de leur système de sécurité so-
ciale qu'il appartient de prendre
la tête du combat pour une re-
valorisation véritable de la mé-
decine, ceci daris l'intérêt de
l'Europe, dans l'intérêt, surtout,
des Européens, car c'est avant
tout pour Ie malade qu'il faut
défendre Ie liberalisme de la mé-
decine.

Jean SERRAC.
(F.GJE. France)

(1) TIERS PAYANT — Paiement
des honoraires par un tiers ad-
ministratif : la Sécurité So-
ciale.

Danger doublé:
Moral: Le médecin n'est plus

au service du malade, mais a
celui de la collectivité.

APPUYEZ
VVFA

EN 196S
I/Union Francatee pour l'Amnis-

tle a maiqué'une progreasion tres
soutenue en 1964. Son Comité de
Patronage s'est enrichi, de nou-
veEes assocdattons lul exit fait
confianoe pour défendre Ia cause
des enxpriaonnés en lul donnant
leur adfoéston.

Les réunions publiques se sont
multiipUfies, 57 PBriementoires lul
ont a/pporté leur appui dont deux
iruetntares de la majorité. Des nffl-
lions de toacts, des muiters d'affi-
ches ost été répanduE. Certains
Consedte généraux ont voté des
motions en faveur de l'Amnistte
ri son initiattve.

Appuyez 1'U.F.A,; faites circuler
ses impriimiés afin qu'suutour de
vous cesse l'ignorance WJd contai-
bue tant a maiatenir derriere les
griffies les hommes airi. ont voulu,
conserver & l'Burope sa provtnce
algértenne.

UiNION ERANCAISE POÜK
L'AMNISTXE — correspondanoe
et pennaoenoe, 11, cité Tiéviae —
PARIS 9e — Tét : PROvenoe
02.2S — C.CJP. PARIS 20.627.21.

Etudlants francais et belges,
lisez Ie

DEUTSCHER
STUDENTEN
ANZEIGER

683, Schwelzlngen (Baden),
Schleszfach 200 Allemagne.

Le médecin dépendra de son
«employeur », la Sécurité So-
ciale.

Le choix du médecin est plus
ou moins imposé par 1'adminis-if
tration.

Pratique : Surconsommatïon
médicale, d'oü :

Diminution du temps consa-
cré ét chacun et de l'intérêt
porté au malade.

Controle étroit de la caisse
avec intervention en vue de li-
miter les prescriptions.

Coüt TRES élevé (épongé par
Ie contribuable...)

Déconditionnez-vous, redevenez un h om me libre, abonnez-vous a :

REVOLUTION EUROPEENNE
C.C.P. 8031.72 de Syndicom, 55, Avenue de Koekelberg, Berchem-Ste-Agathe
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U.S.A.: un peuple d'obsédés?
Dans aucun pays d'Europe, il

n'existe aucun Journal autant
rempli que les journaux améri-
cains de petites annonces qui tra-
•duisent Ie déboussolage mental
•de la population. Les rubriques
« very confidential » n'y sont pas
seulement surpeuplées d'annon-
ces matrimoniales vraies ou, la
plupart du temps, truquées, mais
elles avouent souvent les obses-
sions les plus invraisemblables k
"travers les lignes. Et cela expli-
que que Ie nombre d'aliénés soit
tellement élevé aux Etats-Unis.
Nous essaierons d'en déterminer
plus loin les raisons. Maïs il con-
vient d'abord de démonter cè
qui est a la fois l'aveu d'une san-
té mentale collective gravement
atteinte et en même temps d'une
technique extraordinaire de Ja
décervelation.

POUR 2 DOLLARS :
)'• < DES FILLES AMPUTEES »

Ce qui est remarquable, dans
les publications américames, c'est.
Ie nombre d'annonces pour les
;photos pornographiques. Cela se
fait ouvertement. Les publicités
•de ce genre abondent : « Le Pa-
radis Vivant : des plaisirs illimi-
tés; des femmes sans mystère; Ie
guide du célibataire, exclusif, ex-
citant, confidentiel, éducatif », Ie
dernier épithète traduisant par-
faitement rhypocrisie américai-
ne; ou « Filles bien fournies : Ie
catalogue, 50 cents » ou encore :
« Photos et films pris dans les
camps de nudistes — Documents
non-i<.ïtoucnés ». (Certaines pu-
blicités en promettent même
•de 45 pays). Ces innombrables
annonces fournissent Ie niveau Ie
plus innocent de l'éventail psy-
chanalytique américain.

Généralement en effet, on fait
. <lirectement appel aux obsessions

J . pathologiques : « Le magazine
spécialisé dans la plus jeune gé-
nération de nudistes : les moins
de vingt ans : 2 dollars », ou
«t Les photos non-censurées et
non-retouchées de filles fascinan-
tes dans les positions les plus
choisies » ou : « Photos de gros-
ses filles ». Le specialiste de ce
genre de marchandise semble
être un certain Bernard Ko-
bel qui fait paraitre sa publi-

cité partout. Il propose notam-
ment : « Des filles qui se bat-
tent » ou : « Des filles qui font
des haltères » ou : « Filles con-
torsionnistes » ou : « Photos de
filles tatouées » ou même : « Pho-
tos de filles amputées », toujours
des « publications pour connais-
seurs » et généralement pour Ie
prix de deux dollars mais, si on
veut « cinquante différentes po-
ses de filles musclées », cela coü-
te cinq dollars.

Ce Bernard Kobel n'est pas Ie
seul specialiste du genre. Il a de
solides concurrents qui propo-
sent : « Fiesta Mexicana : pour
l'homme qui apprécie Ie charme
latin : les plus jolles sénoritas
du Mexique avec photos, noms
et adresses ». On débouche déja
ici sur un autre terrain : celui
des « public relations », si on
peut dire. Les amateurs ou pré-
tendus tels (c'est souvent un
moyen d'appater Ie cliënt) se
mettent de la partie : « Photos
d'amateur. de filles. qui, ont pose
candidement » ou b\en unc fille
nommée Jackiè qui propose 12
photos d'elle, « non retouchées,
non censurées, en poses naturel-
les, de sa collection privée »,
pour l dollar, ou encore : « Deux
jeunes filles, une noire de 27 ans,
une blanche de 24 ans, qui parta-
gent un appartement a New-York
vendent des photos de leur col-
lection privée » ou une femme
qui propose des photos d'elle
(« non-censurées », bien sur) seu-
le ou « avec son mari » (Ie texte
vaut d'être cité : « Jean est de
peau sombre et exotique; moi, je
suis... sans mystère. J'espère que
nous vous plairons » c'est en
même temps de « l'intégration
raciale ») ou enfin un « cou-
ple sophistiqué qui vend des
films 8 mm. de sa collection
privée pour adultes : prière d'en-
voyer trois dollars ».

LA DEVIRILISATION
DE L'HOMME AMÉRICAIN
Ce gigantesque commerce d'i-

mages pornographiques traduit
la schizophrénie maladive de
rhomme américain, sa peur de la
femme aussi, la perte croissante
de ses qualités d'homme. Cela se
manifeste également dans la pro-

lifération extraordinaire des
« clubs » oü il peut rencontrer
des femmes sans devoir les abor-
der lui-même; tout est arrangé a
l'avance par Ie club. En ce do-
maine, on se trouve en présence
d'un véritable déluge d'annonces
pour lesquelles les « honnêtes
commercants » qui président a
l'opération font preuve de
beaucoup d'imagination : « Ado-
rables filles mexicaines prêtes a
épouser par amour (sic.). • En-
voyez cinq dollars et nous vous
garantissons qu'elles vous répon-
dront par lettre personnelle »
(Cette annonce émane — bien en-
tendu — de « l'Aztec Club ») ou :
« Club sophistiqué pour hommes
et femmes ayant des goüts spé-
ciaux » ou : « Club exotique
pour couples ayant les idees lar-
ges », ou : « Le Club du Connais-
seur : inhabituel, bizarre, sophis-
tiqué » ou : « Club Japan Inter-
national : depuis des siècles, les
filles japonaises sont éduquées
depuis leur enfance a plaire aux
hommes. Faites leur connaissan-
ce : modèles, infirmières, veuves,
actrices, filles que personne n'a
encore jamais embrassées, secré-
taires » (on n'invente rien, on
vous l'assure!) ou : « Unique
Club : pour les hommes et les
femmes qui ont de l'imagina-
tion » ou : « Nous avons tout ce
que vous désirez : filles blanches,
co'orées, mexicaines ou alleman-
des. Choisissez votre idéal »; Ie
« Club Spanish Friendship » pro-
pose bien entendu des « filles
hispano-américaines adorables et
exotiques ». On pourrait conti-
nuer longtemps de la sorte.

DU PHILTRE D'AMOUR
MAGIQUE

AU CERVEAU ELECTRONIQUE
DU PAUVRE

Ces annonces proposent natu-
rellement aussi des modèles
pour les photographes amateurs,
des produits anticonccptionnels..
(« Free for all » : libres pour
tous), divers produits « révolu-
tionnaires » destinés a raviver les
ardeurs faiblissantes : cela n'a
rien d'extraordinaire en soi mais
ce qui est interessant, c'est que-
toutes les annonces font allusion
a la psychanalyse ou plutöt a

Au sommaire du numero de janvier d' < Europe-Action >, un impressionnant dossier :

« En Afri'que, c'est la chasse aux Blancs ». Également. une interview de Robcrt Ardrey par

Fabrice Laroche et un cömntentaire sur « African Genesis >.
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l'exploitation commerciale de la
psychanalyse, qui est devenue un
des facteurs fondamentaux de
l'American way of life. On n'hé-
site pas a jouer a fond sur la
bêtise et la jobardise du public
américain et c'est un signe désas-
treux de son niveau mental
moyen. On propose tres sérieuse-
ment un philtre d'amour magi-
que : « Le Super V » et une fem-
me explique gravement qu'elle l'a
administré a son mari : avec suc-
ces bien entendu. Un inventeur
de Weston, dans rQntario, a mê-
me mis au point des « lunettes a
rayon X » qui « permettent de
voir a travers les vêtements »,
tandis qu'un autre propose —
pour 5 dollars — un appareil mi-
raculeux (sorte de cerveau élec-
tronique du pauvre) qui résoud
tous les problèmes : « Epouse-
rai-je Jim ? Dois-je changer de
métier ? Divorcerai-je ? Faut-il
investir mon argent en bons du
Trésor ? » II suffit de poser la
question, Ie « decision computer
Kandex .» répond. Chose signifi-
cative : eet appareil doit suppleer
au manqae d'esp'rit de decision
de celui qui l'utilise. Nous pour-
rions poursuivre longuement :
parier de la « Formule 1812 » qui
permet au mari « de satisfaire sa
femme et empêche Ie manage
d'être une torture pour elle » ou
des perruques qui doivent rendre
irrésistibles les femmes physique.
ment les plus défavorisées. Mais
la démonstration nous semble
suffisante.

LA PSYCHANALYSE
POUR SUPER MARCHES

Si ces petites annonces existent
en si grand nombre, c'est qu'il se
trouve un tres large public pour
y répondre. Mais ce peuple ne
s'est pas abruti tout seul. Il
existe certes diverses raisons, et
notammeat politiques, a sa dé-
cadence mentale mais, ces annon-
ces Ie tlémontrent, c'est surtout
a la psychanalyse et a son ex-
ploitation mercantile que les
pauvres Américains doivent d'en
être arrivés oü ils en sont. Un
certain nombre de charlatans,
dits de l'Ecole de Vienne, ont
transpose sur un plan commer-
cial les etudes de Freud — les-
quelles sor.t déja fort contesta-
bles en elles-même quant au róle
qu'eUes jouent dans la destruc-
tion psychologique de l'individu.
Toutes ces petites annonces dont
nous venons de parier — et qui

sont quotidiennement légion aux
U. S. A. — s'adre«sent a des désé-
quilibrés psychongiques, particu-
lièrement dans Ie domaine sexuel,
terrain d'élection de Ja psychana-
lyse et, plus particulièremeat, de
la psychanalyse mercantilisée, dé-
mocratiquement mise a la portee
de tous, translorméc en produit
de Mipermarché. C'est cëla que
raméricanisation de rEurope —
qui est en cours : toutes les tech-
niques de diffusion y poussent —
nous promet. Cela : c'est-a-dire
Ie plus cynique et Ie plus épou-
vantablo déboussolage que Ton
puisse imaginer. Le fond des
choses. Ia vraie réalité, c'est que
la psychanalyse, que Ie « progres-
sisme » professionnel et appoin-
té considère comine un « instru-
ment de libération de rhomme»,
constitue Ie moyen de condition-
nement Ie plus tyrannique que
l'on ait découvert. Elle a démen-
ti certains mécanismes humains
subconscients et les gens qui dé-
tiennent les moyens de manipu-
ler l'opinion s'en servent pour

décerveler Ie peuple et Ie réduire-
a l'état d'une fourmillière docile
faite d'un amalgame indifféren-
cié de producteurs-consomma-
teurs incapables du moindre ré-
flexe de défense. L'esclave anti-
que, Ie serf du moyen-age gar-
daient au moins la liberté de
penser, a part eux, ce qu'ils vou-
laient. La technique d'asservisse-
ment contemporaine est plus
subtile : on fabrique les esclaves
en leur lavant Ie cerveau par un
conditionnement quotidien; de la.
sorte, ils ne savent même plus
qu'ils sont esclaves; leurs mai-
tres peuvent dormir tranquilles...

Un détail encore en ce qui
concerne la presse américaine. Il
existe, aux U. S. A., un magazine-
pornographique de luxe qui s'in-
titule « Playboy » : c'est dans ses
pages, entre deux photos de fil-
tes nues, que Luther King, pas-
teur et Prix Nobel, exposé tres
longuement (numero de janvier
65) que la moralité est du cóté
des intégrationnistes...

André MERCIER. \E ET TIGRITIIDE

Nous entretenons grassement
les pays africains. En échange,
ceux-cl consentent & nous ini-
tler a leur « culture >. Des rou-
tes, des barrages et des höpitaux
(dont nous manquons en Euro-
pe) contre des routetnents de
tam-tam, voila Ie marché de du-
pes auxquela nous Invltent les
progressktes sous prétexte de
coopératlon internationale. Pour
les « penseurs de Ia gauche »
(du café de Flore), U n'est pas
de mlssion plus exaltantg que
d'expédler au rebut la Vénus de
Mllo pour faire place a la Vénus
hottentote.

Stendhal et Beethoven, dépa»
sés ! Pour être « dans Ie vent »,
il faut lire O'Cedar Senghor et
se panier aux accents syncopes
de la « musique » bantoue.

Nous exagérons ? LIsez ce
qu'écrit un joumaUste du «Mon-
de » répondant au doux nom de
Piotr Rawicz a propos d'un
« congres mondial des poètes »
qui s'est tenu récemment k Ber-
Un : « Je m'en voudrals de ne
pas parier de Ia révélation, de
I'éblouissement qu'a été pour
moi, un profane, cette Jeune gé-

nératioD de poètes qui revendf-
quent plus leur « négritude »
(comme ca a été (sic) Ie ca»
pour leurs ainés), mais qui Ia vi-
vent, pfeinement, « comme un
tigre vit sa tigritude », sans-
éprouver Ie besoin de la proda-
mer, et qui lui refusent, comme
a tout système, un róle norma-
Hf dans la Uttérature. « Ne
soyons pas comme une chèvre
attachée a un arbre, qui peut
brouter a une distance et non
pag plus loin », a dit Ie Sudr
Afrlcain Mphahlele.

Une teüe logomachie prêteralt
a rire s'U ne s'étalt trouve des
Européens pour s'enthousiasmer
a I'audltion de pareilles inepties,
ce qui nous fait mesurer Ie mal k
fait par I'U.N.E.S.C.O. et la ca-
naille progresslste qui, dans son
sillage, travalDe a métisser cut
tureüement les Européens.

Mais, conflance ! Les cervelles
biscornues d'une certalne bour-
geoisie dorée peuvent bien ceder
au snobisme africain; Ie peuple,
lui, a garde assez de bon-sens
pour rejeter les conceptlons «xo-
tiques de l'art et de Ia vle qu'on
veut a toute force, lui inculquer.

Dana Ie proehain numero:

JULIEH DUVERNOY: POUR SflUVER L'EUROPE, UN HOUYEIU TYPE HUMIIN
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P. ft SPAAK et Ie
drame de Stanleyville

par Arnand de Monstelle

A la suite de ce que la grande
presse a appellé pudiquement < Ifs
événemoiits de Stanleyville », Paul-
Henri Spaak a prononcé Ie 11 dé-
cemore demler, a New-York, un tnas
briUaat discours.

Ce qu'il a dit — la télévision. Ie
cinéma, la radio et les joumaux
nous l'ont rapporté... et nous avons
trouvé cela tres bien, tant pour la
fonne que poun Ie fond. Pour Ia for-
me, parce que M. Spaak est incon-
testablcmwvt un grand orateur.
Pour l? fond, parce que quelqu'un
faisait en/ir. justice, en nobre nom,
des stuptóes et odieuses calomnies
lancées par les deux grands empires
.coUectivtetes du monde et hystéri-

uement soubenues par les sous-dé-
reloppés dui diriEent les pays, dits
en voie de développement

' 1! i . , ; 1 - ' ! " l
Mads, en ptenant un peu de re-

ciU, en méditant les termes em-
ployés par Ie Minlstre beige des Af-
laires Etiangères eo en les con-
frontant — tant avec ce qul s'est
passé récemment & Stanleyville
yu'avec ce qui s'était passé anUoieu-
zemeut dans l'ensemble du Congo,
— force nous est d'émettre quel-
ques tres sérieuses réserves.

CTNE CONTRE-VERITE

A PROFOS

DE LA RACE BLANCHE

e.'
Ne ohicanona polnt. M. Spaak sur

petite manoeuvre de politlcien
•professioimel qui consista a se cam-
per, face au monde, en champlon
•unicfue d'une Belgiqua méconnue et

utiagée, en f eignant d'ignorer tota-
jment les responsabilltés qu'avaient

assuméps dans cette affaire Ie Chef
•du Gouvernement et Ie Ministre de
Ja Défense Nationale.

pareiUeinent, sun la sin-
guliere absence de référence aux
misaionnaires dans la natnenclature
qu'il füi des dlverses catégories de
.Belges qui peinent encore pour pro-
ciirer aux populations congolaises
Tin meUleiir avenin.

Maïs arrètons-nous aux deux con-
tre-vérités monumeutales. péremp-
toiranent proclamées par M. Spaak
et qui ne peuvent provenir, toubes
deux, que de son manque de • luci-
dité BU de son mauque de sincérlté.

L'nne de ces centre-vérités, M.
£>paak l'a avancée en affiiinant que
la race blanche avait perdu tout
droit» de donder des kgons au reste
de l'humanité deputs les monstruo-
sltés or,mmises par elle a Auschwits
et a Buchenwald.

Oonlxe-vérité incontestable pour
3 raisons :

Contre vérité, en Ier lieu, parce
que, dans notio ere, Ia race blanche
— ou, plutöt, des hommes apparte-
nant & la race blanche — n'a-
vaient pas attendu les camps d'ex-
termdnation d'Auschwits et de Bu-
chenwald pour se rendre coupables
de crimes atroces, a commenoer par
Ie cmicifiement de Jésus-Christ (l'ln-
nooent et, en même temps, Ie Bicn-
faiteur par excellence) et & termi-
ner par les camps de concentxation
soviéticiues (oü ont péri des dlzaines
de millions d'êtres aumains en quel-
ques dizatoes d'années), en passant
par les guerres de religion des XHIe
t-t XVIe siècles en Prance, par la
destructiou systémattque des Peaux-
rouges en Amérique, par les hon-
reurs de la guerre civile en Pranee,
etc., etc.

Contre-vérité, en 2e lieu, parce
que la race blanche comme telle —
ou les hommes qui lui appartiennent
actueUenvnt —..ne sont pas plus
responsatles des crimes commis pan
certaios des leurs a Auschwits ou a
Buchenwalii que, par exemple. Ie
pauple .luit comme tel — ou ses re-
présentants aotuels — ne sont res-
ponsables des turpitudes criantes
commises par un certaUi nombre
d'enrtre eux a traveiB les siècles et
spéclalement en Allemagne, avant
ravènement d'Hitler. A proprement
parier, seule une « personne » hu-
maine dispose du libre arbitre et
assmne, des lors, comme telle des
lesponsaoilités morales, avec toutes
les conséquenoes qu't en dëcoulent.
Par exteiteion, on pounrait consddé-
rer comme juridiquement responsa-
ble, un groupe détermtoé d'êtres
humaitis qul se serait solldarisé avec
ses membres personnellement cou-
pables d'actes réputóo crimlnels.
MaJs, en aucun cas, on ne pounu
légitimeimenit étendre a tous les ha-
bitants d'un pays — et a fortiori —
a leurs dtecendants ou aux popula-
ttons-soeurs les conséquences de Ia
culpabilité" d'un groupe humain dé-
terminé, aussi Important soit-iL Et
11 'n'est, sans doute, pas venu a l'es-
r»rit de M Spaak, qu'en acceptant
Ie principe .des responsa-billtés col-

ÉTUDIANTS
francais et belges qul vou-
lez accueilUr chez vous des
étudlants allemands natio-
naux-européens pour les va-
cances, faltes-vous coonaï-
tre a « REVOLUTION
EUROPEENNE » d'urgence.

lectives généralisées, U justifiait ipso
iacto la constdtutioii d'otages et —
partant — leur évenuelle exécutlon
a titn; de represailles.

Confre-vérlté, en 3e lieu, parce
que — peur regrettable et condam-
nable q'i'ellc pulsse êlie — rindigni-
té d'on mentor ne diminue en riem
la valeur de ses connalssanees et la
pcrtlnence de ses conseils ; pas plus,
cl'aiUeurs, que i'indignité d'un créan-
cler ne supprimR les obligat'ons
nées dans Ie chef de ses débiteuiu...
et surtout lorsque ceux-ci conbinuent
h acoepter délibérement, sinon a.
mendler, l'assistance matérielle d»
ceiui-la.

UNE CONTRE-VERITE
A PROPOS D'UNE

cc NATION » CONGOLAISE

li'autre de ces coobre-vérites, M.
Spaak Ta énoncée en déclarant,
•jomme étant ume solution nécessaire
et sufösante du prcblème congolais,
ce qu'il a appelé... <• Ia recondlia-
tion nationale ».

En. effet, cette expression — poun
sympathique qu'elle soit a premiè-
re VUB — est totalement vide de
pens dons Ie contexte congolais. Et
;ious allons essayer de Ie demonteer.

Tont d'abord, pour qu'il puisse y
avoir une réconciliation nationale,
U aurait fallu qu'on se trouvat en
présence d'une t. nation ». Of,
qu'e8t"Ce que la nation congolaise ?
iJe quand date-t-elie ? Commeot se
manifeste-t-eUe sur les plans histo-
nlijue, culturel, administra.tlf ? Qui
est-ce qul est conscient d'y apparte-
riir ?

N'oublions pas que la Républlque
(in Conga ex-belge ne contlent
qu'une juxtapositton de tribus dé-
pourvues de langue, de moeurs et
de hiërarchie tradilionelle commu- .
nes ; tribus dont les lions —> tont
psychologiq-aes qu'économi(jues— se
rel&chent d'année ea anaée et de
mois en oaols, depuis que la blental-
sante contralnte de la Pax Belg ca

• a oessé óe les mainlenir ensemble
par l'nannonlsation raüonnelle de
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activités complémentaires, par
un Code impartlalemenV appliqué a
lous, par une Farce Publique et une
Adminlstration Territoriale animés
d^jn esprit unificateur au service
d'un ordre public général.

Pour M. ïshoinbê. Ie « peuple
cungolais » ne commence a exlster
qn'4 paii'Jr du moment oü il ea de-
vient Ie Premier Ministre... avant
qiioi il ne parlait que de < peuple
kataneais », expression tout aussi
vide de srais et qui devait sSgnifier
pour Ie « Chef de l'Etat indépendant
du Katanga — Ie territoire sur
q-jel s'oxercc l'hégémonie de la gran-
de tribu des Lunda qui étalt la sien-
ue.

Pour M. Kasavubu — sépaiatiste
résolu a Vépoque ou. Président de
l'Abako, i! se laissaii complatsam-
ment apptler « Le Hoi des Bakon-
gos » — la « naüon congolatee » ne
commf-nce a être iine réalité qu'è
partiir de son élévation a la dlgnité
de Président de la République et
parce qu'il peut, de ce fait, procu-
rer au x peupla bakongo » une in-
iliuence prépondérarite sun les des-
'jnées de l'ensemble du Congo.

Et l'on pouK-ait multiplier ces
exemptes a l'inf ini.

Par aillcmrs, que penser des possi-
bilités d'une « réconciliation » au
Congo ? Pour qu'une rèconcilia-
tion poüuque pnissc ötre envisagée,
uil certain nombre de conditions
jnéalable-, devraient pouvoir se réa-
liser, notamment :

1) qu'il y alt eu une rupture, en-
trt plusieurs teudanoes idéologiques
cu plusieurs entités régionales bien
déDerminées, suite è. l'apparition
d'intérêts divergents;

2) que Ie sens du bien commun et
la volonté de Ie servir alent fini par
piendre Ie dessus sur ces interets
cüreigenits;

3) que les leaders disposent d'une
autorUé incontestauie dans leurs
camps Kspectifs ;

4) qu'ii cxiste une conflance réci-
proque chez les teaders de ces di-
vers camps en opposjtion ;

5) que Vexistenee du désir de rap-
prochement ainsi conditionné puisse
se conotétiser par une action ulté-
iiieuie commune d'un caractère du-
rable.

Ces cor.diUons préalables d'une
réconciliation — disons — générale,
existen-t-elles dans Ie Congo d'au-
jouïd'hui ?

Sans aucun doute non. U n'y
a oavs eu dt- rupturt- entre Ie pou-
voir central et des autorités régio
naies, pas plus o.ue d'affroniement
enire divprses conceptions politi-
<iues, mak seulement une compéti-
tton san«:lar4e entiu les détenteurs
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du Douvoir (c.-a-d. «les honneurs
cracieOs eti de la cadsse publique) et
les leaders évincéB du pouvoir, en-
tre les profiteurs civils et müitaires
du Régime et les populations aban-
données sinon opprimées.

Il n'y a nt mvxUficaUoa quefcon-
que des lacteurs ayant oondltionné
l'effondr«nent de 1'ordie pubnc, les
soulèvements et les massacres réci-
pioques ni modification tant soit
peu conséquente de l'optdque propre
aux divers leaders politiques dont
on souhaiterait la t réconclUation ».

L'autorité de ces leaders sur les
populations qu'ils controlent ou
qv'iUs somt sensés représenter est ex-
trémement sujette a c&ution.

Quant a la confiance qu'ils pour-
raient noutrif les uns envers les
autres, ejle est simiplement hors de
Q-iestion.

Et a cela U convient encore
jouior que tous ces hommes d'Etat
ae pacotille — qu'iLs fassent partie
d'un gouvernement juiidiquement
légttime cu de quelque comité révo-
luüonnaiie — sont irréductlblement
inféodés a des groupes de pression
étrangsrc, dont une pawtie au moins
n<: veut i aucun prix d'uae récon-
ciiiation qui les mettrait hors du jeu
sur cett<? plaque tournante de l'A-
frique noire qu'est ia Bépoblique dal

Si donc. par crainte ou par astu-
ce, les k-aders politiques du Congo
fictuea en venaient a simuler une
« véconciUation » qu'on baptiseralt
de « naticnale s pour les besoins de
ia cause. ce ne serait, en aucune
maniere, une réconciliation réelle,
mals une i-éconciliaUon a la maniere
bantoue, c -è-d. une suspension tout
a fait provisoisre des hostilités, con-
clue entre des hommes qui auront
aceptë de manger Ie gateau ensem-
ble... on attendant) de retrouver as-
sez ds Ioi>3e pour recommencer a
se manger les uns les autres.

Aucune réconciliation réelle ne
peut donc étre espérée de la part
des leaders politiques congolais. —
Maïs, ne pourralt-on l'afcteadre de
la part des masses populaires ?

Pas dav&ntage, belas, car les ri-
valltés séculaiiiüs entre tribue se
sont doublées d'innombrables haines
particulipres, suscitóes par les mas-
secres massirs qui ont ensanglanté
en ouatrc années a d'indépendan-
ce » toutes les régions du Congo. Et
il n'exfcte aucune soluüon pra-tique
qui permette de ramener les popu-
IttUons congolaiscs a la paix, parce
qu'il laudrait pour cela réinstawor
l ordre par la force et Ie mainterür
ensuite par raction conjuguée d'un
encadreiuem admküstratif valable,

d'une restauration économique pla~
nif lée et d'une rééducation systéma-
tique de la jeunesse.

Qr — en mison de l'iincapacité et
de la vécalité avérées de la quasi-
totaUté des leaders politiques con-
colads, en raison de l'inexistence-
d'une armee congoJaise digne de ce
nom, en raison de la destiruction des:
cadres trnditionnels d'abord, de»
minces cadres para-intellectuels en-
suite, un tel redressemetit postule-
raii nécessaiiranwnt une abdicaüon
radicale de leur varaté par les gou-
vernants actuels du Congo et la re-
ivdse du peys sous une tutelle euro-
péenne effective. Impossibilité psy-
chologique d'une pare,, impossibillté
politique de l'autre.

Alors, s'il est vrai que la politique
est l'art du posslble, comment ba-
tir notre politique a l'égard du Con-
go su» la base d'une « réconcilia-

nationale f congolaise ?

ET LA RESPONSABILITE V

I>U GOCVERNEMENT BELGE ?

Voila pour les contre-vériiés énon-
cées par M. Spaak. Il nous reste a
dire quelques mots au sujet d'une
vérité authentique qu'il ne peut
ifnorer, maïs que, pour des raisons:
compréheDSlbles, il a eu bien soin
de taire au cours de la tres belle dé-
monstmtioa! d'art oratoire qu'il don-
ria dans l'hémicycle de ce qu'on ap-
pelle l'Qrganlsatioii des Nations-
ITnieB.

Il s'agtt de ia rtsponsabilité que-
porte Ie gouvewiement beige — et
pius spécialement sou Ministre des
Affaires Etrangères — dans la pha-
ae actuelle du drame congolais...
lout au niötos en ce qui conceme le-
sort de nos compatriotes de la-bas.

Il est, certes, vrai que rextermi-
iiation des otages de itace blanche
avait commence dans l'Est du Con-
ga avant Ie déclanchement de l'opé-' [
ration de sauvetage de i;os para-
ccmmandos & Stanleyville et il est
Indubltable qu«. dans cette opération
de derniêre heure, ie nombre des vic-
times belges & déplorer eüt été
beauccup ,plus important. Mals, ce
que M. Spaak n'a pas dit. c'est cpi'a.
la téte de 5e brigade motorisée de
l'Armée Nationale Congolaise, en-
cadrée por 500 meicenaires blancs.
se trouvalent dei; officiets belges en.
service actit — détachés au Congo,
soi-dls&nt pour des taches d'entrai-
nement et de lOKtótïrue — et que
c'est eet 10 drconstance qui, suite
aiix succes remportés par ce com-
mandement beige, qui déchaina la
haine satvage des s Simbas » lu-
nrumbistes «outre tout ce qui étalt
beige ou pro-belge, entiralnant les.



\s par Gbenye de mas-

sacrer tous les otages de race euro-

Loin de nous l'tóéc de voulolr
coniester Ie droit de la Belgique de
répondre positivement aux appels a
l'aide militaire lancés par les déten-
teurs légittmes de la souveraineté
congolaise — en l'occurrence par MM.
Adula d'abord, Tshombé ensuite —
mals nous pensons qu'en la matière,
Ie gouveriifmeut beige en avait fait
trop ou pas asstjz. Trop — s'il vou-
lait laisser un maximum de chances
de survie a nos concitoyens ; trop
peu s'il voulait permettre aux auto-
rités oongolalses légales de mater
l'iasuirrectlon avant qu'elle ne fasse
tache d'huile.

Bt nous ne pouvons pas oubHeu,
non plus, que si taait de Belges —
hammes, femmes et enfants — se
sonti trouvés duran*; des mois a la
merci des lumumbtstes au Kwilu, au
Katanga. au Mantema, au Kivu et
dans ia Provino Oriëntale ; que si
plus de cent d'entre eux y ont péri
en 1964 cans des conditions atro-

; que si ua bon millier d'entre
uxden!eurent encore entre les mains
les cannibales sanguinaires aux or-

diiis de ces Gbenye et Soumialot
avec lequeJ, Ie Minlstre beige des
Affaires Etrangères souhaite que se
réaUse sa fameuse «t reconciliation
nationale ». c'est que Ie gouverne-
ment de M. Spaak les avait encou-
ragés a rester au Congo ou même
a s'y rendre, alors que depuis long-
lemps déjiv, toirt laisait prévoir
qu'Us allaient devenfci — un peu
plus tot ou un peu plus tard — les
victinvs du chaos ccngolais.

Arn*ud DE MONSTELLE.
iniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiüiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimtiiiiii

A paxaitre, dan» te courant de
«e mois, « La. Debacle du Congo
Beige » par Araavd de Monrielte.

Gat onvntge, préf ace par te Vi-
«omte Terftnden, piofcaator émé-
rite de rUotanité Caihoèktne de
Louvain, consötoe un* analyse
foiri.lée des evenement» ejui ont
prognsaivement détértaré l'oeuvre
coloniato belje et «ui ont atoottü a
Voctao* fvoiB indépendaaoe, öMit
ie Fremiw Mintetre Tahombé a pn
dire en Juillet dernler (en oubHant
aan* donte, In fortnnes amasaëec
par les pottUoiens eoncolais de tout
poll) : « En Quaitre annéea que
nous a-tnelle apportó d'aatre que
te mtaère ? »

On pent sonscrire a on exem-
pbire nomérvté (frais d'envo* In-
ctas) en veraant b sonune de 12*
francs au CjCf. No 8231.51 de
1'édUenr Ledere avant te 31 jan-

LISEZ
"VENT D'OUEST"

36, me Lotds Corbay,
BRUXELLES 8

Les dessous du copïtoHsme financier

L'AFFAIRE SOFINA
lère partie

HISTORIQUE

La Spfina a été fondée en 1898
sous l'impulsion de sociétés alle-
mandes d'électricité au capital
modeste de 10 millions de francs.
Dix ans plus tard, elte était pra-
tiquement contralée par l'Allge-
meine Elektridtats Gesellschaft
de Berlin, elle-même sous la de-
pendance de la General Electric
du groupe Morgan.

En 1905 un petit ingénieur, ori-
ginaire de Charlotte (U. S. A.)
mais de souche allemande, qui
occupait un poste modeste a I'A.
E. G. entre a la Sofina, grace, dit-
on, a la protection du baron
Janssen, directeur de la Société
Générale : il se nomme Dannie
Heineman. Sous son impulsion
la société porte son capital a 15
millions et devient une société de
financement pour l'industrie
électrique. Heineman en ce dé-
but de siècle a compris l'impor-
tance de 1'électricité pour l'équi-
pement industrie!. Après la pre-
mière guerre mondiale, la Sofina
passé sous Ie controle de la Ban-
que de Bruxelles. En 1918, elle
fonde la Compania Hispano Ame-
ricana de Electricidad « C. H. A.
D. E. » et en 1923 la Société In-
ternationale d'Energie Hydro
Électrique ou S. I. D. R. O.

En 1929 la Sofina se transforme
a nouveau radicalement, et, tou-
jours sous l'impulsion d'Heine-
man, devient un formidable hol-
ding au capital de 200 millions
de francs grace a l'apport de
capitaux belges, américains, al-
lemands, anglais, hollandais, es-
pagnols et suisses. La General
Electric n'était pas étrangère a
ces remaniements.

La Sofina dressait des plans,
étudiait les problèmes d'électrit'i-
cation, financait les travaux
mais ne possédait que fort peu
d'entreprises. Elle avait un re-
marquable réseau d'ingénieurs et
de techniciens qui, partout dans
Is monde, faisait monter tres haut
Ie renom du génie civil beige.

Michel Vaucaire dans Ie numé-
r j spécial du Crapouillot de
mars 1932, cite Heineman parmi
les « Maitres du Monde » et rap-
porte a son sujet une anecdote
qui illustre parfaitement ses me-
thodes de travai! exceptionnel-
les.

« II avait repris l'affaire, répu-
tée désastreuse des tramways de
Mexico. Grace a ses connaissan-

ces techniques, il transforma ai-
sément Ie matériel et les tram-
ways, habituellement en panne,
se mirent a marcher a merveille.
Les actions remontèrent et on
annonca pour l'année de cette
reprise un joli dividende. Bien
mieux, Heineman déclara, peu de
temps après, que l'affaire était
si bonne que les actionnaires al-
laient recevoir d'un coup les in-
terets des sept années oü ils
n'avaient rien touche. Immédia-
tement, dans les milieux de la
Bourse, on protesta contre cette
maniere d'agir car, croyait-on,
Heineman avait en mains la to-
talité des actions. Il répondit
aussitöt qu'il n'en avait aucune
et put Ie prouver. Après l'affaire
des tramways de Mexico, il put
trouver tous les crédits dont il
avait besoin ».

Heineman poursuivit ses acti-
vités a Lisbonne oü, pendant la
2ème guerre mondiale, il avait
transféré une partie des services
de la Société. Il ne se retira
qu'en 1955, au moment oü la
Compagnie Européenne pour
l'industrie et la Finance (deve-
nue depuis Compagnie d'Outre-
mer), un holding du groupe
Lambert, par l'acquisition de
26.000 titres, se hissa a la direc-
tion de la Sofina.

En 1956, est crcée une société
nouvelle par la fusion de la S. A.
Engetra avec l'ancienne Sofina.

L'échange se fit sur la base de
9 parts sociales Engetra pour 4
nouvelles « Sofina ». Le capital
s'élevait alors a 3 milliards ré-
partis entre 627.000 actions.

La Sofina connut vers cette
époque des ennuis judiciaires qui
virent notamment au banc des
accusés son administrateur délé-
gué et son président. Ceux-ci ne
purent échapper a une condam-
nation malgré une défense bril-
lante assurée comme bien l'on
pense par des Maitres du bar-
reau.

M. Brossens vit actuellement a
Buenos-Aires oü il administre la
Béatricidad, société du groupe
tandis que M. Ch. K. Wilmers,
installé a Genève fut nommé
président honoraire de la S. O.
D. E. C. et est encore actuelle-
ment administrateur d'Esmelux.

COMBflT ETUDIINT
Ie Journal de la F.C.E.
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La valeur comptable du porte-
feuille au 31-12-1963 s'élevait a
4 milliards 614.845.907. Plus value
au 31-12-1963 : 3.026 millions. En
mars 1961, on évaluait cependant
déjêi la valeur boursière du pa-
trimoine Sofina ei plus de 8 mil-
liards de francs belges.

Au 31-12-1963 la répartition géo-
graphique des interets du hol-
ding se présentait comme suit:

Belgique 20,5 %
Petite Europe 19,5 %
Etats-Unis et Canada 39 %
Argentine 10,2 %
Portugal 5,6 %
Espagne 1,6 %
Divers 3,6 %.
En 1959, les dirigeants de la

Sofina ont réalisé léurs partici-
pations dans la Mexican Light
and Power Company. Elle est
actuellement engagée dans les re-
cherches nucléaires.

MORPHOLOGIE
DES INTERETS
EN PRESENCE

Le Conseil d'administration de
la Sofina reflète l'importance des
différents groupes intéresses
dans la société.

I! est présidé actuellement par
M Maurice Frère qui a succédé
au vicomle Aloïs Van de Vyvere,
ministre d'Etat et président de
la Compagnie d'Anvers et de la
Pétrofina jusqu'a son décès, a un
uge fort avance.

M. Mauricj Frère est adminis-
trateur de la Banque des Règle-
ments Internationaux; il fut gou-
verneur de la Banque Nationale
de Belgique et membre de la
Commission Bancaire. Ses rela-
tions sur les plans financier et
politique lui ouvrent un grand
nombre de postes.

Le vice-président est un Fran-
cais : M. René Mayer, il fut pré-
sident du Conseil sous la IVe Ré-
publique puis président de la C.
E. C. A. C'est un ancien directeur
général de la Banque Rothschild
de Paris. Il est également prési-
dent du Conseil d'administration
d'Eurafrep qui s'intcresse au pé-
trole saharien, de Ie Nickcl et ad-
ministrateur de Rio Tinto.

Le second vice-président est Ie
baron Jean-Charlcs Snoy et d'Op-
puers ancien secrétaire-général
au Département Beige des Affai-
res Economiques : passé du sec-
teur public au secteur privé du
jour au lenderoain, il beneficie
d'un acquit considérable de re-
lations et de renseignements. Il
est administrateur délégué de la
Cie d'Outremer, Ie holding du
groupe Lambert administrateur
de l'Auxiliaire d'Electricité de la
Belgo-Africains du Kivu, Tanden
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Comité spécial du Kivu, présidé
par M. Helbig dg Balzac et des
Grands Magasins a l'Innovation.

Comme administrateurs-délé-
gués, on trouve M. Grandchamps
qui n'appartient a aucun grou-
pe extérieur; mais présidé l'Es-
malux, est Vice-Président de la
Sidro, fait partie du Comité de
Direction de la Sodec, toutes
trois sociétés du groupe, et re-
présent? la Sofina au Conseil
d'Administration de l'Electrobel,
des A.C.E.C. de l'U.C.E. Linalux
et de l'Union Générale Beige
d'Electricité et Ie baron Yves
Boel qui défend les interets du
groupe Boel. On Ie retrouve k la
Sodec, aux Glaceries de Mous-
tier-sur-Sambre, a l'Innovation, a
l'Electrobel et a Traction et
Electricité.

Nous trouvons ensuite deux
administrateurs-directeurs géné-
raux MM. Pedro De Boeck et
Terlinck.

Le premier d'entre eux, hom-
me d'une grande compétence et
d'une inlassable puissance de
travail, assure la présence de la
Société dans une nombre incal-
culable de filiales ou de sociétés
amies. Il présidé Ie Conseil d'Ad-
ministration de l'Electricité de
Rosario (Argentine), est adminis-
trateur délégué d'Esmalux et ad-
ministrateur de l'Electrobel,
Traction et Electricité, Electrici-
té et Gaz de l'Est de la Belgique,
Expl. Gaz et Electricité en Flan-
dre Occidentale, Gaz et Electri-
cité du Nord de la Belgique,
Henelgaz, Intercom, Cies Réu-
nies Gaz et Electricité a Lisbon-
ne, U.C.E.-Linalux, Union Géné-
rale Beige d'Electricité.

Ce réseau recouvre pratique-
ment toute Ia Belgique.

M. Terlinck est, lui aussi, un
fonctionnaire de la Sofina. Il
présidé les Tramways de Bue-
nos-Aires. est vice-président de
la Béatricidad et de la Sodec, ad-
ministrateur de Sidro, Esma-lux,
Hensipar, Cies Réunies Gaz et
Electricité (Lisbonne), Hensies-
Pcmmeroeul et des A.C.E.C.

Au Comité permanent aux co-
tés de MM. Frère, R. Mayer,
J.-C. Snoy et d'Oppuers, Y. Boel
et G. Grandchamps, déja cités
figurent MM. E. Cuccia, repré-
sentant Ie groupe milanais Me-
diobanca lié aux Rothschild, E.
Delachaux, représentant Ie Cré-
dit Suisse, Ie baron Léon Lam-
bert, du groupe de même nom et
Christian Valensi, associé-gérant
de Lazard Frères de Paris.

En descendant encore dans la
hiërarchie, nous rencontrons les
membres du Conseil d'Adminis-

tration. M. Lucien Boel est : la>
personnalité dominante du grou-
pe Boel, qui connait ces derniers
temps un regain de dynamisme.

MM. André de Spiriet et P.
Smits appartiennent au groupe
de la Générale.

Le Dr KL Dolen représente des
interets allemands, Lord Poole,
ceux de la City, M. Huvelin de
Paris se retrouve a la Thomson
Houston, fondée jadis par Ia Ge-
neral Electric et Ie groupe
Morgan.

M. Samuels de New-York est
Ie délégué de Lazard Brothers
N.Y., M.A. Meyer siège a la La-
zard Brothers de N.Y. et de Lon-
dres ainsi qu'a la Chase Interna-
tional Investment Corp. filiale
de la puissante Chase Manhat-
tan Bank.

M. Jean Spindler est Ie repré-
sentant du groupe Empain L.M.J.
Thierry du groupe Lambert se-
conde Ie baron Léon Lambert.

Les autres administrateurs bel-
ges ou étrangers appartiennent \
aux cadres de la Sofina. ' f,

II y aurait au sein du Conseil
d'Administration une entente en-
tre les groupes de la Générale,
Boel et Lazard pour faire echec
aux propositions du groupe
Lambert-Rothschild dont Ie dy-
namisme risquerait de réveiller
celle que les milieux financiers^
belges n'appellent déja plus au-
jourd'hui que la Belle au Bois
Dormant.

Heineman n'a pas trouve de-
remplagant.

REVISOR

Les faits
derriére les mois

® L'aide aux sous-développés : &>
un adjudant de gendarmerie bel- [
ge, qui a pris la nationalité ruan-
dalse, en a donné un bel exem-
ple; pour se pousser dans la hië-
rarchie noire, 11 n'a pas hesité a
« prêter » sa femme et sa fille-
aux indigènes. La Llgue de»
Droits de l'Homme te Père Pire,
Ie pasteur Luther King et Jean-
Paul Sartre Ie proposeront vral-
semblablement un jour prochaln
pour un Prlx Nobel.

Dans Ie prochain numero
par Francois MARLY

L'AGRICULTURE
EUROPEENE EN 1980



Le crédit fondé sur la productivité
Dans Ie precedent numero de « Révolutfon Européetme »,

Henri Moreau a préconisé, contre Ia dictature financière. Ie
Social-Créditisine dont U est Ie fougueux apötre en Europe.

Il poursuit sa pensee dans Ie présent ardcle.

LE COMMERCANT

EST-IL UN VOLEUR?

Dans Ie système créditiste, les
banques créeraient-elles Ie crédit
comme elles ont la faculté de Ie
faire aujourd'hui ? NON. Cela,
il faut bien l'expliquer. Tous ces
crédits représentent une capacité
d?, production d'un pays donné et
qui résulte de multiples activités,
de richesses naturelles, de science
appliquée de I'existence d'une so-
ciété industrielle tendant vers
une modernisation continue. Ces
crédits financiers n'ont de valeur
que grace au crédit né de la ca-

'pacité de production du pays. Le
crédit financier est l'expression
chiffrée du crédit réel d'un BIEN
qui est SOCIAL par nature. A sa
source, Ie crédit financier ne peut
donc être propriété que de la so-
ciété.

C'est exactement Ie contraire
qui se passé dans Ie système ac-
luel. Il est donc indéniable que,
pour assurer sa survie. Ie méca-
nisme bancaire devra être revu
dans Ie sens d'une communauta-
risation appliquée a la base. Tous
les experts, même anti-créditis-
tes, s'accordent a dire que les
crédits a la production peuvent
être généreux. La oü Ie bat bles-
se. Ia oü nous rencontrons Ie
plus d'adversaires, c'est dans ia
question des prix a la distribu-
tion, ceux que nous proposent les
marchands détaillants. Le systè-
nie social-créditiste se reclame de
paicments cash, grand comptant.
A tous les stades de la produc-
tion, les avances de crédits ban-
caires augmentées du seul intérêt
servant a couvrir les frais de ges-
tion seront remboursées dés 'e
passage de la marchandise au
stade suivant. Mais ce stade s'ar-
rête au grossiste ou chez Ie
dernier producteur lorsque Ie
détaillant en prend directement
livraison.

A ceux qui estiment qu'un sup-
plément de pouvoir d'achat, atta-
ché a l'ouvrier, au citoyen, en gé-
néral, entrainera inévitablement
une montés des prix, je dis :
d'accord s'il s'agit d'une telle me-
sure appliquée dans l'économie
« orthodoxe » actuelle; par con-

tre, au sein d'une economie cré-
ditiste, oü l'argent-serviteur est
dégrevé de Ia presque totalité de
l'intérêt et des taxes, les prix ne
grimperaierit que si, dans un do-
maine bien déterminé et limité,
une pénurie passagere privait Ie
consominateur. Mais les spécula-
tions de ce genre 'seront écartées
puisque Ie Social-Créditisme ex-
clut totalement ce que les spécia-
-listes appellent « un coup de
bourse ». En ce qui concerne la
vente au détail au consomma-
teur, les commerces sont trop
multiples, diversifiés, pour y éta-
blir une ligne de conduite bien
précise. Les produits de luxe
sont affaire de gout. Il est bien
certain qu'un commercant qui
vend un produit peu demandé
par la popu-lation aura toujours
tendance a surfaire Ie prix a son
unique cliënt journalier.

Tout autre est la distribution
des produits de consommation
courante.

Dans Ie système social-créditis-
te, qui rappelle les crédits au
rythme de la consommation, !e
consommateur est non seulement
roi, mais il commande a Ia pro-
duction grace a un porte-monnaie
qui reflète l'abondan".»ï des pro-
duits. Un Pierre Droufti, attaché
au service économique du Jour-
nal « Le Monde » n'est pas tout-a-
fait d'accord avec nos theses. II
nous écrit : « ...il me paraït un
peu excessif de prétendre que,
dans une economie capitaliste. Ie
consommateur ne commande pas
a la production. Tout I'argent dé-
pensé par ces « capitalistes »
pour lancer des études de mar-
ché prouve bien qu'ils ont Ie sou-
ci de tenir compte des plus peti-
tes caractéristiques de l'évolution
de la demandé. » Peut-être eet
« argent dépensé » n'est-il pas in-
corporé dans les prix ? Peut-être
aussi que « l'évolution de la de-
mandé » n'a pas besoin de pu-
blicité ? Et que les magasins se
vident ...notre pouvoir d'achat
étant suffisant ?

Allons, soyons sérieux et disons
que Ie profit du marchand, du
commercant, ne doit pas dépen-
dre d'une hausse des prix, mais
doit être établi après des consul-

tations intersyndicales groupant
des grossistes, des vendeurs et
des consommateurs, prix établis
de commun accord selon un
pourcentage du volume de ven-
tes.

La société créditiste décharga-
rait les commercants du lourd
fardeau des taxes; ils seraient te-
nus par des accords paritaires
détaillants - consommateurs (ils
sont les deux a la fois, ne I'ou-
blions jamais!) a renoncer a .la
hausse comme ils ont toujours
tendance a Ie faire quand Ie com-
merce va bien. Or Ie commerce
n'en ira que mieux sous un ni-
ginie de finance social-créditisto.
la production répondant aux be-
scins des consommateurs mieuv
argentés. Fort bien, me direz-
vous, mais les hausses au stade
de Ia production ? Aux différents
stades de la production. Ie finan-
cement sera en grande partie
l'ceuvre des crédits nouveaux. Et,
fait capital, les crédits retourne-
ront a leur source a mesure de
la livraison des produits finis
aux grossistes - commercants. Il
n'y a pas de hausse excessive
torsque I'argent émis pour pro-
duire est un signe et non un re-
gisseur qui laisse libre-cours a
toutes les spéculations que nous
déplorons tous sans trop com-
prendre pourquoi.

L'OUVRIER, LE PAYSAN

BOUSCULES, DENUES,

DEPERSONNALISES

L'instabilité des conditions éco-
nomiques est une des plaies ma-
jeures du monde actuel. C'est un
monde fou oü la bousculade est
reine. Même Ie cultivateur, pour-
tant rivé jusqu'il y a peu a un
sol bien en place, se fait bouscu-
kr. Il est bousculé bien sur par
1'instabilité des marchés comme
par les caprices des prix, qu:il n'a
pas Ie pouvoir de contröler.
L'exemple on ne peut plus elo-
quent des agriculteurs francais
qui fuient vers les villes afin d'y
trouver une misérable condition
de prolétaires me dispense de
tout commentaire superflu. Mais
Ie grand bousculé reste encore
Ie salarié. On Ie fait courir a une
usine d'armements aujourd'hui;
demain, faute de contrat, on Ie
retrouvera comme manoeuvre
ailleurs : heures supplémentaires
pendant quelques semaines, chó-
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mage ensuite pendant deux
; hier mineur, cimentier de-

.nain, cantonnier après-demain,
telle est la bousculade qui déper-
scnnalise un homme.

Et, je vous Ie demande, que
font les syndicats — que peu-
vent-ils faire d'ailleurs, dans leur
formule archaïque, dépassée, f os-
silisée ? — pour garder l'ouvrier
en place lorsque les contrats de
production prennent fin ou
qu'une machine perfectionnée
vient faire mieux et beaucoup
plus vite que lui ?

Que lui apporterait Ie Social-
Créditisme ? Il est d'abord utile
de rappeler que, sous un régime
de Crédit Social, les programmes
de production seraient en grande
partie orientés par les consom-
maleurs eux-mêmes (plus de 2/3
sent des salariés-appointés). Or,
que je sache, les besoins des con-
sommateurs ne se modifient pas
ainsi du jour au lendemain. Sous
un régime de Crédit Social, Ie
systcmc producteur serait princi-
palemtmt axé sur Ie « marché do-
mt'stique » dont la parfaite sta-
bilité est assUrée par les besoins
connus de la population. Le mar-
ché étranger (la course aux devi-
ses) n o viendrait qu'après satura-
tion du marché intérieur, axé
également sur une economie de
paix et non sur les appétits de
profiteurs de guerre. Bousculé
comme la plupart de nos contem-
porains, l'ouvrier ne l'est que par-
ce qu'il n'a aucun moyen de ré-
sister a la bousculade. Avec la
base cconomiquc, si modeste
soit-elle, du Revenu Social a cha-
cun, l'ouvrier serait en mesure de
refuser les singeries encagées
qu'on lui impose.

Sans ce revenu social attaché a
son existence et au progrès tech-
nique, l'ouvrier restera toujours
la chose des autres. Pour qui
donc existe Ie bénéfice des res-
sources naturelles du pays qui
sont la depuis des siècles ? On
parle des « colonialistes » qui au-
raient « enlevé leurs richesses
naturelles aux peuples de cou-
leur. » Mais on se garde bien de
parier du colonialisme qui, a
1'intérieur de l'Europe, enlève
aux Europcens la jouissance de
leurs richesses naturelles et de
celles qui naissent de leur tra-
vail. Pour qui existent les avan-
tages de la science appliquée, hé-
ritagc communautaire accumulé
et transmis d'une gênération a
l'autre dont Ie citoyen moyen
voit les merveilleuses, les in-
croyables réalisations pendant
qu'il peine sans parvenir a se li-
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bérer aucunement de sa servitu-
de, de son salariat ?

Que faire pour échapper a ce
cycle infernal ?

Tout se tient : Ie programme
cie production doit être comman-
dé par les consommateurs pour-
vus de pouvoir d'achat; que la
finance soit automatiquement au
service des producteurs compé-
teuts; que les travailleurs soient
effectivement libres de choisir
leur occupation; que l'argent soit
commandé par les réalités de la
production et que la production
soit commandée par les besoins
humains — c'est alors tout l'as-
pect de la vie économique 4ui
s'en trouve transformé. Il n'y au-
rait plus de privations devant
une plénitude de biens, plus de
personnes inquiètes quant au
lendemain devant une productivi-
té croissante, plus de citoyens
bousculés, frustrés dans un pays
de liberté, plus de citoyens dé-
nues quand tant de machines et
de procédés perfectionnés sont
au service de 1'homme — ou du
inoins, devraient être a son ser-
vice.

est la vision que les so-
ciaux-créditistcs ont d'un monde
oü la tyrannie f inancière ne f erait
plus la loi. A ceux qui assimilent
Ie Crédit Social a une vague theo-
rie utopique, je dirai : l'utopie
n'tft souvent qu'une vérité qui
u'» pas été généralement admise;
cf lui qui propage cette vérité est
e:" avance sur ceux qui la üéni-
grent.

Henri MOREATJ.

LES FAITS
DERRIERE
LES MOTS

® Une religleuse hollandalse,
revenant du Congo oü elte avalt
subi des sévices de la part des
Simbas, a déclaré : « Tous les
soldats du monde font cela ».
C'est pousser un peu loin Ia cha-
rité chrétienne : celte-ci n'impU-
que pas nécessairement Ie men-
songe. On demande a cette reli-
gieuse quels sont les soldats qui,
mis a part les héros de l'Armée
Rouge, coup«nt les seins et les
jambes des femmes dépecées vl-
vantes.

La nouvelle
Depuis trois mots que Khroucht-

chev a, été limogé, on s'interroge
encons sur les eausci de son évic-
tion. Les hypotheses sont nombreu--
see, XOSKS aucune. jusqu'a présent*
n'est confinnée par les faits, par
les positions de ses suocesseurs.

SI ceux-ci ne sant pas absolument
des inconnus, ils ne sont pas non
plus des personnaïités blen mar-
quantes, ni tóen marquées. Leurs dé-
claraiticns sont. comme eux. assez-
fades. Ils n'ont rten. changé dans
la maison dont l'enseigne demeure.
a 1'intérieur, une libéuilisation re-
lative de l'écononüe 4 Vextérieur la
coexistence. On notera't plutöt un
retour en. arrière : la restauration
du controle du Paru sur l'écono-
niie, ir.itiative qui ic'ssemble fort a
une manocuvi»: de ronds-de-cuir
pour dilucr des responsabHités. ^f

Aussi. sst-ce avec avidi-té que les
crnnmentateurs se sonD précipités
sur te cas Chélépins. en qui on se-
piait a \oir Ie £\\r des durs, oui au-
ra.lt joué un röls determinant, vo'ie
(Je décision, dans la llqviidation
(platoniquo sans doute) du grand
patroa. Le fait) esc que Chélépine,
dirigeant des servlciis de sécurité et
réoemmnnt promu daas Ie Partl. a
été envcyé au Oaire oü il a fait
des déci.arations violentes. Il a af-
firiné que l'U.B.S.S. était décidée a.
aider les afna-asiatiques de maniere-
concrete, d'abord en soutenant Ie
Viet-Con? et les rebelles congolais.
3'agit-il réellement d'une manifesta-
tion de ia tJendancg dure qui veut.
s'accorder aveo Pékiii ou. au con-
traire, d line manoeuvre pour brouil-
ler les carter et raccrocher Ie tlers-
monde en concurrence et non en
concours avec la Ohme Rouge ?

Pour bien analyeer la situation et^--
réquipe eu place, il est primordiaV
de défintr les tendances eu l'impoir-
tance des factlons sur lesquelles-
elless'appuient. Est-elle représentati-
ve d'une de ces lactions, de toutes,
d'&Aicune ?

Les « experts » se contentent
d'habitude, un peu sommairement,
de distlrj'.uer les durs des autires et.
de voir dans les cturs la .tendance
redoutable et rénovatrice qui va re-
prendre du mo-i que M. K aurait
ïaissó filer.

Dans ces durs, ou comnte natu-
reileaient las militainas, assez belli-
cistes, fort nationalistes, racistes et
traditionalistes, sortt de droite un
peu bêto. alignée sur Ie képi du Ma-
réchal Mulüiovsky et qui ferait bon.



classe rasse : LES TECHNOCRATES
Lyndon lotmaan a invtté In nooveoox dtoiceaota «otiéttques

ara UJ3.A. IA eaUfebomtton dn néo-capttaHBne americain et da
étotiqoe rnsae M ponrantt, poor toaau1 fai peuiifca, et
Ie penale enxvpéen. L'articSe que l'on va lire parle

de la « nouvelle cbMe » ruwe, ta teohnocratat, support dn néo-
eapttaltane i fe mode mnndste.

ménage avec les politiques ortho-
doxes, puritatns rigoristes. réaction-
r air es stuliniens.

Les autios. les nious, les mo'ns
mauvais, les presque bons, politi-
olens de carrière, souples et glis-
sauts oppcrtunistes, ne pourraient
pas eire icieux susgérés que par la
silhouette de Mikoyan. AdroitB a
fJairer Ie vent, les exigences de
roptaion. Ia température intei'.ia-

jf Uraals. les courants ascendants, les
* !^t;ratas qui s'annonceni, ils constütue-
N '^~ 'ent la tendanee nombreuse mals

dns coherente, a laquelle
Khrouchlcbev donnaJD forme.

Sen tenlr a ces deux tanriances
après toul assez informes, c'est faire
bon marché d'une troisième action,
a l'ImpiC'tance de laqueile, en
URSS. on est fort senslble. Ainsi,
pou avant la chut* de Khroucht-
chev. « rsirolie Rou?e » reprodui-
sait un discours de Malinovsky, mi-
ilstre de la Défense, gui faisait re-
marquer, sans amabilité, que depuis
1945, Irs cadres scientlflques et
techniqnes de l'Armée Rouge ont
triplé et que leur róle ne fait que
grandia

Il faisait alluslon ainsi aux tech-
nocrates militaireis sovlétiques dont
ia caste a traverse les purges et les
règlements de compte et parait de-
voir exercer de plus en plus d'in-
fluence sur Ie gouvernement sovlé-
«que.

jeur rep:tssentant et chef de file,
Dimitri Oustinov. nommé & 30 ans
Oommbisairc- a l'Armement par Sta-
line, une seinalne avant Ie commcn-
cement de la dernicre guerre, avait
su se lir<érer des influences politi-
ques qui paralysaleul, son ministère
el, par des lép.llsations inespérées,
surclasser I'art.illeri3 et les blindés
allemands. Nommé eu 1957 \-ice-pre-
sldent du Conseil des Ministres, lors
(fela disgrace du Maréchal Joukov.
il se plaga dés lors. blen qu'il n'eüt
que Ie grade de général-colonel. a
un rang supérieuit au Maréchal Ma-
Jlaovsky, qui n'est pas admis au
Praesldium du gouvernement, ni a
celui du Parti.

Il dcnnimr alüsl toute la Défense
Nationale er l'Armée et place 4 leurs
commanoes des hommes formés par
iui, & rai-mement atomlque. a l'aé-
rnnautique, & la recherche scienttfi-
c>ue. En 1961, un sccond technocra-
te mlJitairc, Constantin Roudnev
est nommé A SOK tcui> vice-président
du Consnil des ministres. (Bruxel-
les I'a re7U il y a peu). Mais l'in-
fluence des * vieux loups » reste
encore prépondérante, puisque c'est
contre l'avds des iechnocrat.es que
les rampe.s de lancement sont ins-
ta! lees a Cuba et il faudra la crise
et Ie olocus américaiu de 1962 pour
que .lew autoirlté soit reconnue, suite
a une révolution de palais. Le 13
mars 1963, Oustinov est nommé pre-
mier vice-présidsnt du Conseil, a
l'égal de Mifcoyan et de Kossyguine
et il dirige en outre Ie Conseil Su-
périeur de l'Economie, ce qui lul
donne autorité sur tous les départe-
menns économiqties et techniques.

Dés lors 1'appansii gouvememen-
tai sovlétique apparait seinde en
deux groupes, celui de Khrouchtchev
qui .ne <;onsarve que les ministères-
cléa des Affaires éirangères, de la
Défense Nationale, de l'Enseigne-
iiient et du Commerce Exterieur et
celui (l'Ou&tinov qui devlent Ie
grand patron de toute réconomie.
Le mêmc jouii, Léonide Smlrnov.
chef de l'Industrie de la Défense et
léal d'OusGinov est nommé a son
lour vice-président du Conseil et Ie
Maréchal Birioiizav, ancien collabo-
rateur d'Oustinov, déstolinisateuii et
libéral ar.ti-chinois, est nommé a la
tête du Grand Etat-Major des for-
ces années.

On ne peut ëtre assuiié des opi-
nions préci&ee des aatres membres
du rinttlllgentzia technocratique,
car aucun d'eux ne publie d'article
ni ne prouonce de discours. Ousti-
nov n'appartienii ni au Praesjdium,
ni au Sdcrétariat du Parti.

Toutefois, on peoit naïever des
événements qu'ils sent susceptlbles
d'avoü' provoq«és : Ie télétype rou-
go, les négociations direotes du club
atomique. Ie traite de Moscou, Ia di-
minution du buögst militaire sovié-

lique, la diminu'Jon concertée de la
productton. des matières fissiles. Ils
provoquent ainsi un désarmement
psychologique dans l'opinicn sovlé-
tique et un dé?tr de cotlaboration
avec roccident. Oa ne peut savoir
s'Us Ie regrettenc mals il serait in-
soutenable de K&endre qu'ils s'en
réjouissent.

Ce seraicnt encore eux qui auraient
róussi, tui peu tard. a contraindre
Souslov de refuser aux Chinois les
modèles des; armes nucléaires. Ce
seinuent eux qui auraient fait que Ie
discours fameux de Malinovsky n'a
pas pai-u daas la presse régionale.

En couclueton de cette étude, il
scmblt qu'il faille, dans l'analyse de
l'actualité soviétique. retenir pdu-
sieurs éléroents. L'influence de la
caste des technocratts dits militai-
res, la coil«gialit4 du régime actuel,
collégialité qui dans une tyrannie
n'est jamais durable. On a pu Ie
constater après la moiC de Lénine
et après te mort de Staline.

Enfin, ie peu de représentativlté
de 1'équipe aotuelle. Brejnev est un
bourgeois aux ongles vernis, qui
collectionne les bagues de cigare.
C'est un orateur médlocre et un
écrivain médiocie et certainement
pas uu maStte pour Mikoyan. Kos-
syguine est un fonctionnaire timi-
rt» ponctuel et hónnête. Mais il
n'est certainement pas l'étoile des
t^chnocrates. Quant a Souslov, ex-
pert théologien de l'ancien maltre,
il est trop compromis pour rallier
les durs.

On peut donc s'attendie a de nou-
veaux changements et pour te reste,
qu'on spécule, qu'on suppute. C'est
un excellent exercice : que M. K.
a été escamoté pour amortir la
bom.be chinoise, qui a explosé quel-
ques heures après sa, liquidetion, ou
pour 1'eir.pêcher de conclure des
accords bouJeversants avec l'Alle-
magne, nersonne ne pouttra avant
longtemps Ie vérifier.

Georges HUFIN.

® Depuis l'erection du mur de
Berltn, 122 personnes ont été
abattujes par les Vopos d'Ul-
bricht, alora qu'elles tentaient de
gagner Ia Hberté. Parmi elles, on
a compte de nombreux jeunes
ouvriers. N'oubliez jamais, quand
vous entendez Ie mot de « com-
munistes >, de penser ; « commu-
nistes assassins ».
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l/ers ufie philosophie de l'action
Nous poursuivons ici la pnbHoaitien du premier cha&itre « L'impasse mondiale » d'un ouvmage inédtt

de Jean Baro et dn Dr Edgaró Aadré : « Vers noe PhikMophie de 1'action ».
Après avoir exposé te problème foodamenital dm öSséguilibre mondial (2/10 de blamcs maitriaaat 8/10 de

des richeases du j-1»**). J*8 «ntem» ont démontrê te róte du néo-colaniadfete <gue b, Chtne entend joner
en Afrique.

Aujourd'hui tnus les peuples
noirs, excltés par la propagande
du Calre, aidés par les communis-
tes et de tres nombreux progres-
slfctes européens, or,t acquis leur
indépendance. Mais ces pays, ?.w
possédant pus Ie minimum indis-
pensable d'évolués, retoumeat 1m-
manquablemeat a leur mode Ar-
vie ancestral. En plus ds ce man-
que de cadres ces peuples sont
handicapés par une faiblesse in-
surniontable, au moins pour tout
Ie 20me siècle et sans doute pour
beaucoup plus longtemps. Nous
ne trancherons pas ici (voir 2me
chapitre) pour savoir si eet t c ïai-
blesse est hérédUaire ou tributai-
re du milieu. Toujours est-il qua

~-erson<ne ne peut discuter Ie fait
ae des maladies endémiques se

répercutent sur la constltutton de
la descendance wut comme unfils
d'alcoollque risciue Je crétinisme.
On sait de plus aujcurd'hui qu'un
enfant négligé pendant ses ore-
mières années se volt handicapé
pour toute sou existence Qu'ad-
vient-il donc de ces marmots pro-
menés sur Ie dos de leur mère
jusqu'a 1'age de 7 ans '<

Toujours est-il que ces peuples
noirs, de mëme que les arabes,
conservent leur haine cïu blanc
(au Congo, les noirs uous accusent
de les avoir abandonnés...). Le
blanc est une fois de plus Ie lx>uc
émdssaire idéat. Les Arabes se
présenteront donc aux noirs com-
me les champions de l'anticolonia-
lisme, de la lutte contrc l'ïmpéria-
lisme blanc (ne faut-il pas un pré-
texte pour masquer scn impérial'.s-
me ?). Les blancs ne possèdent-ils
pas toujours la plupart des rlches-

_jses, y compris eet Eldcrado du
"""Sud-Africain ? C'est ici qu'appa-

ait clairement !c < sens de Fhls-
toire » qui commenca a Bandoeng
avec la première conférence afro-
asiatique. La direc.ticii qup va
prendre cette croisarte anti-blan-
che se précise • Ie rejet a la mer
du dernier « colonlalJste » d'Afri-
que du Sud. Les Afro-asiatiques
ne peuvent pas s'arréter a lafron-
tière de l'Afrique du Sud, ils ne
peuvent tolérer ce symbote du
« colonialisme » d'autant plus que
Ie prébeKfae pour leur lea/derahip
sino-ftnusulman en Afrique est cet-
te libération du continent du co-
lon'alisme ious toutes ses formes.
Cnmment justifier leur main-mise
sur les ricnesses écononiiqups sans
cette nouvelle oroisaclü et sans sa
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concrétisation politique ? I!s sont
entrainés irrésistïblenvcnt dans
cette course par Ie flot du com-
munisme international qui sadt
bien que la stabilité géo-politiqne
de l'Europe dépend de la survie
de l'Afrique du Sud. Déjè l'aban-
con des minorités européennes
d'AIgérie a manqué de peu de
porter la révoluüon en Prance et
en Europe. Montgomery n'a-t-il
pas déclaré que si l'Afrique du
Sud était attaquée, il sortirait son
épée pour se porter au secours de
ses frères de race ? L'attaque de
l'Afrique du Sud divisera encore
vme fois moralement les Buro-
péens en deux clans. D'une part,
ceux qui se sentent Eolirtaires de
leurs frères blancs et qui exige-
ront l'intervention armee de l'Eu-
rope, d'autre part !ts fatalistes du
déclln de l'Occident.

La coexistence des races sur un
même sol (et dans les conditions
niondiales existances) et impossi-
ble volre antinaturelle.

L'Eurafrique est dépassée. Ges
Jattes en Afrique, nous Européens,
nous devons y participer person-
neUement aux cótés de nos frères
de race. Nous devons combattre
pour la civilisation en Angola et-
en Afrique du Sud. Le massacre
d€s blancs en Afrique du Sud, leur
rejet a la mer, nous ne l'admet-
trons pas. Cette humiliation suprê-
me donneraii a ros ennemis un
tel complexe de supériorité que
nous ne voyons plus comment
nous pourrions défendre Berlin,
l'Italie et ainsi de .suite jusqu'a la
perte des derniers lambeaux de
notre indépendance.

LE LEADERSHIP AMEBICAIN
Dans Ie cadre de cette impasse

mondiale, posons-nous !a question:
QUI VA NOUS DEFENDRE ?
Aujourd'hui l'Europe a remis son
sort aux mains des E. U. Il ne
fait aucun doute üue c'esb la la
ralson d'être de i'O.T.A.N. D'aU-
leurs ouel pays curopéen peut se
targuer de pussédsr aujourd'hui
une force de frappe capable de
dissuader sérieusement un puis-
sant agresseur ? Quel pays occi-
tiental, sinoa les USA, possède une
i'!otte de sous-inarins atomiques
couvrant la surface navigable du
globe, un stock de fusées cepakxles
d'écraser Ie potenticl industriel de
tVimporte quelle puissance et de
toutes les puissances i la fois si
c'étalt nécessaire ?

Mais notre acceptation de cette
iiitelle américahie nous a coüLé
cher. Quella fut ia politique amérl-
caine vis-a-vis de l'impasse mon-
diale ? En pratique elle équivaut
a supprhner toute influenza e\uro-
péenae en Asie et en Afrique.
Partis du principe que la vieille
Europe est incapable de mairitenir
ces territoires dans Ie monde llbre,
la politique du State Department
a consisté a y accédérer ie proces-
sus de « décolonisatlon » avant
que Ie communisme ne s'y implan-
te. Il est notoire cependant que ie
résultat de tout cela a été soit de
créer l'anarchie Ia oü rè?nait l'or-
dre (Congo, Katanga), soit de
laisser pte facilement encore
nétrer Ie communisme iLaos,
Sud-Vietnam, Indonesië), solt en-
core de mamtenir au pouvoir des
féodalités fragiles (Are.b!e séoudi-
te). En fait cette politique se dis-
tlngue avant tout par son incohé-
rence.

Ses échecs, dés lors prévisibles,
sont dus a :

— i'anticolor.ialisme;
— Ie gangstérisrie aveuglo d'un

capi talisme avide;
— la faiblesse d'une elite dégé-

nérée.
L'importance et les causcs de

1'anticoOoniadiïane américain sont
tres mal connues. L'Aincricain
moyen aime avoir bon-ne conscien-
ce. D'une part, sa vieille religion
presbytérienne (et. Ie catholicisme
montant ne vaut pas mieux) l'obli-
ge a se conformsr Etrictement aux
impératifs de sa foi, d'autre part
pour des raisons a Ja fois éconcmi-
ques et sociales. Ie racisme est un
fait reconnu par la loi dans de
nombreux Etats et de toutes
Qons appliqué par les administra-"0

tions locales sur la quasi-totalilé
du teiTitoire drs USA. La religion
s'oppose généralement au racisme.
Ne pouvant renoncer a la nécessi-
té du racisme anti-noir pour cal-
mer les belles consciences. il en
r.üit une profonde instabUité psy-
chologique, engendrant un com-
plexe de culpabilité souve^nt in-
conscient. L'exemple de l'Aiigola
décrlt tres bien Ie problème. Il ne
fait désormais plus de doute que
la révolte alt éié fomentée par les
missions évangéliquos.

On peut bien se rendre acjnpte
de la puissance et de la nocivité
de pareus grnupes, lorsque l'oa
volt un certain Billy Ghraham réu-
nir des dizaines de milliers di-



gens au Carnegie Hall, puis s'ej.
aller parêcher Ie pacifisme et l'aa-
ticolonialisme & Berlin Est.. Pa-
ce a ces tarfcuffes, nous préierons
l'attitude d'un gouverneur Waüa-
ce qui défeud sa communauté.

Mieux connu coaimo groupe de
pressian, est l'infiuence des ~trusts
sur la politique étrsngère des USA
dont Ie leit-motif rst l'imposition
è tous les peuples de la terre de
ramerican way of life. Cette in-
üuence ne se signale malhsureu-
sement pas seulement pas l'expor-
tation du Coca-Cola, des automo-
biles ou des machines 4 laver,
raais avant tout par !a mam-mise
des puissants trusts de Wall Street
sur .l'économie. Dans l'optique des
hommes d'affaires américains. la
politique du State Department ne
dolt être que Ie prolongement né-
cessaire de leurs aratoitions expan-
sionnistes. C'est ainsi que les USA
ont soutenu Pidel Gastro dans sa
lutte pour Ie pouvoir. Tjne compa-
gnie rivale, voulant ravir les avai1.-
tages de United Fruits, porta uu

un homme dont la politi-
consista ensuite a chasser de

Dn pays tous les interets amérl-
-•ains !

L'anticoloniaJLsma est l'aifaire
du eitoyen, ^imperialisme éeono-

mique des affairist-s des trusts.
Quelle est rimportance de nritelli-
gentzia politique qui occupe Ie
pouvoir ? Le Président des E.-U.
Jouit d'un pouvoir enorme. Sou
rdle est celui d'un arbitre entre
les tendances populaires et les
?roupes de pressiiin, autrement dit
entre Ie bulletin de vote et Ie so.i-
tien financier «les campagnes élec-
torales. Hélas, !om de promouvoir
une politique de sag?sse, les prési-
dente se sont iaissés entrainer de-
puis Roosevelt par Jes groupes de
pression dans aes aventures qui
ont failli être fatales a l'Europe
et è, l'Occident.

Faut-il rappeler quelques faits
d'histoire ? ,-

— 1941, prévenu des plans d'at-
taque nippons, Roosevelt laisse pé-
rir la flotte ft- Pearl Harbour pour
précipiter les K.-TJ. dsns la gu?r-
re.

— 1944, ü Yalta, Boosevelt et
Staline se part.igent l'Europe dans
lo but d'éviter qu'aile ne redevien-
ne une grande puissance.

— 1945, Hircöhima et Na«fazaÖ,
deux bombes pour rien, ou pour
montrer spectaciilairement au
monde que les E.-U. ont la voca-
tion de diriger lo monde.

En S ans, réconomie américaine
a liquide ses plus dangereuses ri-
vales et les USA sont devenvs la
première puissance mondiale. Les
dirigeants américains en ont-il.i ti-
ré partl ? Oni-i.'s nis uu frein au
communisme »

1948, coup de Prague et pre
mière bombe atnmique russj.
1949, la Chine conimuntste

1950, réarmemenc de l'Allema-
gne de l'Est et les faits se préiipi-
tent... Après Ie 38me paraJlèlo en
Corée, Ie Thibet es1; envaM, 3'ln-
dochine sécro'üe a Dien Bidn. Phu
et la porte du l.aos s'ouvre avx
communistes; line periode üe. trr.u-
bles commence au Moyen-O»-i';nt;
Ie racisme rnti-blanc se dëchaine
en Afrique; mals l'Europe se ré-
veille : après l écrasement de la
révolte ouvrière è, Berlin-Ouesr,
les Polonais s'insurgent è, P07j5an,
une révolte dun courage typiqus-
ment européen éclate en Hongrie,
MI même ntcxnent ét. bout, de pa-
tience devaut Ie racisme du Caire,
les paras anglais et frar-Sa,:s dé-
barquent & Pcrt-6aïd.

Quelle est aicrs l'attituae amé-
ricalne ?

(k suivre).
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LA FEDERATION GENERALE DES ETUDIANTS EUROPEENS
SUR LE FRONT DU COMBAT ANTICOMMUNISTE

Après avoir participé & une ma-
nifestation en souvenir de Buda-
pest aux cótés des combattants
hongtoos de la Jiberté, après avoir
mené une intense campagne d'af-
fiches sur Ie thème de Berlin et
Budapest, après avoir organisé,
avec Ie Centre des Etudiants Na-
tionaux, une manifestatlon au
cours de laauelle fut solenellement
brölé uu drapeau saviétiQue, après
avoir été Ie fer de tance de la

fnanifestation anttccanmoiniste lors
,>3u drame de Stanleyville, aprês

oir partlcipé en force a Ja mani-
-<2>tati<on d'accueuil des paras de
Stan, Ja F.G.E. - Belgique a lancé,
conjointenuent avec ]e Centre des
Eüudiants Natianaux, une grande
campagne d'affiohes et de papil-
lons (par ddzaines de muiters) sur
Ie thètne : « Les Comministes sont
toujours du cöté des assassins :
Katyn. Berlin, Budapest, Alger,
Stanfeyville ». Dans leur rage
Impuissante, les communistes sup-

primalent, sur ces affiches, Ie
mot t communistes » pour Ie rem-
placer pase te mot c fascdstes ».
jetaioni jaiinsj^ Ja masque et
avouadent ' ouvertement leur gros-
sière astuce qui ne somt pas com-
munistes en les traitant de c fas-
oistes ». La ftoellè est trop grosse.
Elle ne peut pluis- impressionner les
simples d'esprit.

Les autres,' les gens sainement
s, retiennent, derriére cet-

RENOVACAO
la revue du Mouvemeat

JOVEM POBTUOAL
Tous renseignemeois a

« Révolntion Eoropéen»e »

te grossière manceuvre, des faite
qui paribnt par eux-aiêmes, è.
savddr Que T-T» COMMUNISTES
SONT TOUJOURS DU COTE
DES ASSASSINS. Cela, ce n'est
pas de la propagande. Oe sont des
faits précis. Des faits précis que
rappeüatt encore la F.G.E. beüge
dans Ie tract suivant quelle a dif-
fuse avec Ie C.N.E. lens d'un recent
et répugnant meeting tenu d,
Bruxelles par les . communistes :

Ce vendredi 15 janvier, a-u Claridge, a Bruxelles, les com-
munistes et assimilés ont l'odieux cnlot de tenir un. meetine en
l'honneur des simbas, qui tortorèrent, assaseinèrent et mancèrent
des femmes et des enfants belees devaut Ie monument de ce
sinistre Lunwimba, escroc dovena bomrean sangfent, qu'ils vou-
draient faire -vénêrer en Belglane anjonFd'hai.

Ce n'est pos assez, pour eox, 4tue des femmes et des enfants
belgvs aient été ignobtement tartrareB par les notcs. n fant encore
que les communistes et assimilés eraehent sur ces martyrs.

B E L G E S
Tolérez-vous cela. ? Faiiteg rentrer leurs orachais dans la

goree de ces COMMUNISTES qai sont tonjoon du cóté des
ASSASSINS : au Congo comme a Katyn, a Berlin, a Budapest,
a Aleer.

C. E. N.
(Centre des Etufiants Nattonaux)

F.GJE.
(Fadérarttom Générale des
Etudiants Enropéens)
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La technlque
des tricheurs

Au moment oü les noirs de
•StanleyvUIe et des. environs tor-
turaient, massacraient et man-
gealent, sur -ordre de leurs chefs,
des otages — hommes, femmes
et enfants blancs — la popidation
beige, dans sa totaHté, fut par-
courue d'un vent de révolte con-
tre tout ce qul touchait de pres
ou de loin a Ia négritude. Les
déséquilibrés mentaux qui pous-
sent avec passion & Ia mlse en
infériorité de la race blanche
« coupable » devant la race nolre
sentirent Ie danger. lis recoüru-
rent alors a. une technlque que
l'on peut qualifler d' a amortis-

LA PHOTO « CHARMANTE»

En volei un exempte frappant
— et odleux par Ia maniere dont
11 fait sóurnoisement, pour des
ralsons inavouables, appel a des
sentlments respectables. Au plus
fort du développement de la
réaction antinoire en Belglque,
un rédacteur progresslste du
journal beige « La Dernière Heu-
're » pubHa en page deux de son
joumal une photo d'un enfant
noir et d'un enfant blanc, lamaln
dans la mam, prise a Londres
tors d'un jeu de la Natlvité. Il
lui donna te titre sulvant : < La
plus charmante des photos ». Et
dans la légende, il inslsta sur Ie
fait qu' « elle est blen la plus
charmante des photos >.

Des enfants, qu'ils soient
blancs ou noirs, c'est toujours
charmant et on est sur, en les
montrant, d'attendrir son public.
Ce que nous disons, c'est qu'il
est malhonnete de tabler la-des-
sus pour atte^bdre un autre but
beaucoup moins avouable. En
l'occurrence, ü s'agissalt d'atté-
mier, en jouant sur un «gistre
sentlmental sur, la réaction de Ta
populatlon beige et de préparer
son recondiüonnement pour
qu'elle accepte a nouveau et de
travailler pour envoyer de l'ar-
gent dans Ie panier percé du Con-
go et de verser & des stagiaires
et boursiers noirs, qui s'en ser-

vent pour courir les boites d
nult, des pensions plus élevées
que les salalres des ouvriers bel-
ges, et d'envoyer & nouveau ses
Hls et ses filles au Congo pour
qu'ils retombent dans quelqucs
mois aux ntains des cannlbales.

Qu'on nous comprenne blen :
nous trouvons, nous aussi, qu'un
enfant, blanc ou noir, c'est char-
mant, mals nous n'admettons pas
que l'on fasse du chantage SEN-
T1MENTAL de cette sorte pour
attelndre un but POLITIQUE. A
l'époque, ce rédacteur de « La
Dernière Heure » n'aurait osé
prendre Ie parti des noirs de
StanleyvUIe face & Ia colère du
peuple beige; il trouva des lors
Ie biais pour atténuer sa réaction.
Cette maniere de procéder qui
consiste a se servir d'enfants ne
vaut pas mieux, sur Ie plan de
la dignité, que celle de Joséphine
Baker qu* falsait photographier^
partout « ses » enfants de toute *"
races pour faire renflouer so.
entreprise COMMERCIALE des
Mllandes.

Au fond des choses, dans une
table des valeurs saine et raison-
nable, Ie procédé du rédacteur de
« La Dernière Heure » rejolnt
tres exactement celui de ces men-
dlants professionnels qui sonnent
aux portes en poussattt devant
eux des enfants de quatre ou
clnq ans afin d'apitoyer Ie cliënt.

Devant cette photo * charman-
te, nous pensons & d'autres pho-
tos que Ie journaliste en question
voudndt faire oublier : celles

d'enfaits blancs dépecés vivanta
par les noirs du Congo. C'est un
autre aspect, moins < charmant»,
de « rintégration raciale ».

UNE PHOTO MOINS « CHARMANTE »
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COMMUNICATION n° 282 - Ie 24 février 1965
GROUPE B (activités - voyages)
282. B. l Dimanche 28 février 65 : excursion récrüative a Amsterdam - visite du port en bateaïT

Le microbus sera piloté par Httmaier
Départ a 6h30 précises, devant Ie local. Se présenter a 6hl5.
Se munir de deux pique-niques, Ie premier pour Ie r ?.oas de midi, Ie sec on d pour Ire repas du soir. Se munir ég.ale-
ment de boissons
Départ a 6h30 devant Ie local
Arrêt de 10 minutes, vers 8h devant l'entrée du ZOO d'Anvers
Arrêt de 10 minutes, vers l Oh devant Ie STADION (Foot-ball) a l'entrée de Rotterdam , AVANT Rotterdam
Arrêt de 20 minutes k Scheveningen (La Haye) devant la "dégustation de Maatjes" au vieux port des pêcheurs

dit "BINNEN HAVEN"
Rendez-vous a 13h a Amsterdam au lieu dit OUDE BRUGSTEEG (Michelin C X 17) pres du Darnrak.

282. B. 2 Propagande simultanée partout en Europe, en mai 1965
A l'occasion du i;0ème anni versair e de la "victoire de la democratie sur Ie fascisme", en mai 1965, nous allons
diffuser DANS TOUTE L'EUROPE, Ie même jour, \a même heure, un tract sur Ie thème :
"Qu'avez-vous fait de la victoire de 1945 ?"
Les sections (Italië, Pays Bas, Allemagne, Espagne, Portugal, France, etc) sont invitées è faire parvenir un projet
de tract avant Ie 30 mars, a la centrale de Bruxelles
Ensuite, la Centrale ëditera un tract modèle qui sera traduit en sept langues

GROUPE D (répartition des ta"ches)
282. D. 3 Peuvent conduire Ie micro-bus : Delattre, Huttmaier, De Maerteiaere et bientöt Rollman.

En dehors de ces quatre militants personne d'autre

GROUPE E (bibliographie)
282. E. 4 Livre de Thiriart (critiques) suite des 279/E/2 ; 271. E. 10 ; 263/E/l

35ème cirituqe : revue ATLANTIS n° 226 Vincennes-France favorable
36ème critique : LE TRAIT n° 13 janvier 65 Paris favorable
37ème critique : COMUNE NAZIONALE - Décembre 64 - Rome favorable

282. E. 5 - surveillance presse
Attaque contre Jeune Europe dans la revue "JAZZ HOT" Paris n° 206 février 65. Desseins de Siné
Cette attaque fait suite a une autre parue dans Ie n° 201 de septembre 1964

GROUPE M (dispositions légales)
282. M. 6 Le Procureur du Roi a fait savoir a Thiriart qu'il souhaitait que soit rappelé aux membres de JEUNE EUROPE l'in-

terdiction de chauler a certains endroits ;
Nous rappelons la loi Jite :

Arrêté du Régentr datant de 1945 - ARRETE LOI PORTANT INTERDICTION DES INSCRIPTIONS SUR LA
VOIE PUBLIQUE
art. Ier : II est in t er dit d'apposer des inscriptions, des affiches, des reproductions picturales et photographies
des tracts et des papillons sur la voie publique et sur les arbres, plantations, panneaux, pignors , fa£ades,
murs, clotures, supports, poteux, bornes, ouvrages d'art, monuments et autres objetcs-.qui la bordent èu sont
situés a proximité immédiate de la voie publique a des endroits autres que ceux déterminés pour les affichagi
par les autorités communales ou autorisés au préalable et par écrit, par Ie propriétaire ou par celui qui en a
la jouissance, pour autant que Ie propriétaire ait egale ment marqué son accord préqlable et écrit.
Art. 2 Les infractions aux dispositions de l'articler Ier Kont punies d'un emprisonnement de huit jours a un an,

, - . . • . . . et d'une peine d'amende de 26 frs a 1. 000 frs



Communication n' 282 (suite)
282. M. 6 c o u l e u r des a f f i c h e s ; en aucun cas les particuliers ne peuvent utiliser l'impression noire sur papier blanc

^-,_ Aux termes du décret des 22-28 juillet 1791 les affiches des actes émanés de l'AUTORITE PUBLIQUE seront seules
imprimées sur papier blanc ordinaire et celles faites par des particuliers pe pourront l'être que sur' papier de couleur
a peine de l'amende de police
Taxe d ' a f f i c h a g e , a f f i c h a g e p o l i t i q u e : Ie manuel a l'usage des agents de l'administration, concer-
nant l'application des taxes assimilées aux timbres, déclaie :
" Bien que l'affichage politique d>it soumis a la taxe d'affichage . sont exemptes les inscriptions ne contenant aucune
" reclame ou publicité (ne tombant pas sius Ie coup de l'art 188 du Code) Telle une affiche comportant un slogan d'
" ordre général qui ne constitue ni une reclame, ni une publicité au profit de choses ou de personnes identifiables. ex.
" Grève générale, Désarmement, En principe, la simple indication de la personne dont émane une affiche n'a
" pas pour effet de rendre celle-ci passible de la taxe. Mais si cette personne est mis en évidence par un procédé
" dont Ie caractère inhabituel implique qu'il n'a d'autre raison que de constituer une publicité a son profit, la taxe
" est exigible".

GROUPE N (Imprimerie ofset)
282. N. 7 FORMATION D'OFSETTEURS :

Le camarade Désiron n'arrive plus a respecter les plannings d'impression. Tout est en retard, et parfois de beaucoup
Aussi allons-nous former une équipe d'ofsetteurs. Désiron sera chargé de leur donner la formation technique adhoc :
mécanique générale de la machine Rotaprint, encres , solvants etc.
Dés Ie début mars, un operateur ofset sefa affecté a la machine chaque jour de la semaine, du lundi au samedi inclus

.---. Nous faisons un appel pressant aux candidats. Qu'ils se fassent connaitre a Thiriart
Le canadidat engagé recevra une formation complete. La prestation pour un candidat déterminé doit obligatoirement
TOUJOURS se faire Ie même jour de la semaine (de 19h a 22h)
Le mercredi est déja réserve par Piffarerio, Faites savoir Ie jour qui, en principe, vous conviendrait

282.N.8 suite de la 273/N/9 - PLANNmG_p;iMPRE_S_S_ION_(au_23 février_6_5_)__
'ËN"NÓÏR' EN R O U G E

Délai rapide a) terminer Europe Communautaire n° 15/février 65
b) terminer JONG EUROPA (Pays Bas) n° 1)

.. . j a) 5000 grandes croix celtiques (affiches)
b) 5000 publicités du livre en Italien

a) JONG EUROPA (Pays Bas) n" 2
,, . . b) terminer livre en anslais

Délai lent ' °
c) Europe Communautaire mars n 16
d) Entammer livre en néerlandais

GROUPE O(batiment de la Centrale) relire la 281. 0.8
282. O. 9 Numérotation des loc aux :

CAVES 00.1 Mécanographie (plaques-adresses) Van Gasse
^~ Cartonnage (grosse rogneuse)

00.2 Groupes Action : Delattre, Ansay, niittmaier, De Becker

00.3 Laboratoite photographique (Ansay)
Réserve des boissons (Déskon)

00.4 Gave a charbon

REZ DE CHAUSSEE 0. l Permanence
0.2 Cantine
0.3 Cor^s de Garde
0. 4 Salie de meeting

PREMIER ETAGE 1.1 Imprimerie Ofset
1.2 Bureau Lebouille, Dubois, Alexandre, Simonet
1.3 Bureau Dagonnier
1.4 Bureau réception Hardy, Massart, Chantraine
1.5 Atelier mécanique et menuiserie : De Paepe
1.6 Centrale téléphonique

DEUX1EME ETAGE 2. l Appartement de Désiron (privé)
,—• 2. 2 Bureau personnel de Thiriart
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L'EUROPE COMMUNAUTAIRE
PubBeatran mensuelle éditée par Ie
CENTRE D'ETUDES POLITIQUES ET SOCIALES EUROPEENNES (C.E.P.S.E.)
Botte Pottata N° 825 — BRUXELLES l — C-Cf. 9499.4» de A. ThyMen*

Communie at ion n' 276 - Ie 20 janvier 1965
GROUPE B (activités)
276. B. l J O N G E U R O P A

Réseaux Flandres et Pays Bas - regiems 13 , 31 et 32
Réunion\r: :-.;idre une fois par mois, Ie 2ème mercredi du mois, au local de
Bruxelles de 19h H 22h - sous la direct ion ddministrative de Mahieu
Première réunion : mercredi 10 février.

276. B. 2 RANDONNEES PEDESTRES
Dimanche 14 février : de Bande a Laroche, a travers bois - 20 kms
Dimanche 14 mars : de la Baraque Michel S Eupen (sentier rive droite de la Helle)

276. B. 3 VENDREDI12 FÉVRIER : Conférence sur Ie camping en Ecosse, par NickY
Projection de 200 dias en couleur. Nous recheerchons un grand écran (don)

276. B. 4 La section de Liége communiqué aux militants de la région Waremme, Liége, Visé, Verviers, Huy : ce qui suit :

Le Chef du Ier bureau politique informe TOUS les militants (mais eux seuls) de la région liégeoise q'un cours
de formation politique fonctionnera chaque jeudi soir a 20h précises au local. 14 rue Grandgagnage.
Se renseigner sur place Ie jeudi ou Ie samedi (de 14 a 17h) jour de permanence
Ce cours, qui est place sous la responsabilité des camarades Auguste et Lecoq, est réserve aux camarades en
régie d'abonnement (Jeune Europe et Europe Communautaire) et de cotisation. Une vérification reguliere sera
faite par les camarades Folville et Auguste. Ces séances, de par leur technicité même, ne s'adressent nullement
i un auditoire "sympathisant" . Il s'agit d'une véritable "école de militants" et non pas d'un vague "club"
Chaque militant aura sa fiche, sur laquelle figurera une appréciation périodique de son assiduité et de son appli-
cation. L'avancement du militant sera naturellement fonction des diverses cotations
Les chargés de cours veilleront a terminer chaque séance aux environs de Z2h.
La police de la réunion appartiendra au seul camarade Auguste ou a tout DELEGUE par lui
Chaque séance comportera trois parties :

1. Analyse approfondie de l'idéologie Jeune Europe (sur la base du livre de Thiriart, de l'Europe Commu-
nautaire, de Jeune Europe, des argumentaires ou des Communications. A ce sujet, Ie camarade Auguste
veillera & ce que les militants aient une collection bien tenue des différentes publications J-E) sous la
direction du camarade Auguste

2. Présentation d'extraits de journaux par Ie camarade Lecoq
Exercices dialectiques sous sa direction

3. Réponse aux questions posées la semaine précédente par les militants (q usstions écrites)

Compte-rendu de la sëance du 14 janvier 1965
Tableau des présences : Fontinoy - Lecoq - Auguste - Noltinck - Colla - Folville - Simmons - E. Godin - N. Godi
Introduction par les camarades Lecoq et Auguste
Discussion préalable , décisions

1. Ie camarade Simmons est chargé de procurer une grande boite aux lettres a la section. Application immédiat
2. Biblioiécaire : Xhenseval (absent)

Aide bibliothécaire : Noltinck
3. "Barman" : E, Godin
4. La camarade N. Godin établira chaque semaine une liste dactylographiée des films recommandés aux mili-

tants. Cette liste sera apposée aux valves par ses soins. Il est également chargé d'étudier les possibilités de
projection de films au local



CoTumunication 276 (suite)

276. B. 4 5. Apport de revues hebdomadaöres et mensuelles :
(suite) Simmons PAN, EUROPE MAGAZINE

Lecoq EUROPE ACTION, LA GAUCHE, LA VOIX DU PEUPLE
Fontinoy RIVAROL, ECRITS DE PARIS
E. Godin POURQUOI PAS
Folville SYNDICATS
Colla INFORMATIONS OUVRIERS, APPEL DES CLOCHES
N. Godin revues cinématographiques et TV
Autres revues : EXPRESS, LE NOUVEL OBSERVATEUR, JEUNE 6FRIQUE

6. Chaque mois Ie militant sera tenu de lire au moins un livre. La select ion des livres sera faite par
les camarades Auguste et Lecoq

7. Le controle des livres regus en bibliothèque relèvera du camarade Auguste seul
Legon prorpement dite

Exposé dialectique du camarade Lecoq :
- "La Gauche" et l'affaire du Tonkin
- "La Gauche" apprécie les violences noires a Harlem
- Bertrand Russell et Ie Congo ("Les dernières chances de rHornme")
- pas une seule democratie en Afrique Noire (Europe Action)
- ce qu'a été la "non-violence" de l'Homme a la Rose .. rouge (Nehru)

Rendez-vous au jeudi 21 a 20h TRES PRECISES.
f'^OUPE D (fonctionnement intérieur)
276, D. 5 Chqèues postaux : A. JEUNE EUROPE Bruxelles 26765

B. EUROPE COMMUNAUTAIRE Bruxelles , Thyssens, 949. 949
C. SYNDICATS COMMUNAUTAIRES EUROPEENS Bruxelles 687.23

•7ROUPE E (surveillance presse)
276. E. 6 Attaque contre JEUNE EUROPE dans "Informations Ouvrières"

Article : "En Belgique, un climat pré-fasciste"
Responsables de ce bulletin communiste (qui s'intitule d'un groupe de chrétiens (sic)-) :
Henri Brenu. rue des Prairies 19, Flémalle Haute
et Marie Rose Comiti "Les Trixhes" a Flémalle Haute
n° th: 22 décembre 64 - page 6

276. E. 7 Attique contre Jeune Europe dans "DEBOUT" revue communiste camouflée sous Ie signe de "Cadets de la
FGTB" - n° 3 de novembre 1964 - page 17 :
"Yvan Fagnant vous parle. Lisez donc Jeune Europe : vous en apprendrez des choses sur Ie racisme"
Fagnant est professeur a l'Institut Technique provincial de Verviers.
Responsables de "DEBOUT " :

J. P. leclercq, 3, place St Denis a Liége
Richard Marchal, 17 rue Bidaut Verviers
Yvan Ylieff, 219 avenue du Centre Andrimont

GROUPE O (batiment de la Centrale)
'l'":ri. 0.8 Félritations particulières au camarade Hans de Louvain. Il a renonce a la promenade en Fagnes pour con-

sacrer tout son dimanche a l'achèvement des travaux d'amnéagement de notre salie de réunion

GROUPE Z (divers)
276. Z. 9 Conférence du Professeur Lousse de Louvain : "La guerre Politique des soviets"

Club Prince Albert
20 rue des Pctits Carmes a Bruxelles - mardi 26 janvier 1965 a 20h



éditeur responsable G. DESIRON 40 avenue Fonsny Bruxelles 6

Corununication n" 277 - Ie 20 janvier 1965
GROUPE B (activités - voyages - randonnées)
277. B. l Randonnée dans les Fagnes, Ie 17 janvier

Qyelques considérations :
a) tres bonne connaissance du terrain par Ie guide Nicky
b) équipement insuffisant de beaucoup de militants '. Certains se présentent sans gants, sans couvre-chef .'
c) mauvaise condition physique de certains due k des nuits de beuverie en semaine ...
d) ravitaillement insuffisant : la marche ouvre l'appétit

Sur douze hommes engagés dans cette randonnée en pleine fagne cinq on t du être renvoyés a mi-parcours .'
Dés a présent, pour les prochaines randonnées, prévoyez :
1°) un passé montagne de laihe •+• un capuchon de pêcheur en eire. Evitez les casquettes viriles des "stocks

américains" : elles ne valent r ie n dans la pluie beige
2°) Des gants de laine. Les gants de cuir ne valent pas grand'chose
3°) des bottes en caoutfchouc : Ie cuir ne résiste pas aux maréaages de nos fagnes - si possible, jambières en

eire par dessus la botte
Conclusion : vous devez vous équiper POUR LE PIRE et surtout pas dans l' "espoir" d'une belle journée.

Etudiez un équipement qui vous permettrait de marqher 8 heures sous la pluie battante et glaciale
et d'atriver au but parfaitement k sec. Evitez a tout prix les équipements para-militaires : les é-
quipements sportifs (montagne) ou professionnels (pêcheurs) sont nettement supérieurs.

GROUPE D (fonctionnement intérieur)
277. D. 2 Des vestiges de la mauvaise éducation démocratique subsistent encore chez certains militants . . . .

Exemples : - mauvaise tenue des locaux (malpropreté)
- commérages entre militants
- sorties dans les bistrots - etc . . . .

Dans la rubrique ETC... il faut accorder une place de choix a l'indiscipline ffinancière.
Dagonnier a recudes instructions précises de Thiriart pour la perception des diverses contributions militants qui
sont : a) la c arte de membre annuelle

b) Ie pourcentage militant
c) l'abonnement a Jeune Europe
d) l'abonnement a l'Europe Communautaire

Les mauvais payeurs ne devront pas arguer de difficultés financières ; nous en connaissons qui consommem en
Munich -blonde ou brune - PLUSIEURS FO1S plus -iue Ie montant de leur pourcentage .,. (sic)
Dans Ie local sera affiche en permanence, un quadruple tableau intitulé "MISE AU PILORI DES MAUVAIS PAYEL
C'est un tableau grand format . . . . Voici comment il sera procédé avec les retardataires :
a v e r t i s s e m e n t a) avertissemenc discret et personnel a payer dans les 15 jours
af f i chage b) en cas de non paiement, affichage dans Ie local au tableau "Mise au pilori"
p u b l i c a t i o n c) après 15 jours d'affichage, infructueux, Ie recalcitrant sera cité dans les communicatie
s a c t i o n s d) ensuite la suspension ou l'exclusion si dans les 15 jours de la publication rien n'a été ré

gularisé
GROUPE K (disciplien)
277. K. 3 Suspension de trois mois pour Paternottre a dater du 15 janvier 65.

\° l A tenté d'organiser de sa propre initiative une attaque extrftémement téméraire.sinon stupide, sur un groupe
cocos cinq fois plus nombreux que nous et qui, de plus . nous attendaient, A voulu entrafiier des militants
dans cette pantalonnade. A agi par impulsivitë

2°/ A communiqué a des personnes ne faisant plus partie de l'Organisation, des renseignements obtenus dans son
service (adresses), A agi par nai'veté

A cause du 2°) Paternottre, s'il désire reprendre du service dans trois mois,sera écarté de toute fonction adminis-
trative, de facon définitive. Un exclu ou un suspendu ne doit plus être frequente par les militants, même dans
la vie privée.



Communication n" 277 -

A C T I V I T E S

Cadre national rég. 14

Cadre Jong Europa
régions 13/31 et 32

administration

groupe action

distribution
journaux

syndic? '.;

accuei1 des nouveaux

étudiants

service social

Bureau politique

randonnées pédestres

camping

imprirnerie ofset

travux bStiment

banquet

cinéma

meeting

voyage hors de
Belgique
:ours de formation
politique
équipe rédactionnelle
du Journal J - E
brochage
Europe Communautaire
estampaga
plaques-adresses
erjvois abonnements
Jeune Europe
entrainement
pfeysique

20. 1.65 (suite)

TABLEAU DES PERIODICITES (exemPle concret : ^ans la

lundi

2

mardi

1.2.3.4.5

1.2.3,4,5

1.2,3,4,5

nercredi

2

1.2,3,4.5

-

1.2,3.4.5

1,2,3,4,5

9 jours avant
date sorite

3

1,2,3,4,5

jeudi

1.2.3,4,5

1.2,3,4,5

2 , 4

£111C,OJ

rendredi

1

1,2.3,4,5

3

2

4

UN jour avant
date de parution

colonne "jour" Ie chiffre renseigne Ie Ier,
ne,4me ou 5me mercredi du mois)
samedi

1.2,3,4,5

2 , 4

1,2.3,4.5

dirra nche

2

3

4

RESPONS A BLES

tous

Mahieu/
Otten
Dagonnier
Lebouille

Delattre

Ansay

Massart
Vandenbroeck

Hardy

Mahieu

deMartelaer

Thiriart .Quittencr
Ponthier, Hardy

imprécisé

imprécisé

Désiron

De Paepe

Hardy, Thiriart
Quittelier

Lebouille

Borsu

GROUPE O (batiment)
277. 0. 4 Relire la 275/0/10

Ansay
Roe k
Courtin
Thiriart

•^ Quittelier
Ai&ste
d 'Astier
Pierlot
Ancion
a reporter

- relevé des souscriptions
1
1
1
3
1
1

10
1

10
29

a la date du 18 janvier
report
Quinet
Depaepe
Gioupe Paris
Mahieu
Rommelaere
Van Gasse
Hardy
groupe Lille
Enrico WAD
total

29
2
1

10
1
5
1
3
2
2

56
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Communication n* 278 - Ie 27 janvier 1965
GROUPE B (activités)
278. B. l Vendredi 12 février Conférence sur Ie Camping en Ecosse, par Nicky - avec projection de 200 dias

Vendredi 19 février Conférence CEPSE - Cosyns Verhaegen nous parlera de "L'Impach Communiste depuis
1939 en Belgique"

278. B. 2 Nouveau : entrainement physique : chaque sainedi de 151) a IVh

278. B. 3 Le groupe action se divise en TROIS sections : la seotiori -omuKi'-'JJe oar BORSU, chaque mardi soir
la se<"..;.ii; commandée par DELATTRE, chaque vendredi soir
la section commandée par ANSAY chaque samedi matin

GROUPE C (la vie de l'Organisation)
278. C. 4 Voyage a Paris les 23 et 24 janvier :

Excellent voyage : Ie micro-bus était au complet .' A Paris les carnaradcs Irangais avaient particulièrement bien
préparé Ie banquet .' Un grand merci.
Lorsque Ie microbus s'est présenté a la frontière francaise, fouille minutieuse des bagages et interrogatoires indi-
viduels ... une heure perdue.
A l'ariivée a Paris , pas moins de sept polieiers en civil pour rclcvcr toutes les idciitités des banqueteurs . . . .
Travail zélé de la police, mais attitude tres correcte

QROUPE D (fonctionnement intérieur)
278. D. 5 (remplace la 275. D. 7)

Représentants administratifs de la Centrale :
Angleterre Janssens Iialk; Ansay
AHemagne Huttmaier Pays-Bas Mahieu
Autriche Huttmaier Portugal Lison
Espagne Simonet Suisse francaise Rollmann
France Eollmann Suisse qermanique Huttmaier

278. D. 6 Suite a la suspension de Paternottre, Ie camarade Jacques Dubois prendra la tête du service "expédition des
Communications" (relire la 277/K/3)

GROUPE E (surveillancepresse)
278. E. 7 Article de 5 colonnes en première page, dans Ie Journal ALTO-ADIGE de 8OLZANO, en date du 20 janvier 65

II y est question du meurtre de Amplatz a Meute Clava (terrorisme), des responsabilités de Fred Borth -signalé
comme indicateur de la police autridienne - et . de Thiriart qui, a Lippolsberg en 1961 AURA1T déclaré :
"nous avons d'autres intentions que de jeter du plastic au Sud Tyrol, Le plastic est destiné a d'autres ennemis".

GROUPB I (messages du cadre)
278.1. 8 I MOBILISATION EXCEPTIONNELLE

Vendredi 29 janvier lütSö de ïoh a 24h brochage de l'Europe Communautaire n' 14
f Que tous les bruxellois se présenten! ' . . .
$ v Thiiiart
J. PS Ie brochage se fera sous les ordres de Lebouille - nouveau tirage augmenté

GROUPE N (imprimerie ofset) " *'"" ' " ' ' "
278. N. 9 La machine ofset ayant été en panne pendant deux jours, nous avons pris un TERRIBLE retard dans Ie travaü

d'impression. ,



GROUPE O (batiment)
278.0.10 : Tous les groupes ; JTION (Borsu, Delattre, Ansay) prendront pour local la cave arrière (cöté garage)

Les militants des group es ACTION eviteront de trainer dans Ie local" Cantine"

278.0.11 : Les militants qui n'appartiennent pas a l'administrat ion ne peuvent avoir acces aux bureaux de l'entresol
Dagonnier, Lebouille et Désiron ont tous pouvoirs pour les enexpulser.

278.0.12 : L'acces de la maison est absolument interdit aux exclus, récents ou anciens. Le militant qui'laisser a pénétrer
un exclu sera renvoyé du mouvement, sur Ie champ.
Cette interdiction est valable en toutes circonstances, même a l'occasion des meetings

278.0.13 : Propreté Grand nettoyage de nos locaux chaque mardi soir de 20h a 22h
Se présenter en tenue ad-hoc : bottes, caoutchouc, salopette, bleu ou vieux vêtements.
Ces tenues seront rangées dans la maison, dans un vestiaire prévu a eet effet (cave arrière)
Cette opération de nettoyage du mardi soii se fera sous la direction du Ca ma rade Borsu

278. 0.14 : 9pératipn chaises (suite de la 275/O/10 et de la 277/O/4)

57 : Lelarge
58 : Marien
59 : Martin

60 : fcfebouille
61/62 : Hunin

278. 0.15 : Garde du local - a partir du Ier février (remplace la 269. B. 2)

lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche

GROUPE L (service social)
278.0.16 :

responsable
GAuigy

Huttmaier
Lison
Massart
Delattre
AnsajL
De Paepe

adjoints
Aseev
Sorsu, De becker
Hardy, Simonet
De Paepe
Rollmann, Alexandre
Mahieu, Plechko
Hans

Une place d'ouvrier qualifié est demandée d'urgence pour un tres bon
militant bruxellois Igé de trente ans

Cde de Martelaer
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Oui, VIVE LA PAIX '. . ,

MAÏS ... QUELLE PAIX ?

car il y a toutes sottes de C \:< ...
... il y a la paix des ISchtiiTóe. seux qui sonrpi
... il y a la paix des impuissants, de ceux qui nej
... U y a la paix des prisonniers, de ceux qui ne

Cette paix définitive^

Les bombes atomi
Mais "NOUS" c'<

POURQUOI?

POURQUOI

POURQUOI.

et puis,

bandeps pour qu'on leur "fiche la paix" ;
parce qu'ils n'ont pas la volonté d'accomplir ;
prendre parce qu'ils sont enchaïhés par leurs geoliers.

un

apporter, plu

i-atomiques ont-elle

as de marches anti-ato

jours "NOUS" qui devons '

en Europe, a Bruxe

ou, a Washington ou

Avant de
partagée,

VOILA POU

T D'ABORD L'EUROPE,
aille du communisme et

u ils se sont
lisme.

utuellement, URSS et USA
et qui, depuis lors, est Ie

•uröge-'fr'ait pas d'arme

S COMMUNS DU C

si important, pour les etr

ANTE, UNIE, RUIN ONDIAL ET DE

mbes atomiq
ëricaines

la suppression

UNE EUROPE
LA HAUTE F

Si un citoyen sov
Siberië ; si uii citoy'

Comme on lui faisait o
.alors que Ie pays rm'nquaii
"LES CHLNO1S IRONT PEUT-

Er. depuis que les Chinois ont une "petT

QUELLE PAIX ? demandions-nous en commencaïit

Quand l'Europe aura, COMME LES AUTRES, la bo:
o 'est la PALX DES FORTS, C'EST LA PAIX GAR.
CREE UN DESEQUILIBRE DE PLUS EN PLUS PANG

inir ses jours en
un asile ...

ine étaient énormes,
'de la Défense répondit :

w

'a lm es.

ius pouvons maintenant répondre :

'a par Ier de paix vélritable car la paix véritable,
ILIBRE DES FORCES et UNE EUROPE FAIBLE

Ceux qui "marchent" ajijourd'hui, marchent pour Ie compte des Américains ou pour celui des Russes ; ils "marchent"
cenains sincèrement, pour Ie compte de leurs occupants quiseront peut-être, demain, leurs fossoyeurs .

VIVE LA PADC .' OUI. mais pas la paix des llches,
mais pas la paix des impuissants ;
mais pas la paix des prisonniers.

VIVE LA PAD( VÉRITABLE,
LA PAIX DES HOMMES ET DES PEÜPLES EGAUX.

éd. responsable G. DESIRON
40, avenue fonsny Bruxelles



//

I.D.No. 100/2

3treft: Jong Europa.

-8 APR.W65

t

*

Uit welingelichte "bron is vernomen, dat de op 19-3-1965
in Amersfoort te houden vergadering van Jong-Europa-Nederland

l wegens organisatorische moei-
lijkheden pfi'qn dnnrganff heeft gevonden.

Besloten is thans op zaterdag, 10-4-1965» te 14 uur, in
caf ̂-restaurant Smits tê  Amsterdam een" vergadering te houden voc
leden en sympathisanten, wonende in en in de omgeving van Amstei
dam. (Fotocopie van de convocatie (l) bijgevoegd)

Voorts ligt het in de bedoeling kort daarna een soortgelijk
vergadering te houden, te '•s-G-ravenhage om daarna een centrale
vergadering te houden te Utrecht na 22 mei 1965.

Bijgevoegd is een fott>cppie (II) van een bulletin Jong-Eurc
pa-mededeling no. 1 van 25-3-19.65»

Onder punt. 2 van het .bulletin wordt vermeld, dat ook een t«
Utrecht voorgenomen vergadering niet zal doorgaan en wordt ver-
schoven naar een datum na 22-5-1 965 . :

De' aandacht moge voorts worden gevestigd op de mededelinger
onder 3 en 9» waarin OTÏEIT, H.A., postbus 765 te ' s-G-ravênhage ,
gironummer '652020, wordt gfeno'emd .in Verband met twee Belgische
uitgaven. ;

Tenslotte is bijgevoegd een fotocopie (III) van een manifes
van Jong Europa. Het origineel is uitgevoerd in zwarte letters,
een rood gekleurd runetèkeh op .licht beigekleurig papier.

;B.V.D.

t'f-T-r

ACD/
Dupl.

DATUfê '£ 9



if

JOYEM EUROPA
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1. V«n*f ha dan zullon do aodadolingoa on do Toortioa dagoa Toraehijnon
•n woröan toagaaondoa aan do ladoA. Za Tarbaad aot da gorin^o opla-
ta zullan da Jong fcuropo-aadodoliAgOA Toorlopig gotypt wordaa. In
da periodo ran 92 april tot 22 ooi 19*5 eulloa do aododaliagoa niat
Taraonljnoa*

2.'I/a Toorgonoaon Targadoriag op 1? april to ütrooht goot niot door.ftoa
niauwo bijoonkoaot ia Toorsioa £aV 22 aoi 1945* Kadon van hot ultatol:
vartohaldana poraonoa kannon op Toorgoaoaoa datua oaaogolijk komoa.

3. Gaatraoko 15 opril sol do •o4o*lo*ia» TortaliBf Taraaaljoo» ra* not
boak TOR Jooa Thiriart *LrX«ropo*. ." . Frijo /.7,5« -to otortoa op pooV
Ciro 65.20.30 toa aojat TO* B. A. OttaB. ' •-Grarommogo . 30 aoort sol do
Eagalaa rartallmg TOA not book vorooUljAoB, forooliooord door >. .o. ia-
ton, oon atudoAt uit

4. DO AOOAdolijkOO biJOOAJCOAOt TOA 1009 «mOfA-Bolfli «ordt «OAOttdOA Op
9 opril o.o.' iA Mat gobomr TOA do onoAiootio, FoAaAylaaji 40, Bruo-
aol. Oadarwarp »al lijn» «Aot Oomllioaol*1.

5* Do "oporotio atooloA" Toor bot gobow TOA /oog Xaropo t o Aruaaol
dort good. Aio dool io goatold gold bij oom to broAgoA Toor 150 otoo*
IOA { 1 otool koot ƒ .«,50) OA roodo M atoolam A!JA or roodo bijooa
gobrooüt. KoatoA or nog ê4 ttooloA»** ••• l

6. Hot Pa aan vordt OOA roio goorgAAiooor4 TOAOit Irmoaol OA Pari J a aoor
Italia. XootoA bodrogM /»i7|5* OA Ao4«r* JlAllOAtiAgoA kvAoon TOT-
krogon wordoA bij Olaudo AollAOAA, foAom/IaoA 4«, Bmaaal, lolgil.

7. Ia aan ingoaoadoA otak ia hot MAT»-AO aai blad TOA fobruarl 1965 wordt
oon IOAO gobrokaa Toor hot book TOA /OOA Thlrlart. •ohrljTor io OOA
21-jarigo Portttgaao atttdoat, lid TOA oaao orgoAiaatio.

8. In hot jaaart-niuaaar TOA "l'Intirét luropooA", blad waaraan o.a. aodo-
workiAg Tarianon Mauriaa BohaaaAA, AAtoiAO PiAAy OA Xorró LoTonir, la
op pagiAo 9 OOA ttittrokool gapubliaoord TAA oot book "Ua itapiro do
400 ailllOAO d'no«aaai L'IUHOPX". Sot botraffOAdo blod hooft oon go-
oontroloordo oplago TOA aoor doa 5Ö.OOO ozaaploroA. Rodaotio TOA ^L'
tarit ïuropiaawJ 159, BoitloTori linoov, Vo«lll7*our*8oiAO, franoo.

9. SlaaoAkort zal ToroohljAom hot aoartamaaor TAA "Lfïuropa
ra", orgaan TOA hot "Oaatro a'Ktudao Folitifttoa ot aooioloo luropoaa-
noo1*, po a t bui 825» Krwjool. lodaotio TOA da pabliaatiaiA.ïhyaaana.
Loaaa Biuuaoro /.2,25. Toor «odorloAd: Pootbuo 7«5, 'a-araranhaga. Ol-
ro 65.20.20 toa BOAO TOA A.A. Ottos.

10. Dio lodoA dio hun lldaaataahapogold aa/of oboABOAontagold aog niat
Toldaoa habboA golioroA dot alonog ao opoodig •ogolijk to dooa. So
alo bokondt lltaoataahopogold ƒ.3,75 OA «boanaaMntagold ƒ.3,75
dio vóór 1 juli 1965 h«A ooAtributio aog aiat habboa ToldooA
goooaropt vordoal
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'Bijgaande pamfletten worden thans door "Jong Europa" in
Nederland op zo ruim mogelijke schaal aan sympathisanten
toegezènden.
Van België uit werd ook gevraagd om deze pamfletten gewoon
onder het publiek te verspreiden, doch voor zover bekend
beperken de Nederlandse "bestuursleden" zich tot toezending
aan de bij hen bekende adressen.

De vergadering welke op 30-5-1965 in hotel "Kagenaar" te
Utrecht zal worden gehouden, zal een besloten karakter dra-
gen* De pers zal dan ook niet tot bijwoning"van die bijeen-
komst worden uitgenodigd.



F

Nauwelijks 20 jaar geleden, eindigde de oorlog . Sovjet-Rusland, de U. S. A. en hun bondgenoten bevrijdden Europa
van het nationaal-socialisme en het fascisme.

Het doodgebloede Europa, overdekt met ruines, telde tientallen miljoenen doden .'

Belangrijke mijlpaal in de geschiedenis der Europese naties, die uiteindelijk - maar ten welke prijze - begrepen
dat hun burgeroorlogen hen allen, overwinnaars of overwonnenen in ellende en ondergang gesleept hadden.

"NOOIT MEER OORLOG .' " was hun devies.

Alles was echter nog niet verloren : Europa had nog zijn "Rijken" : Russen en Amerikanen beloofden hen alle hulp
voor de wederopbouw.

SAMEN MET DE BEVRIJDING ONTSTOND EEN GROTE HOOP OP VERNIEUWING EN VREDE .'

Dit nauwelijks 20 jaar geleden. Helaas, deze grote hoop vervloog zeer snel... zij die de oorlog gewonnen hadden
wenstten hun overwinning uit te baten .' Zij die de oorlog gewonnen hadden, waren geen Europeanen.

Te Jalta waren Stalin en Roosevelt reeds akkoord gegaan om dat "gekke Europa" te verdelen ; ze hadden het reeds
onthoofd zoals een kip.

Nu aasden ze ook nog op Europa's "Rijken"

Het was dan dat men vaststelde dat een tweede-ditmaalniet verklaarde oorlog- te Jalta geboren was : DEZE DER
ALLIANTIE VAN HET SOVJET-KOMMUNISME MET HET AMERIKAANS HYPERKAPITALISME.

Deze tweede oorlog was gericht tegen gans Europa .'

De bevrijders bezetten ons grondgebied, terwijl ze ons, hen gunstig gezinde politieke marionetten, opdrongen.
Ondertussen wekten ze in onze buitenlandse bezittingen de haat tegen de Europeaan op, om er onze plaats te kunnen
innemen.

Nauwelijks 20 jaar geleden, eindigde een oorlog. Maar de oorlog, door de U. S. S. R. en de U.S. A. tegen Europa
gevoerd duurde voort, overal dood, vernieling en ellende zaaiend.

20 jaar Amerikaans-Russische vrede betekent :

OORLOG IN INDOCHINA .' OORLOG IN KOREA .' OORLOG IN VIETNAM '. OORLOG OM SUEZ '. BLOKKADE VAN
BERLUN .' UITMOORDING VAN DE HONGAARSE VRIJHEIDSSTRIJDERS .' GEWELDDADIGE ONDERDRUKKING VAN
DE ARBEIDERSOPSTAND IN OOST-BERLIJN .' OORLOG IN BELGISCH KONGO .' OORLOG IN CYPRUS .' CRISIS OM
CUBA .' OORLOG IN ALGERIE .' enz. enz.

Ziedaar de vrede die Sovjets en Amerikanen ons gebracht hebben .'.''

Welnu, we hebben genoeg van deze "vrede".

O WU WILLEN NIET MEER DAT HET LOT VAN EUROPA IN HANDEN VAN RUSSEN EN AMERIKANEN BERUST .':.'

EUROPEANEN .' Verenig U .'
Reken niet op anderen om vrij te zijn : bevrijd Uzelf ;

EUROPEANEN .' U zijt met 400 miljoen .'
U kunt de eerste macht van de wereld zijn .'

o EUROPEANEN .' Vervoeg de Europese partij JONG EUROPA en laten we allen samen ons grondgebied, ons vaderland
bevrijden van het kommunisme en zijn bondgenoot, het Amerikaans hyperkapitalisme .' Laten we
samen ijveren voor een wereld van rechtvaardigheid, broederschap en ware vrede.

O LEVE HET VRUE, UNITAIRE, KOMMUNAUTA IRE EUROPA l '. '.

JONG EUROPA
40 Fonsnylaan
Brussel 6

Dit pamflet, vertaald in 7 talen, wordt VANDAAG in gans Europa verspreid : van Lissabon tot Berlijn, van Londen tot
Rome.

v^rantw iiir<T*»u«>r d DFSTDOM av Pnnenw Rrmepl ft
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JONG EUROPA - JONG EUROPA - JONG EUROPA - JONG EUROPA - JONG EUROPA - JONG EUROPA

U I T N O D I G I N G (tevens BEWIJS VAN TOEGANG) voor de kontaktmiddag die de organisatie "Jong Europa" op
30 mei 1965 organiseert te UTRECHT in Hotel Kagenaar, Stationsplein (tegenover het C. S. ).
Aanvang der vergadering : 14. 15

Ingeschreven sprekers : Jean THIRIART
J. VERMEULEN
E. VERLINDEN
Y. HARDY

Na afloop van de bijeenkomst is in verdere kontaktname voorzien.

Er is gelegenheid tot het stellen van vragen. De rede van dhr. Thiriart, Europees voorzitter van "Jong Europa"
zal in het Nederlands geschieden. Einde van de bijeenkomst is voorzien zond 16. 30

Namens "JONG EUROPA"

R. A. OTTEN.
Postbus 765
's Gravenhage

Deze uitnodiging is persoonlij k en wordt aan de ingang vereist. Persoonlijke vrienden en bekenden kunnen
eveneens worden toegelaten.

JONG EUROPA - JONG EUROPA - JONG EUROPA - JONG EUROPA - JONG EUROPA - JONG EUROPA - JONG EUROPA

U I T N O D I G I N G (tevens BEWIJS VAN TOEGANG) voor de kontakt-middag die de organisatie "Jong Europa" op
30 mei 1965 organiseert te UTRECHT in Hotel Kagenaar, Stationsplein (tegenover het C. S. )
Aanvang der vergadering 14.15

Ingeschreven sprekers : Jean THIRIART
J. VERMEULEN
E. VERLINDEN
Y. HARDY

Na afloop van de bijeenkomst is in verdere kontaktname voorzien.

Er is gelegenheid tot het stellen van vragen. De rede van dhr. Thiriart, Europees voorzitter van "Jong Europa" zal
in het Nederlands geschieden. Einde van de bijeenkomst is voorzien rond-16.3O

Namens "JONG EUROPA"

R. A. OTTEN,
Postbus 765
's Gravenhage

Deze uitnodiging is persoonlijk en wordt aan de ingang vereist. Persoonlijke vrienden en bekenden kunnen
eveneens worden toegelaten.



I.D'.No. 459

treft: JONG-BUROPA,

fe.

Hierbij zend ik U een fotocopie van een exemplaar van
Jong-Europa-mededeling, no. 2, van 10-4-1965.

De aandacht moge worden gevestigd op de in punt 1 aangekon-
digde vergadering op 30-5-1965 te Utrecht en de aangekondigde
sprekers.

Tevens is bijgevoegd een exemplaar van het orgaan Jong
Europa no. 9 van februari 1965. EIÏÏUE.

DATUM 12 Ml 1965



JvriG ^Unu..- .-:icg«>d«iifla tts). 2. 6. d. 10 •PTll 1J65 .

1. Op 3ü «ei xel ««a bijeeakonet rea oaze orgenle&tle worden belegd
t» Ut reent IA hotel togeneer, etetloaeplein (tegeaarer c . J . ) . -un -
raag 14.3 J; einde oagoroer 1»..50. spreker* i J. Thiriert, J . Ver-
meulen ea *. Verliaden. Se leden «orden rereooht sanoesde act urn
reed* om onsereer 13*19 een we» i g te »ljn i. r. n. eeeenzijn a«t de
druftselaare. fca afloop ven 4e eljeeakonat, 61e eea berlotea ka-

jlrekter draaft, Ie la Ter d er e kontaktaane roonlea. Ledan die «e«,r-
dere uitnodigingen wenaon, bijreor beeld roor vrienden enz., kunnen
deze «anrragea bij poetbne 5252 te Aautterdea! De ptreoonll jk* uit-
nodl ilngea die tereae dleaea ele teejgenifp^awi^» wc?rd«n nog r PTT.-; n -
dea. tielpt «llea nee o» rea deze toljeeakooet In ütreofat ttn r;ro.->t
•ueee» te ««keai

<?. Eet febroarl-atuuaer rea JOH* ^UWOFA Ie ae4ea verso^eaen «a r et-d «
aea «boaaie toegemoadea. Kepy reer Met JttX*Bua<aer (roor *n>rt «c
sprll-aum^er Ie reeds roldoeade kepy) dleat roor 22 ael ean het
redaot leedree gazoadea te worden t SHiiceetlee roor lahoud ea rorm-
gerlag rea het bied, ele»ede op- ea/of eeanerklngea ,
ae
ioele rele nadere klelae politieke or««ai«fttle» ce«ft ootr onze or-
»ealeetle doorlopend met geldgebrek te kampea. di j doea dea ook eea
beroep op o ao mogelijk elke naead eea JUïiU blj£r«ce» ü;)e <iieln
ook, te etorten op girorekening 65.20.2u t. a. r. *t.^.ott»n,i:en hs*^.
het reeulteet rea de*e eetle tal geregeld ia de J fe*aed ace lianen
«ordea bekeadgeoaekt • Bij r oor beet deak roor uw aed*r*rkiag in c"eze!
in de kameade «ekea ael epeeiele eend «eb t dieaea te worden beet eed
«ea de werrlag rea aieuwe ebonaie. De abonaeaenteprlj» roor one 5l«d
b«dra»êt~7 .^i'/^ Voor Heft eeaféreenrol&enae auaiaer»;
öocn«« ««a /oetbue 765. (e*Orereanege. Betellacen o;
i»le leden die a«a lldnaeteenepegeld ea/of Bboftne^«n*»^*ió aog al et
roldnec aebbea gelleren de rereeatldigde b«4re^ea ao * to«üig ^ttORe-
lijk te «rirerett op giro 65.20.20.21j die roor 1 juli r?65 hua con-
tributie roor 1965 nog alet aebben roldaea *«llen ^eaehraot

e>. jjet Vaaen gordt een rele georgeaieeerd reault arueaal en i
naar Hout». Koetoa ftearegen /.*7,V-' ea aeaere uuien* iavea
wordan rerkregea bijt Oleude Mollaaaa, Foniïa.rleen *u, j.riisael.

7. informele bijeeakoaat op 10 epril te Aneterden ia Cefi-aeetanrftnt
Salta, waarbij aenwexlg rijf pereoaen* nieuwe ea rruohtnare kotitsr-
tea Berden gelegd* Ia aet rerrolg sullen meerdere lafor^ele öij«<m-
icoantea in direrae ateden wordea belegd!

S. ^«li«it»tl«a roor oa»o rrlead Boreu die binnen een reek drie ,;.rot«
*9tl«e n»9ft gaorgaaieeerd:
*. i^oblllaetla run dertig leden ter be»«hera»ing r«u de eoufsrentie

in JLeurea ran idioael de St Pierre op 1? aanrt. ^0 "?rogr«aelat;en"
r*0A«en er ra*de epoedig eeater det aet onse ordedieaet niet te
epotten rlel.

o. Jxiatrloutie ran eea «root aeatel eacenpiaren ren "Jeune
n* afloop ren eea rergaderlng rea de delgiaene
r t r t i j Upaek!) te leaea.

c. Vtr^pralölng ren $500 peafletten rs^
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E D I T O R I A A L

Een opmerkelijke techniek, met veel succes door de communisten toegepast, is het in leven houden van het
"fascistische gevaar". De wederopleving van het Nationaal-Socialisme of Fascisme is echter historisch gezien on-
mogelijk. Dit is een feit dat de objectieve rapporten van de veiligheidsdiensten slechts kunnen bevestigen.

In België bijvoorbeeld is een figuur als Debbaudt, een psychopaat, slechts gesteund door een half dozijn zenuw-
zieken; het geheel wordt zonder veel moeite gecontroleerd en gebruikt door beroepsprovocateurs, al dan niet be-
zoldigd door de communisten. Hetzelfde was in 1953 het geval in Duitsland bij de Socialistische Rijkspartlj (een
afsplitsing van de Duitse Rijks Partij van A. von Thadden) die de benodigde fondsen ontving van de Oostduitse com-
munisten.

Degrelle en Skorzeny worden door de "objectieve" pers nog wel eens naar voren gehaald als zijnde duidelijke be-
wijzen dat het "fascisme nog niet dood is". Degrelle woont met zijn herinneringen echter in Constantia of Madrid,

. in een stervende wereld. Otto Skorzeny in Madrid is een zeer welvarende fabrikant en hoort liever helemaal niets
neer over politiek.

Ik lees juist in "Témoignage Chrétien" (valse "getuigenis"), dat Rudel, de held van de Stuka's, tezamen met Von
Leers naar Kaöo is geëmigreerd. In werkelijkheid echter bewoont Rudel reeds tien jaar een mooie villa aan de
Duits-Oostenrijkse grens, en gaat iedere maandag naar Frankfort teneinde belangrijke handelszaken te bespreken.
Vaak gaat hij ook naar Parijs om zijn grote vriend Closterman, held van de vrije Franse luchtmacht in de jaren 4O-
45, een bezoek te brengen.

In Londen is het Collin Jordan die blijk geeft aan dezelfde ziekte te lijden als de kleine Debbaudt. Jordan is enige
jaren geleden uit de British National Party van Andrew Fountaine eu John Bean gestoten en heeft toen met een aan-
tal andere dissidenten de Natlonaal-Socialist Party opgericht. Jordan maakt ook gebruik van "stoottroepen", ge-
naamd "Spearhead". Hij heeft veel contact met de Amerikaanse Nazileider Rockwell. Deze laatste is een nog
eigenaardiger figuur dan Jordan en maakt er zijn gewoonte van namen en adressen van leden aan de pers te verkopen.

De techniek van de communisten bestaat nu hieruit de clown Jordan en de politicus Mosley over één kam te scheren.
De eerste is een zeer intelligent man, ex-Minister van Arbeid en een eerlijk Europeaan. Hij moge dan in het ver-
leden fout zijn geweest, dat verandert niets eraan dat hij zich thans eerlijk en oprecht inaet voor de Europese een-
wording. Toen was Sir Oswald Mosley ook in 1962 aanwezig te Venetië, waar een congres van de nationale partijen
van Europa werd gehouden; besloten werd een Nationaal Europese Partij op te richten, maar tot op heden hebben al-
leen Jean Thiriart en Sir Oswald Mosley aan de richtlijnen, op het congres aangenomen.gehouden. De andere deel-
nemers "durfden" al spoedig niet meer mee te doen, omdat zij vreesden de "nationale" kiezers tegen zich in het
harnas te jagen.

De tweede, Collin Jordan is een zielige figuur, die lijdt aan nostalgieke afwijkingen. Hoewel hij voorgeeft ruim dui-
zend actieve leden achter zich te hebben wordt algemeen aangenomen dat het aantal actieve leden van "National
Socialist Party" niet meer dan vijftig bedraagt. De mannen van de "Spearhead" mogen dan goed getraind worden,
tegen eerlijke boeren kunnen zij niet op. Kortgeleden werd een kamp, georganiseerd door Jordan, door een twintig-
tal jonge boeren overvallen en met de grond gelijk gemaakt. De dertig aanwezige Nazi's moesten in uniform, de om-
ringende bossen invluchten. Al met al is er dus van de zijde van Jordan geen enkel gevaar te duchten voor een weder-
opleving van het Nazisme.

Sir Oswald Mosley en Collin Jordan worden door de grote pers echter over een kam geschoren, zodat het publiek denkt
dat Mosley en Jordan twee handen op een buik zijn. Het is diezelfde techniek die Jean Tniriart buiten België' voor-
stelt als een Neo-Nazi . In België zelf is men dat bakerpraatje echter reeds lang vergeten.

(vervolg pagina 9)
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S P L I N T E R S ,

DE ECHTE WAARHEID.
De communistische partij Nederland bakt tegen-
woordig zoete broodjes; de partijvoorzitter Paul
de Groot is op het eind van zijn politieke loop-
baan tot de opzienbarende conclusie gekomen
dat zijn partij "nooit het vertrouwen van de
meerderheid der werkers zal winnen".

- o -

JEUNE EUROPA.

De Indiërs die in Kenya woonden, zijn er, sinds
deze vroegere Britse kolriie onafhankelijk werd,
met medeneming van enkele kilo's bagage uit
verwijderd. Over deze uiting van zwart racisme
wordt echter in de UNO niet gepraat '.

- o -

COMBAT.
Onderschrift bij een foto ;
Dit zijn de slachtoffers van de Mau-Mau bij de
Lari-moord in 1953.
De man die driemaal veroordeeld is wegens het
organiseren van dergelijke bloedbaden, Jomo
Ke'-yatta, is nu Eerste Minister van Kenya.

- o -

SOUTH AFRICAN OBSERVER.
In Amerika staat tegenwoordig niet alleen het
geloof ian onze voorvaderen aan hevige kritiek
blootgesteld, maar ook vaderlandsliefde wordt
gehekeld. Het is vrijwel onmogelijk je uit te
spreken tegen het communisme zonder aange-
vallen te worden door een flink aantal niet-
communistische ( 'l ) organisaties; wat te denken
geeft.

- o - ,

ZUID-AFRIKA VAN WEEK TOT WEEK.
Het bureau voor marktonderzoek heeft omvang-
rijke onderzoeken ingesteld naar de lonen van
geschoolde en ongeschoolde stedelijke Bantoe-
arbeiders. Zeventig procent van de arbeiders
bleek half- of ongeschoold. Het gemiddelde
inkomen van de ongeschoolde arbeiders bedroeg
200 gulden per maand; het gemiddelde inkomen
van de geschoolde arbeiders 350 gulden over de
maand. Het gemiddelde gezinsinkomen (5, 7
personen) voor alle groepen bedroeg 320 gulden
per maand.
In 1962 was dit gemiddelde gezinsinkomen
260 gulden.

- o -

Vierentwintig jaar geleden sprak Dimetry A
Manuilsky op een lezing voor de Leningschool
voor politieke oorlogvoering, gevestigd te Moscou,
de volgende woorden :
"Oorlog tussen het kapitalisme en communisme
is onvermijdelijk. Op het ogenblik zijn wij na-
tuurlijk nog niet sterk genoeg om aan te vallen;
over twintig tot dertig jaar zal dat anders zijn.
Om te overwinnen is voor ons het element van
verrassing onontbeerlijk; het Westen moet in slaap
gesust worden. Daartoe zullen wij de grootste
Vredesbewegingen stichten die de wereld ooit ge-
zien heeft. Wij zullen overal concessies doen en
onze wil tot samenwerking tonen. De kapitalistische
landen, dom en decadent als ze zijn, zullen ver- .
heugd zijn aan hun eigen vernietiging mede te
werken. Zij zullen geen kans onbenut laten om
vrienden met ons te worden. Zodra hun waakzaam-
heid is verslapt zullen wij hen neerslaan met onze
geaaide vuist".
Dit is dezelfde Manuiisky die in 1949 voorzitter was
van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties l
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F U N D A M E N T E L E N O O D Z A A K VOOR E U R O P E S E S A M E N W E R K I N G .

H e t doel dat wij nastreven is, voor alle andere, het tot stand brengen van een Verenigd Europa.
Deze Europese eenheidsstaat is op het ogenblik een levenskwestie voor alle Europese volkeren.
Dit doel primeert dus op alle andere, welke ze ook zijn. Het onderschrijven van een Europese
eenheid is de minimumvoorwaarde voor elke toetreding tot Jong Europa.
Maar het is niet alleen ons doel dat in éénheid Europees moet-.iijn. Indien het overleven van
Europa afhangt van zijn mogelijkheid één natie te worden, hangt onze overwinning eveneens
af van onze wil te strijden in éénheid op Europese basis.
In onze geest zijn de oude vaderlandsliefden in de huidige omstandigheden voorbijgestreefd ;
dat moeten zij ook zijn, iedere dag van onze strijd. Daarin schuilt onze grote kracht. De
minimumvoorwaarde voor onze overwinning ligt in de perfecte samenwerking die we moeten
verwezenlijken tussen de verschillende "nationale" afdelingen van Jong Europa.
Deze coördinatie is onontbeerlijk zowel op politiek als doctrinair vlak ; het is bijvoorbeeld
verkeerd een gegeven probleem specifiek het probleem moeten bezien van Europees standpunt.
Dit geldt voor alle plaatselijke problemen ; de taalstrijd in België, het Gaullisme in Frankrijk,
de verdediging van Angola in Portugal, de kvjestie Alto-Adige Zuid-Tirol tussen Oostenrijk en
Italië, de vereniging van Duitsland, de opvolging van het Franco-regiem in Spanje
Een opbouwende duurzame, en vooral daadwerkelijke oplossing voor deze en vele andere pro-
blemen KAN ENKEL gevonden worden in Europees perspectief.
Die samenwerking moet omgezet worden in één als
uit een stuk gehouwen actie. De rol van de Centrale
in Brussel bestaat er in deze samenwerking op te bou-
wen onder de best mogelijke voorwaarden. Een cam-
pagne, gevoerd op Europees niveau, indien dit ten-
minste op een doelmatige wijze geschied, zal veel
meer weerslag ondervinden en een veel grotere poli-
tieke betekenis hebben dan plaatselijke campagnes,
verspreid en zonder eensluidende codewoorden.
Daarom is het noodzakelijk dat de "nationale" af-
delingen van de organisatie de richtlijnen volgen
van de Centrale in Brussel, wier enig vooruitzicht
en doel EUROPA is.
Natuurlijk is de Centrale bereid suggesties te ont-
vangen van de locale secties, voor wat de uitvoe-
ring van een Europese campagne betreft, in het licht
van en aangepast aan de plaatselijke toestanden en
realiteiten in de landen, die nu nog steeds Europa
uitmaken. De "wapens" kunnen nu eenmaal verschil-
len naargelang de politieke "bodemgesteldheid",
maar de te volgen strategie moet enig en globaal
zijn door gans Europa.
Daarin bestaat juist de werkelijke kracht van "Jong
Europa" tegenover de reusachtige materiële macht
van de tegenstanders. Het is .enkel door van die basis
uit te gaan dat wij de strijd kunnen aanbinden met

.roor ons gunstige voorwaarden. Dus vrienden, een
principe dat U nooit uit het oog mag verliezen is :

EUROPEES ZIJN IN GEDACHTEN EN DADEN.

Louis van Hegemans.

INGEZONDEN.

De Russische regering is volgens Tass
van mening dat de verjaringstijd voor
misdadigers niet van toepassing kan worden
verklaard op hen die "de dood van vele
miljoenen mensen op hun geweten hebben. •
De Nazi-sadisten worden hiermee bedoeld. -
Nu begrijp ik alleen niet goed hoe een
land dat zelf vijf miljoen mensen in con-
centratiekampen heeft zitten en een regime
dat de dood van tientallen miljoenen men-
sen op het geweten heeft (Lenin heeft bij _
de uitvoering van zijn Nieuwe Economisch
politiek miljoenen boeren doen vermoorden
om van Stalin maar niet te spreken) een
verklaring als bovengenoemd kunnen uit-
geven. Laten zij liever hun eigen moorde-
naars straffen in plaats van zich te be-
moeien met de binnenlandse aangelegen-
heden van de Bondsrepubliek. In dit ver-
band is het interessant te wijzen op het
Oost-Duitse "parlement", waarin niet
minder dan vijftig, tot het communisme
bekeerde, Nazis zitting hebben.
De bevelhebber van het Oostduitse leger
heeft eerst onder de keizer, toen Weimar
en vervolgens als generaal onder Hitler
gediend. Zo de wind waait

J.R.
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T 'EuROPE, que M. Jean Thiriart
vient d'éditer & Bruxelles, est

Vouvrage Ie plus important et Ie
plus courageux que nous ayons eu
entre les mains sur ce sujet: faire
l'Europe.

C'est un Uvre net, avec des Idees
clalres, précises, ordinnées, souvent
spirituelles. Un livre bien pensé,
bien conc.u, bien écrit. Le style en
est alerte, robuste comme son au-
teur L'ensemble en permet une
lecture agréable et profitable. C'est
un livre qui doit être lu par tous
les européens qui se refusent a
admettre passivement la place ri-
dicule qui a été réservée i l'Europe
de Yalta, qui n'admettent pas que
2.500 ans de civllisatlon européenne
soient considérés comme lettre
morte. Ce Uvre doit être Ie bréviaire
de tout européen qui n'admet pas
que l'Europe solt un champ dos
oü l'américanlsation et la commu-
nisation fassent leur jeu. On vou-
drait pouvoir citer en entier Ie flot
d'idées qui jaulit de ce Uvre, comme
par exemple:

«Nous jetterons demain Ie poids
•de nos 400 milUons d'hommes déter-
mlnés, unis, disciplines dans la ba-
lance de mistolre»...

«I/Europe unitaire seia une na-
tion réallsée par une elite révolu-
tionnaire»...

«... 400 milUons d'hommes... de la
•Suède au Portugal, de Brest & Bu-
«arest, de Narvick & Athènes»...

On voudrait pouvoir étreindre la
main de celui qui a écrit ce Uvre
•généreux, ce Uvre de combat, vio-
lent, révolutionnaire, destiné è.
•sauver un monde, et qui nous chan-

ge des lamentables paUnodies démo-
cratiques. Tout y est prévu, expU-
qué, commenté, si bien qu'il en sort
une Europe effectlve, aglssante, ra-
yonnante, libre, «unitaire», forte,
pour Ie plus grand bien de Vbuma-
nité.

La parution du livre de M. Jean
Thiriart est un fait historique dont
les conséquences sont incalculables,
et nous souhaltons qu'il soit lu et
compris. Que la vérité lumineuse
qu'il contient ouvre enfin les yeux
des éternels aveugles.

Il faut lire et faire lire Ie livre
de Jean Thiriart. C'est un service
a rendre a l'Europe en même temps
qu'un geste d'autodéfense.



La Patria del sogno; l'EUROPA
L'Editore Volpe, Via dei Vil-

lini, 18 - Roma - pubblichera
nel oorrente mese di dicem-
bre, tradotto in Haliano da
Costanzo d'Altavüla, U magi-
strale libro di Jean Thinart,
UN IMPERO DI 400 MIL1O-
NI-Dl UOMINI: L'EUROPA.

Confessiamo con tutta sem-
plicita che la lettura di que-
so libro ei ha profondamente
impressionati, commossi, en-
lusiasmati; perché nelle sus
pagine abbiamo trovato —
svelato, riflesso, analizzalo m
modo scarno, incisivo e pur
chiarissïmo, scprrevole e com-

' piuto, densp di sapere, di me
ditare intuizioni, di coraggio-
sa sinceriia — quel fenomeno
quell'anelilo indistinto e pur
presente che milioni di noi
sentono palpitare in cuore,
scnza aveme una cognizione
complcta, precisa, sicura: l'av-
vento — ineluttafaile — di una
nuova nazione: l'Europa.

Jean Thiriart non è uno
scrittore nel senso tradiziona-
le del termine: egli infatti
non si preoccupa dl far «let-
teratura », bens) di scovare e
di metiere in evidenza dei da-
ti di fatto inoppugnabili, di
scomporli nei loro vari ele-
menti, di compierne un'anaJi
si attenta, minuziosa, spregiu
dicata, che sceyeri i fattori po-
sitivi da quelli negativi; e in

IL BATTAGMEBO

non è in vendita
nelle «dicole.

Potrete riceverlo in buita
al Vostro indlrizzo

A B B O N A N D O V I

base a ciö, indicare quali sia-
no Ie vie da percorrere, o me-
glio. Ie azioni da compiere,
per conseguire lo scopo pre-
fisso: la nascita dclla Nazio-
ne europea.

L'opera di Thiriart rasso-
miglia a volte a quella di un
perito settore che affondi il
bisturi affilato nel corpo del
cadavere per yiolame i reces-
si piü reconditi. per penetra-
re gli organi piü gelosi, per
scomporne Ie membra, per la-
cerarne i tessuti ed indagare,
e scoprire, e mostrare Ie im-
perfezioni, Ie insufficienze. Ie
infermita. Ie ferite, magari, che
hanno portato a morte l'orga-
nismo; e a volte, invece, la sua
opera ei apparc simile a quel-
la di un ginecologo il quale,
accertata l'esistcnza di un fe-
to. vitale anchc se ancora in-
forme, anchc se ircora lon-
tano dalla sua struUura defi-
nitiva, s'ingcgni, impicgando
tutta la passione, tutta Ia cul-
tura, tutte Ie conoscenze spc-
cifichc nccessarie. u far si che
l'abbozzo di creatura si perfc
zioni e si compia integratmer.
Ie, fino a divenire il meravi
glioso meccanismo umano chv
impera sul mondu.

Jean Thiriart, stesa sul ta-
volo anatomico la spoglia in
avanzato stato di putrefazio
ne dell'Europa contempora
nea, con tecnica stupenda, pur
se agzhiacciante, ha squarcia
to roiti, svuotato luoghi co-
muni, scoperto egolsmi ed in-
ganni individuate falsita, am-
bigulta, vilta; con la sua cri-
tica tagliente egli ha isolate,
messe a nudo, mostrate, )e
obbrobriose, purulenti piaghe,
Ie proliferanti tumefazioni
(rappresentate dalle decrepi-
te istituzioni, dalle contrastan-
ti legislazioni, dai «patti»
retrivi, dalle rivalita oscene,
dalla ridicola orditura di fron-
ttere nazionali individuali) che
hanno resa la yittima illustre
asfittica, paralitica, precoce-
mente impotente...

D'altro canto, lo stesso Thi-
riart ha raccolti fedelmente,
e studiati con la massima ocu-
latezza, con la piü ampia aper-
tura mentale, i sintomi che
sernpre piü prepotentemente
affiorano e si appalesanp evi-
denti in miliom di individu!
— cui ripugna d'esser parti di
un cadavere — e ha steso la
sua diagnosi: negli qscuri
meandri delle loro coscienze,
gli abitatori deU'Europa hanno
concepito una nuova creatu-
ra: l'ideale unitario europeo;
nuovo, perché inteso non piü
come risiü tante della yiulen
za egemonica di un singolo,
ma come il frutto di un am-
plesso spontaneo nato dal co-
mune desiderio, come l'atto
di consapevole, esaltante de-
dizione ene tutto supera e vin-
ce in nome della aspirazione
di tutti: la Patria comune.

A questo seme fecondato
che ha in se, potenzialmente,
tutto il bene e tutto il male,
Jean Thiriart ha offerto, con
la sua opera, alimento pre-
zioso affinché la creatura con-
cepita tragga energia e con-
sapevolezza sufficienti a farla
nascere sana, crescere vigoro-
sa, affermarsi. Le prescrizio-
ni che Thiriart statuisce, co-
stituiscono un complesso or-
ganico di regole, di norme. di
attivitè collegate, concatena-
te Ie une alle altre, Ie une al-
fermamente, concretarneme.

Ie altre conseguenti e tutte
apertamente, esclusivamente
volte a far si che il lieto even-
to si compia: l'Europa, nata
per comune desiderio dei po-
poli europei, dovra cementar-
si in uno Stato unitario; l'Eu-
ropa unitaria dovra essere e
sara in grado di badare da ?(;
la a se stessa; l'Europa uni-
taria potra e dovra fare a me-
np della umiliante tutela ame-
ricana, che trova oggi ragio-
ne d'essere nella debolezza
delle varie potenze europee;
l'Europa unitaria potra e do-
vra pretendere ed ottenere la
liberazione delle provincie
dell'est, occupate ed oppress*
dall'URSS con il pretesto del
la presenza americana ncl-
l'Europa occidentale. Fuori
dal bordello chiamato ONU;
sciolta dalle cavezze cm'air.ale
« Patto Atlantico » e « Patto
di Varsavia»; antimarxista;
antiplutocratica; democratica
nel senso piü concreto della
parola, l'Europa unitaria po
tra allora ergersi — una, li-
bera, grande — in tutto il suo
fulgore: piü cólta, piü pro-
gredita, piü alacre, piü intra-
prendente, piü forte di ogni
altro al mondo. Amica fedele
e comprensiva di chi vorra
esserle amica, nemica fiera e
decisa di chi vorra esserle
ostile.

Attuare un cos) arduo, iin-
menso, abbacinante progetto
è impresa che richiede una
carica pressocché inesauribi-
le di fede, di coraggio, di
persevcranza. Tuttavia, la po-
sta in palio è di tale gran-
dezza ideale, di si straordina-
ria importanza, che la riteuia-
mo atta ad accendere di cntu-
siasmo coloro che per intima
natura non temano, ma anzi
agognino, di lottare per un
avvenire miglipre: pensiamo.
soprattutto, ai giovani. Ai
giovani di eta ed ai giovani
di spirito.

L'opera di Thiriart non è
certo il vangelo ed è pertanto
perfettibile; ma essa ha il
grande pregio di offrire delle
prospettive concrete agli ani-
mosi che vogliano unirsi per
dedicarsi non piü o non sol-
tanto alle piccole faide « pae:
sane », ma divenire gli artefici
— con la mente, con il cuore
o con il braccio — di una su-
blime creazione: la Patria del
sogno, l'Europa.

Ser. U.

r-llllllllil
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De ontvangst in de straten van Brussel deed ons hart goed. U hebt ons bedankt voor wat wij
hebben gedaan, wij danken U omdat U ons hebt begrepen. Het is noch voor Spaak, noch
voor Theo dat wij zijn gesprongen, maar voor het volk uit Europa dat zijn leed uitschreeuw-
de in Paulis en zijn trots in Brussel. De "bloemenkroon" van onze parachutisten in de Afri-
kaanse lucht toonde de fierheid van ons kleine land dat eindelijk was ontwaakt.

Ben Para-Officier.

(Bovenstaande proza is afkomstig uit een brief dié wij ontvingen van een Parachutisten-
kapitein die afgesprongen is boven Stanleystad en Paulis.)

HET ONTSTAAN VAN DE BEWEGING "JONG EUROPA"

Nog tijdens de opstand van de FLN in Algerije
barst de bom in Belgisch-Kongo. Wij schrijven
dan 7 juli 196C e^e a is er de oorzaak van
dat zeven dagen later een aantal mannen van
verschillende politieke kleur elkaar treffen op
een vergadering te Brussel. De vergaderden,
waaronder Jean Thiriart. Rafaël Matyn, Arthur
Minet en Kolonel bd M Verlinden, vinden dat
er iets gedaan moet worden; opgericht wordt
het "Comité voor Actie en Verdediging van de
Belgen in Afrika", de CADBA. De naam
CADBA zegt genoeg voor de aandachtige le-
zer ; het comité interesseert zich voorlopig
alleen voor België en met andere landen be-
moeit men zich niet. Dit is een van de ini-
tiatiefnemers. Thiriart, niet naar. de zin, want
hem gaat het niet alleen om Beïgië, doch om
geheel Europa. Zijn mening vindt ook gehoor
bij de overige leden van het comité; de opeen-
volgende naam wisselingen van het orgaan van
het comité zeggen genoeg over de ontwikkeling
van de organisatie ; België-Congo, België -
Afrika, Europa-Afr ik a, Europese Natie en ten-
slotte JONG EUROPA. Rafaël Matyn vindt de
organisatie te Europees gewoiden en verdwijnt
uit het Comité dat nu is geheten "Mouvement
d'Action Civique" en onder die naam steeds be-
kender wordt. De laatste naamwisseling is die
van MAC naar JONG EUROPA. Het is einde
december 1960 wanneer Jean Thiriart contact
opneemt met sympatisanten in geheel Europa;
zeer snel ontwikkelen zich nu kernen van Jong
Europa in diverse Europese landen, waaronder

Nederland.
In 1961 vragen de kwesties Katanga en Algerië
de aandacht. In alle landen van Europa wordt
nu door de organisatie actie gevoerd tegen de
communisten en Fellow-Travellers.
Vele tienduizenden pamfletten worden verspreid
ten gunste van de Fransen en Moise Tsombe.
Zelfs nemen militanten (=actieve leden) dienst
in het leger van Tsombe en vechten met de
daad tegen het communisme. De kranten noemden
hen huurlingen, vergetend dat ook in het UNO
"vredes"leger huurlingen waren.
Ook tegen de ontmoeting van Kennedy en K. in
juni 1961 in Wenen wordt heftig geageerd. Leden
van de Zwiterserse afdeling schilderen leuzen in
de stad, tot zelfs in de Sowjet-Ambassade, leuzen
die een vergelijking tot uiting brachten met het
verdrag van Yalta (1945), waarbij toen een deel
van Europa aan de willekeur van de Sowjets werd
overgeleverd. In België wordt datzelfde jaar (1961)
actie gevoerd voor de vrijlating van acht Belgische
militairen die door het Nationale Kongolese Leger
werden vastgehouden en gemarteld. Ook wordt alle
mogelijke steun verleend aan de strijders voor een
ïïrans Algerije.
O. a. wordt het verzetsblad "Appèl de la France"
door JE herdrukt en verspreid.
1962 begint goed ; Algerije is verloren en Katanga
ineengestrot; het "oude" Europa heeft veel van zijn
glorie verloren. De geest van Yalta heeft overwonnen.
1962 is ook het jaar van de vervolgingen voor Jong
Europa. Op 21 januari worden op beschuldiging van
verboden wapenbezit twintig leden van de organisatie
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aangehouden. De politie verricht in Brussel een
aantal huiszoekingen maar het enige wat zij vindt
en in beslag kan nemen is dertig kilo ... papier'.
Diezelfde avond nog moet de politie, door de om-
standigheden daartoe gedwongen de twintig mannen
weer laten gaan. Op hetzelfde moment moeten de
Duitse en de Italiaanse afdeling soortgelijke inti-
midatie-pogingen van de politie doorstaan.
Thiriart wordt gearresteerd op beschuldiging van
diefstal van paspoorten. In vele kranten wordt
dit bericht met grote koppen gebracht; diezelfde
kranten zijn echter niet zo eerlijk om enige dagen
later te melden dat Thiriart is vrijgesproken van
het hem ten laste gelegde.
Wat later worden de leden Godeau en Vaiidenbroeck
opgeleid en veroordeeld. Eerstgenoemde werd 59
dagen zonder enige vorm van proces vastgehouden
en toen tot een maand veroordeeld. In Frankrijk
treffen tientallen militanten van Jong .Europa die
het gewaagd hebben voor hun mening uit. te ko-
men elkaar in het kamp te 3t-Maurice l'Ardoise.
JONG EUROPA is ondanks de beproevingen echter
intakt gebleven en alleen de zwakkere elementen
hebben de organisatie verlaten. Het politieke en
administratieve apparaat is gelijk geschakeld ;
in alle landen werken de afdelingen met een
identieke leiding bestaande uit vijf burelen i

J E A N T H I R I A R T .
De stichter van Jong Europa, Jean Thiriart, op
22 maart 1922 geboren te Luik, is in het dage-
lijks leven optieker en vader van twee oudere
kinderen.
De Thiriam zijn een bekende familie in Luik.
De biografie van het Koninkrijk België noemt
hen vaak. Ben van de Thiriarts, J.J., naam deel
aan de revolutie van 1830 tegen de Hollanders,
in de zogeheten "Maascompagnie", die slechts
inwoners van Luik telde. Een andere Thiriart is
dramaturg en een straat in Cointe-lez-Liège is
naar hem genoemd.
Tegenwoordig zijn nog vele Thiriarts in Luik ge-
vestigd als fabrikant of ingenieur. Jean Thiriart
is reeds sedert tien jaar Secretaris-Generaal van
het syndicaat van Belgische optiekers (Nationale
Unie van Belgische Optiekers); ook is hij de op-
richter van de "Studiecentrum voor de toepassing
van de Optische Wetenschappen", een school die
nu officieel deel uitmaakt van het Technisch

Staatsonderwijs (Jean Thiriart is er momenteel
nog een van de voornaamste bestuurders van).
Tevens is hij als afgevaardigde van de optiekers
lid van de diverse commissies van het Nationaal
Instituut van Ziekte- en Invaliditeitsverzekering,
fa zijn jeugd was-Thiriart lid van de Jonge -
Socialistische Wachters en als zodanig in de jaren
voor 1940 in talrijke vechtpartijen gewikkeld ge-
weest met de Rexisten.
Na de massamoorden van de communisten in
Barcelona was hij teleurgesteld in Links en gleed
langzaam, op zoek naar de politieke graal, af ~-
in Rechts en Fascisme.
Hij wordt lid van het Nationale Legioen en treed
op als secretaris van Majoor Ubaghs; ook wordt hij
correspondent in België van ftofessor Kessemaier,
voorzitter van de Fichte Bund, een filosofische —-
vereniging. Jean Thiriart was ook lid van de AGh...
een organisatie van Belgen met pro-Duitse inzich-
ten, wat hem heden ten dage nog zeer kwalijk
wordt genomen '.
In juli 1960 is hij stichter en gangmaker van de
CAÖBA. Toch treed hij niet op de voorgrond en
zijn artikelen schrijft hij onder de schuilnaam Tisch.
Tot in 1962 had Jean Thiriart niet de bedoeling
een actieve rol te gaan spelen in de politiek. Zijn-
arrestatie in maart 1962 doet hem besluiten alle
schepen achter zich te verbranden en zijn leven
aan politiek te gaan wijden. Zijn veertigste ver-
jaardag viert hij in de gevangenis, waar ook de ~
basis werd gelegd voor zijn boek "Une Nation de
400 millions d'hommes ; l'EUROPE". (Een Neder-
landse vertaling hiervan zal binnenkort verkrijgbaar
zijn).
Het intense politieke leven van JE verschaft Thii'""^-
talrijke contacten; achtereenvolgens maakt hij
kennis met Otto Strasser-:, Hans Rudel (held van de
Stuka's, de leiders van de OAS Ar goud, Sergent,
Curutchet en Souêtre. Tevens ontmoet Jean Thiriart
Otto Skorzeny, momenteel zakenman in Madrid,
Al langer was hij bevriend met Maurice Bardèche
van Jeune Nation. Al deze relaties verhinderen hem
echter niet een eigen politieke mening te hebben,
die op verscheidene punten wezenlijk verschilt met
die van zijn vrienden.
Hoewel Thiriart een goed redenaar is, blijft hij
toch meer een "doctrinair" en een organisator. Hij
heeft een afkeer van de metafisische speculaties,
die het politieke leven zo somber maken.

In een van de volgende nummers van Jong Europa zal een intervieuw gepubliceerd worden dat een van
onze medewerkers had met Otto Strasser, de grote vijand van Adolf Hitler.
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rauito esquecidos paî oi b'üJticoa.

400 MILUONS D HOMMES ~

O facto de J. Tli. reservar to-
di< v. dircito* de irprodu^o e
ÜV rAducii? oarM loüos os pai-
sc< tneluinde j U.R.S.S. e a
China zomumsU. impcde-nos dr
Jtervir aos leitores ^o »\GORA»
a' nav«apcn< ma l- siKnificativas.
co >; ante* : relevante* de ulgum
ca- Tulo- nndc com multraoawi
ve ttuudezu rrihca. % desenrola
«' nanorama oolftico mundial.
dr .̂i« .t neienizBcao da Europa
ate i ju h^nizac3c «mtempora-
nej Liiiiicj implacivel n SUB.
d --ccacao e escalpelizacSo sela-
damente cienttficas que o5o pou-

—L'EUilOPE
fwm mortOB ma TÏTOS, que re-
latha o presente e o deixa a aan-
«rar. e enge que K «tem todo
o pasaado BO es4ueciineato„ pre-
ctsamente porque é pamado...

Na era atóaica c opacial, u
obra* de antecipayio e fiopao
cient/fica tem todo o crédito e
divutgacSo asiefuntda. Ot grao-
des espacos ettfio oa ordem e BK
base da rwoluoto tecnornta.

Aié o Suptcmo Seohor do He-
xiieona, cm bom alucmadas pe-
la<t exploKön de pUrtko, soahou.
porque o sonbar é facil. com
iima Euixjpa atf aos Urais. DK-
se-se •tuéf... Mas a partir de
• vnde*? É um gigantismo que
cresce para o lado dos péx. por-
que ninguém se preocupa com a
cabeca.

Também este gigantismo. natu
moderado na exU..tsfio. mats in-
. omparkvelmente denso e pal-
pavel. cstA contido nexte Kvro
ircmendo de J. Tb. Mas tanto
c ie como De Gaulle «ó agon
cstao aprendendo que a Europa
nao comec* nos Pirenéus, Foi
precho que uma nacïo pequena
e pobre do extpemo-ocidente, gra-
<;a* a Deus e aos seus nrrvos de
avo. acabasse por enstnar-tbes
que é aqui. na Penfnsula Ibirka.
que comeca a Europa e que é
iqui a sua cabeca.

Charnei tremendo a este Kvro
de I. Th. porque nao tenho dik-
vida em afirmar que é mail 16-
fico e messiinko do que «O Ca-
pital», de Mant. mah empolgante
do que o tSuper-Homem». de
Nistzschs. maïs altcianle e auda-
cioso do que «O Meu Combate».
de Hitler.

Pode dtscordar-ae do seu defi-
bcntfo aconfcssionalismo, de «r-
tos radkalismoi doutrinirio* que
deixam mal fcridas as fiberdadea
e independencias nacionats. e
p,(ssam a mionina zero da wrf-
formidade ptlas guedelhas da
ori^inalidade, da diversidade his-
torica, dm emtunw* e da ética
dos povos.

Podem contesttr-se iguabnente
os esbocos aéreos de plancjamen-
tos socto-ecoBÓmieos que, lont*
de conctufrem no nivelanwnto ge-
ral de utórios. recarsos e coodi-
fóe« Ac vida. iriam ante* criai
ao LcMe, Sul e Oetdeote zon»*
miserandas. reservas de mlo-de-
-fibra nio espeeïaüzada (a. qne
preco. n3o interessa) para os pm(-
«s fortenwnte tndtntnatizados do
Centro e Norte da Europa.

I*s0 nZo hnpede. tets e lid
oortentosas «*o ai penpoctivas
do «iperdoeAvoIvtmento. que os
pORtuladot p«n-curopeuc deste
livro proToqncm desde i* uma
efervescetrte euforia de espera-

fluência revduckmiria na» mas-

HOK aMficas e detencorajadas de
jovens que a sociedade demccra-
tka deeviriüzou, e que ja nada
espenn do marxismo. porque o
marxiamo esgotou até è* bonaa
do «6dio burgucs as «tas poton-
cialidades criadons... se é que
aljum dia ac poanüu.

Pela manein — desenfadada?
decdenhosa? iromca? — como se
refere a Salazar e a Fraoco, é
de supor que. maii grado toda a
sua invulgar erudifao. Jean Thie-
riart oJesconheca os fundamcntoK
tdeo-Mcjolncicos dos sistema* pe-
lo» quais se legen a Espanha e
Portugal

Sabe que Portugal se nio quer
detxar espottar e desintegrar. nSo
scgue nem tem que segutr os des-
gra^ados exemploc da Bélgica. da
Franca. da HoUnda e da Ingla-
terra. Apexar da nostindade «on-
tos» e da incomprecnsio manifes-
tada contra nos durante o» ul-
timo» anos — é aqui que se en-
contra o baJuarte europeu. até
agora inexpugnado pelos assaltos
da subvenio negra. rubra ou cor
de burro quando foge. O facto
de concordar que a Europa etö
seodo defendida por nos em An-
gola e na Guine", aio impede que
no» coos.dere. e tambem i Ettpa-
nha, como cinas mal extinujs,
fogo mono de ideirion caducos.
sequelaa renitentes da epidemia
fascista... S i m p l e s cxptdiente.
pouco airoso. diga-w de pasta-
gem, para nSo «linbar o seu
comunitarismo europeu e com-
prometè-lo logo no micto, jun-
gindo-o a regimes que. pclo facto
de terem História, se podem con-
siderar esgotados e decadenten?

Seja como for, creio que e«sa
reserva é mjusta, mas que J. Th.
é um homem Uuminado por ahb-

campm. contra a aubvenio e
pela intecnlizacio da Europa,
Esouecer esset retsacrifii iiai eu-
ropeus que s«meviveram BJM ea-
tacumbas <

sknoi ideais de reconquUta euro-
peia. Mesmo abstraindo do que
exist» de utÖpico em algumas
das was teaes. muito al restari
ainda de coostrutivo e vittdo.
Tao >abdo que seni mnito naiu-
ral que dentro -de pouco tempo
a nu bem musculada douirina
euro^omunitariata aeja universal-
mcnte conhecida por 'Thtriardu-
mot\o europeut (e nao >ó de

iigora: ja cm 1946, quando o
piano Manhall, por nSo ser pra-
Iküvet a castncSo directa suge-
rida por Morgenthau.... esuva
sendo preparado para colonizar
o resto da Europa que a So-
viécia nio abocanhou. a autor
destes comentiirioK escrcvia em
«A Na^So*: >A Europa, ou se
Icvanta pelos seua próprim mci<x.
ou nio sera maïs Europa nestes
proximos deoénioi») — como eu-
ropetn, dizi'amos. nio podemos
&olidarizar-nos com t» remoqws
e suspeitas (ancadoa sobre o» mo-
vimentos. gnipos e cfrculos do
que se convencionou chamar «di-
reita&i, desde os que dispoern de
dÜrioE, mensirios e revistas. ató
aos que se limitam a distribuir.
mais ou menos confidencialmen-
•e, umas humilimas pagelas d«-
calcadas a coptógrafo. que pulu-
hun por toda a Europa ainda
nio sovietizada.

Compreende-se a atnihilis do
chefio que vé conteslada ou mal
reconhecida a sua prepotência
por uma infinidade de dirigcnces
mesquinhoa ou despeitados que
nio se rerignam a abdicar da
chefia dot aeus minguados clai
Mas é de lamentar que I. Th.
desca da sua cltedra de doutri-
nador e faca estalar o ctücote do

woelo horrando du «depuré-
coes-. )ulgamento«, fenoddiw e
massacrvs e alimcntaram o fogo
*agntdo da Espennca — «em
uma atilude de imperdoivel m-
gratidüo: como se olvidassemOK
para tempre que a Ordem de Sio
Bcnto se deve a preservacao do
que malt imponava na cultura
greco-latina.

EstamoK, portanto, en pnaea-
ca de uma söKda consUu^o ideo-
lógica ou. anttt. de «ft beat
detineado esquema revotudOBaVio
que. como todo o defineamestt»
arquitectónico. pode vir a tofcer
lemodelacfie» e rectiScacocs i
medida que o ediflcJo se for er-
guendo sobre os aliaenes. Este»
parecem-nos sdlidos.

E como o que vai ediGcar-w
«obre eles nio é uma eawma on
canuinta uestnwla a albergar na-
cdcn que tenham de coHiabitar
cm-indecorosH promiscuktade.
mas um lar onde cada membro
da famflia europeia Tenha o» seus
prdprio* apocentos. to ooi inte>
ressa que. aquele qoe viermoi a
ocupar seja confortfvel e„. com
porta para a rua.

Chamem-lhe o que quiserem
para M libertarem dos comple-
xos db fasctsmof, nacionalsmoK,
corporaüvismos e outros «ismot*
que a nova vaam do SINDICOM
EUROPEU, « quantos alvoroca-
damente estto aKjando a canta
•passadista» ao eatraren no MO»
VIMENTO INTERNACIONAL
DAS COMUNIDADES. coMÏde-
ram ultrapassados: o que f pnciso
<i que as nacdes. regldei ou pro-
vincias da futura Europa dos sin-
dicatos monstros e dai comuni-
dades foklóricai nao venham.

<CONTIKU* HA PAODfA «

<400 MILUONS D'HOMMES
- L ' E U R O P E >

OA P*O »
> verificu que mudaram

E * Bido. Pan li.

. MM do devnx* n-
ntnr a nooa ilmtMia. Ê que.
tendo MM Bvro t «minmo-la au
nio, «oma» tmiuportMlOT a «o!»-
vmoadn por estc cstridtnte dan-
tot fe fanltnu tmmfai» que

—, a contra a» hord** de
Oog c Magof. Ë profundo, ld-
ctdo e tambem dramatieo este li-
vro de ^an Thtnart. cscrilo num
eitilo tfmnido. •öbrio e coaciio.
de que aó b*m sabem tervir-«e os
grandes cabouqueiroi do futuro.
por muito artritririos e visiona*
rio» 4Ue por vez»s «os pancam.

Confetti-o. com adnriracla.
um franco-atirador que j< no re-
moto Eatio de 1940 — qoando
Leto Degrelle escapou ao pelo-
tio exccutor. gnca» ao avance
fulminante dos exéieitos euro-
peua — «ra encarcendo no Al-
iube de Lisboa porque vaticinou
o sacrHego tropel dot cavaletroc
do Apocalipse «obre o eorpo di-
lac«rado da nobi* Europa!

O Edicio do autor: Jean Thi-
rian - 24 • Rua de Namur • Bru-
xelaa.

CESAK AVGUSTO
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The Empire of Europe
UnEmpir.cU400Mill.ons d'HoP*m.t:
L'Euro p*, J «n TKiriort (250 B*lgian
fronci)
PRISON has been described as the
finest university in the world.
Confinemcnt has a two-fold effect
on an active mind and spirit; restric-
tions are more irksoroe to him than
to a duller and more docile man, but
withdiawal from the world provides
unlimited opportunity fat mcdiiation
and leflection. This book, written
in Be l gi urn* s Prison de F ore» t when
Thiriart was detained there for his
politics in 1962 and now publïshed
for the fitst time, takes a n honoured
place in the lonf t i n c of works
concetved behind bars.

Jean T hit i ar t is wel! known to
many readers, who subscribe to hts
paper JEUNE EUROPE and know
him to bc the leader of the Belgtan
M.A.C, party. They will know him
better when they have read his book.

First the facti - and ihen the
conclnsions. argued with passionele
sincerity. With statistics. maps and
diagram* the' author demonstiates
the abanrdity of Europe dominated
by eiïher America or Russia. Wesrern
Europe, we have argued, could bc a
powerful "thirdforce" of 300,000,000
Europeans; liberated Europe, says
Thiriart, would be the "first force" —
"an Empire of 400,000,000 men".

The author is s et k ing an English
translatorforhis book, but meanwhile
let no-one with a bas ie knowledge
of French be deterred from teadina,
it. lts clarity and lucidity of style
break down the language banier and
its epigramatic phrases requtre no
translation; they are truisma, but
gieat truths; sloganised, but never
clichés.

How artificial are the national
boundaries with in Europe? Rarely
do die political, linguistic and
ethnic frontiers coincide. Alsatians
are politically French, but linguis-
tically.Gemum; the Southern Tyrol is
equalty German, but geogiaphically
Italian: the Flemish workers of
Courtrai work in France.are linguis-
tically Nciherlandcrs and politically
Belgtan. These artificial divisions
have created tensions which will be
eased when all Europeans feel a
political allegiance to Europe, hut
cultural allegiance to the ir own ra-
cial and language groups. United Eu-
rope will have no problcms. "Nous
sommes Ja ftation Europe."

Europe's division has been the
tragedy of her indivtdual powers.
Fr a nee was left to stand alone in
Atgeiia and Belg i urn in the Congo;
tomoriow it may be Portugal in

Angola. Like the city s tates of
Greece rejccting unity and f a Hing
before Philip, of Macedonia, the
isolattd powers of Europe are
nwnaced by the extra-European
powers.

There is much in this book which
wil! infuriate the author*s critics,
whether on the left or the extreme
right. But there is one admission
they must all mke: hè makes his
own pos i tion and opinions crystal
c Ie ar. He dismis ses the United
Nations in a few terse.contemptuous
sentences: the vote of Sierra Leone
equals thal of France, and Zanzibar
has equal statu» with Oreat Britain.
Liberia has a vote, but Germany is
not represented. Europe should
withdraw from the clowning farce.

With the same passionate zeal
which brooks no obslades hè pleads
foc Enropean union. But it must be
the complete union of alt Europe,
embracing both Spain and those
countriei with communist govern-
ments to-day. It must not be a loose
federation of sovereign s U te s — not
l'Eiropc des Pa fries — but Europe a
N at ion. He atucks those who seek
to resnrrect the bogy of fascism in
order to perpetuate the divis ion of
Europe: hè is eqoally scathing of
those who cting nostalgically to a
fascism long obsolete. Both fascism
and antJ-fascism are political
anachronisms, hè argues. So is neo-
fascism, hè adds, which "has lost
the faith but preserved the swastika
and the jackboot."

This bcief review cannot hope to
dojustke to this extraoidmary book.
Read U yourself for its detaited
ex pos.it ion of the relations hip between
the individual and the State with i n
the new Europe and of the full lifc
which awaits the union of our
continent.

Harold Wilson and HU Fri*nds,
Viscouftt Lombton M.P. (O'Brwn
Publicat.ons 2«).
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D E S O C I A L E B E V R I J D I N G V A N E U R O P A .

De tekens van een economische en financiële kracht vermeningvuldigen zich overal in Europa. En
het is duidelijk dat de profiteurs van het systeem zullen trachten zich uit de crisis te redden ten
koste van de werkende klasse.
De huidige syndicaten J Hun onder één hoedje spelen met het grote patronaat en de politici van
het regime is overduidelijk.
Twee feiten bewijzen het ten overvloede ;
- Bij het onlangs toekennen in verscheidene sectoren van (armzalige) loonsverhogingen wordt een

deel van deze verhoging van de arbeiders ingehouden om rechtstreeks in de syndicale kassen
gestort te worden, en dit onder bedrieglijke voorwensels. Is dit niet de beloning voor de mede-
plichtigheid van de syndicaten ï

- De syndicaten keuren de hulp aan de onderontwikkelde gebieden goed, moedigen ze zelfs aan '.
Dit geld wordt onder vorm van belastingen uit UW zakken gehaald, teneinde enkele groot-
kapitalisten in de gelegenheid te stellen grote zaken met de onderontwikkelde staten te doen.
Als men weet dat gans Europa, om verschillende redenen, aan geldgebrek lijdt om de industriële
uitrusting te moderniseren, om goed betaald werk te verschaffen aan iedereen, wordt deze houding
van de syndicaten een dubbel verraad, want deze "hulp" steelt het verdiende loon van iedere ar-
beider en bereidt de werkloosheid van morgen voor, en zo hopen ZIJ, die werkloosheid zal de
arbeiders meer volgzaam maken.

Is het nodig te spreken over de talloze voordeltjes, "vette kazen" en onderduimse overeenkomsten
die deze heren onderling verbinden 1
Ieder van U kent er zulke.
Vandaag, nu de tekenen van de onmacht zichtbaar worden, spreken zij die ons regeren over
"economische"oververhitting", als om zich te verontschuldigen. In het kort, volgens hen gaat
het TE goed, dus moet e.e.a. trager gaan. Maar wat > Wel, dat is toch duidelijk '. ...
Het is daarom dat men loonsverhogingen wil tegengaan, niet de verhoging van de prijzen l
Deze voorbeelden, deze feiten tonen aan dat de "diktatuur van het profitariaat" niets begrepen
heeft en zich zelfs niet wil beteren. Integendeel wil zij haar overheersing on de arbeidersklasse
nog verstevigen, teneinde :,te voorkomen dat deze eens in opstand zou komen op de dag dat hun
"combine" aan het licht gesteld zal worden. Want als uw eigenaar "hun" staat zal zijn, als uw
"werkbaas" een afgezant van "hun" maffia zal zijn, als ge tot over uw oren in de schuld zult
staan door de kredieten van "hun" maatschappijen, welke vrijheid zult U dan nog hebben om uw
recht op normaal en eervol leven verdedigen. Geen enkele '. En het is tot daar dat ze U willen
brengen met hun fabels.
Daarom is het vandaag, NU, dat de arbeiders zich moeten verenigen tegen* ELKE vorm van uit-
buiting, voor een rechtvaardige vergoeding van hun arbeid.
Onnodig well' :ht hieraan toe te voegen dat de eenheid van de arbeiders globaal moet zijn, want
een staking van de werklui verliest een groot deel van zijn waarde, als ze niet tegelijkertijd ge-
steund wordt door een staking van de bedienden en kaders. De verdeling van de arbeiders is één
van de beste wapens van het regime. Laten wij deze verdeling daarom ongedaan maken '.
Een staking bijvoorbeeld van de Nederlandse dokwerkers is practisch zonder nut, indien ze niet ge-
steund wordt door een gelijkaardige staking in geheel Europa en niet zomaar een "sol dariteits-
staking", een oud trukje gebruikt door alle verdeelzaaiers. De verdeling van Europa werkt de uit-
buiting van de arbeiders in de hand. Laten wij ons daarom verenigen '.
De Communautair Europese Syndicaten zullen alles op het spel zetten om een eenheidsbeweging te
smeden, dynamisch en aanvallend, een beweging die de "heilige" vereniging der uitbuiters zal breken
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HET P R O G R A M M A VAN DE C O M M U N A U T A I R E U R O P E S E S Y N D I C A T E N ;

De C.E. S. zijn de organen van de sociale snijd van Jong Europa. Hun leden verbinden zich
er dan ook toe te strijden voor de integrale toepassing van het sociale en politieke programina
van Jong Europa ; een communautaire gemeenschap in een Verenigd Europa.
Dit programma vereist ;

1) het opheffen van alle grenzen binnen Europa, en het onvoorwaardelijk verwerpen van alle
klein-nationalismen, de oorzaken van alle Europese burgeroorlogen.

2) de stichting van een Verenigde Europese Staat, dö'or de arbeiders, voor de arbeiders, zonder
onderscheid van "nationalisteit of beroepsbekwaamheid".

3) het oprichten van een Maatschappij, waarin iedereen van de geboorte af gelijke rechten
geniet en waarin enkel de arbeid rechten verleent}

4) het eigendom van de grote ondernemingen in handen brengen van de werkers, d.w.z. van
AL diegenen, die daadwerkelijk deelnemen aan het productie-proces, zonder onderscheid.

5) de Europese Eenheidsstaat zal als opdracht hebben te waken over de toepassing van dit
programma, door de controle over de financiële machten, en de sector van de drijfkracht.

6) aldus zal het privaat bezit, vrucht van eigen werk, daadwerkelijk beschermd zijn.

7) ook zullen de syndicaten waken over het recht op werk voor de Europese arbeiders, door een
voortdurende controle op de immigratie van buitenlandse (buiterï-Europese) arbeiders.

En dank zij dit programma kunnen alle werkers (werklui, boeren, bedienden of kaders) deel uit-
maken van de Communautair Europese Syndicaten, zonder onderscheid te maken tussen handar-
beiders en intellectuelen.

EEN^taat ; Europa.
EEN Macht ; de arbeid.

De C. E.S. zijn gevestigd j Fonsnylaan, 4O, Brussel (België). (Het gebouw is ongeveer twee
minuten lopen vanaf Station Brussel-Z.).

INGEZONDEN ;

LA VOIX DU PEUPLE, pro-Chinees weekblad van de communisten van België, heeft in haar
4 december-nummer weer eens gewaarschuwd voor het fascistische gevaar dat de werkers be-
dreigt, want zo stelt het blad; "De grote steun voor Spaak vormen de fascisten, een bewijs
te meer dat met de politiek van Paul-Henri het fascisme de kop weer opsteekt. De werkers
zullen waakzaam toeten zijn". De organisatie JONG EUROPA wordt verscheidene malen ge-
noemd als de stuwende kracht achter de grote anti-communistische demonstraties die begin
december o. a. in Brussel. Luik. Leuven en Gent plaats vonden. Hierbij werd hier en daar
gevochten tussen leden van JONG EUROPA en politie enerzijds, en leden van de communis-
tische jeugdbeweging anderzijds. Schuimbekkend van woede heeft LA VODC het over de
"Nazi Thiriart", die toch "zoveel medewerking van de politie ondervindt bij zijn anti-
communistische demonstratie". Hoe het fascisme onder het Belgische volk leeft, blijkt wel
uit de grandioze ontvangst die tienduizenden Brusselaars bereidden aan de parachutisten van
Stanleystad, volgens LA VOIX dan "voor de imperialistische grootmachten en tegen het
Kongolese volk". Volgens het blad hebben niet alleen de "werkende klassen", maar ook de
ware "DEMOCRATEN" zich tegen de acties van de para's verzet. Dan ben ik maar liever
geen "ware DEMOCRAAT", maar de humanitaire actie van de Belgische parra's kon ik van
harte onderschrijven.

r.o.
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D HOMMES!

LEUROPE
par Jean THIRIART
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altro che una nuova traduzio-
del Vangelo.

lUrrjiAB CUMRML LWeimo Tonmasco. La
twribnu «M Vamocli. BrunotU cdltan. »-
KKIO «M. p. Tl.

Facciamo l' Europa

Jean, non so chi aia, certa-
menie pens» in grande; ma nel vuo-
to. Egli ei propone un nuovo modo
di far l'Europa, che non tiene conto
di nessuna delle foize ejUtenti: cioè
un ordine quasi monastico di uomi-
ni superior! e credenti capace di
creare l'unita i-enpnlitica c da Breit
a Bucarest > di una for/a distinta
non soltanto politicamente. ma mn-
ralmenie, tanto dalla democrazia
americana. fondata sull'utile, quan-
to da quella russ<M3nese. fondata sul
basso. Definisce tradi/ioni. confini.
scopi della nuova unita; che sara do-
minata da una < aristocrazia > di
« migliori ». E nel deicrivere questo
Stato ideale, nel definir questi sto-
pi supremi. nel criticare Is altre for-
me di govcrno trova quasi sempre
dei termini appropriati, delle frasi
felici, dei paragoni giuitï e la sua
indignazione * misurata ma eqw».
Insomma siamo davanti ad una men-
te chiara e diritta che nei nostri tem-
pi di confusinne e di decaden» fa
piacere sentire.

Eccone alcuni esempi: la Rustia
t « «n miscuglio di autrnni <• di eri-
minali conftssi ». * Vn vomo che
non è dispofto a balteni per difen-
der U proprio bene, non s'aspftti di
canservarlo. Cosl pure Ie naaoni. •
< // diritto politica o la kfge <> vna
convenzione fra eerle torn; non Ha
im'esistmta propria. Senza la

27 Agasta 1964

non è che una speculaziane intrllet-
futtle. » * II parlamentarismo è una
selezione a rovescio. Le cltai diri-
genli di questo tittema posscggono
eminent! iacoltü di furberia, ma per
mancama di aualitï virili, eserattn
la furbhia a vuolo. Il parlamenteri-
smo recluta dei furbi, degli tututi, e
come F ost e che a fona di vender del
vino finisce per beme anche lui, por-
to dentro di se i germi della tcompar-
sa e della distruzione. > « La digeren-
ta fra la potema creatrice e la capa-
cita utiliaatrice e particolamente
evidente nelfAfrica nera ... Immagi-
niamoci che esta sia itolata per een-
to anni, sema contatto col mmtdo
rsterno; tomandoei cento anni dopo
non ei si troverebbe pia traccia di
un motor f, né della pubblica ittru-
zicme, e Ie tirade sarebbero diventate
delle piste. Non e colpa nostra ie i
neri non avevan ancora scoperto la
ntota quando Stanley U tcoprt. E
che d possiamo fare se debbon a noi
Falfabelo che noi avevamo scoperto
da quattromila anni. Bisogna pur ri-
cordarglielo ogni tanto, per nutter
ciascuno a nto posto. > Potrei con-
tinuare per pagine intere.

Il sogno di una societi di < mi-
gliori » non per razza, non per ric-
chezza, non per poverta ma perché
son piü elevati e pronti a « servire •
ed a prender responsabilita obbe-
dendo ad una fedelta nell'idea supe-
rinre alle patrie, è bellissimo. Ma
anche a rosto di senürmr dar dello
< scettico . per la mitlcaima volta,
non so dawero dove il Thsriarl H
trovera e non so nemmeno con qua-
le misura li conoscera. Il temativo
maggiore in questo senso (u fauo
dalla Chiesa cattolica, ed ê stato
grandioso, ma non ha soddisfatto
gli uomini, che si sono battuti sera-
pre per altri ideali.

S* l'Europa ene il Thiriart vuole
si fara, sara al solito con i soliti mo-
di della storia. la quale procédé per
accident! stiani, per improwisMio-
ni mostruose, con aborti e con dcfi-
cienze, con vuoti e con regressi,
creando ad ogni pretesa « joluziont •
dei nuovi problemi e provofando l»
insoddisfazione delle generaiioni che
vengono dopo quelle « attive ».

Il Jibro del Thiriart piacera in Ita-
Ha ai lettori dcll'Evola, che 1<> trove-
ranno pin rhiavo. Ma piacera anche
a chi trova che il vignare politico ha
Ie sue attrattive e magari qualche
volta l'apparenza di rispondere alle
aspettative della gen te. [O.

JUN Tmun. W» .mptr. dl 4» o
dlwmma. L'Eunp», Ed. ThlrUrt. M
Nemur, BruxvUel.
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A NEW BOOK:

Wee: 250 Belgtan
tnmes.

Written in French by the leader
of the JEUNE EUROPE movement,
this book is a solid proof that the
movement for a United Europe is
oot just one inspired and directed
by UK higbest politica! cêrcles. It
is a grass root idea whh a fast
growing body of adherents in all
oountries of the free, Continental
Europe wbo are not favourabiy in-
cdmed toward Communist dominat-
ion, Brfeish and Scandinavian dege-
nerotion or American materialism.

Thiriart reaobes deep into the
'̂ ^"«pean history, in order to seek
i. ,ommon denominator for all of
its nations. He castigates artificüal
divisions and boundaries. These ar-
tificial divisions have created ten-
sion-. for ages which wiH cease only
whtn all Europeans feel a political
aüegtrnce to Europe, but cultural
aUe^Kice to tbeir own racial and
language groups. This is an idea
parallel to Mutual Co-operation.

The . division of Europe caused
tragedy to its members. France had
to fi^it it alone in Algeria and Bel-
gium stood alone in the Congo.
Tomorrow it roay be Portugal 'in
Angola. So simiJar to the city sta-
tes of anoiewt Greece who also re-
jected unity and feil victim one by
one to foreign invaders. the indi-
vidual states of present Europe are
equalty menaced. by extra-European
^~ vers.

•
RejecHng narrow nattonalisin as

well as cotourless. or Red interne-

tionalism, Thiriart may infnriate the
extremes at both ends by a demon-
atration of contempt for the United
Natdons. where the vote of Sierra
Leone equate tbat of France and Zan-
ztbar that of Great Britain. Liberia
nes a vote, but Gerroany is not re-
presented. Europe should withdraw
firom the downing farce.

Upon a hdatoiioa] background, and
economy as bis aide, armed witfc
statistics, maps and dJagrams, the
author demonstrates the absurdity of
Europe dominoted by eitber America
or Russia. He argues effectivdy on
(hè point of civflization and culture
that Western Europe couM be a po-
werful THIRJ) FORCE of 300,000.
000 Europcans, and after liberetion
of the enslaved Eastern sector, could
easily become the FIRST FORCE in
the world, as an Empire of 400
Million people.

Opposed to the idea of little patri-
Otisms, Thiriart is quife radical in his
vision of broad unity widiin One Eu-
rope, as a state. He attacks those
w«hc seek to resurrect the bogey of
fascism, as the best way to keep
Europe divided. He is equally offen-
sive against those wbo might think
that fasciMn was good. Both fascism
and antj^fascbm are politica] ana-
chronisms, hè argues. So is neo-
fascdsm, wluch bas lost the farth
but preserved the swastika and the
Mckboot.

Against the backdrop of totali-
tardan. Communist fanaticism as
wel] as that of a spiritiess America,
fmding solace in the Orweiüaa con-
cept of a North Atlantic Conunu-
nity, Thiriart's book is a demon-
stmkm of new, European thinking.
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(vervolg van pagina 2)

Terwijl de onnozele halzen zich druk maken om een zogenaamd "opkomend Neo-Fascisme" de kop in te drukken,
bekommert zich schijnbaar niemand om de subversieve activiteiten van de communisten.

Kinderachtige maar zeer efficiënte techniek « "de burgers kammen het bos uit op zoek naar het spookbeeld van het
Neo-Fascisme en de communistische dieven kunnen op hun gemak werken".

Niet alleen bestaat het Nazisme, met uitzondering van een hondertal nostalgiekers misschien, niet meer, maar ook
landen, waarvoor eeii "5e fascistische colonne" zou kunnen werken, zijn er niet. De regeringen van Spanje en
Portugal hebben het veel te druk met binnenlandse problemen en waarom zouden zij zich dan op het buitenland
werpen ?

In onze strijd tegen het communisme moeten wij ons absoluut voor ogen houden dat wij in voortdurende staat van
oorlog met hen zijn. Dat bewijzen wel de gebeurtenissen in Saigon en Stanley stad. En misschien spoedig in
Leopoldstad

lean Robert Debbaudt is de leider van de Belgische Sociale Beweging, een organisatie die op de bres staat voor een
"Nieuwe Orde in Europa" en daartoe o.a. het ras wil verdedigen. De aanhang van Debbaudt is in het Brusselse
bijzonder gering en heeft in de andere delen van België misschien anderhalve man zn een paardekop.
Wat de politieke betekenis van deze organisatie betreft; citeer ik het blad "Ter Waarheid" : nul komma nul.

Robert JOLINT

Oudere nummers van het blad "JEUNE EUROPE" kunnen bij de redactie nabesteld worden.
De minimumaanvrage is drie nummers. De kosten bedragen TIEN CENT per nummer en
dienen in postzegels van tien cent gezonden te worden aan het redactieadres. Zo spoedig
mogelijk worden de exemplaren door u aangevraagd, dan toegezonden.

NIEUWS OVER DE ORGANISATIE

BELGIË : Het boek van Jean Thiriart "Un Empire de 4OO millions d'Hommes 5 is nu reeds in zes talen vertaald. De
Nederlandse vertaling is klaar voor offsetdruk. Het boek zal echter pas midden 1965 in Nederland uitkomen. Vijf
vertalingen zijn verricht door studentenleden van de organisatie, w. o. Riedell, Buarte en William Eaton. De Ne-
derlandse vertaling is volbracht door een sympatisant, een professor in de Germaanse talen.

ZWITSERLAND .'Negen leden van de organisatie, w.o. Roland GUEISSAZ, werden kortelings nabij Genève aange-
houden wegens het verspreiden van onze pamfletten. Het democratische recht van vrije meningsuiting gold dus
schijnbaar niet voor hen.

ITALIË j Onze vriend Jean THIRIART heeft einde december een bezoek gebracht aan vier van onze Italiaanse sec-
ties. In Italië is J. E. bijzonder sterk wat niet in de laatste plaats te danken is aan de stimulerende houding van de
leiding, waaronder te noemen Pierfranco Bruschi, Claudio Orsi en Massimo Costanzo. Het decembernummer van
onze Italiaanse afdeling , "Europa Combattente" is weer bijzonder mooi uitgegeven, terwijl men bovendien de eerste
"Direttiva" verspreid onder de studenten. Onze gelukwensen.

DUITSLAND : Leden van J. E. hebben hier onlangs kranten en pamfletten verspreid bij het Congres van de Duitse
Rijks Partij, een rechtse organisatie, fc de locale pers werd enige aandacht aan de betoging gewijd.

In het blad "Studiën von Zeitfragen" van 11 december werden niet minder dan vijf bladzijden aan het "fenomeen"
Jong Europa besteed. De redactie van het blad is gevestigd : Frankfurt/Main, Postfach 1OO91, Niersteinerstrasse
11. Bundes Republik Deutschland.



Min. van Binnenlandse £aken,
Af d. Binnenlandse Veiligheids

8 JUN119»Haag.

L.S.,

Beze brief ia niet ondertekend, ik hoop, dat
U mij hiervoor wilt excuseren; ik heb hiervoor een goede reden.

Ik wilde U verte leien over de Beweging "Jong
Europa", U welbekend.
J.S., die gegrondvest ia in Brussel, wil in Nederland beginnen met
het oprichten van een politieke beweging, die dezelfde naam gaat
dragen. Hiertoe werd op 60 mei 1965 in Utrecht - Hotel Kag*naar-
een vergadering gehouden, georganiseerd door R./.Otten- Postbus 765-
l»en Haag. -

vergadering duurde van 14.15 uur tot 16.30 uur en werd voor-
door de heer Jean Thiriart - leider voor heel Europa -

en duur de heer Haroy- leider voor de nederlandstalige gebieoen.
Achter de bestuurstafel zat oo* de leider van Irankrijk, oiens
nafcm ken ik niet, en de contactman, oe reeas genoemae Otten.

Aanwezig waren verder nog twee vrienden van
Otten, ongeveer 10 man uit irankrijk en ongeveer IC belgen.
Enigen van de Belgen schenen een stente biriain^ te hebben met het
blad " Ons Erfdeel". Veraer waren nog aanwezig ongeveer lt> nederlan-
ders. Zeker twee van hen hebben deel uitgemaakt van "Europa-1ront"
Aanwezig was ook neg de voorzitter van de ^artij vuor volkswil en
referendum - ene meester in de rechten - bekeno vooral uit het in-
terview met "*illem Luys. Jjeze laatste is slechts ongeveer een half
uur gebleven en met medeneming van wat loloers en het stencil
" Europa 4OO millioen mensen " vertrokken.

fta een toespraak van Thiriart, die in het neder-
lands geschieoae - I. spreekt zo goea als geen neaerlands en las
de redevoering, zoals hij dat noemde, dan ook van papier af» s^rak
Hardy. fceze sprak in het neaerlands over de elite, het grondvesten
van politieke partijen in heel Europa en over hoe aan de macht te
omen.

Jammer genoeg kon ik niet alles noteren, maar ik heb wat aantekeningen
gemaakt.
'Volgens J.S. is slechts hij tot politiek voeren in staat, die tot
d« elite behoort. Iedereen, die niet tot de elite behoort, moet verboden
worden aan enig openbaar leven deel te nemen.
In Europa bestaan vandagg aan de dag niet genoeg personen, die tot de
elite gerekend kunnen worden. Immers, volgens Th., slechts hij, die
strijdt voor een Europa, behoort daartoe. Alleen J.TT. strijdt voor
een goed Europa, dus behoort iedereen, die met J.E. strijdt tot de
e .LI te.
In a deze onzin verlieten ongeveer vijf mensen de zaal, nadat Th. gevraagd
«&& zich enigöiinö duidelijker uit te drukken. Hij bleef erom heen
draaien en wilde niet toegeven of ronduit zeggen, dat de huidige de-
mocratie opgeheven dient te worden.
Wat hij wel zeer duidelijk zei, was, dat de ideologie van J.E. niet
gezien moest worden als een belangenbehartiging, maar eerst en vooral
als een nieuwe levensbeschouwing, aie oientengevolge tegen ae beetaan-
~*9 orde vecht, een nieuwe orde zal oprichten, en kost wat kost de
.verwinning zal behalen. En dit zei hij letterlijk - Wij zijn revolu-
tionairen, zoals Lenin, Hitler, Ben Bella, en wij vragen ons niet af
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wat anderen van ons znllen neggen, immer8 wij zullen de overwinning
behalen, hetzij op een legale manier, doer bijvoorbeeld aan de ver-
kiezingen mee te doen, hetzij op een illegalen manier, door bijv.
terreur. In ieder land van Europa sullen pressie-groepen woroen o^-
gerivht. -
J.B. is niet alleen anti-communie t is chip maar zeer zeker ook anti-
amerikaans.
J.S. wil Ruslana uit de Europese provincies, zoals zij dit noemt,
verdrijven, door een bondgenootschap aan te gaan met Communistisch
China. Zo zal Rusland verpletterd worden.
.Amerika zal op een tweede plan geferacht worden, aoor o.a. economische
boycot en steun aan Zuid-Amerika. l»e i..A. landen moeten worden opge-
hitst tegen Hoora-Amerika. J.S. heelt daartoe in verschillende
Duidelijke lauden jBAiixla» organisaties opgericht - Joven Burop -
genaamo.
Jje heer Th. e.c. schenen de beschikking te hebben over tamelijk wat
geld, sr stonden voor Hotel Xageiia&.r drie oure sportwagens geparkeerd,
Ji'ranse en Belgische nummerborden.

Dit wad het dan ongeveer, hopenlijk heb ik d.m.v. deze brief enigszins
mee kunnen helpen op mijn manier d? democratie te beschermen.



Behoort bij schrijven no. 78?»061

Ex. no. /L'

JONG EUROPA - EÏÏROFAFRONT

Jong Europa

Zoals bekend trad in september 1960 in België een uiterst

rechtse beweging in de openbaarheid, zich tooiend met de neutra-

le naam "Mouvement d'Action Civique" (MAC). De MAC presenteerde

zich als een beweging, die streefde naar de vorming van een Eu-

ropese natie op basis van "de volksgemeenschappen" en van een

Europese staat, die zich zou uitstrekken van Brest tot Boekarest.

Hoewel de MAC de '-Vesterse democratie als "versleten" bestem-

pelde en meende dat deze langs de weg van een "sociale en poli-

tieke revolutie" moest worden vervangen door een van een anti-

kapitalistisch en anti-bolsjewistisch type, betitelde de bewe-

ging anderzijds "fascisme" en "nazisme" toch als anachronismen.

De activiteit van de in 19&1 uit de Ï;AC voortgekomen organisatie

"Jong Europa" - inhet Franse taalgebied "Jeune Europe" geheten -

maakte echter weldra duidelijk, dat deze "anachronismen" nu toch

ook weer niet zó volkonen uit de tijd waren.

De organisatie kcos haar zetel te Brussel, waar de Belg

sedertdien, de scepter voert. Zijn bureau stelt

zich tot taak coördinerend op te treden tussen de "Jong Europa"-

bewegingen in de verschillende Europese landen.

In de loop van 1962 bleek de Groninger in Neder-

land te fungeren als vertegenwoordiger van de Vlaamse sectie van

"Jong Europa". In het jaar daarop kreeg hij de leiding van de in-

middels zelfstandig geworden (doch overigens weinig beduidende)

organisatie "Jong Europa - Nederland".

Europafront

Toen medio '96? in de leiding van "Jong Europa" een con-

flict ontstond, da- tot de oprichting van de concurrerende orga-

nisatie "Europafront" leidde, een beweging aangevoerd door de

Belg , koos de zijde van deze oppositie. Hij doopte

zijn Nederlandse organisatie om in "Europafront-Nederland". Enke-

le leden van "Jong Europa -Nederland" hielden zich evenwel van de

nieuwe organisatie afzijdig.

Reeds begin '.9&A- bleek, dat enigszins spijt had gekre-

gen van zijn ommezwaai: hij verklaarde, dat !'Europa-front" zich
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z.i. in een te extreme (met name extreem-rassistische) rich-

ting bewoog en dat hij zich daarom uit het bestuur van de or-

ganisatie had teruggetrokken en zelfs als lid ervan had bedankt.

Deze verklaring van moet overigens wel van een kanttekening

worden voorzien: de omstreeks december 1963 ^n Nederland tegen

"Europafront" gevoerde pers- en radiocampagne zal namelijk wel

mede tot zijn terugtreden hebben bijgedragen. Het feit, dat het

blad "Europafront"-no. 10 van oktober 196*4- nog noemde als

contactpersoon voor "Noord-Nederland", zou aan een administra-

tief misverstand moeten worden toegeschreven.

Bij s terugtreding uit "Europafront'1 nam de Amsterdam-

mer - eveneens een gewezen functionaris van"Jong Eu-

ropa" - gedurende korte tijd het voorzitterschap van "Europa-

front-Nederland" waar. Nog in het voorjaar van 1964 legde hij

deze functie echter neer. Toen in zijn voetspoor ook de overge-

bleven voormannen van "Europafront-Nederland" hun activiteit

staakten, hield de organisatie practisch op te bestaan. Thans

wordt vanuit België alleen het blad "Europafront" nog aan een

onbeduidend aantal (vermoedelijk een tiental) Nederlandse abon-

nés toegezonden.

Ook de moederorganisatie, het Belgische "Europafront", zou

momenteel een weinig florissant bestaan leiden. Het blad van die

naam kan nauwelijks verschijnen, gehinderd als men wordt door de

financiële problemen, die voortvloeien uit de beperktheid van

oplage c.q. afname. De organisatie kent tegenwoordig ook in Bel-

gië geen leden meer. Voor 1965 stelt de "Europafrontleiding"

zich ten doel het onderling contact tussen de geestverwanten in

Europa te bevorderen. "Europafront" noemt zich daartoe "Europese

dienst voor nationalistische vorming, informatie en coördinatie".

Tot de redactionele relaties in het buitenland, waarop men voor

de toekomst in dit verband zijn hoop heeft gevestigd, behoort

ook de Eindhovenaar , die het nazistisch getinte

blaadje "Europapost" redigeert, sedert 1964 (in sen oplage van

ca. 500 exemplaren) uitgegeven door de zgn. "Kulturele Sociëteit

Noord-Zuid". Dit blaadje, tot dusver niet meer dan een gesten-

cild bulletin, verscheen vorig jaar vijf maal en werd door de

redactie recentelijk - met alweer niet onbekende termen - gety-

peerd als een "uitdrukkingsvorm van het volkse en Heel-Nederland-

se solidarisme."
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Nogmaals "Jong Europa"

Sedert het begin van dit jaar worden zowel van de zijde

van J.E.-leider als van de kant van enkele overgebleven

activisten van "Jong Europa-Nederland" pogingen in het werk ge-

steld laatstgenoemde organisatie tot nieuw leven te brengen. Voor

zijn buitenlandse contacten en steunpunten van temeer

betekenis, waar zich in zijn land enige tijd geleden in J.E. een

nieuw schisma voordeed, voornamelijk als gevolg van het dictato-

riaal optreden van zelf. Er ontstond een oppositiegroep

rond de Belg , die thans een eigen blad, "La Révolution

Européenne", uitgeeft.

Van Nederlandse zijde worden de bovengenoemde pogingen met

name geleid door de thans nog in militaire dienst verblijvende

Hagenaar , eertijds secretaris van "Europafront-Neder-

land", doch in februari 1964 daaruit getreden omdat ook hij de

koers van het Belgische"Europafront" "te radicaal en te romantisch"

vond. treedt thans op als voorlopig leider van "Jong Euro-

pa-Nederland" en als mederedacteur van het blad "Jong Europa",

dat sedert februari als gezamenlijke uitgave van de Vlaamse en

Nederlandse secties van J.E. van de Brusselse persen komt. Het

Nederlandse redactieadres is Postbus ?65, Den Haag .

is ook verantwoordelijk voor de verzending van het

blad in ons land: tot dusver had het evenwel niet meer dan een

dertigtal afnemers, van wie hooguit een tiental als leden van

J.E.-Nederland kunnen worden beschouwd.

Kennelijk mede om de organisatie hier te lande nieuw leven

in te blazen werder. de lezers persoonlijk uitgenodigd tot bijwo-

ning van een op 30 mei j.l. in Utrecht belegde (besloten) con-

tactvergadering, waar- o.m. J.E.-leider zelf het woord

voerde.

Hoewel de bijeenkomst in principe niet toegankelijk was

voor de pers, is men er van deze zijde blijkbaar toch in ge-

slaagd tot de vergadering door te dringen, getuige het verslag

in het weekblad "Vrij Kederland" dd. 5 juni jl.

ik juni 1965
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"betreft: Besl. verg. JOÏKJ EUROPA.

1 8 JUNI 1965

Op zondag, 30-5-1965, te 14.15 uur, hield de organisatie
Jong Europa een besloten vergadering in een zaal van Hotel Kage-
naar aan het Stationsplein 6 te Utrecht,

Reeds geruime tijd was aan de voorbereiding van de vergade-
ring, welke oorspronkelijk op 17-4-1965 zou worden gehouden, ge-
werkt.

Een aankondiging werd geplaatst in Jong-Europa, mededeling
no. 2,

Tevens werden nog convocaties gezonden, waarvan een fotocop
is bijgevoegd (I),

Aanwezig waren 32 personen, onder wie waarschijnlijk 7 van
Franse nationaliteit, 15 Belgen en 10

die als spr
ker was aangekondigd, was zonder bericht van verhindering afwezi

opende de vergadering te 14.15 uur met een kort
woord van welkom.

hield vervolgens een uitvoerig betoog over doe
en streven van de organisatie Jong Europa. Kortheidshalve moge
worden verwezen naar de bijgevoegde fotocopie (II) van Jong-Buro
pa, waarin nagenoeg het gehele betoog puntsgewijze is weergegeve

hierna het woord voerend, betoogde, dat moet wor
den gestreefd naar een nationaal, zelfbewust Europa, waarbij het
landelijk nationalisme in engere zin evenwel moet worden verwor-
pen.

Spr. legde er de nadruk op, dat de beide wereldoorlogen in
feite broederoorlogen zijn geweest, welke zijn voortgekomen uit
wanbegrip. Wanbegrip, dat ook op de dag van vandaag weer wordt
aangewakkerd door het Amerikaanse en Russische geïntrigeer in de
wereldpolitiek.

Spr. zei voorts, dat alle Europeanen de handen ineen moeten
slaan om onder het Amerikaans-Russische juk uit te komen, voorbi
ziend aan het verleden, waarin het volk van Europa was verdeeld
in verschillende kampen. Zowel oud-nazi's als de overlevenden ui
de concentratiekampen, voor wie het natuurlijk niet gemakkelijk

- 2 -
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zal zijn, omdat soms leden van de familie zijn vermoord of gedoo
zullen moeten verbroederen. Dit vergt natuurlijk een zekere groo
heid van geest, maar dit is in het verleden altijd zo geweest bi
het vervullen van een groot ideaal.

Na een korte pauze werd gelegenheid gegeven tot het stellen
van vragen.

Naar later bleek, was reeds van tevoren afgesproken, dat bi
voorbeeld een vraag zou stellen.

Uiteindelijk kwamen enkele vragen naar voren, betrekking hè
bend op het ledental van de organisatie en het besturen van een
eventueel G-root-Suropa,

Overigens was er nagenoeg geen belangstelling voor discussi
beantwoordde de vragen summier, maar liet duid

lijk blijken, dat de leiding van een Groot-Europa uitsluitend zo
komen te berusten bij een zekere elitegroep uit de organisatie,
waarvan de leden door aard en karakter hebben uitgeblonken in de
strijd tot verwezenlijking van het gestelde doel en hebben getoo
elke beproeving te kunnen doorstaan.

Spr. liet zich niet uit over het ledental, maar verklaarde
wel, dat Jong Europa onder andere in Frankrijk en Zwitserland to
verboden organisatie was verklaard, daaruit concluderend, dat Ie
dende Europese figuren de organisatie Jong Europa wel degelijk
vrezen.

Tot slot volgde nog een operetteachtige samenspraak tussen
en , waarbij ' nog eens verklaa

de, dat de organisatie Jong Europa persé* geen binding wil hebben
met neo-nazistische organisaties e.d.

Hierop volgde een matig applaus.
sloot daarop de vergadering.

Aan alle bezoekers werd tenslotte nog een manifest uitgerei
getiteld"1945-1965, 20 jaar vrede", alsmede een exemplaar van de
Nederlandse uitgave van Jong-Europa, no. 11 van maart 1965. (Van
beide is een fotocopie (resp. III en IV) bijgevpegd.)

AAH 3.V.D.
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HOOFDSTUK I : Politiek Europa : een politieke éénheid

A. Definitie en opdracht

1. Europa ; een natuurlijk en noodzakelijk geheel

2. Europese Natie : een gemeenschappelijke toekomst

3. Europa : eerste wereldmacht

4. Opdracht van Europa : een besturende natie.

B. De vijanden van Europa

5. Sedert 1945 voeren Ulashington en Moskou esn heimelijke oorlog
tegen ons.

6. UJe mi 11 en noch een uitgebuite natie, noch een slagveldnatie
zijn.

7. Onafhankelijk Europa t tegen de Nato

6. Onafhankelijk Europa : tegen het kommunisme

9. De tuereldutopie : UNO en Co.

10. Tegen de bezoldigde demokratie t voor een nationale demokratie.

11. De ploutocratie, de heerschappij van het geld, is niet in staat
Europa te verdedigen.

12. Van het Ijzeren Gordijn naar een troepenlinie.

C. meetkundige politiek van Europa

13. Geen verdeeldheid tussen Europeanen t het verleden is dood.

14. Onze politieke meetkunde : noch rechts, noch links.

15. Voor een nieuu/e en logische verdeling van de politieke partijen

16. Tegen elk rasverschil in de politiek.

17. De Europese condensatie, dichtheid van de toenemende macht.

D. De Denkbeeldige Europeanen

18. Geen diplomatie in een verspreide orde.

19. De eenvoudige optelling van de kleine nationalismen kan geen
Europees nationalisme ten gevolge hebben.

20. Tegen het Europa van vaderlanden, dat het Europa van grootvader
is.

21. Het zogenaamde Europa.

?2. Geen natie zonder nationalisme.

L , Het Europees realisme

23. De atoombewapening alleen in handen van de Europeanen,

24. De dubbele bezetting, het dubbel verraad, de dubbele bevrijding

25. Niiet meewerken, aan de cohesie van onze vijanden, de Kommunistnr:
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, ' . - . Ho vluchtelingen ver. het ooetün : urohurgers va'< hè1- u

;:7, D*, vrede Jo^r cic. V'ir.'islintj van tit: tucrald, het nvanuii.t
pen de mcc.erv.-ih^diin ?

F. He vsrmezBi .1: Jkin j var Turops

2G. :.uropa : eer, ren-Jbi.-ek rtie óén is met aen - - e ' - . L r ? ! •!<«

/9. Jij zijn het «iiettiij Furopa.

il). curopa cp het punt. ear\e pertij t - . - voi : . - f . .

A. Definitie en cpdracnt

Tij : ner natuurlijk sn noodrakeli .;k 'j

r ' " a rü ' i i i< een ni. idel uan b(;tr < •- • «
is t r _J.i'".'
jk y/gcr ue

op p Pil ._\/j.n__CJ_Pt.inert e_n__v

rike politie'-< di" zich opsluit in eer. «nger kader .,:>«' ..•;..•
üerlaaQ tn^eiiioot JOOT wjt?brek aan irjijci)ühe!4fin. ' ; * i- . . L c > v
leen 'iet •.;,"v'ol el-onan,- inh gezien maar ::••;/.< sor:ic.,;;., .-, i ! •. • ;i.
Lureel enz . . .

organisdtio vsn cïe gerT>BCMschf»;j liantjt Li1 di; «r-rs
af U3n de >o ! i t i e i - . De TK.litiek h^eft voorrang f jp r;c •,>!/
üf ~iL'c:tP pcl i t ieke moqondheden iroKtsr btiantu/upr'jari ^an ji

van '"i
"istoriscn , kultureüi enz..., an.jers hliju-.i z»
ciragen 70 df i-:iem wan üe on t c:- lef' f i -->q in z i »;.>••.

;ict •yerelcltK/efiUiicht yor'Jt ver / f i rgd door de w a r - " : i " > L 3 v c.
pniit'ei-.e inrgtïiid^cden, u/aarv/ar rte USA ftr; '1e 'R' •• r P "r.
!:iauo varrn rinbben aanger,ü-isn en w?.ar\/an r>.;;t? o rv'/.9. 'o
Turopa in tuciöing ^ijn.

••'et pver-iu/icn^. v ai. tuuea : USA - URS" is dp? cev/s-j ; ! i r _ • ' . ) ; • - ':
staat, \/QCT2l vyocr de Turocear-en J j e ols ?'. e'il̂ uj.^ < ü1; u= •.. ' . • : •
mogendhedsr1, yebrnJkt u/ordsn.
'Ji: vorming var, :.;•: Cnineso éénheiü is er nen uoorbeplo van : ,: '. ,
neeft gehanjeld als eer. machtige faktar vao unT:,i •••.'\.< .' /ii : ' - : ,'. • :
n. a. de '.If» '.j J tp oer^l ichten zich t.e i mee1'" voor tvuot. -ijr'-:'^' . '•
plaats van tien.

lijro, a bszit in zeer grotR r,--,stö alle eiQer-.schappun vn-'r -.ei. • •
tuur l ijk gatieel. Door haar hoge _ar_aa_d van kult.'...; . .- er' , *-%pr_;- • / ,
alsLOK door hoar centralB_en bevoori-echte geocraf:.^ .: . : • - • .̂'̂ J J. i_>_»
JJ3 zij, maar rian slke andere éénheid, aange-uezcn cm ïi± VJ^-r'_" ^_"
Citc Taktor v.'an eveniuicht en vrede te «:ijn.

Dri vorming van een Europast» politiekn rténhaid is dus /ou>rfi eer,
vüoruiaarde voor ujereldBvenmicht ala s«n wooruaarde voor n?: t
voortbestaan van de Europeanen.



2) Europese Natie : aan gemeenschappelijks toekomst

OB Europeanen bezitten een belangrijk gemeenschappelijk verleden
Dit verleden betekent niata in vergelijking roet de reusachtige
gemeanachappalijke toekomst, die hen wacht. Een natie betekent
voor ons een gemaens^hap^eli<k lot.

Oorspronkelijk ia er gaan - noch taaiéénheid in een natie. U/at
de realiteit en levensvatbaarheid van een natie uitmaakt IB naar
éénheid in het hiatoriach lot.

De voorwaarden om aen natie ta vormen zullen verenigd zijn als
de mensen, da volkeren, op ongtvter gelijk ontwikkelingsniveau
gekomen zijn, een gemeenschappelijke kuituur hebben, geografische
buren «orden en door dezelfde gevaran en vijanden bedreigd tuor-
tien. Voor ona betekent het nationalisme de qalj..lkhaj.d ven het
lot met het oog op een gemeenschappelijk doel.

3) Europa t eerste wereldmacht.

Alhoewel Europa in voorkomen ala darde wereldmacht beschouwd
wordt, zal za de eerste worden op machtsgebied. Dit avanudcht
ligt in de cijfers.

Oa bevolking vsn de URSS vertegenwoordigt 225 miljoen, van de
USA 179 miljoen en van Europa één t 468 miljoen l

Zo ia Europa dua belangrijker dan da USA an da USSR taeemen.

Alhoewel Europa nu militair ah financieel door de URSS an da
USA bezet wordt, omvat ze t tan vesten wan het ijzeren gordijn
364 miljoen inwoners an ten oosten 104 miljoen inwoners, 'il«st
Europa, namelijk Amerikaans Europa t de Gemeenschappelijke
Markt telt 175 Miljoen inwoners. Dus is de "kleine" Gemeen-
schappelijke Markt gelijkwaardig aan heel de USA. Oe indus-
trieel» macht van Europa verplettert de URSS op elk gebied en
ze is gelijke, zelfs de meerdere van de USA.
-Op kultureel plan zou het wreed zijn een vergelijking te maken.
Voor meetkunde, wiskunde, muziek enz... heeft de Europese kui-
tuur aan da ganse wereld een beschaving gegeven die begerig
nagebootst werd.

4) Opdracht van Europa i besturende nstie«

Europa vormt als macht het voornaamst» natuurlijk geheel, niet
alleen door het santéi (uitzondering i China) maar vooral dnor
de krnalifceit.

E»n historisch wonder is wel dat Europa door d» wondsrli jka
vruchtbaarheid van de kuituur een beschaving geschapen heeft
die door heel de wereld overgenomen oi»rd.

Alleen de kuituur is de hoofdtoon van de beschaving. Daze kui-
tuur, eigendom van Europa, is het taken van fundamentele supe-
rioriteit op de USA en de URSS, die een beschaving, uitslui-
tend op de onze gebaseerd, kennen.

- 4 -
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ike beschaving die niet op een eigen kuituur werd gebouwd i-J
vruchteloos en leidt stilaan tot aan onbeschaafdheid, zelf.-., ai.
is deze onbeschaffdheid doorwaven met dollars.

ïïlaar da Europese kuituur loopt het gevaar te stikken
Curopa politiek nog verder door v/raamden beheerst wordt.

Da onafhankelijkheid alleen ken de bescherming van een kuite
waarborgen» een kuituur maar het lot vap de tnens van afhangt.
Üant van de toekomst van Europa hangt ook het lot van d R ,-nens
af en niemand ie in staat d* plaats van Europa in deze huiaani!
tlsche opdracht in ta nemen. 0e opdracht van Europa is r?en
besturende natie te zijn»

B. De vijanden ven Europa»

5) Sedert 1945 voer «n Utoehington en Moskou een heimelijke oorlog
tegen o*ie. • • •• '«v ...... " • - * -

De verdaling van de Europese nat i a t» Yalta in 1945 door da
ploutocratle van d* Yankees en de Russische Communisten zul i m
uw nooit erkennen.

Een terugblik op d» geschiedenis laat ons toe vandaag t. s
pen, dat da Europese burgeroorlog van 1939-1945 benut uerd or.o
vreemdelingen om gans Curopa aan hen te onderwerpen en zich
zonder «lag of «toot (Miestw te «aken Wan de lenden aan de over-
zijda ve/> de oceaan. '

f "

De oorlog die in 193& begon eindigde dus niet in 1945 mat o<~-
vernietiging van het Hitleriéene Duitsland. In feite opende
het verdrag ven Yelta een nieuaia qotloo iT> de oorlog. DBZP
oorlog ma» gericht tegen qany Europa en eindigde in 19b? met
het verlies van Algerit.

Op het einde van de burgeroorlog hebben onze "bevrijders" -
zonder tijd te verliezen - onze tzii>ekhe4.Gt uitgebuit en /jjr. ?n
onze "bezettere" geworden.

De Russen en de Amerikanen hebben hun elk niet alleen df \\i-.\\
van Curopa toageSiyend naar daarenboven heeft de USA t.L>ropó
cntzet uit ds «ereld doot hear te verdringen uit eiv \/un zijn
eigendommen t het Italiaana Afrika, het Nederlands InJi:nfc:=>i ,
het ^rans Azi8 en Afrika, het Belgisch 3. us UL-ri deed
het niat om de gekoloniseerden te "bevrijden" maar orü unrc:
plaats in te nemen «n om zich in het bezit te stellen var on:'..
voorrechten. H«t feit dat ze allee verloren «at ze ons ont-
namen neemt niettemin hun verantwoordelijkheid weg. Uvcral
tuaar het kommunisme de plaats van Europa ingenomen heer t, nar. -
ben ue te danken aan de noodlottige politiek van de AmeriKF.n^n.
Overigens, het "vrijgevige1' Amerika ie slechts in 1941 in cle
oorlog gekomen, op het egenblik dat ze rechtstreeks door Japr.n
uterd aangevallen. Voordien was er nooit aprafee geweest van
Curopa te bsvrijdon of ven .een kruistocht tegen het kommunisT>_.
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Daarom is het krankzinnig-, zelfs bijna een verraad zich a^n rio
A.r.prikanen te onderwerpen, zoals de "Atl itiskers" n;et de zarq
van onze verdediging doen.
''at do URB'3 betreft, ze geeft zich zelf 3 niet de moei 1 9 du i r» (.•-•? •-
rialietische bedoelingen te verbergen, waarvan de kommun.i .-stisc! r

ie zich bedient als van een scherm.

' urillen noch een uitgebuite natie» noch een slagveidnatio /.ijn

De grenzen van Europa we r dan door de geschiedenis vastgelegd. ?a
•aio rei en stilzwijgend erkend en als van .-alfsDrek.end beschpuujd door
'\r: buitenlanders, tot Yalta waar de URSS en de USA Europa verdeeld
hebben s elk hielden ze een invloedzone voor zich.

Van Brast tot Boekarest telt het gevierendeeld Europa 4CD miljoen
ipunnofs. Op dit ogenblik vindt hun historische saamhorigheid een
angstwekkende bevestiging in de saamhorigheid van het lot dat han
pnverbreükbaar verbindt, ondanks het ijzeren gordijn en de muur.
Oe saEtrihoTigheid van hst verleden gaat naar een saamhorigheid in ris
toekomst. Het ia dit natuurlijk kader dat onze politieko 2'* t ia ont
luikt. Ons aersta doel ia Yajlte uitttjseon.

In ds toekomst zou de Europese grens ongetwijfeld tot Vladivostock
kunnen reiken, want we menen dat het instinct van het rassenbB.hcLd
Met zal 'lalcn op da ideeënleer. Dan zal Rusland de Europeanen no-
dig hobben om de gele vloed in te dijken.

In afwachting is Europa een uitgebuite natie, verdeeld tussen
imparialismen.

Deze ^n^tand is levensgevaarlijk voor de Europeanen i door o:-.t in
cïGze ;;atni -Lattoestand te handhaven, hinderen de USA en de DRS'i
boraden onze ontwikkeling door een nauwkeurig» kontrole of der: r
langzaam door ta dringen. Dit alles om zich raeestar te rnakor v
du eerste verwezenlijkingen wan het kleine Europa der Zes.

De Europeanen zijn niet cioer vrij_ t hun daden morden beperkt i'-.t
groot vermae'< en eigenbelang van haar neestsrs. Enerzijds ia :
cie brutale hand gesteund door de tanks van het rode leger :..;
anderzijds is het de lanazaam-verpletterende hand Q'asteü.-uj d'..-.T
dollar.
Wu Europa in staat van mording is, tracht men haar t* v^rstri^ >

t

Dit is niet alles i voor het geval er een konflikt zou ontstiv.v
sen de tuiee imperialistische blokken zal Europa het slagveld - . ; ;
a'gnt tenslotte zal Europa - of urat van haar zei cv^rbli jvt»r - j:->
onkosten van een .u apenondsrneniing tussen de USA en rie U P 'i 3 i
rjraggn, daar deze tuiee tecisr-standers er raet elkaar OVHT ecrs ?..;•'
Jnt de gruu/eli jkheden van het atoomgevaer vuor 2ii,hzslf bes- •&> -rei
mouten morden,

Vandaag de buit, morgen het slagveld l dit is het lot van E u re -n
'J.LÖP zo nog lang draalt on haar verantwoordelijkheid te nenon,



) Onaf handelijk .Europa i teqsn de Najbp»

,.ap werkelijke politieke onafhankelijkheid bestaat niet zor-tjo.- i;*.:i
macht die in staat is haar te belasten.
üc USA en URS5 voeren een politiek die volledig gegrond is op da
atoombewapening (als de zaak in Cuba)

Cm merkelijk onafhankelijk te zijn moet Europa het gejoel van eiLUT; -•
mearde kunnen afdwingen zoals de USA, Rusland of Chira.

Europa moet dia een algen afroomnacht bezitten.
"De onafhankelijkheid betekent voor de Europeanen do enige luer'-c] j ji;̂
waarborg voor de vooruitgang, voor de ontwikkeling, vour f-,et u-'.l ijr:
er, voor een veiligheid, in de toekomst.

Hot Is belachelijk te beweren dat aan atoombewapening te !<ostrli jk i_s.
Vooreerst omdat de middelen van Europa even belangrijk «:ijn aar u^rt.
van andere mogendheden, vervolgens omdat het ons in de oomiddaüi ji<<?
toekomst duurder zal kernen te staan indien uie geen midüfjlor hot-ben dir
het gavoel van eigenwaarde afdwingen en tenslotte zalf,'; duurder dan
een atoombewapening.

De Mato vuordt door de Europese machten in grote mate van ge] cimiddalon
voorzien. Het vernederend paradox ia dat wij ds Verenigde Stai • T.nt
ons geld voorzien van een supsr-legar t de Nato. lüat >u* de 'C-t-j üe-
taJ.en is in werkelijk wat we aan het Amerikaans leger als bt.zrtt;;>j
betalen.

Hat is in princiep voor de Europeanen een ondraaglijke positie '-",
daarenbouen zear gevaarlijk dat te de USA vertrouwen iuat mar ver-
dediging betreft.

ondraaglijk, want het is zoveel als een laattelijuq bpi.ra
tiginQ van de verdeling ven Europa omdat de_ USA .dg., verdecittcrs v— _
UJest Europa zij, de zone aaar ze invloed uitoefenen.
Inderdaad ook gevaarlijk, qjant het ziet er zo naar uit d?.t da \^^
ovarei in de wereld terein verliest.
Hat overdreven capitalisme van de Amerikanen is overgftlRv/ard na: r.^
ekonomische katastrofe. In de toekomst zullen de USA ocgeslon^r i-

door een groot aantal netelige problemen zomol j.n l'uid-Awsi 'Aa
als in het Uerre Oostan j die voor hoar v/en uaeu. mee: ütj anq 21 Jn als
een cuncurrerand Europa in macht.

DB USA kan dus plotseling als bondgenoot minder bt?t_r putbaar ujorai:.n •. •'•>
!̂at haar levensbolanger, niet in Europa liggen.

Zoals de Nato op dit ogenblik georganiseerd is, is ze volJodJu i ;m-
den van de Amerikanen. Iften kon dus niet van eor, bondganout f;;m''.-.!
v/örmit.3 de verhouding tot oe Nato tussen de üSA en ds Europese I^
die lid zijn als van <?ön ondertuorpen maesters rijn.

t.uropa moet dus haar eigen verdedigingsorganisatie vcrmen RH --.oi.
verbondenen onderhandelen die haar belangen zullen uienen,



- _[;J.i jk Europa ; tegen hnt kotnreunisma

r ' - , t ks.i'our isme bezet onzin gebieden van het oosten en is diep c L- :• r •:: s; -
Jrortgsn ..'i het u/esten dcor de verscheioene komir.uniatisc^-e ;:arti :r>n,
v,CK;ial ir Italië en Frankrijk.

C ' n z e houding tegenover dit kapitaal probleem -ioet gediktecrd t-aidisp
r kr.; i oer grotere belangstelling van heel Europa dat 10D miljoen f^-
r i'.'.- '.-an er. telt en onmiddellijk onderworpen is aan de UHSS. On orin-
f i - . i dK i pi^n zijn lue gezu/oren vijanden van het ideologisch kommij'ns-
!•:.- dat het. individu vernedert tot de rol van een blind nechsnis: e,
0<? stelling van de klassenstrijd, een zuivere materialistisch» or-
vöfiing v in de wereld, betekenen voor ons volledige valse thear.: en.
: ;- ?J jn voorbijgestreefd, zou/el door de wetenschap als door de :'>i-
:r , .-b^r .J f schadelijkheid is kwaadaardig vacr de massa. LTJOT un

Tv-t j . f r .k- \.-i?n het "kommunistisch paradijs" worden de geeeten op ce^
'•j; 'lir.pncr QGbraL.ht en de betekenis van het natuurlijk strnvtT- \;ar<
' \  .r.r:nr; v-or hpt geluk, de vrede enz... mordL misvormd. Bi jynv- j.:j
POOL ue -.'. :ntTiunistische ideologie met alle middelen bestreden vaonlt:'1.
' .'. i.s .'s vijand nummer den .
('•': politieke partijen die partij trekken voor deze ideologie rr-jeten
vordmi jnwi, des te meer "imdat deze partijen openlijk voor :;<3 i^p,--
r i i; i -rt : ücrie buitenlanders in Europa uierken nl. voor de Russis^'-t: e-.
..'ir-est .ünperialismen.

r- kciri-u" istische partijen zijn dus innerlijk noodlottig OP pn]; t in l<
\:jar,d"'; vcior Europa.

L.'i kpfrirciLTiistiscre pcrtijen in Europa niet vernield un-j
_'üLL-i'• L vreiadzame co-existentie van Europa roet de URSS qean zin.
L.-c- 'j D'ï r. reu ook geen vreedzame co-existentie aanvaarden m R t ren
>ViOi.:ur c is bij haar een politieke partij zou oprichten.

w'at de JjR.SS -elf betreft, haar binnenlands regisrr. gaat nrs njt:t asr..
V';n uit het standpunt van de Europeaan gezi«n, is hst zei 's 'ie^ielij '-
üa'. het konirunisme blijft verzwakken -, in uinsrufil vnn de ':crijn •-.

i's ^e_rel Jutpjji_6 ; UNO en Co-.

' s poli':ie;<e akhie ma^ zich niet verspreidfin in Hen uiere! djtrr' j i ̂  0 ..••
Lj!-.el t i - f - : ' ' end te zijn.

'"/•? wervii-j is e's uitdrukking van de onieriyetss opvattinc va r t:t"~ i-ji_-
,..-!.- li.ik-iiocraie ideolncie en hieruit komt tiy bescrno^^inr voe r t .-i-it,

•, • • ' ' . - l i t r - s'. l g pensen ijelijk zijp, het i^c.gelijk is .3igt§pen_B_ ,-jlu.L-j,..-
• oen en ten allen t j jds ^CJejia s p _£ I ,ij_i_: ï.. J_J.Q •

door de ^
•t ijp .:h.'i-i«l;» iüeo.1 Jr:if'.
;_:a l'.if^p irjno.l g.i8e''i >. ;i inderdaad qetK'U'J'fi .Tp het pü:-:>. L'l. j" v:.~. "'"-
01 ioiT:i.. us". r>'-i\r>.!i ^!5C!^tl?n 7e hst meeste L a J w n s 30- ' c.a i'..,. >i: • > : . r 09-
: :-_)l<Taf-ht..

• • • • ' ^e3st i.ypische vartBQr/nii'üsrc
'irc-pa : kap' * ali=ni(? er ko ;iT,unisne, verLierscon] i.ikt :;
: rJs 3H door ne JH'-j? 9-" C' i. .a antJerzi ids.



;.-j eigenlijk n lot :;adig Le zeggen dat ds beschaving ir> r-* '.•
:'i • berust op hst -abürieol profijt i waarop z& zie". . - : i f - ;

.. ' ;• -t konm.i. ••? fcfi-.r.?ft, het axioma van dn klasstoslr i _;o i-
• ':.t.ï. Anders ü'jr; da strijd vsn de niet-bczitteis on iic'i n- 1̂  •. ••

ik ••?!'. yar. do QCfderen van d" nozitters. Het is dus niot v:1: -
• '.T '. L i'-< dat - liberalisme an kommunisms - tuiee Idnolor.-; -•••.-. : • ..

'.• ..ij" in tegenstelling, met elkaar heel goed overeenkc in r-, /-L.
,..::• -s in zekere zin vervolledigen.

.'•• zijn vrin oozelfde oorsprong.

O r- i.'fci; is de verzekeringsmaatschappij van de «uereld.

t.;-.jpa ?öl /Lc!n uit de UNO moeten terugtrekken voor zuvcr a:'.t CTT.-
r;-;.--? beroert de politieke metten uit te vaardigen. De Linnnr.l ?•• '-
'•:• .!-ïn^eleger.hocicn ven Furnpa zullen deer de Europeanen .elf rnre-
.-.:•! 1 mardon, zonder voogdij en in funktis van de voorschriften U-OE.--

^o zelf zullen beslissen volgens de omstandigheden. 7c :.übL.?-
:••: 'ic. "i en de LJHSS het ook gedaan.

.ii'ds 1945 j.& de UNO een maskar, een werktuig v&n üe A^e; iKasri •••; -.f
"-.~si.schc politiek of aen tnoater voor onbekiaaroan ye

Z^i.-iri ni: ei r 'jude zuster, de SDf! die in algainone onver s-jh il ! LL. ".:...,1
•.r -'i i en, zal OO'K de UN'O in .rinechtiny uerduijnen. Rc-ecs y.irt. - -
c;;3;'r- tempel van bedrog barsten. IUE sooten deze ineunst ji ::.i. , :,..--
r"r: ;n door ons in hlok uit dbze anti-Turopese ondarneninr v-ruo t

, vT,L-;t,-s ijq baznldigde oamokratia ; weer aen nationale dpncV.: -jt j f^_

r'rft oc-TTokraLisch parlemontair ragiem in een kaPitalistif.ct'- ..'̂  : i •.
< li^ert'e rjerneennchet', zoals West fur'-!pa, i ; >;i.v_ nvernijdoi ;!_k _t£:_t
;;! hfcprsch.i.ipl ,; vermoed als pl'üutocrat U.. Met geld ia nn a-. . -:
:. '•arii'ei J _•!<•• noor:':r t zij kan alias kopan, zelfs de :>.:.}. i .i .: .-•- . "...

damokrat ie van i^artije" is nit't de u<are de:T,ckrrt.i.c- .
ki, repHak van ean "c

. ': i 1 L .r̂ .tr dan 20 jaei ^isdt za -Dest Curopa een schande» , :. __jr>
.„..:_!.» ijd'-ierf, 5-..l'aiidalori, gr^hraken ar,

>.: 'o 'irf-ie is voiorac'~t { ?c oiOrdt
.-.'..T;-.'- ^ojr de acr'<Lui. heel HR jr.acï't ^s ^^i!t3dlg in •••:.. :'
w. : •.•• v ir1 cru'oer.jpülj t :.n!:Brs, af'gascheidrn -..in hst '.'."ik i '
'r!.,;'j I.CQJ- ? v Qnf.v.i'. ! f ^roopen die dik ••i j', s vrrarnceli:'.:;-- ';

< . ,.-_.T-vep , hear interne verdeling - t ypioc--.^
. • c-nL, - laat het koniinunismf of <JR U5A toe
':. ï:ij di< ;••? die bcmeren voor Füropa te 'j

^.iet gcbcuiud worden duor de projectie - v, het
uten van de huidige westelijk* stelaels.



r-n volledige verandering van onze politieke en sociale structuren

1'ucreerst uiillen we een nationole Europese demokratia.
De Natie betekent de gelijks gezindheid voor heel het volk. Oe sc-
i.iale k] a^envördelinge, door het financieel kapitalisma uitgelokt,
dnor het korimunistne meer overgenomen an zoionl door de oarrjts als
•.i; o r rie tweede zorgvuldig onderhouden wordt, zal verdu/ijnen. iJr.ze
•4-\-. '.rat ie zal direkt. hiërarchisch en levand ati.in. Haar wortels
i-jllqp c' e hele Katje binnendringen. Ze zal op taee grondregels QB-
otcund jjurdan t de bevoegdheid en de raadpleging en de vcranttuoc,r-
'c] i jkheid in de macht.
. o u/aigeren een Europa dat bestuurd wordt door wettelijke vürnnt-
'joorüoli j .<en en door de algemeen bekende onbevoegden.

l '-«ze hiërarchie is deze van de arbeid, smnt deze laatste is de
vj..iordetoets.

}je ^loutocratie, da heerschappij van nat geld, is niet in staat Eu-
ropa te verdedigt»». ........ --

"Is er een fabel bestaat die vernietigd moet «orden is het wel deze
van de heerschappij van het geld (ploutocratie) die zich "deraokra-
i is" noemt, dit al* verdediging tegen het komrtunisme,

Gisteren was ze niet in de mogelijkheid haar tagen het faxisme te
vc-rriedigon zonder de hulp van een ander faxiana in ta roepen : in
.jcval het koinmunisme. De ploutocratie is voornamelijk het hBütrij-
dr-n vsn een gemis aan vastber?^-i'ihold. Ze koopt waar er bostrcoc-fi
1 not morden. Ze koopt de vrede door stukken ven haar grondgebied
i.? «ferkrf.en. Dit noemt ze "tijd inwinnen" of "politieke

Ce Amerikaanse ploutocratie lukt er niet in het kommunieme in Afri-
ka, Zuid Amerika en Azi'è in te dijken, ondanks de regen en de moes-
son van dollars»

[n ü/est Europa vermijdt dezelfde plqutocratie zorgvuldig het onniddel-
lijk gelijkleggen met het komnninisme. Ze stelt het uit of meert toch
dat -£9 het uitstelt. In feite geeft ze aan het onmetelijk
van de kcmmunistische omverwerping de mogelijkheid om haar in
staatsstruktuur te vestigen (pere, onderwijs, ayndikaat..,)
AlhQGael het kommunisme een bedrieglijk ideaal is, oefent net een
'jnbc-tiuistbare ihvloed uit op de misdeelde massa cv&ral in Je u,-e;-nl'J.
ffjfen d<?:'e botovering kan de oloutocratie niets tegenoverstellen,
zelfs geen ideaal dat ur op gelijkt, morgen za? niemand ui i 11 en utc
wen voor de ploutocrntie. Waar in haar ondergt' '; /al het raylf.'-: i!?.:.

in het bederf stort, Curopa zalf meesleuren.
r d« n;sna«3n die door 'net bedrieglijk idaaal van hot i;cr:-' u-

'•l^üip op het dwaalspoor gebracht zijn door het bedrag van '«at nr-vxl •
;ne, moeten we mensen stellen dia bezield zijn met en verenigt d o r-r
^lénzelfdE.' ideaal. Eur«^pa te verdedigen is alleen mogelijk lanr.s ris
'/ernicling van onze ploutocratische structuren die haar vBrzaa-t t?"
ontaardt.

- lü -



12) Van net Yzaren Gordijn naar een troepenlxnie.

Het Vzeren Gordijn verdeelt Europa in t»se.
Dit is het gevolg van de verdeling van Europa Ie Yalfca in
1945 tussen de USA en de IJRSS. Het zou onjuist zijn di- mr-
antwoordeli jkheid van het Vzüren Gordijn aan de L'RfS ^lieer
toe te schrijven. Laten, ue ever do aandacht vesti^c» op cJ0
lafheid van de westerse denokratie die, in 1939 de oorlog •
gonnen is om aan Polen haar rechten terug te geven, .Ja
Polen in 1945 aan Rusland overgeleverd hebben.

strijden met al onze krachten voor do vereniging van
Europees vaderland van Brest tot Boekarast. Oe • ver~.: ni' H'J,
door orn het even melk middel, van het psychologiscn Yzeren
Gordijn, dat Europa verdeelt, ons voornaamste doel.

ui j moeten hier de aanhangers van het bedorven Eurcc-a. na:>ü--
lijk het Europa van Bonn tot Lisabonne vcrnalc.cn. JUt be ': :-
ven Europa komt goed overeen met de fiautocratische L--iarc- • - . ,
In geen enkel geval verlangen deze ploutacratischb riicJ-dor.s
dat het Yzeren Gordijn verdwijnt.
Voor non is dit Vloren Gordijn een troepenlinie. P^iial: ze •: •-
ten det het tuch onmogelijk ie de ploutocratisch-j struktuTi.,-
in Ooet-Europa te herstellen, verkiezen de reactionaii-s nn ;;
Konservat.1 even er afstand van te doen en ze zalfs t:i- isolüj--' n
zodat ze hun voordelen in een dael van Europa kunrw het i. vr>
Ce stalling van de ploutocretische kliek is haar voorrsc'-^. .,
een deel van Europa te bewaren, liever dan het grot s? rur--_;. ;
rug te verenigen en haar voorrecht op ta offeren. i p iyi=i;_ri.
de schijnheiligheid van de pro-Araerikaanse pseudo-f!\. <•
aanvaarden.

Uij willen een rijk van Brast tot Boekarest, zij «illen o-. .-
ploutocratiacha republiek ven Frankfurt tot San f" r y n ̂.1-5 c c :: -
houden. Uoor hen heeft de passie van ds kapiteList^scho ai i.
de zin voor nationale eer uitgewist. Voor ons dominiisrt 'J/ ;•.
tionale daad elke anderR boziglieid.

C. ffleetkundige politiek van Furopa.

v») Geen verdeeldheid tussen dei Europeaner » het verlado • : i.

Weer dan 100 >niljoen Europeanen hobben het. fascis i'.ir•.. ;t •-•
leriaans regime beleefd. Hat zou cn/inniy iijn l •_• &-:.ï r-
de meerderhoid zich hiertegen verzet he«ft. l-^t ^P.J •.:.,"•.:
rig te ontkennen dat deze stelsels, np ^Qar d e n &?'•<.. - . •
namelijk op sociaal gobied, m«?rkuiaarcli.j'9 uier^tsn v - :>C' '.-ij

IHanr het fascisme en het Hltlerianr.s s'-else* t">rc•-.,-• :,.-,-••';
uit uitzonderlijke omstandigheden en in ssr ti ;ü ui i : ••
verleden behoort. De polemiek ovar d:> ondsru-'^rp ji "L»V* I
noch het fascisme, noch het Hitleriaans stelsei ra.1 7:«'r". ,^-
voordoen - maar het is noodlottig omdat ze de a-rok •.-.,£•.T.£.- .--yt
van éénzelfde natie onderhoudt of dost herlpven. DÏL h - - L - , • de
kommunisten goed begrepen, ze buiten dan ook •*? "woc.-u-' ' ..iv,
zoals "fascisme" en "nezi" enz...



Voor ons zal Europa zemel door mensen dje vroaqer fascisber
oj__kcnmuni8ten «aren, kunnen ojaebpujad worden in da veron-
derstelling dat.. 20 het v e r l o e n fascisme en
boven kunnen konen.

14) Onze politieke meetkunde t. noch rechts, noch links.

Ortega y uossat zei dat els man rechts of links is, in on één
van dia ontalbare manieren gekozen heeft dia de mens aange-
boden urordt om een dwaas te zijn t beidan zijn ze inderdaad
oen vorm van éénzijdige verlamming van de moraal* Europa
één zal gevormd worden door mensen die zo verstandig zijn
het rechts of links te verlaten, maar in gaan geval door men-
san die rochts of links zijn, «ent hun onveranderlijko pcli-
tiek stolt in hun overdreven neigingen en ritus.

Een links of recht* Europa ba t eken t Europa willens of wetens
en du/aas te sotto t er sn.

l/oor degenen die ons in de politieke meetkunde wil situeren,
met men ons als voorhoede van het Centrum beschouwen, deze
die de macht met het dynamisme verbindt en de gematigdheid
met het evenwicht.

15) l/oor een nieuwe en logisch» verdeling van de politieke par-
- tijen. -

De verdeling in lijnen van een politieke wereld die van ui-
terst-linke naar uiterst-rechts gaat ia volledig door da uer-
kelijkheid voorbijgestreefd.

Alle huidige politieke activiteiten in Europa moeten herleid
morden in 3 hooforowpen t

1 . DB buitenlandse partijen, enerzijde de Amerikaanse, ander-
zijds da Russische partij.

2. De verouderde en voorhistorische partijen, deze van de
schuwe kleine nationalisten.

3. De Europese partij.

In de Amerikaanse partij vinden we ongetwijfeld ds slechtste
reaktionaire kliek van de uiterst-rechteen en hst gespuis van
d a links en.

Zo ook behoren, in Frankrijk Zixier en Guy fflollet :̂i in Ftt:_
barun de Launoit en d« sekretaris van de socialistische iyr:. 1-
koten tot dezelfde Amerikaanse "ni •••". . Al deze moeten aan^ngr-
ven en bestreden worden. D« medewerkers van de linksen p n ds
rechtsen moeten bestreden worden want buiten het feit dat /e
rechts of linke zijn, zijn ze de misdadige medeu/arkers v.?n ;JB
bezetters.

Daarentegen zijn er mensen die van links komen en deze ba. als
opvatting bezurtiren hebben, oprechte Europeanen. Dok de >;ens<3n
die eens tot d» rechteen behoorden en deze overdreven neiging
verworpen hebben, zijn oprechte Europeanen. Deze mensen moe-
ten elkaar ontmoeten.
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Tegen elk raaverschil in de politiek.

Het is nutceloos het bestaan van de verschillende rassen *-.o
ontkennen, even nuttslooa ia te beweren dat tegenwoordig
deze rassen gelijk zijn.
Zo ook zijn de mensen niet gelijk t de onoeli 'i'dieid is -Ie
menselijke toestand zelf.

Maar alhoewel deze vaststellingen, of ze mi 1 1 en u f r.iet >br,
inval op de politiek betekenen, kunnen ze in geen qeva] als
vertrekpunt dienen voor een politieke leer.

UJij zijn dus om het in politieke termen te zeegen in üe
antirassisten en me verwerpen elk rassisme. De vast
van het bestaan van de raseen en van hun onderscheid i-, en
feit dat de ethnologische wetenschap toebehoort.
De blinden van links trachten onhandig het onderscheii! te
ontkennen en de blinden van rechts willen er een politieke
filosofie uithalen. Zourei de ene als de andere is

Ze denken niet aan de werkelijkheid, hun wensar zijp
of stout. Politiek echter moet werkelijk zijn.

Psssisma en antirassisme i tuteo valse problsmnn waar iue
belang in stallen.
De totaalheid van rassen kunnen we niet ontkennen.
Het zijn de politieke noodzakelijkheden van de Eurcpp?q ver-
dedioino die ons de weigorlng ven elke extra-Luropepis r^.-.i-
gratis afdwingt, of het zwarten, Arabieren of Amar ik^^r,
(blanken) betreft. Oe verschijning van het klaurenvii-.sisn't ••,
waar duiaelijk hst verdringen van het blanke ras getild mor H,
zelfs door de Marxisten van Pekin, brengt voor ons ae'i û;̂ -'•4ĵ q
van wettelijke verdediging met zich mee.

Europa, in alk gaval, heeft geen behoefte aan rassisme om haar
verpletterend kultureel en hietorisch overwicht te verrecfiL-
vaardigen,

Tegenwoordig is het anti-raseisme van de
niete anders dan een machine dat bestemd is om Europa ts ent
mantelan en om in da domme gesten een complex ven schuld t "2
wakken, gevolgd door een politiek

) De Europese condensatie, dichtheid van Je t oen enen d g ••B̂ .hJ .

Furopa werd, door da drang der omstandigheden, tot «. i'j°n >/^r
borgenheid gedwongen. Elk van zijn delen heeft üpE.ripv>rj!sc.,.
zijn kolonialn gebiedsn verloren. AJIGS ainrligcici • <-•. '̂ i..'. n.;
het verlies van AlgeriH. Dit betekende ean ^mmekc?! in ,.«
schiedenis van de Europese natie.

'Uenneer vroeger de Europese kracnt zich verspre ldri« -m ;-.<ü»:
macht zich over heel de aardbol uitstrekte, in ba&r -«cht viv
daag in Europa gecondenseerd. In strijd met de elge^cne op-
vatting, zou het verlies ven onze koloniien onruchta1. r&eks <-:
op lange termijn sar goede zeek zijn.



Men b<-2t de anti-Duitse torok, het Frans nationalisme, de
Spaanse diktatuur enz. t. uit,
(KIen veraekt zelfs als het mogelijk is de verdnoldheid in
da Europese naties : vb.,üe hulp die door de kommunisten
aan alke beweging CUE voorstander is voor afscheiding ver-
leend .uordt.

De nationalistische hardnekkigheid heeft aar E-jropa al
haar koloniale gebieden gekost «,

Do eenvoudige optn1 1 vt g van de kleins nationalismen kan
geen Europees nationalisme ten gevolge hebben.

Zoal s het kristendom gean optelling van de verscheidene hei
riendomfnan ia, zo zal uit hst bijeenbrengen van de smalle
Haine nationalismen nooit het Europees nationalisme ont-
staan.

Oe oude nationalisten moeten niet als vorm, maar als ^a-
teriaal gebruikt morden.

7.s inr.eten naar de smeltkroes teruggestuurd worden, en na-
dien opnieuw geplet mor dan om er een homogeen geheel van
t R

Diegenen die zich tegen deze hervorming zouden verzetten,
zullen op dezelfde wijze als -het kommuniema vernietigd u»or-
rian. Zoals deze laatste, zullen za een element vormen det
schadelijk is voor de geli jksoortigheid in Europa.

Historisch gezien bestaan de kleine nationalismen niet muer,
zoals ook het geval is voor onze vroegere koloniale gshle-
den. Het verlies van Algeris heeft bijvoorbeeld de histo-
rische dood van hst Frans nationalisme verzegeld. Hfct mus
batrekkelijk billijk en verstandig in 1939, toen de Franse
direkteur in Salpon, Rabat, Tunis, Beyrouth, Algerie en
Dakar wapperde, een Franse nationalist ta zijn. Hst j 3
echtRr bslachelijk het vandaag nog te zijn. He* Frans na-
tionalisme is geen werkelijkheid meer maar loutsr heimu/eo.
Oe verloren afmetingen van over de oceaan kuni^sn op dit ko^-
tinent teruggevonden morden.

?r) Teg^n het Europa van vaderlanden, dat het Europa v?<n groot-_______ vader is. __ _____ ______^____ _____

Europa moet één worden. Het verenigd Europa of het Eurcpa
van vaderlanden zijn begrippen waarvan de onnauwkeurigheid
an da ingewikkeldheid het gebrek aan eerlijkheid of aan
zuiakte van degenen die hun bijbedoeling verdedigen en vsr-
hergan, inhoudt,

Misschien zou Europa eerst een korte periode van federalis. -r-
moeten doormaken. De Europsae atatenbond zal de overgang zi.
van het Europa van vaderlanden - dat niets andere ie dan h? t
huidig Europa - naar het verenigd Europa, het Europa van de
Europeanen, nl* het onoverwinnelijk Europa. Os federale for-
mule mag in geen geval beschouwd «orden els de laatste stap.
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ze verbortjpnheid ïicaft ons tot nadenken ijosteiid.

3!' jsar i^lc-Jnn uaj> pulitiek gezien, Casablanc?.
dichter bij Parijs :Jr.>'' Frankfurt bij Nancy - Dertir, jaar
jel oden jas ook ffietadi dichter bij fintmerpen, dan Antiaer^c-i
bij fusseldrrf . Dit alles veranderde. Vóór 1Q4D ma s Cj'-.on
al-7 esn groot appartan.entsgebouui, vuaar elkeen per dt-ur ',,• .f*.
cüo op de r;traat uitgeeft, nvaar maar binnen qeen c-.' .o i r - • •< •_•*
tietstaat. Onze deuren naar de buitenwereld, naar Psië PP -
prika u»erden afgesloten door de gebeurtenissen, we ?i jr v
L! 'jongen gefeest er nieume tussen de Europese provincie:. ... r.
te maken.

:i<? honderdduizenden Europeanen die me naar Indië, het c'ichr. •*
Uosten, Afrika ün fisit gezonden hobben, zijn nu in Furi-'p.j
ter beschikking. Hnt is een gunstige toestand t rir> dir.ht-
'H-id van de Ecircppsc r';acht heeft hiermee gewonnen.

°p lietzalfde ogenblik verspreiden cle Verenigdü Staten
t;n worden za uitgeput in heel ri& u/ertild.

De denkbeeldige Europeanen.

1 f? ) ücpn diplomatie in een .•— : 'i reide orde.

I-lat is nfet alleen du/aas, maar moordend, di; rJiplejsnatiekc: , .̂
litaira en ekonomischa regelingen tussen EE.N der F-uropesü
]?.nden en een buitenlandaa macht, in Amerika, Asi'é of Afr;k
te dulden.

Elke wijze van onderhandelen tussen een Europese partij ;.n
üen buitenlandse macht verzwakt ons»
Lan militaire regeling tussan Spnnje en de U~A, een ekon^mi
akkoord tussen Engeland en de LJH35, een pc.iitiekf r-3gi-li ••':.
SGP, Duitsland en de uSA beteket en een verraad voor Li rf ;-;'..

Onze ui jenden u/eten het en ze moedigen c!it spel aar,
De USA herdelen met opzet afzonderlijk mat elk v/an ',a ru.-. ,.
se partijen. Hnt is in hun aiqai belang.

Furopa moot zirh ondanko alles altijd als een ger -^on-r' -app. -
lijk f>n globaal ELuropa voordoen, zelfs el bestaat ;je i .,r:.vi'-
staat nog niet. Het is aan axioma, een beve] \;r.n hanr r<o;
tl'ok. Onze Russisc'-'B en Amerikaanse vijancen spü^ul^r '-n o;;
ce laatste sprongen van het klein-nationalistisr'-, Rv;t;7: 'ÜL .
hebbon hier nogmaals een bssujijs dat rie klaino nat ionzjl ; ;: -.- .;-
het. spei van verdeling voor onze vijanden bet eken •"•<••..

Oa Europese vijanden voeren een politiek van
dat c;ans EuTupa aangaat.
Ze zijn schijnbaar meer "Europees" dan de bekras p er- ^r'*.i<-?. r
ten die niat in staat zijn zich van hun geboorte!, i ar.;! l.. i-.'-; . •
'-o maken, maar menen van gelijke tot gelijke met c!c tr'. t. - n - . •-.
grote blokken te kunnen onderhandelen. IL'at is een Eurrosea --*
tegr:r,over de USA of de URSS 7 De bekrompen nationai: 3^Eir, f • . j
het aeste uiapen vnor de U5R en ds URSS tegen Eurcpe.



L.c; ontwikkeling van het overlopend federalisme, gevolgd var
cop \.r i" niging, zal zeker toegepast worden in geval dat de
t-vi-jstanci 'JJr<?edzaam ia. Integendeel, indien Europa, gezien
hri rjunstig "icment in de gsschiedenis, moet verlost worden

revolutionaire legarstrijd zal de overgang van de
toestand naar de toestand ven vereniging ormiddel-

i'L ju- q eb HU r en.
PP/Ö partij zal op natuurlijke wijze tot een eenvormige
s'-^at, nationale Europese historiek, omgevormd worden.

L'r ;>t volstrekt oen einde komen aan de kleinburgerlijke
of. wetting, dat het leger gescheiden moet morden van de po-
litiek, Con revolutionaire opoaitiepartij die op dit ogen-
b.": ik in scn heilzame wettigheid leeft, kan morgen geroepen
zj.jn om onmiddellijk het kader van een uiapenverzet te vormen
.--•nr een wrede bezetter. Indien hij in dit verzet als win-
ner uit de strijd komt, is hst om aan de macht en tot de
v t raiezonii jking : de oprichting van de eenmaking van Europa
t- komen. In dit geval zal de federalistische tussenkomst
' ist bestaan.

Anderzijds moet er nog op gewezen worden dat diegenen die
hot koppigst zijn tegenover de Europese supra-nationaliteit,
bijgevolg de welwillendste tegenover de supra-nationaliteit
dor VnnküRs zijn.

21) H't zogenaamde Europa.

f.ijirpe is zo vanzelfsprekend dat zelfs hear beirtters ver-
l-'ücht. zijn de Europese taal te spreken.
"r bastaa* een groot aantal Europese organismen, verenigin-
?-:r en Uringen. Europa is in de mode en onderhoudt een groc.t
aantal liefhebbers en intellektuelen. Uit dit besproken Eu-
;opa, ujt dit Europa van verkwisters kan nooit een Isuend of
.i'.Tikend Europa groeien.

I;vlion --.et geloof in een Europese natie de majasa. dDordronnen
M_ocift en de jeugd ervan bezield is. nl. indien er een Euto-
pcs? mystiek en een Europees patriotisme zal zijn, dar. zal de
i'.ropese r.atie ontstaan. Het echte Europa zal ni„-t door ju-
risten of __ voortgebracht worden t ze zal hat merk
/ijn van vechters mot het geloof van revolutionairen.

•-.'>'•. rlsio reae wraken we het theoretisch Europa en htt wettt:njk
r^ropa ;'f!r- Staatsburg dat reeds esn dubbel verraad geplaagd
'••HL̂ 'i s /.G heeft Uost Europa aan ds komr,iunisten achtergelaten
"••• /t hneft de totale onderworpenheid van U/est Europa aar
.J-i:-ihir.Qti-r« aanvaard.

27} ;iv >.-n natie zonder nationalisma.

Tndion Europa, om haar unieke missie in de wereld te overleven
en op zich te nemen één moet worden d.w.z. één enkele natie,
don staat, één land moet vormen, ia ze verplicht de verdeling
die er tussen de burgers bestaat af te schaffen. Dit betekent
niet dat ze daarom «en eenvormig type most aannemen, mat in
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tegenstelling is '".H t da Europese Qeest. Pna doel is nor; >. •
_!"'. i:e v ruch tba re verscheidenheid. !n andere t f - r ^ . e ; - , d>? :-•
r, i B 'K e ("j^nmaking is dn enige ernstige waarborg \/oor MR t j v i s
. i > - ; . van de tluropese vrErsche iderhEid .

r r i UT 'Herpen uan cle USA en de URS5, zal Europa u o r k «j. i j 'v • . •
; lui", en aan r jti c,rond qul i jk gemaakt worden, cF'jol L.n c i f '•''-
k i- i.- s e - of op de kominunislische manier. J i j moeten nos ~ '•
ooi-sprong en vertrekpunt de ut-rkeii jkneiti var, een Li : rc i . - • • '
na1 .ie aannemen uart er is QHen nationalisme /o n dn r •••r». i i i
•.»>?n natie zonder grondgebied. Itlan kan geen Curnnirr.o
•. ,:.!'.3t zi j^i al? men geer, geiocf stelt in dB ue rke l^ jn
L,,;cpa of' uis UJR Europa in • cia klasse jan "mogeli j v i>^. ;
schikt .

( l'^e uaarneuoi le aktie bagint inot het geloof en n i ' i !
".-.ü'jeJ i jkheid".

L ^ r Europa van naties, v/an vaderlandBn of staten 1-3 o,
.;ant :^G ontstaat alleen door akkoorden, verdragen v.
.•u-.:.!sten die zolang bestaan, door het feit zelf da- ?p.
'-Is 'dat de ujerkcli jkheid van uerschillsnde or t B t, t; ! •••..••. v
'^B r ' te lde per t i jen op de eno of de andere manier bfi?tas
zic^ aan toeuiijdsn.

'5,.^ -»r, ,
-:lk2;i:

: e r

Bovendien, hoe kan deze mcnicjvuldiqreid van bijzo"rtfer? yf:r<" ' . r :-;
..;€'fi mpl elKaar in overeenstemming kernen an ujie za^ '•••et . : . • ' • ' ' ?

HtAt j /griürlands gevoel is nochtans een fundamantel ' - . ^aai• ' - -Lt
• u ropa r ogjg heef t . Het is dus var, belang .jat et b -u rc^.p'rn -
f irnalisten begrijpen dat van Europa te hnbden er: t a a i *.«•- .:
r <^n r iE> besta rnenier is om van hun eigen klexn vai.er l3n•' '.-'--.
i "j .d tin en het te dienen - van d & \, v. ? Z •„'•.• j. i l.''-n -
• i* nat ional isman r«l nooit de hogere en ni -1za'.i--j ' '*r. :>:.<-:-
'. ir dne gevoeleria kun^er voortsr tsnpHP.

!\ivopa zondar na tignalisme is unniogRli jk. fis'; i •-. oc-t ' y •. i - .»
b r: u, r i p eiien aan de "buiten adem y&kurnen" linkse'1, ri :-v :-, •> ,: "i
i-, hut tegenstrijdig. Utet is een n?.tie zander r F .. i nr ,.• i . r . -

; •-. ataümbeuiapeiiinq alleen ir. hanünn va'- _ i . : ;-_!! .yj'-ip--^ .

:'. .:-.•;, n r en Amnriker.en vul l t i r', <a,-n rj..'itsr- .-. i • u: - ......
!. t' r. .•;', r; a u- U«^ ' itt Lnr.t1 > ts L ' .C ' ','jrs;.:": i r « . • i .

' i i - • •>n i r : r ii:anen jengsri : "u;i j ï i jn r-, L ^ - r c ; •• < •. . • • - • •

-. n ..'i.1:: Lgan . ii,aarop .• i. j on-; . ie t ' - e vc^ 'v .v . ; . • : ' ' " • :

! c_^np : "jullie hPDDen ynen atc: .- ' r-ó; ," i- : - i>- .
• • ; aH'-.kcndigen dat Europp. «E-'i al., cu: inricht -i o o t D' - • i

• T -.nt'er i'est r.uropa haar «icjor. kracht IQ B - H r . - i . . : ._•
\ 2al elk vcoruiec'-lssl dat bestaat cm rionr . ;• • • '

, qesn zin cnesr hebban.



,'-.71311 rt-_ Turopese kcuniriunistische leiders en de Russische lei-
i •--• •;.•;: T ; : r dezel fde redc'rsrinq gebruikt in Dost Europa.

i.--t ,?P: ' • • - - p.ntu.'rord Qelct : c!e atoofibEi'.'aper.^ng rncet aer de
i-'_rs..; ' j «'•• - .mroijpistische nachten toevertrouwd uior 1'̂ i T; a t
r . l : g ??•»/•:.•• .3 : "-.et turuntr^-ken i/an htt Rode teger.

!v- - - ' J i - a i r o ontwapening var> furopa z^als de vocr'j
'. o P. u t '.<5t heb. en, bemuat of anbeu/ust ton nat s v«n rnoc'-cf.;.,

;. - ,-;.?• r- ~. • -.idadiqfj riotaeaheid. Een militaire leagte leirft on-
v ; rru. ji.'«] i j« naar een ,'iistor ische zelfmoord.

i 'Ja&rnrt^Qen fcetf-kent. da instelling van een Europese
•j.^en ifn vcoreorst de 'jaarborq voor een evenwicht in de
~ : -L : «n v. •_ rvr)] tjans hot v/ertrek van de bezetters.

""••r r.,öürij:kt ^yon granaat tegen een vijand die slechts o\.
p-iKBle irEt^rs staat, men gnbruikt evenmin ern atocmbOT» tegon
-*nn vijand die ?ich op ^C kilometer bevindt. Alleen een dwaas
7 au een ür;jcmoorlog veronderstellen tussen de twee Europa 'c, -
oi?.nneer nen de tecr-nische gevolgen van zulk ean oorlog k^nh !
- het zou een fjemoenschappeli jke zelfmoord betekenen.

bezien deze toestand, ujat zou het da Russen of AmErikan*"; op-
brengen met elkaar op cns grondgebied - van Boekarest tot
Parijs - stri jd te voeren om de bombardementen bij her t;; v c r -

'cor ons, i't-st. f.uropeanen is het veel minder gevaarlijk :.s -j.-. -
ten dat üe bommen in handen van de leiders van Praag zij: aar'
i c- handen van Moskou. Omgekeerd, voor de Oost-Europeanen is
'T?-. t duizend naai minder gevaarlijk te meten dat de bom;-. on ir.
Banden van r!a leiders van het U/esten dan in handen vwn ae
Mürikanen zijn.

DP tiuee l' ..jr opa 's zullen, in geval van een konflikt in de ue-
• .*id ;:f een konflikt tussen de USA en China, zich vnlstre-.t
rt?'.:Lrf.<iJ ••-'erklaren. Dit is slechts één etappe, een reaiis-
tirscht-. , üjar ü9 eenmaking van furopa, het is in neen geval het
•••L'idfe.

••( se~' r '-'ji aak tussen de ta-ea Europa's zei oneindig veel gornak -
ko l i j k - - ] ?i.:'r> als de tu/ea bezetters varduiijnen, v r f ju/il1 iij of
--r^r-n iiuü zin.

2-'iN Ho _ r'UjL'Blo _ _ bBzettin_g t hgt dubbel verraad, da dubbele bavr i j c 'L i ' i

'•• - ; o \ /6 t Huldiging van Europa en haar bcze f - t ing ir 1944, pebf-v.j-.--
.•(.- ge J i jk t i Jdi.g. fja 1945 merd de bezetting behoorlijk cip t c ^ c

di'Or d? LiSA en de UR33.

P/n bnvrijdino van Europa zal eveneens op gelijktijdige u/ijze

Hat i? blijk geven van kinderlijke politiek indien uie denken
•at Rusland Post Europa op oanzijdige uiijze zal ver laten.
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• ,'-.•'•'.. c: *~i hr* i/e: Irex yen de Russen verianoer, ••loê^'-c1 . : . - • •
: - t rek V2P 'is Ar-erikenen eisen, en rungei-.eer :„ "jsr. :••:

•y-" • j jrkirs ™et d;> üu-zetters betreft : degfinsn 'in zich
- . • • . . . . A-I..? r i'•<.•: n e n vcirKOpön, de "Atlantiakers" zijr r.;?;-

. ' • ; : • '•••^-achtt-ü jk a J s degenen cue zich aan d? Hut.-nn - j < = i \ - ; i

•: >., Mbeie Levri jdinij \/an Europa zal ondermeer gebeur^ 'lo
'o * • • - r scjpzinde aktie van h-jt flesten die hei ver t rek va- 'o
\ • • • • • • u/illen «n van het Jester aia het uerirek van t^^ jvre

' • • • L ".•••oufir^r?!: aan dR cohesie van OPZB vijanden, r j c.

i i , .vjaten het kommurisme niet met het oog van een
. , - . * :. ^schou'jjen nl. door 'Iciskou, Pakin en Belgrado s s i .IR- in

-. ! • . • * : • l'iie /a.i t» F-topuen.

t; v.v.'ten koudweg dra interna tegenstrijdigheden in rin komnu-
'-, .'.,'ichi: L,sreld uitbuitün on met de verschillen. Ie ko^-^f-lii-
LV? •• rjp verschillende taijze onderhiL.: .:.j; :JH .

- • " •ze ?.'<oriji'iisrrhe betrekkingen met 'Vost Europa rost'; > zich
'~ ; - j - , f i'büclc op een volledig aridtru inaniar ontu/i^ksi-jn d£'<

- «j f Je betrekkjr.t jen die n.et de Ui<SS zouden y

. ip-jjel hpt redalijk is Oost. Europa, on'-J5r crr-üiost
»>£: VUT nuaarcler fe helpen om haar vrijmaking \i&>- ''.

• t i> "ioed i g G'1 ,.'•".•";•;:'>. men zich daarentegen onthoüsr;n i-:
- . £ ; • ' > « ; ! • indi.i3rri.ee'! orgaan te verstevigen.

in
.ju. mnnt^n ve.irsteil tn en aan üe kan:cic.nis' i sc".o ici'.:;ti.j
..r: r 'ü3' --..L- r opa Detrcutubare voor -.'aarden aanbieden, i n -.JU-T.

•••. .-. i<u. : ' j.v.?L?iie voccdi j itillen vK

f - ' :jr.z= C':jr.-r, zi:n ze op de cerstt plaats L M r c- pee" n r ' ; ' r.-'ar-.-j
;. :- ...':: n i s; t en.

T , • . . • f ' ö5 sa.iiK'r'&praak Oost.-Liasc vulgens orde van z^^^ '^ l :.i;
iveau v >n LJP bc?öttendfi :^ac^;ten van turcpa, rashin. te".

; •, . ..jókcu, veri :upt, moet de sar-cnspraa*-- P:.:.-i'. -;..-E ?• vci-.; ot
; • : ; • iv- i-ar ar , t';cst-n '--r ;-; ^r; onze t )E76t tc "c :if ds LSi.r'f. ir : ï f - • •' -

• - •_. ICC^K volgorde v&r lopen.

" r , . ; L ^ ' s ciorgen eer nationaal-kon'-ion j at iachfc -;ttjlsi: van ' - ' 3 ' -
r.-jrr.pf.i i'ich bedreigt voyit v)oci GR" nji-üiyQ aanv'ii. var. ; .<<t
: - .-• .-.; Eü'^r: inperial istisch vlak en ZP om huif. v/riuqt, ":ÜP.
- • . • * . t.ur.-.pa, ds motst üitgesprc^er. a r^ t L-^ om-nunj ••, tnn, t .-i t •:•[..}•.
-•u- r • •'iiri'-sn R r i hfiar als vri J>ii l iyer - t t j . lon O:T -^-.t ü3 u a;. : - ' r-:
' '•• :.:.ri J'jfsn. Hiar rnoet zonüer tiuijfei UK r.ationale Curr.pbs-j
'•. - C - J : - e t . halen op de u/eerzin van het kommunisme.

?6 } ''•- vluehtelinqgn van hat oosten : ereburgers van het mester».

i ü jluchtelingen van de Oost-Europese provincies u/erden door
I;L- .j.?st- Lurcpase provincies min of meer "liefdevol" ontvanger

- 19 -



; ; r ism VOJT DOZP uitnewekcn broeders van het (lesten, dis
f >. r. r 'TE*, 'jr-ste<-. komen, een onmiddellijk Europees burg-^rsc".?ip,

••'-j- 'ie" '!P '.c'aglheirj van de politiek» - on burgerrechter!
- "^'t .r '-f^^L 'L'ast Europa.

• v!-;. ..'-t elj -H/jn uit hst Oosten zijn thuis in het 'i'esten.
••-• •"•• i-fi r,:. t-* ..julden dat ZP vergeleken uorden met "draag-
. • j* e . r "'.'•• n4e l inqcn",

' : • ; ; : ! ' ' is i n . i s n uit de Oost provincies, jullie zijn ^

>.3or D-, P is Europa anverdoelbaar, het is het eerste postu-
>•-•-'. t v ;:<r. .r 70 leer.

' • > • ;:•(. l'ti.i'l'f realistische noodzakelijkheden, die ondernen-
'!<:i.irc-n m ;t, OP konifpunistt n van Oost-Luropa met zich kunnen
• - • t :>r---~ ••_:«", mc.-jen ons op geen enkel ogenblik doen vergeten
•Ut r r,..» o zorc, en dankbaarheid in du eerste plaats moet go^n
. T.:.T i i j üie v/oor efjn anti-ko:;iinunistisch Luropa goijverd reb
.jov, ..-t vluchtelingen uit het Oosten zijn onze broeders. O
' i .••::••> - j - i : i'tischc leirlers uan Oost Europa zijn mogelijke of gb-

r.-..-"- door de verdeiing wan de u/ereld, het evenujicht tus-
^F - ^ .

ff: rn ouer de vrede spreekt irioet nen nauwkeurig a'T'ge-
..i--:: 'i>;-ikf.' v/iecle man het heeft.

!<«• os '"nviptischo ,-rede zijn, hstgeen voor velen ,Tr,j«r
t!». jTsri'i var, het kerkhof betekent. Het kan ri^ AmRrik^a^a

.ir /Ijn, .-.i.'.ü.?. ds vrede v/an de vergulde slaven, naar -.:ia-
Li'- U. jfcc./al. Hf;t kar de Europese vrede zijn !n nnaf..ar-

.1 ;';"j:.: m vrijhRid. Het is de enige die u<e asnvaardrrr.

.' ..<-• 1 11 1 - vrede ;iocr een verstarcleli jkp daad er. riet «oor
r.' 'an iva'-rheid. ;';9 verachten het geweld rr.Edr iue -iaar-

, «juant ciIJ-^en ;1ü .-nacht laat dn vracelit' jern"8-i> : T

•"•"• i - v e r de vrede sprsekt kan men n a t u u r l i J K ook ^- '
'. \-\-r'. •:•; i - . snieren onder^cT^iden om haar te : c-raike1".

•- ar i'.cnr eet f>vp"u; ic^ t van iaa r ;htsn, naar riet rioor
. « • • • . - . r i ün re ik t m o r d e n ,

. - • • , - • l : ^ ^ : . . va-» mach ten > ^ i in Ja hele « l in rü lü ut i aTzen l i ji< t
• - J - . : J : t t , »e onr i f t r de hfjr»*aa.--cle m a c n ^ t n : C u r c ^ y , dB '.'er.;
= i > • ?.-)-• , ' - i j s l a n - i R n C h i n s verdeelcJ i - ' . - r i i t .

i . ' j >• ün:: tandvas<: igheiil in de u/ersld Ls te ."iariken ?'jn t j e
^ i r ' ; j ko t:is - in 194 F) iju<is het riet 20 - var P ,03 k u o ••-" •
' r^ l ' - j r en de mersld in tiiee invloedzonsn te ve rmeien .
r ^ ^ r ! die verdeeld is in tuiea "neet vervangen morden door

' i . :elr! verdeeld in vier.

li jking van Europa.
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26 ) Europa ; een republiek' die één is met aan kaizerljjkb roeping.

F^repa mag noch de optelling, noch de samenvoeging van kloir.e
naties zijn, naties die afzonderlijk als leenstelsels b>3s*.ujrd
uiprden of die als landstuk die haar zelfstandigheid, haer y^ar-
rocnten en romantisme wil bewaren.

Europa mag evenmin e«n verzameling van door angst gebonden ste-
ten zijn, zeker niet onder een voorlopige en onzekere titel,

Europa zal één en ondeelbaar zijn. Ze zal een geheel vemen
Jat. docr «ezenlijke partijen - haar provincies samengesteld
mordt.
Deze partijen kunnen afzonderlijk geen volledig besfcas" leiden
i»ant ze vormen geen geheel dat eenvoudig verenigd werd, ^K--T
partijen die EEN geheel vormen.

republiek, Europe is door haar macht en ovptuucht q
ciujnngen tot een keizerlijke roeping.

Het rijk is zou/el esn gemeenschap van kuituur als BÜP, jiur.-.trcri-
schap van het lot.

29) 'JJij zijn het mettiQ Europa.

ue zullen ons niet tevreden stellen met een Europa op papier
nn r.cn minder met een staeliet Europa t enerzijds een sc-rt
r»;: drikaans super-Panama of anderzijds een aangesloten provinc1.
\.<s'-. Rusland.

Zonder onafhankelijkheid is ar geen natie mogelijk.

ALle Europa's, die men zich tot nu toe ingebeeld heeft, rijn
slachts gezichtsbedrog, want allen zullen ZB onmiddellijk

gaan zonder hulp van het buitenland.

Het Europa dat mij zullen stichten, is het Europa va^- ii'ensen ;U
DP on3 grondgebied leven. Het levend, uierkelijk RH broeder!!., v
L ;ropa, het uiettelijk Europa.

DB .wettigheid behoort aan hen die eerlijk voor een r»c!itvs:Tn .*'.
f aak ŝ tri.jden. Zoals in 1956 te Boedapest, maren de r.eldhaf t ij
'•ongaarse opstandelingen het wettig Hongarije, zijn ork

Europa,

Eurupa op het punt een historische partij be uorcisn.

Cm een Europa, of een soort Europa te stichten heeft n-^,
vele formules geprobeerd, de economische formulg met r.nsr l'..1 "
raai-burgerli jk postulaat van homo econo.nici"» de fnrm^lü v«-
vederlandsn, van natisa, met de terughoudendheid aln fijO- ..'',
ling enz...

Wen heeft ook een poging gedaan om Europa op basis van eer h<
sanoe natie te stichten. Dit maren de pogingen van eer FV^-Ü
Europa onder Bonapart en van een Duits Europa ontlar Hitler.
Hierop moet men niet meer terugkomen of ook niet op hopen r^t
er terug op gekomen urordt.
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lien rijn ze reeds mislukt, want geen enkele was de juiste c-p : ..•
4 j n g voor het voornaensbe probleem voor een politieke édpheici .

die wij voorstellsn is duidelijk en de eoeit ii
4 p -'-.-j?t j s dringend een Europa te stichten) s het is L e s 3

Partij.

organisatie bezit dezelfde vorm als dnzr ^d' >
( .•cjkc.i-'Bt.Ige Europese staat, waarvan ze de vooraf bealdi- ^ en •;
i rrfild .n het klein is i het is de volkomen natinnalt iVcopep» ;•:.;-•
"ij, lüi-gs aan hiërarchische uieg en gecentraliseerd.

In de gi ond balaven de besta Europeanen Europa voor net arts4. ?a--
uan »..ïn Europese staat.- Oe partij is in zekere zin eon snert -.-on
i '.Ai ~rjtaat,

"a E-.-rppese partij mag geen uiankelbaar en zonderling menc-sfel i.:.jr>
-.nciBr r.Tt teken van ean denkbeeldige verbindinq : het is ton - rga-
: >3,T\ yan strijd onriar het taken van da dorheid.
Kon t'ri..t.i.fike éénheid kan niet ontstaan uit ten fedaralp pETt^j.
De D,;:tij is een noodzakelijkheid voor de éénheid, runds* f-.afj •: -*-
"icnaJü afdelingen «lechts een deal van het Qchael vrirm^r; o4- i.-
•.,f:Br rv.-vai '<laine gehelen zijn die aenvcudig narrp;ngtjbraf:!'t w<:. • i - - .

"nn -"oct de ijdalhaid van da partijen, dia zich Europees ncer.r>n,
maar die in de grond verdeeld zijn en in funktie van de huidige
sleine ngtionalismen zijn, vertBerpsn. Er mag geen cprako zijp de
Duitse Europese partij en de Franse Europese partij gewoon sâ fi
ts brrngen. lüel moet men trachten een unieke trecht van gedachten
en daden te bereiken, zou/el in de Duitssprekende als in de Tr?n:s-
sprekcnde partijen.

Het gaat over een partij die, alhoeuel politiek gericht, (voer dt*
organisatie van de Europese gemeenschap) voor alles sen hiatc- i s er s
partij is.

Dit ujil zeggen dat alla politieke strekkingen (uitgenoren rJe jrr.-
munistlsche en de pro-Amerikaansa) toegelaten zijn op voormaardc-
dat v/ooraf als hoogste met het welzijn van Europa als polit: =:'-.«
f^nheirj en gemeenschappelijke staat aanvaard u»ordt.

Het ia niet tnoqelijk het op een andere u/ijze ta doen, *ant "_ ,.r--;pa
ral ir> het bogin niet kunnen gevormd wordon door de pcilitiei-e 'ar-
tijen die ronds bestaan en mal elkaar in strijd zijn : er ! " t>ó'i
pcjginv.Ti voor het oprechten van een socialistische Curies, ai-"
ch.r l -j-. u'1-deTiacratisch Europa enz...

f.jrüpa zal geen vergrotu projectie zijn van de bestaande n ^ : : "yn.

üuze partij heeft als vertrekpunt UJest Europa. Het is ar>n v..̂ '̂'̂!
part ij' omdat ze de anige is in hear soort en omdat hut Kr.-öl ; ̂ r TJ
betr.?'vL (dour haar deal). Ook omdat ze de «aniga palitiekf : :;•'..: j ':::•,
die in staat is al de andere te omvatten.

De fnnTule van uniske partij is onontbeerlijk voor L-JKE rev-:-1 uti • .
h' e t. gr:at u/erkelijk over een revolutie»

Het objectief loont de moeite : het is agn zaak van Invan c r ro:n<
•••oor cis Europeanen, De Europese partij is de partij voor het pu-
bliek heil van alle Europeanen.

»«.*»^~*. .»=*=»**.=» - 22 -



K.iuWi'lijks 20 jaar geleden, eindigde de oorlog . Sovjet-Rusland, de U.S. A. en hun boudgenou-n bevrii-.u-e n t rop.i
\; -i'-i uatiOiiaal-sooiilisme en het fascisme.

;i ' duod^iihioftie Europa, overdekt met ruïnes, telde tientallen miljoenen doden '.

!Ai!Lif!',;rijkc rnijlpaal in de geschiedenis der Europese naties, die uiteindelijk - maar UMI .veUrc priiae - V.'.r^en
dar hun Li i rg» -rcorloger hen allen, overwinnaars of overwonnenen JP. ellende en onde.rjjj.ij gesleept r?--.^ <'.<•».

NOOIT MEER OORLOG .' " was hun devies.

A'k-s was echrer nog niet verloren : Europa had nog zijn 'Rijken" : Russen en Amerikaiur. ly loofden i/d; alk- hulp
• - ' . • • • i d,: wt-ïcropbf-nw.

vO.IHN ME l' DE BRVRUDING ONTSTOND EEN GROTE HOOP OP VERNIEUWING EN VREDE :

Dii l u J iwé l i j k ; 20 jaar geleden. Helaas, deze grote hoop vervloog zeer snel . . . zij Jie rie oc-rlog «;cw.,i:i;'-n h«ddeu
•v'nst:e:i h u < ) overwinning uit te baten .' Zij die de oorlog gewonnen hadden, waren geen Europeai,:n

"! e ia i ta ware i : Stalin en Roosevelt reeds akkoord gegaan om dat "gekke Europa" te verdelen • ze inJden '.u r t re^ds
!i:rhoofJ /^ais een kip.

N:: -asdcr ?.<• ook ~.iOï op Europa's "Rijken"

Mi i ^.ai c i a i ; c:at men vaststelde dat een tweede-ditmaal niet verklaarde oorlog te Jalta gehorer -as : ' =? ' f - PÏ;R
Ai. i . tAMTlE VAN HET SOVJET -KOMMUNISME MET HET AMERIKAANS r.YPERKAPITALISME

! 'i- .:•.-. t.-.cc'ie ooilog was gericht tegen gana Europa .'

!• b e v r i j d e r i bezetten ons grondgebied, terwij l ze ons, hen gunstig gezinde jjolitiekt 17 j f ionet t? . opdui.gen
üciiusson wektei; /,£ in onze buitenlandse bezittingen de haat regen de Furopeaim p n t - r •_:,/.« p ja r; te KÜIIIU.' :

Ji: t'llicn.

. ; . idweli jks 'L O iaar ^eleden, ei-idigde eeii oorlog. Maar de .x>rlo^, dooi ui. ' . . ' .S.S.P L - I - a< L\ - ..::: tiüropa

.:L •'•:'.-! H a u ar d j voort, overal doo<i, vernieling en ellende zaaiend.

.•(i jaar Arr.'.-riKaar.a -Russische vrede betekent :

n«!OO II. U:!XKJHI>:A .' OORLOv", IN KOREA .' OORLOG IN VIETNAM . OORl OG OM S! .!/. .' B! ' I K AT» V A T
^r-pj-UN : uir.vroauiNG VAN DI-. HONÖA.ARSB VRUHEIDSSTRIJI.IERS GEWES-DDAI ;OE ;.>M:>EKI;R! > KING VAK
Or (KDKIOt^.SOrSTAND IN OOST -BERLIJN .' OORLOG IN HELG1SCH KONOO .' CX)P.I..^G i S v YPR. >-, CKISIS OM
. ' l BA : . A JR1.OG IN ALGER1E .' enz. enz.

2. ;. - d a ;.-_ ck vtede t- ie ggyjets en Arrieiikanen ans gebracht hè t ben .;!

•v i Inu , w < r.tii)heii genoeg van d.-ze "vrtde".

WIJ WILM-M N'tHT MEER DAT HET LOT VAN EUROPA IN HANDEN VAN RUSSEN EN AMERIKANKN Ti i-.i '-T '.:'.

F - i ' U ; i % F A \N ; v'crenig U J
i'.ekcn niet op a:;deren om vrij te zijn : bevrijij lizelf .'

i:'"?Orü.Ai\H.\ : U /ijt met 400 miljoen !
U kunt <!<• eerste macht van de wereid zijn .'

•ROPHANüN .' Veivoeg Je Europese partij JONG EUROPA en laten we allen sdn»c';_;:-.._£ 'jr^'l'Zi. '!'> '•3Ot r^;

^••.•-ijderi van het communisme en zijn bondgenoot, het Amerikamt hyf'< tKapitsl i . o La» n u
sarren ijveren voor een wereld van rcchtvaardigheiü, broederschap <?., wr1: .tc'.te.

•-.'•••' k 'A'- i V-?.LTl:. l /NITAIRE, K OM MUN A UT A I RE EUROPA .' '. '.

JONG EUROPA
40 FocunyUac
Brussel 6

Ta parr ' f le ; , vertaald in l talen, wordt VANDAAG in gans Europa verspreid : van Lissabon 'o Ir-.: ' ... . v. Lc. ^ei it
I'.^nK.

veramw. uitgever G. DESIRON n.*v. ; - -. v-,.-. Kassf;.1 • ">
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oal * ,'.12,5v vo-^r autoicaatait vanuit *ruaaal aoar da plaato *aa bo»
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KN1R U FMMATIQM DIM CAME MUTMMt
SOUS LA OIBËCTION Of JEAN THIRIAUT C. C >. 2*7.

, KXTE POSTALE N» 9 » CHAUSSËE DE CHARLEROI 33 • BRUXELLES 6 • BELQIQUE

Communication n' 293 - 18 mai 1965
t

La branche tchécoslovaque de J K U N E Ht'ROPE nous pric de transmettrè d« toute urgence k message suivani.
Tous nos réseaux sont invites a traduirt ce texte dans les diverses langues d'Europe de l'Ouest et a l'envoyer a u
bssjournaux.

til

M E S S A G E

L. I B E R E Z. D O B R 1 C H O V S K Y

A 19-year old Czeeh soldier is in a West German prison. The red ftague
government has askcd for his extradition and the democratie "anti-Com-
munist" West üerman authorities seem to be ready - or even eager - to
please Mr. Novotny's gang anti send the C/ech boy back to Czechoslova-
kia where hè will be executed for ... "murder"

The boy's name is Milos Dobrichovsky. He was a soldier in the Czecho-
slovak army. Bc in g an anti-Communist hè decided ene day to desert and
escape to the ' free West". Near the Czech-German border hè was stoppcu
by another Cacch soldier (Josef Ulrich). apparently a Communist. During
the fight berwuen the two. Dobrichovsky killtd Ulrich in self-defense and
escaped to Western Germany where hè asked for political asylum. He was
arrested and is sti l l in prisou. In the meamime the Cxech authorities have
accused him of desertion and assassination - fcir which there is the death
penalty in Cztchoslovakia. !U therefore MUST NOT be extradited to
Czechoslovakia i If the West German authorities believe Dobrichovsky
has committed a crime, let thern try hirn IN WEST GERMANY, before
a legal court givmg liirn the chance to defeud himself .' In Czechoslova-
kia hè would NOT have ihis cliaiice .' M. Erhardy, SAVE A YOUNG
EUROPEAN'S LIFE l

Young Europeans from Bresi to Bucarest : sliow your solidarity with a vic-
tim of Red opprcsiion, with a young man whum tragic circumstances have
forced to kill another young European in order 10 save his own life .'
Write to him and comfort him .'
His address is . Herrn Milos Dobrichovsky, ?48 Weiden / OfV, Scheibenstrasse l

t , i



I.D.No. 830

: JOHÖ-EUROPA.

3 SEP. 1965
Hierbij zend ik U drie exemplaren van in de Italiaanse taal

geschreven manifesten van La Federazione Provinca Ferrarese di
Giovana Europa.

schijnt over
een groot aantal exemplaren te beschikken en zou met plannen
rondlopen naar het voorbeeld van deze manifesten ook exemplaren
in de Nederlandse taal te laten drukken en verspreiden, EL NEE.

Dupl.

DATUM 13 SER I36S

Bijl "
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con la resa al socialcomunismo!

con il marxismo di ogni colore!

con la corruzione dilagante, gli scan-
dali e Ie ruberie!

BASTA con la servitü a Mosca o a Wa-
shinghton!

Lottiamo uniti per un' ITALIA
RINNOVATA, in una NUOVA
E U R O P A U N I T A R I A E C O-
MUNITARIA!

Lottiamo uniti, sotto il segno
della Croce Celtica, nei ranghi
della GIOVANE EUROPA !

La Federazione Prov. Ferrarese
*

Irdustrl. Gwfiche - Ferrara Jj GiOVfllle Europa
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Non lasciatevi trascinare, sia pure inconsapevolmente, su di un

terreno caro al marxist!!

SOLO l COMUNISTI, piü che mai SERVI Dl MOSCA, hanno in-

teresse a gettare olio sul fuöco, a speculare sui folli atti di violenza

commessi in Alto Adige, per fomentare ancora odio contra il popoio

tedesco che lotfa oggi per la sua unita e liberta, per far dimenticare

la vergogna del muro di Berlino, i massacri e Ie stragi compiute al

di la del sipario di ferro.

Ricordiamoci che SOLO IL BOLSCEVISMO è e rimane il nostro

vero nemico, il nemico del la nostra Civilta !

Noi d! GIOVANE EUROPA, pur proclamando l'intangibilitè del con-

fine del Brennero, dichiariamo che anche il problema Alto-Atesino tro-

vera la sua giusta risoluzione con la realizzazione di un'Europa Unita.

Viva V €uropa Clbera e Unita !
Querra senxa quartiere al cemnnlemo

internationale eb al suol alleatl l
«

La Federazione Prov. Ferrarese
d| Giovane Europa



ventl anni di "pace„

Venti anni fa terminava la seconda grande Guerra Mondiale. La Russia
sovietica e gli U.S.A. avevano « liberato » l'Europa dal Na/ionalsocia-
lismo e dal Fascismo. L'Europa esangue, coperta di rovine, poteva
contare decine di milioni di morti !

Fu veramente una tappa capitale per la storia delle Nazioni europee:
esse compresero infine (ma a quale prezzo!) che l'ultima delle loro
grandi GUERRE ClVILI aveva definitivamente avuto tutti, VINTI E
VINCITORI, accomunati nelle rovine e nella miseria.

Si disse: LA GUERRA NON DEVE MAI PIU' RITORNARE!

Tutto, infatti, non era allora ancora perduto: l'Europa aveva ancora
i suoi Imperi, Russi ed Americani davano gli aiuti necessari alla
ricostruzione. La « UBERAZIONE » APPARVE COME UNA GRANDE
SPERANZA Dl RINNOVAMENTO E Dl PACE!

Ebbene, ben presto si vide invece che i vincitori volevano solamente
approfittare della loro vittoria, e che TUTTI l POPOLI EUROPEI erano
stati duramente ed inesorabilmente sconfitti. Roosevelt e Stalin si erano
messi d'accordo a YALTA per spartirsi un'Europa imbelle ed imbecille
e vollero in seguito, per soprapiü, i suoi Imperi! Ci accorgemmo allora
che UN'ALTRA GUERRA, non dichiarata, era nata a Yalta, grazie
all'alleanza tra il comunismo russo e l'imperialismo americano, una
guerra contro tutta l' Europa e contro tutti i popoli europei. I «libe-
ratori » occuparono i nostri territori, ed imposero ovunque uomini e
governi a loro devoti.

Da non molti anni la Guerra Mondiale era terminata, ma la guerra
condotta da Russi ed Americani contro l'Europa continuava e conti-
nua, seminando ovunque la rovina, il caos, la morte.



20 ANNI Dl «PACE» RUSSO-AMERICANA vogliono dire questo:

Guerra d'lndocina - Guerra di Corea - Guerra a Suez -
Blocco di Berlino - Massacro del popoio ungherese insorto -
Repressione del la rivolta operaia di Berlino Est - Guerra
al Congo Belga - Guerra d'Algeria - Questione di Cuba -
Guerra a Goa - Guerra a Cipro - Guerra nel Viet - Nam l

QUESTA E' LA «PACE» CHE HANNO PORTATO RUSSI ED
AMERICANI l Ebbene, questa « pace » noi LA RESPINGIAMO l

Noi non vogliamo piü che il destino dell' Europa dipenda ancora da
Russi ed Americani !

EÜROPEI : UnUevi!

Per essere liberi, non cantate piü su nessuno, liberatévi
da voi stessi !

EÜROPEI : Siete 400 milioni di uomini. Potete essere la piü grande
forza del móndo l

EÜROPEI : Raccoglietevi neüe file del Movimento europeo di
GlOVANE EUROPA!

Tutti insieme lotteremo per LIBERARE VERAMENTE
il nostro territoria, la nostra comune Patria Európea, dal
comunismo russo, datt'imperialisme americano e dm suoi
aüeati, per costruire un Mondo di Giustizia, di véra Pace
e di vera Liberta !

VIVA L'EUROPA LIBERA l
VIVA L' EUROPA UNITARIA E COMUNITARIA l

G l O V A N E E U R O P A
Federazione di Ferrara

Ind. Graf. - Fe 1965
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I.D.No, 984

Betreft: JONG EUROPA

1 5 OKT, 1965
Hierbij zend ik U een exemplaar van JOHG EUROPA, manifest

aan de Europese natie, uitgegeven door Jong-Europa-ïederland.

>AAN B.V.D.



MANIFEST AAN DE EUROPESE
EUROPESE ORGANISATIE VOOR DE VORMING VAN EEN POLITIEK KADER, REACTIES :
ADMINISTRATIE, POSTBUS 765 DEM HAAG; PROPAGANDA, KAPEL3TR. 16 HILVERSUM

I -jfüGH; MOSKOU. NQCH WASHINGTON
We hebben de plicht' tussen het sovjetblok en de U:,;S,A, een sterk
en groots vaderland op te bouwen, een harmonieus, Verenigd -en, -
weerbaar Europa, zodat wij ZELF, in volle vrijheid, over onze toe-
komst kunnen beslissen.
ïn de arena der naties wordt'Europa de grote macht die zelfs de
U»S,S,R« en de U.S.A. zal overtreffen,-Het is, daarom niet juist
ever Europa te spreken als derde macht, -' Men moet echter spreken
eveï Europa als eergte macht, want deze positie komt ons. recht-
matig toe. •;;. ,
Immers, dank zij de bijzrndere vruchtbaarheid van haar kultüiir, is
Europa de enige bakermat van een beschaving die door de gëh:ële
wereld werd overgenomen. Alleen Europa bezit'een werkelijke kul-
%iiur, vandaar zijn groot voordeel op de U,S,A, en de k»mmunisti-
ŝ he landen die in'het bezit zijn van een beschaving uit oaaè-
kuituur ontsproten, . ' (
Alleen een verenigd Europa kan de voorwaarden scheppen om déze
kuituur te redden. Niemand immers kan Europa vervangen in haar
menslievende opdracht • ,. •/;

2 - VAM BREST TOT BOEKAREST« ^GEDAAN MET YAffiÂ  :

Het verenigd eff weerbaar Europa. strekit"%zie;h uit van Brest tot
Boekarest. Heden ten dagen is zij n»g ontstolen van ruim de helft
van haar grondgebied. Miljoenen landgenoten zijn sinds 20 jaar
onderworpen aan de kommunistisöhe dictatuur» -Onze bedoeling is
hen te bevrijden, Oost-Duitsers,::Polen, Tsjechen, Slowaken, Alba-
nezen, Hongaren» Bulgaren, Roemenen en Joiegeslaven, ook zij zijn
Europeanen. Zonder hen is Europa onvolle'dig> ponder hen is Euro-
pa verminkt l l l . - - '.. • . : : " ..;,,."... .̂ -̂

- VLUOHTSLINGEN UIT'DE QQSTPROVINGIES. EREBURGERS. VAN DE WESTELIJKE
PROVINCIES J . u.,.-.;- -..'-. •-•;;.-•• "'^"-c -^
De vluchtelingen uitjvde'̂ &ŝ el̂ © "provincies wai*den in het westen
steeds ontvangeft"met een zekere KOELE "ïiëfdadrgheid".
Wij eisenr voor bhze broeders uit het oosten: onmiddellijk het Euro-
pese burgerschap, dat hen reoht Aioét geveii op:alle sociale en po-

litieke voordelen in geheel West-Europat D,̂  ivluciitelingen uit het
:o.ö'sten zijn hier THUIS. Wij dulden, geenszins dLatra^ vereenzelvigd
worden met 'gedulde vreemdelingen1, ?::z
Vluchtelingen waar ook vandaan, U bent vblwaardi:ge Europese
burgers l i l . : ,. ' '



.-^B . j |

/DER-P'RAATiARAïkEN I^ltóT^IN STAAT
u». ./̂  • • é parlementaire democratie,.kan ons niet verdedigen; tegen, net

,..„ .koflmunismezonder "beroep te doen'op de bevooroordeelde hulp van
. het' Amerikaanse kapitalisme •. • « •

De zoogenaamde "strijd11 van onze pseudo-democratiè'n tegen het kom*-
muaisme "bestaat uit niets anders .dan^een, reeks cpnferes^Leyeld-
slagenv Ónze pseudo-democratiê*n;}¥trëyW éir" naar deze rslaigen te
ontwijken, 'Hun verdeeldheid tgeQft de kommuni sten altijd de kans
daar hun bondgenoten te .vinden waar ze luidop schreeuwen verwoede
tegenstanders te zijn l -

5 - ftEGEN EEN. EUROPA DEfl VADERLANDEN. ..;••".
Europa moet 4éri zijn. Een confederaal Europa of een Europa .der va-

; v derlanden zijn opvattingen waarv.an : de «nduidelijkheid en. de^inge-
" s wikkeldheid de beate bewijzen zijn. van onoprechtheid of de: veroude-

,ring van geest bij diegenen die dit al-lesi verdedigen om hun ware
'• bedpeünS % verbergen, . ..;:'. x---.'
Niê.tteaan zal Europa toch eerst moeten evolueren naar een- supra-
natibn̂ al federalisme. Het federale Europa zal een overgangsvorm
zijn'tassen hét. huidige Europa der vaderlanden en het verenigd
Europa» dat een Europa der Europeanen zal, zijn. •- >

•- . . •-:• f " •- . ' . . " " ' ' . - ' . .

6 • yOOR ÉÉN EUROPEES PATR1QTISMEp TEGEN DE ENĜ G-EESTIG-E NATIONALISMÊ .
Wij veroordelen de enggeestige en bekrpmpen nationalisme s die de "
verdeeldheid aanwakkeren tussen de burgers van de Europese Natie,
Deze nationalisme s moeten zich verheft̂ enjî mqeten, jdieneni als; eeni
springplank:voor een grootser en-edeler ideaal% de^Europese natie,

.',,Óe vaderlandsliefde moet giich uitbreiden tot een liefde voor
" ! .Europa, Tegenover het Russisch en Amerikaans imperialisme imoeten

we een Europees nationalisme ;opbouwen,; ;
Wij minachten het patri«tisme der begraafplaatsen, het patriotisme

"*' der'.'lint j es en medaillöndragertjes. Wij rekenen niet .op duplikaten
„ van Jeanne d'Are of Bismarck om Europa te redden,.WIJ REKENEN AL-

LEEN OP ONZE EIGEN KRACHTEN. .;
Gezien het vaderland herleid is tot een reeks beschouwingen over
het verleden, is het :heden nie.ta meer,)dan een marie-iiet, v. ̂

•••••'- ; Het enige WARE vaderland is ëèn VADERL'AND IN WORDING l,.:. .,-;.

7 - VOOR DE VB̂ JE ONDERNEMING,-TEGEN VApERLANBSLQQS KAPITALISME EU
: ONMENSELIJKE STAATSINIAENGING.
Het ontstaan van een verenigd^en weerbaar Europa zal -dus gepaard

. • gaan met een radicale hervorming van de huidige politieke en so-
ciale strukturen. Eur«pa MAG NIET en ZAL NIET':eén vergroot beeld

? zijn van de gebreken van onze huidige regimes.
Wij zijn a priori voor de vrije onderneming en tegen dé staatsinmeng~
ing .op ekon̂ misch vlak. Maar wij zullen slechts een ;v,erantwoordelijk
kapitalisme dulden, een gedisciplineerd kapitalisme in dienst van
de Europese natie.
Medeverantwoordelijk vooî n medezeggingsohap over de produktie
(en niet over de "productiemiddelen") voor al diegenen die er wer-
ken (industriëlen en arbeiders), is een heel wat betere sociale
epltssing dan het eigenaarssohap door een bureaucratische staat
als gevolg van een reeks nationalisaties. De staat is een inrichter
een scheidsrechter. Zij mag echter geen monopoliserende eigenaar
worden, die aldus verlammend gaat werken. •
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8*.~r VOOR EBB NATIONALE DEMOORATIE 7 TEGEN ËËN -•PARTIJENDEMOCRATÏE OF
VERDEELDHEID * - -̂

*!Öö' partyendemocratie, de parlementaire democratie heeft haar "ui-
terste stadium van ontaarding bereikt. Sinds ruim twintig jaar
biedt zij ons steeds hetzelfde schandelijk spektakel: baant j e s j acht
'corruptie, schandalen, vervalsingen van de werkelijkheid en ori-

• ̂macht. Zijn. echtscheiding met het volk'1 is voltrokken^
Het pratê sparlementarisme heeft afgedaan. Zij wordt door iedereen
•'iiskend (natuurlijk de., profiteurs -uitgezonderd 1)
Zij -MOET vervangen worden" 'door een NATIONALE DEMOCRATIE i Immers de
natie is de kommunie van he\ ''fonfje volk, waarvan de hatelijke ver-
deling in sociale klassen û î̂ iiakeld. zal zijn. Onze democratie
zal opgebouwd worden» op enkele $r;J.ncipes van doeltreffendheid met
volgende hoofdstelling ;* Bevoegdheid tn de raadplelging enerzijds
en de verantwoor4elifckejLd van de machiïieb̂ rr an'dfrzijds.

• De.parlementaiïérdemocratie is als §'en̂ ŵ terhoofAf waar alle macht
verenigd ie in dé handen van enkele honderden politici, die geen
kontakt. meer hebben met het volk. In de NATIONALE BEMOüRATIE zul-
len de „bevoegdheden over Y de ganse worden VERDEELD, overal waar be-
yoegdhéici .' .ett. véra»twoordelijkheidszin -eal /zj)n.s_ » •:.•

• . '• , .. •'• • • , • • ' ' : O If .'''•'. 't'.' i' .1 t-' *

9 * yOCH KÓMMUNISTJIi!. NOCH
Europa zal .f-i fft ^Jlg_:l?r- :̂î ™^^^?'̂ ^ cüap^J^eiiékhéid moeten

• verzetten ^zöweï. * tegen 'He^feojamunJ; sme als tegen het yankee-materia-
*V liepae. Ons -anti-kommunisme d* niet reactibnnaiiv d.w.z. dat het

.; nl^t passief röf louter .^:fbrekend is. Wij. ver de di'gen echter geenszins
•f , • , . . , . dé- «nbekwame .en corrupte democratische regimes, die. doortrokken
. f zijn van een anachroniek en egoïstisch liberalisme en door een va-

-*''. derZandsloos j^p^rkaiJiAa^iL^m'e'.^'Wij ;wi-Vle»:iii©"t stèfrven cm een plu-
tocratie te v<eröedigen*::,4Drïfe' aati-k<>lD^ur]Ë.sme'i^: revbiutionnair,

w ' d,w.«. AJCTIEF--pp opböiiw^nd. Tegenover» een mystiach Communisme
plaatsen'grij ©en werkelijk;bèel.4 van eeii VERENIGDy,'f EERBAAR en EAS.-

*MONIEUS EJJRÖPAo . :-. r.:.:r= •*< •"•*r- •.•'--" ;' . - - , . • • . - . .

10 ~>WIJ.B|GINMEN NU REEDS EÉN IDEOLOGISCH QFFEN^EF. ...^ - : N T
•» Onze strijd, ,-e en sta^d om .Europa, zal tweëê*rleiw.;jze'-a'ktief zijn:

: NAAST eeri ''peiitiek^èkonómisöhe strijd, OOK een ^degloaische kampag-
ne, die;. hè t, sprookje van het^kommuni sme, dat.jais atlgemeen heelmid-

-tiei schijnt dooa-te gaan',-za)L vervangen door onze realistisohe ^p-
vatting P-ver "de. EUROPESE GEMEENSOHAP.

'""..'.". Deze opvatting zal een e^-~:-. ' •"''ben aan^ het pas.si«f/defaitisme
^ vaii al diegenen,die walgen j.V'aii onze dem.ocratiê*ri,,ijBa^r nergens een'

... wisselidea,al.vinden, en <ïi<* dientengevolge in• een.i;bai|ger±g immobi-
lisme hun onderwerping aan het rode mierennest afwachten.^
Aan diegenen die ontgoocheld of de parlementaire democralSaé beu
zijn, en aan diegenen die door wanhoop of door érgeyni.s naar hét
kpmmunistische.kamp zouden afglijden, brengen wij een LEVENDE IDËOLO-

.. GrÏE^ de nationale Europese eenheid i i J '

.- TEGEN DE STE-RIELE 'TOa^SSKSaiRIJp''. :: .•; ,.$ :.
Wij strijden: vo"or de óhtvoögding! van:'heti proleljfiriaiai^'Wij zullen

.echter de arbeiders -bevrijden door hen; hun' waardi.gtge|.d en verant-^
"|«rpördelijkheid: terug te,» schë|iicèn,' !«en ni.et dopr h<er^ tot een rood mie-

A^rennest te herleid311» Wij gèi>ven fcoyendien geeh.s.ains .̂n een eeuwig-^
'"Murende klassenstrijd.^ Onze hiërarchie;'zal gebaseörd: zijn op het WERK

' ' FVan eenieder, enige maatstaf voor zijn waarde .Wij wi.ll,en een dynami- ,
sche gemeenschap.door samenwerking van.al,dlegenen.die er deel van
uitmaken, zowel industriëlen.arbeiders 'als middenstanders.



12 - VOORRANG- VAN JDE PROPyCSNT QP DE
Europa is geroepen om BE sociale en politieke revolutie te verwe-
zenlijken, die de versleten democratie en de tyrannieke bureaucra-
tie zal vervangen door het stelsel van de individuele verantwoord..
delijkheid. Dit stelsel , is gefundeerd op de voorrgng van het 'in4ilp4
vidu, "bewust van zijn volle verantwoordelijkheid, en «p de voorrang
van ietpraitiOJBnli «p de financier.

13 - BQVKNHAO VAH HET INDIVIDIj OP. HUT
Eet individu met rfijn persoonlijke kwaliteiten is de enige ¥ouw-
qteen van een gemeenschap. Hij heeft de bovenhand «p de gemeen-
schap. Maar hij is persoonlijk verantwoordelijk ypOr zijn doen en

.y.. • . laten ten opzichte van Aeze gemeenschap, waarin en waarvoor hij
« ' leeft. ( . " . . ••-r:VV':;

, De amerikaanse en d̂ e srvjetideológiën Meden aan Ae mensheid
slechts .een ttek»mst van r*b«t. Een r«:öot die verbruikt , een
r«bot die stemt, k»rt»m een r»bot waarvan men de slaafse «nder-
danigheid organiseert en uitbuit. Daartegenover stellen wij een
maatsónappij bestuurd d*ér de enige waardevolle democratie , die

., der per s»»nlijke geschiktheid.

""1- -• BEK KMEB DER EUROPESE HAgIE EK' E UROPES»
Wij denken dat de leste constitutionele farmiile voor een unitair
en we'erhaar Eurepa.zal bestaan in: "/ .. .
-Een pêlitieke Kamer, de Kamer der Europese Kati«,i gebaeeeri «p
de werkelijke waarden van ie verschillende europesè provincies.
-Een ̂ Europese Syndikale Kuiter, die de belangen, zal̂  behartigen van.
e verschillende ,.ekonomisché sektoren, en< dit L̂i;';e'en Eur'»pa dat
evrijd zal zijn yan ELKE Buitenlandse finanbi.èle en politieke
verheersing •» -:.' . ,':':'----:H^

d

15 - EEN ZORGVÜLMaE VOORBEREIDING VAN SAMEN SMÈLTIN̂ : VAN EKONOMIEBN
EN INSyfiLLIN&BN VAN QNZB QQ̂ -£N

af 'hVanaf 'hedeïi moeten instellingen in ..hè t leven geroepen worden
in staat zullen zijn op doeltreffende wijze de hereniging van Eure-
pa te Verwezenlijken, dat sinds 20 jaar küiis.tmatig is verdeeld;
In de ëô telijke provincies, waar ie gehele • inïuétrie ,eigen'i»oi is
vap. ÉLé klmmunistische staat, zuilen alle óndernemingen geleidelijk
gel.éjiati*naliseerd worden" én aan de werkgevers en werknemers wor-
den overgemaakt. In óiize èèstprèvinöiès zal het staatskapitalisme
plaats maken voor het eigenaarschap van alle produc&iten. In de
westelijke provincies zal het amerikaana kapitaal onteigen'* warden.
Immers de overheersing van de west-europese ekonomie door de ame-
rikaanse financiële wereld maakt a priori een hereniging van Eu-
rfpa onmogelijk. Bovendien zijn de- liberaal -plut^cratische structu-
ren van westelijk Europa verantwoordelijk voor het wantrouwen dat
vele bréeders uit het oosten jegens' «ns koesteren. De Europeaan
van_ het posten wenst niet van hét executiepelotcn naar de eleotri-
sche steel verwezen te warden, m. a. w. van een uitbuiting door het
rus si sihe staat skapit.alisme naar een uitpersing door het amerikaanse
kapitalisme. Om de héop en vervolgens de wil t*t hereniging fcij
onze bröeflers in het Oosten aan te wakkeren móeten we eerst de
structuren* ven de individuele veVantwc ordelijkheid achenken aan het
Westen.



'•?
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EEN EIND MAKEN AAN DE EQONQMI3CHE KOLOHIALI3ATIB VAN WESTELIJK
EUROPA DOOR DE DOLLAR. ... - ,
In het Oosten.wordt Europa gekolonialiseerd door de communisti-
sche^ 'ŝ ldatenhorden en politiehonden. De gevangenis is er het
symbool van. Cn het besten wordt Europa gekolonialiseerd door de
yankee-trust s en holdings. -Hier is de, bank, het .Architectoraal
symbool. Heden is Westelijk EurQpa^ geenszins politiële onafhanke-
lijk. Immers de voornaamste voorwaarde .ve..or politieke onafhanke-
lijkheid is een zekere economische onafhankelijkheid*. Omgekeerd,
is een gemeenschappelijke, markt, zonder een onafhankelijke. Euro-
pese -autoritei*, niets dan een gestèm-dariseerd exploitatiegebied
van hét dollarimperialisme.. De financiële werel.cf van Wall Street,
die het grootste deel van de Europese industrie controleert,
stelt Washington oin de gelegenheid Europa zijn eigen politiek op
te dringen. Wij zullen echter het amerikaans kapitaal onteigenen
.*m onze eigen bezittingen t» beschermen en aldtis^oïize ONAFHANKE-
LIJKHEID af te dwingen/ .. ' ...'." .'* ':

. .
- 17 - EUROPA MOET NEUTRAL jlLlJVgNf MAAR PAU ËEH J^TJBHKE EU -GEWAGENDE *,•••

.; ; NEUTRALITEIT. . ....... •.•'••-. :; •: : '•.: ';.:<:--'.: .*ï:;~?> '-^^^-ir^-:'-* ..... ,::." V '!"'•• * "
Europa moet sterk en neutraal zijn. eet moet zich berrijden van de

^ :.,7*ogdiĵ der ,U».St.A«. Deze neutraliteit kan worden onderhandeld met
-''•4 iet sovjefhl^k met hetwelk wij "bereid zijn 'vreedzaam samen te bestaan.
"* Onze neutraliteit zal echter gewapend en waakzaam, zijn. Immers,

gezien de imperialistische neigingen v̂ n hè t% communisme, dat n»g
steeds beweert de ganse wereld te zulleii onderwerpen, is dit vreed-
zaam samenbestaa» slechts mogelijk indien we blijk geven van een
permanente waakzaamheid, gebaseerd «p een grootse militaire macht.

18 - DE N.̂ .V.Q. EN EUROPA. ̂ JURQPA MÓET gJJN EIGEN KERNMACHT HEBBEN.
In afwachting van het feit dat Europa zijn zelfverdediging kan ver-
zekeren, meet de N.A.V.O. bewaard blijven. Het doel van een ver-
enigd Europa zal zijns een geleidelijke vervanging van de N.A.V.O.
die al te 2reer door.de U. S. A. wordt gedomineerd, door een eigen,
zuiver Europese verdedigingsorganisatie. Europa moet dus over zijn
eigen kernwapens beschikken. Immers, spijtig genoeg, is heden een
kernmacht de enige waarborg voor de,Europese neutraliteit tussen de

.— • twee grate rivaliserende blokke^h l \ •
. ' . . - • . ' • ' "* ' .. ' ' * - -

10 - EUROPA. MOET ZELF fiË VOEDZAME COEXig^ENTIE MET SE ü. .5. S. R. BEWERK -
^ ". STELLIGEN. ANDERS ZAL Dfi YANK HET OP EEN KOOPJE SLAAN MET .MQSKQU.

De eerste doelstelling van een verenigd .Europa zal steeds ( de direkte
totale hereniging .zijn. Zo is de onijjrtiimihg van de oostelijke provin-
cies door het . sov_jëtre£ér een van onze eerste doelstellingen. Het
volgende protocol moet aan de Ü.S.S.R.worien voorgesteld: ontruiming
van oostelijk Europa dr>*r het rode leger, in ruil voor de uitschake-

c ling van „elke militaire «aanwezigheid van «de x\merikanen in wes'iélijk
» Eüropaj. De grondregel, van elke ̂ diplomatie moet zijn: een vreedzame

.: croë'xisteivtie «net de U.S. S«R. Enkel een sterk;en herenigd Europa; ,•,
; zal Moskou er toe. >rengen iïi te zien. ̂at ook jzijiï"belange.n ermee be-
hartigd worden. -Di% ;i isrll- echter §eenszias beduiden dat wij BINNEN
eigen grenzen het russische communisme zullen dulden. De eerste
Ulijk van goede trouw vanwege de sovjets zal de hereniging zijn van
de Duitse provincie vaẑ  JSurppa, en de aanwezigheid van het Europese

. legör >p het volledige. Duitse grondgebied? Indien Europa zich echter
niét' spoedig verenig^ om vervolgens met de -U. S. S. R. in vreedzame

6 coëxistentie samen te .leven» zullen de U*S.A.en de U.S.S.R.vcor al-
tijd Europa verdelen, ;of be-ter nog, misschien zal Washington., zijn T»erg
-Westelijk Eur-o pa-uitwisselen 'Voor" een territoriaal voordeel ergens

"~ -ter wereld. " . <é4/*»»



£f -' FASffiffME ,EN ANffl-FASGISijtHl t. ANACHRONISMEN. ••.-. . - .-'-L...
Faëcisme en nazisme ï^^i-stÏTisch^borbïjgestr'eef de verschijnselen,

•en geen politieke werkelijkheden meer. Vandaar dat elke fascistische
en anti -fascistische polemiek Kinderlijk^ is ^ en bovendien anachro-
niek', onnuttig, cm niet te zeggen schadelijk vror de- toekomst van
Europa. Hét neo-^ecisme is o^n ROMANTISÏ4J3 dat absoluut te veroor-

: • • ' • ' delen is,, al ware het maar om zijn^ volledige ondoeltreffendheid,
aan zijn aard z-elf verbonden. Wat het neo-anti -fascisme betreft, het
is een paard van ÜJroje dat uitsluitend ten dienstee ataat van Mtoktu,
althans v«or het ogenblik. In do politiek kijkt me*n voor zich uit,
en koert men niet voortdurend terug naar het verleden, .
•REJ. ONS IS -PLAATS IfOOR IEDEREEN, OP VOORWAARDE DAT HIJ ZIJN POLITIEK
VERBEDEN I K D E VESTIAIRE LAL . - . . - . : . -

• •: • \ - - •: '• - • : - - "• £.•

2% - HEfiENJGING VAN D{JITffLANp DOOR Dg HffRENIGffHS VAN EUROPA» *
Het probleem der hereniging van Duitsland̂ -dat icel uit maakt van het
probleem der hereniging van Europa -en die haar conditionneertimoet
onderhandeld worden in het kader der Europese neutraliteit.
Het Communistisch lilok immers zal nooit de hérénigi-ng van Duitsland
toe staan, -zolang westelijÊ Europa onder de plak zit van Washington.

-• "; • . « . fc /%

22 - TEG-M "RJf̂  VORM VAN RACISME « * ' '' ^
'* Onze doctrine is gebaseerd cp de funiamenteel verschillend* kwali-

teiten van «en individu, en NIET die van het ras waartoe men liehttrt,
'Wij zijn dus' fundamenteel anti -r aai s ti s oh } Daarom verheffen wij ons met
klem tegen de ontplooiing van, het "blanke .zowel als van het zwarte on
het gele racisme. Meer in het bijzonder "'zullen wij nooit een anti-blank

•' • • - • racisme dulden, dat . op ©én schijnheilige wijze vermomd wordt in
"anti -racisme". Het anti -racisme i-s"r'ili;ë:ts dan een werklroig «m Europa
tö ontmantelen en em b^ de eenvoudigen van geest een gevoel van

. sohuld te doen ontstaan dat later .'zal gevolgd wórden door een poli-
tiek masochisme. « «

VAN NATURE Uiy AANGEWEZEN OP S^MENyËRKlNG MET EUROPA.,
Af rika moet in symbiose leven me^t Europa. Zij is er het natuurlijke
complement van. Onze plicht bestaat er in ds volkeren van Afrika te
associëren door hen met alle middelen te helpen om het materieel en
spiritueel ontwikkelingsniveau te bereiken dat hen in staat Jstelt,
zich van de anarchie te bevrijden. Zo zullen we hen instaat stellen
een werkelijke economische welvaart te bereiken.

24 .- BERLIJN . ̂ PRETORIA; FRONTEN VAN" EENZELypE gTRUD; *- *"
-Europa moet als geheel opgevat v/orden en wordt derhalye als geheel
verdedigd, niet "in detail''. Immers, de0meest tragische ideologische
dwaling van de kleinzielige nationalisten, is zijn "Bekrompenheid.
De "duit se nationalisten" interesseren zich enkel voor Berlijn en ctev

* Duitse hereniging, de "f ranse nationalisten" enkel aah het inmiddels
verspeelde Algerië" en do "belgischë nationalisten"^ aan de Congolese

• kwestie van 1960, Europa echter moet één zijn e^^n^erdeclbaar,
zoals ook zijn betrachtingen en bekommernissen één en c.nverdeelbaar
zijn of zouden moeten zign.» Men verdedig^ gans §uropa wanneer men
Borlijnr verdedigt, wanneer men in Angola Portugal steunt̂  of wanneer
men de regering van Zuid-Af rika onder steunt.

25- - .gTEVN AA&LJII.JNS. AMERIKA.,. JAIL^amlfflUlL^
Een ander volk, namelijk het volk van Latijns Amerika, strijdt eveneens
voor vrijheid, eenheid! en« onafhankelijkheid. Van Buenos' Aires tot
Mexico, zoekt een volk gedurende ruim anderhalve eeuw zijn eenheid,



Latijns Amerika, juis-1- zoals voor Europa, zijn er drie mogelijkhe-
den; onderwerping aan Wasv lr>gton, overrompeling d*or het Communisme,

.> of wel j zijn eenheid, vrijhei I en onafhankelijkheid. De Natie van Latijns
Amerika, zoals Europa, moei-, het hoofd bieden aan dezelfde alternatie-
ven, met dezelfde tegenspelers: Moskou en Washington. Daar de vijan-
den van onze vijanden, enz e VRIENDEN zijn moet Europa Latijns Amerika
helpen EN in haar strijd tegen de inplanting van het Communisme, dat
onder de handelsnaam van "Castrisme" wordt verspreid, EN in haar **•
strijd voor de bevrijding uit de -greep van Washington.

26 - EUROPA MOET ZIOH TERjJGTREKKER U;LT DE U^N.Q.. EEN INTERNATIONAAL
CIRCUS.
Europa moet zich terugtrekken uit de U.N.O» Dit organisme is er in
geslaagd *m op wereldniveau de GEBREKEN te koppelen EN van de demo-
cratische EN van de «ommunistische regimes. Europa mag en móet zélf
haar binnenlandse problemen oplossen. Bovendien bestaat ei- geen re-
den langer in dat circus te blijven, dat als voornaamste aktiepunt
staan heeft; een verwoede anti-europese Campagne met racisme "gemengd,
en dit alles machtig georchestreerd doer de U«S.A. en de WiS»S.R.

27 - VEEL TE Y ' JJpffHfiK'RTflqa-RWTgRRN f fTp Tft
Europa moet zowel een ge¥stelijke als een materiele WERKELIJKHEID zijn
en NIET een theoretisch LUCHTKASTEEL. Veel te veel snebi s t en., pad vin-
ders of "intellektuelen" bekommeren zich uitermate em Europa zonder
*ok maar iets van hun aandacht en energie te wijden aan het opbouwen
van. een Europese Natie. Zolang echter het begrip "Eurrpëse: Natie"
niet bij de arbeidersmassa is doorgedrongen, en zolang het onze jeugd
niet vlammend enthousiast maakt, bestaat er neg GEEN EUROPA»
Europa ii duizend maal meer dan het Europa der economisten en admi-
nistrateurs, hoe bevoegd en weldenkend zij »ok mogen zijn. Men moet
een Europese mystiek, een Europees patriotisme in het leven roepen.
Sommigen verspelen al hun energie aan "culturele-1 Europa' s. Anderen
discussieren evervleedig over Eurrpa ter gelegenheid van banketten,
of ter gelegenheid van hè h uitreiken van allerlei sfuvenir-medail-
lonetjes na een of ander staatsbezoek» Het Europa der Kapellen en
het Europa der Salons zijn slechts karikatureniiiEuropa heeft meer be-
hoefte aan staal dan aan comités, aan enthousiasten dan aan juristen.
Europa rekent op de TOLKSMASSA ' S , met vastberaden Europeanen en LEI-
DSRS.

Wij ¥ehsren immers tot dat slag mensen, die alle mogelijkheden zoeken om
Europa te BOUBEN, en niet, zoals c-mmige corrupte politici, alle moeilijk-
heden die haar opbouw zouden kunnen vertragen of volledig onmogelijk maken.
Wij zoeken nu eenmaal altijd, ten opzichte van een probleem, alle redenen
om .een bepaalde-, oplessing te WILLEN.

"IK WIL GROOT ZIJN EN HET EUROPEES MONUMENT VOLTOOIEN, TOT MEERDERE
EER VAN DE WERELD. WIJ ZIJN 400 MILLIOEN STERK".

DRÏEU'LA ROCHELLE 1928



"BEN RIJK VAN 400 MILLIOEN MENSEN-EUROPA-" -• "
DOqp JBAN THIHIAjftï

(De geboorte van een natie ̂gestart uit een Mstorise&e partij)

Dit maehtig interessant eu onthullo&de boekwerk1,, ia nu |£k
in het ftèder^ands vertaald* De Nederlandse vertaling ia ver-
krijgbaar in ofsetdruk. De prijs hiervar. "bedraagt ƒ.7,50. Te

"' storten op giro 65,20.20-ten j»amo van R,A.OTTEN te 's-Graven-
hage. Adr/Bs; Postbus 765, BEN HAAG.

"ik draag dit b,oek op aan,alle mensen van Europa die de slavernij niet
aanvaarden. Mijn gedachten gaan hier uit naar her. die 93 streden hebben,
n*g strijden en bet in «C o lïtrekrms^ sullen de en, teĝ n de meest bruta-
le vorm van r-r!i-jĵ dri'ikkjjag: 'iê  P.v.ssisohe ĉ mmiin.lŝ eo
Honderd m|.lli co mensen van Sur-pa zijn gevangenen einds twintig jaar.

i Ze hebber. d.1.t gr tenieels te danken aar. de s-edel? grootheidswaanzin
j val: Jlooseveii-- -v:', en,«=t naam ï-ij nns steeds een misdadige klaftk zaT hou-
den* Aan honderd r-.'.Mioen mensen kendig ik de h' ' ?' aan,, en "ik zeg

j ieiu ̂ ij zijt nie;b neer alleen, gij ̂ zijt niet meer : p uzelf aangewezen
i in uw strijd vco'r j c vrijheid. Broers en zonen van de heldhaftig* »p«
standelingen var. C o."t-Berlijn, Prznan, Pilsen, Budapest, weet dat gij
vrfó'r de volgende eeuwwisseling de vreemde bezetter zult hebben zien
vertrekken, gi.' de banden van onze pantserwagens crer uw land zult

( hebben heren i-azen, gij de vaajadels van Europa zult hebben zieji wappo-
j ren bovon Warohau, PraagP Buï&.pest, Sof.taf en. Bukarest."

" J'e£Ji THIRIART
l I?64
j
D« inh«ud van dit brok:

H«of•."!.£••>/!<: T De afmetingen van de Europese staat,
,, IJ D* stijl van de Europese eenheidsstaat.
,, IIï Do Vrienden en de Vijanden van het Verenigd Europa*
,, IV Ket Wettelijk Europa tegen het Strijdend Europa* *
,, V De plaats -• -• r-l van de mens in de gemeenschap

van- het ccmnoaau-üaire..Europa. *
,, VI P« Wereldtaak van de "Europee8held".Van de wil t«t

macht, tot de wil tot meerderwaardigheid. •
: ,., vy T He e hét Verenigd Europa tct .staad zal komen. v
j ,, VIII Z-ij c1--e Europa zullen maken, of ie moderne Party,
i d,w<30de Organisatie ingevoerd in de politiek.

,, IX Voor een helderziende moraal tegon een verzwak- :
kende, moraal. . ,

"OMDAT IK IN M'i\ LS\ï> NIETcï LM STiBOHTB VOO.RBEEL.DEi\ HEB GEZIEN,HEB IX
J aoM TTT Q TlT T? A T ~ Tp >\ riTPQT? ïrïPTT"^ ~ "* ,~ "* TV TT T '"**rr'Vj " TTT LI c?rr / ~~T\ PtJWT'n t'J t?t7JW JjJ.O^ 1/JLIj AJj.i.:J* >Vi\.!Jr;J.i ri ViZin jJjl .^ .\~ ? _i A J*/l^;.i i i • ̂ /.ui xï i V ' 1 JL/x v/JClJt:; JL JJ

j|I965 Protector.
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Betreft: JOHÖ-BÜHOPA,

2 9 OKI, 1965
Hierbij zand ik TT aan exemplaar ran Jong-Buropa, orgaan rai

da afdeling Vaderland van da gelijknamige organisatie.
Hoewel dit exemplaar niet ia gedateerd, kan worden aange-

nomen, dat het moet doorgaan voor het oktobernummer. EINDE*

IAH B.V.D.

F

ACD/

BAIÜM
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E d i t o r i a a l ; J O N G E U R O P A . N I E T R E C H T S , N I E T L I N K S , M A A R V O O R W A A R T S ^

Opvallend is dat onze organisatie niet alleen c oor Links heftig woidt aangevallen maar ook door Rechts.
Omdat in de leiding van Jong Europa enige EX-fascisten zitten worden wij uitgemaakt voor Nazis en
Fascisten in het "vrije" Westen en het onvrije Oosten. In Spanje en Portugal waar bloeiende afdelingen
van onze partij bestaan, worden wij daarentegen weer beschuldigd van Communistische sympatiën '.
In JE werken namelijk ook enige EX-communisten en EX-verzetstrijders.
Als enige organisatie in Europa trekt Jong Europa progressieve mensen aan, ongeacht het verleden van
deze mensen. Alle zijn bezeten van het ideaal van een Verenigd en Unitair Europa en werken zij aan
zij met hun vroegere tegenstanders. Wat wil Jong Europa dan wel bereiken wanneer zo veel duizenden
jonge en oudere mensen zich voor haar doelstellingen willen inzetten i
Jong Europa wil met alle middelen die daartoe moeten aangewend worden, zo spoedig mogelijk komen
tot een sterke Europese natie gebaseerd op de verscheidene volksgemeenschappen. Dit Europa moet be-
schikken over een eigen regering en dient zijn eigen buiten- en binnenlandse politiek te kunnen voeren.
In tegenstelling tot President De Gaulle (hoe het mogelijk is dat wij in ultrarechtse kringen uitgemaakt
worden voor Gaullistisch is voor mij een raadsel) wil de organisatie dus een supra-nationale staat, on-
afhankelijk van enige buiten-Europese macht. Een Atlantische Gemeenschap wordt door ons verworpen
omdat wij niet het risico kunnen lopen dat de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie het over onze
hoofden heen op een akkoordje zullen gooien. Rood-China heeft dit bijzonder goed ingezien en zich
op tijd losgemaakt van Rusland '.
Links verwijt ons ook racistisch te zijn terwijl in ons "Manifest aan de Europese Natie", gepubliceerd
voor het eerst in 1961. Jong Europa ELKE vorm van racisme afwijst OOK elke vorm van geel of zwart
racisme '. Dat houdt in dat lederen, ongeacht zijn huidskleur zich zal kunnen vestigen binnen de
grenzen van Europa MITS er plaats en werkgelegenheid is. Politieke rechten zullen zij niet bekomen
omdat wij stellen ; Europa voor de Europeanen l
In Europa zijn politici die voorwenden eerlijke Europeanen te zijn doch het zijn meer politieke koop-
lieden ; niet het belang van Europa hebben zij voor ogen maar in de eerste plaats de belangen van het
eigen land '. Het zijn dus geen Europese nationalisten maar nationalistische Europeanen; politici van
hetzelfde soort als zij die de wereldoorlogen hebben ontketend en miljoenen jonge mannen hebben doen
sneuvelen. Hitler bijvoorbeeld was ook voor een Verenigd Europa, echter onder leiding van Duitsland
en gebaseerd op het ras. De Gaulle wil ook een Verenigd Europa echter onder leiding van Frankrijk
en gebaseerd op de bestaande Europese staten die slechts een flauwe afspiegeling zijn van de bestaande
volksgemeenschappen.
Door de vorming van de Communautair Europese Syndicaten heeft Jong Europa ook invloed gekregen
onder de Europese arbeiders die duidelijk inzien bij wie hun belangen het best verwezenlijkt kunnen
worden '. Ook onder de Europese studenten is een sterke pro-Europese stroming merkbaar; zij zullen
de toekomstige intelligentia van Europa worden en daarom heeft Jong Europa de activiteiten onder de
studenten sterk uitgebreid en met succes L
Het internationale communisme vreest de doctrine van JE en tracht de organisatie op alle mogelijke
manieren schade toe te brengen; zij gebruiken voor hun campagne tegen ons de heer Wiesenthal uit
Wenen die in een televiesieuitzending vertelde dat Jong Europa de grootste neo-fascistische organisatie
in Europa was '. Hoe juist de berichtgeving van Wiesenthal is blijkt wel uit het feit dat hij in dezelfde
uitzending "Het Pennoen" van Staf Verrept een anti-semitisch schendblaadje noemt, terwijl het hier
gaat om een socialistisch blad en Verrept een man is die zich bijzonder voor de Joden heeft ingespannen'.
Maar ja '. "
Recapituleren wij dan zien wij dat Jong Europa, al naar gelang het land waar de organisatie actief is,
wordt uitgemaakt voor 'fascistisch, Nazistisch, Communistisch, Socialistisch, Racistisch, anti-Semitisch. l
militaristisch enz. DE conclusie die hieruit getrokken kan worden is dat JE noch Links noch Rechts is
maar een politiek wil voeren die noch Links noch Rechts behaagt '. Jong Europa wil voorwaarts met de
hulp van iedereen die zich daartoe wil inzetten. Europeanen aller landen verenigt U '.

Peter BOOGAARDS.
o

o o
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GA IK S T E R V E N OP 1 9 - J A R I G E L E E F T I J D ?

Onlangs ontvingen wij een brief van Milos Dobrichovsk#.
De vertaling volgt hieronder.

Gevangenis van Weiden, 16 juni 1965.

Geachte Heer Thiriart,

In de eerste plaats dank ik U bijzonder voor uw brief. Neem mij niet kwalijk dat ik U niet
in het Duits schrijf. Momenteel ben ik in zo'n toestand van depressie dat zelfs het schrijven
in het Tsjedffcch mij moeilijkheden oplevert.
Mijnheer Thiriart, ik ben te jong om kalm te blijven in een situatie als deze. In Tsjecho-
Slowakije wacht mij ongetwijfeld de executie en waarom moet ik sterven op 19-jarige leef-
tijd ?
Ik wenste vrijheid en een beter leven. Hoe kan ik mij verdedigen in Tsjecho-Slowakije; daar
zal niemand mij helpen. Ik zal moeten sterven op een leeftijd van 19 jaar
Ik ben geen moordenaar of misdadiger die gedeporteerd wordt. Dat wat geschiedde aan de grens
was zuivere zelfverdediging. Alleen God en ik kunnen begrijpen wat er is gebeurd aan de grens •
niet de communisten in Tsjecho-Slowakije '.
Groet alle vrienden van Jong Europa van mij, ik ben hen dankbaar voor de brieven die ik heb
ontvangen en vraag hen mij te excuseren voor het feit dat ik niet antwoord. Het is mij onmoge-
lijk alle brieven te beantwoorden want zij komen in te grote getale.
Mijnheer Thiriart, ik smeek U alles te doen om mij te redden. Sta niet toe dat men mij depor-
teert naar Tsjecho-Slowakije. Ik ben ervan overtuigd dat iedereen hetzelfde had gedaan in mijn
plaats om zijn vrijheid en zijn leven te redden.
Kunt U mij indien mogelijk sigaretten en fruit zenden ï Nogmaals de hartelijke groeten voor
Jong Europa .'

Hoogachtend,

uw Milos Dobrichovsky.

o
o 4

J E A N T H I R I A R T .

Er zijn veel mensen die geloven dat de organisatie "JONG EUROPA" staat of valt met de persoon
van Jean Thiriart en zich afvragen wat er van de organisatie zal worden wanneer deze er eens
niet meer zal zijn. De heer Thiriart is inderdaad onbetwistbaar voorzitter van "JONG EUROPA" en
werkt dag en nacht voor zijn partij. Hem vervangen zal dan wel niet gemakkelijk maar toch wel
noodzakelijk zijn bij een eventuele noodlottige gebeurtenis. JONG EUROPA heeft zich immers een
onaanvechtbare positie verworven onder de serieuze Europese organisaties.
Om op ^everitualiteiten voorbereid te zijn is daarom een raad gevormd waaruit eventueel een op-
volger van Jean Thiriart te voorschijn zal komen .' De leden zijn gekozen ongeacht hun nationaliteit
en hebben reeds blijk gegeven van grote persoonlijke moed, politieke betrouwbaarheid, intelligentie



en doorzettingsvermogen. Het zijn ;
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Gérard BORDES

PIERFRANCO BRUSCHI

JOACHIM RAFAEL DUARTE

YVAN HARDY

LEON QUITTELIER

FRANCIS THILL

PEDRO VALLES

JEAN VAN DEN BROECK.

Aanvulligen op deze lijst worden t.z.t. bekend gemaakt.

J O N G E U R O P A , organisatie voor de vorming van
een Verenigd Europa. Inlichtingen ;

NEDERLAND

BELGIË

MILAAN

ZWITSERLAND

PORTUGAL

SPANJE

Postbus 765, 's-Graverihage
Fonsnylaan. 4O, Brussel
Conca del Naviglio 9. Milaan
Case Vile 1576, Lausanne
Apartado 1283, Lisboa l
Apartado 145, Santander

Andere adressen op aanvraag

E I N D E V A N H E T V L A A M S E F R O N T .

Zojuist lees ik in een dagblad dat de, tijdens de verkiezingen tot stand gekomen, coalitie tussen
de Vlaamse Democraten en een groep gewezen Volksunieleden uiteengespat is. Op een nationaal
congres hebben de V.D. besloten tot de oprichting van een nieuwe partij, onder leiding van de
heer D. De Coninck, die na een felle ruzie in de Volksunie buitengezet werd. Evenals de V.U.
ZULLEN OOK DE Vlaamse Democraten wel weer grote dwaasheden gaan uithalen zoals het ver-
bieden aan Vlamingen om een Franstalige mis bij te wonen of het recht ontzeggen aan een Frans-
talige om zijn taal te spreken. Bijzonder fel zal de nieuwe partij zich wel gaan werpen op de
taalstrijd wat eigenlijk een bijkomstige zaak is. Ongetwijfeld zullen de V.D. nog meer vijandelijk-
heden verzoorzaken tussen Vlamingen en Walen '.
Daarom heb ik besloten mij aan te sluiten bij JONG EUROPA, een organisatie waarin mensen samen-
werken van verschillende talen en volkeren die elkaar hebben weten te vinden, om samen te werken
aan hun ideaal voor een unitair en communautair Europa.
In Vlaanderen heeft men het bijzonder druk over ... Vlaanderen, maar over Europa/ geen. woord.
In plaats van het oog te richten op de toekomst, het Verenigde Europa, waarin de Volkeren dienen
samen te werken, gaan de leidende figuren in Vlaanderen door met het zaaien van tweedracht
tussen Vlaanderen en Wallonië ; het federalisme. Nooit wordt echter gesproken over het de hand
reiken aan Wallonië teneinde, in afwachting van het Verenigde Europa, vast te beginnen in België.
Dezelfde heren die in Brussel en Straatsburg de mond vol hebben van het Verenigde Europa zijn nog
niet eens in staat een Verenigd België te vormen '.
Het is de taak van de jonge Vlamingen zich af te keren van de traditionele partijen en zich te
wijden aan het ideaal van een Verenigd Europa. Immers in het kader van het unitaire Europa zal
de kwestie Vlamingen-Walen met een pennestreek kunnen worden opgelost. Daarom is de toekomst
aan ons ; JONG EUROPA '.
De oude politici kunnen zich alleen maar bijzonder druk maken over het verleden, maar wanneer
het aankomt op de toekomst dan falen zij. Een duidelijk bewijs hiervan is het debakel van de
E.E.G. door toedoen van opa De Gaulle.
Bij de verwezelijking van onze idealen zullen wij niet alleen te kampen krijgen met kleine ultra-
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rechtse nationalistische stromingen die voor het behoud zijn. Ook communisme en Amerikanisme
zullen ons bestrijden want wij betwisten deze stelsels immers hun hegemonie in de wereld '.

In Vlaanderen zijn er nog steeds mensen die niet weten dat het Vlaams Nationalisme is voorbij-
gestreefd door het Europees nationalisme van Jong Europa. De Vlaams nationalisten zijn gewaarschuwd
dat zij zich inzetten voor een versleten ideaal. Het Europese nationalisme is nu aan de orde en het
is duidelijk dat alleen Jong Europa dit ideaal met zich draagt. Vlamingen, ageert met uw landge-
noten de Walen voor Europa. Alleen Jong Europa geeft U er de mogelijkheid toe.

P. PALSTERMAN.

o
o o

S C H I J N W E L V A A R T IN E U R O P A .

Welvaart is de maté waarin een volk zijn behoeften kan vervullen. Daarbij gaat het natuurlijk om
de marge, die overblijft, als de primaire levensbehoeften (aan voeding etc.) zijn vervuld en die
besteed kan worden voor datgene, wat het leven kan veraangenamen. Voor de een is dat een auto,
voor een ander een t.v.
Welnu, die extra koopkracht, die een gevoel van welvaart geeft is over bijna alle inkomenslagen
in Europa verspreid. De levensstijl wordt tegenwoordig bepaald door de consumptie. Wat telt is het
bezit aan gebruiks- en verbruiksgoederen. Als de grote heilstaat wordt de U.S.A. ten voorbeeld ge-
steld met zijn ijskastencultuur.
In de particuliere sector kunnen we dus in het algemeen van welvaart spreken, maar hoe is het ge-
steld met de openbare sector ?
Daar is een grote achterstand die als het huidige beleid wordt voortgezet tot een ramp zal leiden.
Wij behoeven het woord woningnood maar te laten vallen, maar ook op talrijke andere gebied$n*is
de toestand alarmerend. Velen hebben een auto of zullen die spoedig krijgen, maar et zijn te weinig
en te slechte wegen. Ook de voorzieningen in de recreatie schieten te kort '. Kampeerartikelen worden
in grote hoeveelheden verkocht, maar men weet niet meer waar men zijn tent kan opzetten.
Een monsterachtig probleem vormt ook de water- en luchtvervuiling. Vroeger was het water bijna overal
helder, maar er werd weinig gezwommen. Nu wil iedereen zwemmen maai het water is er niet meer
voor geschikt en aan zwembaden is overal een groot tekort.
De vraag naar welvaart is. een dubbelzinnige vraag .' Er is een sterke groei van de particuliere vrij»
heid, maar een sterke beperking van de openbare vrijheid.
Er zal geen echte maar slechts schijnwelvaart in Europa zijn als wij onze volkeren er niet van hwinen
overtuigen dat de wereld bedreigd wordt door de plaag der overbevolking.
Europa en de wereld zullen ten onder gaan als wij Europeanen niet voor onszelf en voor andere rassen
de enige en uitsluitend juiste beslissing zullen nemen ; overgaan tot geboorteregeling en -beperking.
Volgens ons is er geen alternatief, wij zullen de strijd tegen het communisme verliezen of moeten
overgaan tot de totale vernietiging van de kernoorlog. Het Westen kan de rest van de wereld onmoge-
lijk opheffen tot een menswaardig bestaan. Steeds zullen nieuwe miljoenen klaarstaan op de steeds hoger
gaande geboortegolf; zij zullen gevoed, gekleed en gehuisvest dienen te worden.
In een volgend artikel zal ik het onderwerp "het kind en de welvaart" belichten.

A.B.

o
o o
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O O S T - D U I T S L A N D W O R D T G E L E I D DOOR EX-SS '.

Het was Dr. Goebbels. Rijkspropagandaminister tijdens het 3e Rijk, die één van de belangrijkste
regels voor de politieke propaganda formuleerde ; "Beschuldig de tegenstander van je eigen fouten
of bedoelingen '. " . De communisten hebben zich gehaast deze regel zo snel mogelijk in de prak-
tijk toe te passen; zo beschuldigt Moskou ons Europeanen ervan kolonialisten te zijn of te willen
blijven. Wel wat zijn de satelietlanden in het Oosten? Het zijn koloniën van het Kremlin, Oost-
Berlijn en,Boedapest kunnen ervan getuigen '.
De laatste maanden hebben de communisten een nieuwe kruistocht tegen Jong Europa ondernomen.
Voor de wereldopinie worden wij uitgemaakt voor moderne Nazis, voor geestelijke erfgenamen van
Adolf Hitler. Men behoeft er slechts de communistische pers op na te lezen om te vernemen, waar
de Nazis zich bevinden ; in West-Europa in de organisatie long Europa '. Natuurlijk haast de ganse
linkse Westelijke jfers zich om deze zienswijze van hun meesters over te nemen. Een intensief onder-
zoek stelt ons in staat te onthullen, bewijsmateriaal aanwezig, waar de Nazis in werkelijkheid zijn.
Deze lieden werden na de oorlog "overgenomen11 door de communisten en bezetten op dit ogenblik
leidinggevende posten in de "Duitse Democratische Republiek". Acht jaar geleden verbaasden de
West-Duitsers ziqh Herbert Krüger, ex-SS officier, te zien bij de verdediging van de Communistische
Partij Duitsland tijdens het proces te Karlsmhe. Krüger is vandaag de dag rector van de Duitse
Academie voor Staat- en Rechtwetenschap Walter Ulbricht te Babelsberg.

- Heinrich Homann, toegetreden tot de NSDAP op l mei 1933, nr. 329.531, is een van de presidenten
van de "Staatsraad" van de DDR.

- Hans Bentzien is Minister van Cultuur en lid van de Cultuurcommissie van het politÈbreau van het
Centrale Comité. Is op 29 april 1954 toegetreden tot de Nazipartij en had als lidnummer 9.751.671.
Hans Reichelt is minister van Landbouw in de DDR. Werd lid van de NSDAP op 2O april 1943,
lidnummer 9.454.165.
Arno von Lenski. lid van de volkskamer en tot 1958 generaal-majoor van het Derde Rijk en heeft
twintig doodvonnissen uitgesproken.
Heinz Neukirchen, vice-admiraal van de volksmarine, was in 1944 nationaal-socialistisch officier
en nam in 1936 deel aan de burgeroorlog in Spanje.
Professor Peter Adolf Thiessen, president van 'de ministerraad; werd lid van de NSDAP in januari
1925 en had als lidnummer 3.O96.
Professor Ernst Joachim Giessmann, verbonden als staatssecretaris aan het Ministerie van Onderwijs,
vice-president van de (Oost) Duitse Culturele Federatie; trad op l mei 1937 toe tot de NSDAP met
als lidnummer 4.5O9.4O2.
Kurt Blecha, directeur van de voorlichtingsdienst aan het Ministerie, was sinds l september 1941 lid
v/n de NSDAP met als lidnummer 8.634.832.

» Professor Dokter Rudolf Schneider, van 1956 tot 1961 directeur van de Humboldt Universiteit te
Oost-Berlijn; werd op l juni benoemd tot "Unterscharführer" van de SS, op 15 september 1942
bevorderd tot "Oberscharführer" en maakte deel uit van de speciale SS-eenheid belast met de be-
scherming van de "Fïïhter". Professor Dokter Wolfgang. Rödel is journalist aan de Karl Marx Univer-
siteit te Leipzich en kreeg lidnummer 9.166.651 bij zijn toetreding tot de NSDAP op l september
1942.
Allé geciteerde personen hebben een belangrijke invloed op de politiek van Oost-Duitsland. Hoeveel
"kleine" Nazis zijn "overgenomen" door de communisten om minder belangrijke functies te vervullen ?
Wij zullen het waarschijnlijk nooit te weten komen.
Een feit as zeker ; de communisten bedienen zich van ex-Nazis om hun politiek te verzekeren.
Jong Europa, de enige organisatie die werkelijk het communisme bestrijdt, is niet verplicht een
politieke flirt te maken om steun te krijgen voor haar doctrine; zij wenst de subversieve methoden
van de communisten in geen geval over te nemen.
Eens te meer levert'Jong Europa het bewijs van de moraal der Kremlin-vazallen, de rode neo-nazis.

Robert JOLINT.
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D E E U R O P E S E E C O N O M I S C H E G E M E E N S C H A P .

"De meest vernietigende daad in de Europese geschiedenis sinds de dagen van Hitler" aldus ver-
klaarde Prof. Hallstein naar aanleiding van het Franse besluit om de Europese Economische Ge-
meenschap te gaan boycotten. Het grote punt bij de E. E.G. is dat president De Gaulle de
supranationaliteit verwerpt en nu door het aflopen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid een
stok heeft om de vooruitgang van het supra-nationale Europa tegen te gaan. De partijpolitici
spannen zich zeer in om verontschuldigingen aan te voeren voor de reactionaire houding van
De Gaulle ; Frankrijk zou juridisch heel sterk staan en de andere vijf E. E. G.-landen moesten
maar aan de Franse voorstellen tegemoetkomen. Het is daarom dat de Belgische demissionaire
minister van buitenlandse zaken Paul-Henri Spaak, volgens de pers de geestelijke vader van de
E.E.G., gaat bedelen bij Couve de Murville, zijn Franse ambtgenoot, om zijn hasstarrige houding
te laten varen. Ook minister Luns heeft een "informatief gesprek gehad met de heer Couve de
Murville "om uit diens mond persoonlijk te vernemen hoe het nu wel zat met die Franse houding".
Allemaal vergeefse moeite ; het is wel duidelijk dat zolang president De Gaulle de touwtjes in
Frankrijk in handen heeft, ken er geen Europese eenwording bereikt worden. De oorzaak hiervan is
het Franse nationalisme dat in De Gaulle belichaamd wordt. Ook in andere landen zijn er overigens
vele die nog in de eerste plaats Nederlander, Duitser, Italiaan of Belg zijn en pas daarna Europeaan '.
Zolang dit patriotisme niet verbannen is, zal van een Europese eenheid geen sprake kunnen zijn.
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst luidt een gezegde en ik vraag mij af of de jongeren zich
interesseren voor de E. E. G. Ik geloof het niet want wie het spel van de "Europese" politici volgt
en alle mislukkingen en vertragingen bij de ontwikkeling van de Europese Economische Gemeenschap
waarneemt, krijgt er ongetwijfeld een afkeer van. Het lijkt er meer op dat deze "legale" bouwers
van Europa hun vetbetaalde belastingvrije baantjes willen houden dan haast te maken met het
Verenigde Europa. De jongeren zijn dit touwtrekken dan ook beu en hebben hun belangstelling ver-
loren; voor vele hunner hebben de Beatles meer betekenis dan het Verenigde Europa. Er zijn echter
ook grote groepen mensen die zich niet bij de gang van zaken hebben willen neerleggen, die de ver-
traging van de Europese eenwording als verraad en het in de steek laten van de Oost-Europese landen
als lafheid beschouwen ; dat zijn de leden van Jong Europa onder leiding van Jean Thiriart '.
Deze heeft in zijn boek het verschil omschreven tussen J. E. en zij die zich inspannen voor het
"wettelijke" Europa. Hij beschrijft dit laatste als een "theoretisch" Europa, slechts een bouwwerk
van papier dat niet veel meer inhoud heeft als de UNO. Immers slechts het strijdende Europa zal het
juk van twee bez&rters, U.S. A. en U.S.S.R., kunnen afgooien. De politici in Straatsburg hebben bel
bijzonder druk met nutteloos praten; wanneer het op wezenlijke Europese politiek aankomt zoals het
verwijderen van de Amerikaanse bezettingstroepen uit Europa - dan zijn zij niet thuis.
Voor mij is het leven van de mensen die in 1956 streden voor Europa in de straten van Boedapest dan
ook veel meer waard dan het leven van de praatbarakkers van het wettelijke Europa, de E.E.G.
Hoe graag de Euromarkt de eenheid van Europa wil verwezenlijken, blijkt wel uit het feit dat
associatie-onderhandelingen met Marokko en andere Afrikaanse landen worden aangeknoopt terwijl
Spanje en Portugal, beide anti-communistische bastions, buiten de E.E. G. worden gehouden omdat
het "fascistische" landen zouden zijn '. Men kan net zo goed zeggen dat Frankrijk fascistisch is
want het wordt immers dictatoriaal geleid ! of Nederland met zijn Publiekrechtelijke bedrijfsorgani-
saties, overgebleven uit de Duitse bezetting of Engeland dat verbiedt politiek andersdenkenden die
voor zaken een bezoek aan Londen brengen de toegang te verbieden '. Net zomin als de Oost-Europese
landen buiten het Verenigd Europa mogen worden gehouden wegens communistische invloeden zal dat
ook met Spanje en Portugal het geval zijn op grond van vermeende fascistische invloeden. Voor mij
zijn de inwoners van Spanje en Portugal evenals die van de Oost-Europese landen in de eerste plaats
Europeanen *. Wij dienen niet te vergeten dat de communistische regimes in Oost-Europa slechts kunnen
voortbestaan bij de gratie van Russische bajonetten en dat de volkeren van deze staten naar hun be-
vrijding hunkeren '. Het is daarom verraad aan Europa deze landen buiten te willen sluiten.
De aanwezigheid van Amerikaanse en Russische bezettingstroepen in Europa is bijzonder fnuikend voor
de eenwording van Europa. West-Europa durft geen verbintenissen aan te gaan met Oost-Europa uit
vrees voor de Verenigde Staten en Oost-Europa kan geen onderhandelingen voeren met het "vrije"
West-Europa op straffe van Russische interventie. Daarom zullen zowel de Amerikaanse en Russische
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invloed uit Europa dienen te verdwijnen. Alle hulp zal door ons aan die Oost-Europese landen
dienen te worden gegeven die de banden met Rusland willen verbreken. Onze taak is Oost-Europa
op hetzelfde economische en sociale niveau t<? brengen als het Westen. Alleen op die basis is
eenheid mogelijk. Menen wij het werkelijk met het Verenigde Europa dan zullen wij de offers
die hiervoor noodzakelijk zijn moeten brengen. West-Europa geeft veel hulp aan de zogenaamde
ontwikkelingslanden en dat kan in de toekomst vruchten afwerpen maar voor mij is het hemd toch
nader dan de rok en daarom zou ik deze steun in de eerste plaats gegeven willen zien aan onze
mede-Europeanen in het Oostblok en aan die Europeanen die in het "welvarende " Westen van
Europa nog steeds in armoede leven.
In alle landen van Europa bestaan wel vrije grote nationalistische Europese stromingen; let wel
nationalistisch want wanneer de voormannen van deze stromingen gaan onderhandelen dan komt
het eigenbelang weer om de hoek kijken ; de Nederlander blijft Nederlander en de Fransman blijft
Fransman. Het is steeds slechts een enkeling die zich Europeaan toont en in de eerste plaats aan
de belangen van Europa denkt. Het is daarom noodzakelijk in alle landen van Europa, in een
achttal staten zijn zij reeds actief onder de naam Jong Europa, Nationaal-Europese groeperingen
op te richten met één programme en één centrale leiding. Alleen op die manier is de spoedige
vorming van een Verenigd Europa verzekerd want daar alle groepen één identiek programma hebben
zijn onderhandelingen niet noodzakelijk '. Jean Thiriart is bijzonder duidelijk hieromtrent in zijn
boek ; "het zullen geen Europese partijen zijn die Europa gestalte geven maar één Nationaal-
Europese Partij". Europeanen aller landen verenigt U, zou ik dan ook willen besluiten.

Ronald OTTEN..

Jean Thiriart in zijn boek "Een Rijk van 400 miljoen mensen ; EUROPA".

o
o o

Z W A R T OP W I T .

HetiNationiaal-Socialisme steekt in West-
Duitsland de kop weer op, aldus vele kranten
de laatste tijd ; hakenkruisen en anti-Joodse
leuzen worden in toenemende mate gekalkt.
Toen de daders gearresteerd werden, volstonden
slechts enkele regels tussen het grote goed in
want wat bleek ; van de zeven gearresteer de
Nazis bleken er drie zoontjes te zijn van Ameri-
kaanse militairen in Heilbron terwijl het in Bad
Godesberg ging om drie jongetjes van 6, 8 en
10 jaar. In Birkenfeld was het echter bijzonder
ernstig ; de dader was hier een 16-jarige scholier
die was blijven zitten en op deze manier zijn
wrok uitte.

Mijnheer Simon Wiesenthal is tijdens het Congres
van Ex-Politieke Gevangenen in 's Gravenhage
weer van leer getrokken tegen die Neo-Nazis die
op alle mogelijke manieren trachten de democra-
tie te ondergraven. Hij eiste dan ook een streng
optreden tegen deze "lieden". Eerder had deze •

heer op de televisie verklaart dat JJong Europa
de grote fascistische, pardon NEO-fascistische
organisatie in Europa is '.
In rmitsland was de "National Zeitung" met
oplage van 100.000 exemplaren het op één na
grootste weekblad. De geachte heer heeft schijn-
baar nog nooit van weekbladen als Stern, Quick
DM en Der Spiegel gehoord met hun miljoenen-
oplagen '. Communistenjager Mc Carthy is dood
maar zijn geest waart nog steeds rond, nu echter
gekeerd tegen de andere zijde '.

Henry Lemery, een 90-jaiige oud-minister, is
door een Parijse rechtbank tot een boete van
f. 1.500,- veroordeeld omdat hij in zijn boek
"Van de ene republiek naar de andere" kritiek

had uitgeoefend op president De Gaulle. Wie heeft
het daar over het democratische recht van vrije
meningsuiting ? Of weet U nog niet dat democra-

tische vrijheden gewaarborgd zijn aan hen die de
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verbintenis aangaan ei geen gebruik van te
maken '.

Niet minder als honderdduizend gulden werden
door de Nederlandse regering geschonken aan
het anti-Zuidafrikaanse "Development and Aid"
Fonds. Van vele kanten zijn protesten tegen
dit besluit opgegaan en ook ik vraag mij af
of deze ton niet beter aan een ander doel ge-
schonken had kunnen worden, bijvoorbeeld aan
de"Stichting door de Eeuwen trouw".
Minister Luns gaf als excuus voor de gift dat
de heer Oe Thant van de Verenigde Naties het
fonds had aanbevolen '. Een aanbeveling van
mijnheer Thant heeft voor mij echter het tegen-
gestelde effect want de anti-Europese houding
van de secretaris-generaal van de Verenigde
Naties is overbekend en wij moeten niet verge-
ten Zuid - Afrika IS Europa '.

Edgar Hoover, heefd van de Amerikaanse Fede-
rale Politie, heeft onlangs verklaard dat het
meerendeel van de Rode Diplomaten in het
Vrije Westen uit spionnen bestaat die trachten
de jongeren tegen hun eigen regering op te
zetten. Ook heeft hij het gevaar onderkend
van het bestaan van communistische partijen
in het Westen die volgens hem "een ontwrich-
tende invloed blijven uitoefenen op het leven".

Jean Thiriart kreeg tijdens een bezoek aan
Londen van de Engelse autoriteiten te horen
dat hij geen toestemming kreeg Engeland binnen
te komen. Een nauwkeurig onderzoek van zijn
bagage volgde. Thiriart heeft nog nooit politiek
bedreven in Engeland en kwam voor een zaken-
bezoek. Zijn boek • .q&hmjk van 400 miljoen
mensen ; EUROPA" is verkrijgbaar in Spanje,
Portugal. Italië, Frankrijk en België. De Engelse
regering heeft echter zo'n angst dat zij hem de
toegang ontzegt. Het is onmogelijk Engeland bin-
nen te komen met een boek als "EUROPA" maar
wanneer U atoomgeheimen of plannen van een ge-
heime Amerikaanse duikbootbasis mee welt nemen
behoeft U niet ban£ te zijn ; er is niemand die
het U lastig zal maken.

Ruim twintig jaar bestaat de organisatie van
de Verenigde Naties nu al en het is interessant
te bekijken wat de volkerenorganisatie in die
tijd bereikt heeft op politiek gebied ; bijzonder
weinig '.
Korea is een lichtpunt wat betreft de vastberaden-
heid van de UNO; Hongarije het dieptepunt.
Sinds de dienst in de VN wordt uitgemaakt door
een aantal ontwikkelingslanden die elk evenveel
in te brengen als bijvoorbeeld de V.S. ging het
bergaf. Europa werd het kind van de rekening '
België werd uit de Kongo gezet en haar plaats
werd ingenomen door de Verenigde Staten; de
pro-Europese Tsjombe werd verslagen.
De kwestie Nieuw-Guinea werd voortreffelijk ge-
regeld voor ... Indonesië. Nederland was immers
te klein '. De Verenigde Naties zijn geen instru-
ment van rechtvaardigheid meer maar een instru-
ment van macht tegen Europa. Wil Europa haar
eigen karakter behouden dan is onmiddellijke
uittreding noodzakelijk.

Wanneer Duitse jongeren gaan helpen bij de op-
bouw van een door de oorlog verwoest dorp in
Europa zoals bijvoorbeel Putten en Coventry dan
komt dat in grote letters in de pers en wordt uit-
gelegd als een schuldbekentenis van het Duitse
volk dat volgens het weekblad "Vrij Nederland"
"een van de meest omstreden volkeren op aarde"
zou zijn '. Dat vijftien studenten van de universi-
teit van Cambridge een gedeelte van hun vakantie
hebben opgeofferd om te helpen bij de opbouw van
een door de oorlog verwoeste kerk in Dresden moest
ik echter vernemen uit een Portugees blad '.

" JONG E U R O P E A A N '
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" etreft: JONG-EUROPA-BEDEBLAHD.

26 MOV, 1955
Op zondag, 21-11-1965, te 14.45 uur, hield de organisatie

Jong-Europa-NederlBTia een besloten vergadering in een beneden-
zaaltje van café" 't Trefpunt,aan de Postjesweg 8-10, hoek Witte
de Withstraat 1 te Amsterdam*

De vergadering was aangekondigd per convocatie, waarvan een
fotocopie (1) is bijgevoegd*

Uit Nederland waren aanwezigs

\.

Uit BelgiS waren aanwezig:
-Hfff^-

In de *'D&rterrè (café*) had
die uit desorganisatie is verwij-

derd zich strategisch o'pgesteTc
zoaaifalle bezoekers van cte vergadering hem moesten passeren, wae
bij hij de hem bekende leden tot een gesprek trachtte te verleide
en een manifest (fotocopie (2) bijgevoegd) overhandigde*

organisator van de vergadering, opende de vergade-
ring te 15 uur met een kort woord van welkom.

hield vervolgens een Icorte rede met als onder-
werp nSurope par Ia Iè*galit£ 'ou I'ÏCurop* psr la Xe*gifïmife. tYo<
de teicst van deze rede moge worden verwezen naar het bijgevoegde
exemplaar (3) van La Nation Burpécnne, waarin de rede woordelijk
is opgenomen*

hield vervolgens een korte toespraak over
het onderwerp De historische aspecten van de vorming van een Jon*
Europa»

sprak daarna over de parlementaire democratie in
Europa»

Na een korte pauze was er gelegenheid tot het stellen van
vragen, waarvan slechts een gering gebruik werd gemaakt en waarbj
de nadruk in hoofdzaak kwam te liggen op de vraag: "Hoe moet het
tot stand komen van de communautaire eenheidsstaat worden gerealj
seerd?"

beantwoordde summier de gestelde vragen, daar-
bij verwijzend naar enkele hoofdstukken van zijn bekende boek

-, 2 -
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"Europa, een volk van 400 milJoen"•
Nieuwe gezichtspunten kwamen daarbij niet naar voren.

sloot te 17 uur de vergadering*

EINDE*

AAN B.V.D.
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DE OOSTENRüKSE.2WÏD.ARÏKAAN5E
VLAWSEEN NEDERLANDSe UElDlW6,rlAKEK HET VOL-
GENDE SeSLViT, fcLSÊflEEN BEKEND ^ . ~ - «k

H«t_'feit,' dat onze ex-chef J'AAS THIRIART, zich de laatste tijd steeds meer ont-
pc^ als een DICTATORIALE POTENTAAT, die zijn leden en sympathisanten behani&lt
als "nederige onderdanen", en van. hen verlangt, dat zij zich absoluut aan hem en
zijn princiepes onderwerpen, zich dus als "slaaf" aan hem- moeten presenteren, on
tiet feit, "dat- JEAN THIRIART de verwezenlijking van ons hoogste ideaal IN DE WEG
STAAT, door zijn absolute weigering compromissen van welke aard dan ook aan te
gaan, met welke 'hrè'ederbeweging dan ejk, tevens er naar streeft, in de toekom-
stige Eurtpese eenheidsstaat zelf de functie van DICTATOR te gaan vervullen, zon
ier rekening te houden met de menselijke rechten en vrijheden,w.o.de vrije menings-
uiting, en het feit, dat steeds meer trouwe en loyale aanhangers door THIRIAÏIT
uit de partij gezet werden (o.a.van den BROECK), zonder rekening te houden met
ie mening van. de meerderheid in de partij, noopt de bovengenoemde afdelingen van
JONG EUROPA» THIRIART en zijn aanbidders, niet langer te erkennen als chef. "Wij
rfepen daarom alle afdelingen op, de corrupte en a-sociale centrale o.l.v.
rHIRIAHTi 'in. Brussel, -alhoewel deze c-eritrale neg bijzonder gul zal'zijn met het
schenken van materiaal- (-P'eridieken e'.d.),-niet lange r--te-erkennen, dus geen
leid «f correspondentie.naar deze- EX-CENTRALE te zenden. De Nederlandse afdeling
lebben wij bereid gevonden, tijdelijk de belangrijkste functie over to nemen.
3e officiële maar voorlopige- centrale, welke in Nederland gevestigd is,(HiiVersv
cap^elstraat 16,Gironummer: 24-76-56), zal graag uw sympathiebetuigingen ontvango*
sn ^t u corresponderen.,<5<5k alle tot nóg toe door onze EX-CHEF uitgestotenen,
cunnen 'zich "bij de huidige centrale weer aandienen, en zullen met genoeger. weer
Ln de partij opgenomen warden. De v o..-LU.,: pi ge (helaas neg niet verkozen)leiding,
'Hclland)zal hoogstwaarschijnlijk in januari 1966 een internationale conferentie
fan alle afdelingen bijeenroepen, welke gehouden wordt te PARIJS. Wij verzoeken
laar<<m reeds nu te -laten weten, wanneer en waar u het beste schikt, tevens zijn
ille suggesties betreffende politieke beleidslijn, en interne organisatie van. ha»
be welkom., u ziet, uw HUIDIGE centrale (Hilversum-Holland) houdt wél rekening
net UW WENSEN en Uf MENING, Ten. spoedigste zal ioor het Ie bureau ier partij een
mtwerp gemaakt worden van officiële statuten en het beginselprogamma, welke de
rechten en vrijheien der leden Aient te waarborgen, en voorkomt, dat ie voorzit"^
sich te buiten, kan gaan aan MACHTSWELLUST zoals dat het geval was met te nu af-
gezette ex-chef Jean Thiriart. Hopende op "begrip en sympathie voor de ZUIVERING
lie ncdig was, om de welig tierende corruptie uit te "banoÂ TJ verblijven wij, open-
staande voor IW mening. /Ir J

'' - Met (Ĵ ieXste- hoogachting,

JONG EUROPA
Leiding Nederland

V 1 r- ^ r-r-rs A i *—

Svengen.afi.de tijie-'
voorzitter der centrale,

'.C.J.HAGENBEEK.

t-1 J fcvli A
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POUR L'EUROPE : UNE VOffi NOUVELLE
EDITCRIAL

Au moment oü /es tentatiues d'unijication de
t'Europe par les gouoernements et les chancelleries se
heurtent a des dijjicultés qu'ehes ne peuoent surmonter
et Jont la rupture de juin 1965 entre la France et ses
partenaires du Marché Commun est l'aboutissement
lamentable, H s'avere nécessaire et urgent de porter
dans des directions nouvelle* les ejjorts dettinéi a
mettre un ferme aax querelles centenaires qui oppo-
sent et affaibtissent les peuplcs européens.

C'est dans ce bui que nous aoons jugé opportune la
pubiication d'un noucel organe de preste consacré au
combat en faveur de l'intégration européenne.

Certes, nous ne sommes pas des nooateurs, et l'idee
•uropiennt n'ftt pat J'aujouT<L'hui. Depuis longtsjnps
des hommes de grande oaleur, Européens sincères
auxquels nous ooulons rendre hommage iet', ont' lutté
pour substituer aux particularismes nationaux, généra-
teurs de guerres cioiles inter-européennes, la conscience
d'appartenir a une même communauté de destin :
L'EÜROPE . Dans ce sens, les différentes institutions
européennes son( l'expression de multiples effortj,
souvent louables mais toujours iraufjisants. Car les
liens économiques qui ae nouent de plus en plus
étroitement entre les divers pays européens, pas plus
que Ie déoeloppement des relations cuitureiles et

^touristiques, et encore moira les nombreuses consul-
ations techniques intergouoemementales, ne suf f front

j étoufjer Ie chauvinisme latent et Ie nationalisme
étriqué Jont les réiurgences Jont toujours a craindre
(Fattitude gaulliste est a eet égard signijicative).

Pour la réussite des tentatiües d'unijication euro-
péenne auxquelles nous assisfons, il manque l'esien-
tiel : une foi. Une foi que ne sauraient susciter des
organismes bureaucratiques, si parfaits soient-ils »ur
Ie plan technique. Une foi qui ne sortira pas non plus
des officines des intellectuels et des penseurs européens
qui polissent aüec amour l'idée européenne sans
s'attaquer aux problèmes que pose sa concrêtisation.

C'est pourquoi il nous parait indispensable, pour
sortir de l'impasse, d'extirper la oolonté européenne
diffuse des institutions économiques et cuitureiles oü
elle dépérit par langueur, pour lui donner vie et farce
en la plongeant dans la réalité populaire. C'est è cette
condition que pourra naitre et oiore la Nation Europe.

Dans son discours devant l'Assemblee Constituante,
Ie 7 septembre 1789 SIEYES s'exclamait ;

u La France ne dolt point etre un assemblage de
petites nationt qui se gouoemeraient séparément, en
democratie* ; elle n'est point une collection oVEtat» ;
elle est un tout unique, composé de portie* intégrantes.
Ces porties ne doioent point aooir séparément unt
exiitence complete parce qu'eiles ne jont point de*

-tout simplement un», mm» des portie» formant un
leul tout ».

Cerfe déclaration s'applique autsi bien è l'Europe
de demain qu'a la Franee d'hier. Le même proceisus
éoolutionniste qui a créé la France unitaire a partir

II suffit qu'elle ait Ie projet de sa propre existence pour qu'une
Nation existe « (ORTEGA Y GASSET.)

d'un agglomérat de petits Etats jaloux de leur indé-
pendance f era l'Europe d partir des actuelles nations.
Que quelques taupes politiques ou quelques nostalgi-
ques de la France impériale refusent d'admettre cette
éüidence n'arrêtera pas Ie cours de l'Histoire.

Quant aux difficultés rencontrées sur la ooie de
t'unité, difjicultés tenant aux traditions nctiona/e*
différente*, aux interets économiques divergent» ou
antagonistes a l'echelon local, aux problèmes f.'njtiis-
tiques, toutes ces disparités de surface qui serveni
d'alibi aux partisans et profiteurs de fimmoöi.ijme,
clles disparaitront bien üite, ramenées a ta proporlion
de problèmes d'ordre administratif. Les parücularis-
rnessi* fondront dans une oolonté commune d'obovtir^-
une oolonté opiniétre qui sera d'abord Ie fait de
quelques pionniers mais qui se répandra rapidement, :
utilisant Ie tremplin de l'intérét général et de la des-
tinéé historique et communautaire du peuple europ?er>.

Suite p»ge 4

Le numero 1 de LA NATION EUROPÉENNE
pa ra i tra Ie 13 janvier 1966.

L'EWOPE PAR LA LEGAUTE
ou

L'EÜROPE PAR LA LEGITIWTE
par JMn THIRIART.

II faut tordre Ie cou è cette
conception naïve de l'Histoire
qui voudrait creer une nation
au dépar» de discours, d'arran-
gements, de compromis ou de
votes. Aucune nation, jamais
dans les temps. n'est nee de la
sorte.

L'Europe ne peut póa nattre
de la seule intelligence et de
la seule bonne volonti. Nous
savons tous que l'Europa est
une chos» néceuaire, evidente,
urgente. M est sur notre Conti-
nent dei diiiines dé mllliers
d'hommn cultivéi et Intelligent»
qui se ralllent i c*tt» propo-
sition. M»is il n'«n est encore
que quelques centalnes, qui
Mvent que ce sera dlfflclle,
pérllleux, douloureux. Aucune
nation n'a vu Ie Jour autrement
que par un accouchement dou-
loureux, la plupart du temps
tangltnt. Ou II n'y a pa* eu de
ucrlflce H n'y • pu eu de
narton er**e. Cest Ie Ie prlx

que l'Histoire exlge si on veut
y flgurer. Le sacriflce a sancti-
fti la nation au moment de sa
naUsence. Que ce soit la Chine
moderne, la Yougoslavie mo-
derne, l'ltalie unitaire du Risor-
glmervto, mtme les Etats-Unis
d'Amérique du Nord, chaque
fols ïl y a eu une luHe difficile,
chaque fois les armes onf du
parier, chaque fois la Patrie
nouvelle était édifiée au prix
de secrifïees Immenses. Je ne
porte pas lel un jugement de
va leur, je constate.

Pour certalns il serait sou-
hattable que lei nations te tas-
sen! au dipart des sages con-
sells des philosophes, des so-
ciologuBS, des moralistes. Cast
Ik un concept normatif et non
pis une approche ob]ective. La
réalité brute, la fra>de analyse
dlsent que les nations se sont
engendrées dam des convul-
slons, dans dei affrontements.

en peg* 4)



EDITCRIAL POUR L'EUROPE
NOUVELLE

UNE VOIE

de ta page 1

Mais, dans les conditions actuelles, nous constatons
qu'il sujfit Je peu (les sauies d'humeur d'un chej
d'Ktat grognon, par exemple) pour remeitre en ques-
tion la construction de l'édijice européen.

J. 'Europe Unie risque donc de ne rester qu'un
souhait. IIP espoir jragile, sans des initiatices auda-
ci'enses dans des uoies noaveües.

L'une de ces üoies est celle da pard européen
inlégré. C'est dans celle-ci que nous nous engageons
résolument, parce qu'eUe nous semble la plus réaiiste
sinon la plus jacile. Cette option, nous rous en
cxptiquons en détails en pages 2 et 3. Seul Ie regroupe-
meri en un üériiable. Parti, indépendani, unitaire et
supra-national, de tous ceux a qui tient a cceur l'avenir
de leur continent, quelles que soient leurs origines
pclitiques ou territoriales, permettra de forger une
i'olcnté commune a partir des forces dispersées et de
balayer les préjugés tenaces d'un petit-nationalisme
miisible et anachroniqite.

Ce Porti, préjiguration du jufur Etat européen,
exisie déja en puissance par la volonté de quelques-
uns. Dt.-nai", gróce a tous ceux qui Veulent jaire
l'Histoire plutót que la subir, il peut eire une réalité.

LA NATION EUROPEENNE n' a d'ai,tre ambidon
que de hater cette exaltante réalisation et de contribuer
airsi. mcdestement mais avec détermination , a l uni-
jicalior. de l'Europe.

Gérard Bordes
Francis Thill

tfEUROPE PAR LA LEGALITE
ou

L'EUROPE PAR LALEGITIMITE
Suite de la page 1

miaues, allez faire des discours
devant les enfants des lycées,
procurez-vous une sinecure
grassement payée dans un • or-
ganisme » européen.

Quant è nous Ie choix est
fait : nous ferons l'Europe en-
vers et contre tous. Avec des
fusils s'il Ie faut. Avec Ie
Diable s'il Ie faut.

VEurope qui vous semble si
d&;rable. si évidente n'e«t pas
ïo»)h»;tee pur i*s ouins^ts Hu
mement. Les Etats-Unis et l'URSS
n'pnt pa» intérét a voir l'Eu-
rope s'unifier.

ia Chine n'y a intérét que
dajm la mesure oü l'Europe en
ge-ïlstion se fera contre les
Etals-Unis et I'URSS. c'est-è-
dire au prix de l'affaiblisse-
mbnt de ces deux empires, ses
ennemis.

II faut énoncer que l'Europe
a deux ennemis aui sont
Washington et Moscou, et un
pQssible complice — Je n'ai pas
dit ami — Pékin.

Aussi faut-il être candide
pour imaginer que Ie State
Department et oue Ie Kremlin
assisJeront indifférents è la
réelle naissance de l'Europe.
Ms multiplieront les intrïgues
pour la fa're avorter.

A La Haye, a Bruxelles, a
Bonn les gouvernements ne
sqnt que des nwionnettes
américaines, des réqimes-crou-
pions. A Paris on s'ennivre de
quelques flatteries glanées i
Moscou.

Les hommes qui se disent
être des politiQues et qui ne
discernent pas ces évidences
.sont gravement coupables. lis
bercent les gens d'il lusion:
apr«s s'en être bercés eux-
mèmes.

Cesse2 donc de jouer a l'Eu*
rope, d'en faire une rhétorique,
un prétexte a vanités.' l'Europe
esr une chose grave, difficile.
L'Europe n* «ortir» qu» d'un*
action révolutionneir*.

Sur cent hommes qi»i souhai-
tent, fut-ce noïvement, mais
ayec sincérité l'Europe, il n'en
restera pas cinq qui la conti-
nueront quand il sera évident
que ce sera une chose dange-
reuse. Nous sommes de ces
cinq.

La formule de l'Europe offi-
delle de l'Europe par la léga-
lilé est en train de sombrer.

L ' E U R O P E
U N I T A I R E ?

LA G R A N D E N A T I O N

L'Europe Unitaire...
— Un remede a la decadente de l'Occident ?
— Une dangereuse utopie ?
— Un facteur essentiel de la paix mondiale ?
— Une construction de l'esprit ?
— Un nouveau • sent de l'Histoire » ?
— Une solution aux crises de la « Petile Europe » ?
— L* salul des vieilles nations européennes ?

Jean THIRIART répond a ces questioni «t a beaucoup d'autret
dans fton dernier ouvrage :
IA GRANDE NATION : L'Europe Unitaire.
(Définition du Communautarisme Européen)
60 pages. 3 Fr - Pour toute commande : écrire au Journal.

On ne construit pas un navire
sans connattre les lois de la
navigatior»» On- rw-'eonstruit pas
une nation en méconnaissant
les lois de .l'Histoire.

L'Europe des juristes, l'Eu-
rope des technocrates, l'Europe
des légistes aura certes une
existence. Mais beaucoup plus
tard quand une Europe réelle,
concrete aura été faite. Aura
été faite par d'autres hommes.
On fera venir des garnisseurs
et des tapissiers quand les ma:
ïons auront terminé leur oeuvre.
C'est un ordre qui ne peut être
inverse.

A cette « Europe par la léga-
iité • nous opposons notre con-
cept de l'Europe par la legitl-
mité. Cette légitimité se mérite.
se conquiert. Par ('engagement
total, par Ie don de soi-méme.
Cette légitimité passé parfois
par les prisons, souvent par les
armes. Cette légitimité est au
bout des fusils vainqueurs.

Tito a eu sa tete mise a prix,
Mao accompagnail ces milliers
d'hommes traqués de la Lon-
gue Marche. Avant cela Maz-
zïni fut condamné è mort. et
Ie général Washington a eu sa
propriété ravacjée par les mer-
cenaires de ta Couronne bri-
tanniqüe.

L'Europe par les institutions
et les marchandages n'a sucune-
chance d'aboutir. Vous devez
savoir aue l'Europe a surtout
des ennemis; affiches commtf
les Russes, hypocrites comme,
les Yankees. Vous devez savoir
que l'Europe devra affrontef
ces ennemis, combattre. 5a«hant
cela, pesant les risqu«s de l'en-
gaaement total, acceptant Ie
sacrifice de votre carrière
sociale, voire celui de votre
vie, «l vou» *tM •neer* < Euro»
p4*n»• il ne vous rest* au'è
nous rejoindrc dans Ie combat
pour la délivrance de l'Europe
de Dublin i Bucgrest.

Si la peur vous étreint, allez
reioindre les Européens acadé-

Chaqu* mois, lisez :
L'EUROPE COMMUNAUTAIRE
Revu* doctrinale du communautaritme national-«urop*«n,

éditee et diffuse* par l* Centre d'EtudM Politlque» *t Sociale»
Européennct (C.E.P.S.E.)
Au tommair* du n° 22 : (100 p»g«)
— Editorial, par G. Bord». '
— d. l' « efficience > américain* «u marché »urop*»n, par Argu».
— II y aura un vainqutur au Vietnam, par M. Ponthler.
— Le drolt électoral allemand, enneinl d* la démocraH», par

Wern*r Rithjen.
— Lecture des carte» «t orientation, par Jean Lindi.
— Le rBcrufemer.t etféducatlon -rtrei !•» Jeiutt̂ -̂par-Mr-Poi»**.»- -
— L'Ecole de Cndres, facteur de l'intégration militante, par J*an

Thiriart.
— Nouvelle» de la Tchécoilovaquie captive, par Jan C*ch.
— Argent »t « Plan >, deux Instruments de domination, par Stlla

di Monleluce.
— Ethos et nouvelle» des provincei «uropéenne».
— «t les tours d* l'Ecole de Cadrcs PoliHque» du C.E.P.S.E.
Le numero 3 Fr.
Abonnement» : 6 moi» -14 Fr.

1 an - 25 Fr.
S'adresser au C.E.P.S.E., M. G. Bordes (C.C.P. 17.973.88 P»ri»),

10, rue Théodule Ribot, Paris 17

« Trcp souvent, dans Ie passé, les contemporain» ont dédaign»
des oeuvre» qui pourtant contenaient en g*rm* tout leur d*v*nir.
Nous ne devant pa» eommettr» la mem» er r «u r *n ignorant UN
EMPIRE DE 400 MILLIONS O'HOMMES : L'EUROPE, livr. dur *t
réaiiste qui ne s'adreue ni aux politicien» laKgués ni aux int*ll*e-
tuels nihilistes inttallés dans leurs prébend*», mai» bi*n i l'élite
fiere et courageuse de» jeune» Europécn» di»ponibl«« pour faeonner
l'avenir. »

(< Sud-Ounl » du 11 octobr* K)
UN EMPIRE DE 400 MILLIONS D'HOMMES : L'EUROPE pa' J""
THIRIART.
320 pages, nombreuses Illustrations. 25 Fr.
On peut commander eet ouvrage en écrivant » « U N««on
Européenne ».

Ta rif des Abonnement! •
(Franco)

erdin. de i«ut.
6 moit 6 Fr 20 Fr
l an 10 Fr 40 Fr

AdraiMr let obunncm. a
« La Natiën Eurepéan-
ne i»
10, ru. ThéoduU Ribot
Parii 17
C.C.P. G. Berde* Parii
17.973.88

LA NATION EUROPÉENNE
Rédactlen-admlniitratton :
10, ru* ThéoduU Ribot, Pari. 17
C.C.P. O. BordM 17.973.H Pirb
Dlr*cl*ur d* h Publlulton i
Gérard BORDES.
Rédacteur «n Chef: rVantl, THIU
Imprlmeri* BELLEN, Bruxoll**.
DépAt Mgil n« 30811
DUtrlbué per N.M.P.P.



^^^^^^^^^^•MM^H^^BIWM^VM^^^B^^HH

IL FAUT
L'EUROPE :

UNE NECESSITE AVEUGLANTE.

De la nécessité de /'Europe il n'est plus besoin de faire
une démonstration. Il n'exiite plus de nations oiables
en dessous de ccrtaines dimensions. Jusqu'en 1939 plu-
sieurs nations européennes pouvaient encore se prétendre
oalablement des puissances de fout premier rang. L'écrou-
lement des empires coloniaux italien, néerlandais, fran-
cais, anglaii et beige a contraint les nations européennes
a chercher. en eües-mêmes la puissance quelles ont

[ perdue au-Je/a des me».
M
L'EUROPE :

UN ACTE DE VOLONTE.
•̂̂ •̂̂ ^̂ ••̂ •̂ ^HHBMBMPBBHBlMB*̂ ^̂ "™"""""" ---— i

l L'Europe s'inscrit impcrieusement dans les faits : ei/el
est souhaitable, elle est potsible. Ce nest pas suffisant.
II faut qu'elle soit voulue.

••«••i
EUROPE-ETAT ET EUfcOPE-NATION.

L'échec de fEurope concue selon Ie Traite de Rome
s'étale sous nos yeux. Cet echec est imputable au fait j
qu'on a cru pouooir faire une Europe-Etat sans faire,
simultanément, une Europe-Nation.

La construction projetée était un corps sans esprit, un J
corps sans &me. Elle n'a suscité ni enthousiasme, ni élan,
ni foi. Le contraire eut été quasi miraculeux l Pour sur-
monter les anciens nationa/ismes i/ faut leur superposer |
un nationalisme plus grand. C'est l'éoidence même. Une
Europe federale, c'est une Europe a-natïonafe, une
Europe sans élan, sans üfe.

La fragilité de l'Europe a-nationale oient de se oéri-
fier : les puissances extérieure* ont eu beau jeu de la
diüiser. Une Vague promesse, d'un armement afomr'que
personnel, a suffit aux Américains pour amener l'Alle-
magne officielle è sacrificer son rapprochement apec la
France. Quant a l'U.R.S.S., elle a. glissé dans /'ioreff/e-Jé
la gerontocratie francaise des rêves- de fausse grandeur,
Aüec un ensemble remarquable. Washington intriguait
a Bonn, Moscou a Paris.

UN DANGER :
LE REVEIL DU NATIONALISME FRANCAIS.

^̂ ••̂ •••••̂Non contente de houder l'Europe, la V' République]
la torpille positioement. Le réoeil d'un certain nationa-
lisme francais risque de sitsciter, sinon Je justifier Ie
nationalisme allemand.

Le nationalisme allemand aurait pour conséquence
première et immtdiate Ie réoeil des craintes de la
Pologne et de la Tchécoslooaquie, gui n'auraient alors
J'autre recours que Ja profection russe. LamentaWe
issue /

Le nationalisme francais, cocardier et théatral, si arti-
ficiel et si puéril qu'il soit, risque donc de protioquer
une réaction en chaine.

••HMH^H
LA TROISIEME GUERRE MONDIALE EN VUE.

La troisième guerre mondiale s'approche de nous
j chaque jour.

La paix de Volta, de 1945, a dioisé Ie Monde ert deux.
Ce partage ne correspond plus aux oocatiom réelles

\des centres Je puissance acluels. Il est normal que'la
\Chine reclame son intégrité géo-politique. L'Armee amé-
Iricaine en Corée et en Jndochine c'est, pour la Chine,

uiii humiliant que pourrait l'êfre pour l'Europe, une
laf nee a/ro-asiatiqae contrèlanl la Sicile et (e Danemark_.

••••••••̂ •̂•ta—.
LE PARTAGE DU MONDE

EN DEUX OU EN QUATRE ?
••••••̂ •

// est encore plus éoident que l'Europe, notion ma-
jeure entre toutes, nation puissante entre toutes par sa
Jémcgraphie (plus de 400, millions d'hommes) ne peut

supporter plus longtemps la doublé occupation russe et
américair.e. La troisième guerre mondiale Va étre pro-
uoqu^e par Ie fait que Washington et Moscou ne üou-
dront pas renoncer a leurs empires néo-coloniaux, les
premiers en Europe de l'Ouest et en Asie maritime, les
seconds en Europe de /'Est.

L'entc'ement améVicano-russe a dioiser Ie Monde en
deux alors que l'éüidcnce appelle sa diüision en quatre
grands bloes naturels, Europe - U.S.A. - U.R.S.S. -
Chine. Va allumer la guerre en Asie.

EUROPE NEUTRE SIGN1FIE EUROPE ARMEE.
^^mmmmn^—^m.

Ce danger de guerre doit étre écarté de l'Europe par
notre volante de neutralité exprimée formeUement et

l fermement.
Il faut, pour garantir cette neutralité. Ie départ des

occupants et une force armee propre. Des déclaratioru
vertueuses n'écarteronl pas la guerre de chez nous. Pour

l éuiter cetfe guerre il nous faut des moyens de dissuader :
une Europe neutre appelle une Europe forte, une Europe
forte signifie une Europe armee. On ne conyoit plus
d'armée sans irtstruments atomiques. Seul un armement
atomique EUROPEEN peut garantir demain, en plein
cataclysme mondial, notre neutralité.

^^^ •̂••MMHM

L'EUROPE PAR LES EUROPEENS.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^f^^^^^^^^^ i

II y a lieu de prendre d'urgence une initiatiue. Nous
ne pouvons plus longtemps inüestir nos espoirs dans
l'Europe du Traite de Rome puisque les Chancelleries,

| tant a Bonn qu'a Paris, y ont secrètement ou ouverte-
ment renonce.

Les ?oui?ernrments d'Europe ayanf failli au devoir
sacré de faire l'Europe, il appartient maintenant aux
peuples d'Europe de prendre en mains eux-mèmes leur
sort.

[TTuROPE AU DÉPART D'UN PARTI HISTORIQUE.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^I^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^H

Nous apportons l'idee simple autant que réaliste de
l'Europe faite au départ d'un parti européen. Avant
de faire l'Europe dans les traites, il faut la faire dans les
esprits et dans le's Oolontés. Cela signifie que Ie Parti
supranational pour lequel nous lanyons Ie présent appel,
deviendra la nation européenne dans sa légitimité incon-
testable. Nous Voulons créer UNE nation européenne au
sein DES Etats européens. La force et la dynamique Ju
Parti lui permettront un jour de sommer les Etats J'aooir

l a se JissouJre Jans un nouoel et plus grand agrégat :
l'Europe unifiée de facon formelle. Le Parti Commu-
nautaire Européen servira a polariser toutes les oolontés
indioiduelles. A traaers Ie Porti, les peuples européens
pourront contra indre les chancelleries.

DU MOUVEMENT D'IDEES AU PARTI D'ACTICN.
"̂"̂

Entre 1920 et 1935 des dizaines d'hommes J'esprit et
Je cceur p/aijèrent la cause de l'Europe unie. Dés 1922
Coudenhove-Calergi lanya l'i Jee d'une « Paneurope n
Jans Ia presse d'expression germanique. En 1924 parut
Ie « Manifeste Paneuropéen » qui fut communiqué aux
parlementaire} francais.

A la suite de ces appels se créèrent des dizaines de
mauuements européenf, Tova commirent Terreur po/i-
(ique Je se limitèr a ianimation de mouvcments d'idécs.
Les bonnes intentions n'écriuent pas l'Histoirc, si elles
peucent parfois l'inspirer.

Ces mouoements d'idees dégénérèrent en organismes
académiques ei aajourd'hui des notables s'en seroent
aux sï:ules fira d'aato-satisfaefion au cours de banquets.
On organise aujourd'hui des soirees européennes, comme
on organisait a la fin du XlXème siècle des bals pour
les u pauOres n.

L'idee généreuse de Coudenhooe est dans ('impasse
pour avoir ooulu se limitèr a créer des mouvement!

\ ou ij jallait créer un parti d'action.



,linsi a quarante ans de disfanceseront apparus d'une
part des hommes de pensee, des hommes d'intentions,
e^^Sutre part des hommes de oouloir, des hommes de
d nination. >

II y a quarante ans il fallait prouoer l'Europe. C est
maintenant chose faite. Aujourd'hui il faut faire
l'Europe.

Le Parti Communautaire Européen ne souhaite pas l
l'Europe, il la oeut ; il ne demande pas l'Europe, il la \

Ainsi Ie noble et grandiose rêoe d hommes génereux
sera réalisé un demi-siècle plus tard par des hommes
plus durs, plus pragmatiques. Les philosophes et les
penseurs cedent la place aux hommes de commandement,
aux hommes de pouooir.

Le Parti Communautaire Européen est Ie premier
parti d'action qui déclare sans ambigujté : nous fetons
rEurope.

•i
UN PARTI INDEPENDANT.

L'éoidence commande que ce Parti soit totalement
indépendant des actuels gouvernement! europeens. Il
faut qu'il ne doioe rien a un quelconque gouvernement
afin qua aucun moment il ne puisse être entraüé dans

, son act ion.

LES VALEURS FONDAMENTALES
QUE L'EUROPE REPRESENTE.

L'Europe est Ie Continent majeur, la nation
majeure. L'Europe eest l'Histoire qui a atteint l'age
de raison.

Aussi ne pouoons-nous tolérer ïinsolence ou la
jactance de jeunes peuples è peine sorti de la barbarie.

lei en Europe toute l'elite est unanime quant au res-
pect de oaleurs jondamentales qui sont la liberté d'ex-
pression, la responsabilité cioique, la tolérance réci-

\
Nous aujsi nous apprécions Ie trésor lentement et

longuement accumulé que constituent ces oaleurs fonda-
, mentalei. Mais étant réalistes nous saurons les
pééfendre-a la^ifference de tant d'autres- qai- conjen«fen*-|
l humanisme et jobardise

La oiolence nous répugne, mais la force nous habite. \ ne sommes pas pacifistes, nous sommes pacifiques.

L'Europe c'est l'numanisme oécu. Nous précisons
aoec insistance que notre humanisme est oiril, que pour l
nous la force est inséparable de l'esprit.

Alors qu'il est des esprits fatigués qui cherchent une
inspiration dans dioers exotismes, nous aoons nos sour-
ces en Europe. Nous nous rappelons que Socrate fut un
soldat couragewc, chaque fois présent, au premier rang,
sous la lourde armure, pour défendre sa Cité.

mm.^m.mmmm
UN PARTI AGREGATEUR,

SUPRANATIONAL, REVOLUTIONNAIRE. l

Le Parti Communautaire Européen répondra. a trois
exigences jondamentales. Tout d'abord être agréga-
teur — il ne peut être question d'une Oague « union » en
contreplaqué qui se décollerait a la première pluie —;
eniuite, il doit être supranational puisqu'il est la préfi-
guration de l'Europe, puisqu'il en est Ie microcosme;
enfin, il doit être doué d'une oolonlé révolutionnaire,
car il s'attaque a des obstacles considérables. Pour f on-
der ce Parti, il faudra faire appel è toutes les üolontês
smcères. Ce Parti doit être un contenant' et non un
contenu. Aucun ostracisme ne peut limiter Ie recrute-
ment, aucun ostracisme d l'égard de personnes, a l'égard
d'idéologies.

Il ne saurait être question de faire du Parti une
faction.

Ce parti sera celui de tous les Européens, de quelque
horizon philosophique qu'ils uiennent. Seuls s'en exclue.
ront, et lis Ie jeront d"eux-mêmes, ceux qui collaborent
aoec les occupants américains et russes.

DE DUBLIN A SOFIA,
UNE REPUBLIQUE INDIVISIBLE.
^I^HH^B^^^BHB

Dés sa fondation, Ie Parti Communautaire Européen
l affirmera l'intégrité du territoire européen, un et indiui-
I sible, de Dublin è Sofia, et de Narvi^ è Syracuse. Il ne
l confoit pas, il n'admet pas une Europe amputée.

REGROUPONS-NOUS POUR PONDER CE
GRAND PARTI SUPRANATIONAL, CE
PARTI HISTORIQUE, L E PARTI COM-

MUNAUTAIRE EUROPÉEN QUI

FERA UNE NATION, QUI FERA LA NATION
EUROPEENNE l

Tous ces hommes,
dont les nomj suivent,
lancent Ie présent appel,
lis vous demandent de
les rejoindre dans Ie
grand eombot pour
l'Unité européenne.

R. BALET Oani*l de Madrid ;
J P. BERNARDI de Nice ;
Gérard BORDES de Paris ;
Picrïraneo BRU5CHI de MiTan ;
Reruto CINQUEMANI de Milan ;
Jan* COEN , d'Amsterdam ;
Maiiimo COSTANZO de Rome ;
R«n« DASTIER d'Arwers ;
Andri DEIATTRE de Bruxelles ;
R. d* MARTELAER de Bruxelles ;
Girird DESIRON de Saint-Gilles ;
Claudio DESTEFANIS de Gènes ;
Ferrundo M. DIAS de Porto ;
Joaquim DUARTE de Lisbonne ;
David OUQUESNOV de Paris:
W.G. EATON de Glascow ;
R.ymond FOLVILLE de Liège ;
J.M. GARCIA ROMAN de Madrid;
R. GOMES Filip* de Lisbonne ;
Rol.nd GUEISSAZ de Uusanne ;
Yvan HARDY de Bruxelles ;
Fr. KRAUTHAUSEN

d'Aix-la-Chapelle ;
Dominioue LEPOUTRE de Paris;
Lucio MARTEUI d'lmpéria ,
J»an MICHAUX de Paris :
tudo MONBAUIU de Malines ;
Cljudio MUTTI de Parme :
Claudio ORSI de Ferrare ;
Ronald OTTEN de la Haye ;
Jaan-Claud* PABST de Nancy ;
Marcel PONTHIER de Eupen;
Leen QUITTEUER de Bruxelles :
G. ROUSSEIOT de Grenoble;
Fun(ei* SANDERS de Louuain :
Luli C. SANTOS de Lisbonne,
Jo.é Manwei SANTOS COSTA

de Lisbonne ;
G. SMORTO de Reggio Calabria :
Francb THILl de Paris;
J»n THKIART de Bruxelles;
Alic* THYSSENS de Bruxelles:
T. UIUNBROECK de Rotterdam ;
P*dro VALLES de Santander;
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DATUM

Diatr.:

JAN. t9b5

Afechr.,

Op zondag 21-11-65 vond in de kelder(souterrain ? )van het café"Trefpunt" aan
de Posjesweg te Amsterdam een vergadering van WJQITG EUROPA" plaats,waarbij
zowel Belgen als Nederlanders tegenwoordig waren en de volgende personen
werden waargenomen:



VERVOLGBLAD No. -1- Bij HBHjKK/inf. rapport no. -1-

Yoor d*ze vergadering tras geen agenda vastgesteld .Het geheel was meer
als een bestuurs—of kadervergadering bedoeld,terwijl tevens "de kwesti<

geregeld moest wordan."
Overeengekomen werd dat het blad van "JONG EUROPA" in december 1963
voor het eerst weer in de Nederlandse taal zal verschijnen onder de
titel "VRIJ 3tfROPAw. Het blad zal aan de kiosken verkrijgbaar zijn
tegen de prijs van 10 et.(Althans dat wil men trachten te bereiken.)
Overeengekomen werd dat er door "Nederland" tenminste 1000 exemplaren
van "VRIJ EUROPA" moeten worden a/genomen.De financiële verantwoorde-
lijkheid zal geheel bij het Nederlandse afdelingsbestuur worden gelegd

hiqldjeen toespraak over het verschil tussen zyn opvattingen
over een vrij Europa en die van Generaal De Gaulle.Laatstgenoemde is
volgens een federalist, terwijl hij, ,.unitair" is- De 2e
wereldoorlog werd door hem een burgeroorlog genoemd.

merkt op dat de toespraak van eigenlijk alleen maar wat
"politiek gezwam" was, zonder een werkelijke inhoud.' laat steed
weer heel duidelijk uitkomen dat HIJ de leider is en dat HU(met ui t el
ting van iedereen) a.h.w. de*^politieke wijsheid" in pacht heeft,terwij
HIJ iedereen die het niet met hem eens is en zulks laat blijken,uit de
beweging zal verwijderen. In feite is met geen enkele discus-
sie mogelijk»

gaf een verhandeling over de cultuur in Europa «Hij schetste
op aijn wijze de opkomst van de Europese cultuur en betoogde dat men
bereid moet zijn om het behoud van de Europese cultuur te verdedigen.
Deze verdediging van de Europese cultuur moet in de eerste plaats vooi
vloeien uit de geestelijke bereidheid van de Europese volken.Zulk een
bereidheid is op het ogenblik in Europa niet aanwezig.Europa bevindt
zich in een vacuüm dat opgevuld wordt door de USA. en de USSR. Beide

JOO A04



VERVOLGBLAD No. -2- Bij dpOBBBErinf. rapport no. -1-

grootinaoiiten worden door "JCHCÉJCTROPA" afgewezen. Het streven van "JCRQ
EUBOPA" is, zoals bekend,Europeaans, tegen Washington en tegen Moskou.
"Jong Europa" is ook tegen een beweging als de "Morele Herbewapening",
omdat die organisatie de problemen van een volkomen verkeerde kant be-
nadert en niet streeft naar een bewuste eenheid van de Europese volken
"JCJTG EUROPA" is dé organisatie welke streeft naar de nationale bewust
heid van de Europese volken en wil vechten voor het behoud van de Euro
pese cultuur.

hield vervolgens een zeer verward betoog over de parlementaire
democratie, waarbij Teder zich achter een ander verschuilen kan .De minis
ter achter de volksvertegenwoordiging en deze op haar beurt veer achte
hot (zogenaamd?) volk.Het komt er, zo meende spreker, in feite op neer dat
niemand verantwoordelijk is.
(. wist niet veel méér te betogen dan dat hij daar tégen is.) Hij
streeft naar individuele verantwoordelijkheid.Wanneer, zo probeerde hij
dat met een voorbeeld duidelijk te maken,ik als leider van mijn bureau
faal of fouten maak,ben IK daarvoor verantwoordelijk en kan mij niet
beroepen op de partij(jCNG ECJROPA),noch op mijn voorganger of opvolgei
Op deze wijze,zo meende , met het apparatt worden opgebouwd.Ieder
iient zijn eigen verantwoording te kennen en die te dragen.

Na de pauze konden er vragen worden gesteld,waarbij betoog-
de dat hij het geheel met het "ontworpen programma" eens kon zijn.Hij
vroeg zich echter af hoe dat programma denkt uit te veeree,
îriart verklaarde dat de voorbereiding tot de revolutie welke hij
voor staat,heel lang zal duren.De revolutie zelf zal,voor geheel Suroj
slechts heel kort zijn. rekent op een tijd van 2 a 3 weken.
Hét grote punt is naar zijn Baning; wanneer moet de revolutie ontketer
worden? Volgens is daarvoor de tijd rijp wanneer de USA het
z8 druk zal hebben met het handhaven van haar positie in Afrika,AziS
en Zuid-Amerika,dat het geen tijd en macht meer heeft om haar greep oj
Europa te handhaven. Dan zullen de aanhangers vanMJfQUG EUROPA" in act j
komen en een vrije Europese macht vormen,los van Washington én los var
Moskou.

Daarna waren er nog wat vragen over het gebruik van wapengeweld,etc.
meende dat het ondenkbaar is dat, wanneer de tijd rijp isrer

één Europees land zal zijn dat niet méé zal doen. Elk land zal dan mee
doen! Men moet,zo meende , niet vergeten dat de beweging Euro-
pees is.Ieder Europees land is aangesloten. Het gaat er alleen maar
om de massa te beïnvloeden. De massa zelf,aldus ,is een willoc
en machteloos geheel.De massa doet nietfen wéét niets.¥ij moeten de
massa beïnvloeden en leiden.Daarbij moeten wij Europees denken.'
is volgens zijn betoog reeds zozeer Europeaan,dat hij,zoals tijdens d«
vergadering, niet in Nederland is maar in de Nederlands sprekende gouw.
Ik heb nog een paspoort,aldus ,maar dat zegt mij niets.In mijr
denken heb ik dat paspoort reeds verscheurd.Ik ben en denk geheel Eurc
pees.

Doordat er geen vragen meer waren en d© aanwezigen het (zogenaamd) wel
met eens waren,werd de vergadering beëindigd.Later,na de ver-
gadering, waren er echter verschillende,zoals en ,die
verklaarden:"̂  is toch eigenlijk ook gek."

—o—
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"Betreft: JONG-EUROPA-NEDSRLAND.

'-7 APR.1966
Hierbij zend ik U een fotocopie van Persmededelingen

No. 1 van 26-3-1966 voor de medewerkers aan VRIJ-EUROPA, hè
orgaan van de organisatie jONG-EUROPA.-HEDEE.uAND (1).
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DATUM 7 APR, 1966

Bijl. _



F
& 2? f s

PIB8M£I&QgL.mG Br. 1 Toor da medewerkere aan "VRIJ KUHOPA".

1. Volgens beriohtea uit Brussel zal het «sprilnum ner van Tri j
iurope 31 m*ert verschijnen, ondanks herhaald aandringen ia
niat medegedeeld op walk fjrmeat. In ieder seval zal ik ervan
uitgaan dat hat nieuwe halve formaat, dat wij op onza kader-
verg/sdering zijn overeengekomen, door Bruasel tfesooepteerd
wordt. Vojr het mei-nuauaer zal ik dus een oonoapt op hat hal-
Ta formaat anmanatellan.
2. Voor hat me i -nummer heb ik aan ao~rt planning gemaakt ren
da ta maken artikelen en dr lengte d«arvan. ülarondar volgt
ai J n indeling:
a.
b. Kiü: uĥ i /AüCJt !
o. Da Kooaavalt aytha
d. "Studenten" en

Studenten.

?5 regele
73 regala
30 rer>ala

- C. Ja»s Jr
• *.a. Uilenbroek

Otten— n

- 30 ragala - tf.< . van 't Hof
Varder had ik gedacht op da aiddanpagina'a aaa rubriak ta
•aken nat korte berichten en oomcaenteren onder da uit Ja una
iloropa overgenomen tital "Go^oraaa" . Materiaal hiervoor
dient normaal aan poatbua 765 ̂ azondan te wordan, terwijl
da artikeltjes tussen de tien an vijftien ragela groot dla-
nan ta zijn.
Toaliohting voor J. van 't Hof: hat artikel "Studenten" an
studenten dient weer te Keven de activiteiten an hat varaahil
tussen da eoata studenten en ae zioh student noemende raé-
draalara zon la provo-roverhoofdman noel van Dwvn!
Tevens hsd ik edeoht aan rertaaid artikel van Thirlart t«
plaataan v» n onrvear honderd rafels; hiervoor dient Bru»aa/l
cora; ta dreven evenals voor de rubriek wf«trln avwntnala vra-
gen ven lazers betreffende de organisatie worden bes n t woord.
3. Hlsaohien is het o^k Interessant maandelijks een artikel

" ',e plaataan vnn ean oorrespondent bulten Nederland, bijvoor-
oe«ld v«n Bordes, v>rtelli, -/.naon of Krauthnusan. Op de
eerstvolgende bijeenkomst zal hier nader ovar worden gespro-
ken terwijl ik dun tevens het ooneeot voor het me i -nummer
van Vrij Europa hoop klaar te hebban.
4. De Artikelen dienen zo mogelijk voor 15 «oril in mijn be-
zit te zijn: in viervoud en nat dubbele tusaenlijn.
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De wereld van vandaag i?
een merkwaardige wereld. Hier
vinden we welvaart, daar vin-
den we schrijnende armoede/
aan deze zijde van het ijzeren
gordijn het principe van vrije
onderneming, konkurrentie en
demokratie, aan gene zijde viert
het kollektivisme hoogtij.

Politiek en ekonomisch ge-
zien kunnen we de wereld van
1966 in drie blokken verdelen
en wel in een oosters blok, een
westers blok en een < Tiers-
monde », een derde wereld,
voornamelijk bestaande uit de
onderontwikkelde staten van
het zuidelijk halfrond.

Wellicht zult U tegen deze
indeling bezwaar maken en

^«troepen : « en Europa dan,
rmen wij als Europeanen dan

«een blok van betekenis ^ ».
En hier stuiten wij dan op een
w»n de merkwaardigste feiten

de laatste decennia : de
politieke impotentie van Eu-
ropa.

Op 12 februari 1945 werd te
Yalta in de Krim, na een kon-
ferentie waaraan W. Churchill,
F.D. Roosevelt en J.W. Stalin
deelnamen, een verklaring uit-
gegeven waarin de willekeu-
rige verdeling van Europa
werd bekend gemaakt. De pa-

*• pieren verdeling werd bekrach-
• tlgd door de Russische legers,

die er in slaagden, al dan niet
,. met behulp van ter plaatse

aanwezige 5e kolonnes, vrijwel
het gehele oostelijk deel van
Europa in hun ijzeren greep te
krijgen.

^ombattente
jze onhoudbare situatie

heeft zich weten te handha-
ven voor nu al meer dan twin-
tig jaar en wie denkt dat de
Westeuropese mens, die er bij
de verdeling nog her beste van
afgekomen is, naar het voor-
beeld van zijn Oosteuropese
broeders. (Oost-Berlijn 1953,
Poznan en Budapest 1956) po-
gingen in het werk zou hebben
gesteld zich aan zijn opge-
drongen voogdij te onttrekken
komt bedrogen uit. De Ameri-
kaanse « beschaving » heeft
zijn werk dan ook grondig ge-
daan. Als resultaat leven wij
niet meer in een tijd van Uto-
pie, van idealistische toekomst-
beelden, maar omgekeerd in
een tijd waarin ons de toe-
komst wordt afgeschilderd als

afgrijselijks, als een be-
.mmende nachtmerrie.
Iedereen heeft wel één of

meer moderne toekomstromans
gelezen waarin dit soort nega-
tivisme heel duidelijk is. Ik denk
hier bijvoorbeeld aan « 1984 *

\n Orwell of « Heerlijke nieu.
\e wereld » van Huxley. De

lijk afgestompt. Er wordt voor
hem gedacht en er wordt naar
vermaak voor deze brave bur-
ger gezocht en gevonden en
de daaropvolgende dag wordt
het vermaak als op kommande
door hem besproken en bere-
deneerd als gaat hij prat op
zijn eigen prestaties. Toen enige
jaren geleden door de televisie
een maansverduistering werd
uitgezonden schreef E.B. White
in de New-Yorker hoe hij voel-
de dat een radikaal keerpunt
in de geschiedenis was be-
reikt. De mensen hadden het
werkelijk zien gebeuren kunnen
door uit het raam te kijken
maar in plaats daarvan keken
zij liever naar het beeld op het
scherm.

door prestaties, noch opvalt
door tekortkomingen. Vooral
het kommunisme, het socialis-
me en het pacifisme verheer-
lijken dit streven en versnel-
len de vorming van de mens
die, ontbloot van elk initiatief,
een evengroot aandeel van de
produktie ontvangt als zijn
buurman, ongeacht of hij er
voor gewerkt heeft of niet,
een streven dat, in zijn volle
consequentie doorgevoerd, zal
leiden tot de desintegratie van
onze samenleving, tot de ont-
binding van het maatschappe-
lijk bestel en tot verwording
van al wat ons dierbaar is. Dit
« paradijs • der gelijken zal
weldra alle zin voor het leven
aan zijn bewoners ontnomen

SPECIALE ABONNEMENTSVOORWAARDEN

Elke nieuwe abonnee ontvangt' gratis de reeds
verschenen nummers van VRIJ EUROPA. Alsook
gedurende vier maand « LA NATION EURO-
PEENNE ».

Abonnementsprijs : 100 fr. (12 nummers) te stor-
ten op PR 267.65 van JONG-EUROPA - BRUSSEL
voor België, of 7,50 fl. te storten op gironummer
49.23.05 van C. JANS Jr, Bestevaerstraat 1371,
Amsterdam voor Nederland.

De Europeaan is aan onder-
danigheid gewend geraakt en
velen schikken zich in hun lot,
velen zouden zelfs niet anders
meer wensen. Daarbij heeft hij
zich een verwerpelijke filoso-
fie eigen gemaakt, een samen-
raapsel van socialisme, wat pa-
cifisme, wat kapitalisme, enz...
Zijn regeringen prediken de
onderdanigheid aan Washing-
ton en Moskou, van de jonge-
mannen wordt 20 % afgekeurd
voor de militaire dienst omdat
ze geen fut meer in hun lichaam
hebben, het relativisme, het
omlaaghalen van bestaande
waarden viert hoogtij. Waar
zijn de mannelijke waarden van
weleer gebleven, die van eer-
lijkheid, doorzettingsvermogen,
doortastendheid fierheid en
moed. Wat is er met de na-
tuurlijke selektie gebeurd, de
selektie die de briljante gees-
ten ;p de hoogste posten brengt
en de JA-knikkers de hun waar-
dige baantjes bezorgt. Aldoor
J-A zeggen,-dat leerde alleen
de ezel en iedereen die evenzo
denkt als hij. « Gij hogere men-
sen — knipoogt het gepeu-
pel — er zijn geen hogere men-
sen, wij zijn allen gelijk ». On-
bekwaamheid van het individu,
gedragen laten worden door de
massa, dat is een houding die
heden welig tiert. De volgende
woorden van Nietsche vormen
in deze ook na 100 jaar nog
een vlammende waarheid.

« Het beste moet heersen,
het beste wil heersen! En waar
de wet anders luidt, daar ont-
breekt het beste. »

hebben, want wat is een we-
reld zonder differentiaties, zon-
der verschillen en geschillen die
moed en vindingrijkheid ver-
eisen om ze als een volwassene
te verwerken, ze als een levens-
kunstenaar te pareren en er,
als een kind gelijk, van te
leren. Deze wereld zal een leeg
hol geraamte zijn waarin de
roep van de zoekende dui-
zendvoudig zal weerkaatsen
tegen de wanden van onbegrip,
kleinzieligheid, egoïsme en hui-
chelarij. Hij, die in die wereld
afwijkt van de norm, van de
standaardmens, hij die er bij-
voorbeeld een eigen mening op
na durft te houden, wordt als
een staatsgevaarlijk individu
gebrandmerkt en in een later
stadium als een antieke curio-
siteit niet ernstig meer geno-
men, zoals de wilde in Aldous
Huxley's boek * Heerlijke nieu-
we wereld ».

Alhoewel het hierboven af-
geschilderde verwordingspro-
ces wellicht wat dramatisch
aandoet zullen we als reële
mensen moeten erkennen dat
de symptomen van deze ziekte
reeds in vrijwel alle gebieden
van onze maatschappij merk-
baar worden. Merkwaardiger-
wijs echter gaan velen tezeer
op in irreële idealistische dag-
dromen (zoals pacifisten b j-
voorbeeld), waarbij zij één pool
van de maatschappelijke pola-
riteit al te zeer verheerlijken
en daardoor onbewust het
MENS zijn, het individuele zelf-
respekt, als een vervelende
doch niet te elimineren last.

is, maar buiten alle reële
porties staat.

In de laatste jaren ga.
gelukkig stemmen op dit
meer reële oplossing scht
voor onze problemen, stei
die WEL rekening houden
de aard van de mensen,
men die inzien dat de
genoemde menselijke kw,
ten, die verloren dreige
gaan niet los kunnen staar
de mens, omdat ze het v
van de mens uitmaken. V
de Amerikaanse presidi

UNE
UROP

hebben dit besef vaak ir
openbaarheid gebracht,
denken hier bijvoorbeeld
Theodore Roosevelt met
New Deal, aan J.F. Ken
met zijn New Frontier er
LB. Johnson met zijn (
Society. Alhoewel de poli
juistheid van deze program
in twijfel getrokken kan
den bezitten ze toch een
zenlijke positieve waarde,
melijk die van het stellen
een toekomstbeeld welke
gebruikmaking van MENSEI
kwaliteiten bereikt kan wot
In Europa ligt de situatie ei
zins anders, mede te dai
aan het grote historische v
den van vele staten en
daardoor nu heersende, op
wel te verklaren, eigenzin
heid. Het irreële ligt hier or
andere in het star vol hou
van sommige machthebbers
de < gloire de la patrie »,
« l'honneur de France »,
er maar eens een te noen
Een staatkundige filosofie v
ke 150 jaar geleden vold<
maar, als gevolg van de g
telijke en daardoor veroorza.
technische ontwikkeling van
westerling, afgedaan heeft.

De toekomst van de Gr
de Deen, de Bulgaar en
Pool ligt niet in een g
Frankrijk of Duitsland. C

f vervolg

la
europêenn

PARAIT TOUS LES M<

EN VENTE PARTOUT EN FRAI
ET EN BELG1QUE

dans les bons kiosques

LE NUMERO:
1 FRANC FRANCAIS <
10 FRANCS BELGES

*ABONNEMENT UN AN
(12 NUMEROS)
10 FRANCS FRANCAIS
100 FRS BELGES
A VERSER SOIT

AU C.C.P. 22-853-90 l
LA NATION EUROPEEN
PARIS
OU AU C.C.P. 949.9
DE A. THYSSENS
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I.D.No. 652

Betreft: JOHG EUROPA HEDERLAND.

10 JUN11966
Hierbij zend ik U een fotocopie_van_

een artikel in"de Nieuwe Haagse Courant en in de Rotterdam-
mer, beide van 7-5-1966.
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AAN B.V.D.
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CWBSTHlIIC-HATIDHAAl DAGKAO

Jeune Europe - partij met ideologie, zinn
en religieus élan - heeft duizenden volge

Redevoering voor ein las»n»r m*i het symbool v*n d» beweging :
her Keltische krui*

„Hef zaad is
uitgestrooid"

JEAN THIRIART is een
charmant gastheer. Na

'een diner — klaar gemaakt
door zi.m zwijgzame, maar in-
nemende tochtgenote, gaat hij
ons voor naaf het zitje in de _v>w r<

^ salon, voor eet^ gesprek, dat JffiJ"**; Tg".

eens dit in feite d* hele mensheid
.f'lite'1 w»u rnoe*.,>n worden?

..InteUiewitie ii een kwe^üc v»a
aanleg, van chromosomen."

JMH Thiriart •trcell ifjn ksi, «a
d«et — we praten OTCT J>«t Chl-
nce« c»mm«ni«m* — cea veelbete-
kenende HlUpruk: „AJ, ik'Ckl-

- -

THIRIAB
EUROPE
MYSTIE1
EEN momentopname van het zeven i

sprek met de Belgische partijleider

Thiriart in Brussel. Ik vraag: „U bei

van deze beweging?" Antwoord: „Dit is w<

vraag; destijds had men ook wel aan Lenin

of hij de leider was van het Bolsjewisme.'

gebrek aan zelfvertrouwen." Antwoord: „

mening over jezelf is belangrijk in het leve

J«m Thiriart — B«!g, 11 jaar ent,
gehuwd, vader van twee Kinderen,
opticien van beroep. il een bewon-
deraar van Lenin, hoetvet h# hit
communisme pera/»chuut. Htf i* ech-
ter niet alteen een bewonderaar, hij
maakt ook gebruik van Lentnr tak-
Hek in de jlrijd om de macht en
psychologie van de propaganda. Want
Jean Thiriart il tham de anoetuMe
trider en eerare agitator van de nieu-
we £uropc«c politieke beweging Jv*
M Europe* (Jong Europa). jtlvomu
ik een gesprek met hem fcad, van
acht uur 's avond» tot drie uur
'«nacht* in zijn UMmina re Bruwel,
dooru»£»r»teUe ik xijn boek, waarin
hij de nieuwe ideologie ttitccncet. Dit
boek, petiteid „luropo, een wereld-
macht van 400 miljoen mentcn". il
voor zijn fartijgfnetten, utat .̂ fein
Kampf' tatu voor dt NasVs en ^tu
fCaviral1* ia voor de communisten.

DOOR.

•nrope wordt een <
de geeehiedeaii VK
•taat Miclirevcn:
«eerugrle Terjurd
o> beeloot toen i
oOeren ua de pol

Wee Ui il ~rf.
telten betrokken?
WH hij conununisl
dernule uit uur
beeloot Uk meldi
ren ftanMtMfeken
HM vnSlim."» II,
Bltloni>l«id>UetU
cluh '

Voorwoord
• Hr> il ilndi h«t In h>t Fru» ult-
kwim in 1H4. ininlMel» mie«rv„ 1.
de Sp«uue. PerlugM*. lultuM*.
DulU«, Ing.U. m Kedtrlutdn toel. O»
i< trouwene eeo IrveafnooOZMk voor da
beweging, die «]• bovennatloneir Xuro*
pe«e pirtij. met al> bclangrijkite dAel
de verwezenlijking lui|« revolutionil*
re weg ven de eenheidsaieat Kurope,

•loot ilch ook
aetioule legioen i
1(00, eterk onder
rerliei v*n BelflK
rltrt de Beiiieclie
elf CADBA m.
aeeenolmle «M i
ude Europeee p*t
vwvBlxou kutmaa

Kind 1M« rolfde

net vertrek ven «
en Kongo niet koi
den elkeftr tevondf

• .on'- e/c.-
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ebeeld leider
lingen

ter na «on rern<irt|»ailrefar-

dat het eea Jbmpeai Jeafdbe-

tur durende ge-
Videoloog ]ean
ir dus de leider
•l een komische
kurmen vragen
. „U hebt geen
•Jet, een goede

.ffoette en mlader ooede alja op

bekwum nweeit «yn hit wM uit te
vinden, Indtan te i*en «eeehiin «MneB
«ebben kimnen eteDn en Indien ie la
1MO nlete alwteteB nn de meetkoBoe.
«Ie door on» Orlaku voeroudex at

leleden werd

Afriu heroveren
Op (rood via deze iteBla]

det een _«ntt.t»d«n«- <5i — . . ---
een echnlocoinplez bewrft ea van de
jwerten beUlfe koeleo- mukt. ZU dto
voor neeenlntentte rtn aoemt Thü>
art de .profreisTeven''.

ket ietakcede», na A>IL en een Cnre-
pt dU berif • Afrit» tolizHOVXUN".
- -

Jeune Xunpe_______ _____ _a mmkeM rnf

kuébemule, liX«lfiïS?, «JT l̂, ,
dnde, elite voortbrenit. Dfi

, ToUroi hem, det «de (eboorte
vea (Bl]n> Buropa céleld sal «orden
door een Actieve ndnderneW een re-
voluUonalre elite.

Pseudo-democratie
De teccDwoordKe «anoomtte neemt

hit een .«Kudo^Mmocratlf, eea jerle-
metutrlfme, dat itcuot op deaatojlc,
„vertnrten Usten van een groep piuto*-
crateB*.

Hij (elooft nM in venttealafen, naar
In het reebt TUI eb> Idder de mtebt —
nut wellu rnlMOm dra ook — te vero-
veren. „Politiek recht vloeit voori alt
bekwiofnheld". De elite» vu net demo'
cretiKhe ertteem bebben, volejene Ililrl-
ert, alleen maar kwaliteiten van laar
kartl» ihiwhttd. ,jn Mteja tet ta het

houden <M liehDeug m
lande, «port en — voKeaa
boek-«Eet InfiltratU.

,JIet ondermljnlnnwerk, bet tennle-
tenwerk zal moeten (ebeuren, «iet «1-
leen .In de muaaV maar ook ta nat
bart zeil van de zenuweentra van het
reeene. Mlete ««riet meer op het moreel
dan de afrijd van een vüand die eedeeU
telijk oazlehtbaar la.' niriart (eert k»
dat hij deze ztrltdwijze dankt aan Le-
nte.

Jtunt ïurope feeichifct tfcmu oacr
een ciffe» gebouw m BnunL Hier
tomen de draden aamcn non h«» or-
pani»ne bataaide «U.- de o/deli««en
mor politieke opnoeding, •dmtnirtn-
tie, propagaMla, actie (vlidiaflulrjkc
beichermM«-J en mlichfmuen (̂ JMr
vriendeit, concurrente* en irijan-
den"). tn Onitiidnd rullen k>nnenfcort
drie jroeput f.JjmooeiVuxtfde»")
toordeit gevormd. Op 4 «uatt 1082
werd in Venetië door Adolf «on
Tludden, i» een Dan de leiden Mn
de ttltra>recliit*e OviUfl J7P0. dt
Britie fatdet «ir Motlev, en enkele

l -n
Adolfvon Thadden i
tekende in 7962 '
„controct" met
Mos/ey en Thiriart t

\

Italianen «M Jcan TKirtort «* evtr-
tfnkomtt getekend* lumtódtU X*t>-
brn zowel Atotf van Thodckw alt de
Italianen Jeune Europt in <fe iterfc
ffclaten. ^4.dolJ van ThaiM** hcrft
voor het Duita* nationali»me p»jleo-
«en", zetrt Ttii-nmrt.



de avond — nog vijf uren zou
duren. Tydens het tafelge-
sprek en daarna, noteerden
we de volgende uitspraken.

_D« p«rtll verkeert Uuni In S«l-
reUtt ftUtan «b de Bolijc-
whthehe bewethv Ie Kwlnid ta
UH. Jn NederUnd kebben w< nu
een Uder nu «Ufttoi mu; >et U
dur nu beiranen." „Wit
Dettiluid kemn (eeC Ik llerer
pxn unlnldlatea om (een Usl
•et de OoUee pollUe te krijc»*

VHAAG. Hebt u rebtia met

ANTWOOBD: Ibchenil) „Geen
cMOKKtur «del Ik bepll» w«t
er neUer uw <rru( rttekt.T

VKAAG: Wairom bont u In de
pollUek eecMn?

All men meent een politiek
ventend te hebben, moet men dit
gebruiken voor de gemeenschap.
Politiek heen voor mij kb reU-
gieui. het il een ipo.tob.t. Di-
rect na God komt de politiek.
wint dat betekent het dragen van
de grootite verantwoordelijkheid.*

VRAAG: Celoofl u in Ood<
Jtlet in de zin ven «M

Christendom "

Gespierd liberaliiMie
Tbli-iart houdt vervollen! een

monoloog over democratie, elite-
vorming en ontwikkelingshulp.

..De democratie been nooit
bectaan; In deze wereld noemt ie-
dereen zich democraat. Er heeft —
zoala tegenwoordig ook — wel al-
tijd een oligarchie, een groeptrege*
ring bestaan. De democratie is al-
tijd in lianden van groepen. Het
probUem U alleen te weten, wie
en waar de troepen zijo."

„Revoluties zijn altijd een »trijd
tussen een stervende en opkomen-
de oligarchie, want de oligarchie
als zodanig is onvermijdelijk!1

„De democratische meerderheid
kan talen. Ik ben voor een
gespierd liberalisme, zo ' in de
Romeinse republiek. En op bet
ogenblik dat een natie wordt gebo-
ren, irsg er maar een partij zijn."

Tn de toekomst zal er een
.mensheid zijn bestaande uit twee
groepen: een elite en een groep
die leeft zonder te denken of te
vragen. Pareto 'Italiaans socio-
loog) leert ons dal de elite van
iedere generatie moet worden
gezocht. Met grote vraagstuk van
ejitovormlng is het opsporen van
de intelligenties in de sociale klas-
sen."

.Als ik spreek over de super-
raëns Is nat in feertelilke zin. Ik
denk dan aan Marcus Aurelius
IBomeine keizer en stoïcijn) en
niet aan Colra Jordan (Britt
fascist). Het betreft de supermens,
de man van de plicht, en niet die
van het brute en blinde geweld.
Zelfbeheersing is moeimker dan de
beheersing van andere mensen."

.Wat de ontwikkelingshulp be-
treft: .Als mensen In een vuil
hemd en met whisky willen leven,
mplaats van te werken, atln dat
hun zaken, maar dat wil niet Mg-

In teven moeten
gen dat mensen die net zo hard
werken, hm dan
houden."

TBAAC: Bent u bet «r niet mee

: IK J
«oleef BaraaM. geeel. MeeUavel-
II. Pareto en Ortesa j Gasset.

Zijn reactie ep de epsnerklag
dal Manellnl gebruik naakte
van Fareto's •enkbeeldea: .Wiet a
datr HIJ verte» Statte, Lazdu ea

wonderen. Keaaedy? Een fantast"

Oorlog «rfOaesDaiteil
Over oorlog en vrede: „De oor-

log is meer aan moord, het il oen
stommiteit. Men kan de vrede al-
leen krijgen, door uitputting, en
vrees van de tegenstander. Poli-
tiek betekent voor mij de dubbele
taal van macht en rede. Het is nu
eenmaal zo. dat als uw buren een
geweer hebben, u moet zorgen er
ook een te hebben. De atoombom
wordt een te verschrikkelijke uit-
werking toegekend. SpeclaEetezi
zeggen dat, een atoomoorlog onge-
veer 200 miljoen doden zal kosten.
Van het kanon heeft men trou-
wens ook gezegd dat het de onder-
gang van de mensheid zou beteke-
nen."

VRAAG: ..Bent u het eens met
de Verklaring van de Hechten van
de mens?" ..Daar kan fk me gro-
tendeels achter stellen."

FiaeaneterlBg
Krljll u geld van Industriëlen?

..We hebben soms kleine bedragen

"Verdient u aan de politiek?
..Wat Ik verdien als opticien, ver-
lies ik aan de politiek.' Hebt u
gestudeerd? „Dr. heb mezelf ontwik-
keld, ft ben een autodidact."

GelaaK a aat desa beweging suc-
ces aal hebaaml .Jet atad Is over-
al in Eareaa geatreeleV

HM zalddemaeateHH aar llgi
reeds ver achter aaa als wa ver-
trekkaa. Jon voren. lasasUurs*.
weast de keer Tklrisrl aas lae.

ïutopeae talen. Het boek beeft een'

te inai
ken* eof etteai nv
«• iiTiMlilii,
eek «m blji nikl

„Aan honderd miljoen

^&siïiïJ3fis-ms,-ii
uzelf aangewazen Tn uw strijd voor da
vrUhdd. Broers en «ooen.van de held-
haftige opstandelingen van Oot-BertlJn,
--- Maan. Boedïpest. weet datH

volgende eeuwwisseling . TB
bezetter zult nebben alen var-

trekken. gU da banden vaa cattsi naattar-

razen, gij" de.'vaandels van Xaroaa zult
babheadea wapperen boven Warschau,
Praat Boadae--?*"'1* •* **•***•*»

ĝ «i:

k*™ "rBrtart hamert
Evenals Adolt Hltler — hij zegt var- boekan en artikels

~itwaardlgd: ,ïk ban niet «aas artge- tMa-zaadam* leoj
lam" — deed kU 4nsplraUe tol Kat Jeune luropa zou

Tanesjettwoordtgen

,
naam- — deedWJ 4nsplr.Ue tol
schrijven op In de gevangenis. HIJ Ter-

* Bel-
.

bleet* maarenkele maanden In
glscbe cel wegens b«t vervoer vtt valae
paspoorten voor de acBTistssl van de
Frimee OAS. lUrlut. dte sacretarH-Frimee OAS. lUrlut.

Ie va» de Matf

^^^ZS'vZSï,*.-
.

atfooel* UBte VOO
vertelt:

opUeKaai («aar haas t
m IM — taeis asaalalir T

In een van de bToobures van Jeune
Jean Thirlart gs

In de «upertontel

Fel apreekt Th
het „Uein-nationai
•>t der Vaderlsnc
m xijn boek voon

e bcuwer van •

aan,
Als ik hem aam

«a Httlan verkr,

S d
(M
M*

doden van de
bekend wort
vee dea» Is

CHtóTOJJK-NATWMAAl MGUAO

K



Parttjknrt
«Amerikanen: moei-

tsaar*

Hnrt «ton «U tecenJTVTS^HX
telekW-netiooelüt.
m eHeen meer Ger-
In het «urope ven
e> aUa voor Beven.
Ut£ee. TOOT pro-

nfl op het verem-iken

Daarom ii Thiriart ervan wer-
taigd dat de eenheidtitaat tvropa «U
teen gecdiapen kan icorden door een
JTuropeie partij bestaande vit een ge-
düciptineerde elite, getcaaard rond-
om een teraeht^ottttr. een leider. De-
ze elite zal vooral — evcnali een ge-
zonde natie — „behowltin.(teef moe-
ten hebben, en niet moeten geloven
in „dronfcentchap van moorden" all
„pact/Urne* en ,PHttmon.toirt*mB' en
,4ei0etcnfb*.noaar tot principe «erae-
«en".

Vrijheid besteat«Ueen dankzij mac.it
„Oe Trijheid van de iwakketinj-en ia
een deufdzeme mythe, een naïviteit ten
gerieve ven demacogen en ftemmen-
tontelaan. Br becUet aUeen maar eea
vrijheid vaa de eterken».

Hoe al bet eteu met de vrijbeid in.
JWtlert. Xuropete eenbeldeiteetr Het
bedrltlilevn iel worden vrijfeleten.
meer (een enkele Invloed mo(en uitoe-
fenen op de poClUek. Dr bnrier. dl*
.een St.irHeneeour«erdeu»d- iel moe.
ten betrechten, iel meer een trouw ten.

leider iel nieren venuH een hooMeted
die met behulp ven de moderne teen*
nlek elle» <el T«ten, rien en horen. D»
buriere wnen wel bescbermd worden.
went .«onder kenonnen. I> <en boter
noletfk*, ekhie Thlrlert, rftmoereUet
Dit beKoett reedt geen vreex te djn.
meer hier il bet entwoord mb TUzleH
bet (onnutaeTt In iUa boek:

Hecht
Orer reekb

In

*•!••».*••CM lenwe J^m •!•>• «•• «••» ••••• "*"*^jLVajf^i ^s^^ffs^tsyssf^'z
*f. vrï^wei TÏOeEl ~»«Wke en îUtelre^eulSeT -ĵ ket

• wZJ*en d. endere «• Ü?JS. j"."; *̂*̂ S iJS.!?! **

Jeex Thlrlart U ook em puritein,
«en ven mnterielleme (httnókt niet,
en «ebndkt feen ücohol). J> meter»!*
------ ' ' On Amerika) h bereikt,

en ken Tkirlert TM! »«ml|e»>.
rnMdelkljendeUelUkb.

de psydüeoae .̂
conununlcoM cut deaelide wef op."

De Bruieelee Ideolooe kleeft het .&.
- die me-

Commentaar
Jeen Ihlrlert weeM .

det Ml eeeenl eet de Eirepae «el-
tm fa «reer Ie. Hll Treeet •>_<•

drïekt. en wel op de meett itrenfe m»,
nier.-' Hoe het den wel moe» .On»
Ideële mubcheppl) li een verenlitaf
ven vrije mensen, verbonden door een
dlidpllne, teneinde de ooraken veu de-
eedentle ie vermijden."

Absolute trouw
TWrien vertelt in eBe crpenhertliheld

det jeune Europe het beêfa il TU het
loekometKe lurope. riet Ud vmn
dm pertij (mllltent eeaen de VUmbj-
ten) ttel! deJenletTeallfnarde, toe-

dlnl en ebeolute traiir verpUchtd.. b^«b* « - - -

perieneilljte offere nl*t et-
rwekrikL Bebee, TkMerle Heet
dreeet reed* de keueen T» de eoer
keen vereleehewde ireii'—'ni veei
reben. Wie met een eeket tene-
tkme «e herlekeU ven een volk
een een toete ra een ruO-OUt
verdedhl meet neet verkeHeTnUn.
een m&er- el luepeMeli te eleei

Cen bepeeld wnthilileieeelli neb-
ben «Un zrleven eat ene voorBch-

frootete Knakken In ml)n leven ee-
•eeit." Antt-eemiueme! ^nll-iemitienie
ie een reden lemend uit Jeune Europe te
ttoten. Enkele leden *Un jood." HU ie|t
te ««loven in de (dttkiieU ven de men-
een voor God. en in ^eUlkheld ven
weerdijheld".

Rij ü teoex racirme „binnen de
grenzen van eTwopa". een uitdrufc-
kmg die noaal verontruet omdat men
mmUdtWik concludeert.' dHS ra-
cfeme buiten de Xnrope«e arenzen
»el?

Wat bedoelt rhiriarf uianneer hij
ickrijft dat ,f*rapo zich aenoode
ee» natiatrijd «oer builen mug uer-
wrlanen- m unmeer hij zich be-
roept op de tuperioritict «ra d. blnn-

het nrofreeoma, over de Ideolode
jaorkómen odé eenheid venlle

perUj te verzekeren — een complete
dlelectleche doemetlek ulteewerkt.

Neeet dece dofmetiek (hierboven uit-
eenmet) moet de mlOtent den verte-
ten op de leider en hHnrehle ven zijn

.
EeiepeeiM» _
eH«< durven etetelkm

•J* eriren'*"fflrie«)'7in.lie. nee-
nel — de

4e» ««Ueeen meer el te feeC De
heerTkMert vreekt dek «tt ten.
HHHre Enrepi eb een Oeiiuteee

Ï.V.Ï **n vreet, eeu M rl» «eken M
.*••• BSS zaLj"*.»"»"»*. *>

j»



I.D. No. 550

Betreft: Jong Europa Nederland,

In verband met het opheffen van het orgaan "Vrij
Europa", wordt aan abonnees het blad "La Nation
Européenne" gezonden.

EINDE.

B.V.D.
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"broi.if i < • v» -MI en 'l \M
(Jan fit- ria.ssa van do
les of' niets, t.hav.P

b-.- ,•; --oc i de pn r.iü i j .-:
jaron !'JO« Vo.<.r hf-n
vors i ik t leder" s t ri

i^ !?'.
was:

> < • i J i
hoi.
c-i- r.
}); ;ir

.jker t H
(.>«••> u kwe&ti.f van al-
in het kleffe plu-

nog bijt wijkontche der op afbetaling gekochte h ank s t v l ion!
worden in slaap gewiegd door oo-ex i s tent Lokn.- t en . Alles wat "rechts"
is wordt als fascistisch uitgebannen. Dw gekleurde rassen worden
vertroeteld. De joden zijn heilig verklaard. De laatste aristokra—
tische geesten worden gedresseerd tot schapen in het demokratis—
che circus l

Uit deze chaos een Nieuw Europa op te bouwen is een gigantisch
wer4 ! Alleen door de mobiliciC-ring van alle positieve krachten uit
ons werelddeel kunnen ei? nog resultaten worden geboekt l

Maar dan moet er ook gebruikt gemaakt worden van ai.le beschikbare
middelen, en dit met een ijzerharde houding tegenover alle senti-
mentele vooroordelen van onze hedendaagse z.g. moraal.

De diamant zal ons onze hardheid moeten benijden, willen wij een
Europa zien, dat als een bolwerk van kuituur en volkswil weerstand
kan bieden, niet alleen arm hot knmmuni sme , maar ook aan de neger-
horden, die de huidige machthebbers thans, inplaats van spiegel-
tjes en kraldn, geweren geven orn do legers te vormen, bestemd voor
de uitroeièng van het blanke ras I ! I

Ik kan niet anders dan uw beweging mijn dank betuigen voor haar
streven» dat als oen frisse wind over Europa waait, maar deze wind
zal tot orkaankracht moeten aangewakkerd worden, wil hij zijn doel
bereiken :

een NIEtTWE EUROPESE ORDE .

Een abonnement op ons tijdschrift, is te verkrijgen door storting
van 5O f T op Postrekening 9167.50 van T.van Uff«.len - Stromboek
Bever. U krLjgt dan tion achtereenvolgende afleveringen«

Het lidmaatschap van onze beweging kost 1OO fr per jaar; leden be-
neden de 2k j'if r betalen slechts 5O f r, echtgenoten van loden
slechts 20 fr.

ItfORF NU LID VAN EUROPAFRONT I

Strijd met ons togen de korruptie van het regime,
voor politieke hygiëne in ons land»

«

Strijd met ons tegen elke verbasteringspolitiek,
voor het behoud van uw eigen aard.

Strijd met ons tegen het bolgicisnc van bonpapa,
voor do éénht-id der Nederlanden.

Strijd mot ons tegen Amerikaanse dollarslavernij,
voor t:on stork, onafhankelijk Europa.

Strijd met ons tegen konununisnic en rotprogresaisme,
voor een Nieuwe Europese Orde I ! I

«
Meld u bij EUROPAFRONT-Landsleiding Vlaanderen, Heidigard, Schilde,

ff*




