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RECENTE ONTWIKKELINGEN IN DE NPD

Verkiezingsuitslag in Bremen

Bij de op 1 oktober 1967 in Bremen gehouden verkiezingen behaal-
i

de de NPD 8.8$ van de stemmen.

De verkiezingsuitslagen bevestigden opnieuw, dat de NPD hoofd-

zakelijk door mannen gekozen wordt: procentueel Ls de verhouding 61.1$

mannen - 38.9% vrouwen. '.

De bewering van de NPD, dat zij hoofdzakelijk door jonge mensen

gekozen zou worden, werd door de verkiezingsuitislagen in Bremen weer-

legd. Blijkens een in enkele districten gehouden: enquete stemden van

alle kiezers in de categorie tot 30 jaar namelijk 7*1$ op de NPD, van

de categorie 30-̂ 5 jaar: 9.5% en van de categorie 45-60 jarigen: 11.1$.

Ter vergelijking diene, dat k&% van de kiezers in de jongste

categorie op de SPD stemde en 10.3$ op de FDP.

D̂e terughoudendheid der jonge kiezers t.o.v. de NPD staat overi-

gens in tegenstelling tot net feit, dat in de laatste tijd een ver-

sterkt toetreden van jonge mensen tot deze partij waarneembaar is.

Congres in Hannover

Bij de van 10 - 12 november 1967 te Hannover gehouden 3e Bonds-

parti j dag van de extreem-rechtse Nationaldemokratische Partei Deutsch-

lands (NPD), bleek deze partij zich, in afwijking van de verwachte ont-

wikkeling, vrij hecht geformeerd te hebben.

Het partijbestuur, dat de partijdag zorgvuldig had voorbereid,

slaagde erin haar opvattingen omtrent vrijwel alle vraagstukken er

door te drukken. De afgevaardigden toonden vrij grote partijdiscipline

en eensgezindheid en schaarden zich bij de stemmingen over bepaalde

vraagstukken practisch unaniem achter alle voorstellen van het partij-

bestuur.

De nieuw gekozen voorzitter Adolf van Thadden, die van de 138*f

uitgebrachte stemmen er 1293 op zijn naam verenigd zag, is het gelukt

de leiding tot zich te trekken en de partij met behulp van een groep

hem toegewijde functionarissen te besturen. Hoewel enkele afgevaardig-

den het niet geheel eens zijn met de zeer sterk op Von Thadden afge-

stemde koers van de partij, is van rivaliteiten aan de top weinig meer

te bespeuren.
I
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Het rechtse karakter van de partij wordt wel zeer sterk geaccen-

tueerd door het felt, dat van de 30 leden van het nieuwe partijbestuur

er in totaal 22 lid van de NSDAP of van naoorlogse, rechts-radicale

(inmiddels verboden) organisaties zijn geweest.. In dit verband is het

opmerkelijk, dat de afgevaardigden ook prof. Anrich tot lid van het

partijbestuur kozen, hoewel deze al tijdens het in 1966 gehouden partij-

congres met rassentheorieen en andere nazistische ideeen voor het voet-

licht trad. ;

Financien en publiciteit

Hoewel de partij momenteel (volgens het partijbestuur) 26.893

leden telt, is de financiele toestand zwak te noemen. Gedurende de

landdagverkiezingsstrijd heeft de partij schulden gemaakt, die recen-

telijk nog + 88.000 DM bedroegen. De partij hoopt haar financiele

moeilijkheden te boven te komen door haar eis tot schadevergoeding

tegen het stadsbestuur van Neurenberg, dat, na aanvankelijk hierin

te hebben toegestemd, weigerde de "Messehalle" beschikbaar te stellen

voor het in april 196? door de NPD georganiseerde buitengewone partij-

congres.

Inmiddels heeft de rechtbank de gemeente Neurenberg ertoe ver-

oordeeld de NPD alle schade te vergoeden die voor haar is ontstaan

door het niet nakomen van het contract. De NPD is, aldus de rechter,

geen verboden partij en hoewel het besluit om de zaal aan de NPD te

verhuren onverstandig was, had het stadsbestuur het contract toch

moeten nakomen.

De raadsman van de NPD heeft aangekondigd, dat leden van de NPD

die voor niets naar Neurenberg zijn gekomen, eisen tot schadevergoe-

ding hebben ingediend tot een totaal bedrag van ongeveer 200.000 DM,

Het doel van de NPD, de oplage van haar orgaan "Deutsche Nach-

richten" in 196? te verdubbelen, werd niet bereikt; de oplage is zelfs

gelijk gebleven.

Om "die Schallmauer des Verschweigens durch die Massenmedien zu

durchbrechen" wil de NPD opnieuw proberen haar publicitextsmlddelen

uit te breiden en te verbeteren. De partijleiding is er van overtuigd,

dat de meer dan 10.000.000 verkiezingskranten, die bij de zes landdag-

verkiezingen sinds de herfst van 1961 werden verspreid, beslissend

bijdroegen tot de verkiezingsuitslagen. Daarom wil zij in 1968 in de

Bondsrepubliek tweemaal 10.000.000 speciale verkiezingskranten ver-
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spreiden en daarraee de verkiezingsstrijd voor de Bondsdag inleiden.

Partijprogram

In tegenstelling tot het onduidelijke alteirnatief, dat de NPD

tot nu toe bood, is de partij nu met een vast omLijnd programma geko-

men, dat op de partijdag te Hannover werd vastgesteld en daarna open-

baar werd gemaakt.

Kernpunt van het partijprogramma is een "nationaal-democratische"

politick, die de "Volksgemeenschap" centraal stelt.

De NPD betuigt overigens haar trouw aan de liberaal-democratische

basis der Bondsrepubliek, al worden bepaalde veranderingen in de grond-

wet voorgesteld. Zo wil de NPD o.m. de bevoegdheden van de Bond, de

"Lander" en de geraeenten herzien en aan de staat: de financiele en

culturele oppermacht overdragen.

In politiek-economisch opzicht propageert de NPD vervanging van

de vrije-markt-economie door een van staatswege bestuurde economie,

hetgeen reminiscenties aan de autarkistische nationaal-socialistische

politiek oproept.

De pogingen van de NPD haar eisen aan de wensen van zoveel moge-

lijk belangengroeperingen aan te passen, duiden er op dat het de

auteurs van het programma er in de eerste plaats om te doen was een

verkiezingsprogramma saraen te stellen. Polemische formuleringen als

"Verfremdung deutscher Lebensformen", "Ungeist der Unterwerfung",

"Wahrung des ursprunglichen Volkscharakters" en "nationale Wurde"

onthullen in dit verband de bedoelingen van de samenstellers.

De NPD en de arbeiders

In de afgelopen maanden heeft de NPD in versterkte mate naar de

,gunst der arbeiders gedongen. Zo probeerde zij in het augustus-nummer

van de Bremer verkiezingskrant "NPD-Kurier" de arbeiders voor zich te

winnen met slagzinnen als: "Arbeitsplatze sichern" en: "Sollen Hafen-

arbeiter stempeln gehen?" Tot de mijnwerkers in het Roergebied richtte

de NPD zich met een pamflet met de autarkische slogan: "Das Eevier

stirbt und Bonn kauft Kohlen in USA".

De NPD eist de stopzetting van alle steenkpolimport, de oprich-
i

ting van moderne, door steenkool aangedreven krachtstations, omzet-
I

ting van kolen in benzine en de chemische verwerking van steenkool op

een grotere schaal dan voorheen. !
i
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Het november-programma van de NPD bevat in het hoofdstuk "Mens

en arbeid" t.a.v. de arbeiders slechts algemeen gehouden eisen. Het

grootste deel der stellingen in dit hoofdstuk houdt zich bezig met de

positie van vakverenigingen en ondernemersbondenl Zij moeten, naar de

opvattingen der NPD, gemeenschappelijk voor het evenwicht van belangen

der maatschappelijke partners zorgen, de klassen^trijd overwinnen en

zich met de "Bildung einer Leistungsgemeinschaft

beraoeien.

aller Schaffenden"

De parlementaire arbeid der NPD in de Landdagen \t propagandistische publicaties in het partijorgaan "Deutsche

Nachrichten", in de NPD-persdienst en in de "Fraktionsspiegel" der

NPD-fracties in Hessen en Beieren, wil de NPD dejindruk wekken, dat

echte oppositie slechts van haar afgevaardigden zou uitgaan, Ze ver-

wijst daartoe naar de talrijke voorstellen en interpellaties van de

NPD-fracties. Daarentegen verzwijgt ze, dat haar voorstellen in de

regel ̂ .fgewezen werden, omdat of de landdagen niet bevoegd waren, of

omdat niet de juiste procedureswerden gevolgd.

Toonaangevende NPD-functionarissen gaven tijdens interne bespre-

kingen openlijk toe, dat het de meeste afgevaardigden van hun partij

niet alleen aan parlementaire ervaring, doch ook aan de nodige kennis

van zaken ontbrak.

Parlementaire verwachting

Daar de Bondsdagverkiezingen in 1969 nog op basis van de huidige

wetgeving zullen plaatsvinden, bestaat de mogelijkheid dat de NPD in

dat jaar vrij sterk in het Westduitse parlement vertegenwoordigd zal

zijn.

28 februari 1968
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