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RAPPORT over het RECHTSRADICALISME IN WEST-DUITSLAND

Grote versplin- In de herfst van 194-5 bestonden er in V/est-Duitsland
tering, weinig twee rechts-extremistische partijen, vier jaar later waren
aanhang. het-reeds zes en in 1951 &1 twaalf; in de zomer van 1964

kon men in totaal zestien van dergelijke partijen tellen,
die tot 1964 weer tot veertien terugliepen.

. Het aantal rechtsradicale organisaties bedroeg in
1959 in totaal 34, in 1964 reeds-50 en aan het einde van
het afgelopen jaar 49.

Dit beeld''echter is bedriegelijk wat betreft de op-
bouw en de stabiliteit van dergelijke groeperingen- In de
loop van'de laatste zes jaar n.l. werden 98 organisaties
opgeheven en daarvoor in de plaats werden 126 nieuwe op-
gericht; van de groepen die eind 1959 geteld werden, bestaat
momenteel nog niet meer de helft. Hadden zij in de zomer van
1959 ook nog in totaal 36.500 aanhangers, tegen het einde
van 1964 waren het er nog. slechts 11.900 en aan het begin
van dit jaar knap 11.600» .

Over het algemeen kon men overigens tot 1964 in het
totale rechtsradicalisme in West-Duitsland een toenemend
ledenverlies vaststellen: moest men in 1954- nog met ca.
78.000 aanhangers rekenen, in 1959 bedroeg hun aantal nog
slechts 56*200; in 1961 waren het er 35«400 en weer twee
jaar later 24.600. Eind 1964 waren zij zelfs tot 22.500
samengesmolten.,Tegelijkertijd zonk de financiële draag-
kracht, speciaal ook het moreel der leden qua te betalen
bijdragen; vergaderingen trokken gemiddeld slechts 20 toe-
hoorders en slechts 8 verenigingen konden bogen op een
ledensterkte van meer dan 500 personen.

Reden van ge-
stadige terug-
gang.

De redenen voor deze gestadige teruggang waren: het
in West-Duitsland zonder twijfel groeiende democratische
bewustzijn, alsmede de ontsluiting voor een Europees denken.
Daarbij kwamen verder de toenemende afstand in tijd tot de
periode van 1933 tot 1945, het gebrek aan aantrekkings-
kracht van rechtsextremistische eisen en tenslotte ook de
persoonlijke verschillen in het rechtsradicale kamp, dat
bovendien gebrek had aan geschikte leidinggevende krachten.

Dieptepunt
overwonnen.

In h'et afgelopen jaar echter overschreden de ïïeo-
Nazi's zeer beslist het dieptepunt van hun invloed en toon-
den een zekere opmars: het getal van hun aanhangers van
1964 van 22.500 steeg tot eind 1965 tot ca. 28.600 (waarbij
dit cijfer altijd nog ver beneden die van de jaren 1961
en nog eerder blijft liggen). Het motief hiervoor vindt
zijn oorzaak in het groeiende onbehagen van steeds meer
groepen der bevolking over de'nog steeds durende verdeling
van het land. Het hangt zeker ook samen met problemen der
stabilisatie van de Westduitse valuta. Vooral echter waren
de crises in de EEG en de NATO aanleiding tot een bepaald
nadenken over eigen, nationale gevoelens; daarbij komen on-
getwijfeld ook bepaalde impulsen van het Gaullistisch na-
'tionalisme van Frankrijk. Desondanks is, na meerdere opinie-
onderzoeken, alsook volgens interne schattingen van rechts-
radicale-Wblijkt, slechts 1 % van het Westduitse volk het
eens met zuiver nazistische gedachtengangen. De rechts-
radicalen propageren daarom nu ook geen "tweede Hitler";
zij raken ook slechts bepaalde - juridisch zeer moeilijk
aanvechtbare - kwesties aan en tonen zich in hun officiële
uitlatingen loyaal en aich schikkend -in de toestand - een
gevaar voor goedgelovige en naïeve personen.

De "Nationaal Democratische Partij
van Duitsland" C HPT))

Constant Bijna de helft van alle in de rechtsextremistische
ledental. .:. verenigingen georganiseerde personen zijn opgenomen in de



"Nationaldemokratischejd P art e i Deutschlands" (NPD).
Zij werd in november 1964 in Hannover opgericht en voerde tot
ca. mei 1965 in alle uiterlijke stilte haar organisatorische
opbouw door. Van de rechtsradicale "Deutsche Relchs-Partei",
die zichzelf ophief en steeds meer als 26.500 leden wilde/-.
hebben (het waren er nooit meer dan 10.000) traden 7.500

" '. toe tot de NPD. Van de zomer tot de herfst van 1965 werd
• , van de zijde van de NPD een ongehoord sterke reclamecampagne

• • doorgevoerd, met als resultaat de inschrijving van ca.
• 5*000 nieuwe leden. Gedurende het laatste kwartaal schijnen
. • ' • ' • • echter nog maar weinig nieuwe aanhangers erbij gekomen te

zijn; tegen het einde van 1965 had de partij in elk geval
bijna 14.000 leden. In maart j.l. was de sterkte volgens
de partijleiding 16.300 personen, tegen het einde van april

: weer 16.298. Tegenstrijdige opgaven volgden op de partijdag
van de NPD in juni; daar wil zij over 19*100, en volgens
een andere verklaring over 18.363 leden beschikken. De Ne-

' • derlandse radiozender "Hilversum I" beweerde een toename
van "20.000 in enkele maanden". In werkelijkheid heeft de
NPD nu ca. 17-000 leden. Of zij haar doel voor het einde van
1966 haar ledensterkte te verdubbelen, zal bereiken, valt
zeer te betwijfelen. Interessant is, dat zij geen eigen jeugd-
groep heeft.

C 1-nazis? Voorzitter is de in 1916 geboren en in een voorstad
van Bremen wonende betonfabrikant Priedrich Thielen, die .
vroeger regionaal voorzitter van de "Duitse Partij», was. .
De eigenlijke chef der partij-ideologie is Adolf von Thadden
uit Hannoyer. Of hij iri 1939 lid werd van de NSDAP of geen
lid was, is meermaals bestreden. Een feit is het echter, dat

'.-'•' ; zijn zuster door Nazi's werd terechtgesteld, omdat zij een
. . ' . . ' . ' • brief met voorstellen over de toekomst van Duitsland na de

• ' capitulatie, naar Zwitserland wilde smokkelen* Een andere
plaatsvervangend*, voorzitter der NPD is de 66-jarige koopman
Heinrich Fassbender uit Rotenburg bij Pulda, die van

,; ' 1931-1932 in de NSDAP was. In het zuid-westen van de Bonds-
. ..' - republiek werkt vooral de 65-jarige beambte Wilhelm Gutmann

.,'.,...••'••• uit Karlsruhe, die op 1 maart 1932 lid werd van de Nazi- '.',
• partij onder nr. 966564. Slechts 10 van de 18 leden van het

• presidium, resp. van het partijbestuur waren reeds lid van
de NSDAP of haar afdelingen vóór 1933-

Volgens haar statuten staat de RPD "zonder terug-
• .• . . houding op de handhaving van een vrijheidslievende maatschap-

pelijke orde" conform de Westduitse situatie en dreigt elk
.'•'.'••:'. lid met uitsluiting uit de partij "ingeval van verstoring van

de door de grondwet bepaalde vrijheidslievende maatschappe-
.•; lijke orde;, In hun principes over politiek zeggen zij o.m.:'

, :' , ' , *"Duitsland heeft een staatsbestel en maatschappe-
'•'•'• : : ., lijke orde nodig, die, tussen de natuurlijke auto-

.'•:•' :; ' . riteit van een echte democratie en de persoonlijke
" ' , vrijheid van beslissen van de staatsburgers, die

1 . . gemeenschapszin schept, die in sociale recht-
vaardigheid ieder het zijne geef t %

• Duidelijker zî ni'-bêpaald de volgende woorden:

* "Wij eisen twintig jaar na afloop van de oorlog:
. een streep onder de eenzijdige processen, waarin

; het verleden geweld wordt aangedaan, terwijl in
andere landen miljoenenvoudige'oorlogsmisdaden

;:: ;. tegenover Duitse mannen, vrouwen en kinderen on-
. • "-•..''..'••••• \. beboet blijven.... Wij weren ons tegen de ver-

' c!< heerlijking van het landverraad en de bewering
"•"•'.. .'° -'"'"••!' dat Duitsland schuldi-g is aan alle ongeluk van

:: de wereld. "Wij eisen dan ook: stop met de leugen',
• '" .•:/.:, dat Duitsland alléén schuldig is, waarmee van ons

.• • ' . . ' ;, : volk nog miljardenbedragen afgeperst moeten worden".
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NPD De NPD steunt de buitenlandse politiek van De Gaulle,
een Europa der Vaderlanden, vrij van het streven naar hege-
monieën. De andere Westeuropese landen zouden zich de een

...na de ander kunnen aansluiten bij een samenwerking tussen
Frankrijk en Duitsland. Tegenover het Oosten zou'men een
andere politiek moeten bedrijven;nde Westerse machten zijn
medeschuldig aan de verdeling van Duitsland en aan de bouw
van de Berlijnse Muur. Typisch is in dit verband de oproep

• . . van de NPD: • .',' - ,;-

"' .-. •; "Ons volk wil eindelijk als mondig behandeld
;.;"• ' • . - • • worden, ook het Duitse volk mag in de wereld

van heden zelf bewust zijn'! Niet meer, maar ook
niet minder wil de NPD tot politieke werkzaam-
heid brengen"é

Wat betreft de Jodenvervolging in de Nazi-tijd ont-
houdt de National-Demokratische Partei (NPD) zich van iedere
uitlating. Voorzitter Thielen verklaarde onlangs, dat elk
partijlidj dat zich zou schuldig maken aan antisemitisme,
onmiddellijk verwijderd zou worden. Ook een Jood zou lid
kunnen worden van de NPD, voor zover hij "een goede Duitser"
is - waartoe men b. v. de mannen van 20 juli 194-4- ae'b hun
aanslag op Hitler slechts met veel tegenzin telt.

De NPD-pers • Het orgaan is het in Hannover verschijnende weekblad
"Deutsche Nachrichten". De oplage zou volgens de woorden

• van von Thadden "meer dan 50.000" bedragen. In verkiezings-
reden werd zij zelfs met £140.000" aangegeven. In werke-
lijkheid zullen het ca. 31«000 exemplaren zijn, waarvan

' . • • • - ,17.000 abonnementen. De inhoud is over het algemeen voor-
zichtig, toespelingen makend - vaak echter ook opener; zo

• schrijft men in een herdenking van de onlangs gestorven
• . generaal van de Waffen-SS Steiner:

"Na de oorlog trachtte Steiner publicistisch op
te komen voor de eer van de Waffen-SS,. speciaal

• . ' . ' • < • voor de vrijwilligers. Met Steiner is een der
. ' grootste troepenleiders uit de Tweede Wereldoor-

' ' ' . •- . log heengegaan. Vooral de vroegere Waffen-SS
: • en haar vroegere Germaanse vrijwilligers zullen

. ' . . zijn verscheiden diep;betreuren".

;.! Of wat betreft de oorlog in Vietnam:

:' '. ' . .;V . " *• ' i
' . ; ' . : '"•'•. "Destijds na afloop van de oorlog matigden de

• • . . Amerikanen zich- aan te berechten over de Duitse.
: partisanenstrijd en veroordeelden een aantal
Duitse officieren en soldaten..

".. • • • ' Nu bevinden zich de Amerikanen In Zuid-Vietnam
' in dezelfde situatie als eens de Duitsers in

' »;, Wit-Eusland, de Oekraïne en de Balkan. Nu worden
" . . . , ; : jonge zonen van Amerikaanse moeders door sluip-
.,•:'••'•:'. : moordenaars gedood en hun kameraden trachten ze

.,' .vervuld van woede te wreken. Alles is "als eens
• - .'.in mei". ' •

V De Amerikanen gaan minstens even genadeloos om
r met de Vietcong, als eens de Duitsers met de

.'".'. v partisanen. Vaak kan men uit de spaarzame be-
:..u richten, dié over Hit onderwerp uit; Vietnam ko-

• : • '. men, van een wreedheid van de Amerikanen lezen,
• die zelfs de zwaarst beproefde Duitse frontsol- '

!' daat vreemd was.'Nu het echter niet om Duitse
' " ' .' vergeldingsmaatregelen gaat, is blijkbaar alles

, : • i n orde"» • • • ' ' . . ^ . . . . . .



Aard en ouder-*
dom der
leden.

Volgens opinie-onderzoeken zijn de aanhangers van
de NPD overwegend mannen in de leeftijd tussen de 4-5 tot
59 jaar en komen uit kringen van zelfstandige zakenlieden
en lagere ambtenaren. De jongere mensen, die op de totale
•bevolking van de Bondsrepubliek 28 % uitmaken, zijn bij de
NPD met 18 % vertegenwoordigd. Van de ondervraagde West-
duit se bevolking noemde slechts 9 % de KPD "een normale
democratische partij"; meer dan de helft was van mening dat
zij "in werkelijkheidè<een ïïazi-partij" was, of' toch "gedeel-
telijk ook zulke ideeën vertolkten, die reeds bij de natio-
naal-socialisten onder Hitler een rol speelden". Eveneens
wil slechts 2 % van de bevolking bij toekomstige verkie-
zingen van de Bundestag deze partij kiezen. De Keulse
socioloog professor Scheud'e, die het totale aanhangers-
potentieel en vrienden van de KPD in West-Duitsiand op ca.
15 % schat, zal inderdaad een te pessimistische kijk op deze
zaak hebben.

Aantal en aard
KPD-kiezers.

Bij de Bondsdag-verkiezingen in de afgelopen herfst
kreeg de NPD 664.193 stemmen, d.w.z. 2 % - te weinig om in
het parlement vertegenwoordigd te worden* ïïitlers NSDAP had
in 1928 echter ook niet veel meer stemmen. Relatief hoge
stemmen kreeg de KPD daarbij in gebieden met nationalistisch-
conservatieve bevolkingslagen en van vluchtelingen. In to-
taal had zij ca. 1.200 informatiebijeenkomsten en vergade-
ringen met ca. 225.000 bezoekers gehouden, en daarbij ca.
2 miljoen verkiezingsoproepen en nog drie miljoen verkie-
zingskranten verspreid. De verkiezingsstrijd kostte haar
naar schatting 1,5 miljoen DM die zij over het algemeen zelf
opbracht. Van de industrie schijnen nauwelijks gelden geko-
men te zijn. Bij de gemeenteverkiezingen in Sleeswijk-
Holstein echter behaalde de NPD in enkele zwaartepunten van
haar bedrijvigheid enkele grotere successen: in Oldenburg
werd zij door 11,2 % van alle kiesgerechtigden gekozen, in
Havinghorst zelfs 16 %. De verkiezingen in Hamburg brachten
haar een echo van 3,9 %•• Ook bij de laatste verkiezingen
in Beieren verzamelde zij in Bayreuth 10 %, in Erlangen
9,5 % gn in Kurnberg 7» 5 % van alle stemmen. In- MÜnchen
daarentegen liepen de stemmen tegenover de Bondsdagverkie-
zingen nog verder terug tot 2,1 96.

We i nip; waard e-
.ng voor der"

mooratie*

Hoewel de partij - -om uit het .nauwe straatje van de
verdeling in politieke vjfakjes te geraken en zich tegelijker-
tijd niet bloot te steiMen aan het toeslaan van de werkelijk
zeer oplettende staatsveiligheldsorganen - zich naar buiten
nadrukkelijk democratisch voordoet, hebben grote groepen in
de NPD hun afwijzende houding tegenover de Westduitse demo-
cratie behouden. Er bestaan een groot aantal yerkieaings-
redevoeringen, waarin de mannen van de 20 juli 1944- als
"verraders" worden beschimpt en het Westduitse Centrale Re-
gistratiebureau van Nazimisdaden als "schandvlek van de
Duitse natie" betiteld worden! Het Ministerie van Binnen-
landse Zaken in Kiel berichtte over vergaderingen met Hazi-
liederen - wat de NPD echter ontkent. Tijdens een onlangs
gehouden vergadering in het Zuidwest-Duitse plaatsje Waiblin-

/ gen deed een leidinggevende functionaris van de NPD in het
openbaar ophitsende antisemitische en antidemocratische
uitlatingen. Studenten, die hier tegen in gingen werden op
Kazi-manier stilgeschreeuwd. De politie heeft deze gebeur-
tenis in onderzoek. Toen van Thadden in een interne mede-
deling verboden had om vroegere Nazi's verkiezingsredevoerin-
gen te laten houden, werd dit .bevel bijna steeds geboycot.

Volgens <:".Westduitse geïllustreerde bladen en "Der
Spiegel" heeft het Gerechtshof van Konstanz in een vonnis

. de NPD "een vergaarbak van-vroegere nationaal-socialisten"
genoemd. De partij-zelf, ontkent dat en heeft tegen de be-
wering hoger beroep aangetekend - evenals zij zich ook tegen

: de omschrijving "neo-nazistisch".keert. HÈ£ lijkt vaak alsof
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de eerste bestuursleden hun partij nog niet voldoende in be-
dwang hebben. Binnenkort zal echter moeten blijken .of de
nationalistische-rechtsextremistische vleugel de overhand
kan behouden of dat de NPD.zich iet een weliswaar nationaal-
conservatieve, maar democratische partij zal ontwikkelen.
Volgens de jongste verklaringen van de burgemeester van
Bremen en senator van binnenlandse aangelegenheden wordt de
Westduitse .democratie niet door de .NPD bedreigd, zolang
Thielen maar voorzitter blijft.

Nep-nazistische;
teüdenz.

De medio juni in Karlsruhe - onder protest van
17.000 leden van vakverenigingen en sociaal-democraten -
gehouden partijdag der NPD koos intussen weer in haar lei-
ding personen, die eens leidinggevende Nazis waren. De
42-jarige dr. Dehnen, diein de nationaal-socialistische tijd
vervolgd werd en geldt als vertegenwoordiger van een zich
beslist van nazisme distanciërende groep binnen de NPD,
werd abrupt het woord ontnomen. Desondanks kreeg hij van de
1200 gedelegeerden 500 stemmen. Omgekeerd kon ook de radicale
groep rond Maier-Dorn (vroeger "Rijksscholingsleider van de
NSDAP) niet doorbreken. De Westduitse pers beoordeelde de r:
partijdag geheel verschillend.,"Die Welt" schreef: "Na de
partijdag in Karlsruhe vraagt men zich af, of niet het
politieke gevaar van de NPD in de Bondsrepubliek overschat ;.
wordt. Wat zij -in Karlsruhe produceerde, deed - ondanks de
vele knoeierij, eerder glimlachen dan huiveren".

Daarentegen stelde de "Prankfurter Allgemeine Zeitung"
vast, dat "een dergelijke lont geen vuur mag vatten".

De verdere ontwikkeling moet afgewacht worden. De be-
strijding moet echter niet enkel e; de opdracht eargra van de
staatsveiligheidsdienst en de vakbonden zijn, maar van alle
democraten. Als in de Zwabische plaats Stockheim de vroegere
plaatselijke leider van de NS nu als leider der NPD dezelfde
post krijgt, omdat de inwoners "geen betere" wisten., of in-
dien in het Beierse Kulmbach de GSU en FDP met de NPD een
verkiezingsverbond aangaan met als enig doel een meerderheid
van de SPD te verhinderen, dan is dat een teken van zwakte
van de Westduitse democratie.

Rechts-georiénteerde cultuurverenigingen

C opt aantal
cultuur--
ve r e niginge n.

Naast de NPD bestaan er over het algemeen veel rechts-
radicale organisaties, die weliswaar veel propagandabrieven
- ook naar het buitenland - versturen, maar werkelijk sonder
elke politieke betekenis zijn. Van deze splinterpartijen
willen we enkel noemen: de 'JDuitse Levensgemeenschap" met nau-
welijks vijf leden, de uit: één enkele man bestaande "Duits-
Nationale-Eur opa-part i j"' met zijn geld-wensen, en eveneens
de "Duitse Orde", wiens voorzitter zich "maarschalk kolonel"
•noemt en enkel "titels".en "ordetekens" van de vereniging
wil verkopen ...

Een beetje ernstiger moet men de "Duitse Gemeenschap"
nemen, met haar leider Haussleiter, die in 1953 "bij de
Bondsdagverkiezingen een samengaan van alle rechtsradicalen
in de "Deutsche Nationaleji Sammlung" nastreefde en daarbij
0,3 % van. alle stemmen kreeg. Momenteel heeft zijn groepering
waarschijnlijk nog geen 2000 leden meer; zij staan rivali-
serend tegenover de NPD.

Een paar duizend leden kan tegenwoordig ook nog de
"Ludendorff-Bewegung" hebben, die teruggaat op de onlangs
overleden echtgenote van de vroegere Generaal-veldmaarschaIk
Ludendorff met haar thesen over een "Duits geloof in God,
.vrij van Rome". Men kan aannemen, dat deze vereniging spoe-
'dig uit elkaar zal'vallen vooral daar zij grotendeels uit
bejaarde leden bestaat», • . . . : • : • • • ' • .

f -h
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. . . Met openlijk werken de cultuurverenigingen, die
voorgeven enkel het nationale cultuurgoed te vallen verzorgen.
De voornaamste is het "Deutsche Kulturwerk", dat gevestigd
is in Lochhani bij MÜnchen. Het werd opgericht in 1950 en
telt nu bijna 2.000 leden. Voorzitter is de 59-jarige dr.

• . Herbert BÓ'hme, vroeger professor in'de filosofie - maar vroe-
ger ook SA-Sturmbannfuhrer en lector van de centrale uitge-

• , verij van de NSDAP. De gedachten van hun mededelingenblad,
de "Ëlüter-Blatter", zijn geenszins primitief-neonazistisch, •, •
zij bewegen zich,veeleer op zuiver geestelijk vlak. Ze roepen.

' op-tot "vereniging van alle volksbewuste en vaderlandsge-
~trouwe mensen, al wat scheidt te overwinnen om in ons Duitse
cultuurwerk dat te dienen, .wat ons bezielde, Duitser te zijn".
E n b*v. ' . - - . . .

• • "Daarom geldt in ons Duits cultuurwerk de Bam-
. '. • bergse Ruiter'als voorbeeld van Duitse ziele-

adel en het "Dürerse A" werd ons symbool met
de wapenspreuk: Het begin van alles is je fatsoen
(Aller Anfang ist Deine Anstan.digkeit".

Maar ook deze kring verweert zich tegen het door het Ministe-
rie van Binnenlandse Zaken te Bonn gemaakte verwijt van
rechtsextremisme en trachtte onlangs aan "deze vorm van
openbare vermoording van de goede naam een einde te maken".

• " ' "Deutsche NatipnalzeitunK und
' ' • S o l d a t e n z e i t u n g 1 7 "

' Organen van de Duitse rechts-
radic'ale_ pers

Hechtsradicale De rechtsradicale pers in de Duitse Bondsrepubliek
pers. .heeft op dit ogenblik een oplage - ten.dele wekelijks, ten

dele maandelijks - van 227-000, waarvan er ca. 170.000
worden verkocht. In 1960 bedroeg deze oplage nog 150.000, .
196J al bijna 225-000. Beziet men deze toename in verhou-

. - ding tot de groei van de algemene pers van West-Duitsiand,
. • dan is het ,minimaal.

' , : ' . ' Het invloedrijkste rechtsradicale weekblad is zonder
twijfel de in MÜnchen verschijnende "Deutsche National-

' zeitung und Soldatenzeitung" met een oplage van ca. 103.000,
. '•: waarvan er ca. 70.000 verkocht worden. Het doel van het

. • - blad is "de belangrijkste krant van Duitsland te worden".
Het blad werdtopgericht in. 1951 en kreeg - in het kader

. van de Westduitse herbewapening - tot 195̂  staatssubsidies
.. van DM 11.000 per maand. Daarna viel de oplage tot 1958 terug

'•• ' • op 27...500 exemplaren, tot de krant in 1959 door de huidige
. . . uitgever en chef-redacteur, de zeer welgestelde, nu 34- jaar

oude dr.rer.pol. Gerhard Frey werd opgekocht, die' het tot
• dan positief tegenover het Westen ingestelde blad veranderde
• • in het leidende orgaan van de rechtsextremist en. In tegen-

stelling tot alle andere rechtsradicale bladen is het in-
teressant opgemaakt en brengt veel interviews en informaties.

• Ook hier worden de antidemocratische en antisemitische leuzen
; slechts bij uitzondering openbaar verkondigd. Het zwaarte-

punt van de agitatie ligt veelmeer op het verlangen naar een
onafhankelijke nationale politiek - zoals b.v. onder de kop

/de betreffende^hedendaagse positie van West-Duitsland:

'. • "Door het Westen verraden, door het Oosten
gehaat, met neutralen verdeeld".



Belangrijke figuren voor een succesvolle herenigingspolitiek
zouden daarbij Rood-China en Nasser zijn! Een ander,,zeer
vaak voorkomend gebied van de themata bevat de bewering, dat
ook de tegenpartij in de laatste oorlog misdaden van dezeMe
of zeUTs nog ergere omvang begaan heeft. Vervolgd werden enkel
de misdaden van de Duitsera nooit echter de tegenover Duit- •

. sere begane misdaden.

; • "Aan de mas.samoord van Dres«kn, die in deze dagen
, ' • ". weer een jaar verder terug naar de geschiedenis
v, . . . glijdt, aan de massamoord van Keulen, van
' • , Hamburg, aan de massamoorden van Praag, van

Königsberg, von Agram en overal waar zij begaan
. ' • - . , - werden op Duitse mannen, op Duitse vrouwen en

kinderen, in een veelvoud van honderdduizenden.
Zich deze misdaden te herinneren, is een misdaad.
Duitsland mag zich uitsluitend eigen misdaden
herinneren en voor deze betalen, betalen, betalen
..... En om dit met de mantel van recht te dek-
ken, is het nodig in eigen land het recht te
breken". • . .

Het buitenland zou het Duitse volk met de wandaden van Hitler
enkel belasten met het doel om het beter te kunnen knevelen
en in financiële afhankelijkheid te kunnen houden. In over-
eenstemming hiermee luiden de krantenkoppen:

. . "De vervalsingen over de schuld van Hitler",
' . "De these van alleen-schuldig-zijn dient de

verdrukking van Duitsland" ,

en •,. ' • ; • . • • • ' •

; : "Duitsland financiert de gehele wereld, maar
Voor het eigen volk is er geen geld. Op die
manier wordt de Duitse belastingbetaler uit-?
gebui;fc, Zo wordt ons geld verspild"..

Zoals tenslotte nog de slagzin:

"De wereld heeft een afkeer van de verzoening
van Bonn".
*

De houding van het blad''ten opzichte van de Jodenvervolgingen
in de Nazitijd en de verzoeningpogingen van de Bondsrepu-
bliek komt tot uitdrukking in de volgende opschriften:

• ••,'.. "Israël leeft van het geld van Duitsland",

" ."Afpersing in alle eeuwigheid?
Kapitulatie voor het wereld-Jodendom".

"Verklaart het wereld-jodendom aan Bonn
de boycot?" • . • .

Van recente datum: . • ' • . •

'••.-'•:. ; "Het geheime verdrag van Adenauer met Israël.
: Nu ontwikkelingshulp in plaats van schadeloos-

>' .•;". stelling. Twee miljard uit de beurs van de Duit-
.'se belastingbetalers".
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Van de andere kant schrijft de "Nationalaeitung" ook:

"Op Goede Vrijdag, evenals elke andere dag van
het jaar, herhalen wij: de Joden in Duitsland
en de Joden in Israël en de Joden elders ter
wereld, zijn onze broeders, wij accepteren hen
als broeders en wij willen hen tot broeders,
zij het1 ook ongemakkelijke broeders".

Janus-kop- Tegenover de "ïïationaldemokratische Partei" (KPD)
wordt een harde - hoewel niet toegegeven concurrentiestrijd
gevoerd. Toen echter voor kort stemmen opgingen, die een
verbod van de ffi?D eisten, was het uitgerekend de "Fational-
Zeitung" welke schreeuwde: "Het is zaak de democratie te
bewaren! Wordt Duitsland weer een dictatuur?"

Aan pogingen om'de "National-Zeitung" te verbieden
heeft het bepaald niet ontbroken, maar daarvoor biedt
de Westduitse rechtsstaat nauwelijks een houvast. In april
van verleden jaar noemde de soeiaal-democratische afgevaar-
digde in de Bondsdag, dr. Arndt, het openlijk een publi-
catie ,

"waarbij uit elke regel het giftigste anti-
semitisme spuit. Wat in de "National-Zeitung"
staat, is dé taal van de potentiële moorde-
naars 'van morgen".

De Westduitse president van de Bondsdag Gerstenmaier
dankte Arndt "dat U de moed heeft gehad een wandaad in dit
huis precies bij zijn naam te noemen en iets, wat ons in
deze fase van de Duitse ontwikkeling tot schande is, hier
zo aan te vallen, zoals dat een vrijheidslievende en recht-
schapen afgevaardigde betaamt". Kort daarop schreef'een
Westduitse krant: "De "Deutsche National-Zeitung" is onver-
enigbaar met de democratie" - deze laatste diende een aan-
klacht in en verloor het proces. Ook volgens het beoordelen-
de rapport van het ministerie van Binnenlandse Zaken wordt
bij dit blad - . . , . .

"door een geraffineerde vermenging van legi-
tieme nationale verlangens en onverantwoorde-
lijke polemiek tegen vroegere tegenstanders
in de oorlog en vooral tegenover Israël haat
gezaaid"»

* ' • •
• Inmiddels lopen opnieuw gerechtelijke onderzoeken ;•••;•,-:

tegen deze krant, die zich in haar jongste edities beklaagt
over een toenemende activiteit van de staatsveiligheids-
organisaties tegenover haar.

Van tijd tot. tijd roept de chefredacteur zijn lezers
ophoor vergaderingen, zodat men hem bij de instanties in
Bonn ervan verdenkt, dat hij op zekere dag een eigen rechts-
radicale partij wil oprichten ....

"HIAG" - "Stahlhelm".

Soldatenbonden. De "HIAG" -rHulpgemeenschap op basis van wederkerig-
heid van vroegere soldaten der Waffen-SS" werd in 1952
opgericht met het officiële doel.hulpbehoevende gezinnen
te ondersteunen, het noodlot van vermisten op te helderen
..en verzorgingsrechten van de Westduitse Bondsregering te
verkrijgen. De ledensterkte is van misschien 20.000 jaren
geleden tot heden hooguit 5»000 samengesmolten. Hoewel ook
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hier radicale redevoeringen geen zeldzaamheid zijn, wordt
haar rechtsradicale activiteit over het algemeen toch
overschat*

In de herfst van 1965 kwamen - ondanks protesten van de
Westduitse vakbonden en van de Nederlandse vereniging van
Oorlogsslachtoffers - ca. 900 EIAG-leden (waarvan 150 vroe-
gere SS-ers uit het Westerse buitenland) in Rendsburg
bijeen. De plaatselijke senaat zag in verband met de heersen-
de vrijheid van vergadering in de Bondsrepubliek geen aan-
leiding tot een verbod en was van mening, dat een misbruik
van dit grondrecht eerst uitdrukkelijk door het Duitse
gerechtshof moest zijn vastgesteld. Tijdens het congres
bleef voor de eerste keer de anders gebruikelijke "Zwijg-
mars" van de HIAG achterwege en onder bijval van de meerder-
heid der aanwezigen verkondigde de HIAG-woordvoerder:

"Wij willen de afgrijselijke gebeurtenissen in
de concentratiekampen niet ontkennen, de beest-
achtige wandaden worden door ons met nadruk ver-
doemd. Daar,_;waar de misdaad begint, houdt voor
ons principieel de kameraadschap op. Ik wil
niet verhelen dat wij ons schamen voor de wan-
^daden uit die dagen". ;

De in de Bondsrepubliek daarna groeiende hoop op een
echte wijziging in de gezindheid binnen de HIAG werd echter
weer de bodem ingeslagen, toen deze in mei j.l. een samen-
komst beraamde en wel in MÜnchen en dit uitgerekend in de
Burgerbrau-Keller - eens de plaats van Hitlers wandaden!
Dit-provocerend gebrek aan tact werd echter verhinderd door
de burgemeester van MÜnchen - "daarbij gaat het niet in de
eerste plaats om rechtskwesties, maar om kwesties van poli-
tiek verstand en politieke moraal. Mümhen wil zijn goede
naam niet opnieuw in twijfel laten trekken".

De Stahlhelm. De in 1959 opnieuw opgerichte "Stahlhelm" - een tra-
ditionele soldatenvereniging - met zijn ea. 2000 leden
staat volgens zijn statuten achter de Westduitse regering.
In januari 1§66 echter werd tijdens een bijeenkomst van de
"Stahlhelm" in de Pfalz het "nationaal-socialisme" als
"daad van grote historische betekenis" en de mannen van de
20ejuli 1944 als "laffe kerels" aangeduid.

De spreker, een sergeant-majoor van het leger, werd
onmiddellijk van zijn post ontheven. Het bestuur van
"Stahlhelm" distanciëerde zich - of en in hoeverre hetro ,
daaruit echte conclusies trekt, moet worden afgewacht.

Rechtsradicale jeuRdgroeperingen.

De ,1eugd. Neo-nazistische ideeëm. vinden bij de huidige VJest-
duitse jeugd eigenlijk helemaal geen aanhang. Zeven-jaar
geleden hadden de rechtsradicale jeugdgroepen nog ca.
2.500 leden, maar nu bestaan er nog slechts 10 verenigingen
met hoogstens 450 ingeschreven aanhangers!

Het voornaamste blad is waarschijnlijk "Het nieuwe
ontwaken", dat zich keert tegen de afscheiding van Oosten-
rijk van Duitsland en oèk "de opheffing van de gewelddadige
onderdrukking van Duitse mensen in Zuid-Tirol" eist. Ook
wordt daarin trots de Engelse historicus Nicoll aangehaald,
volgens .wiens thesen '"men de primaire, bijna uitsluitende
verantwoordelijkheid van de Europese oorlog van 1939 voor
Engelands deur moet leggen". Een hoger'niveau heeft de
eveneens in Hannover gedrukte krant "Jonge Natie", die nauw
samenwerkt met het "Duitse Cultuurwerk" en eveneens sym-
pathiseert m e t d e Ï Ï P D » • .
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•Antisemitische, knoeier in -
schendingen van Joodse kerkhoven.

Psychopati sch
versch.i,1nseljr

Aan antisemitisch of ook zuiver nazistisch kladwerk
en beschimpingen telde men in de Bondsrepubliek in het
jaar 1961 in totaal 389» in 1962 tezamen 205, in 1965 dan
177 en in 1964 totaal 171 voorvallen. In het afgelopen jaar
steeg dit cijfer tot 5.21; deze golf werd minstens voor een
groot deel opgewekt door een herhaaldelijke kladactie in
Bamberg door een 20-jarige, slechts verminderd toerekenings-

••• vatbare dader, die toen door pers en televisie uitgebreid
naar voren werd gebracht.

Van de in 1965 plaatsgevonden 521 gevallen waren 293
kladwerk. Joodse kerkhoven werden in 19 gevallen geschonden;
daarbij waren in vijf gevallen de daders "spelende" kinderen,
.drie keer betrof het dronken jeugdigen en 2 gevallen zijn
afkomstig van een geesteszieke. Van de 521 voorvallen konden
er 216 door de instituten van onderzoek 'opgelost worden.
Een diepgaande analyse toont aan dat 50 % van de daders jon-
ger dan JO jaar waren, 34- % van henzeer handelden in poli-
tieke affectie, bij 27 % kon men onpolitieke straatschenderij
aannemen, bij 20 % waren het zuivert kwajongensstreken en
.bij 15 % was het een directe daad van politieke overtuiging.

De eigenlijke schendingen van Joodse kerkhoven in de
Bondsrepubliek worden over het algemeen niet vanuit het
juiste standpunt gewaardeerd, daar SÜÊ chts een deel van der-
gelijke delicten tegen de Joodse kerkhoven gericht is. Van
194-8 - 1959 werden in West-Duitsland op 521 kerkhoven ver-
woestingen aangericht. Daarvan waren er echter slechts 212
Joodse (4-1 °/o] \n 1960 - 1964- waren het er 232, daarvaia
75 Joodse (32.3 %) en van 1965 tot 1 mei 1966 in totaal 104
kerkhoven en daarvan weer 39 Joodse (37*5 %} • Wat nauwe-
lijks bekend is, maar toch wel symptomatisch is voor de
"politieke rijpheid" van de daders, is het feit dat bij meer
dan een derde van.de kerkhofschendingen de gekladde Nazi-
hakenkruisen verkeerd getekend werden.

Internationaal fascisme.

LI. - ernationale
söntactelH

Over het algemeen schuwen de Westduitse Neo-Nazis
openlijke contacten met gelijkgezinden in het Westerse bui-
tenland.

Deze hebben op hun beurt weer geen grote achting voor
hen en beperken zich daarom tot het binnensmokkelen van hun
nazistische rechtsradicale publicaties in de Bondsrepubliek.
Werden in 1964 in West-Duitsland 45 rechtsextremistische
kranten gedrukt, 'uit het buitenland kwamen 66 periodiek
verschijnende fascistische bladen! In het afgelopen jaar
waren het 61 kranten en 70 verschillende soorten vlug-
schriften en brodaures, die uit in totaal 18 landen stamden.

In België is het vooral de organisatie "Jeune Europe"
met.haar hoofdzetel in Brussel en verdere "steunpunten" in
Lausanne en het Nederlandse Groningen. Een uitgesproken
radicaal karakter toont de Brusselse krant "L'Europe Commu-
nautaire". Eveneens uit'België afkomstig waren de vlug-
schriften, die de Westduitse afgevaardigden van de Bondsdag
met de dood bedreigden, indien zij niet voor een verjaring
van de Nazimisdaden zouden stemmen. .Uit Parijs komen de ver-
schillende publicaties van de kring der fascist dr. Maurice
Bardèche. ' . „ i
In' Zwitserland bestaat de "Europaische Neu-Ordnung" dföer
leiding van de verzekeringsagent Gaston Amaudruz uit Lau-
sanne, met haar blaadje . "Europaischer Beobachter", dat op
fle bres staat voor ,eën fascistisch-autoritaire federatieve
staat Europa. _ '"
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Van de "Europese Sociale Beweging" in Zweden lopen
ook weer "bepaalde draden naar West-Duitsland. Uit Stockholm
worden aanhoudend antisemitische publicaties verzonden.
Daarnaast komen publicaties van de Engelse "Nationaal-
socialistische Beweging" onder leiding van Colin Jordan, en
van de "Britse Nationale Partij"; in het afgelopen jaar
reisde een afgevaardigde van de "Greater Britain Movement"
naar de Bondsrepubliek met 260 Hitler-aanplakbiljetten, hij
kon echter snel gearresteerd worden.

• ' "

In de V.S. is het op de eerste plaats de "World Union
of National Socialists" met Rockwell aan de leiding, evenals
de "Nationalist Party", die jaren geleden een extra editie
van het berucht SS-blad "Der Stürmer" herdrukte en Duitsland
binnenloodste. .

De poging om in de Westduitse plaats Bamberg één
geheim verdeelstation op te richten, kon echter reeds na
nauwelijks 4-8 uur door de staatsveiligheidsdienst verijdeld
worden.

Uit Buenos Aires werd lange tijd het nazistische blad
"Der Weg" verstuurd. In de laatste Jaren kwamen in grotere
hoeveelheden ook geschriften uit Cairo, zoals ook de
Egyptische geheime dienst in de Bondsrepubliek alles behalve
stil zit.

NaziÉtische ondergrond?

Geen geheimeM^L-ÏÜnazi-hulp-
orp;anisatie.

Een geheime organisatie voor hulp bij vluchtpogingen,
die b.v. Nazi-oorlogsmisdadigers naar het buitenland loodst,
bestaat niet. Zelfs het af en toe in krantenberichten op-
doemende commando "De Spin" met zogenaamd een vestiging in
Spanje, bestaat in werkelijkheid niet. Eveneens onwaar zijn
de berichten, als zou er in de Bondsrepubliek een parate

•ondergrondse Nazi-beweging werken. Het getal van de in
West-Duitsland tegen het einde van de oorlog met valse per-
sonalia ondergedoken Nazi's, officieren, politiemannen en
SS-leden werd in 1955 op 250.000 geschat. Daarvan zou onge-
veer, de helft uit oostelijke en westelijke landen afkomstig
zijn. Jaren geleden werd het aantal met 80.000 aangegeven,
maar er bestaan geen ambtelijke .schattingen. Bovendien werd

. door de Westduitse wet aan deze "onderduikers" vrijheid van
strafvervolging verzekerd, voor zover zij buiten de bewuste
valse personalia niet nog andere strafbare feiten gepleegd
hadden, wat natuurlijk juist bij de hogere Nazi's het geval
i s . „ • . . • • • • :

In de herfst van 1960 werd de laatste commandant
van het concentratiekamp Auschwitz aangehouden, die tot dan
toe onder valse naam geleefd had. Verleden ^aar kon een vroe-
gere SS~Oberfuhrer ontmaskerd^worden, die zijn urouw op-
dracht had gegeven hem officieel "vermist" te laten verklaren
om op die'manier een staatsuitkering te krijgen! Er waren
zelfs enkele gevallen, waarin "ondergedoken" Nazi's zich
door hun vrouw dood lieten verklaren - een van hen trad daar-
bij zelfs als getuige voor zijn eigen dood op! - en later
onder hun nieuwe valse naam hun eigen vrouw opnieuw trouwden!
Maar pok in al deze ontdekte gevallen stond nimmer een
illegale hulporganisatie terzijde.

Nazisme - Communisme ....

2! ommunis t is ch e
Infiltratie::: . ,

: Af en toe worden van rechtsradicale zijde parolen
uitgegeven voor een "bundeling'1 van alle nationale krachten
van het Duitse Volk en de Sovjets tegen Wallsticeet en het
Vaticaan". ' .
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Over het algemeen echter bedienen zich. de Neo-Nazi's van ;•/'•;;;
sterke anti-communistische thesen - dit echter als hulp-
middel en uiterlijke rechtvaardiging van een nog sterkere
waardevermindering van het vrijheidslievende-democratische
bestel van West-Duitsland. •

Ongeveer 8 jaar geleden waren er intensieve bemoei-
ingen van de Soyjetzone om het officiercorps van de nieuwe
Bundeswehr te winnen voor "nationale", d.w.z. anti-westerse
gedachten* Onder leiding van de oud-Nazi en vroegere SS-
Gruppenführer Ebrecht ontstond in West-Duitsiand de "Bond
voor Duitse eenheid en nationale weerbaarheidskwesties".
Dat deze persoon verdacht werd van moord op 2.400 geestes-
zieken en ettelijke Polen-tijdens de laatste oorlog, stoorde

.het communistische Oosten niet het minstl

Een andere kring vormde zich rond de vroegere SS-
. leider Nehring, de toenmalige SA-Obengruppenführer Nibbe

en de vroegere DAF-Gaupressereferent Steidl met de "Inter-
nationale Militaire Correspondentie" waarvoor Oost-Berlijn
.alleen al DM 100.000 betaalde. In totaal kwamen toentertijd

'...• bijna DM 2,5 miljoen uit het oosten voor deze groep om
Westduitse rechtse kringen inschikkelijk te maken voor een
samenwerking met het Oosten en tegen West-Europa en de V.s.S

?-een Zwarte . , Inmiddels heeft dat soort communistische beïnvloe-
^ijksweer. . dingspogingen opgehouden. Ook een "zwart staatsleger", b.v.

in de vorm van een herhaling van de geheime samenwerking met
Rusland als destijds in de Weimar-Republiek, bestaat er nu
niet. Heden ten dage tracht de Sovjetzone thesen te verbrei-
den van het vroegere "Nationaal Comité "Vrij Duitsland"".
Per post worden maandelijks naar West-Duitsland verstuurd:

• een mededelingenblad in e.en oplage van misschien 30.000,
• . ' • " . . een tweemaandelijkse circulaire "Wehrpolitiek" met ongeveer

40.000 exemplaren, benevens een infiltratie-uitgave, die
een bedriegelijke juiste namaak is van het officiële Bundes-
wehr-blad, in een driemaandelijkse oplage van ca. 30.000.

• - : '
Omgekeerd doet het Oosten alle moeite om beschuldi-

gingen over toenemend rechtsradicalisme in de Bondsrepubliek
. in het oostelijke en westelijke buitenland sterk te propa-

geren en daardoor het wantrouw.en tegen de jonge Duitse
democratie verder te kweken. Een typisch voorbeeld hiervan
zijn de vlugschriften, die Amerikaanse soldaten in West-

. '• .Duitsland toegezonden kregen van een gefingeerd "Strijders-
V organisatie voor een onafhankelijk.Duitsland" - in werke-

lijkheid echter van de geheime .diensten uit Praag en Oost-
: ' . Berlijn: . .

, ' ; - "In Uw eigen belang eist Uw terugtrekking uit
ons heilige land. Uw verblijf is hier ongewenst.

' , Het.Duitse volk haat U! Wij waarschuwen U!
' . Amerikanen, trekt terug uit Duitsland - zolang

het niet te laat is! De Duitse vlag in top!"
"» . -

In de laatste tijd duikt in de Bondsrepubliek een
"Duitse Nationale Correspondentie" op,' die de Amerikaanse
troepen aanhoudend beschuldigt van overvallen op "Duitse
vrouwen en kinderen". — "Het is de hoogste tijd, dat er een
einde gemaakt wordt aan de onbetamelijkheden van de Ameri-

• • • ' • ' kaanse soldaten in ons vaderland!" - Als afzender wordt
aangegeven de "Duitse Vereniging tot bevordering van een

' " 'eigen nationale buitenlandse politiek" in MÜnchen met als
hoofdredacteur "Dr. F.W* Fischer", die in feite niet
•bestaané Eveneens is hét eenvalse bewering in de opdruk,
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dat liet blaadje maandelijks en reeds in de 5e jaargang zou
verschijnen - ook hier wijzen alle omstandigheden op' het
Oostduitse origine.

Het is voor al degenen die ambtelijk of privé de
kwestie van een herlevend nazisme of rechtsradicalisme in
de Duitse Bondsrepubliek bestuderen, de grote vraag of het
werkelijke gevaar voor de Westduitse democratie uitgaat van
de rechtsradicale" groeperingen. Dit gevaar, als het werke-
lijk van zulke betekenis is om het een gevaar te noemen
gaat meer uit van die politici, beambten van de Ministeries,
rechters, officieren en politiemannen, die zich democraten
noemen, een democratie dienen op precies dezelfde manier als
eens de dictatuur en toch handelen als niet-demoeraten.

/die Mannen,/klakkeloos denken als de overheid, handelen in
- "Kadavergehorsam", heden deze chef s, mor ge n mogelijk andere,
die kritiek en critici veranhten, constant praten van eer-
gevoel en waardigheid, van plichtsvervuiling en gehoorzaam-
heid, die van autoriteit houden en niet bemerken, dat zij
daarmee leefwijzen, denk- en karakterstructuren tot uit-
drukking brengen, die au fond autoritair en zeer verouderd
zijn. . • '


