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De "Generaties" van 

Onze tijdschriften 
  
 

EERSTE GENERATIE  
  

Geboren in de jaren 70. 

  

De Duitstalige NS KAMPFRUF begon in 1973 in bulletinformaat.  In de herfst 

van datzelfde jaar werd het uitgebreid tot tabloidformaat. 

  

Het Engelstalige NS REPORT begon in 1975 in bulletinformaat.  In 1977 werd het 
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uitgebreid tot tabloidformaat.  En werd het omgedoopt tot THE NEW ORDER. 

  

Beide publicaties verschenen regelmatig - soms tweemaandelijks, soms driemaan-

delijks - gedurende meer dan drie decennia.  

  

Zij werden echter rond de eeuwwisseling ingekrompen tot bulletinformaat. 

  

Bovendien dwong de Grote Recessie hen van 2010 tot 2015 in een "winterslaap".  

In het voorjaar van 2015 kwamen ze uit hun winterslaap.  En zijn sindsdien maan-

delijks verschenen.  

  

  

TWEEDE GENERATIE 
  

Geboren in de jaren 90. 

  

Nog acht roddelbladen.  Verschijnen ongeveer drie keer per jaar. 

  

Het Zweeds werd de derde taaleditie in 1990. Hongaars de vierde in 1991. Frans, 

Spaans, Portugees, Italiaans en Nederlands volgden gelijktijdig in januari 1992.  

Deens werd de tiende in december 1992.  In 1993 financierde de NSDAP/AO ge-

deeltelijk een Russische tabloid die in Rusland werd uitgegeven.  

  

  

DERDE GENERATIE 
  

Geboren in het eerste decennium van deze eeuw.  

  

Meestal gewoon verkleinde versies van de bestaande tien tabloids.  Plus nog een 

paar talen. Bulletin formaat.  Alleen de Duitse en Engelse bulletins werden nog op 

regelmatige basis gepubliceerd.  De anderen waren met tussenpozen. 

  

  

VIERDE GENERATIE 
  

Geboren in het tweede decennium van deze eeuw. 

  

De Duitse, Engelse en Spaanse taaledities kwamen in 2015 uit de winterslaap.  En 

zijn sindsdien op regelmatige maandelijkse basis verschenen.  Een tiental andere 
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taaledities zijn met tussenpozen verschenen. 

 

 

VIJFDE GENERATIE  
  

Geboren in mei 2022. 

  

Het nieuwste lid van onze "familie van tijdschriften" is het meertalige WEEKLY 

bulletin dat in 23 talen online wordt gepubliceerd.   

  

De maandelijkse "oudere broers en zussen" blijven maandelijks verschijnen.  En 

ook het aantal taaledities neemt toe. 

  

Onze publicatie-uitbreiding en onze internetuitbreiding gingen in mei 2022 

gelijktijdig van start als onderdeel van het Zomeroffensief.  

  

Ons onderzoeks- en ontwikkelingsteam heeft meer dan een maand lang elke dag 

16 uur gewerkt om de systemen te ontwikkelen die deze enorme uitbreiding mo-

gelijk maken. 

  

  

JIJ KAN HELPEN! 

 

Een kwartier per dag is al goed voor 90 uur per jaar. 

 

Neem contact met ons op voor meer informatie. 

nsdapao.org@pm.me 
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De eerste vijf "Lifeboat"-websites zijn online gegaan in een periode van 

negentien dagen tussen 24 mei en 11 juni 2022.  Deze sites hebben functionele 

domeinen bij ten minste vier registrars in ten minste vier verschillende 

landen: VS, IJsland, Japan, en VAE.  [Opmerking: In de praktijk zijn er 

meestal een of meer extra domeinen geregistreerd, maar nog niet actief, in 

een of meer extra landen]. 
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Kracht door lachen: 

Inleiding 
  

Baron 
  

Iedereen heeft de wilde geruchten gehoord over geheime basissen. 

  

In Zuid-Amerika.  

  

Op de Zuidpool. 

  

Aan de donkere kant van de maan. 

  

En, natuurlijk, in Nebraska! 

  

Wat is een feit? Wat is fictie? 
  

Ik kan helpen. Maar je kent het oude gezegde: 

  

Ik zou het je kunnen vertellen. 

Maar dan zou ik je moeten doden. 
  

Dit stelt me voor een dilemma. Immers, onze firma heeft een strikt beleid om le-

gaal te blijven. En moord is niet legaal in de staat Nebraska. (Trouwens, jullie zijn 

geen veedieven!) 

  

Dus ik kan niet te veel onthullen. Maar ik kan wel een beetje onthullen. 

  

Laat mij eerst mijn eerlijkheid bewijzen door toe te geven dat een paar geruchten 

inderdaad waar zijn. (Bovendien zou het ronduit dwaas en contraproduktief zijn 

om het voor de hand liggende te ontkennen). 

  

We zijn overbezet en overbetaald. 

(En naar verluidt oversekst.) 
  

De privéjets, wolkenkrabberkantoren, en mooie secretaresses zijn inderdaad leuk. 
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Sommigen van ons werken echter ook af en toe lange uren.  

  

En er is nog iets. 

  

Sommige van onze collega's zijn vreemd. 
  

Vooral de Senior Executives! (En de jongens in de afdeling onderzoek en ontwik-

keling.) 

  

Natuurlijk veroorzaakt dit soms wrijving.  

  

Niettemin 

ONS MOREEL IS ERG GOED! 

  

We lachen om onszelf. En om onze collega's.  

  

"In-jokes" zijn een 

belangrijk onderdeel van 

onze "bedrijfscultuur". 
  

Onze afdeling Personeelszaken heeft twee teams georganiseerd. Deze teams ne-

men het tegen elkaar op. Het doel is te zien welk team het andere team het meest 

kan plagen. 

  

KRACHT DOOR LACHEN 

is onze versie van 

KRACHT DOOR VREUGDE! 
  

De deelnemers hebben nu een TWEEDE doel:  

  

AMUSEER JE! 
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