
Geef nooit op! 
  

Het volgende artikel van Gerhard Lauck verscheen in het laatste nummer 

van de NS KAMPFRUF (#115 maart-april 1995), kort voor zijn tweede 

politieke gevangenschap (1995-1999). 

  

   In een periode van meer dan 

twintig jaar ononderbroken 

politiek activisme heb ik veel 

successen en veel tegenslagen 

gekend.  Het is gemakkelijk om de 

overwinningen te vieren.  Het is 

moeilijker, maar veel belangrijker, 

om door te gaan ondanks de 

tegenslagen. 

   Hier zijn enkele gedachten die 

mij door de slechte tijden heen 

helpen.  Ik wil ze met jullie delen, 

mijn beste kameraden, in de hoop 

dat ze jullie op een dag ook zullen 

helpen. 

   Ten eerste: Als de nationaal-

socialistische gedachte de militaire 

nederlaag in de Tweede 

Wereldoorlog, de vernietiging van 

het Derde Rijk en de dood van 

onze geliefde Leider Adolf Hitler 
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kan overleven, dan kan zij zeker ook elke andere tegenslag overleven - zelfs het 

verlies van een belangrijke strijder, een leider of zelfs een hele groep strijders.  

Zolang er ook maar EEN nationaal-socialist leeft, gaat DE STRIJD DOOR! 

   Ten tweede: Zolang er één blanke man en één blanke vrouw overblijven, gaat de 

strijd om het voortbestaan van het blanke ras door.  Ook al is het Blanke ras een 

minderheid op deze planeet, er zijn nog steeds honderden miljoenen Blanken. 

   Ten derde: Grote, ongelooflijke wereldhistorische veranderingen zijn altijd 

mogelijk.  Niemand kent de toekomst. De Duitse geschiedenis zelf geeft veel van 

zulke voorbeelden: 

   In het trotse en machtige Duitse Rijk van 1910, wie had zich de vernedering van 

1919 kunnen voorstellen?  In de chaos van de jaren 1920 de wedergeboorte in de 

jaren 1930?  Na de overwinningen van 1940 de catastrofe van 1945?  Na 1945 het 

economische wonder van de jaren 1950 en 1960?  In 1985 de aanstaande 

ineenstorting van de Berlijnse Muur, de communistische "DDR" en zelfs de Sovjet

-Unie?  (Ik had nooit verwacht deze dingen mee te maken in mijn levenstijd. U 

wel?) 

   Ten vierde: Geschiedenis wordt altijd gemaakt door minderheden: minderheden 

die vechten! 

   Adolf Hitler begon met zeven mannen....De Amerikaanse Revolutie tegen het 

wereldwijde Britse Rijk werd gesteund door slechts 10% van de Amerikaanse 

bevolking - een vergelijkbaar aantal sympathiseerde met de Britten, en de 

meerderheid deed niets en keek alleen maar toe...Het kleine Pruisen met een 

bevolking van nauwelijks 4,5 miljoen hield een vijandelijke coalitie met een 

bevolking van 200 miljoen (!) tegen tijdens de Zevenjarige Oorlog (1756-1763). 

   Ten vijfde: Het maakt niet uit hoeveel een persoon denkt dat hij heeft gedaan 

voor de beweging.  Een andere kameraad, vele andere kameraden, hebben veel, 

veel meer gedaan!  Niemand moet tegen zichzelf zeggen:  "Ik heb meer gedaan 

dan de anderen!"  (Zelfs niet als het waar is.) In plaats daarvan moet hij altijd 

proberen om nog meer te doen.  Klaag niet over de tekortkomingen van de ander, 

maar kijk in de spiegel en vraag jezelf af: "Wat heb ik tot nu toe gedaan?  Wat kan 

ik vandaag doen?"  

   De Duitse patriot Fichte heeft eens gezegd dat ieder mens moet handelen alsof 

het lot van zijn natie alleen van zijn eigen daden afhangt. 

   Ten zesde: alle beetjes helpen.  Niemand weet welke druppel de emmer zal doen 

overlopen... welke sticker of krant een nieuwe activist zal rekruteren... welke daad 

het tij van de strijd zal doen keren.  

   Als een heel leven van politiek activisme evenveel kan bijdragen tot het 

voortbestaan van het blanke ras als één zandkorrel bijdraagt tot een heel strand of 

één druppel water bijdraagt tot een enorme oceaan, dan is het toch de moeite 



waard.  En het is een morele noodzaak. 

   Ten zevende: Een echte nationaal-socialist is een vechter.  Hij vecht niet alleen 

omdat het zijn plicht is, maar omdat hij niet met zichzelf zou kunnen leven, als hij 

opgaf.  

   Het leven is strijd.  We zullen genoeg tijd hebben voor vrede in het graf.  Napo-

leon's Oude Garde zei: "De Garde kan sterven, maar het kan zich niet overgeven!" 

   Achtste: Onze martelaren zijn onze plicht.  

   Zelf voel ik een heilige en PERSOONLIJKE plicht tegenover iedere kameraad 

die gevochten, gewerkt, geleden, gebloed of zelfs gestorven is voor de Nationaal-

Socialistische Idee.  En ik bedoel dit niet alleen in een abstracte, filosofische zin 

die alleen in het verstand begrijpelijk is, maar veeleer in een zeer geestelijke zin, 

diep in het hart.  

   Ik denk bijvoorbeeld aan onze kameraad Gottfried Küssel die in Oostenrijk elf 

jaar lang gevangen werd gezet enkel en alleen wegens een geweldloze politieke 

activiteit.  Stel je voor dat hij mij na zijn vrijlating vroeg wat ik voor de beweging 

deed, en ik moest antwoorden: "Och, we zijn de politiek al een tijdje beu, dus heb-

ben we de organisatie opgeheven.  Vandaag leid ik het comfortabele leven van een 

zakenman en verzamel postzegels als hobby." 

   Ik heb de eer en het geluk gehad te mogen werken met veel echte nationaal-

socialisten - niet alleen gezonde jonge mannen, maar ook vrouwen, jongeren en 

zelfs bejaarden - wier onvermoeibare inzet voor onze zaak hen vergelijkbaar 

maakt met de meest gedecoreerde oorlogshelden!  

   Telkens als ik me ontmoedigd voel, denk ik aan deze grote nationaal-socialisten.  

Dan schaam ik me dat ik ook maar een seconde medelijden met mezelf heb gehad.  

Ik geef mezelf een schop onder de broek en zeg tegen mezelf: "Nee, ik kan ze niet 

in de steek laten!  Als zij konden volhouden en doorvechten, dan kan ik dat ook!" 

   Ten negende: Tegenspoed is er om overwonnen te worden, problemen zijn er om 

opgelost te worden, vijanden zijn er om verslagen te worden, Joden zijn er om... 



Uittreksels uit de media 
  

De lof van onze vrienden geeft ons een bemoediging.  Maar de erkenning van 

onze vijanden geeft een nog overtuigender verificatie van onze 

doeltreffendheid.  Het is zeker net zo oprecht, maar minder bevooroordeeld in 

ons voordeel.  En dus des te overtuigender! 

  

   "De ondergrondse activiteit van de NSDAP/AO voor de herschepping van een 

fascistisch systeem in Duitsland en West-Europa ontleent haar effectiviteit in de 

strijd tegen de West-Europese staatsveiligheidspolitie aan haar strikt 

samenzweerderige werk.  Zoals de naam zelf al zegt, strijden jonge nationaal-

socialisten voor de opheffing van het NSDAP-verbod en voor de legalisering van 

hun methodologie, ideologie en politiek, die opruiend en anti-minderheden zijn en 

rassenhaat bevorderen. 

   "Verder strikt vertrouwelijk materiaal over deze organisatie, die over een breed 

front agiteert via haar celsysteem, geeft zekerheid dat de grotendeels jonge leden 

strijden tegen terroristen die 

verantwoordelijk zijn voor het in 

brand steken van huizen van 

vluchtelingen, aanslagen tegen de 

kantoren van linkse partijen/

organisaties, buitenlanders en andere 

illegale acties zoals inbraken. 

   "De schade die de NSDAP/AO 

heeft aangericht, is moeilijk te 

schatten.  Dat zij aanzienlijk moet 

zijn, blijkt uit de betrekkelijk zware 

gevangenisstraffen tegen jonge 

activisten, als de politie in staat is - 

wat zelden gebeurt - hen te pakken te 

krijgen, alsmede uit de immense 

verspreiding van 

propagandamateriaal en NS-regalia, 

die West-Europa overspoelt en vanuit 

de VS wordt geregisseerd. 

   "De lange lijst van activisten van 

de NSDAP/AO die zijn gestorven of 

zelfmoord hebben gepleegd, is de 



zekerste maatstaf dat deze strijders voor de nationaal-socialistische zaak de meest 

geharde en fanatieke Hitler-aanhangers zijn." - Die Reihen fest geschlossen door 

Georg Christians (blz. 249)   



 


