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11*©0 uur - Ofwiiagsweori door M» UBHB, J

dsr attov&kottst "Oprichting nieuwe

- ôe lichting raaa hét waaaro».
Opson&ng der progï»aawia.piinten en doelstellingen.

1. Ha-a4h«viag »*n d* constitutionele monarchie onder het
btd^a T»O Oranje.

2. fiKBdhaTiag van Ord» ea Ruet.
3. Krachtig oirtreden tegen ordeTeratoorders ea sabT*r«ieTe

beetralfiog
5. Veraoherpt toezicht op de ia ons laad verblijtr«ade buitea~

6. Veraaiaderiag raa het overheidsingrijpen.
7. Onmiddellijke opheffiag P.B.O.
8. Herzioniag oadoelawttlge ontwikkelingshulp raa overheid»**

9. Driatiache Teraind»riag belaatingdrok.
10. Bevorderiag particulier initiatief vaar «ogelijk
11. Stopzetten vaa aubBidiëriag ran zogeheten aTant-gardistildill

kuaat.
12. Verlagiag attbaid^ea op caltureel terrein.
13* Ver«t«rking T .4. «trijdtoachten vaa de NAVO.
14. Verhoging «t«an aan gezoa^h»idaxorg.
1?. Kritisch b»l*id t. o. v. de £.£.6.
16. laroeren recht »an referenda*.

Opvexkiagen T«nait d* zaal:

. Het links* D'66 ia d* schakel tussen d* partij raa de narig-
heid «a ds P. S. P.
J>aaroa een agressief beleid te t̂ea D' 66.
D '66 «east 2 % T. h. nationaal inkomen te reserreren voor
ontwilEkelingshulp. faaneer wij op het onzinnige hierran de
nadruk leggen wordt B '66 de wind uit de zeilen genoaea.

Aatwoord ran

koopt eea slecht artikel dat goed is gebracht «aar
•aal, geen zorgen over D1 66.

2. Vrijheid «a Hecht spreken «o*«ateel aan.
Vrijheid en Recht worden aoaenteel verkracht* de«e idealen
aoetea ia de partij worden gelegd ea deze partij zal «iad*~
lijk iets aieaws worden.

3t Kaaa "Bechts-öa" zegt te weinig. Voorstel os dit te
v«r*ader*n ia "Vrijheid »a Beeht".

4. B» boer«apart4td is links gslatiltreerd (geaien d* op»,
dKgftVoad 25 oktober TOOT de t. v. waarin d* B. P. &i«h voor-
staader toonde Ta» terugtrekking D. S. -troepen ait Vi»taa»ï
*ij moetea dtt«ra» e*n dUi3ea.iffc btti temanda beleid toaea.

..... -A- --



5. Partij voor Vrijheid ea fitefct lijkt afgekort op V.v.D.,
daaarom ongeschikt. Aan «ij» buitenlands beleid is de B.P.
kapot gegas». Wij Boete» een nationaal op Europa gericht '
beleid tonen. Niet te ***4 richten op B.B.Q. en V.B»; men '
weet niet wat daar va» terecht komt. ,

6* Is het praktisch mogelijk een nieuwe partij op te richten?
KAM men werkelijk iets nieuws brengen? Heeft het zin ea
kunnen wij het organiseren?

Antwoord LBWIM:

Partij niet als doel zien, maar als middel.

7.
•ij hebben nodig:

2. Partijblad;
3. Heilig TUUT.

8» We moeten de mensen aanspreken met de feiten van de rechts-
verkrachting van oase wetgevers.
Voorbeeld; de salarisverhoging v.d. 2e Kamerleden.

9* Voorstel voor naam:
Volksunie voor Vrijheid en Recht.

Antwoord LBWI1J:

Ik heb mij laten adviseren door reclame-experts. Zij vonden
dat de kont* naam "Hieuw Rechts", gemakkelijk op uuren te
kladden (N.B.), volgens reclamemaatetaven juist is.

1O. Suggestie: Partij v.d. Welvaart.

11.
Waarom is van d» C.D.U. niet uitgenodigd?

12.
Voorstel on elk ƒ 20.- te storten op giro 15V?OOO t.n.v.
Stichting Nieuw Rechts met op strookje vermelden "Club",
zodat een beginkas wordt gevormd.
Voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.

13. Ia het partijprogramma moet iets staan over Papoea's en
Zuid-Holukken.

•V<*. ( t lid B.P.)
Stalt dat iedereen lid dient te blijven van andere partijen
om zodoende "under cover" werk te kunnen verrichten.

IJSWIW:

ag voorlopig bestuur:

- ff-.
leden fcesfeusur -
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PARTIJ NIEUW RECHTS



RAPPORT V«N AFD. BO origineel

Aan BFA
No. 637̂ 2
Betr. organisatie:

aard : Oprichtingsvergadering politieke P$

FU*
Op zaterdag, 26 oktober 1968 te 11.00 uur, vond er in het café-
restaurant Smits, Vredenburg te Utrecht, een door de stichting
Nieuw Rechts georganiseerde bijeenkomst plaats met als doel:
"het bespreken van de wenselijkheid en mogelijkheid om de stich-
ting Nieuw Rechts om te zetten in een politieke Partij Nieuw.
Rechts".
Volgens verkregen inlichtingen werd deze vergadering door plm.
5̂ personen bijgewoond.
Bij de ingang van de zaal werd de deelnemers naar hun naam ge-
vraagd. Zodra deze werd genoemd werd contact met een zekere Max
LEWIN opgenomen, die over een naamlijst beschikte van de personen,
voor deze oprichtingsvergadering werden uitgenodigd.

In de vergaderruimte bleek naast de deelnemers een fotograaf aan-
wezig, die enkele opnamen maakte.

In de zaal waren tafels en stoelen aangebracht, waar men vrijelijk
plaats nemen. Er was geen enkele reservering noch enige naamsaan-
duiding van de te verwachten deelnemers, middels kaartjes op de
tafels aangebracht. In de zaal was geen boekanstand ingericht en
ook anderszins werden er geen boeken of brochures te koop aange-
boden.
Verder waren er geen leuzen in de zaal aangebracht.
Achter de bestuurstafel werd plaats genomen door Max LEWIN en
een zekere SGH]
De vergadering begon een half uur /later dan gepland, omdat i.v.m.
de mist verschillende deelnemers met vertraging binnenkwamen.
Van de aanwezigen viel het merendeel tot de "oudere generatie" te
rekenen. Het viel op, dat enkele deelnemers draagmedailles van
Koninklijke onderscheidingen op de revers hadden aangebracht. Het
waren kenlijk gepensioneerde militaire of burger-ambtenaren. Er
waren plm. 5 jongeren (leeftijd 20 - 25 jaar), die de indruk wekte
student te zijn. Deze jongeren waren - evenals de rest van het
gezelschap echter qua haardracht en kleding keurig verzorgd en
konden in dit opzicht de norm, zoals deze in (klein) burgerlijke
kring bestaat, ruimschoots doorstaan.
Informant kwalificeerde het als een select gezelschap, die hem de
indruk gaven in een politieke "debatihg-society" te zijn verzeild
geraakt.
De discussies werden in beschaafd Nederlands gevoerd en in dit op-
zicht vormde LEWIM een ongunstige uitzondering.
De voorbereiding van deze oprichtingsvergadering bleek gebrekkig,
daar de aanwezigen de voorlopige agendapunten niet in stencil-
vorm of op andere wijze in handen kregen. Bij hun meningsuiting 01
deze punten moesten de aanwezigen uitgaan van een door SCHJ
voorgelezen tekst. De reacties uit de zaal die hierop kwamen, wer-
den door SCH: genoteerd en medegedeeld werd, dat deze opmerkinge
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verder zullen worden verwerkt, tot een "voorlopig programma" van
Nieuw Rechts.

Over het feitelijke verloop van de vergadering werd het volgende
bekend»
De bijeenkomst werd geopend door Max LEWIN. Hij verklaarde ver-
heugd te zijn, dat zovelen aan de uitnodiging tot deelname gevolg
hadden gegeven. Hij hoopte dat de vergadering zou besluiten om
tot de formatie van een rechtse partij over te gaan.
Hij verleende nadien het woord aan SC H] , die bij wijze van voor-
lopige gedachtenbepaling een aantal punten bleek te hebben verza-
meld, die in het program van de partij Nieuw Rechts opgenomen dier
te worden.
Hij las telkenmale een punt op en vroeg, wie er iets over wilde
zeggen*
Het eerste punt waar hijmeekwam heeft betrekking op de loyaliteit
van de partij Nieuw Rechts ten opzichte van ons Vorstenhuis. De
partij zal onvoorwaardelijk streven naar de instandhouding van de
monarchie in Nederland.

Opmerking.
Zodra in een later stadium van de vergadering werd besloten om
tot de oprichting van de partij Nieuw Rechts over te gaan, deed
het voorlopig bestuur het voorstel om middels een telegram H.H.
de Koningin hiervan mededeling te doen en haar hierin tevens troui
te betuigen.
Bén van de jongere deelnemers (student?) maakte hier bezwaar teger
omdat deze handelwijze zo"af gezaagd" is. Hij kreeg echter geen bee
aan de grond en de gehele vergadering stond er op dat dit telegraa
werd verzonden.

Een ander punt was de hulp aan de zgn. Ontwikkelingslanden.
SCH] stelde dat aan deze miljoenen verslindende zaak beter zo
gauw mogelijk een eind kan worden gemaakt.
Het merendeel van de aanwezigen bleek dit stadpunt echter niet
te delen*
Er werd op gewezen dat in deze landen toch langzaam aan vooruitgai
te bespeuren valt en de rijke westelijke landen uit humanitaire 01
wegingen niet 2/3 deel der wereldbevolking in honger en armoede
kunnen laten leven.
Wel kwam naar voren dat er ernstige bezwaren zijn tegen de wijze,
waarop men name in verschillende Arabische en Afrikaanse landen,
het geld van de ontwikkelingshulp wordt aangewend. Grote bedragen
worden aangewend voor oorlogsuitrusting, terwijl de machthebbers
ook voor privedoeleinden behoorlijke sommen aanwenden.
De vergadering wilde daarom beslist ontwikkelingshulp steunen, maa
deze hulpverlening aan bepaalde voorwaarden binden, o. a.

Terstrekking van geld, duidelijk aangeven voor welke doelen
het mag worden aangewend (bidv. uitsluiten aankoop militaire
uitrusting) »

- bij voorkeur hulp in de vorm van goederen (geeft uitbreidingsmo-
gelijkheden voor eigen export, daar afzet wordt vergroot).

Opmerking.
Informant had de indruk dat LEWIN en SCH: het aanvankelijke vooz
nemen hadden in het (voorlopige) Beginselprogram van de partij, de
ontwikkelingshulp niet op te nemen. Uit de vergadering kregen zij
echter zoveel verzet hiertegen, dat zij heel tactisch tijdig hun
bakens verzetten en zich accoord verklaarden met deze hulp, mits a
bepaalde voorwaarden gebonden.
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Een ander actiepunt was onvoorwaardelijke steun aan de NAVO.
In dit verband werd er op gewezen, dat de recente ontwikkelingen
in Europa, zoals;

- de militaire bezetting door de Sowjet-Unie en vier andere landen
van het Warschau-pact van Tsjecho-Slowakije

- de dreigende houding van de Sowjet-Unie tegenover Roemenië en
Joegoslavië

- de regelmatige opvoering van de sterkte der Russische vloot in
de Middellandse Zee

overduidelijk aantonen, dat het internationale communisme een zeer
ernstige bedreiging voor de westelijke landen vormt.

De enige afweer hiertegen is een sterke NAVO.
De partij Nieuw Rechts wil dan ook zoveel mogelijk steun aan de
NAVO geven.
Opmerking
Met algemene stemmen werd besloten om namens de partij een adhaesi
telegram naar het NAVO-hoofdkwartier te Brussel te zenden.

Wat de kwestie van het wetenschappelijk onderwijs betreft bleek da
de partij Nieuw Rechts drastische bezuinigingen wil invoeren. Zo i
men de theologische faculteit en het studievak wijsbegeerte laten
vervallen.
Verder wil men het beurzenbeleid gaan besnoeien en van studenten,
die zich hoofdzakelijk bezig houden met het organiseren van demon-
straties e * d. de beurs intrekken.
Ernstige kritiek werd geuit op de verzuiling van de radio en tele-
visie in ons land. Mede hierdoor - aldus de vergadering - heeft pc
tiek links-nederland de overhand in deze publiciteitsmedia kunnen
krijgen.

Nadat deze punten waren doorgesproken werd de zaak afgerond, door
de concrete vraagstelling of deze actiepunten voldoende basis bied
om tot de oprichting van de politieke partij Nieuw Rechts over te
gaan. De vergadering beantwoordde deze vraag in positieve zin en
derhalve zag de partij HR. het licht.
Aan de vergadering werd gevraagd wie zich voor een plaats in het
te formeren voorlopige bestuur beschikbaar wilde stellen.
Behalve Max LEWIN uit Amsterdam en de heer D.SCH uit Voorachotc
verklaarden zich hiertoe bereid:

Besloten werd de pas opgerichte politieke partij Nieuw Rechts
gescheiden te houden van de stichting Memw Rechts.
Het voorlopig bestuur zal gaan werken aan het (voorlopig) beginse]
program. De bedoeling is om in december 1968 een zelfde bijeenkomt
te beleggen, waarschijnlijk weer in Utrecht, waar men dit program

«al



Wat het bestaansrecht van de partij N.R. betreft, bleek men
nuchter genoeg on in te zien, dat HA met zijn pas gefor-
meerde partij Binding-Rechts de partij N.R. Teel wind uit de
zeilen heeft 'genomen* Desondanks is men van mening, dat er
onder het rechtse kiezersvolk toch veel zijn, die op Koekoek
met zijn Boerenpartij zijn uitgekeken en - als niet confessioneel
gebondenen - niet naar KVP of CHU zullen gaan. Het viel informant
voorts op, dat de deelnemers aan de vergadering bepaald gematig-
der houding aan de dag legden, dan spreekt uit verschillende
artikelen in het weekblad "Rechfcs-Om". Zo was er onder de aanwezi
gen een kleurling (Surinamer van Indische afkomst); er werd hem
totaal niets in de weg gelegd. Tijdens de bijeenkomst werden
geen opmerkingen gemaakt op het gebied van het racisme.
Voorlopig zullen de activiteiten van de politieke partij Nieuw
Rechts dus tot "papieren actie" (publicaties in Rechts-Om en ver-
dere uitwerking van de verschillende Actiepunten) beperkt blijven
Het bestuur is zelf nog niet geheel overtuigd, dat de politieke
partij Nieuw Rechts levensvatbaar zal blijken.
Op de e.k. ledenvergadering in december 1963 hoopt het bestuur om*
trent dit laatste meer zekerheid te hebben.



Verbinding: No. 12. 13 december 1968.
Agenda: No. 5112-5-
Onderwerp: Vergadering van politieke partij "Nieuw Rechts".

Op donderdag 12 december 1968 werd een ope
bare vergadering gehouden door de politieke partij
"Nieuw Rechts" in zaal 5 van het Grand-Café-Restaura
"den Hout" aan de Bezuidenhoutseweg 11-1$ te 's-Gra-
venhage.

Br waren 24 personen aanwezig inclusief de
bestuursleden. Van dit aantal was een tiental in de
leeftijd van 18 tot 25 jaar, de overigen boven de 40
jaar.

Achter de bestuurstafel zaten 3 personen,
te weten:
Marcus LBWIN, geboren te Amsterdam, 2-J.QrJL919« Darwi
plantsoen 9 hs te Amsterdam (bekend);
Geert HE

Dirk SCH

Achter de bestuurstafel hing de Nederlands
vlag. Op een tekenbord hing een wit spandoek met op-
schrift: "Geen ontwikkelingshulp aan buitenland, eer
zorgen voor eigen land".

Om 20.20 uur werd de vergadering geopend d
Dirk SCH . Na zijn welkomstwoord hield hij een bet
dat het bestuur van de partij "Nieuw Rechts" de bedo
ling had om in vrij veel grote plaatsen vergaderinge
te organiseren om de mensen die voornamelijk op de
Boerenpartij hadden gestemd, de kans te geven hun st
aan "Nieuw Rechts" te geven, omdat de Boerenpartij b
e.v. verkiezingen wel tot een êenmanspartij zou word
teruggedrongen. Bovendien heeft de Boerenpartij nooi
enig constructief buitenlands beleid voorgestaan,en
dat wil "Nieuw Rechts" wel doen.

Na dit betoog gaf hij het woord aan mejuf-
frouw ST] * die een persoonlijke mening
gaf over de onveiligheid op de straat voor iedere
staatsburger en speciaal de vrouwen, die te pas en t
onpas werden lastiggevallen door voornamelijk buiten
landers.

Hierna voerde een student
woord. Deze beperkte zich tot enkele opmerkingen ové
binnen- en buitenlands beleid van deze regering en

A •
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over het universitaire leven in Nederland.
Vervolgens maakte Dirk SCH: het partijpx

gram van "Nieuw Rechts" bekend met de de mededeling,
dat dit programma nog niet voorradig was, doch dat d
op aanvraag zou worden verstrekt. In grote lijnen
kwam dit programma neer op: Monarchie onder Oranje;
geen onnodige ontwikkelingshulp; de E.E.G. is een
noodzakelijk kwaad; strengere handhaving openbare ox
de; desnoods met fikse straffen; afschaffing F.B.O.;
strenger toezicht op buitenlanders en speciaal de 13
den van achter Het Ijzeren Gordijn. De sympathie var
"Nieuw Rechts" gaat volgens SCHLI1 uit naar landen e
Zuid-Afrika, Rhodesië en Griekenland. Deze mededelir
ontlokte bij de aanwezigen enig boe«geroep.

Om 21.30 uur werd de vergadering geschorst
voor een half uur pauze, waarna gelegenheid werd ge-
geven tot het stellen van vragen of discussie.

Hoewel de vergadering voor de pauze al nie
best geleid werd, na de pauze kwam er met de discus*
sie en vraagstelling helemaal niet veel van terecht;
de bestuursleden bleven dikwijls het antwoord schul-
dig of draaiden om de zaak heen. Vooral sommige jong
ren uit de zaal (die blijkens hun uitlatingen voorst
ders waren van Cuba) slingerden kreten als "neo-nazl
tisch standpunt" naar de bestuursleden.

Niettegenstaande de meningsverschillen ble
de vergadering ordelijk verlopen.

Dirk SGHJ bedankte alle aanwezigen voor
opkomst. Hij vond het een winstpunt dat in dit land
mogelijkheid bestaat dat links- en rechtsdenkende
meaaen elkaar op êên vergadering kunnen ontmoeten.

Buitenlanders waren op de vergadering niet
aanwezig. Ben opricttLng van een Haagse afdeling, zo-
als bij de aanvang was aangekondigd,kwam niet aan d«
orde.

Om 23*20 uur ging de vergadering uiteen.

B
"l,
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RAPPORT VAN C(CDO)

AAN : BFA

NR. :

BETR.:

18.2.170
lUcht»"

t 8fB,t970

Op zaterdag, 13*12*69 vond, in een zaal van restaurant
"Cosy Corner", Middenweg 88-90 in Amsterdamj, een ver-
gadering plaats van de politieke partij "Nieuw Rechts".

Aanwezig waren: . . . !
Hax LEWIN,

Aanvang der bijeenkomst 11.30 uur.
Secretaris van ̂ 'Nieuw Rechts", D.5CE _^ benadrukte in zijn
openingswoord de verdeeldheid in linkse kringen en de mati
resultaten aan rechtse zijde.
In verband met het oproepen van associaties in de vorm van
fascisme bij het horen van het woord rechts vroeg hij zich
af of het misschien wenselijk was de naam "Nieuw Rechts" t
veranderen.
Hij concludeerde, dat de rechtse groeperingen geen durf
hebben acties te ondernemen.
In de tussen de diverse rechtse groepen bestaande contacte
zag hij weinig perspectief.

Het openingswoord door D.SCff ging over in een algemene
discussie tussen de aanwezigen over de vraag hoe men zich
tot andere rechtse partijen kan richten.

-2-
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Volgens HE'. , Lid Were-Di en Boeren Partij-functionax
te Sliedrecht, staat de B.P. vrij welwillend t .o.v."Nieuw
Recht s l?
Max LEWIN vertelde kortgeleden met KOEKOEK besprekingen te
hebben gevoerd en standpunten toegelicht.

Over het algemeen waren de aanwezigen het eens met een
voorzichtige toenadering tot de Boeren Partij.
Geen perspectief werd gezien in toenadering tot de CDU.

Gezien de wankele basis van "Nieuw Rechts", volgens LEWIN
800 abonnees op het blad "Rechts Om", werd na lange dis-
cussie besloten het voorstel van LEWIN aan de eerstkomende
gemeenteraadsverkiezingen deel te nemen, af te wijzen.
Besloten werd een nieuw, op het bij de oprichting van
"Nieuw Rechts" gebaseerde, actieprogramma samen te stelle.
Als beleid werden overwogen de volgende mogelijkheden:
1) ontwikkeling van de eigen partij met een sterk programn
2) samengaan met een andere partij.

een ruim, voor velerlei interpretaties vatbaar programn
is dan gewenst.

Een beslissing werd niet genomen.

De gehele bijeenkomst ontwikkelde zich in een richting,
waarmee LEWIN het niet eens was.
D.m.v. stemmen werden- beslissingen genomen waar LEWIN fel
tegen was; zijn initiatieven werden overstemd} zijn ideeën
niet geaccepteerd en becritiseerd.
LEWIN weigerde tegen het eind van de vergadering nog iets
te zeggen.

Beginsel-programma:

1. Handhaven van de constitutionele monarchie onder het
Huis van Oranje;

2. Handhaving van orde en rust; uitvoering van de wetten;
optreden tegen ordeverstoorders;

3» Bestraffing van gewelddadigheid;
k. Verscherpt toezicht op in ons land verblijvende buiten-

landers;
5. Bevordering van het particulier initiatief en terug-

dringing van alle overmatig overheidsingrijpen;
6. Opheffen van de PBO en vrijheid van organisatie voor

het bedrijfsleven;
?• Drastische vermindering van de belastingdruk door beper

king van de overheidsuitgaven;
8. Afschaffing van ondoelmatige ontwikkelingshulp van

overheidswege;
9« Stopzetting van subsidiëring van zgn. avantgardistische

kunst;
10. Blijven voldoen aan verplichtingen in NATO-verband;
11. Afschaffing van het huidige zuilenstelsel bij radio en

TV eh bevordering van de nationale omroept
12. Bevordering van een gezond cultureel beleid;
13* Het voeren van een bewust nationaal politiek en economi

beleid;
1*t. Liberalisatie van de woningbouw; invoering van het rech

van referendum.

-3-
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De bijeenkomst werd om 15*30 uur besloten*


