
"Wij" en "Zij" 
  

Propaganda zal er dus onvermoeibaar voor zorgen dat een idee 

aanhangers krijgt, terwijl de organisatie ernaar moet streven alleen 

het meest waardevolle deel van de aanhang tot lid te maken.  
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  Propaganda moet gericht zijn op de massa.  Niet alleen preken voor het koor.  Of 

een beroep doen op intellectuelen en/of "ware gelovigen".  

   Propaganda moet zich richten op de grootste zorgen van de massa.  Niet de 

lievelingsthema's van ideologische puristen.   

   Propaganda moet de taal van de massa's spreken.  Niet het jargon van sektariërs.  

   De massa's voelen dat het slechter gaat.  En dat het systeem niet bereid en/of in 

staat is om de neergang te stoppen.  Dat het systeem in het beste geval 

disfunctioneel is en, waarschijnlijker, ronduit vijandig staat tegenover de belangen 

van de natie en haar bevolking.  

   De doorsnee persoon moet zijn lokale nationaal-socialistische agitator zien als 

deel van zijn gemeenschap.  En de regering als een buitenstaander.  Hij moet 

voelen dat we aan dezelfde kant staan en tegenover dezelfde vijand staan.  Of het 

nu als "bondgenoot" of "partij kameraad" is, is secundair.   

   Ideologische indoctrinatie kan worden voorbehouden aan sympathisanten die 

klaar zijn om zich te ontwikkelen tot volwaardige nationaal-socialisten.  

   Zelfs kameraden die niet in staat zijn zich openlijk als nationaal-socialisten te 

openbaren, kunnen zich bezighouden met effectieve voorbereidende agitatie.   

   Het thema is dat de regering gebroken is, dat de grote partijen worden 

gecontroleerd door belangengroepen en dat er een grote verandering nodig is.  

   Historisch revisionisme en de Joodse kwestie kunnen wachten.  Dat is het 

dessert.  Niet voorgerecht of hoofdgerecht. 



De Odyssee van Fred 
  

Deel Negen 

Double Agent 

  
De veiligheidsdienst van onze faciliteit besloot dat iemand Elmer's club in de 

gaten moest houden.  Gewoon uit principe.   

  

Het SS personeel trok strootjes.  De winnaar mocht "infiltreren" in Elmer's club.  

Zich voordoen als een "dubbel agent." 

  



Deze opdracht was makkelijk.  En leuk!   

  

Elmer's club trainde voor hun contraspionage werk door naar James Bond films te 

kijken.  De mooie vrouwen te bewonderen.  En popcorn en pizza te eten. 

  

De "informatie" die zij verzamelden bevatte wilde geruchten over internationaal 

terrorisme, wapensmokkel, witwassen van geld, reizen over de hele wereld, 

privéjets en mooie vrouwen.  (Litouwse modellen, Italiaanse prinsessen, en 

Californische strandmeisjes.  Geen boerendochters.  Te gevaarlijk.) 

  

De enige potentiële bedreiging was de aandacht die ze besteedden aan Gebhardt's 

domme grappen.  Dit zou kunnen leiden tot een aanklacht wegens misdaden tegen 

de menselijkheid! 

  

Natuurlijk, onze medische staf zou de verdediging steunen op grond van 

krankzinnigheid.  Niemand bij zijn volle verstand zou dit in twijfel trekken.   

  

Helaas staat het rechtssysteem er niet om bekend dat het goed bij zijn hoofd is!  

Dus alles is mogelijk in een rechtbank. 

  



 


