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\. Nieuw Democratische Partij

Ik heb de eer Fwe Excellentie hierbij een rapport aan

te bieden betreffende het in hoofde dezes genoemde onderwerp*
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Pe . : • teveas van de Meuw^Democratiscfae

Parti j heeft zich in ffiaart jl. in verbinding gesteld met

de oud-politieke delinquent . en hem gevraagd of diens

geestverwanten bij de a,e» Kamerverkiezingen hun stem op do Nieuw-

Democratiselie Partij iaouden wiilea uitbrengen.

Hi;} stelde voofts, mocht hij worden gekozen, te sullen plei-

ten voor het verle»«n van aomestie aan genoemde groep,

heef t hiierop geantwoord dat de oufi«-politieke

delinquenten niet aan politiek willen doen, doch hem tenslotte toch

toegeaegd te aullea overwegen op de een of andere manier aan die

groep een hint te geven op partij te stemisea. In werkelijk-

heid denkt er niet aan iets in die richting te ondernemen*

Hetzelfde g«ldt t.a.v. en

(in v. ; voor de Nederlandse Oppositie Unie)f

die even sens door zijn benaderd.

Haast hun huiver OK zich met politiek in te laten, geldt voor

hen nog de overweging, dat een Jood ie, over wiens raotieven

om deze hues inziens tot aislukking gedoemde verkiezingscampagne te

willen doorzetten, eij bovendien in het duister taeten.
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, in verband waarmede hij meermalen naar Oosteuropese laa-

den reist,

Oiatrent betrokkene is in politiek opzicht niets ten nadele

bekend, doch hij kwam enkele malea in de publiciteit o.m. als

•? vein de VfiOW (VryeRadio Oiaroep Nederland), en van de Heder-

landse Volkebev/eging, waaruit de Hieuw-Ceffiocratische Partij is voort-

gekoisen.

17 april 1963


