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Ik heb de eer Uwe Excellentie hierbij een rapport aan
te bieden betreffende het in hoofde dezes genoemde onderwerp.
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De voorzitter teveao lijsttrekker va» d* Nieuw*BeBtocratis$sht
Partij M. Lewia heeft aieh ia staart jl* ia verbinding gesteld mét
de Qud*polltieke delinquent 3» Hartmaa ea hem gevraagd of diens
geestverwanten bij de a.s. Kamerverkiezingen hun stem op de NieuwDemocratische Partij zouden willen uitbrengen.
Hij stelde voorts, mocht hij worden gekozen, te zullen piei*
tea voor het verleaea ?&a amaeatle aaa genoemde groep.
Hartmaa heeft £ewia hierop geantwoord dat d* oudkpolitiek;*
delinquenten niet aan politiek willen doen, doch hem tenslotte toch
toegeaégd te ssullea overwtgea op de tea of andere maaier aaa die
groep eea hiat t« gevea op Lewia'a partij te stemm*a« ia werkelijk»
Held deakt Hartmaa er niet aaa iets ia di« richtiag te ondernemea.
Hetzelfde geldt t.a.T* Mr. J.A. Wolthuis «a Ir. J, Beokering
Viackers (ia 1956 eandidaat voor de Nederlandse Oppositie Uaiè),
die eveaeeaa door H» l»ëwia aiga oenader4.
Haast hun huiver om &ich met politiek ia te laten, geldt voor
hen nog de overweging, dat Lewin een Jood is, over wiens motieven
om deze huns iaaiene tot mislukking gedoemde verkiezingscampagne te
willea doorztttea, »ij feoveadiea ia het duister tastea.

QT».*.* Karet»» &«wta» (geb. 2*10»'19 t* Aaisterda»), is gtöothaadeiaay
ia textiel, ia verbaad waarmede hij »e*rmalea aaar OosteuropeiS* laaden reist.
Omtrent betrokkene is ia politiek opzicht niets ten nadele
bekend, doch hij kwam enkele malen ia de publiciteit o.m. als
oprichter vaa d* VSOH (W^jeSadio Omroep Nederlaad}* ea van de Neder*laada* Volköbtwegiagj waaruit d« Nieaw-Beoiocratieshe Fartij ia voort»
gekomea.
1? aprü 1963

