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Ter herinnering aan Wouter Gortzak (1931-2014)

Paul Kalma

‘De reus is geveld.’ Zo luidde een allereerste reactie vanuit het wetenschappelijk bureau 
van de Partij van de Arbeid, de Wiardi Beckman Stichting, op het overlijden op 26 
september 2014 van Wouter Gortzak. Ze kwam uit de mond van een secretariaats-
medewerker die hem – bijna veertig jaar geleden – nog als directeur heeft meegemaakt. 
Haar beeldspraak van de reus, dat wil zeggen van de vriendelijke, zachtmoedige reus 
zoals we die uit het werk van Roald Dahl kennen, lijkt me zeer van toepassing. Wouter 
was een grote, markante man, die scherp kon analyseren zonder zijn zelfrelativerend 
vermogen te verliezen. Een man bij wie kritiek en humor samengingen en bij wie lei-
dinggeven en samenwerken dicht bij elkaar lagen. 

Wouter heeft in zijn werkzame leven verschillende functies vervuld op het raakvlak 
van journalistiek, politiek en wetenschap. Hij groeide op in een communistisch milieu 
waarmee hij in 1957 brak, en waarover hij later Kluiven op een buitenbeen schreef. Na 
een studie geografie in Amsterdam werkte hij ruim tien jaar als redacteur van De 
Groene Amsterdammer. Hij was van 1975 tot 1981 directeur van de Wiardi Beckman 
Stichting en daarna zeven jaar lang hoofdredacteur van Het Parool. Vervolgens werkte 
hij als freelance publicist en werd hij voor de Partij van de Arbeid actief in het stadsdeel 
Amsterdam-Zuidoost. Van 1998 tot 2002 vertegenwoordigde hij de pvda in de Tweede 
Kamer. In 2003 verscheen zijn boek Nederland-Suriname: de herkansing.

In deze bijdrage concentreer ik me op zijn directeurschap van de Wiardi Beckman 
Stichting. Ik wil graag duidelijk maken waarom leden van de toenmalige wbs-staf 
zulke goede herinneringen aan hem bewaren en zijn dood als een echt verlies hebben 
ervaren. 

Wouter heeft het wetenschappelijk bureau van de pvda in de tweede helft van de 
jaren zeventig vernieuwd en vooral een stuk opener gemaakt. Meer een centrum voor 
onderzoek en debat, met terugdringing van traditionele organisatievormen (de vaste 
‘secties’ die de wbs kende) en met een sterke toename van het aantal rapporten, ach-
tergrondstudies, discussienota’s en conferenties. Over stadvernieuwing, beheersing 
van de technologische ontwikkeling en cultuurpolitiek; over Afrika en Duitsland ten 
tijde van de Rote Armee Fraktion; over de verhouding tussen partij, parlement en acti-
visme, en nog heel veel meer. 

Ook het maandblad Socialisme & Democratie onderging grote veranderingen. 
Het was een kwalitatief goed, maar wat statig periodiek, waarmee de wbs zelf wei-
nig bemoeienis had. Wouter kreeg als directeur het redactiesecretariaat in handen 
en betrok stafleden bij de inhoudelijke vormgeving van het blad. Nieuwe, opinie-
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vormende rubrieken, vertaalde artikelen en interviews gaven het een veel pluriformer 
en politieker karakter. Op die manier zette Wouter zijn journalistieke expertise erg 
vruchtbaar in. Hetzelfde gebeurde bij de evaluatie van de regeringsdeelname van de 
pvda. In 1978 verscheen De kleine stappen van het kabinet-Den Uyl, opgebouwd uit 
interviews met de pvda-bewindslieden door onafhankelijke journalisten. 

Al die vernieuwingen zorgden ook wel voor enige wrijving. Bij S&D bijvoorbeeld 
kreeg het feminisme ruim baan, maar werd voor Wouter een grens overschreden toen 
redacteuren elk concept-artikel langs de feministische meetlat gingen leggen. Het con-
flict werd bijgelegd en een van de betrokkenen stuurde een inschikkelijke brief, maar 
wel met de aanhef: ‘Beste Wouter Olifant’. Daarmee werd hij overigens met eigen munt 
terugbetaald. Ironie, bescheidenheid en een zekere verlegenheid gingen bij Wouter 
samen met een woordgebruik in kleine kring dat nogal geprononceerd van karakter 
was. ‘Christus-te-paard’, ‘met-het-zweet-in-de-bilspleet’, ‘een ongehoorde oliekoek’, 
uitdrukkingen (er waren er nog veel meer) die bij zijn afscheid van de wbs in ‘Wouters 
vloekenboek’ bijeengebracht zijn.

Wouter Gortzak in zijn werkkamer in 1988 [foto: hollandse hoogte – peter elenbaas]
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Ik keer terug naar Wouters inhoudelijke rol als directeur. Typerend daarvoor was 
de vasthoudendheid waarmee hij de zelfstandigheid van het bureau verdedigde, tegen 
de druk om het vooral ‘dienstverlenend’ aan de pvda te laten zijn. Vragen en suggesties 
van de partij, merkte hij daarover in een jaarverslag op, worden uiteraard serieus geno-
men. ‘De wbs is geen verzameling van freischwebende Intelligenz.’ Maar: de wbs is ook 
een wetenschappelijk instituut en dient ‘de vrijheden […] te hebben die (daarvoor) 
van essentiële betekenis zijn’.

Minstens zo opvallend was de vrijheid die hij zelf jonge wbs-medewerkers liet, en 
zijn vermogen om van de staf (bij een hoog individueel eigenwijsheidsgehalte) tege-
lijkertijd een samenwerkingsverband te maken. Stafvergaderingen dienden daartoe – 
met veel gezelligheid, productieve discussies en af en toe ook wat oeverloosheid, om 
in december 1976 (het was mijn eerste stafvergadering) collectief verrast te worden 
met een doorwrocht sinterklaasgedicht van de directeur. Joop van den Berg, Wouters 
opvolger bij de wbs vanaf 1981, bracht diens kracht na zijn overlijden mooi onder 
woorden. ‘Ik heb’, zei hij tegen mij, ‘indirect veel van hem geleerd. Je taak je medewer-
kers te beschermen en je opdracht van al die eigenwijze mensen een club te maken.’

En dan Wouters eigen werk. Hij was niet de man van het ‘grote boek’, zoals het 
bij de wbs werd genoemd. Wel de schrijver van tal van verhelderende beschouwin-
gen, later verzameld in Alledaags socialisme. Een mooi voorbeeld daarvan is zijn essay 
‘Publiek, kunst en socialisme’. Hij trapte daarin tegen menig artistiek been met de 
stelling dat kunstenaars die met hun werk de maatschappij willen hervormen, best wat 
communicatiever in hun vormgeving zouden kunnen zijn. Maar het stuk bevat ook 
een scherpzinnige analyse van de hindernissen voor een verdere emancipatie van de 
arbeidersklasse, waaronder een overmatig hoge waardering van academisch en hoger 
onderwijs. Die hoge waardering impliceert een lage waardering van alle niet-intellec-
tuele beroepen. 

‘Gelukkig’, concludeerde de schrijver, ‘dat er nog steeds geen gelijke kansen zijn. 
Want daaraan kan een timmerman de zekerheid ontlenen dat het niet zijn domheid of 
gemakzucht waren die hem verhinderden architect te worden.’

Zo’n uitspraak brengt me, tot slot, bij Wouters wijze van schrijven. Hij beschikte, 
zoals de uitdrukking luidt, over de gave van het woord. Wat hij schreef getuigt van een 
zekere zelfrelativering, die polemiek allerminst in de weg staat, is wars van pompeuze 
taal, en is soms gewoon prachtig geformuleerd. Neem een artikel uit 1979 over de Rot-
terdamse havenstaking – en vooral de eerste zin. Toenmalig collega Marnix Krop en 
ik konden er, terugblikkend op Wouters leven, opnieuw enthousiast over worden. Die 
eerste zin luidt: ‘Albeda is, behalve minister, een redelijk verstandig mens.’ Waarna de 
auteur ingehouden maar trefzeker uithaalt: ‘Toch had hij, meen ik, ongelijk toen hij de 
Rotterdamse havenstaking een incident noemde.’ 

Zo een artikel beginnen – het is een van Wouters eigenschappen die het gemakke-
lijk maken om ons hem, bij al de gebreken die hij ook had, met bewondering en met 
warmte te blijven herinneren. Of om zelf de Albeda-formule maar te gebruiken: Gort-
zak was, behalve journalist, politicus en onderzoeker, een heel-erg-echt mens.
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