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De strijd gaat door ! 
  

   Acht decennia na de capitulatie van de Wehrmacht op 8 mei 1945 is de 

naoorlogse nationaal-socialistische beweging sterker dan ooit, niet alleen in 

Duitsland, maar in heel Europa. 

   Tientallen jaren van massamoord, verdrijving, vervolging en laster zijn niet 

voldoende geweest om de kiem van het briljante idee van onze zeer geliefde 

Führer Adolf Hitler te vernietigen. 

   Alle Nationaal Socialisten en andere rasbewuste land- en rasverwanten 

strijden zij aan zij voor het behoud van onze blanken. 

   De beweging is inderdaad sterker ge-

worden, maar het gevaar van de biolo-

gische folkloristische dood is tegen-

woordig ook veel groter dan in het 

verleden. 

   De wanhopige vijand is bezig geno-

cide te plegen op alle blanken. Zijn 

middelen zijn niet-blanke immigratie, 

cultuurvervorming en rassenvermeng-

ing.  

   Of het nu "legaal" of "illegaal" is, in 

verkiezingsstrijd of straatstrijd, 

gewapend met propagandamateriaal of 

op een slagveld van een andere soort: 

iedere nationaal-socialist moet zijn 

plicht doen! 
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 Pijlers van de NSDAP/AO 
  

Top prioriteit! 
  

   Het voornaamste doel is het overleven van het Blanke Ras en van onze indi-

viduele Blanke "mensen" of "nationaliteiten"!!! 

   Al het andere is secundair! Ideologische, tactische en etnische meningsverschil-

len mogen het hoofddoel niet in de weg staan! 

  

De rol van de NSDAP/AO 
  

   De kleinste cel van de NS-beweging is de individuele Nationaal-Socialist. Zo-

lang er ook maar één nationaal-socialist waar ook ter wereld bestaat, gaat de strijd 

door! 

   Let op: "Stillevens" alleen is niet voldoende! "Strijdt nog steeds" is essentieel! 

   Elke echte nationaal-socialist doet iets om de beweging op een of andere manier 

te bevorderen! Alleen maar "geloven" of "bestuderen" is geen actie! Wie dat niet 

weet en er niet naar handelt, is helemaal geen nationaal-socialist. (Zelfs als hij 

Mein Kampf van achter naar voor uit zijn hoofd in het Hebreeuws kan citeren!) 

   Twee nationaal-socialisten - zelfs als ze totaal onafhankelijk van elkaar werken 

en geen weet hebben van elkaars bestaan - zijn twee keer zo sterk als slechts één... 

...maar als ze samenwerken, zijn ze niet twee keer zo sterk, eerder vier keer zo 

sterk. 

   Tien nationaal-socialisten - of NS-organisaties (!) - ook al werken ze volkomen 

onafhankelijk van elkaar en weten ze nauwelijks van elkaars bestaan - , zijn tien 

keer zo sterk als slechts één... 

...maar als ze samenwerken - optimaal gecoördineerd - , dan zijn ze niet slechts 

tien keer zo sterk, eerder honderd keer zo sterk! 

   Hierin ligt de betekenis van de NSDAP/AO. Zij vervangt noch de individuele 

nationaal-socialist, noch de individuele NS-organisatie. - Zij vult hen aan. De 

NSDAP/AO verveelvoudigt hun effectiviteit dankzij haar sleutelrol op interna-

tionaal niveau! 

 

De wereldwijde nationaal-socialistische familie 
  

   De nationaal-socialistische beweging is een wereldwijde familie. Deze familie 

bestaat uit vele organisaties en individuen. Geen enkele organisatie of individu is 
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meer dan een klein deel van die familie. 

   Er was een tijd dat zelfs grote organisatorische leiders weigerden deze funda-

mentele waarheid te accepteren. Zij beschouwden hun eigen organisatie als het 

centrum van het NS universum... als het hart, de geest en de ziel van de NS 

beweging... als de enige erfgenaam van Adolf Hitler's nalatenschap! 

   Sommigen verboden hun leden lid te worden van andere organisaties. Som-

migen eisten niet alleen exclusieve loyaliteit, maar bestempelden hun 

"concurrenten" als "vijanden van de partij". 

   Let op: ik ga geen namen noemen! Dit is niet bedoeld om oude wonden open te 

rijten. Ik wil alleen nieuwe mensen voorbereiden voor het geval ze stuiten op rot-

tende lichaamsdelen of onontplofte landmijnen die overgebleven zijn van de oude 

burgeroorlogen die zoveel schade aanrichtten aan de beweging toen ik jong was. 

Hopelijk zullen ze leren van onze fouten! Niet ze herhalen! 

   Dit is hoe ik mijn eigen positie zie: 

 

   De NSDAP/AO bestaat niet om mij te dienen. Ik besta om de NSDAP/AO te 

dienen... De NS-beweging bestaat niet om de NSDAP/AO te dienen. De NSDAP/

AO bestaat om de NS-beweging te dienen... Het blanke ras bestaat niet om de NS-

beweging te dienen. De NS-beweging bestaat om het blanke ras te dienen. 

 

   Als u het eens bent met deze aanpak, bekijk ons dan. Zo niet, ga dan naar een 

andere organisatie.  

  

De ruggengraat van de NS Beweging: Onze Kaderleden 
  

   Noch de NS-leider, noch de NS-

organisatie is de ruggengraat van de Na-

tionaal-Socialistische beweging. De 

kaders zijn de ruggengraat van de 

beweging! 

   De kaders zijn gesmeed in jaren van 

intensieve politieke strijd. Zij dragen de 

littekens en hebben de ervaring. Hun 

know-how en samenwerking zijn ab-

soluut doorslaggevend in deze strijd!  

   Soms is de relatie tussen het kader en 

de "organisatorische leider" te 

vergelijken met de relatie tussen een 

doorgewinterde sergeant en een jonge, 
Gerhard Lauck 
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groene luitenant die net van de academie komt.  

   Mijn advies als "senior officier" in de beweging aan mijn jongere collega's in 

"commandoposities" is dit: Luister naar je sergeant!!! 

  

Mijn rolmodellen 
  

   Mijn rolmodellen waren mijn opvoeders, collega's en kameraden! 

   Het waren voor een deel mannen die hadden deelgenomen aan de Eerste Werel-

doorlog, de (eerste) periode van strijd, de Tweede Wereldoorlog en de (tweede) 

periode van strijd na 1945! Voor een deel dus Rijksduitsers en emigranten...Maar 

voor een deel waren het ook oude medestrijders van de Duits-Amerikaanse Bund. 

   Wij nationaal-socialisten van de naoorlogse generatie hebben nog niets 

vergelijkbaars meegemaakt! Wij moeten ons hoofd in eerbied voor hen buigen! 

   Het enige waar we over te klagen hebben is dat we de Führer en het Derde Rijk 

niet hebben mogen meemaken! 

   Het verlies van een naoorlogse organisatie of organisatorische leider kan voor 

de VS zeer pijnlijk en ontmoedigend zijn, maar in vergelijking met hun weg van 

lijden, opoffering en standvastigheid, is het een trivialiteit!  

   We moeten bewijzen dat we hen waard zijn - en de miljoenen gevallenen! Er is 

maar één manier om dit te doen: Vechten tot de laatste snik. 

  

De Oude Garde 
  

   De Oude Garde van vandaag bestaat voor het grootste deel uit de NS-leiders 

van mijn naoorlogse generatie. Hun onderscheidende kenmerken zijn decennia 

van activisme en (in Duitsland) in de meeste gevallen ook verscheidene jaren van 

politieke gevangenschap. 

   Niettemin beschouwen wij onszelf in het beste geval als een zwakke kopie van 

de kameraden van de oorlogsgeneratie, onze eigen mentoren.  

   Wij vinden het bijna beschamend dat de jonge kameraden, wier opvoeders wij 

moeten zijn, het - in vergelijking met onze opvoeders en rolmodellen - helaas 

moeten stellen met zulke armzalige rolmodellen, namelijk met ons.   

   Geen protest! De minimumeis voor plichtsbetrachting is de strijd tot de dood! 

Wie nog leeft heeft deze minimumeis nog niet bereikt en heeft geen aanspraak om 

zich al te zeer te laten verheerlijken! (Voor komende generaties NS-strijders moet 

dit niet slechts een mooie formulering lijken, eerder als iets dat vanzelfsprekend 

is!) 

   Onze opvolgers moeten beslist betere nationaal-socialisten worden dan wij! - 

Anders zal de beweging niet het hoogwaardige menselijke materiaal bezitten dat 



6 

nodig is voor de vervulling van haar historische opdracht! 

   Hun opvolgers moeten deze hogere ontwikkeling van karakter voortzetten!  

   Gerechtvaardigde waardering en erkenning zijn goed. Ja, ze zijn nuttig voor de 

geschiedenis van de beweging en de opvoeding van de jeugd. Maar niet, wanneer 

ze overdreven zijn. 

   Onze al te menselijke tekortkomingen mogen niet geheim worden gehouden! 

Ten eerste, omwille van de historische waarheid...ten tweede, omwille van een 

succesvolle praktijk...en ten derde, omwille van de opvoeding van de jeugd. 

   Wie eerlijk, loyaal, dapper en standvastig strijdt, hoeft zich geen zorgen te 

maken over zijn eer en "roem na de dood".  

   Zijn eeuwige leven is belichaamd in het bloed van zijn kinderen en zijn nalaten-

schap in de geest van de komende generaties NS kameraden! 

  

Gerhard Lauck 
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