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EURO DIVISIE NEDERLAND (EDN)

Sedert ongeveer medio 1960 bestaat hier te lande een organisatie,

genaamd Euro Divisie Nederland (EDN).

Beginselen;

De EDN noemt zich een organisatie van jongeren die - als onder-

deel van een te vormen Europa Korps - ten doel heeft de saamhorigheid

en eenheid van de Europese volkeren te bevorderen.

De EDN stelt voorts dat een krachtig, gezond en eensgezind Euro-

pa alleen gebaseerd kan zijn op de vrijwillige samenwerking van de tot

volledig nationaal bewustzijn gekomen samenstellende volkeren.

Deze opvatting kwam in ietwat andere bewoordingen eveneens voor

in de doelstellingen van de voormalige NESB (Nationaal Europese Soci-

ale Beweging).

Deze Neo-nazistische beweging verkondigde daarin dat zij streefde naar

een zgn. nationaal Europa, door middel van de aaneensluiting van alle

Europese volkeren op nationale grondslag. Het nationaal bewustzijn

diende volgens de NESB de grondslag te vormen voor een voor alle vol-

keren noodzakelijke Europese samenwerking.

De EDN-beginselen vertonen tevens op een aantal punten overeen-

komst met die van de voormalige neo-nazistische groepering EJON (Euro-

pese Jongeren Orde op Nationale grondslag). Dit vindt zijn verklaring

in het feit dat de "Grondslagen" van de EJON tot leidraad hebben ge-

diend voor de EDN.

Het laatste houdt ongetwijfeld mede verband met de rol die twee figu-

ren uit de EJON thans in de EDN spelen. Daarenboven heeft een aantal

EDN-prominenten een nationaal-socialistisch verleden.

Organisatie

De EDN heeft een militante instelling in verband waarmee een or-

ganisatievorm is ontworpen, die een waarborg moet zijn om de EDN in een

levenskrachtige en strijdbare conditie te houden..

Het te vormen toporgaan wordt aangeduid als het Centraal Comman-

do, onder een Chef Staf. De leden zouden worden ingedeeld in brigades,

corpsen en commando's.
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Activiteiten

De EDN heeft een duidelijk politiek karakter. Tot nu toe echter

zijn politieke activiteiten achterwege gebleven.

De voornaamste oorzaak hiervan zal wel zijn dat de gehele orga-

nisatie zich nog steeds bevindt in een stadium van voorbereiding. Voorts

is het ledental nog zeer beperkt, ( + 70 leden) en bovendien beschikt

men niet over een deskundige leiding, die in staat is een zekere po-

litieke scholing te geven.

Het naar buiten optreden van de EDN-leden bleef beperkt tot het op

kleine schaal en geüniformeerd meedoen aan wandelmarsen.

Vermeld dient te worden dat het in de bedoeling ligt de leden correct

te leren marcheren, eerbewijzen te brengen bij het hijsen van de vlag,

enz.

Samenstelling

Wat haar samenstelling betreft geeft de EDN een vrij heterogeen

beeld te zien.

Onder de leden bevinden zich zowel oud-politieke delinquenten, vooral

in de leiding, en jongeren, afkomstig uit nationaal socialistische ge-

zinnen, als voormalige leden van het Veteranen Legioen Nederland.

(V.L.N.) Vooral uit deze categorie, doch daarnaast ook uit de groep

actief dienende militairen zou de EDN haar leden willen recruteren»

Er zijn evenwel aanwijzingen dat degenen die de EDN op gang trach-

ten te brengen, het onderling oneens zijn over de vraag wie bij voor-

keur voor het EDN-lidmaatschap in aanmerking komen.

Een hunner, zelf oud-politiek delinquent, achtte het nl. zeer

onvoorzichtig teveel "eigen mensen" aan te trekken. Z.i. was het juis-

ter deze achter de schermen de touwtjes in handen te laten houden en

door het aantrekken van politiek onverdachte jongeren een aanhang te

kweken, die geen argwaan zou wekken.

Het behoeft overigens geen verwondering te wekken dat bij een

deel van de EDN-aanhang nog de gedachte leeft van "een verenigd Euro-

pa op volkse basis" en dat men uitspraken tegenkomt als: "de EDN moet

waken voor een vervlakking van de blanke civilisatie" en: "de EDN moet

een goed gedrilde troep van jonge krachten worden, zoals de S.S. ook
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was, een elite troep dus".

Samenvatting

Hoewel de gegevens omtrent de EDN nog niet volledig zijn en de

organisatie zich nog steeds in het aanloopstadium bevindt, lijkt, gelet

op de doelstellingen van de EDN en het politiek verleden van een aan-

tal daarbij betrokken personen, de kans op een ontwikkeling in natio-

naal-socialistische zin reëel aanwezig. Zulks uiteraard als de EDN

levensvatbaarheid zal blijken te hebben, waar het thans nog niet naar

uitziet.

28 augustus 1951
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