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Hoogedelgestrenge Heer*
Een benoeming van ondergetekende in de functie van kandidaat-assistent aan
de Sociografische Werkgemeenschap van de Universiteit van Amsterdam (directeur prof .dr .H,D. de Vries-fieilingh) wordt nu reeds enige weken opgehouden
aangezien men het noodzakelijk acht, naar ik aanneem op grond van mijn naam
en mijn familierelatie tot de heer H,Gortzak, ex-lid van de Tweede Kamer,
naar mij een antecedentenonderzoek in te stellen.
De hieruit voortvloeiende situatie betekent een ernstig inconvenient voor
professor dr.H,D.de Vries-fieilingh en is voor mij uiterst pijnlijk.
Ik heb, in de hoop de gang van zaken bij de benoeming te kunnen bespoedigen,
terzake een rekest ingediend bij Zijne Excellentie de Minister van Binnenlandse 2 aken.
Aangezien ïï als fractievoorzitter van de fractie van de Partij van de Arbeid
deel uitmaakt van de vaste Kamercommissie vaar de BVD stel ik het op hoge
prijs ïï een afschrift van het rekest te doen toekomen.
Het moge prematuur schijnen, zolang de uitslag van het antecedentenonderzoek
niet bekend is, terzake te willen rekestreren» Aangezien het echter naar ik
van vele zijden heb vernomen bij kandidaat-assiaentschappen niet te doen gebruikelijk is anteoedentenonderzoeken in te stellen en er dus van een zekere
willekeur gesproken kan worden die mij ernstige schade berokkent en ik mij
in de toekomst voor soortgelijke ervaringen hoop te kunnen behoeden heb ik
de vrijheid genomen reeds in dit stadium een rekest tot Zijne, Exoellejitie » *„
te richten.
-*.Hoewel er dus van een formele klacht als bedoeld door de zegsman van de
Binnenlandse Veiligheidsdienst in een interview met het Parool dd 19 oktover
geen sprake ia, hoop ik niettemin dat U bereid bent van mijn rekest kennis
te nemen en zo U nadere informaties zoudt willen ontvangen mij een onderhoud
toe te willen staan.
Inmiddels verblijf ik met verschuldigde hoogac

Charlotte d« Bourbonstraat 18 ha
toot

87140
24 oktober 1963

Excellentie,
Kan benoeming vaa Ondergetekende ia da functie van kandidaat-aasistent aan
da Sociografische Werkgemeenschap van da universiteit van Amaterdan (directeur prof«dr.H.D.de TWoa-Bellingh) wordt raad* enige vakan opgehouden aango*
•ian ttan h*t noodcakalijk aoht, naar Ik aannaea op grond van mijn naa« aa
mija faailiaralatla to* da haar H.Gortzak, erelid van da ?w«ed» Kanar, naar
alj «au aat*oad«ntan«adar»oak in t« stallen.
Da hiarult voortrlaaiaada aituatia batakaat aan «rastig inoonvanient voor aljn
diraeta ohaft profaaaoT dr* H.D. da Vriaa-è«ilin^i «n la voor mij uitarst
In do hoop do gang van zaken bij do benoeming te bespoedigen on in de toekomot
voor dergelijke moeilijkheden zo mogelijk bespaard to blijven heb ik do vrij*»
held genomen me in bijgaand rokoat ,so hot me gelukt direct» tot Uva Excellentie
te rlohtoa,^ngatlen do Binnenlandse Veiligheldedienat, die met verrichten
van do aBteoedentenonderweken ia belast» onder thr ministerie re«aorteert.
Indien 7 na lesing van hot rokoat behoefte sou hebboa aaa nadere informatie
moge ik ïïwo Etwellentie versoekon mij een atxdlfatie to villen toestaan»
To Uwer informatie deal ik ïï mede dat door mij aan prof.dr.l,Vondeling, lid
van do vaato oommiaaio voor do BVD, oen afaohrift van het rekest ia toegezonden»

hoogachting,

xxsaonocxxxxxxx Cbaarlott» de B<mstaOt»*tra»t 18 h»

ar

XXX3OOC

87*140

23 «ktotor 1965
Ond*»&»tsk«nd«» ïotrtwy Gortaak, f»%*#*n 22 &pril 1931 t» «««tafd*» mi thaa»
woonachtig Chftrlott» &* Boart«wtr»at 18 h», $»*ft ast T«r»ohuldigd*
tii k<mn*K
hij in l$$0 het dipl«» 5J.HBS.T, *a i» 19$2 4»
dat hij ia Juli 1952 ««M ingelijfd l* *» «*rijdkraoht»«(V«j*Udln*str*«THHO,
«a» 4* C«ntr*l« Opl*tdt«f»»ibÉOl rowr litad,BlBtrftti«f Kad«r (• ^tdci«ll»nrg d»
«l*
bttat* vw ei4« CManwi afl*gi», djA di«B»t wvittr T»iraia» al» *•*?*
•n 8»r w«it^ftj<)or-»4«lnl*tr»t«ör t« J4ldd»lbttrff «n ia ^uli 19S4 d» militair»
verliet mtt ««u door zijn oomtuaélUKt ffa3i«B»*rd ff»tnti*««hrift d*t
dat kij «ijs di«a«t c««l h«A vwrrvUf
1954 «*« 1958 bij d* 0«a*»nt» Aa«t«r**at «tan
ttfébvvié Lugi» 0»d«ïTrt.3» «arkafta» «M al»
dat hij »iad« 1956 atfwit i«i»««hxvnm al B stodvnt in d* «ecri.*!»
va» Amst«7A«iy i& 1960 h*t &&ncll<tft*t«*xaimi Afl««d* «a tidi nu
«p h«t
M, j «f 11 ME 1959 al s n»odvttöht«p BS in dn s*a# v«a H»ofdw*«ht«y II
dat hij iran ME tob*» 139* t«t in mt anflüwtait 1960 «•>%••&» «MI al» l«*mar Al»
aan d* Httl«howÏB<A««l Prln««» B«*trlx t»
aait hij wis!** nam oa, «9 r«rso«k ma wijl «n d» fe**y C,H»T»t»»l»r t* ktnuMHk
•»llieit*r«a waatr ét Jta&eti* van ImnMP sai^fijkaibiai* aa» luit Ir*I*l3r*ly«i«4ll
t* 4«it«arta»f
*
hij Ujd»n» «ijn w»rk«iaBh«d«n «a» d» PriaM» B»»trlxB«hw»I mo»ilijkh«d«,
doordat da f»«dkattriB« «•» i* twménsin*, di« V«B ait1fc»w^f« «•***
wordtn «»f«va»t wawacMjïiliJk in wrbaad wit «ca no«da*lte»li4k ««aaht
«nt«c»d*iitiBion(i«T«««k» laa«» tijd «p »ich li«t «a«itt»»|
d» ^iö^^jia^ 1NUft d» tt*«r Hor»tm»i«r («a dl» van d*
ir»ct*ur 0««,H«n4«i»eoh«ol *»t 4-4-w»r»u« t» A««t»rdaB, dl»
»T«»»»B» reraooht t« s»lli<r*»r«) ul«t i» d» funotiw aaa h*t
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•a d« 4*j-*k»ad*lsaeïi.o©l *»*d b*adaadf ia dit £®*al nog -wwar «en
«nd*rse*k had pln*t»g«Trond«at
<ïat hij dus «y vwvx«*fc v«& d*rd*a Mm funeti» vrijwillig b~d Ojpff&£«v«a »aa#
«iefe dturdoo? ia -f «l*» i«t wïfcloas&eid fead v»ro<HPd«eid «n ia «t j»
d«xh«ttd aftast Tooralott door i»* ****** at» t«i ima «oc«.*i<m<el»
ïi»t vertml»»» van U»»k«at
»l*t hij ia 1961 «n *C2 la s»«*niw»a*tftfir w»t I*rr*J«F«ttttlJi «n
d« tJntv*r«ilMsi1; va
wid*n«Btt »«^ «i>i«r«oek dat
i» öMrmriht fan de Ctnad»«l* to»ar Taaatand* «n Optni««n<i»r3o»k -n»
d* Cl vl *• A«nd«alo« Aa«t«lad«a*tt«U|

dit «nd*ï-3»»k «vrd «fg«»let«a »»t »«& d«»or d*g*u door d* Conealfl»l« tdt t*
«n d» T«oT»itt«c wa AMHI C««Kiis«l*f ét httsh*t Bureau £«4fe&MdLv«lw Z»k«i vmt d» 0»»«>nt« itastoae&
vost dd 16 «fctolw* 1963 '«m *aag«8iMt btrliïatrln^ b«mdt »ao h»t ctmftttt n» t
ond»yg»t«k«nd» l» «n buliam d» Oomia4»3t«v»rg*4ein«a«a* «n
dat hij h«oft v«2«*t* m»ohfelT« hl J h« «voor do toaktatst v*»l «atMNMl
1963 bij praf.dr.ïï.D.d» ?rl«-S«ilin#4i¥ dig«»««»«h*p h««ft ff»*ellioit»»Td mwr d*
it«Klidaat**«BlBt«ttt «B dat hljj, do«r psef.D* 7jri«»-^tHln^i voor
in d»a« f>ïnoti*» Mj h«t Ptwaidlu» va& d* ïïnlYffr
ia &]*;9tl&» fmett* b<mo«tó t«
«adat *«rg»ltj^« bwiMatrutoa ftl» a»g*i alacfet» «en f^rwalltsit «Ijn, hij
tijd wlftt dat d* fiaaoti* par l «ktob«r iraoant »ou «t ju «m jpa ï»«» d*
«f 90 »«pt«»b*r *9rd aw«jpd«*IA dat hij»
c*dftnt*n«nd«p»««lB gammst «efet%»f sljn »»rtaE*«whed*!i niet p«r l tótob»r k*n
d*t

dat dit *»*«r«*t«Siwid» blaot »t»lt aan ««j gr»t« pa«hl««lui dyofc di* d*
van

Hij heeft laiasrs g»«a poglagwn aangewwid a«& «adara waxfckxine *» ver*wnr*a «m
aalfa v*reohili<mi» feml&adiag»a van de han<l g«v»a«n aaag»«S.*R hi.1 »$ d*B« functla
¥ttfe*nd* «ft fcijl dal» ha t starfcat *%bi**x**f
uit Mm «va&tttaal antttoadantaao&darsoek soa kuaaaa 'olijk*»
dat «fld«re«t»k«ft«a» sooa i* TWQ d» txosgr*» GlK«lNt9tMRv6*v 4* faa«r E*8artmkt
dot Mj n* d» *orl«g toafesad tot hot Aigaawen Ba-ia-rland* J«ug& Tgr^amd «ra «Big»
lid v*0 va«. d* Orjflfeaiöatl* voer rTogreeatsv» Sttid«yendt Jei»fid, in w» Ik»
hi;j dikvi^l» door «14n «nafhank^itjlt oordc»! grot»
«a h*t nlao*!1 tot «*& fuaotl» va» «ed«a Isaportwati*
dat hij» «*r»t na bet verruil»» van ai^a dl»n9tpli<At, t«»tyad t*t d»
valk» organisatl» hij slschta aalgt ^ew»n lid «na «n «&a?in bij airao^r
bokl»*dd», Oadanks d« iurload wn «ijn «lli*tt t3f*d hij niet *«x»d«r ta*
vörachill«n«« aap oten ran h«t
stead; hi^j trad uit*ind*lijk tot d« coEsnani«tiöch«
dat da »it»lïtk»liïvfi«n dia «i«h n« Stftllna d«od openbaard*» tot **& funda*r »1 »]p»atüfir n*ar aam TeïH^dario^ opta^d tïta««m h*m «n d«
ïl««k dftt d* Qtt&iiBCrt£t«it ia fe*t <^a«aniati» Of a««ai«a 'v^sor
alat laaffar «H.n-mstydl»ar« paatwn staxlwr «aa don da amtviKcöliTMï naar
i&t hij d**,r«as IB 1956 uit de oomoaiatiatiba pturtlj trad f
d«t hi^ da&raa «Je |«^bB£<m Töa *Bk«l« aaidoi» v^iej|«** laden 7«n «!a
aa doos- aiddtl iraai dt d»»? hen o|gi»Ti«lit» Sooiailetisafae
««il* yamiatwiBff van da «evauiiiatisaha ba«««iM ta
k uit«enl«paiide 7*d«MH atannda «m tot
dat bij ia dit kmdar %*vaid w*a ii ju «d «a «a* reda.etl«/»dmliiistr»tia-ftdr«« t«
do«a l\m«avaa van aan Intaraat!««Mil C«nt«ttt B«ll«tla dat *ldi ten daal atald*
infoxwa-tia ta vamMbaffaa »tr«i* da linde»» «troalBffaa ia yarafihllloada l«nd«m|
d»t ei ju e«mwram t*«aa Aa «^tniiniaiiaalMi feavaglag, dia vroagay vf or«l ta^am l»ap*«lda verseHi jniagvtro^^MW ^rioht «ajran» *aa pxisoi^iiiar aard wrdaa
hij asrat *ijn aadaw«xkln^ ««a b*v«B£a&0a*ft Vollatia aa vaqnrolgaaa tija
•«h*p iran d« 3» P ballndl^daf
dat lii^ duii mi H j gaan aakala «3>ga«iaa.tia aaav ia aan^aalvtait hat««aa
b«t«k«nt dat MJ faüaa} krltl«kla«« a«u ataaa e««n«rar Aa «tj«a »*ar*p d*
funotiaiMaTft «f d»t M j aan $griit9ipia«l n«t«.tleva hvadiag iwaataiiÉ
all«« wat ar ia da oovmmiatiatit» lMwagia«r «aaafcladt. Bat randt»»*
«m da»a im^arli^a öntwlkkalin* i* w»l dat hij da paraodnlUka •»

vrl jh«id aio aea «e hoog good hooft loroa «aardoroa dat goott aokal dool
inxians At opof fori»g va» do»o «aarden raabtvaardigt.
Owncawgoado,, dat oadorgatakendo, t*w» hij *ij» plicht -ogottovor hat Vadorlaad
verv illa» ««««t, zo*al bij d» otrijdkrachtaa ala bij 4* dienst KI* *ijn plicfctam
a&tt»sa*at «a gowtoaowl hooft varvuldt
dat hij «l oh « a «adarvijvor ia dlwaat va» 4* Geaaanta Aaatarda» oa d» Htil»h«udaohool Prinawi Svatrix h«*ft do«a kfiuaa» als ««n «nttiousiaat «n
naar wi«n» werk «B houding wardUm g«ftppor»*t*»r4|
dat hij «lok «la stud»nt h**ft gedrtt&ctü vol^wn* d* tt»r»ww dia
aoadaoicm* htaft t» 8t«ll»n «tl fftiwtaaawBl j>oogi w*t»as<tóiapi»
na t« atwnr»»|
dat hij «i oh M • h* t door hm verricht* ondaraoek h««ft doan kauawn «Is ««B i>verlof «n ©•a»eianti«u» eadarxAaleayi
dat «i ju fitblioati«if *oal0 ».«* dia ia d» S.H»Cpt.,hat wa»kT»lad 3>a Ör«a»af h«t
tl jdaohrlft Ta Slfdar tfra an d» nos t« pablloaraa bi dï«^*n aan Ba ®id», bli,1k
^araa dat hij tot aan objaetiera >a«oj^ialiaér wan bapaalda contasqporaina
lan in ataat ia|
dat hij filsoifftMil van oanta^ ia dat dawaèati* algawd* paraooalijka an
ka vri,}h»id behoren tot da balangrljkata waardan dia d* mtwahééd »loh in da l«op
dar gotftfhiadaaii haeft aifaa geaaakt|
dat hij daxliatv» «ateriavl n&ch idatal feahooTt x»oh bah»»«n kao t»t aai«r»rlai
stxxwtfif di« *{msa dawwratlacha raoiitaorda wil varran^wi d«or a«n diotatorlala%
«ich rdat iMssiff houdt nat »»taatagaifaarH3k* aotiTitaitam* tm area»la «a« badrai»
vozwt voor *<»T> jaotaa dia door «taatagarraaapli^ca a«tivlt«lt«a badraifd ktmaa»
zoals da onuwhrl Jvins l«idt v*^« i» H«t P«iro»l dd 19 olttobar 1965 door
«agaatan ^a» da Binnanlandao Vaili«haid«di»ttat «oardt gra^ava» on waArbiJ t«r*
«ijda diant to «wrdan o|«aBoi%t dat aan feaadidaat*««ei»taats6hap iwmwalijfai «r«rok«nd kan wordan tot éa *ahj*ctam dio door ataatagavaswaijka aetivltaitott badraigt
vardar rakonia^ houdand* awt do oMtaadighaid dot «mdare«t*fc«a4o tot «i Ja hvidiga
•tsadpont ia «^koaa» ,zoal niet in eoaflict da» tecfc ia voortduranda dialoog M»t
hot hoofd van hot ffexia waaarin hij ia opgagroaid# waarbij o» goaa stiav«r*taitd to
doon «ntetaan aoat «ordan oi«ftMWzict dat 4a fwidajaaotaal doaooratiooJho goniadhoid
om paraoonlijka intogritoit waarram H.G«rt»ak in ai Ja gozin imaor hoaft olijk go*
gavoa iM»dorgratakando laag» tijd hoaft varhindard in to sia» dat hat door *ija
vadar ia tij» gosia baladaa eQ&sM&Lsm» ni«t idaatiak waa «at do

„5dat zijn loopbaan «matig wordt bedreigd door d* omstandigheid dat telkens een
blijkbaar tijdrovend antecedentenonderzoek noodzak»lijk wordt geacht (behalve
dan als het erom gaat zijn militair* diemttplicht «f BB^noodwaahtplioht te
vervullen)!
dat «en dergelijk antecedentenonderzoek in gevallen waarin het voor anderen
uiet noodzakelijk wordt geacht ook wanneer liat eventueel positief uitvalt -ia
di« zin dat er uiteindelijk ge «n beawaaap tegen een benoeaing van ondergetekende
solo. blijken ta bestaan» een eventuele b«no«aiag van h«m IK gavaar br*n^t. Men
aal immers In die gevallen in hot algeae«;a d* roork»ur g«v«a as-u. di* reflectant,
vaa wie mfin a priori zsker is dat ni«t «nige m.'iand«a gewacht me«t word»a alvorens aan «ea bavestigiag wordt ontvangea «f men hem ia diftnst **$
Dit alias overseg«ad* aoge ondergetek«nd* ïïv« Exeellenti» verao«k*a
to treffen die srto« kazin*n, leiden dat liet than» ia uitvoering sijnd»
tenonderaoek ze sa*l mogelijk in *oor swk*8txaat gïuastig* xia w»rda
sodat hij tot kandidaatassistvnt aan d« Universiteit van Amsterdam kan word«n
aenö«iBd. Mocht da ze boncwffliïig imaiddcla zijn g»3chi«d dan «el iadien het onderzoek is afgesloten moge ondergetekende thr* Excellentie verdoeken ataatregelen te
.treffea dat. .rekes.txuiJÈ in de toekomst in een gelijkwaardige positie koat te verkerea als aadere «oliioitanten» dat wil aeggea dat nen bij de tollicitatie
yoor
i:yoor hem af»iet., Y»n een dergelijk ond«r*oek «odat Hij in zi *m oarriere ni«t
»al wordeB^pbtergesteld bij anderen, wier familie'naa» een miffiS
ach t «rgroijd doet vermoeden. Dit "alles1 bï 'de' reèhtt«ekerhei4 'va»
die
•.a priori eprdeplt naar »«n naam en vervolgens wellicht naar feiten ttit het ver»
leden, »o £#ed aogalijk te bew^ïié»*^"'"''''' ;'i'~' : ' '"'"• ""•-•ï'--' ••.^•.•\.,^'[ -iH »«a*

fTATEN-GIüNERAAL
TWEEDE KAMER

Dr.W.H.Vermooten

Afschrift,

Amsterdam , 26 oktober 1963-

ïïaleriusstraat 157-

De aangelegenheid, waar ik de aandacht voor vroeg met betrekking
tot de B.Y.D. is de volgende:
De Ever W.Gortzak (zoon van onze vroegere collega), een zeer intelligente jongeman van + 30 jaar, Charlotte de Bourbonstraat 18, Amsterdam,
candidaat in de sociale geografie, is door Prof. Dr.H.D. de Vries Heilingh
bij het presidium der Universiteit van Amsterdam voorgedragen voor één
jaar tijdelijk als student-assistent. Hij is in september.--voorgedragen
om per l oktober 1963 in functie te treden. De formele aanstelling is
tot heden uitgebleven en aan prof.Reilingh is meegedeeld,' dat d'e beslissing moeilijk is vanwege de informaties van de B.V.D. Mijn vraag is s
Is naar deze jongeman bij de B.V.D.geïnformeerd en zijn de informaties
van dien aard, dat, naar het oordeel van de commissie, begrijpelijk is,
dat de benoemende instantie zelfs voor een tijdelijke benoeming terugschrikt, Je begrijpt nu'beter dat er "haast" bij is, zoals ik donderdag
zei.
Vrgr.
w.g.Vermooten.

c
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Afschrift

Wouter Gort^ak,
Ch. de Bourbonstraat 18 ha.
Amsterdam-West.

Amsterdam, 24 oktober 1963.

Eoogedelgestrenge Heer.

C

Een benoeming van ondergetekende in de functie van kandidaat-assistent
aan de Sociografische Werkgemeenschap van de Universiteit van Amsterdam
(directeur prof.dr^H,D.de Vries Reilingh) wordt nu reeds enige weken
opgehouden aangezien men het noodzakelijk acht, naar ik aanneem op
grond van mijn naam en mijn familierelatie tot de heer H.Gortzak, exlid van de Tweede Kamer, naar mij een antecedentenonderzoek in te stellen,
De hieruit voortvloeiende situatie betekent een ernstig onconvient
voor professor dr.H.D.de Vries Reilingh en is voor mij uiterst pijnlijk.
Ik heb, in de hoop de gang van zaken bij de benoeming te kunnen bespoedigen, terzake een rekest ingediend bij Zijne Excellentie de Minister
van Binnenlandse Zaken.
Aangezien U als fractievoorzitter van de fractie van de Partij van de
Arbeid deel uitmaakt van de vaste Kamercommissie voor de BVD stel ik
het op hoge prijs ïï een afschrift van het rekest te doen toekomen.
Het moge prematuur schijnen, zolang de uitslag van het antecedentenonderzoek niet bekend is, terzake te willen rekestreren. Aagenzien het
echter naar ik van vele zijden heb vernomen bij kandidaat-assistsntschappen niet te doen gebruikelijk is antecedentenonderzoeken in te
stellen en er dus van een zekere willekeur gesproken kan worden die mij
ernstige schade berokkent en ik mij in de toekomst voor soortgelijke
ervaringen hoop te kunnen behoeden heb ik de vrijheid genomen reeds in
dit stadium een rekest tot Zijne Excellentie te richten»
Hoewel er dus van een formele klacht als bedoeld door de zegsman van de
Binnenlandse Veiligheidsdienst in een interview met het Parool dd.
19 oktober geen sprake is, hoop ik niettemin dat U bereid bent van mijn
rekest kennis te nemen en zo U nadere informaties zoudt willen ontvangen
mij een onderhoud toe te willen staan.
Inmiddels verblijf ik met verschuldigde hoogachting,
w.g.W.Gortzak,
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Afschrift.

Excellentie,

o

Een benoeming van ondergetekende in de functie van kandidaat-assistent
aan de Sociografische Werkgemeenschap van de Universiteit van Amsterdam
(directeur prof.dr„H.D.de Vires-Reilingh) wordt reeds enige weken opgehouden
aangezien men het noodzakelijk acht, naar ik aanneem op grond van mijn naam
en mijn familierelatie tot de heer H.Gortzak, ex-lid van de Tweede Kamer,
naar mij een antecedentenonderzoek in te stellen.
De hieruit voortvloeiende situatie "betekent een ernstig inconvenient voor
mijn directe chef, professor dr.H.D.de Vries-Reilingh en is voor mij
uiterst pijnlijk.
In de hoop de gang van zaken bij de benoeming te bespoedigen en in de
toekomst voor dergelijke moeilijkheden zo mogelijk bespaard te blijven heb
ik de vrijheid genomen me in bijgaand rekest, zo het me gelukt direct,
tot Uwe Excellentie te richten, aangezien de Binnenlandse Veiligheidsdienst
die met verrichten van de antecedentenonderzoeken is belast, onder Uw
ministerie ressorteert» Indien U na lezing van het rekest behoefte zou
hebben aan nadere informatie moge ik Uwe Excellentie verzoeken mij een
audiëntie te willen toestaan,
Te Uwer informatie deel ik U mede, dat door mij aan prof„dr.A.Vondeling
lid van de vaste commissie voor de BVD, een afschrift van het rekest is
toegezonden.
Met verschuldigde hoogachting,
w.g.W.Gortzak,
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Afschrift,
Ch.de Bourbonstraat 18 hs.
Amsterdam West.
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23 oktober 1963,

Ondergetekende, Wouter Gortaak, geboren 22 april 1931 te Amsterdam en
thans woonachtig Charlotte de Bourbonstraat 18 hs, geeft met verschuldigde eerbied te kennen
dat hij in 1950 het diploma 5j.HBS-b en in 1952 de Onderwijzersakte
behaalde; dat hij in "juli 1952 werd ingelijfd in de strijdkrachten
(verbindingstroepen) , aan de Centrale Opleidingsschool woor Administratief
Kader te Middelburg de opleiding volgde tot sergeant-majoor-administrateur,
het sergeant-examen als beste van zijn cursus aflegde, zijn dienst verder
vervulde als resp, sergeant- en sergeant-majoor-administrateur te Middelburg
en in juli 1954 de militaire dienst verliet met een door zijn commandant
gesigneerd getuigschrift dat vermeldde dat hij zijn dienst goed had vervuld 5
dat hij van 1954 tot 1958 M j de Gemeente Amsterdam aan verschillende
scholen voor Gewoon- en Uitgebreid Lager Onderwijs werkzaam was als onderwij z er |
dat hij sinds 1956 staat ingeschreven als student in de sociale geografie
aan de Universiteit van Amsterdam, in 1960 het kandidaatsexamen aflegde
en zich nu voorbereid op het doctoraalexamen;
dat hij op 11 mei 1959 als noodwachter BB in de rang van Hoofdwachter II
werd ingelijfd?
dat hij van oktober 1958 "tot en met augustus 1960 werkzaam was als leraar
Algemeen Vormend Onderwijs aan de Huishoudschool Prinses Beatrix te
Amsterdam Noord ;
dat hij ontslag nam om, op verzoek van wijlen de heer C. Horstmeier te
kunnen solliciteren naar de functie van leraar aardrijkskunde aan het
Ir.Lely-lyceum te Amsterdam;
dat hij tijdens zijn werkzaamheden aan de Prinses Beatrixschool moeilijkheden ondervond doordat de goedkeuring van de benoeming, die van Rijkswege
moest worden gegeven, waarschijnlijk in verband met een noodzakelijk
geacht zogenaamd antecedentenonderzoek, lange tijd op zich liet wachten;
dat hij, ondanks de aanbeveling van de heer Horstmeier( en die van de
heer J.N .Holtzappel, directeur Gem. Handelsschool met 4»j»cursus te
Amsterdam, die hem eneneens verzocht te solliciteren, niet in de functies
aan het Lelylyceum en de 4- j « -Handelsschool werd benoemd, in dit geval
nog voor een antecedentenonderzoek had plaatsgevonden;
dat hij dus op verzoek van derden een functie vrijwillig had opgegeven
maar zich daardoor in feite tot werkloosheid had veroordeeld en in zijn
levensonderhoud moest voorzien door het verrichten van occasionele werkzaamheden, zoals het vertalen van boeken;
dat hij in 1961 en '62 in samenwerking met Mevr. J. Fortuin en onder auspiciën van de Sociografische Werkgemeenschap van de Universiteit van
Amsterdam/ een onderzoek uitvoerde naar studie duur -en -rendement, een
onderzoek dat werd uitgevoerd in opdracht van de Commissie voor Toestanden Opinieonderzoek van de Civitas Academica Amstelodamensis;
dat dit onderzoek werd afgesloten met een dezer dagen door de Commissie
uit f e brengen rapport en de Voorzitter van deze Commissie, de heer drs.
P.E.Venekamp van het Bureau Economische Zaken van de Gemeente Amsterdam

getuige een schrijven van 16 oktober 1963"een aangename herinnering
houdt aan het contact met ondergetekende in en buiten de Commissievergaderingen" en aan het "vele werk dat hij heeft verzet" weshalve hij
hem "voor de toekomst veel succes toewenst";
dat ondergetekende medio september 1963 bij prof.dr„H.D.de Vries-Reilingh,
directeur van de Sociografische Wwrkgemeenschap heeft gesolliciteerd
naar do functie van kandidaat-assistent en dat hij, door prof.De VriesReilingh %oor benoeming in deze functie bij het Presidium van de Universite:
is voorgedragen;
dat ondergetekende ermee rekening hield in opgemelde functie benoemd
te worden omdat dergelijke benoemingen als regel slechts een formaliteit
zijn, hij reeds enige tijd wist dat de functie per l oktober vacant zou
zijn en men hem de beste reflectant achtte;
dat hem echter op 30 september werd meegedeeld dat hij, aangezien men
een antecendentenonderzoek gewenst achtte, zijn werkzaamheden niet per
l oktober kon beginnen;
dat dit voor ondergetekendes werkgever, orof=De Vries-Reilingh een groot
inconvenient betekent;
dat dit ondergetekende bloot stelt aan een grote psychische druk die de
voortgang van zijn studie belemmert en hem bovendien groot financieel
nadeel berokkent.
Hij heeft immers geen pogingen aangewend een andere werkkring te verwerven
en zelfsverschillende aanbiedingen van de hand gewezen, aangezien hij
op deze functie rekende en hij deze het sterkst ambieerde;
Uit een eventueel antecedentenonderzoek zou kunnen blijken dat ondergetekende zoon is van de vroegere C,P.N. bestuurder, de heer H.Gortzak;
Dat hij na de oorlog toetrad tot het Algemeen Nederlands Jeugdverbond en
enige jaren lid was van de Organisatie voor Progressieve Stuöerende Jeugd,
in welke organisaties hij dikwijls door zijn onafhankelijk oordeel grote
moeilijkheden ondervond en het nimmer tot een functie van enige importantie bracht;
dat hij, eerst na het vervullen van zijn dienstplicht toetrad tot de
CoP.ÏÏ.,van welke organisatie hij slechts enige jaren lid was en waarin hij
nimmer een functie bekleedde, ondanks de invloed van zijn millieu trad
hij niet eerder toe omdat hij tegenover verschillende aspecten van het
communisme uiterst kritisch stond; hij trad uiteindelijk tot de communistische partij toe, aangezien hij meende dat de ontwikkelingen die zich
na Stalins dood openbaarde tot een fundamentele verandering van dei,c
beweging zouden leiden;
dat er al spoedig weer een verwijdering optrad tussen hem en de C„P,N.
aangezien hem bleek dat de continuïteit in het communisme op sommige
voor ondergetekende niet langer aanvaardbare punten sterker was dan de
ontwikkeling naar vernieuwing;
dat hij daarom in 1958 uit de communistische partij trad;
dat hij daarna de pogingen van enkele andere vroegere leden van de
communistische partij om door middel van de door hen opgericht4 Socialistische Werkers Partij een reële vernieuiring van de communistische beweging
te bewerkstelligen enige tijd om sterk uiteenlopende redenen steunde en
tot vermelde S.W.P. toetrad;
dat hij in dit kader bereid was zijn adres als redactie-administratie-adres
te doen fungeren van een Internationaal Contact Bulletin dat zich ten
doel stelde informaties te verschaffen over de linkse stromingen in
verschillende landen;
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dat zijn bezwaren tegen de communistische beweging die vroeger vooral
tegen bepaalde verschijningsvormen gericht waren, van principiële aanrd
werden zodat hij eerst zijn medewerking aan bovengenoemd bulletin en
vervolgens zijn lidmaatschap van de S.W.P. beëindigde 5
dat hij dus nu bij geen enkele organisatie meer is aangesloten hetgeen
overigens niet betekent dat hij geheel kritiekloos zou staan tegenover
de wijze waarop de democratie functioneert of dat hij een principieel
negatieve houding aanneemt tegenover alles wat er in de communistische
beweging geschiedt. Het resultaat van deze innerlijke ontwikkeling is
wel dat hij de personnlijke en geestelijke vrijheid als een z,o hoog goed
heeft leren waarderen dat geen enkel doel z.i„ de opoffering, vgin' deze
waarden rechtvaardigt.
.;.-'
Overwegende, dat ondergetekende toen hij zijn plicht tegenover het Vaderland vervullen moest, zowel bij de strijdkrachten als bij de dienst B.B.,
zijn plichten nauwgezet en gewetensvol heeft vervuld;
dat hij zich als onderwijze in dienst van de Gemeente Amsterdam en de
Huishoudschool Pr. Beatrix heeft doen kennen als een enthousiast en toegewijd
ambtenaar wiens werk en houding werden geapprecieerd;
dat hij zich als student heeft gedragen volgens de normen die meneen
toekomstig academicus heeft te stellen en gewetensvol poogt wetenschappelijk objectiviteit na te streven?
dat hij zich bij het door hem verrichte onderzoek heeft doen kennen als
een ijverig en conscensieus onderzoeker;
dat zijn publikaties zoals o,m, die in de N„R.C., het weekblad De Groene,
het tijdschrift Te Elfder Ure en de nog te publiceren bijdragen aan de
Gids blijk geven dat hij tot een objectieve beoordeling van bepaalde contempe
verschijnselen in staat is;
dat hij principieel van mening is dat democratie alsmede persoonlijke
geestelijke vrijheid behoren tot de belangrijkste waarden die de mensheid
zich in de loop der geschiedenis heeft eigen gemaakt;
dat hij derhalve materieel noch ideel behoort noch behoren kan tot enigerlei stroming die"onze democratische rechtsorde wil vervangen door een
dictatoriale", zich niet bezighoudt mef'staatsgevaarli jke activiteiten"
en evenmin een bedreiging vormt voor"objecten die door staatsgevaarlijke
activiteitenbedreigd kunnen worden, zoals de omschrijving luidt weikeg
in het Parool dd. 19 okt„196j door een zegsman van de Binnenlandse
ïeiligheids dienst wordt gegeven en waarbij terzijde dient te worden opgemerkt dat een candidaat-assistentschap zauwelijks gerekend kan worden
tot de "objecten die door staatsgevaarlijke activiteiten bedreigd worden".
Verder rekening houdende met de omstandigheid dat ondergetekende tot zijn
huidige standpunt is gekomen, zoal niet in conflict dan toch in voortdurende dialoog met het hoofd van het gezin waarin hij is opgegroeid, waarbij om geen misverstand te doen ontstaan moet worden opgemerkt dat de
fundamenteel democratische gezindheid en persoonlijke integriteit waarvan
H.Gortzak in zijn gezin immer heeft blijk gegeven ondergetekende- lange
tijd heeft verhinderd in te zien dat het voor zijn vader in zijn gezin
beleden communisme niet identiek was met ê.& communistische praktijk;
dat zijn loopbaan ernstig wordt bedreigd door de omstandigheid dat takens
een blijkbaar tijdrovend antecedentenonderzoek noodzakelijk wordt gwacht
(behalve dan als het er om gaat zijn militaire dienstplicht of B.B.noodwachtplicht te vervullen);
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dat een dergelijk antecedentenonderzoek in gevallen waarin het
voor anderen niet noodzakelijk wordt geacht ook wanneer het eventueel
positief uitvalt in die zin dat er uiteindelijk geen "bezwaar tegen
een benoeming van ondergetekende zou blijken te bestaan - een
eventuele benoeming van hem in gevaar brengt. Men zal immers in die
gevallen in het algemeen de voorkeur geven aan die reflectant,
van wie men a priori zeker is dat niet enige maanden gewacht moet
worden alvorens men een bevestiging ontvangt of men hem in dienst
mag nemen.
Dit alles overwegende moge ondergetekende Uwe Excellentie verzoeken
maatregelen te treffen die er toe kunnen leiden dat het thansin
uitvoering zijnde antecedentenonderzoek zo snel mogelijk in voor
rekestrant gunstige zin worde afgesloten zodat hij tot candicSaatassistent aan de Universiteit van Amsterdam kan worden benoemd.
Mocht deze benoeming inmiddels zijn geschied dan wel indien het
onderzoek is afgesloten moge ondergetekende Uwe .Excellentie verzoeken maatregelen te treffen dat rekestrant in de toekomst in een
gelijkwaardige positie komt te verkeren ala^ andere solicitanten
d.w.z„ dat men bij sollicitaties voor functies waarvoor gemeenlijk
geen antecedentenonderzoek vereist wordt ook voor hem afziet van
een dergelijk onderzoek zodat hij in zijn carrière niet zal worden
achtergesteld bij anderen, wier familienaam een minder turbulente
achtergrond doet vermoeden. Dit alles om de rechtszekerheid van
ondergetekende,, die bij voortduring in zijn bestaanszekerheid
wordt aangetast doordat men hem a priorie oordeelt naar een naam
en vervolgens wellicht naar feiten uit het verleden, zo goed mogelijk
te beschermen.
Het welk doende,
w.g.W.Gortzak
(Wouter Gortzak)
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Dr„W.H,Vermooten
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Afschrift.

Amsterdam , 26 oktober 1963.
Maleriusstraat 157'

De aangelegenheid,, waar ik de aandacht voor vroeg met betrekking
tot de B.V.D. is de volgende:
De Efeer W.Gortzak (zoon van onze vroegere collega), een zeer intelligente jongeman van + 30 jaar, Charlotte de Bourbonstraat 18, Amsterdam,
candidaat in de sociale geografie, is door Prof.Dr.H.D.de Vries Reilingh
bij het presidium der Universiteit van Amsterdam voorgedragen voor één
jaar tijdelijk als student-assistent. Hij is in september voorgedragen
om per l oktober 19^3 in functie te treden. De formele aanstelling is
tot heden uitgebleven en aan prof.Reilingh is meegedeeld, dat de beslissing moeilijk is vanwege de informaties van de B.V.D. Mijn vraag is s
Is naar deze jongeman bij de B,V.D.geïnformeerd en zijn de informaties
van dien aard, dat, naar het oordeel van de commissie, begrijpelijk is,
dat de benoemende instantie zelfs voor een tijdelijke benoeming terugschrikt. Je begrijpt nu beter dat er "haast" bij is, zoals ik donderdag
zei.
Vrgr.
w.g.Vermooten.
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Afschrift

V/outer Gortzak,
Ch„ de Bourbonstraat 18 hs ,
Amsterdam--West,

Amsterdam, 24 oktober 1963.

Hoogedelgestrenge Heer,
Een benoeming van ondergetekende in de functie van kandidaat-assistent
aan de Sociografische Werkgemeenschap van de Universiteit van Amsterdam
(directeur prof.dr,H.D,de Vries Reilingh) wordt nu,reeds enige weken
opgehouden aangezien men het noodzakelijk acht, naar ik aanneem op
grond van mijn naam en mijn familierelatie tot de heer H.Gortzak, exlid van de Tweede Kamer, naar mij een antecedentenonderzoek in te stellen,
De hieruit voortvloeiende situatie betekent een ernstig onconvient
f\r professor dr.H.D.de Vries Reilingh en is voor mij uiterst pijnlijk.
Ik heb, in de hoop de gang van zaken bij de benoeming te kunnen bespoedigen, terzake een rekest ingediend bij Zijne Excellentie de Minister
van Binnenlandse Zaken.
Aangezien U als fractievoorzitter van de fractie van de Partij van de
Arbeid deel uitmaakt van de vaste Kamercommissie voor de BVD stel ik
het op hoge prijs U een afschrift van het rekest te doen toekomen.
Het moge prematuur schijnens zolang de uitslag van het antecedentenonderzoek niet bekend is, terzake te willen rekestreren. Aagenzien het
echter naar ik van vele zijden heb vernomen bij kandidaat-assistentschappen niet te doen gebruikelijk is antecedentenonderzoeken in te
stellen en er dus van een zekere willekeur gesproken kan worden die mij
ernstige schade berokkent en ik mij in de toekomst voor soortgelijke
ervaringen hoop te kunnen behoeden heb ik de vrijheid genomen reeds in
dit stadium een rekest tot Zijne Excellentie te richten.
Hoewel er dus van een formele klacht als bedoeld door de zegsman van de
Binnenlandse Veiligheidsdienst in een interview met het Parool dd.
19 oktober geen sprake iss hoop ik niettemin dat U bereid bent van mijn
rekest kennis te nemen en zo U nadere informaties zoudt willen ontvangen
r^\j een onderhoud toe te willen staan.
Inmiddels verblijf ik met verschuldigde hoogachting,
w.g.W,Gortzak.
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Afschrift.
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Een "benoeming van ondergetekende in de functie van kandidaat-assistent
aan de Sociografische Werkgemeenschap van de Universiteit van Amsterdam
(directeur prof.dr.H.D,de Vires-Reilingh) wordt reeds enige weken opgehouden
aangezien men het noodzakelijk acht, naar ik aanneem op grond van mijn naam
en mijn familierelatie tot de heer H=Gortzak, ex-lid van de Tweede Kamer,
naar mij een antecedentenonderzoek in te stellen.
De hieruit voortvloeiende situatie betekent een ernstig inconvenient voor
mijn directe chef, professor dr.H.D.de Vries-Reilingh en is voor mij
uiterst pijnlijk»
In de hoop de gang van zaken bij de benoeming te bespoedigen en in de
toekomst voor dergelijke moeilijkheden zo mogelijk besp&ard te blijven heb
ik de vrijheid genomen me in bijgaand rekest, zo het me gelukt direct,
tot Uwe Excellentie te richten, aangezien de Binnenlandse Veiligheidsdienst
die met verrichten van de antecedentenonderzoeken is belast, onder Uw
ministerie ressorteert. Indien U na lezing van het rekest behoefte zou
hebben aan nadere informatie moge ik Uwe Excellentie verzoeken mij een
audiëntie te willen toestaan.
Te Uwer informatie deel ik U mede, dat door mij aan prof„dr„A.Vondeling
lid van de vaste commissie voor de BVD, een afschrift van het rekest is
toegezonden.
Met verschuldigde hoogachting,
w.g.W.Gortzak.
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Ch.de Bourbonstraat 18 hs.
Amsterdam West.
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2J> oktober 1963.

Ondergetekende , Wouter Gortzak, geboren 22 april 1931 te Amsterdam en
thans woonachtig Charlotte de Bourbonstraat 18 hs, geeft met verschuldigde eerbied te kennen
dat hij in 1950 het diploma 5j„HBS-b en in 1952 de Onderwijzersakte
behaalde; dat hij in "juli 1952 werd ingelijfd in de strijdkrachten
(verbindingstroepen) , aan de Centrale Opleidingsschool woor Administratief
Kader te Middelburg de opleiding volgde tot sergeant-majoor-administrateur,
het sergeant -examen als beste van zijn cursus aflegde, zijn dienst verder
vervulde als resp, sergeant- en sergeant-majoor-administrateur te Middelburg
en in juli 1954 de militaire dienst verliet met een door zijn commandant
gesigneerd getuigschrift dat vermeldde dat hij zijn dienst goed had vervuld?
dat hij van 1954 tot 1958 fcij de Gemeente Amsterdam aan verschillende
scholen voor Gewoon- en Uitgebreid Lager Onderwijs werkzaam was als onderwijzer!
dat hij sinds 1956 staat ingeschreven als student in de sociale geografie
aan de Universiteit van Amsterdam, in 1960 het kandidaatsexamen aflegde
en zich nu voorbereid op het doctoraalexamen;
dat hij op 11 mei 1959 als noodwachter BB in de rang van Hoofdwachter II
werd ingelijfd;
dat hij van oktober 1958 tot en met augustus 1960 werkzaam was als leraar
Algemeen Vormend Onderwijs aan de Huishoudschool Prinses Beatrix te
Amsterdam Noord;
dat hij ontslag nam om, op verzoek van wijlen de heer C.Horstmeier te
kunnen solliciteren naar de functie van leraar aardrijkskunde aan het
Ir. Lely-lyceum te Amsterdam;
dat hij tijdens zijn werkzaamheden aan de Prinses Beatrixschool moeilijkheden ondervond doordat de goedkeuring van de benoeming, die van Rijkswege
moest worden gegeven, waarschijnlijk in verband met een noodzakelijk
geacht zogenaamd antecedentenonderzoek, lange tijd op zich liet wachten;
dat hij, ondanks de aanbeveling van de heer Horstmeier( en die van de
heer J. N „Holtzappel, directeur Gem.Handelsschool met 4°D°cursus te
Amsterdam, die hem eneneens verzocht te solliciteren, niet in de functies
aan het Lelylyceum en de 4« j « -Handelsschool werd benoemd, in dit geval
nog voor een antecedentenonderzoek had plaatsgevonden?
dat hij dus op verzoek van derden een functie vrijwillig had opgegeven
maar zich daardoor in feite tot werkloosheid had veroordeeld en in zijn
levensonderhoud moest voorzien door het verrichten van occasionele werkzaamheden, zoals het vertalen van boeken;
dat hij in 1961 en '62 in samenwerking met Mevr. J. Fortuin en onder auspiciën van de Sociografische Werkgemeenschap van de Universiteit van
Amsterdam^ een onderzoek uitvoerde naar studieduur-en -rendement, een
onderzoek dat werd uitgevoerd in opdracht van de Commissie voor Toestanden Opinieonderzoek van de Civitas Academica Amstelodamensis;
dat dit onderzoek werd afgesloten met een dezer dagen door de Commissie
uit .t'e brengen rapport en de Voorzitter van deze Commissie, de heer drs.
P„ E„ Venekamp van het Bureau Economische Zaken van de Gemeente Amsterdam
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getuige een schrijven van 16 oktober 1963"een aangename herinnering
houdt aan het contact met ondergetekende in en buiten de Commissievergaderingen" en aan het "vele werk dat hij heeft verzet" weshalve hij
hem "voor de toekomst veel succes toewenst";
dat ondergetekende medio september 1963 bij prof „dr «H. D. de Vrics-Reilingh,,
directeur van de Sociografische Wwrkgemeenschap heeft gesolliciteerd
naar de functie van kandidaat-assistent en dat hij, door prof.De VriesEeilingh "boor benoeming in deze functie bij het Presidium van de Universitei
is voorgedragen;
dat ondergetekende ermee rekening hield in opgemelde funatie benoemd
te worden omdat dergelijke benoemingen als regel slechts een formaliteit
zijn, hij reeds enige tijd wist dat de functie per l oktober vacant zou
zijn en men hem de beste reflectant achtte;
dat hem echter op 30 september werd meegedeeld dat hij, aangezien men
een antecendentenonderzoek gewenst achtte, zijn werkzaamheden niet per
l oktober kon beginnen;
dat dit voor ondergetekendes werkgever, orof.De Yries-Reilingh een groot
inconvenient betekent?
dat dit ondergetekende bloot stelt aan een grote psychische druk die de
voortgang van zijn studie belemmert en hem bovendien groot financieel
nadeel berokkent.
Hij heeft immers geen pogingen aangewend een andere werkkring te verwerven
en zelfsverschillende aanbiedingen van de hand gewezen,, aangezien hij
op deze functie rekende en hij deze het sterkst ambieerde;
Uit een eventueel antecedentenonderzoek zou kunnen blijken dat ondergetekende zoon is van de vroegere C.P.H", bestuurder, de heer H.Gortzak;
Dat hij na de oorlog toetrad tot het Algemeen Nederlands Jeugdverbond en
enige jaren lid was van de Organisatie voor Progressieve Studerende Jeugd,
in welke organisaties hij dikwijls door zijn onafhankelijk oordeel grote
moeilijkheden ondervond en het nimmer tot een functie van enige importantie bracht;
dat hij, eerst na het vervullen van zijn dienstplicht toetrad tot de
C.P.N.,van welke organisatie hij slechts enige jaren lid was en waarin hij
nimmer een functie bekleedde, ondanks de invloed van zijn millieu trad
hij niet eerder toe omdat hij tegenover verschillende aspecten van het
communisme uiterst kritisch stond; hij trad uiteindelijk tot de communistische partij toe, aangezien hij meende dat de ontwikkelingen die zich
na Stalins dood openbaarde tot een fundamentele verandering van deco
beweging zouden leiden;
dat er al spoedig weer een verwijdering optrad tussen hem en de C. P,N.
aangezien hem bleek dat de continuïteit in het communisme op sommige
voor ondergetekende niet langer aanvaardbare punten sterker was dan de
ontwikkeling naar vernieuwing;
dat hij daarom in 1958 uit de communistische partij trad;
dat hij daarna de pogingen van enkele andere vroegere leden van de
communistische partij om door middel van de door hen opgericht4 Socialistische Werkers Partij een reële vernieuwing van de communistische beweging
te bewerkstelligen enige tijd om sterk uiteenlopende redenen steunde en
tot vermelde S.V/.P. toetrad,
dat hij in dit kader bereid was zijn adres als redactie-administratie-adres
te doen fungeren van een Internationaal Contact Bulletin dat zich ten
doel stelde informaties te verschaffen over de linkse stromingen in
verschillende landen;
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dat zijn bezwaren tegen de communistische beweging die vroeger vooral
tegen bepaalde verschijningsvormen gericht waren, van principiële aard
werden zodat hij eerst zijn medewerking aan bovengenoemd bulletin en
vervolgens zijn lidmaatschap van de S.V.P. beëindigde;
dat hij dus nu bij geen enkele organisatie meer is aangesloten hetgeen
overigens niet betekent dat hij geheel kritiekloos zou staan tegenover
de wijze waarop de democratie functioneert of dat hij een principieel
negatieve houding aanneemt tegenover alles wat er in de communistische
beweging geschiedt. Het resultaat van deze innerlijke ontwikkeling is
wel dat hij de persormlijke en geestelijke vrijheid als een zo hoog goed
heeft loren waarderen dat geen enkel doel z.i, de opoffering van deze
waarden rechtvaardigt.
Overwegende, dat ondergetekende toen hij zijn plicht tegenover het Vaderland vervullen moest,, zowel bij de strijdkrachten als bij de dienst BoB,,
zijn plichten nauwgezet en gewetensvol heeft vervuld;
dat hij zich als onderwijze in dienst van de Gemeente Amsterdam en de
Huishoudschool Pr. Beatrix heeft doen kennen als een enthousiast en toegewijd
ambtenaar wiens werk en houding werden geapprecieerd;;
dat hij zich als student heeft gedragen volgens de normen die meneen
toekomstig academicus heeft te stellen en gewetensvol poogt wetenschappelijk objectiviteit na te streven!
dat hij zich bij het door hem verrichte onderzoek heeft doen kennen als
een ijverig en conscensieus onderzoeker;
dat zijn publikaties zoals o.m. die in de NcR.C,, het weekblad De Groene,
het tijdschrift Te Elfder Ure en de nog te publiceren bijdragen aan de
Gids blijk geven dat hij tot een objectieve beoordeling van bepaalde contempe
verschijnselen in staat is;
dat hij principieel van mening is dat democratie alsmede persoonlijke
geestelijke vrijheid behoren tot de belangrijkste waarden die de mensheid
zich in de loop der geschiedenis heeft eigen gemaakt;
dat hij derhalve materieel noch ideel behoort noch behoren kan tot enigerlei stroming die"onze democratische rechtsorde wil vervangen door een
dictatoriale"-, zich niet bezighoudt met "staatsgevaarlijke activiteiten"
en evenmin een bedreiging vormt voor"objecten die door staatsgevaarlijke
activiteitenbedreigd kunnen worden, zoals de omschrijving luidt welkec
in het Parool dd„ 19 okt,19éj door een zegsman van de Binnenlandse
ïeiligheids dienst wordt gegeven en waarbij terzijde dient te worden opgemerkt dat een candidaat-assistentschap zauwelijks gerekend kan worden
tot de "objecten die door staatsgevaarlijke activiteiten bedreigd worden".
Yerder rekening houdende met de omstandigheid dat ondergetekende tot zijn
huidige standpunt is gekomen, zoal niet in conflict dan toch in voortdurende dialoog met het hoofd van het gezin waarin hij is opgegroeid, waarbij om geen misverstand te doen ontstaan moet worden opgemerkt dat de
fundamenteel democratische gezindheid en persoonlijke integriteit waarvan
ïï„Gortzak in zijn gezin immer heeft blijk gegeven ondergetekende lange
tijd heeft verhinderd in te zien dat het voor zijn vader in zijn gezin
beleden communisme niet identiek was met é.e communistische praktijk;
dat zijn loopbaan ernstig wordt bedreigd door de omstandigheid dat tekens
een blijkbaar tijdrovend antecedentenonderzoek noodzakelijk wordt geacht
(behalve dan als het er om gaat zijn militaire dienstplicht of B„B.noodwachtplicht te vervullen),0

O

dat een dergelijk antecedentenonderzoek in gevallen waarin het
voor anderen niet noodzakelijk wordt geacht ook wanneer het eventueel
positief uitvalt in die zin dat er uiteindelijk geen bezwaar tegen
een benoeming van ondergetekende zou blijken te bestaan - een
eventuele benoeming van hem in gevaar brengt. Men zal immers in die
gevallen in het algemeen de voorkeur geven aan die reflectant,
van wie men a priori zeker is dat niet enige maanden gewacht moet
worden alvorens men een bevestiging ontvangt of men hem in dienst
mag nemen.
Dit alles overwegende moge ondergetekende Uwe Excellentie verzoeken
maatregelen te treffen die er toe kunnen leiden dat het thansin
uitvoering zijnde antecedentenonderzoek zo snel mogelijk in voor
rekestrant gunstige zin worde afgesloten zodat hij tot candidtaatassistent aan de Universiteit van Amsterdam kan worden benoemd.
Mocht deze benoeming inmiddels zijn geschied dan wel indien het
onderzoek is afgesloten moge ondergetekende Uwe .Excellentie verzoeken maatregelen te treffen dat rekestrant in de toekomst in een
gelijkwaardige positie komt te verkeren ala/ andere solicitanten
d.w,z, dat men bij sollicitaties voor functies waarvoor gemeenlijk
geon antecedentenonderzoek vereist wordt ook voor hem afziet van
een dergelijk onderzoek zodat hij in zijn carrière niet zal worden
achtergesteld bij anderen, wier familienaam een minder turbulente
achtergrond doet vermoeden, Dit alles om de rechtszekerheid van
ondergetekende, die bij voortduring in zijn bestaanszekerheid
wordt aangetast doordat men hem a priorie oordeelt naar een naam
en vervolgens wellicht naar feiten uit het verleden, zo goed mogelijk
te beschermen o
Het welk doende,
w.g,W,Gortzak
(Wouter Gortzak)

C

Wouter Gortzak
Charlotte de Bourbonstraat 18 hs
Amsterdam^,. West
Telefoon JÜbÖSt 87.140
Gemeente Giro G 2708
Amsterdam, 2 november 19éJ

Hoogedelgestrenge Heer,
Hedenmorgen ontving ik een schrijven van de Griffier van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal waarin mij werd medegedeeld dat mijn op
24 oktober gedateerde rekest, waarvan ik TT een afschrift heb doen
toekomen, ter hand was gesteld van de vaste commissie van de BVD,
In aansluiting op bovenvermeld rekest moge ik U mededelen dat naar
ik gisteren mondeling vernam, de benoeming tot kandidaat-assistent
aan de(Gemeente)ïïniversiteit van Amsterdam inmiddels is goedgekeurd.
Ook Zijne Excellentie de Minister van Binnenlandse Zaken heb ik hiervan op de hoogte gebracht» Ik heb hem er tevens van op de hoogte
gebracht dat ik, gezien het principiële karakter van het rekest
en gelet op het erin vervatte verzoek, het ondanks de gewijzigde
omstandigheden op hoge prijs zou stellen wanneer het niettemin op
de voor dergelijke verzoeken normale wijze zou worden afgehandeld
zodat men mij een uitspraak terzake zal doen toekomen*

Met de meest*~lipogachting

STATEN-GENERAAL
TWEEDE KAMER

Wouter Gortzak
Ch.de Bourbonstraat 18 hs
Amsterdam-West.

Afschrift "bestemd voor de leden van de
vaste Commissie voor de B„V„D„

Amsterdam, 2 november 1963»

Hoogedelgestrenge Heer,

O

Hedenmorgen ontving ik een schrijven van de Griffier van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal waarin mij werd medegedeeld dat mijn
op 24 oktober gedateerde rekest, waarvan ik U een afschrift heb
doen toekomen, ter hand was gesteld van de vaste commissie van de
BVD, In aansluiting op bovenvermeld rekest moge ik U mededelen dat
naar ik gisteren mondeling vernam, de benoeming tot kandidaatassistent aan de (Gemeente)ïïniversiteit van Amsterdam inmiddels is
goedgekeurd. Ook gijne Excellentie de Minister van Binnenlandse
Zaken heb ik hiervan op de hoogte gebracht» Ik heb hem er tevens
van op de hoogte gebracht dat ik, gezien het principiële karakter
van het rekest en gelet op het erin vervatte verzoek, het ondanks
de gewijzigde omstandigheden op hoge prijs zou stellen wanneer het
niettemin op de voor dergelijke verzoeken normale wijze zou worden
afgehandeld zodat men mij een uitspraak terzake zal doen toekomen.

Met de meeste hoogachting,

C

w.g.W.Gortzak.
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Afschrift

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN

r
AAN

d« h*«r W.Sortzak
Charlotte de Bourbonstraat I8hs
J

Bijlagen:

Uw brief van:

24-10-1963,

2-11*1963
Onderwerp: P»fU.«St .

Directie

Hoofdafd.

Afd. Kabinet.

N r. 51 33 g

's-Gravenhage,

2

1963

antwoord op uw brl»v«n raa 24 oktober «a
2 noTembar Jl. d ««l ik U made, dat mij na onderzoek
ia ««bleken, dat é« Binnenlandse Veiligheidedienat
bij 9w benoeming tot kandidaat-as» is t ent bij d*
UniTör«it*it van Aasterdaai ni«t betTokken i» geweeat
BS MIRISTEH V1H BIÏÏHSNLAITDSE ZAKEN,
Toer &«xo t
BE SSCHETARIS-SENEBAAL,
(get.)A.H.Günther

Men gelieve steeds één zaak in één brief te behandelen. Bij beantwoording nauwkeurig het onderwerp, de dagtekening
en het nummer van dit schrijven vermelden.
S 2085I5V

\L

TWEEDE KAMER
Afschrift "bestemd voor de leden van de
vaste Commissie voor de B.V.D.

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN
Uw brief van 30-10-1963
nr.70900
Onderwerp requesten

VERTROUWELIJK

C

Aan de heer Mr.W.Koops,
Griffier van de vaste commissie voor de
Binnenlandse Veiligheidsdienst,
Binnenhof 1a.
Afd,KABINET
Nr.51894
's-Gravenhage, 2 december 1963

In antwoord op Uw schrijven van 30 oktober jl. nr„70900 betreffende
enige requesten deel ik U ter vertrouwelijke kennisneming van de leden
van de vaste commissie voor de Binnenlandse Veiligheidsdienst mede, dat
omtrent de requestranten J.G.Detiger en J.Lieuwen bij deze dienst geen
gegevens bekend zijn.
DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN,
Voor deze,
DE SECRETARIS-GENERAAL,
w.g.A.H.Günther

C

VERTROUWELIJK

Afd.KABINET

nr.51838

Onderwerp request W.Gortzak

2 december 1963

Met verzoek de leden van de vaste commissie voor de Binnenlandse
Veiligheidsdienst terzake vertrouwelijk in te lichten doe ik U hierbij
toekomen afschrift van mijn brief aan de heer W.Gortzak te Amsterdam..
Bij telefonische navraag is mij gebleken, dat door de administratie
van de Universiteit van Amsterdam routinematig naar elke sollicitant bij
de gemeentepolitie navraag wordt gedaan. Welke inlichtingen werden verstrekt is mij uiteraard niet bekend, doch aangenomen mag worden, dat
deze overeenkomen met de door de heer Gortzak zelf vermelde feiten. Door
het Presidium van de Universiteit wordt bij de beslissing over een benoeming al naar gelang de aard van de functie dit noodzakelijk maakt wel of
geen rekening gehouden met de door de politie verstrekte inlichtingen.
Voor de onderhavige functie van de heer Gortzak achtte het Presidium de
uitslag van een politiek antecedentenonderzoek kennelijk niet revelant.
Het inwinnen van inlichtingen naar sollicitanten geschiedt bij de
gemeenteinstellingen in Amsterdam naar aanleiding van de circulaire aan
de gemeentebesturen van mijn toenmalige ambtsvoorganger van 17 december
1951 nr.5926?Afd.A.Z., Bureau I.Kabinet betr. het zgn„Ambtenarenverbod.
DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN,
Voor deze,
DE SECRETARIS-GENERAAL,
w.g.A.H.Günther

AFSCHRIFT
MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN
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Uw brief van 24-10-1963
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2-11-iyoJ
Onderwerp request

Aan de heer W.Gortzak
,-n. -, ü de
j Bourbonstraat
-D
v
±.
A 18
-i o hs
v
Charlotte
. j. j
w j.
Amsterdam-West.
Afd.Kabinet

Nr.51838

's-Gravenhage, 2 decmmber 1963.
In antwoord op Uw brieven van 24 oktober en 2 november jl„ deel
ik U mede, dat mij na onderzoek is gebleken, dat de Binnenlandse Veiligheidsdienst bij Uw benoeming tot kandidaat-assistent bij de Universiteit
van Amsterdam niet betrokken is geweest.
DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN,

C

Voor deze,
DE SECRETARIS-GENERAAL,,
(get,) A.H.Günther

Onderwerp request
VERTROUWELIJK

Aan de heer Mr,¥0Koops
Griffier van de vaste commissie voor de
Binnenlandse Veiligheidsdienst
Binnenhof 1a.
Afd.Kabinet

Nr.51737

's-Gravenhage, 2 december 1963»

x—.
v_--

Ter vertrouwelijke kennisneming van de leden van de vaste commissie voor de Binnenlandse Veiligheidsdienst doe ik U hierbij toekomen copie van een request van de heer J.B.Westerwijk Bosdijk te
's-Gravenhage en het daarop verzonden antwoord.
Het Hoofd van de Binnenlandse Veiligheid deelde mij mede, dat
betrokkene bij die dienst volkomen onbekend is,
DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN,
Voor deze
DE SECRETARIS-GENERAAL,
w.g.A.H.Günther

-3Afschrift
Geeft met verschuldigde eerbied te kennen; Westerdijk Bosdijk,Jacobus,
Bernard, particulier, wonende te 's-Gravenhage, Ruinerwoldstraat 64
en tijdelijk werkzaam bij de N„V„E„N 0 A„F. , Laakweg 142 alhier;
dat hij de dato 1 november 1963? des middags omstreeks 16.30 een onderhoud had met den Heer E„Ruitenbeek, wonende aan de Erasmusweg 14? alhier
en eveneens werkzaam bij voornoemde ENAF N „ V „ ;
dat hij, na dit onderhoud tot de conclusie kwam dat hij en zijn gezin,
in hun gezamelijke woning, gelegen aan de Ruinerwoldstraat 64 alhier,
sinds geruimen tijd, dagelijks afgeluisterd worden;
dat middels een opname apparaat, het een en ander vermoedelijk
wordt op een band of plaat $

vastgelegd

dat deze band of plaat naderhand, onder ander in het bedrijf ten gehore
wordt gebracht;

c

dat de weergave evenwel van dien aard is, dat net slechts gedeeltelijk
en dan nog moeilijk kan verstaan, doch dat zijn Chef de Heer van Diem,,de
bedrijfsleider de Heer Braakman en de gewezen Sociale werkster van de
N„V„ENAF, mej„Hordijk, het wel zullen moeten kunnen bevestigen;
dat hij als gerepatrieerde Nederlander uit Indonesië,bereid is zich te
onderwerpen aan de Nederlandse wet;
dat deze omroepmethode schadelijk is voor hem en zijn gezin en derden,
die in zijn woning ter sprake worden gebracht;
dat het hem bekend is, dat personen verdacht van buitenlandse activiteiten,
afgeluisterd worden;
dat hij evenwel geen enkele buitenlandse connectie heeft;
dat, indien het voorgaande voortvloeit uit een of ander Regeringsvoorzorgsmaatregel,, hij het moeilijk aan kan nemen dat eveneens aan kamergeheimen
en andere huishoudelijke aangelegenheden,openbaarheid moet worden gegeven;

c

dat hij, indien het voorgaande niet het gevolg is van een actie van de
Binnenlandse Veiligheidsdienst, doch slechts gebaseerd is op het initiati'ef
van hem en zijn gezin vijandig gestemde personen om hen het leven onmogelijk te maken, hij niet zal aarzelen om de Justitie te verzoeken aan meerbedoelde activiteiten een einde te maken;
REDENEN, waarom hij zich tot Uwe Excellentie Minister van Binnenlandse
Zakc-in wendt,met het eerbiedig verzoek hem mede te willen delen of meerbedoelde afluisteractie voortvloeit uit een voorzorgsmaatregel van de
Binnenlandsche Veiligheidsdienst.
1s-Gravenhage,

5 november 1963»

Het welkdoende,
w.g„ Westerwijk

Aan den Minister van Binnenlandsche Zaken
Binnenhof 19
' s-Gravenhage.
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Afschrift

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN

UW brief van 5-11-1963
Onderwerp request

Aan de heer J„B.Vesterwijk Bosdijk,
Ruinerwoldstraat 64?
13-Gravenhage.

afd.Kabinet

nr„51737

's-Gravenhage, 3 december 1963

O

Naar aanleiding van Uw verzoek van 5 november jl. deel ik U
mede, dat de Binnenlandse Veiligheidsdienst bij de door U geuite
klacht niet betrokken is.
De MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN,
Voor deze,
DE SECRETARIS-GENERAAL
(get.) A.H.Günther
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MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN
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r
AAN
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de heer Mr.W.Koops
Griffier van de vaste commissie voor
de Binnenlandse Veiligheidsdienst,
lBinnenhof 1a.
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Bijlagen:

U w b r i e f v a n : • 50 _-| 0 _.
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nr. 70900
onderwerp: request W.Gortzak,

Directie

Hoofdafd.

Afd. Kabinet.

Nr.51838

'S-Gravenhage, 2 december 1963

VERTROUWELIJK

C

Met verzoek de leden van de vaste commissie voor de
Binnenlandse Veiligheidsdienst terzake vertrouwelijk in
te lichten doe ik U hierbij toekomen afschrift van mijn
Tarief aan de heer W.Gortzak te Amsterdam.
Bij telefonische navraag is mij gebleken, dat door
de administratie van de Universiteit van Amsterdam routinematig naar elke sollicitant "bij de gemeentepolitie navraag
wordt gedaan. Welke inlichtingen werden verstrekt is mij
uiteraard niet "bekend, doch aangenomen mag worden, dat deze
overeenkomen met de door de heer Gortzak zelf vermelde feiten.
Door het Presidium van de universiteit wordt "bij de beslissing
over een benoeming al naar gelang de aard van de functie dit
noodzakelijk maakt wel of geen rekening gehouden met de door
de politie verstrekte inlichtingen.Voor de onderhavige functie
van de heer Gortzak achtte het Presidium de uitslag van een
politiek antecedentenonderzoek kennelijk niet relevant.

VERTROUWELIJK

Het

Men gelieve steeds één zaak in één briefte behandelen. Bij beantwoording nauwkeurig het onderwerp, de dagtekening
en het nummer van dit schrijven vermelden.
fö 2085is v

Geadresseerde:

Nr.

Afd.

de heer Mr.W.Koops

Kabinet

51838

Blad nr.
2.

VEHTROÜWELIJK
Het inwinnen van inlichtingen naar sollicitanten
geschiedt bij de gemeenteinstellingen in Amsterdam naar
aanleiding van de circulaire aan de gemeentebesturen
van mijn toenmalige ambtsvoorganger van 1? december 1951
nr. 5926, Afdeling A.Z., Bureau I, Kabinet betreffende het
zgn. Ambtenarenverbod.

C

DE MINISTER VAR BINNENLANDSE ZAKEN,
Voor deze,
DE SECRETARIS-GENERAAL,
— VERTROUWELIJK.

C

127082M90

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN

t Ü

____

r
AAN de Heer Mr.W.Koops •
Commies-Griffier "bij de Tweede
Kamer der Staten-Generaal,
(vaste commissie voor de Binnenlandse Veiligheidsdienst)
.Binnenhof 1
Bijlagen:

Uw brief van:

C

Onderwerp: Request W.Gortzak

Directie

Hoofdafd.

Afd. KABINET

Nr.52173

•s-Gravenhage,2 januari 1964

Ter kennisneming van de leden van de vaste commissie
voor de Binnenlandse Veiligheidsdienst doe ik U hierbij
toekomen afschrift van de brief van de heer W.Gortzak dd.
24 december jl.

DE MINISTEE VAN BINNENLANDSE ZAKEN,
Voor deze,
DE SECRETARIS-GENERAAL,

Men gelieve steeds één zaak in één briefte behandelen. Bij beantwoording nauwkeurig het onderwerp, de dagtekening
en het nummer van dit schrijven vermelden.
& 231643»-41

Afschrift

Wouter Gortzak
Charl. de Bourbonstraat 18 hs
AmsterdamWest
Telefoon
87. HO
Gemeente Giro G 2708
Amsterdam, 24-xii- 1963
. t
\,

Hierbij heb ik de eer U de ontvangst te bevestigen van het
schrijven van de Secretaris-Generaal van het Departement
met de voor mij verrassende én verheugende mededeling dat
de trage gang van zaken bij mijn benoeming tot kandidaatassistent niet te wijten bleek aan enigerlei bemoeiing van
de zijde van de Binnenlandse Veiligheids Dienst,
Ik moge Ü mijn erkentelijkheid betuigen voor het onderzoek
dat U ter zake van mijn rekest heeft doen instellen.
Inmiddels verblijf ik,
met verschuldigde hoogachting,

c

Wouter Gortzak,

STATEN-GENERAAL
TWEEDE KAMER
Afschrift bestemd voor de leden van de
vaste Commissie voor de B.V.D.

MINISTERIE

VAN BINNENLANDSE ZAKEN.

Aan de Heer Mr.W.Koops,
Commies-Griffier bij de Tweede Kamer
der Staten-Generaal,(vaste commissie
voor de Binnenlandse Veiligheidsdienst)
Binnenhof 1a.

O
Onderwerp Request W.Gortzak,

Afdo KABINET

Nr.521?3

's-Gravenhage, 2 januari 1964.

Ter kennisneming van de leden van de vaste commissie voor de
Binnenlandse Veiligheidsdienst doe ik U hierbij toekomen afschrift
van de brief van de heer W.Gortzak d.d.24 december jl„
DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN,
Voor deze,
DE SECRETARIS-GENERAAL,

C

w.g.Günther

-2AFSCHRIFJ

Wouter Gortzak
Ch. de Bour"bonstraat 18 hs
Amsterdam -V/est
Telefoon 87„140
Amsterdam, 24 december 1963.

Excellentie,

o

Hierbij heb ik de eer U de ontvangst te bevestigen van het schrijven
van de Secretaris-Generaal van het Departement met de voor mij
veerassende én verheugende mededeling dat de trage gang van zaken
bij mijn benoeming tot kandidaat-^assistent niet te wijten bleek
aan enigerlei bemoeiing van de zijde van de Binnenlandse Veiligheids Dienst.
Ik moge U mijn erkentelijkheid betuigen voor het onderzoek dat U
ter zake van mijn rekest heeft doen instellen.
Inmiddels verblijf ik,
met verschuldigde hoogachting,
Wouter Gortzak.

