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Maandovercicht nr, 2 - 197?
(Tijdvak van 1-2-1975 t/m 28-2-1975)

I N H O U D

Nr. 1.225.919

Politieke activiteiten van de heer M. LEWIH



Politieke activiteiten van de heer M. LEWIN = v . . ••'/. .--••.:

De poging tot een bomaanslag in de nacht? vaan 13 «P l1» februari 1975
• • • • • . r i; . . . - . - •

op een gedeelte van de metro-bouw in, jAn.8terdaa*-Bijlmermeér leidde -tot de

arrestatie van o.m, M. LEW.IK en . Het zou in de bedoe-

ling van LEWXN e.s. hebben gelegen de.schuld van deze bomaanslag te wer-

pen op een aantal (linkse) organisaties/die op 15 februari-1975 in Aa- .

sterdam demonstreerden tegen de..bouf v.an de.metro. -••:..'.•'•• ••' •

Reeds sedert .b^et..einde van de'jaren vijftig is de héerJÉEWIK be-
'!->ï:' • t ' '•'"'• '«' "' — • • • • •

trokken geweest bij,.de ̂pprich.tiing va?L [Verschillende rechts-eartremé"'po-

litieke .partijen. Van.deze partijen kwam- vooral de in 1968 opgerichte

Partij Nieuw Reohtis in het nieuws, toen leden-.van deze partij''in1 het'lea-

der van de campagne. voor de Amsterdamse gemeenteraadsverkiezingen In 1974

pamfletten verspreidden met de mtcistisehe tekst: "Amsterdam, Van vreemde

smetten vrij**. Door. middel van deze pamfletten ageerde de PUR tegen " de

miadadigheid" die deze partij.veronderstelde bij met name "onze zogenaam-

de rijksgenoten". •., ••• • ' .

Als lijsttrekker .op de,candidatenlijst van de PUR figu-

reerde: K.; LEWIN; :
'• •' '

Eveneens in 1968 startte de heer.UWIN met het uitgeven van het
: <" .r ' . •

blad "R.echts-Om11,- waarvan de naam in 19?1 werd gewijzigd' in "Dé' Vrije

Pers". Het blad heeft altijd gepretendeerd:de' spreekbuis te zijn 'van de

zogenaamde zwijgende meerderheid. Als medewerker was -9e journalist D."

SCH aan het blad verbonden; deze-nam na de- arrestatie van LEwTN dé

functie van hoofdredacteur op zich. • .... .

De kansen dat de Partij Hieuw Rechts deze crisis te boven zal komen

lijken uiterst gering, zeker als in aanmerking wordt genomen dat de wei-

nige activiteiten die uitgingen van de partij, hoofdzakelijk geïnitieerd

werden door LEWIN.

Nu de heer SCH: het hoofdredacteurschap op zioh genomen heeft

lijkt het blad "De Vrije Pers" buiten de hierboven omschreven gebeurte-

nissen te kunnen blijven.
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AURORA

OCHTENDBESPREKING op vrijdag 11» februari 1975.

* • , • . •

Aanwecig: H.BVD - PH.BVD - H.B r H.C - H.D - H.E - H.TD - HK

Afwesig : - - - ' • .

i

Bomaanslag in Aaaterdaa •
•

Q,B deelt mede, dat dank sij onze informaties hedennaoht om 2.0O uur
bomaanslag verhinderd is óp het metrostation Bijlmerneer. Aangehoudei
werden drie reohts-extremistische figuren.
Intellectuele dader van deze aanslag is Lewin,


