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Waarom ik lid werd 

van de NSDAP/AO 
  

Vicenç Espaillat 
  

   Rond september 2014 voelde ik me erg gedesillusioneerd over de gang van 

zaken in de VS vandaag de dag.  Dit is niet langer het land waar mijn ouders en ik 

uit vrije wil naartoe zijn gekomen!  We 

zijn verworden tot een oligarchische 

plutocratie.  We zijn nu allemaal 

belastingkoeien, renteslaven en werk-

lozen (naast alle andere problemen - il-

legale immigratie is een grote in het ge-

bied waar ik woon). 

   Ik herinnerde me wat mijn vader had 

gezegd over "Hitler had een aantal 

goede ideeën..." en ik vroeg me af of er 

zoiets bestond in Amerika.  Dus in een 

opwelling zocht ik op Google.  Er was 

zo'n organisatie!  Dus nam ik contact 

met hen op, en stuurde hen een intro-

ductiebrief.  De leider zag in dat ik "een 

goede schrijver" was en vroeg of ik 

bereid was een artikel voor hen te 

schrijven.  Ik stuurde het artikel, toen 

nog een, toen nog een...  Ik had heel 
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weinig contact met hen, behalve af en toe een verzoek voor een ander artikel. 

   Ik was een beetje teleurgesteld over de schaarse mededelingen.  Maar bij mijn 

onderzoek voor het schrijven van deze artikelen stuitte ik op wat informatie, die 

afkomstig bleek te zijn van een Internet-forum.  Dus ik zocht het verder uit, en 

werd lid.  Al snel nam een NSDAP/AO ronselaar contact met mij op en vroeg of ik 

bereid was te helpen.   

   In tegenstelling tot de andere groep, was hun contact met mij frequent, en ik had 

eindelijk het gevoel dat ik de kans had om "iets" te doen voor een groter doel.  Het 

enige wat ik verwachtte te doen was een bijdrage te leveren door documenten te 

vertalen.  Zij zagen echter onmiddellijk in dat ik over "andere bekwaamheden" 

beschikte en lieten niet op zich wachten om die te gebruiken. 

   Op dit punt deed ik wat onderzoek om uit te vinden wie Gerhard Lauck was.  Ik 

las alles wat ik over hem kon vinden.  Veel hiervan is geschreven door "de vijand."  

Maar ik weet hoe ik tussen de regels door moet lezen en ik ben in staat om de bron 

mee te nemen in mijn analyse.  In het pakket informatie dat zij mij stuurden, zat 

ook wat autobiografisch materiaal, en ik hoorde enkele radioprogramma's waarin 

hij werd geïnterviewd.  In korte tijd besloot ik dat Gerhard Lauck een man was die 

ik respecteerde en voor wie ik graag zou willen werken. 

   Al die tijd (en de laatste paar jaar) heb ik gewerkt voor een lokale overheidsor-

ganisatie.  Wat was Hitler's oorspronkelijke titel voor Mein Kampf?  Het was 

Viereinhalb Jahre (des Kampfes) gegen Lüge, Dummheit und Feigheit, of vier en 

een half jaar (van strijd) tegen leugens, domheid en lafheid.  Dat vatte mijn werk 

perfect samen.  Leugens, domheid en lafheid.  (Ik kan u enkele persartikelen ver-

tellen over de organisatie waar ik werk.  De lokale kranten hebben een velddag 

met ons.  Ze verwijzen naar onze Raad van Bestuur als: nou, dat laat ik maar 

achterwege!  Om een triviaal voorbeeld uit mijn dagelijks leven te geven: als IT-

manager ben ik degene aan wie gevraagd wordt een laptop en projector in de 

bestuurskamer klaar te zetten als ze die nodig hebben.  Niemand anders schijnt de 

intelligentie of het vermogen te hebben om een laptop op een projector aan te 

sluiten en hem aan te zetten.  Maar toch, als ik binnenkwam om het te doen, gaven 

ze me de opdracht... "Sluit de laptop aan, en sluit de Ethernet-kabel aan op de 

Ethernet-poort, en de VGI-kabel op de projector..."  Dank u, Dr. Science, dat u me 

behandelt als een vijfjarige!) 

   Gerhard Lauck's behandeling van mij is aan de andere kant van het spectrum!  

"Hier is een jongen met wat capaciteiten, laten we eens kijken waar we hem het 

beste kunnen gebruiken."  Wat een verfrissend contrast! 

   Samenvattend kan ik dus zeggen dat wat mij in de NSDAP/AO aantrok, was dat 

er een bekwame leiding is, dat de man aan het hoofd niet boven communicatie met 

de "ondergeschikten" verheven is, en dat de organisatie al meer dan vier decennia 
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iets doet wat de moeite waard is.  Ik heb wel naar andere organisaties gekeken, 

maar ik ben niet zo gecharmeerd van het dragen van uniformen en het meedoen 

aan straatactivisme.  Er is niets mis met deze activiteiten, maar ze waren niet iets 

wat mij aantrok, en er was ook niet veel gelegenheid om dit soort dingen te doen 

in het landelijke gebied waar ik woon. 

   Tot nu toe heeft niets van de NSDAP/AO me verveeld.  Het is een uitdaging 

geweest, in de positieve zin van het woord.  Ik heb met plezier al het werk gedaan 

dat mij werd opgedragen.  Wat ik verwarrend vond, kan ik alleen maar de 

eigenaardigheden noemen van elk produkt dat door onze softwareleverancier 

wordt uitgebracht.  Het heeft me een tijdje (minder dan een maand) gekost om de 

work-flow volledig te begrijpen, maar ik heb het gevoel dat ik er nu bovenop zit.  

Hoe meer ik over de organisatie te weten ben gekomen, hoe meer ik ben gaan 

waarderen hoe goed de organisatie wordt geleid. 
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Kracht door lachen: 

Een kijkje in onze operatie 
  

Baron 
  

Veel mensen, zowel vrienden als vijanden, zijn nieuwsgierig naar de werking van 

onze operatie.  

  

Als deelnemer van lange duur heb ik meer dan een kleine glimp van onze werking 

kunnen opvangen. 

  

Maar veiligheid moet altijd overwogen worden. Niet alleen de mijne. Die van ie-

dereen! Daarom moet ik mijn woorden zorgvuldig kiezen. Zeer zorgvuldig. 

  

Stel je het volgende scenario voor: 

  

Je werkt in een gekkenhuis.  

  

Op een dag komen de gevangenen in opstand en nemen het over. Je moet snel 

denken om jezelf te redden. Je hebt een geweldig idee. 

  

Je besluit om te doen alsof je een van de gevangenen bent! 
  

Natuurlijk is dit een delicate evenwichtsoefening. 

  

Aan de ene kant, als je te normaal doet, kom je niet door als gek. 

  

Aan de andere kant, als je je te gek gedraagt, word je niet serieus genomen en 

heb je geen inspraak in het nieuwe regime. (Denk eraan, we hebben het over 

gevangenen van een gekkenhuis. NIET gekozen regeringsambtenaren!) 

  

Met andere woorden, je moet consequent half gek, half normaal doen en 

praten. 

  

Natuurlijk is deze vergelijking tussen ons kantoor en een gekkenhuis overdreven. 

Maar ik weiger de graad van overdrijving aan te geven.  

  

Als die er zijn.  
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