
Small Town America: Een waar gebeurd ver-

haal 
  

   Een gepensioneerde kameraad die ver onder de armoedegrens leeft, loopt naar 

het postkantoor.   Als hij in de rij staat, hoort hij het oude vrouwtje voor hem 

zeggen dat haar dochter vroeger in Australië heeft gewerkt.  Hij vertelt haar dat hij 

vrienden heeft in Australië.  Ze hebben hem zelfs een doos met eten gestuurd voor 

Kerstmis.  

   De dame kent duidelijk de oudere man achter hem.  Zij condoleert hem met het 

feit dat zijn moeder onlangs is overleden.  Hij merkt op dat zij 94 jaar oud was en 

in slechte gezondheid verkeerde.  Dus misschien was het een zegen.  Onze kamer-
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aad zegt nog enkele troostende woorden alvorens te vertrekken. 

   Een straat verder hoort hij de Negende Symfonie van Beethoven, het vijfde deel, 

uit de luidsprekers van het gerechtsgebouw.  Hij staat nu voor een winkel waar de 

kerkorganist werkt.  Hij loopt naar binnen en vertelt het aan 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 maar.  Hij 

vertelt de winkelier dat hij erg blij is met zijn recente aankoop van een 

tweedehands televisie. 

   De volgende halte is een sportwinkel.  Hij ziet een aantrekkelijke jonge blonde 

vrouw met een pijl en boog.  Hij loopt naar het echtpaar van middelbare leeftijd 

dat de winkel bezit en uit zijn bezorgdheid: "Weet je, als het Valentijnsdag 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 grappen de-

cennium na decennium niet kan verdragen.  Dus moet hij andere mensen lastig 

vallen. 

   Dit alles vindt plaats in minder dan een uur.  Het is niet anders dan zijn gewone 

dagelijkse routine.  De mensen mogen hem.  Ze geven niet om zijn politiek. Ook 

al weten velen dat hij een hardcore nationaal-socialist is! 

   Soms voegt hij een zorgvuldig geformuleerde politieke opmerking of twee in 

zijn chats.  Maar meestal doet hij dat niet.  Hij is gewoon de aardige oude heer die 

mensen in de stad zien en naar wie ze zwaaien. 

   Als hij het over politiek heeft, ontwerpt hij zijn aanpak voor het publiek.  De 

economie, uitverkochte politici, en Wall Street parasitisme zijn gemeenschap-

pelijke uitgangspunten.  Niet-blanke immigratie, zwarte criminaliteit en buiten-

lands beleid komen later aan bod.  Nadat een zekere verstandhouding is opge-

bouwd.  En hij een beter gevoel heeft voor zijn publiek.   

   Openlijk nationaal-socialistische propaganda is meestal voorbehouden voor la-

tere gesprekken.  Zelfs dan begint het meer "historisch" dan "politiek". 

   Mettertijd zijn meer en meer mensen er zich volledig van 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!  En de regering als de ge-

deelde vijand. 

   Kortom: Er zijn tijden en plaatsen om mensen te confronteren met het heilige 

hakenkruis.    Maar er zijn ook tijden en plaatsen om eerst de grond voor te berei-



den. 

   Deze ervaren activist heeft beide benaderingen gebruikt.  Hij heeft zelfs gedem-

onstreerd in stormtrooper uniform.  (Hij heeft nog steeds zijn oude stormtrooper 

uniform!) 

   Het is gewoon een kwestie van tactiek.  Geen dogma. 

  

   Jij kunt dit ook doen! 

  

    Bereid de grond voor.  Plant een zaadje.  Geef de plant water.  Zie het groeien.   

Oogst het als de tijd rijp is. 



De Odyssee van Fred 
  

Deel 5 

Nog ergere mafkezen 

  

De meeste van ons gewone stervelingen hebben nooit te maken met die machtige 

maar kwaadaardige halfgoden die bekend staan als leidinggevenden. 

   

Limousine chauffeurs hebben niet zoveel geluk! 

  

Brandon was een van die arme zielen.  Zijn haar was voortijdig wit geworden door 

in hetzelfde voertuig te zitten met leidinggevenden. 

  

Hij vertelde me over een gesprek dat hij tussen twee van hen had opgevangen. 

   

Elke leidinggevende beschreef zijn eigen denkproces. 

    

De Zweed visualiseerde 

dansende nummers... in kleur. 

   

De Pruis visualiseerde 

hemellichamen...banen...zwaartekrachtvelden.   

    

Dit team werkte soms samen aan speciale projecten.  Ze kregen de bijnaam Team 

SOB.  Hun voornamen begonnen met "S" en "B".  En een van hen was een 

"SOB." [SOB = Son of a Bitch] 

  

De "SOB" schepte zelfs op over zijn "eretitels." 

  

Zijn eigen moeder noemde hem een DICTATOR. 

Zijn eerste vrouw noemde hem een klootzak. 

Zijn tweede vrouw noemde hem een MANIAC. 

  



  

  

  

Een van zijn favoriete zogenaamde grappen was dit: 

  

Ik weet dat mijn hond van me houdt. 

Ik denk dat mijn moeder van me houdt. 

Ik hoop dat mijn vrouw van me houdt. 

  

Gelukkig, bracht deze klootzak het grootste deel van zijn tijd buiten onze faciliteit 

door! 




