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PARTEI DEUTSCHLANDS (NPD)

• H O O F D S T U K I

Algemeen

Kan reeds de, in het politieke jargon graag gebezigde onderschei-

ding tussen "links" en "rechts" tot ernstige begripsverwar:ring aanlei-

ding geven, nog veel riskanter is het hanteren van termen als "extre-

misme" en "radicalisme" als kwalificatie van bepaalde politieke stro-

mingen. Omdat het hier geen juridische begrippen betreft, ontbreekt

ten enenmale het objectieve criterium, op grond waarvan somraige ver-

schijnselen in het politieke en ideologische vlak als "radicaal" of

"extremistisch" getypeerd kunnen worden. Het subjectieve uitgangspunt

is daarbij zo beslissend, dat men gegevens aangaande vermeende extre-

mistische bewegingen uiterst omzichtig zal moeten benaderen. Dit geldt

zeker de waardering van informaties omtrent de, zozeer op de verbeel-

ding werkende, herleving van het rechts-extreraisme in de D'aitse Bonds-

republiek; informaties die voornamelijk uit Westduitse bronnen moeten

worden verkregen.

Hoe doorslaggevend eigen stellingname is, blijkt reeds uit de

totaal verschillende interpretatie van in dit verband bedenkelijke

tendenzen in het na-oorlogse West-Duitsland. Zo wordt in k^ingen, waar-

in men ernstig van het nazi-regiem te lijden heeft gehad, en als ge-

verdacht volg daarvan gespitst is op elk/geluid, de omvang van het :rechts-

extremisme in Duitsland dikwijls overdreven. Deze begrijpelijke onge-

rustheid wordt gevoerd door de communistische propaganda, die niet

moe wordt de indruk te vestigen, dat de Bondsrepubliek ondermijnd

wordt door wijdvertakte neo-nazistische organisaties met g:roeiende

aanhang. Deze onjuiste voorstelling krijgt nog eens extra relief door

uitlatingen van extreem rechtse woordvoerders, die uit gewlchtig-

doenerij of propagandistische motieven, hun onbeduidende groepjes

graag opb^azen tot invloedrijke bewegingen. Anderzijds moef; worden

erkend, dat men van officiele zijde in West-Duitsland nogal eens ge-

neigd is bepaalde rechtsradicale activiteiten al te gemakk'felijk af te

doen als onschuldige verschijnselen. Men wijst daartegenovpr dan graag

op de ondubbelzinnig deraocratische instelling van de overgrote meer-

derheid van de bevolking, die bij alle reconte verkiezinge:i duidelijk

aan de dag zou zijn getreden. Aan deze redenering valt wel iets af
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te doen, :als men in rekening brengt dat er onder de huidige econo-

mische en politieke omstandigheden uiteraard weinig behoefte zal be-

staan aan inconstitutionele experimenten. In feite vindt c.e rechts-

radicale iagitatie onder de tegenwoordige verhoudingen geen gunstige

voedingsbodem, of het moesten de nationalistische gevoelens zijn, die

door de voortdurende geografische verdeeldheid van Duitsland levend

worden gehouden. Welke uitwerking een mogelijke verslechtering van

de economische toestand of een toenarae van de Internationale politieke

spanningen op de emotionele Duitse volksaard zou hebben, is slechts

te gissen. 1]̂  elk geval is het nuttig zich er rekenschap van te geven,

welke anti-democratische organisaties zich gereed houden cm eventueel

oplaaiende nationale emoties op te vangen en richting te geven.

Hiertoe zal men uiteraard vooral gebruik moeten maken van de

gegevens die het Bundesamt fur Verfassungsschutz (BfV) - de V/est-

duitse binnenlandse veiligheidsdienst - ter beschikking stelt.

Daarbij valt te bedenken, dat slechts exacte gegevens zijn te

verwachten over het rechts-extremisme, voorzover zich dat aanwijsbaar

heeft georganiseerd.
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H O O F D S T U K II

Voorgeschiedenis van de NPD

Na de oorlog heeft het georganiseerde rechts-radicalisme in het

politieke krachtenspel van de Duitse Bondsrepubliek geen rol van enige

importantie gespeeld.

De excessieve propaganda van de talrijke rechtse splinter-

groeperingen vond sedert 195^ allengs minder ingang blijkens het voort-

durende ledenverval en de opeenvolging van verkiezingsnederlagen,

terwijl tegelijkertijd de organisatorische verdeeldheid hand over hand

toenam. Het totale ledental van ultra-rechtse organisaties, dat in

1954- nog 78.000 bedroeg, was eind 1963 geslonken tot 2̂ .600. De acht

groeperingen, die in 1963 op een ledenbestand van meer dan 500 perso-

nen konden bogen, namen daarvan reeds zo'n 20.000 voor hun rekening.

De rest was verdeeld over 115 splinterpartijen en verenigingen.

In 1963 bedroeg het aantal rechts-extreme politieke partijen

15 - een na-oorlogs hoogtepunt - terwijl daarentegen het aantal aan-

geslotenen niet meer dan 12.000 (een na-oorlogs dieptepunt) had be-

reikt. De "Deutsche Reichspartei" (DRP) was in 1964 met haar 5900 leden

veruit de grootste concentratie in het rechtse karap. Van deze, in 19̂ 8

opgerichte, partij had zich in 19̂ 9 de radicale vleugel afgesplitst,

die zich als "Sozialistische Reichspartij"(SRP) hergroepeerde. De ge-

matigde vleugel bleef als DRP voortbestaan, ook toen de SIP in 1952

als "verfassungswidrig" werd verboden.

In de laatste vijftien jaar werden herhaaldelijk pog;ingen onder-

nomen om alle rechts-nationale krachten te bundelen tot een strijd-

bare "nationale Opposition", die werkelijk "nationale Alternativen"

zou weten te bieden.

Voorzover het streven zulk een fusie te realiseren r.iet stukliep

op ideologische en organisatorische barrieres, benam onderlinge riva-

liteit en mateloos groepsegoxsme het uitzicht op elk succeisvol compro-

mis. Daarbij werd vooral het ontbreken van een persoonlijkheid met

uitgesproken "Fuhrer"-kwaliteiten zeer sterk gevoeld.

Tijdens haar 13e partijdag op 20-21 juni 196^ besloc|t de DRP,

verontrust over haar teleurstellende resultaten bij de bortdsdagver-

kiezingen van 1961 (0,8% van het stemmentotaal, tegen nog-1,6$ in

1953) » om nogmaals op te roepen tot een sarnengaan van alle nationaal-

rechtse groeperingen in een "National-Democratische Union" (NDU).
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Het partijbestuur van de DRP, dat steeds sympathiek gestaan had tegen-

over elke concentratiepoging, kreeg bij deze gelegenheid cle uitdruk-

kelijke opdracht thans zelf het initiatief te nemen tot zulk een unie

van gelijkgezinde organisaties. Het was kennelijk niet de bedoeling

nog eens een nieuwe rechtse partij op te richten, maar met het oog op

de bondsdagverkiezingen van 1965 wilde men een concentratie van alle

rechtse krachten in een grote verkiezingspartij , waarbinn.en echter de

verschillende groeperingen hun zelfstandigheid zouden kunnen behouden.

Uit dezelfde electorale overwegingen beijverde men zich op deze partij-

dag zich zo onverdacht en loyaal mogelijk op te stellen, 2io schrapte

men oude DRP-eisen als uittreding van de Bondsrepubliek uit de NATO,

neutralisering van Duitsland en afwijzing van elke deelname aan de

atoombewapening.

In de hierop volgende maanden polste de DRP-leiding de bereid-

heid bij de belangrijkste van de rechts-georienteerde orgs.nisaties, om

aan de oprichting van een NDU mee te werken. Reeds spoedig; bleek een

aantal groeperingen zich te distancieren van het initiatie^f van de DRP,

omdat men niet bereid was eigen ambities op te geven en concessies te

doen omwille van een incidenteel verkiezingsresultaat, was.rvan het

succes trouwens nog te betwijfelen stond.

Niettemin werden voorbereidingen getroffen voor een in november

196^f te houden constituerende vergadering, waaraan taehalve door de DRP

werd meegewerkt door:

de DNVP - "Deutsche Nationale Volks-Partei";

de DP - "Deutsche Partei";

de GDP - "Gesamtdeutsche Partei".

Daea bijeenkomst vond op 28 november 196̂  te Hannover plaats,

en de meer dan 600 deelnemers kwamen hier inderdaad tot de oprichting

van een eenheids-parti j, die men onder de naam "National-c.emokratische

Partei Deutschlands" (NPD) presenteerde. De NPD moest in c.e "zusammen-

geschrumpten, blutleeren parteigefuge Westdeutschlands diej Rolle einer

leistungsjfahige Partei am rechten Fliigel ubernehmen". \n het presidium werden gekozen:

bondsvoorzitter:

Bremen (DP)Friedrich Thielen,

vice-voorzitters; (gelijkberechtigd)

Adolf von Thadden, Hannover (DRP)

cementfabrlikant afkom-
stig uit dje CDU-gelede-
ren.

tijdens het Hitler-re-
giem Fahnenjunker en
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Wilhelra Gutmann,

Heinrich Fassbender,

Oberleutnant, raeer natio-
nalist dan nazi, speelde
een rol in vele neo-
nazistische splinter-
partijen.

Karlsruhe (GDP) NSDAP-lid sinds 1932.

Rotenburg/Fulda(DNVP)NSDAP-lid sinds 1931.

Leden:

Otto Brouwer, Bremen (DP)

Prof.Dr.Hans von Griinberg, Wuppertal (DRP)

Otto Hess,

Georg Korner,

Waldemar Schiitz,

Bissendorf (DEP)

Ittenbach (GDP)

Gottingen (DRP)

NSDAP-lid sinds 1931-

NSDAP-lid sinds 1931)
ex-Gauamtsleiter van
Oost-Pruisen.

NSDAP-lid sinds 1930;
ex-SA-Obersturmbann-
fuhrer.

NSDAP-lid sinds 1929;
ex-Reichshauptstalien-
leiter in het -".ueutsche
Arbeitsfront".

NSDAP-lid sinds 1936;
ex- SS-Hauptsturm-
fuhrer.
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H O O F D S T U K I I I

Groei en ontwikkeling van de NPD tot aan de Bondsdagverkiezingen van
_19_s_ept ember 196$

Aan de DRP-instanties was opgedragen de MPD organisatorisch ver-

der uit te bouv;en in de bondslanden en districten. Met hoeveel elan men

zicli van deze taak kweet, bleek uit het feit dat men er op 1 mei 1965

reeds in was geslaagd 196 van de 2̂ 8 kiesdistricten te bez^tten. Bij

het aanstellen van functionarissen trachtte men zoveel mogelijk de

schijn te vermijden, dat de NPD slechts een nieuwe versie van de DRP

zou zijn. Omdat immers de DRP aich met haar "Volksbegriff" en "Reichs-

^ gedanke" van zuiver nationaal-socialistische signatuur onherstelbaar
W

had gecompromitteerd, diende de NPD, die zich als loyale, deraocratische

partij aandiende, voor alles te voorkomen, dat dit ondemoc:ratische odium

op haar zou overgaan. Op de partijdag van de DRP in juni 1964 was be-

sloten, dat deze partij voorlopig haar bestaande structuur zou behouden,

doch dat geen nieuwe leden meer zouden worden aangenomen. iHind 1964 was

de DRP echter reeds zozeer ineengeschrornpeld, dat haar verantwoordelijke

functionarissen naar andere politieke werkzaamheden moesten uitzien.

In de loop van 1965 verloor de partij allengs geheel het aanzien

van zelfstandige groepering, zodat de officiele ontbinding op ;i- december

1965 nog slechts formele betekenis had.

Hoezeer de NPD zich echter trachtte te distancieren van het DRP-

verleden, toch zijn er vele sprekende aanwijzingen, dat de DRP-kern be-

A slissende invloed in de nieuwe partij heeft:

1) De organisatorische opbouw van de NPD in de gehele Bondfsrepubliek is

grotendeels voorbereid door de landelijke- en districtsorganisaties

van de DRP.

2) De medewerkersstaf van het DRP-orgaan "Reichsruf geeft in precies

dezelfde samenstelling thans het NPD-partijblad "Deutsche Nachrich-

ten" uit, hetgeen trouwens ook in de handhaving van de -pypisch rechts-

radicale terminologie en agitatiestijl tot uitdrukking komt. De par-

tijleiding van de voorraalige DRP verdedigt hardnekkig hciar sleutel-

positie in de uitgeverij van de "Deutsche Nachrichten",;om zo een

van de belangrijkste mogelijkheden tot beinvloeding in handen te hou-

den. (Oplage van DN per 1 april 1965-1^000 stuks, per 1 ; juli 1965:

27000.)
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3) De DRPi heeft bij de jaarwisseling 196̂ /1965 al haar geldraiddelen aan

de NPD' overgemaakt.

^f) De eigenlijke .initiatiefnemer bij de oprichting van de NPD was de

toenmalige partijvoorzitter van de DRP, tevens afgevaariigde voor

deze partij in de eerste Bondsdag, Adolf von Thadden. Deze ervaren

organisator en ambitieuae manager heeft, als gelijkberechtigde vice-

voorzitter en zakelijk leider van de NPD, in feite de teugels in

handen. Van hem komen de aanwijzingen voor de opbouw vaa de partij

en voor de te volgen tactiek.

Evenals in de vroegere DRP bezetten vele oud-nazi's oestuursfunctie

_ in de NPD. Feitelijk domineren zij in de partijleiding; zo zijn twaalf

^̂  van de achttien leden der nationale uitvoereUde raad oud-l3den van de

NSDAP.

Overigens bracht de stichting van de NpD niet de beoogds aaneenslui-
ting van het gehele nationalistische kamp. Tal van rechtse organisa-
ties volgden het eenheidsstreven van de DRP met scepsis en wantrou-
wen. Ook Dr. Gerhard Frey, uitgever van de grootste reaits-extreme
krant "Deutsche National-Zeitung und Soldaten-Zeitung' , stond afwij-
zend tegenover de nieuv/e formatie en gaf haar trouwens jjeen schijn
van kans bij de komende verkiezingen.
Enige rechtse partijen, waaronder

de VDNV - "Vereinigung Deutsche Nationalversarnmlung" ;
de DG - "Deutsche Gemeinschaft";
de DFP - "Deutsche Freiheits-Partei",

trachttan een concurrerend alternatief te bieden, door bij de bonds-
dagverkiezingen van 19^5 eveneens met een eenheidslijst uit te komen.
Daartoe hadden zij op 15 en 16 mei 1965 in Bad Homburg de "Aktions-
gemeinschaft unabhangiger Deutschen" (AUD) opgericht, een verkiezings-

jtt partij, die pretendeerde een nationaal-neutralistische koers te willen
varen, op veel bredere b'asis dan de NPD. Met een ledental van 4000
personen slaagde de AUD erin bij de bondsdagverkiezingen van 19 Sep-
tember 1965 in 150 van de 2k& kiesdistricten met een candidatenlijst
uit te komen. De resultaten bleven echter ver beneden de hooggespan-
nen verwachtingen. De AUD behaalde slechts 0,2% van het stemmentotaal,
met als direct gevolg, dat de interne spanningen, tengevolge van per-
soonlijk-e rivaliteiten en ideologische meningsverschillen, zieh nog
verder ' toespitsten. Het laat ziich aanzien dat de AUD binnen afzien-
bare tijd zal uiteenvallen en dat de NPD van deze gang van zaken za.l
profiteren. I

Na de oprichting van de NPD traden, behalve het grosivan de DRP-

aanhang, ook vele leden van de GDP en van de DP toe, terwijl bovendien

vele sympathisanten zich als lid aanmeldden, die voordien nog niet poli-

tiek georganiseerd waren.

Voorts zagen nog enige, dikwijls lokale, rechtsextrene groepjes

in de NPD "die Erfullung der Sehnsucht aller nationalen Menschen unseres

VSRTROUWELIJK
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Volkes nach einer echten politischen Heimat". Bezwaren tegen de per-

soon van Von Thadden weerhielden echter andere rechts-georienteerden

ervan zich aan te sluiten, zelfs in die mate dat in sommigD kringen

binnen de: NPD werd overwogen Von Thadden in net belang van de partij

te laten vallen. Begin april 1965 stond het ledental reeds op bijna

5000; dit getal steeg regelmatig: via 7500 begin mei, 950Q eind juni,

14000 eind december 1965, tot 16200 eind maart 1966.
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H O O F D S T U K I V

Verkiezingscampagne in 193

Tijd'ens de constituerende bondsbestuurszitting van 23-2̂  januari

1965 te Hannover werden de functies als volgt verdeeld:

organisatie

propaganda

pers

: Adolf von Thadden (DRP) -vice-voorzitter-;

: Otto Hess (DRP) -lid van het presidium-;

: Waldemar Schiitz (DRP) -lid van het presidium-;

penningmeester: Otto Brouwer (DP) -lid van het presidium-.

In de tegelijkertijd gekozen propagandacommissie kregen zitting:

Otto Hess (DRP);

Georg Korner (GDP);

Heinrich Fassbender (DNVP);

Prof. Dr. H.von Grunberg (DRP);

rfilhelm Gutmann (GDP);

Dr. Lothar Kuhne (partijloos).

Op een uitzondering na bestond de commissie geheel uit oud-NSDAP-ers.

Zij kreeg o.a. tot taak voorl mei 1965 een verkiezingsprogram op te stel-

len.

De NPD wilde zich bij de Bondsdagverkiezingen concentreren op de

volgende programmapunten:

a. strijd tegen het moreel en cultureel verval in de Bondsrspubliek;

b. kritiek op de devaluatie van de mark en op de Duitse bijirage aan

de ontwikkelingshulp;

c. aanspraak op de gebieden "in denen das deutsche Volk seit Jahrhun-

derten gewachsen ist";

d. opkomen voor een conservatieve en continentale Europa-politiek, on-

afhankelijk van de Verenigde Staten;

e. eis tot vertrek van alle vreemde troepen van het Duitse grondgebied;

f. optreden tegen de buitenlandse overheersing van de Duitse economie

en streyen naar een zekere mate van autarkie;

g. waarschuwing tegen de bedreiging van de parlementaire delnocratie door
'• i

een "schwarz-rote Regierung" na de bondsdagverkiezingen;!

h. beeindiging van het cultiveren van een nationaal schuldcbmplex en

minderwaardigheidsgevoel; [

i. stopzetting van de processen tegen oorlogsmisdadigers.

VEETROUWELIJK



- 10 -

De jonge partij startte haar verkiezingscampagne van 1965 lang

voor de grote partijen daaraan begonnen. Men wilde de NPD b:.nnen afzien-

bare tijd bekendheid geven als bonafide, nationale partij en mobiliseer-

de daartoe alle beschikbare middelen en krachten.

Men trachtte vooral de hoeren- en middenstand, het leger en de

jeugd aan te spreken en wachtte er zich voor zich te laten verleiden

tot extreme uitspraken en lauzen, om niet de verdachtmaking van rechts-

radicalisme uit te lokken. Omdat het georganiseerde rechtse'xtremisme toch

wel voor het grootste gedeelte op de NPD zou stemraen, werd het raadzaam

geacht een gematigd nationale koers te varen, om bij een brodere bevol-

kingslaag gehoor te vinden, met name onder de FDP-aanhang.

Overigens gingen op de verkiezingsbij eenkomsten de NPD-sprekers

^ dikwijls veel verder in hun agitatie dan de richtlijnen eigenlijk toe-

lieten, Zo probeerden zij bijvoorbeeld de nationale hartstoc:hten aan te

wakkeren door tegen de oorlogsherstelbetalxngen en de ?;apenleveranties

aan Israe'l de fulmineren. Allengs werden de aanvallen op de democratische

partijen en hun kandidaten feller en vijandiger van toon. Vooral ook de

subsidiering van de grote partijen uit de staatskas was een geliefd

doelwit. Verder werkte men met doorzichtige verkiezingsbeloften als vol-

ledige afschaffing van loonbelasting op overuren, om zo de veel gesma-

de r'Gastarbeitirochaft" overbodig te maken.

De "Grundsatze der Politik" en het "Manifest dejr Partei.;t, dat op

de partijdag van 7-9 -mei 1965 te Hannover werd aangenomen, appeleerden

bewust aan de nationale emoties.

De democratische pers was overigens, tot groot misnoegen van de

* partijleiding, uiterst summier in haar berichtgeving over doze partij-

dag, evenals trouwens over alle andere partijmanifestaties. Tevergeefs

had de partij uit propagandistische motieven steeds weer getracht- voor-

al door middel van haar wekelijks informatieblad "National-d emokratische

Presse-dienst"- de bonafide kranten te bewegen meer aandacht aan haar

activiteiten te besteden.

Herhaaldelijk werden de verkiezingsbijeenkomsten schouwtoneel van

beschamendq politieke zelfonthullingen, die niet slechts geduld werden,

maar zelfs :bijval oogstten. Topfmnctionarissen van de partij ibeschuldig-

den de initiatiefnemers van de aanslag van 20 juli 19̂ 4 en jjolitieke

vluchtelingen tijdens de nazi-periode openlijk van landverraad. Dien-

tengevolge werd zelfs een gerechtelijk onderzoek tegen hen ingesteld,

evenals tegen HPD-leden, die verdacht werden van het dragen van nazi-
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erablemen, het zingen van nazi-liederen en het verspreiden van ontoelaat-

bare vlugschriften. Dezelfde nazistische mentaliteit sprak ait de os-

tentatieve. kranslegging door partijprominenten op het kerkhof voor oor-

logsmisdadigers te Landsberg, het bekladden van het Centrale Bureau

voor vervolging van nazi-misdaden, en dergelijke deraillementen meer.

In totaal werden ettelijke miljoenen verkiezingspamfletten en

aanplakbiljetten verspreid en rond 1500 verkiezingsvergaderingen belegd.

Als trekpleister verbond men hieraan dikwijls auto-sterritten, die te-

gelijk, in het kader van een zorgvuldig georganiseerde "Deutschlandfahrt:;,

de mogelijkheid boden heel het land met de nogal schreeuwerige NPD-

leuzen te bereiken.

Een remmende factor bij deze activiteiten was het nijpende gebrek

aan financiele middelen. De leden moesten een forse maandelijkse con-

tributie betalen van 3 DM, doch hieruit konden lang niet alle onkosten

worden bestreden. De intensieve bemoeiingen van de partijleiding om geld

los te krijgen van industrielen, hadden bijna alle schipbreuk geleden,

niet zelden op grond van bezwaren tegen de persoon van Von Thadden.

Toch bleek men steeds weer de tekorten te kunnen aanzuiveren uit par-

ticuliere giften en extra-bijdragen.

Een veel gehanteerd propagandaraiddel was de overtrokken voorstel-

ling van de groei van de partij. Voorzitter Thielen sprak op de partij-

dag in Hannover als zijn verwachting uit, dat de NPD bij de bondsdag-

verkiezingen niet slechts de 5% -barriere zou nemen, maar zeker zou

kunnen rekenen op 15% van het stemmentotaal. Hij liet het daarbij na-

drukkelijk voorkomen, alsof verreweg het grootste deel van deze aanwas

gewonnen zou worden uit het tot nog toe niet rechts-georgariseerde

blok. Overigens geloofden slechts weinig NPD-functionarissen in een

zo overweldigend verkiezingssucces. In feite had de NPD op dat moment

7500 leden, van wie waarschijnlijk slechts 3500 personen vcordien niet

bij rechtsradicale organisaties waren aangesloten. Van de toen gere-

gistreerde leden was ongeveer de helft ooier dan 50 jaar, terwijl slechts

14% tot de naoorlogse generatie behoorde.

De inspanningen om plaatselijke, regionale of zelfs Hjandelijke

splintergroeperingen voor zich te winnen, leverden geen onverdeeld suc-

ces op. Zo zag de HIAG er, tijdens een buitengewone bondsvejrgadering

op 1? juli 1965, tegen de verv/achtingen in, van af haar lec|en te advi-

seren hun stem op de NPD uit te brengen.

Eind juni 1965 had men alle kandidatenlijsten voor de bondsdag-

VERTROUWHLIJK
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verkiezingen opgesteld, met in de afzonderlijke bondslanden de volgcnde

lijstaanvoerders:

Karl Ernst Lober (Sleeswijk);Sleeswijk-Holstein

Hamburg

Bremen

Nedersaksen

Nordrhein-Westfalen

Hessen

Rheinland-Pfalz

Baden-Wurttemberg

Beieren

Horst Giinther Schweimer

Otto Theodor Brouwer

Fritz Thielen

Prins Karl zu Salm

Adolf von Thadden

Otto Hess

l/ilhelm Gutmann

Frans Florian winter

(Hamburg)5

(Bremen);

(Bremen);

(Breitsoheid);

(Hannov sr);

(Hannovar);

(Karlsruhe) ;

(Tegernsee).

Onmiddellijkna haar oprichting was de NPD met opraerkeLijk «lan

begonnen zich te organiseren in alle bondslanden en kiesdistricten.

Sodoende was men er in geslaagd, mede dankzij het voorbereidend werk

van de oud-DRP-organisaties in 19&5j met eigen kandidaten uit te komen in

2̂ 7 van de 2̂ 8 kiesdistricten (de enige uitzondering was het kiesdis-

trict Neuwied).

VZETROUyilLIJK
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H O O F D S T U K V

De bondsdagverkiezingen van 19 September 1965

De langdurige en intensief gevoerde verkiezingscampagne in aan-

merking genomen, was de uitslag van de bondsdagverkiezingen in 1965

voor de NPD ronduit teleurstellend. In totaal verenigde zij 66^+193

stemmen op zich, d.w.z. 2,0% van het totaal.

Daar in geen enkel kiesdistrict de relatieve meerdert.eid werd

verkregen, en het totaal van de stemmen beneden de 5% bleef, kreeg de

NPD geen enkele vertegenwoordiger in de bondsdag.

De enige andere rechtse splinterpartij, die aan deze verkiezingen

deelnam, de AUD, verwierf 52637 stemmen, oftewel 0,2% van Let totaal.

Het gezamenlijke stemmen-aandeel van de NPD en de AUD, 2,2?!', bleef

ver beneden de cijfers van 1953 en 1957 i toen de aan de bor.dsdagver-

kiezingen deelnemende rechts-radicale partijen tezamen op ' 1 ,5/a res-

pectievelijk 9>9/° van de stemmen beslaglegdeji. In 1961 was; dit cijfer

3j6%, waarvan 2,8% de GDP ten goede kwam en 0,8% de DRP. Als men de

NPD vooral als voortzetting van de DRP beschouwt, zou men clus kunnen

stellen, dat de aanhang zich meer dan verdubbelde, doch daartegenover

staat dat zij talijkbaar het reservoir potentiele kiezers n:.et heeft

weten 'uit te putten. Algemeen wordt aangenomen, dat-de meerderheid der

vroegere GDP-kiezers thans een van de grote partijen had verkozen.

De NPD had haar pretentie, "Samoelbecken der nationalen Opposition"

te zijn, niet kunnen waarmaken. Wei moet uit de cijfers geoonclucleerd

worden, dat ze naar verhouding toch nog een groot aantal kiezers

heeft weten aan te trekken, die tot nu toe nun stem hadden gegeven aan

de bondsdagpartijen, of zich bij verkiezingen nog in het geheel niet

hadden uitgesproken. Deze zagen in de NPD kennelijk een mogelijkheid

tot protest tegen de politiek van de zogenaamde democratisohe partijen,

of zelfs een aannemelijk alternatief, misschien temeer omdat deze nieuwe

partij opihet eerste gezicht niet meer de smet van rechts-extremisme

aankleefde, zoals dat bij de DRP nog ondubbelzinnig het geyal was

geweest. i

De verschillende opinie-onderzoeken, die dienaangaande zijn in-

gesteld, wijzen ten aanzien van de NPD-aanhang de volgende tendenzen aan;

- de generatie boven de 5̂ jaar is meer dan tweemaal zo stbrk vertegen-

woordigd als de naoorlogse generatie;

- de mannen zijn sterk in de meerderheid ten opzichte van ie vrouwen;

VERTROUWELIJK
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- men telt vooral veel zelfstandigen uit boeren- en middens band en

voorts,employe's met bescheiden inkomens;

- de bewoners van kleine en middelgrote steden vormen de hoofdmoot,i
waarbij de grote-stadsbevolking relatief opvallend in de minderheid

is;

- net percentage protestanten is opvallend hoger dan het percentage

rooms-katholieken;

- het aantal vluchtelingen en "Heimatvertriebene" is naar vsrhouding

groot;

- bijna de helft bestaat uit Noord-Duitsers en Beieren.

In het algemeen krijgt men de indruk dat de NPD in het bijzonder

mensen aanspreekt uit typisch burgerlijk milieu met traditioneel

nationaal-conservatieve inslag, bij wie dikwi-jls een zeker onbehagen

of ontevredenheid over de huidige gang van zaken of verbittering over

wat in het verleden is gebeurd, valt te bespeuren.

In enige kiesdistricten lag het steramenpercentage beduidend bovsn

het landelijk gemiddelde. Deze districten lagen voornamelijk in Rhein-

land-Pfalz, Nedersaksen, het Zwabisch-Frankische gebied, Zuid-Beieren

en Oberhessen. Het meest opmerkelijke succes bereikte de NPD in de

volgende kiesdistricten:

Erlangen : 6,1$

Neurenberg-Noord : 6,0$

Neurenberg-Zuid : 6,0$

Worms : 5,9$.

Binnen deze vier kiesdistricten komt een aantal gemeenten voor,

waar het stemmenaandeel van de NPD nog eens verrassend boven het dis-

trictsgemiddelde uitsteekt, bij kleinere gemeenten soms tot 20$ toe.

De redenen van deze locale successen zijn veelsoortig; volgens het BfV

zijn de volgende aanwijsbaar:

a) Het optreden van plaatselijk populaire en gerespecteerde; candidaten,

waarbijj opvalt, dat juist diegenen succes boekten, die gjeen nazi-

verlede'n hadden. ,Zo hadden van de 39 candidaten in de kijesdistric-
| ' i

ten, wajar de NPD meer dan 3$ van de stemmen verwierf, sllechts acht

tot de !DRP behoord. '.

b) De onbevredigende economische structuur van enige agrarische gebie-
i

den, met name in de Pfalz en in nabij de DDR gelegen str|eken van

Nedersaksen en Beieren.

VERTROUWELIJK
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c) De natiionaal-conservatieve instelling van sommige bevolkingsgroepen

in bepa-alde kleinere steden, die vroeger de DRP als al te extreme

groepering hun stem hadden onthouden, doch in de NPD een bonafide

partij .met nationale oogmerken zagen.

d) Opvallend is, dat in de Frankische en Zuidbeierse kiesdistricten

met grote vluchtelingen-concentraties opmerkelijk goede resultaten

werden geboekt. In hoeverre er in gebieden met een relatief hoog

vluchtelingenpercentage ook in het algemeen grotere voorkeur voor

de NPD bestaat, laat zich echter niet met zekerheid vaststellen.

Dat de intensieve, maar opzettelijk gematigd gehouden propagan-

da niet bij bredere lagen der bevolking was aangeslagen, weet de NPD

aan de volgende oorzaken:

1) De democratische pers had de NPD steeds als een rechts-extremis-

tische splinterpartij afgedaan.

2) Financieel was de NPD niet in staat tegen de grote democratische

partijen, die uit de staatsmiddelen konden putten, te concurreren.

3) De partij had veel te weinig zendtijd voor radio en TV toegewezen

gekregen.

4) De NPD had de aantrekkingskracht van haar propagandataci.iek inzake

de oorlogsmisdaden en de schuldvraag overschat.

5) Het merendeel van de regionale functionarissen en candidaten was

niet voldoende actief of attractief geweest om veel kies.ers voor

zich te winnen.

6) De ook door de CDU gelanceerde voorspelling van een "nek-aan-nek-

race" had een aantal potentiele NPD-kiezers, uit vrees voor een SPD-

regering, ertoe bewogen zekerheidshalve toch maar op de CDU te

stemmen.

7) De 5^-clausule had vele kiezers ervan weerhouden op de kleinere

partijen te stemmen, opdat hun stem uiteindelijk niet verloren zou

gaan.

8) De bewering van de voorzitter der FDP, Erich Mende, dat

vanuit het buitenland zou worden gefinancierd, had zijn

niet gemist.

de NPD

uitwerking

VERTROUWELIJK
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H O O F D S T U K V I

De NPD na • de bondsdagverkiezingen van September 1963

In de meeste landelijke- en districtsorganisaties van de NPD

heerste na de teleurstellende verkiezingsuitslagen een uitgesproken

depressieve stemming en ontevredenheid over de gebrekkige verkiezings-

campagne en de ontoereikende partij-organisatie. Dit verscherpte de

interne spanningen en persoonlijke tegenstellingen dermate., dat in

sommige bondslanden en districten het voortbestaan van de partij op

het spel scheen te staan. In Nordrhein-Westfalen bijvoorbeold werd

A openlijk twijfel uitgesproken over de loyaliteit van de landelijk

voorzitter, prins zu Salm. Dit conflict spitste zich toe, ";oen zake-

lijk leider Wolfgang Frenz zijn voorstel, om de prins te vervangen

door vice-voorzitter Prof.Dr. Hans von Grunberg, door het bestuur zag

afgewezen en daarom zijn functie ter beschikking stelde. Ook in Neder-

saksen, Sleeswijk-Holstein en Baden-Wurttemberg stapelden de onderlinge

meningsverschillen tussen de bestuursleden zich op.

Met name de aankondiging van de formele opheffing van de DRP

op k december 1965 veroorzaakte grote opwinding. Oppositionele kringen

lieten er geen twijfel aan bestaan, dat zij alles in het werk zouden

stellen dit voorneraen te verijdelen en dat zij integendeel zouden pro-

beren de DRP-invloed binnen de NPD te vergroten. Deze fervonte oud-

DRP-ers, die zich hier en daar in vriendenkringen groepeerden, keerden

f0 zich in het bijzonder tegen bondsvoorzitter Fritz Thielen [DP), De

discussie dreigt thans uit te lopen op een competentieslag tussen par-

tijvoorzitter Thielen en de ambitieuze en omstreden vice-voorzitter

Von Thadden. Het is Thielen blijkbaar gelukt niet slechts de gematigd

nationaal-conservatieve partijleden aan zich te binden, maar ook func-

tionarissen, die vroeger tot de DRP-elite hadden behoord.

VoniThadden vreest nu, dat de NPD zich aan de invloel van haar

geestelijke vader, de DRP, zal onttrekken en streeft ernaar de beslis-

singsbevoegdheid van Thielen te doen inperken.

Niettemin toonde de partijleiding zich tijdens de eerste bestuurs-

zitting na de verkiezingen (op 26 September 1965) niet verpleeld en

allerminst geintimideerd door de tegenslagen. Men interpreteerde de

uitslagen als een bevestiging van de juistheid van eigen politieke

argumentatie, en als een goede basis voor verdere actie.

VERTROUWELUK
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Overigensjbesloot men, evenals het bestuur van de AUD, de geldigheid

van de bohdsdagverkiezingen van 19&5 aanvechtbaar te stellen, o.a. op
I

de volgende gronden:

1) Buitensluiting van de kleine partijen bij de subsidioring door de

Staat,|
s

2) Misbruik van de 5%-clausule.

3) Discriminatie van de kleine partijen bij de toewijzing , van zend-

tijd voor radio en TV.

Wat de toekomst betreft besloot men zich vooral te richten op

een straffere organisatie van de nog steeds groeiende partij, zowel

op landelijk-als op districtsniveau, op een verveelvoudiging van het

ledental en het aantal abonnees op het partijorgaan "Deutsche Nach-

richten", en op de voorbereiding van de op handen zijnde Gemeenteraads-

en landdagverkiezingen in verschillende bondslanden. Leidende figuren

in de partij eisten, dat men bij deze verkiezingen de leuze "Bewal-

tigung der Vergangenheit" zou laten vallen. Huns inziens had het geen

zin meer de positieve kanten van het verleden te verdedigen, oradat dit

bij de bevolking niet meer aansloeg en bovendien al te vask werd uit-

gelegd als een partijkiezer voor de vroegere NSDAP. De NPE diende

daarentegen aandacht te besteden aan actuele vraagstukken en haar

buitenparlementaire oppositie te richten tegen het ,gevoerc.e regerings-

beleid, om zo vooral in jeugd- en Bundeswehrkringen sympathie te wek-

ken. Bedoelde woordvoeders wilden er bewust van afzien eig;en jeugd-

groepen te vormen, uit vrees dat de politieke overmoed van de jeugd

het aanzien van de partij zou schaden. De jongeren zouden zich als

"junge National demokraten" ertoe moeten beperken "ira Eahnien der

Kreisverbande unter Kontrolle ihren Neigungen nach zu gehon und auf

Kreisebene politische Parteiarbeit zu leisten",

De NPD-leiding wilde de partijactiviteiten ovorigem; verder uit-

breiden om bredere lagen van de bevolking aan te spreken. Zo kregen

de vrouwelijke leden opdracht politieke invloed te winnenjin chari-

tatieve verenigingen.

Andere infiltratiepogingen moesten vjorden gericht o]b vakver-

enigingen en onderwijskringen.

Wat de Gemeenteraadsverkiezingen aangaat, gaf men te kennen

slechts in die landen onder eigen naam te zullen uitkomen^ waar, op

grond van de resultaten van de bondsdagverkiezingen, succss te ver-

wachten viel. Hiervoor kwamen dus in aanmerking: Beieren, Sleeswijk-

Holstein, Nordrhein-Westfalen, Baden-Wurttemberg en Hamburg.

VERTROUWELIJK
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H O O F D S T U K V I I

Recente verkiezingsresultaten van deNPD

1) Gemeenteraadsverkiezingen in Sleeswijk-Holstein van 13 maart 1966

Aanvankelijk was men van plan in een vrij groct aantal. steden en

gemeenten in dit gebied met eigen candidaten uit te komen, Ilaar htt heet-

te uit protest tegen de boycot van de NPD bij de financiering van de

partijen uit de staatskas, trok ze echter bijna overal haar candidatuur

in en nam ze uiteindelijk slechts in elf zorgvuldig geselecteerde gemeen-

ten aan de verkiezingen deel, d.w.z. in die gemeenten, waar bij de bonds-

dagverkiezingen van 1965 reeds meer dan y/o van de stemmen word ve-rkrogen.

Gemiddeld werd het toen behaalde percentage thans verdubbeld; de partij

wist in totaal 15 zetels te bemachtigen, Er waren gemeenten,. waar zelfs

meer dan 16/0 van de stemmen naar de NPD ging.

Waar de N.PD niet zelf met een lijst uitkwam, participeerde zij

dikwijls aan gecorabineerde lijsten, voorzover zij daarop althans de eer-

ste of tenminste de tweede plaats kreeg toegewezen.

2) Gemeenteraadsverkiezingen in Beieren van_1J maart_1966

Ook in Beieren nam de NPD slechts daar aan de gemeenteraadsverkie-

zingen deel, waar blijkens de uitslagen van de bondsdagverki.ezinger, van

1965 gunstige resultaten waren te verwachten. Daarom kan men het thans

(in Beieren) bereikte "landelijk" gemiddelde van 1,6^ niet vurgelijken

met dat van September 1965 (2,7$). Waar de NPD aan de verkiezingen deel-

nam, boekte zij een, zij het niet spectaculaire winst van ongeveer 1$.

Ze wist de hand te leggen op 103 zetels, voor een deel door samonwerking

met verwante groeperingen.

Evenals bij de bondsdagverkiezingen in 1965 was de NPD het meest

succesrijk in streken met een overwegend nationaal~conservaj;icve bevol-

king en met een groot aantal vluchtelingen. De kleine zelfs^andigen onder

hen zoudenizich voorts in toenemende mate bedreigd voelen voor economische

conoentraties en door het grootbedri jf. De IIPD had haar verltiozingspro-

paganda op deze themata ingesteld.

3) 'Burgerschaftswahl;'in Hamburg van_27 maart 19§6

Volgens de voorlopige einduitslag krecg de NPD bij deise verkiezin-

gen 3)9/̂  van de geldige stemmen, tegen 1,8?o bij de bondsdagverkiezingen
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van 1965« Weliswaar kreeg de parti j in Hamburg geen raandaat in verband

met de maar het beoogde doel, namelijk in deze prcstigeslag

oen goed figuur te slaan, werd bereikt.

Een vergelijking met de resultaten van de andere partijen toont

aan, dat de NPD doorgaans daar haar "landeli jk" gemiddelde overtroffen

had, waar ook de "burgerli jke1' partijen ec-n relatief hoog s.ternmenpercen-

tage haddcn bereikt. Verrnoedeli jk boekte de NPD haar winst over het al-

gemeen ten koste van de FDP. De hoogste cijfers behaalde de parti j ook

wat Harn-burg betreft in v/ijken met een traditioneel burgerli'Jk-conserva-

tieve bevolking.

Het verontrustendc van deze uitslag was, dat Hamburg van oudsher

niet als een rechts-extremistisch bolwerk te boek stond. To" nu toe vond

men de NPD-haarden vrijv;el uitsluitend in die streken, waar steeds een

nazi-residu onder de bevolking kon wordcn verondersteld.

Het is echter nog te vroeg om te spreken van een doorbreking van

een bestaand patroon. De eerstvolgende verkiezingen in andere bondslanden

zullen hierover pas uitsluiteel kunnen geven.
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H O O F D S T U K VIII

VERTROIFIELIJK

Gonclusie

Men ka^i ook op grond van de laatste ontwikkelingen, niet stellen,

dat het open rechtsradicalisme in de Duitse Bondsrepubliek, zoals zich

dat de laatste tijd vooral in de NPD heeft georganiseerd, alarraerende

vorrnen heeft aangenornen, of ook maar een politieke factor van enige be-

tekenis is geworden. Het laat zich evenmin aanzien, dat de'vorming van

een sterke rechts-extrerae partij kans op succes biedt, zolang de West-

duitse autoriteiten deze pogingen nauwlettend in het oog blijven houden,

zolang de 5^-clausule in de Duitse kieswetten haar ontrnoedigend effect

behoudt en zolang geen economische crisis tot onzekere experirnenten no-

digt. Men zal bij alle verontrustende berichtgevingen niet uit het oog

rnogen verliezen, dat de NPD nog altijd een splinterpartij is, waarvan het

bestaan op den duur evenmin verzekerd is als dat van haar talrijke voor-

gangsters.

Nietterain is deze partij een potentieel gevaar, omdat zich, ondanks

het gebrek aan prominent leiderschap, een partijorganisatie begint af

te tekenen, die er eindelijk in zou kunnen slagen aan de verdeeldheid

in het nationalistisch kamp een eind te maken, en een deel van de kie-

zers in toenemende mate aan te spreken. Verder dient bedacht, dat het

de NPD nog ontbreekt aan een beginselprogramma, laat^ staan een program-

ma, dat uitgaat van een ideologie als eertijds het nationacil-socialisme.

Een geargumenteerde bestrijding is dus nog moeilijk.

Ondanks alle beweringen van het tegendeel, is het een onloochenbaar

feit, dat in NPD-kringen onverbloemd nazistische geluiden worden ver-

nomen. Ook naar de samenstelling van bestuur en naar het lodenbestand

blijkt de NPD hoe langer hoe meer een rechts-extreme, nationalistische

groepering te zijn, hoe democratisch en loyaal zij zich ook tracht te

presenteren. Bepaalde partijactiviteiten en uitlatingen van individuele

woordvoerders spreken voor zich, evenals de vele bindingen met ondubbel-

zinnig nep-nazistische groepen en - bijvoorbeeld - de sympathiebetui-

gingen aan het adres van de regeringen van Zuid-Afrika en iRhodesie (Von

Thadden maakte onlangs een demonstratieve tournee door beide landen),

Het is duidelijk dat de NPD zich voor het dilemma geplaatst ziet

zich enerzijds zo attractief mogelijk te maken voor de oudi-nationaal-

socialisten en anderzijds zich zo gematigd en 1?veredeld" nationalis-

tisch mogelijk op te stellen om kans op succes te hebben bij de jonge,
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nuchtere kiezers. De partij is derhalve aan haar imago verplicht zo

rechts mogelijk positie te kiezen, er tegelijk voor wakend de vele te-

genstanders niet nog meer argumonten in handen te spelen om een verbod

van de partij te rechtvaardigen.

De uitingen van rechts-radicalisme raogen thans een rar.dverschi jn-

sel in de Duitse welvaartsstaat zijn, toch is het feit, dat cjG% van de

kiezers zijn sten geeft aan de zo geheten deraocratische partijen, nog

geen garantie voor de democratische gezindheid van de bevolking in haar

geheel, zoals in de officiele Duitse rapporten nogal eens wordt gesug-

gereerd. Er zijn met name nog te weinig concrete gegevens bekend over de

wijze waarop Hitlers politieke erfenis door de ouderen, maar vooral door

v^ de jongeren is verwerkt. Het zou bijvoorbeeld,verheldeiend kunnen werkon,

wanneer nauwkeurig zou worden onderzocht, hoe de N.PD-aanhang over de ver-

schillende bevolkingsgroepen is verdeeld en welk percentage daarin de

naoorlogse generatie vertegenwoordigt. Voorts inhoeverre de indirecte

rechts-extreme agitatie, die nog niet meteen op verkiezingsnuccessen uit

is, aanslaat bij de Duitse bevolking. De a-politieke installing van vele

Duitsers van na de oorlog duidt op de aanwezigheid van een braakliggend

terrein, dat onder veranderde politieke en economische omstandighedon

een vruchtbare bodem voor rechts-radicale avonturen zou kunncn blijken

te zijn.

Het is nuttig te weten, dat er kaders gereed staan of vjorden govorrad

om e.e.atvroeg of laat op te vangen. Het grondig bijhouden van de ge-

/m talssterkte van het georganiseerde lechs-extremisme en het zsrgvuldig

registreren van excessen, nag, hoe waardevol op zichzelf, de aan-

dacht overigens niet afleiden van de minder spectaculaire ea grijpbare

vormen, waarvan het latente en gecamoufleerde rechts-extremisme zich

bedient.

mei 1966.

VERTROUWELIJK


