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DE EURODIVISIE

Op 29 september jl, ia te Amsterdam een besloten avondbijeen-

komst gehouden van een onlangs opgerichte neo-nazistische organisatie,

genaamd de Eurodivisie.

De leiding van deze vergadering berustte bij J.C. HOF, die zou

hebben gediend bij de Duitse marine en bij een SS-Sonderkommando.

Aan de bestuurstafel zaten voorts B.M. van der KROON en A,P.

HEESBEEN, resp. voorzitter en plv. voorzitter van de Hinag-afdeling

Amsterdam, alsmede L. LOGGER, een der leidinggevende figuren in de

begin 1959 opgeheven neo-nazistische jeugdorganisatie EJON (Europese

Jongeren Orde op Nationale Grondslag),

Als gast was aanwezig de twintigjarige Duitser Peter LINGNER

uit Hamburg, lid of oudlid van een nazistisch getinte Duitse jeugd-

groep de Freischar,

In het zaaltje bevonden zich voorts ongeveer twaalf jongeren

tussen de 16 en 20, lid of aspirantlid van de nieuwe organisatie.

Op deze avond werden nog geen typische nazistische geluiden ver-

nomen, doch het is volkomen duidelijk dat de Eurodivisie een neo-

nazistische organisatie is en er naar zal streven om jongeren in deze

zin te beinvloeden.

Onder de leidinggevende figuren bevindt zich een aantal oud-

politieke delinquenten. Ook de aanwezigheid van de hiervoor genoemde

L, LOGGER wijst in deze richting.

Blijkens een uitlating van een der bestuursleden zal de Euro-

divisie moeten worden een goed gedrilde troep van geüniformeerde jon-

ge kerels, een elitegroep zoals de voormalige SS, met vertakkingen in,
*

verschillende landen van West-Europa.

De neo-nazistische opzet blijkt bovendien nog uit het plan om

contact op te nemen met de zgn. Malmö-beweging, een andere naam voor

de Europese Sociale Beweging (ESB),

Volgens een nog niet bevestigd bericht zou de Eurodivisie te

Amsterdam ongeveer k5 man st'erk zijn.

Aan het hoofd van de organisatie staat geen gewoon bestuur met

een voorzitter, secretaris enz., doch een aantal "staven", met een
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"chef staf" als hoedanig optreedt de beroepsonderofficier van de KL

B.H.H. MARS, wiens aanwezigheid in dit nazistisch gezelschap nog

niet goed valt te verklaren.

Hij behoorde in 1958 tot degenen, die uit het Veteranen Legioen

Nederland (VLN) traden, i.v.m, de door enige heethoofdige VLN-leden

beraamde aanslag op Backershagen.

k november 1960
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