
De juiste mensen voor de 
juiste baan 

  

De eerste taak van propaganda is het winnen van mensen voor de la-
tere organisatie; de eerste taak van de organisatie is het winnen van 
mensen voor de voortzetting van propaganda. - Mein Kampf, Propa-
ganda en Organisatie 

  

   Let op! 

   De eerste taak van propaganda is 
mensen te werven voor de organisatie.  
Niet het bieden van "entertainment" aan 
voyeurs en hobbyisten.  

   De eerste taak van een organisatie is 
het werven van mensen voor het maken 
van PROPAGANDA.  Niet het voorzien 
in een "sociale club" voor leunstoel gen-
eraals, filosofen, en cultisten. 

   Iedere ware nationaal-socialist bewijst 
de naam "nationaal-socialist" waardig te 
zijn door daadwerkelijk iets voor de 
zaak te doen!  Een "ware gelovige" zijn 
is niet genoeg. 

   De NSDAP/AO zoekt DOERS.  Geen 
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SPREKERS! 

   Deze doeners vallen in drie categorieën uiteen:  

  

SAMENWERKERS 

propaganda maken 

 

ACTIVISTS 

propaganda verspreiden 

 

DONOREN 

financiële propaganda 

  

   De NSDAP/AO zoekt toegewijde nationaal-socialisten!  De beste mensen willen 
aan het werk gezet worden.  Wij doen precies dat.  En ze vinden het geweldig.  Hi-
er 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, de kranten en de radio, 
maar ik kon mijn vinger er niet helemaal op leggen.  De dingen klopten gewoon 
niet en ik wist niet wat ik eraan moest doen, wat me deprimeerde.  Ik deed alles 
wat ik moest doen en het leek alsof ik altijd achterliep op de economische 8-bal.  

   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 nieuweling en wist niet wat ik kon 
doen om een verschil te maken.  Ik was bijna gestopt met het forum omdat ik 
ontmoedigd was door het defaitisme en het eindeloze gepraat en geen 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 dat betrokken is bij het creëren en verspreiden van de zuivere 
waarheid doet mijn hart sneller slaan! 

   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 tot een succesvol einde 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 grove nieuweling tot de activist die ik ben 
geworden.  Niets komt in de buurt van het gevoel dat ik werkelijk iets meetbaars 
en substantieels heb gedaan.   Meer mensen dan ooit worden wakker en beseffen 
dat het tijd is om iets te doen om niet alleen de erfenis van onze voorvaderen veilig 
te stellen, maar ook de toekomst van onze nakomelingen!  In plaats van te praten 
en te klagen, is het tijd om te handelen.  Deze ongelooflijk bevrijdende en op-
windende reis van ideologische vernieuwing en echte actie is enorm, en hij is nog 
maar net begonnen. 

   Wil je niet met me mee? 

  

   Meer en meer van het juiste soort mensen komen ons team versterken.  Elk 
nieuw project 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 

 

Vrijwilliger in Zuid-Amerika 

vertaalt boeken 

 

IT professional in het Verre Oosten 

maakt handleidingen voor opleidingen 

 

   Sommige van de "Oude Garde" werken al met 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 
Christenen en "anderen"...wij allen werken samen in de gelederen van de NSDAP/
AO.  

   JIJ kunt deel uitmaken van ons team! 
 

 Gerhard Lauck   



De Odyssee van Fred 
 

Deel 4 

Voorzichtig: Weirdo 

 

Normaal maakt het me niet uit wie waar zit in de cafetaria.  Maar er zijn twee 
groepen die ik vermijd.  Ze zijn gewoon te vreemd: 

 

Executives  

 

en 

 

O&O jongens 

[O&O = Onderzoek en Ontwikkeling] 

 

Gelukkig eten de leidinggevenden niet in onze kantine.  Ze hebben hun eigen zeer 
chique en zeer privé "executive lounge." 

 

Maar de jongens van O&O eten hier soms wel.   

 

De meeste relatief verstandige mensen zitten liever aan de andere kant van de ka-
mer.  Die plaatsen zijn snel bezet.  Ik heb dus vaak pech. 

 

Wanneer dit gebeurt, hoor ik bizarre gesprekken. 

 

Sommige discussies gaan over nummers. 

 

Eén O&O-er zei dat hij het cijfer "1" mooi vond, vanwege de eenvoud.  Een an-
dere O&O-er antwoordde dat hij het cijfer "1" niet mooi vond, omdat het te ge-
makkelijk te verwarren is met de kleine letter "L". 

    



Een andere O&O-er zei dat hij het getal "8" mooi vond, omdat het hem aan een 
vrouwenlichaam deed denken.  Hij had een hekel aan het getal "3", omdat het leek 
op een vrouw die in tweeën was gesneden. 

 

Een andere O&O-er antwoordde dat hij een hekel had aan het getal "8", omdat het 
leek op het oneindigheidssymbool dat 90 graden was gedraaid. 

 

Het vreemdste was dit: 

 

Het waren geen IT-ers! 

 




