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De juiste mensen 
voor de juiste baan 

  
De eerste taak van de propaganda is het winnen van mensen voor de latere or-
ganisatie; de eerste taak van de organisatie is het winnen van mensen voor de 
voortzetting van de propaganda. - Mein Kampf, propaganda en organisatie 
  
   Let op! 
   De eerste taak van propaganda is 
mensen werven voor de organisatie.  
Niet het bieden van "entertainment" aan 
voyeurs en hobbyisten.  
   De eerste taak van de organisatie is 
het werven van mensen voor het maken 
van PROPAGANDA.  Niet het bieden 
van een "sociale club" voor leun-
stoelgeneraals, filosofen en sekteleden. 
   Elke echte nationaal-socialist bewijst 
dat hij de naam "nationaal-socialist" 
waardig is door daadwerkelijk iets voor 
de zaak te doen!  Een "ware gelovige" 
zijn is niet genoeg. 
   De NSDAP/AO zoekt DOERS.  Geen 
TALKERS! 
   Deze doeners vallen in drie cate-
gorieën uiteen:  
 

MEDEWERKERS 

 

#187                                                                                                                                          10 / 2022 (133) 



2 

propaganda maken 
  

ACTIVITEITEN 
propaganda verspreiden 

  
DONORS 

financiële propaganda 
  
   De NSDAP/AO zoekt toegewijde nationaal-socialisten!  De beste mensen willen 
aan het werk gezet worden.  Dat is precies wat we doen.  En ze vinden het geweld-
ig.  Hier is wat een van onze meest waardevolle nieuwe rekruten schreef: 
  
   Hoe ben ik hier gekomen? 
   Ik wist dat er iets mis was met het verhaal op televisie, in de kranten en op de 
radio, maar ik kon mijn vinger er niet op leggen.  Het klopte gewoon niet en ik 
wist niet wat ik eraan moest doen.  Ik deed alles wat ik moest doen en het leek al-
sof ik altijd achter de economische 8-bal aanliep.  
   Mijn zoektocht naar antwoorden bracht me naar een forum waar ik de ber-
ichten, bronnen en artikelen begon te bestuderen en te lezen en begon te begrijpen 
dat er iets moest gebeuren, en snel!  Ik was een echte nieuweling en wist niet wat 
ik kon doen om een verschil te maken.  Ik had het forum bijna verlaten omdat ik 
ontmoedigd werd door het defaitisme en het eindeloze gepraat zonder actie! 
   Toen ontmoette ik Gerhard, die me meteen aan het werk zette - en ik vond het 
geweldig!  Hij liet me eenvoudige, veilige, maar effectieve manieren zien waarop 
ik actief en betrokken kon worden.  Ik maak nu deel uit van een wereldwijd team 
van activisten en we krijgen dingen voor elkaar!   
   Ik heb gemerkt dat dit werk het meest lonende en bevredigende vrijwilligerswerk 
is dat ik ooit heb gedaan.  Het kwalitatieve verschil bij het creëren en verspreiden 
van zuivere waarheid doet mijn hart sneller kloppen! 
   Ik heb met onze Gerhard aan verschillende projecten gewerkt, dus ik weet hoe 
hij denkt, en ik weet dat hij gesteund wordt door verschillende van dezelfde team-
leden die andere projecten met succes tot leven hebben gebracht!  Er is niets zo 
succesvol als succes! 
   Elk jaar op de verjaardag van mijn politieke ontwaken, kijk ik terug en traceer ik 
de stappen die ik heb gezet van een groentje tot de activist die ik ben geworden.  
Niets komt in de buurt van dit gevoel iets meetbaars en substantieels te doen.   
Meer mensen dan ooit worden wakker en beseffen dat het tijd is om iets te doen 
om niet alleen de erfenis van onze voorouders veilig te stellen, maar ook de 
toekomst van onze nakomelingen!  In plaats van praten en klagen, is het tijd om te 
handelen.  Deze ongelooflijk bevrijdende en opwindende reis van ideologische 
vernieuwing en echte actie is enorm, en hij is nog maar net begonnen. 
   Doe je niet met me mee? 
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   Er komen steeds meer mensen van het juiste soort bij ons team.  Elk nieuw pro-
ject levert meer goede mensen op.  Onze rekruten zijn onder andere: 
  

Zakenlieden in Europa en Amerika 
onze uitgeversfaciliteiten beheren 

  
Medisch professional in Noord-Amerika 

doet onderzoek 
  

Vrijwilligerswerk in Zuid-Amerika 
vertaalt boeken 

  
IT-professional in het Verre Oosten 

maakt trainingshandleidingen 
  

   Sommige van de "Oude Garde" werken bij ons sinds de jaren 1970!   
   Jong en oud, nieuwe bekeerlingen en oude garde, Europeanen en Amerikanen 
(Noord en Zuid), Germanen en Slaven en "Romaanse" landen, heidenen en chris-
tenen en "anderen"... we werken allemaal samen in de gelederen van de NSDAP/
AO.  
   U kunt deel uitmaken van ons team! 
  
Gerhard Lauck  
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Small Town America: 
A True Story 

  
   Een gepensioneerde kameraad die ver onder de armoedegrens leeft, loopt naar 
het postkantoor.   Als hij in de rij staat, hoort hij de kleine oude dame voor hem 
zeggen dat haar dochter vroeger in Australië werkte.  Hij vertelt haar dat hij 
vrienden heeft in Australië.  Ze stuurden hem zelfs een doos met eten voor Kerst-
mis.  
   De dame kent duidelijk de oudere man achter hem.  Ze condoleert hem met het 
feit dat zijn moeder onlangs is overleden.  Hij merkt op dat ze 94 jaar oud was en 
in slechte gezondheid.  Dus misschien was het een zegen.  Onze kameraad spreekt 
een paar troostende woorden voordat hij vertrekt. 
   Een blok verderop hoort hij Beethovens Negende Symfonie, het vijfde deel, uit 
de luidsprekers van het gerechtsgebouw komen.  Hij staat nu voor een winkel 
waar de kerkorganist werkt.  Hij loopt naar binnen en zegt dit tegen de man. 
   Een paar straten verder stopt hij bij de kringloopwinkel en vraagt of hij de katten 
gedag mag zeggen.  Ze slapen en hij wil ze niet storen.  Dus zwaait hij gewoon.  
Hij vertelt de winkelier dat hij erg blij is met zijn recente aankoop van een 
tweedehands televisie. 
   De volgende stop is een sportwinkel.  Hij ziet een aantrekkelijke jonge blonde 
vrouw een pijl en boog vasthouden.  Dus loopt hij naar het echtpaar van middel-
bare leeftijd dat de winkel bezit en uit zijn bezorgdheid: "Weet je, als het Valen-
tijnsdag is, is het gevaarlijk om een vrouw een pijl en boog te laten vasthouden!"  
Ze lachen.  Bijna verontschuldigend bekent hij dat zijn vrouw zijn oude stomme 
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grappen decennium na decennium niet kan verdragen.  Dus moet hij andere men-
sen lastig vallen. 
   Dit alles vindt plaats in minder dan een uur.  Het is niet anders dan zijn ge-
bruikelijke dagelijkse routine.  Mensen houden van hem.  Ze geven niet om zijn 
politiek. Ook al weten velen dat hij een hardcore nationaal-socialist is! 
   Soms voegt hij een paar zorgvuldig geformuleerde politieke opmerkingen toe 
aan zijn praatjes.  Maar meestal doet hij dat niet.  Hij is gewoon de aardige oude 
heer die mensen in de stad zien en waarnaar ze zwaaien. 
   Als hij het over politiek heeft, past hij zijn aanpak aan het publiek aan.  De econ-
omie, uitverkoop politici, en Wall Street parasitisme zijn gebruikelijke uitgang-
spunten.  Niet-blanke immigratie, zwarte misdaad en buitenland komen later aan 
bod, nadateen zekere verstandhouding is opgebouwd en hij zijn publiek beter aan-
voelt.   
   Openlijke nationaal-socialistische propaganda is meestal voorbehouden aan la-
tere gesprekken.  Zelfs dan begint het meer "historisch" dan "politiek" in de zin 
van hedendaagse problemen en oplossingen. 
   Na verloop van tijd zijn steeds meer mensen zich ervan bewust dat hij eigenlijk 
een hardcore nationaal-socialist is.  Maar het lijkt ze niet te kunnen schelen.  Zelfs 
vooraanstaande burgers noemen hem vriend.  Bovendien zijn ze het eens met veel 
van wat hij zegt.  Ze zien hem als iemand die aan dezelfde kant staat als zij.  En de 
regering als de gezamenlijke vijand. 
   Kortom: Er zijn tijden en plaatsen om mensen te confronteren met het heilige 
hakenkruis en een uitdagende groet.  Maar er zijn ook tijden en plaatsen om eerst 
de bodem te prepareren. 
   Deze ervaren activist heeft beide benaderingen gebruikt.  Zelfs demonstraties in 
Storm Trooper uniform.  Hij heeft nog steeds zijn oude stormtrooper uniform!) 
   Het is gewoon een kwestie van tactiek.  Niet het dogma. 
   Jij kunt dit ook! 
    Bereid de grond voor.  Plant een zaadje.  Geef de plant water.  Zie het groeien.   
Oogst het als de tijd rijp is. 
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Het gesproken woord 
  

   Het gesproken woord is ons meest effectieve propagandamiddel om te over-
tuigen en te bekeren.  Bij voorkeur face-to-face.  En één op één.  Stem je aanpak 
af op je publiek.  Concentreer je op zijn primaire zorgen.  Niet je eigen ideolo-
gische voorkeuren.  
   Folders, posters, stickers enz. moeten zelfs niet proberen "uit te leggen" of "te 
overtuigen".  Hun doel is de aandacht te trekken, interesse te wekken en vragen te 
stellen.  Hetzij schriftelijke aanvragen, hetzij internetverkeer.  Het hakenkruis is 
uiterst effectief!  
   Tijdschriften zijn in de eerste plaats gericht op bestaande sympathisanten en 
aanhangers.  Hun voornaamste doel is niet zozeer "onderwijs", maar veeleer het 
omzetten van algemene instemming in concrete steun.  Dit betekent activisme, 
werk of geld. ("Morele steun" alleen is niet genoeg!) 
   Boeken dienen het onderwijs.  
   De opkomst van het internet heeft de traditionele media ondermijnd.  Het inter-
net heeft het echter niet vervangen!  Het internet is een waardevol instrument.  
Maar het is geen universeel geneesmiddel.  Houd uw gereedschapskist volledig 
gevuld met alle instrumenten.  En gebruik elk gereedschap op de juiste manier. 
   Stel je het volgende scenario voor: 
  
Twintig mannen komen samen om een 
huis te bouwen.  Iedereen brengt een 
zaag mee.  Niemand brengt een hamer 
mee. Op de vraag waarom hij geen 
hamer heeft meegenomen, geeft elke man 
hetzelfde antwoord: "Een hamer is grof 
en ouderwets.  Een zaag is high-tech en 
modern!" 
  
   Dit is wat er maar al te vaak gebeurt.  
Het overdreven vertrouwen op internet 
schaadt de beweging.  Net zoals het 
ontbreken van een hamer de bouw van 
het huis in het bovenstaande scenario 
verhindert. 
   Een van de belangrijkste vragen van-
daag is deze: Hoe ontwikkelen we de 
meest kosteneffectieve combinatie van 
media en benaderingen?  Hoeveel - en 
welke soorten - zagen en hamers horen in 
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onze eigen gereedschapskist thuis, als we het werk goed willen doen? 
   Wij werken al jaren aan dit probleem.  Er is tot nu toe aanzienlijke vooruitgang 
geboekt, maar er is nog een lange weg te gaan.  Gelukkig staan we niet alleen.  
Veel mensen werken samen om de beste oplossing te vinden.  
   Kom erbij! 
  
Gerhard Lauck    
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