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T ' " iiottardaat 26 üotobor 1963,
*an do rubriek **ohter hot nieuwe,"

uoaehto «««r,
ftaar aanleiding van Uw verso ok om eventuele klaohton over do

to ui t on hot volgende»
sioh of

vader, een pionier vaa do modern* vakbeweging on S.J^A,*. waa in
ooa oivielprooea gewikkold mot do «tohoepvaart Yoroniging iéaid over lém
uur loon* Uit dit prooea vlooido voo^t ooa aeineed-preoedure togoa twoo
aanneaera vaa do &*A,JEU do horoa 2roo«t on nangaa, J*«« herem werdon vor*
oordoold «a mijn vador word ia 't gorooat goatold» J)o horoa gingen in Hoger
beroep «a werden vrygeeproken op «rond vaa vorgiaaimg.

ïot zover do foiÉoa»dio öw pari^g«aotoa Molifaiodfng oa aog volo aadoron
vaa do aoatralo A>n4 vaa £ran«j>ort*rb«id«r» loxaaoa bov«»tig«i.
iüjn. vador had du» gomaaoa* Woot U «at dit totokoado? Moagor oa MLttoro
anaoodo aot ooa goeia vaa so» kiadoroa* In allo groto bodrijron otond
hij op do «wart* ly»t oa koa aorgono «««k kr^gaa» &i vaa lollo ««aar hQ
nog nooit had goworJtt «tond aij op do »*arto «|ot. Jit «ord gooonatatoord
door ooa oloodvorvaato dio WJ vaa K«llo op hot kantoor «orkio.

u» vool «ooito kon bij aio loawboidor* m do goaooato-roMrvo workoa*
Maar ook daar aoeht hy aiot ItLSJvoa * O aooS Jrfij wtrd aiot oponlyk entolagoa*

aoa dood dit op ooa logo ploortigo aanior. Moa bood hoa kvaaio ooa vaat*
aaaatolliag aaa by do goaooato aottoardaa* üaawoor mo«»t hfj «erdoa gokoord,
ryj wrd afgokourd* Mot doco komriag aam mja vador goon gaaoogoa «a liot
«ioh door «ojn haioart» kouroa. ^oso ooaotatoordo dat at} tot *ijn «ovoatigoto
jaar s«aro arboid koa vorrlohton, < hy «ao tooa 44 jaar) üij kroog daarvaa
ooa oeariftolijk bo«M* oa tooad« dit aoa do g«aooat«3Jyko «rto. DO&O orkoado
dit,ma*r dan soa hij do «patadoroa aootoa l*t«n vonajdoroa* to$n vader liot
aieh voor operatie opaoaom oa do ohiroroh woog hom opottoad «at or aot hom
aeoot goboaroa oa tooa aljn vador oalwoorddo dat do apatojroa vorvl^Lord aoootoa
worden klonk hot «pottend! " ÜÊOB. aeot ik KO «oerat opflOokoa*M Tooa hy aa twee,.., A
hot «iekenhuia vorliot meldde hij aioh bij do arboidoroboora oa vernaa oaar f
dat hy reeds «aa oatalagoa voor dat htj naar hot siekonhoia giag* Mj^a vador
vroog horkouring aaa.aaar dit word geweigerd. Kg kroog wol eteun vaa .M. M» B.

£«n jaar later kroog hij ooa oproep voor do werirreroohaffing ia örewte.
itearvoor ooot men gekeurd worden. i»e doktor weigerde oohtor o4|a vador to
keuren.1* (Mat U Boaaar*M

éo doet aon ia oaa VrJtjo i^aaooratiooh £todorload»al« aoa opkomt voor
tójn roohtoarkaa aon thoorotiaoh a^a roohtoa krijgoa,a»»r ia do prao-tójk wordt
aoa aot lafhartige aiddoloa kapot gomaakt»
-Maar dit behoort tot hot verleden- «alt V aiaaohien eegge&9-£iu do WJü vaa
JUÜKUÜ ia aaogoaoaoa worden do roohtopoaitio om lovetuibooohouwing vaa iodoro
borger goroapootoord on boaehoaad* * Ook dit ia aloeata theorie, de praotQk
ie andera* O aokor, mom mag oom t «ndore levanaboaohouwing or op nahouden,

maar ala aoa dit op logalo wijze uit «il leven wordt do toegang maar allo
overheideinatellingen om groto bodrfvom go weigert» iedere aogolijkheid om «oa
behoorlek bootaam to krygom wordt hom onaogolijk gajaaakt*

&4Jn vador la in ar&oede goatorvom on aüa omdato »oomvdi« doaelfde
vootatappoa volgt ala i^a vador ondervindt dosolfdo togonwerking*

(Jok ik verkroog verkreeg mijn politieke aoholing ia do S.D.A.P. en inatituut
vaa Arbeideraontwikkoliag on maakto zolfa nog dool uit van hot beatuur vaa
dit inatituut» Toon do partij oehtor «om ander Jaaje aantrok bloof ik oohtor
trouw ««n m||a boginaelen* Ha do oorlog «aa ik modo opriohter vaa do JB.
(niot to yerwurren aot do huidig») lm 1946 mom ik ala puiaraimor fdool
oom literaire pr̂ 8vraag*uitgo«ohrovoa door do gomooato üottordem onder hot
mô te -Arboid Adelt»- om behaalde do eerate pr0o« &• «hof op hot kantoor van
atadatiamorhaia intereaaeerde aioh voor m*J om adviaeerde «U to allioiteren maarff



«•n kantoorbaantje op het «tadetimmerhaia.Ik »ehreef een behoorlijke brief
en gaf hem aan de «hef, die hem met een aaaoeTeling van «JJn kunt sou OT«r-
handigen* Beaultaat KI Hl L. 2»lf » «M ik niet ««n» een antwoord waardig.
20 kwam Ik weer in d« naven terecht. Ik werd in d» kom gekexea «n Ter-
rieate mijn taak naar eer «a geweten. JJageltfk» waakt* ik ervoor dat de
arb*id*Yoerwaarden wxxaamz werden gere»p»ot*«rd,wat eau hopeloze taak wa»,
j)aar ik «treed met open viaier»werd ik Wj d* werkgever» al» eea gevaarlek <
tegenataader beoohouwd.taenige eaaa aooht mij niet meer aannemen.Self* de
iüreotewr T» d* S.T.a. waaroahuwde mij. da t ik ToeraichtigeT meeat optrede*
al* ik ageerde tegen mi«t»e»tamdea«s*ala overtredingen van de veiligheid «a
aüjn BMK ni«t ^ktnd m»«at &ak«ntA.w.c. «p ••& aoht«rtak»« maai «r. Maar in
«n. T*4}« Saderland mag man t*4fe »p WSfZSEî UI «Je* r»or eijn WETTICJJö b«lang«i

de Wïf werd oohter eea loepje genomen*2o heb ik aelf» de politie
.. dwingea de WBS te handhavesu Bit gebeurde op een »inaa»appelboot

van de ürma van ieeveren, J)e fraitwerkor» werkten teem dag «m aaekt aohtor
6én stuk en «loegon aioh TO! trot» ff de bor»t,dat eg de velgeade dag en
do reatereade naeht neg door «reden Wijven werken, ik werkte toea in de
naoht en belde em 10 umr de aroeidoiavpeotie op»Boa» beleefde eea enderaoek
in te «teilen* Daar aam ik geen genoegen mee*mea meest direot optreden.
Jaar veelde deao inspecteur niet veel veer em verwee» me naar eea hogere
ambtenaar* (af Bohuiven van de verantwaordeljjkaeid) Ook do«o had geea meed em *

ep te treden en adviseerde au net hoofdburoam vaa politie op
te bellen.-öe politie weigerde aanvankelijk in te grijpen» aolf» niet teen
or op aandrong, da t hier niet alleen de TOS werd verkracht ,aaar eek d* vel-
ligheid ia gevaar werd gebraoht. jsor»t toea ik dreigde do Heet otil te
laten leggen*gaf mem toe direot oom enderseek ia te atellea en werd er
ind»rda4i preo*»-vorbaal opgemaakt om worden de firma on de arbeider» met

Vele Tan doae gOTallon hebben plaats gehad on stempelde mg* die niets
•meers deed dam optreden togen de Torkreohting vaa do arbeid»veorwaard»n
em Toilighoid in de haTon* al» een gevaarlijk indiTidtuAl» enkeling was ik
niet bij maoht* doae wanteoBtanden te be»trydon,In plaat» vsm vermindering
wort het steeds «loehter on op do duur wa» hot belachelijk ertegen t» afleren.

9e firma ï*H*M, trachtte mij,bij mende vaa de Heer Boaomer(per»one«lohof),
enaehadelfjk t» maken, door *3j «en oaant;}e asa te bieden els vortrouwingsaem,
hetgeen ik botweg weigerde*
Kaast de str$d em ast bestaan hield ik m*J ook beaig met cultureel werk.

£»er eigen stadie wist ik m$ op te werken als momdhaTneni oor-Tirtuoo» em
dirigent «m behaalde ia 1955 het Biateniooh w»roldkaapioon»9hap. Met enige
medoaeliBton werd ik geimlaigd deer Hohner-HoUend. De gehele arend werd
deer de A.7.SUO. «^genomen maar**..... niet «itgeaendaix* waarom niet?

Aohtoroonvolgen» behaalde ik hot wereldkampioen»ehap 4» Betterdam,
ïiaxemvargyom ïallanaaCItalil) Ik maakte d«boat veer de K.H.O. tot Teil*
toTredonAeid vsm Marinu» vaa *t VmA»maar**«*** geea optreden. Waarom niet?

Ik nam deel aan de auditie vsm de Oprechte Amateur «u behaalde in de hole
finale de eerste prtjs «a kwam das in aaamorking em veer de Badio ef X*T«' •!
te treden maar**.,., d* uitnodiging bl**f uit*Waareat
In het orgaan vaa de Oprechte Aaatear kreeg ieder lid net reeht om een gratis
adTerteatio te plaateen. Ik wilde ven doae gologonheid gebruik makam en
stmarde een, adverteatie in voor een amateurpianirfc o» «ü te begeleiden.
i>e»o advertentie werd nooit geplaatst, iaarom niet?
Has» aaftloiding Taa mijn 50 jarig jmbil*umr»taurde een beatoaufdor van
MedmlaHv eem reoentie uit het üui4en(d» hole Toorpaglaa) naar de roda«tie
van de Oproohte Amateur met het verseek een artikel aan dit bolangrijk* stak
amateuriirae te wMdea* Met geea woord word erover goropt* Waaremt^c

Ia Movemeer 1961 werd ik «pgenemen in het auid*ral*kenhui». Als lopend
patiënt speelde ik daar ep de aaal en in het verblijf van de patiënten*



£o saaidoktor Torzooht mij mot m*Jn orkoöt in hot «iokoahuio op to trodon*
Ik wao gaarao ooroid «n oohroof oom briof aan d« Biroctrioo. Hot Toraook
word gowoigord,waarom? fi*J gobrok «mi poroomool «a do «aal in ordo to makon.
Ëom goxooht argumomt Tolgono do doktor,hoofdcaotor «a Torplogond porooaool.
Xoon ik op oon koor opooldo in hot pationtoaTorbliJf,paaooordo ooa doktor
Tan do Polio-afd, m Troog «Ij of ik Toor do Polio-pationtoa wildo opolon. Ik
wild» nioto lioTor om Tor«ooht hom toootomming «o Tragoa Wj do Mrootrioo.
Koomltaat. »ihil. Xolf• «««n antwoord.
Kaar aamloiding Tam hoi 10 jarig feootaon TOB, Modalatio, oon roroniging, dio op
oulturool tox*oia *««r r«rdl*n»t«iyk w«rk hooft vorriehi on «marvoa ik
dirigont ooxL»Tox>cooht hot eootmur oom ouooidlo «an hot frino Boxnhord 7ondo.
(.Dat oioh tr tooh op bozoopt böT«i aUo poxttjon to o taan)
Indordaad karogwa wü do tooooggiag dat ono word toogosogd do •«» TOH 550
gttldoa als gift «a 400 galdoa al» roatolooo Tooraehot,
Mot dagoliikoboataar had do oonoopton voor de torugbotaling al «otokond, doeh
T«rd«r word or nioto mooy ran reraomon* M» feoao» «r ia Modtaatio two« govalloa
TOOV ran dionotwoigoraara. Hoo«otwaa»oohünliik i§ dit do oopsaak.dat M» do mum
•aboidio woifort vit to eot»loa*(Yo* «OTO& all* partijon «ooprokon)
i>at non niot oono do aooito noomt oon «oargamontoord antwoord to goroa,
gotttigd hot iMmorolo karaktor dat >éa toatoonoproidt.

O» goaottdhoidorodomoa moot ik ran. ooyoop rorandoroa. üaar ik ruim 40 |aar
Boadhanumiooi-Xoo gooff aam do jovgd on mon oooig io op do ooholon faoulta-
tiof hot mondharmoniea in to voovoa op do oeholan tvaofttto ik oom aanotolling

do gOKOOAto to Toxintigon* Ofoohooa ik goon aoto boait kon ik tooh Hog«»
op ooa oucô arono yraotök. i>« Hoor ïloiotorloo, lid raa do tvoodo kamor voor

lwaa ze wolwillond Toor a|| to ond«r«ooion of ik aondor aoto «oroohtigd
waa om mondhai»onioa~loo op do ooholoa to goron* Juridiaoh io or goom
«nkol «OBwaar «a fe« gaf »AJ do ««ad j* iol| ia rorMndiag to otolloa *ot do
itoor Mfpommorot* Mt hoo ik goaaoa* Mot rolo roi»onti«o om rot orontioo
Taa tookondo auoioi hol» ik do Hoor Dioponhorot goaokroTon, üli «a» op 18 Juli
19*5. Ia Soptoabor had ik nog goon ontwoerd ontrwagon, loon boldo ik do
üoor 3maling opCinopootour voor muBiokondorŵ o op do ooholon.) om roraooht
hom om oom ómdorhoud* Ĵ oso hoor wao Tollodig op do hoogto mot mijn oollioi-
tatio on Tort«ld« m$| dat ik goom aoaotolling kroog omdat ik goom aoto had.
Up Mijn. eoworingfdat hot juridiooh aiot roroiot word kroog ik ton antwoord
dat do gomoomto hot rooht had oadorŵ a karaahtoa somdor aoto to «oigoron.Wol
mooht ik loagoron op do Wj*ondoro ooholoa. Aohtoraf blook oohtor dat or
drio kraohton condor aoto waron aaagoatold.
fiooAorond zdjn hior do volgomdo foitom (Of toorallighodom)
A* Mot mogorom Tam rn̂ m «ollioitatio*
£. Hot niot «it»«ndon van do huldiging» avondv.d, JuY*£.<l*
C. Hot uitblliron van hot aanbod om roor do K.E.O to •polom

i>. Hot «nmotiTOovbaro godrag Tam do Opro«hto Aaatour( A.Y.ÏUÜ.)
£. Hot onb.grüpolljk optrodon Tam do iirootrioo Tam hot ̂
ï.ütt woigorom Tam do tuDoidio T. h, Prino Bemliardfoado.
&• Mot om*proohto godoo Toado horon Biopomhtrat om

Jp do Traag i» «Aohtor hot ̂ iouwa» mmvfckz -wordt or Tool «obrttik gomaakt
Ton hot r*«kt om Wj do botroff oixdo kamoroommisaio to protootoron?- kwam
do T«rond«r« tolling» dat mon dat aiot dmrft*
Indordaad dmrft «om dat niot, omdat mom goom oo«M««m hooft, ïogon «om laag-
hartigo oa*ioHt*aro Ti^and kam mom mooilijk bow^Bom ToriaaoloaJloa kam do
*'Il?! »iffc Jïfwtóaldigom.mli ia oakwotob*ar,maar mom kin haar mol oelmldlg
aahtwA^omaat «y boctaat m maar dool io om Toor d* Toilighoid Ton do «taat
to iaalc*tt« Bot bogrlp *öoTaa» TOOIT do roillghoid Tam do ataat.» i» oohtor
ceor rokbaar. Wat wrtaat moa oroador?
aio ton arooidor Toor z'n roohtom op komt? Ia dat ataatogoraarlik?
I o hot popmlair wordom door Sadio on f. V. otaatogoraarlijirf



Ia kat garan raa nttAiakaadaniya ataatagafaari
Of ia mm taf Aat ik taraal aavala ImaaA kigk a; da JavfAf aa Ja ,daa
ia dat ta batrauran,want aan aaat|* mara*l kan Aa jav«A baat fakmikaa ala

dig« baüéremaaa «n gvmnl^kt bMYay«l«fty4i« M
Al. m«a dit •taat«««Tm«rü|k a*«it «an Ha 4k WJ8 taf ik

HJk
u* xgaa i«r«x raa -Aahljar h«t K$«nna*»ia« U d«

tmrlg and«rcoalcv»amdar TanrinlriBg aan Aa ap«nb«arh«id
»dan kan-ta g*ran»dan kan Ik aat let bftogata raapaot Taar Uw hauain*

dêza bri«f «Kutaartakaaam aat Aa aaaata

Wc&hnurta LaaiEvjajttwtAateiaat T Battardaa 20
,S. jpc faaf da »a«d nag aiat ap. Sk kak a.l. aa* attaahkldig

£aa9ËraTan.lior«al7«raatiM^fd.tia1i ««amaaiift i* Aaa* aan daakwa-Uga
a& T«rkaay\»aajr «**akt* Xk ka» baniaawd af dia vardarfaltfka

aak k^ Aa nit^arara ia Aaavgadinnignu
f.üaurt».
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V öeaühta Heer*
Hlexaede vraag Ik Uw aaadaafct roer dt volgende klacht.

Op 25 Q«t*J»l« «tuurde ik aangetekend «a geedverpekt et» munuBorlpt naai-
de !**»* Btïle. Het aumwarijrt werd fetttkadigd afgeleverd.

Op 29 Oct* naaide ik net pereapniyir terug. fbaitgtkeatu k««k ik h*i n* «n
«B« MÉkwi T»nd ik h«i «idd«n tuavcn At
i,d*t hy h*t mmnuaorlpt nirt

m*tt ••& WJ d« P.T.Ï. lt«t y«k h«rt«i 5*ojp«nd «A d* Inhoud
JU i b«t«k«tt* »ol«aadiag T
AI* i>i»d«rl«nd*r a«hi ik

«p«il4jk«(du» «f v*ftig« wija») w»«f t» ftw« Nu li*fc ik op 26 Oot. • m
1>ri*f iitt kla«ht«a «r«r d* B. V, J). (Btnn»nl«id»e V«iltgh«id»di«iBt) g*««h»-
T«a na«r d* f»T«xubTi«k "Achter k*t 3xl«aira* T«B d« Y.A.&.A. li« gt*ft >i| im
dt »«k»rh«id, d»t Mk d««» Dvi»f ui t i i» ead«r««h«pt?

Mu i» hetge*a ik «ölurüf lMMif«iI «MV i«d«r««n,du» ook TOOÏ d« B»T»B»y«aat
8«bit*lMk« ««do* «wsht ik b«n«i«ö sjja vtardigb*!* »!B »ea«. Toot g«tft

in s$a inU«A« A»*n «a

d* Ï.Y.(A«lit*ï- h«t Nieuw* 24 Orfc.) «*rd tr l»w««ri,da-k a«n
durft xdt«n v»»r d* l»tr«ff«nde k«atar«naBl«Bi«. Hi«r ia ge«i sprake van

d*r*,*atr raoi «nmacité £• S.V.J3. i» «tagrtf ¥emr.
Al» «xwiBunit gtlNmikt -art bet VWMMHMM* j^mucr v^er d* •t*at«T«i3.igii«ld.

Nu heli ü «^ mffrrr»a«<ljB«n ik M «TMtfllJk TOOIP d* «t*»*?
Ik b«n in hart «n niertn p«oifi«i, a«t fegrip MA» h«¥ ik »

Ik r«*p«e*««z> mlle (»«d* « iuuMhpcn ia d*
Ik Iviwkt «f| el» m«na te f«dwi«in tk vcrw? tikt p»jbit*lt 4«

40 jat» atttd ik a$(f»» -öee) btidg aai «al wretl werk vaor dt Itagd*
Ie dit gtdxag ataatagevaarlökT Wat aag aan dan wel ia tnse de»ter«ti»ehe

atatataaptfi? Allee alikken wat aan tna vtptraentttld? Het
geyeel vaa tlganwaardt «a ala aarioset te dt«atm»2ta aaar (stele atm

vun v jn^mtjl
baaien ia het niet tent at kwaad, ala at» ayn ttrreaptndentle

<pw»mM«vrvf wtllitht ateekt atn. er wart van tp,ala atm tenainate het «as*
gtctgdt fOnder«eek alle dingen en betórad net gtede.- oprettt tttyaat en
«een gtatmt daden er eehter makt*

Hepende.dat 0 dt ernat van dit eohrljven ter harte neeat
vtrel^f ik

ieeuwenatelnatrmmt ? fiatterdam 20*
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itotterdam 31 üctober 1963.

.aan de Kameroommissie.

b-eachte commissieleden, /J Aj
zend ik ü de copieSn ran "brieven die ik heb verzonden naar

de desbetreffende instanties» in verband daarmee verzoek ik u beleefd

om een persoonlijk onderhoud.

in afwachting
Hoogachtene

W, beurtz iieeuwensteinstraat 7

Kotterdam 20.



MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN

Bijlagen:

r
AAN de heer Mr.W.Koops
Griffier van de vaste commissie
voor de Binnenlandse Veiligheids-

dienst,
Binnenhof 1a

Uw brief van: 15-11 -'63
nr. 91002

Onderwerp: W . Geurt J5

Directie Hoofdafd.

AH. Kabinet Nr. 51934 III

12 december 1963

c

In antwoord op uw brief van 15 november jl.

nr. 91002 betreffende W. Geurt z bericht ik u, dat

door de Binnenlandse Veiligheidsdienst nimmer

enige informatie omtrent betrokkene aan derden

werd verstrekt. Evenmin is de beschadiging van

het door hem aan de firma Bolle toegezonden

manuscript aan activiteiten van de dienst te wijten.

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN,
Voor deze,

DE SECBETAHIS-GENERAAL,,

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

/R 231643*-41
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A i L \ v ̂  **
±tütterdam

., i
de vaste commissie voor de Binnenlandse Veiligheidsdienst

van de tweede
ueachte uommissie-leden,

uw antwoord op mijn klachten over de Jö. v.D. heeft mij geenszins bevredigd,
eerder versterkt in mijn vermoeden,dat de ±>. V.x». mij tegenwerkt.

Vermoedelijk hebt u inlichtingen ingewonnen bij de 13. v.u.,dit is echter
bij de duivel ter biecht gaan. wilt u een serieus onderzoek dan moet u bij
de instanties zijn,die over mij zijn ingelicht;b.v. de Directrice van het
Duider ziekenhui s; de A. V.-tuu.jde x .T. 'i:. ,en het rrins Bernard J'onds.
Bovendien zou u enige steekproeven kunnen nemen bij enige grote Kotterdamse
firma* s of mijn naam op de zwarte lijst staat.

De aard van Uw antwoord heeft niet alleen mijn gevoel van onveiligheid
niet we ggenomen, maar ook het vertrouwen in Uw commissie geschokt. Immers
door mij het advies te geven om nuj tot de politie te wenden, geef t blijk, dat
ook U van mening bent,dat mijn klaohten niet tot de toevalligheden behoren.
Ook het door U aan de J?ers gegeven rapport wijst in deze richting. Is het
dan wonder,dat ik de gedachte koester,dat u de B.V.D. tracht te sparen?
Maar wat voo» een waarde heeft dan zo*n commissie? Waar blijft dan de vrij~
heden van de zogeroemde democratie?

Hopende dat u de moed zult hebben,alsnog een objectief onderzoek in
te stellen,verblijf ik

Hoogachtend W, Geurtz
.ueeuwensteinstraat 7 .Rotterdam 20.
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Naar aanleiding van het mij in afschrift toegezonden
schrijven van de heer W.Geurtz dd. 17 januari jl. deel ik
u het volgende mede.

De heer Geurtz verzoekt nadere informaties in te winner
bij diverse instanties waarvan hij meent te weten, dat zij
omtrent zijn politieke antecedenten zijn ingelicht. De
Rotterdamse politie deelde desgevraagd mede nimmer -buiten
de B.V.D. om- inlichtingen omtrent betrokkene aan derden te
hebben verstrekt. Aangezien de B.V.D. met de P.T.T. relatie
onderhoudt bestond de mogelijkheid aldaar informaties in te
winnen. Van de zijde van dit bedrijf werd met stelligheid
verklaard, dat de naam van de heer W.Geurtz volledig on-
bekend is.

Van de heer Geurtz is slechts bekend, dat hij in het
verleden met een zekere regelmaat muzikale medewerking
verleende aan bijeenkomsten van het Onafhankelijk Verbond
van Bedrijfsorganisaties en van de groep van Vrije
Socialisten. Beide groeperingen zijn radicaal ingesteld,
doch van geringe betekenis.

De moeilijkheden welke de heer Geurtz meent te onder-
vinden vloeien kennelijk niet voort uit enige ambtelijke
activiteit.

Ik verzoek u de leden van de vaste commissie overeen-
komstig het bovenstaande in te lichten.

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN,

VERTROUWELIJK

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

J& 231643*-41
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Naar aanleiding Van het mij in afschrift toegezonden schrijven
van de heer W.Geur'tz dd.17 januari jl. deel ik u het volgende mede.

De heer Geurtz verzoekt nadere informaties in te winnen "bij di-
verse instanties waarvan hij meent te weten, dat zij. omtrent zijn
politieke antecedenten zijn ingelicht. De Rotterdamse politie deelde
desgevraagd mede nimmer - buiten de B.V.DiOin - inlichtingen omtrent
betrokkene aan derden te hebben verstrekt. Aangezien de B.V^D. met
de P.T.T. relaties onderhoudt bestond de mogelijkheid aldaar informa-
ties in te winnen. Van de zijde van dit bedrijf werd met stelligheid
verklaard, dat de naam van de heer W.Geürtz volledig onbekend is.

Van de heer Geürtz is slechts bekend, dat hij in het verleden met
een zekere regelmaat muzikale medewerking verleende aan bijeenkomsten
van het Onafhankelijk Verbond van Bedrijfsorganisaties en van de groep
van Vrije Socialisten. Beide groeperingen zijn radicaal ingesteld,
doch van geringe betekenis.

De moeilijkheden welke de heer Geürtz meent te ondervinden
vloeien kennelijk niet voort uit enige ambtelijke activiteit.

Ik verzoek u de leden van de vaste commissie overeenkomstig het
bovenstaande in te lichten.

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN,

w.g,E.Toxopeus
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'e-ttravenhago, 14 april 1964.

Be Beer
Irfseuwensteinstraat 7*
's-S H A ¥ S I H A g S,

Geachte Heer Seortz,

c; Hierbij heb ik de eer 9 in antwoord op ïïw aader
raa 17 januari 1964 m«de te delen» dat de raste Coïsmiasia roer
da Binnenlandse Veiligheidsdienst uit da Tweeda laaer dar Stat»a~
GaaaraAl alsnog nadere iBlichtiiigeii he«ft ingewomaen welke
slechts hebben beTsatigd vat ut ¥ reeds eerder meded««lde, nl* dat
de B*T*S. aiomer enige iafoxaaties omtrent 0 aan vie eek Teratrekt
heeft» noch zioh ooit in enig ander opzicht «et 7 heeft bazig
gehouden*

Hoogachtend,

(Dar* A.Yondeling)

Yoorzitter der C OME»! s si e.

4051 19*
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