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Het Moment
We worden Nationaal Socialisten
Sepp892
Dit artikel is geschreven door een van onze Italiaanse collega's.
Als men mij vandaag zou vragen wat
het exacte moment was waarop ik een
echte nationaal-socialist werd, zou ik
zeker verbijsterd zijn. Het antwoord is
dat ik die vraag niet echt zou kunnen
beantwoorden.
Nationaal-socialist
worden in de 20e en 21e eeuw is niet
iets wat je gewoonlijk van de ene dag
op de andere doet. Zo simpel is dat. Of
beter gezegd, zo complex.
Ieder van ons, blanken, geboren in het
tweede deel van de "korte eeuw", kwam
op
deze
wereld
met
twee
oorspronkelijke zonden.
De ene,
waarmee iedereen volgens de bijbelse
traditie belast is, en de tweede, die
alleen op blanken wordt afgewenteld, is
die van het blank zijn.
Die "schaamte" waarmee wij worden
geboren en waaraan wij vanaf de
vroegste jaren van ons leven gewend
zijn, stuurt en conditioneert ons leven in

elke sociale interactie, en zij vormt een centrale kern van onze opvoeding. Ons
wordt geleerd dat blanken slecht zijn, dat trots zijn op onze culturele erfenis
verkeerd en belachelijk is, en dat het nationaal-socialisme de slechtste ideologie en
politieke visie van allemaal is. We raken eraan gewend de woorden zelf te vrezen.
Hoe komt het dan dat zovelen van ons zich met zo'n effectieve hersenspoeling
tegen de shaming verzetten en nationaal-socialist blijken te zijn? Wat is het dat
het verschil maakt? Wanneer besluiten we voor onze rechten op te komen?
Natuurlijk heeft iedere nationaal-socialist zijn eigen verhaal te vertellen, maar ik
durf te beweren dat we onderweg allemaal moeilijke tijden hebben doorstaan. Het
is tegenwoordig moeilijk om nationaal-socialist te zijn en hoewel ik persoonlijk
vind dat worstelen de beste training voor de overwinning is, weerhoudt het veel
goede mannen ervan zich bij onze gelederen aan te sluiten.
Dit is een verhaal van inspiratie.
Nogmaals, als men mij met een pistool op het hoofd zou vragen wat het moment
was waarop ik niet meer kon terugkeren, zou ik waarschijnlijk zeggen de dag
waarop ik Riefenstahl's meesterwerk "Triumph of the Will" zag. De allerlaatste
scène is de beruchte toespraak die Adolf Hitler hield bij de sluiting van het zesde
Nationaal-Socialistische Partijcongres op 8 september 1934 in Nürnberg. Een
geschreven transcriptie zal geen recht doen aan de impact die zo'n toespraak kan
hebben op iemand die de weg naar NS volgt, maar ik zal volstaan met het noteren
van enkele indrukken.
"De Zesde Partij Rally loopt ten einde. Wat miljoenen Duitsers buiten onze
gelederen misschien eenvoudig als een imposant vertoon van politieke macht
hebben gewaardeerd, was voor honderdduizenden strijders oneindig veel meer; de
grote persoonlijke, politieke en geestelijke ontmoeting van de oude strijders en
strijdmakkers. En misschien dachten velen onder hen, ondanks de spectaculaire
kracht van deze imposante revue van de legers van de Partij, weemoedig terug
aan de dagen toen het moeilijk was om nationaal-socialist te zijn."
Klinkt bekend, nietwaar? Dit zijn de dagen dat het moeilijk is om een nationaalsocialist te zijn. Geen wonder dat je hier de emotie in de stem van de Führer kunt
horen. Het is weer dezelfde strijd, nietwaar?
Want toen onze partij nog maar zeven mensen telde, formuleerde zij al twee
beginselen : zij wilde een werkelijk ideologische partij zijn; zij wilde zonder
compromissen de alleenheerschappij en de absolute macht in Duitsland.
Wij, als partij, moesten een minderheid blijven, omdat wij de meest waardevolle
elementen van strijd en opoffering in de natie mobiliseerden, en zij zijn nooit een
meerderheid, maar altijd een minderheid. En aangezien het beste raciale
bestanddeel van de Duitse natie, trots zelfbewust, moedig en gedurfd, de leiding
van het Reich en het volk opeiste, volgde het volk zijn leiding in steeds grotere
aantallen en onderwierp zich daaraan.

Het Duitse volk is zich er gelukkig van bewust dat de eeuwige vlucht der schone
schijn nu is vervangen door één stabiele pool, die, wetende dat hij het allerbeste
Duitse bloed vertegenwoordigde, zich oprichtte tot de leiding van de natie en
vastbesloten is deze leiding te behouden en uit te oefenen, en nooit meer op te
geven. Er zal altijd maar één segment van een volk zijn dat werkelijk actieve
strijders zijn, en van hen wordt meer gevraagd dan van de miljoenen andere
mensen. Voor hen is het niet genoeg om alleen maar te zeggen: "Ik geloof"; zij
leggen een eed af: "Ik zal vechten! "
Daar is het. Dat kan beschouwd worden als het moment waarop ik voelde dat ik
deel moest uitmaken van dat ene segment. Dat is wanneer mijn gevecht begon.
De partij zal te allen tijde het leidende reservoir van het Duitse volk zijn,
onveranderlijk in haar leer, hard als staal in haar organisatie, plooibaar en
aanpasbaar in haar tactiek, en in haar totale verschijning de manifestatie van de
geest van de natie. Nogmaals, alle fatsoenlijke Duitsers moeten nationaalsocialisten worden. Alleen de beste nationaal-socialisten worden lid van de partij.
Vroeger zorgden onze tegenstanders ervoor dat door verbod en vervolging onze
beweging periodiek werd gezuiverd van het lichte kaf dat zich in haar begon te
nestelen. Nu moeten wij zelf selectief te werk gaan en uitdrijven wat verrot is
gebleken en dus niet tot onze soort behoort. Het is onze wens en bedoeling dat
deze staat en dit Rijk de komende millennia zullen blijven bestaan. We kunnen ons
verheugen in de wetenschap dat de toekomst geheel aan ons toebehoort.
Waar de oudere generaties misschien nog aarzelen, is de jeugd ons gezworen en
met lichaam en ziel aan ons gegeven. Alleen als wij in de partij de uiteindelijke
essentie en idee van het nationaal-socialisme realiseren, door de gezamenlijke
inspanning van ons allen, zal het voor altijd en onverwoestbaar een bezit zijn van
het Duitse volk en de Duitse natie. Dan zal het prachtige en glorierijke leger van
de oude en trotse strijdkrachten van onze natie worden vergezeld door de niet
minder traditiegebonden leiding van de Partij en samen zullen deze twee
instellingen het Duitse volk vormen en verstevigen en op hun schouders de Duitse
staat en het Duitse Rijk dragen.
Op dit uur beginnen tienduizenden partij kameraden de stad te verlaten. Terwijl
sommigen nog nagenieten, maken anderen zich op voor het volgende appèl, en
altijd zullen mensen komen en gaan, en altijd zullen ze opnieuw gegrepen, verblijd
en geïnspireerd worden, want het idee en de Beweging zijn uitdrukkingen van het
leven van ons volk en daarom symbolen van de eeuwigheid.
Lang leve de Nationaal Socialistische Beweging. Lang leve Duitsland!
Voelt het niet aan alsof we dezelfde strijd steeds opnieuw voeren? Zullen we
trots zijn dat we ons zo dicht bij de helden voelen die ons de weg naar de juiste
wereldorde hebben gewezen? Eén ding is zeker: het pad is nog steeds gebaand, het
is aan ons om het spoor niet te verliezen.
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Mijn nieuwe huis
Ik had geluk.
Mijn nieuwe huis was niet zo slecht.
Afgezien van het gebrek aan ramen. (Ik heb televisie en internet zeker niet
gemist.)
Het personeel was beleefd en professioneel. Fysiek aantrekkelijke mensen. Vooral
de dames!
Het eten was goed. Een mengeling van boerin en Duitse keuken. Veel vlees en
verse groenten uit de tuin. Zelfs zelfgebakken brood en koekjes.
Honden, katten en andere dieren liepen door de gangen. "Extra beveiliging."
Probeerden ze ons binnen te houden? Of iemand anders buiten?
Af en toe zag ik Helga een oudere man naar een deur begeleiden met het bordje
"Eintritt verboten!" Ze verdwenen dan voor uren.
Het gerucht ging dat de oude man de stad mocht bezoeken. Maar alleen met een
escorte. Ik weet niet waarom. Misschien was hij seniel. Soms dwaalde hij af en
verdwaalde.
Eigenlijk was ik een beetje jaloers op hem, omdat hij zoveel tijd met Helga kon
doorbrengen. Ook al was hij duidelijk te oud om deze gouden kans volledig te
benutten.
Er waren ook andere uitgangen gemarkeerd met "Ausgang." Deze ondergrondse
tunnels leidden naar kleine gebouwen, vermomd als ongebruikte bijgebouwen,
verspreid over de prairie.

