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EUROPESE JONGEREN ORDE OP NATIONALE GRONDSLAG (E,J.O.N»)

Uit recente rapporten ia gebleken dat door enkele oud-poli-

tieke delinquenten een begin van uitvoering is gegeven aan plannen

tot oprichting van een nieuwe jeugdorganisatie.

Hiervan is reeds bekend dat zij de naam zal dragen :

"Europese Jongeren Orde op Nationale Grondslag, afgekort J E.J,O.Tf«"

Deze naam roept herinneringen op aan de eertijds door Paul

van TIENEN opgerichte Nationaal Europese Jongeren Orde (N.E.J.O.).

Als beschermheer van de organisatie zou optreden een zekere

REITSMA, zeer vermoedelijk identiek met de voormalige S.Sa-officier

Constant Louis REITSMA, geboren 30-12-1910.

SEITSMA heeft o.m. een actieve rol gespeeld in de Stichting

Oud-Politieke Delinquenten, was geabonneerd op het H.I,A.G.-orgaan

"Wiking-Ruf" en op "De Dialoog", eertijds het orgaan van de Werk-

gemeenschap Europa en later van de N.E.S.B.

Hij is voorts actief in de "Hinag" en staat in relatie tot de

bekende J. HARTMAN.

Beiden hebben, in samenwerking met de eveneens in de "Hinag"

actieve B.M. van der KROON, voor de nieuwe jeugdorganisatie een uni--

form ontworpen, waarvan de muts gelijk is aan die van de voormalige

Jeugdstorm.

Het ligt in de bedoeling dat de E.J.O.N. in de a.s. herfstver-

gadering van de "Hinag"-afdeling Amsterdam 10 minuten spreektijd zal

krijgen voor het houden van een propagandistische toespraak»

Een begin van propaganda is reeds gemaakt tijdens een op 22

maart j.l. gehouden bijeenkomst van "De Oude Erfprins".

Geintroduceerd door HARTMAN hebben L. LOGGER, geboren 9-5-1935

en W.M.W. STOLLE daar een stencil uitgereikt, getiteld "Voorlopige

grondslagen van de"Europese Jongeren Orde op Nationale Grondslag"

i.o. (E,J.O.N.).

Genoemde LOGGER wag indertijd aangesloten bij de N.E.J.O. en

STOLLE is oud-lid van de voormalige Jeugdstorm0

Vermoedelijk zullen zij met zekere M.N. BAKKER, geboren 26—7-

I939i de stiefzoon van HARTMAN, deel uitmaken van het te vormen

E.J.0.N.-bestuur0 ' '

mei 1958.


