
Conversatie Propaganda 
  

Stap Een 

  

Zorg voor een soort verstandhouding met het publiek.  Zoek iets wat jullie gemeen 

hebben.  Etnische of regionale identiteit.   Beroep.   Gedeelde interesse in 

geschiedenis, politiek of filosofie.  Maakt niet uit wat. 

  

  

Stap Twee 

  

Vertel een interessant verhaal.  Op een neutrale manier.  Zeg dat het verhaal uit een 

boek of een gesprek komt.  Zeg 

eventueel dat u niet weet of het verhaal 

waar is of niet.  Desalniettemin is het 

verhaal interessant.   

  

Stap Drie 

  

Geef de indruk dat u redelijk, objectief, 

deskundig, en - het belangrijkste (!) - 

interessant bent!  Mensen moeten van 

het gesprek genieten.  Niet het gevoel 

hebben dat ze een saaie lezing, preek of 

verkooppraatje aan het aanhoren zijn.  
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Interest = Entertainment = 

Positieve Emotie 

  

Dit positieve gevoel alleen al maakt dat ze je aardig vinden.  Ze zijn 

ontvankelijker.  En opener over hun eigen gedachten en gevoelens.  Dit geeft je 

feedback.  Helpt je om je aanpak aan te passen. 

  

De eerste indruk moet zijn dat je een bron van fascinerende feiten bent.   Niet een 

duidelijke "Nazi sympathisant." 

  

Zelfs als u later een nationaal-socialist blijkt te zijn, denk er dan aan dat het niet de 

bedoeling is om hen onmiddellijk te bekeren en te rekruteren.   

  

Het eerste doel is hen ervan te overtuigen dat nationaal-socialisten fatsoenlijke en 

rationele mensen zijn.  En dat logica en gezond verstand aan onze kant staan.   

  

Wij zijn niet de razende gekken die de media afschildert.  (Tenzij er een volle 

maan is.) 

  

Deze aanpak werkt goed voor de twee meest voorkomende onderwerpen: De 

Tweede Wereldoorlog en hedendaagse problemen. 

  

Denk hier eens over na: Terwijl ik in een gevangeniscel in Duitsland zat, las ik een 

artikel in het Duitse nieuwsblad Der Spiegel dat me hardop deed lachen.  En 

grijnsde van oor tot oor.   

  

De burgemeester van mijn kleine stad beschreef me als een "modelburger!" 

  

Gerhard Lauck 



De Odessy van Fred 
  

Deel Zeven 

Therapie 
  

Zelfs uitgevers van sciencefiction wijzen manuscripten af op basis van gesprekken 

met onderzoekers. 

  

Maar geestelijke gezondheidswerkers waarderen mijn notities! 

  

Gekken aan het werk zetten is therapeutisch! 

  

Dat is economisch logisch.   

  

En is zeker beter dan de traditionele behandeling: overheidsbanen! 

  

Een onderzoeker kreeg te horen dat hij niet geboren was.  Zijn ingenieursvader 

had hem in zijn laboratorium gebouwd.  De onderdelen bestonden uit het hoofd 

van een oorlogsmisdadiger, het lichaam van een monster, en de voeten van een 

Noorse skiër.  (Ski's inbegrepen.) Zijn moeder betwistte dit.  Maar hij was te jong 

om het zich te herinneren.  Dus er was nog steeds een element van twijfel.  

  

Een andere onderzoeker beweerde een robotjongen te zijn.  Zijn computerachtige 

brein maakte dit moeilijk te weerleggen.  Hij werd een computerexpert.   En 

werkte aan "kunstmatige intelligentie."  

  

De grootste uitdaging zijn de managers. 

  

De traditionele behandeling van mensen die te dom zijn om echt werk te verrichten 

- maar te eerlijk voor de politiek (!) - is hen in het management te plaatsen.   

  

Helaas, de wijsheid om gekken de leiding te geven over een krankzinnigengesticht 

is in twijfel getrokken.  (Ondanks de voor de hand liggende logica.)  

  



De leidinggevenden willen hun baan niet verliezen! 

  

Of officieel geklasseerd zijn als krankzinnig.  (Onofficieel is toelaatbaar.) Feitelijke 

geestelijke gezondheid of krankzinnigheid speelt geen rol.  

  

Het is niet verrassend dat onze faciliteit een indrukwekkende medische staf heeft! 




