
EEN VRIEND 
STELT ZICH VOOR

In deze rubriek wordt aan een van onze leden een aantal vragen gesteld

René Glaser, 1951

Geboren in Nijmegen.

Doctoraal Staatkundig en Europees 

Recht, Universiteit Leiden.

Medewerker Tweede Kamer, kabinet 

Nederlandse Commissaris bij de 

Europese Commissie, ambtenaar 

ministerie van Economische Zaken  

en directeur Glaser Public Affairs. 

Bestuursfuncties bij de Nationale 

Hoorstichting, bij de Anne Frank 

Stichting en het CIDI. Lid van het 

Nationaal Comité 4 en 5 mei. 

Getrouwd, vier (schoon)kinderen  

en vijf kleinkinderen. 

Woonachtig in Benoordenhout.

Wanneer werd je lid van onze Vereni-
ging?
Vorig jaar. Ik ken de Vereniging al veel 

langer en toen mijn vriend Willem 

Frans Arts secretaris werd, ben ik lid 

geworden.  

Voel je je Hagenaar?
Jazeker, maar meer Hagenees dan 

Hagenaar. Ik voetbalde bij VUC en ben 

ADO-fan. Het is prachtig wonen op het 

zand, maar ik heb meer affiniteit met 

het veen.   

Wie is jouw favoriete Hagenaar?
Wim Deetman. Een formidabel 

bestuurder. De Glazen Zaal, die in de 

synagoge aan de Prinsessegracht het 

oorspronkelijke binnenplein overdekt, 

zou er zonder hem niet zijn gekomen. 

Evenals de totstandkoming van het mr. 

L.E. Visserhuis, het kleinschalig joods 

woonzorgcentrum in Benoordenhout. 

Heb je een favoriete plek in Den Haag?
De Tweede Kamer is voor mij een plek 

met emotie. Als 23-jarige begon ik er na 

mijn studie mijn werkzame leven op 

het gebied van de public affairs. Ik was 

de eerste medewerker van een Kamer-

lid, in mijn geval Schelto Patijn, de 

latere burgemeester van Amsterdam.

   

Wat vind je typisch voor Den Haag?
De duinen. Ik loop en fiets er elke week 

zeker twee keer, heerlijk!

Wat vind jij belangrijk voor Den Haag?
Behartiging van de publieke zaak. Door 

mijn werk weet ik hoe belangrijk het is 

om goed samen te werken met de 

overheid. Het is gemakkelijk om af te 

geven op ambtenaren, maar respect-

loos en onterecht. Op het stadhuis is 

veel kennis en kwaliteit, evenals 

bereidheid om met de burger samen

zaken op te lossen. Maar weet wel, 

jouw specifieke belang past niet altijd 

in het algemeen belang. Hoed je voor 

de waan van de dag en voor een 

one-issue blinde vlek. Zorg er daarom 

voor jouw zaak grondig voor te 

bereiden. Een goed dossier opbouwen 

kost tijd. Je zult zien dat het loont in 

het overleg met de gemeente. En 

vergeet niet: een ambtenaar is ook een 

welwillend mens en vaak een Hage-

nees. In Benoordenhout zijn wij bezig 

met hulp van de gemeente AED’s te 

plaatsen. Op de dag dat er ‘s middags 

een was geplaatst, is deze ’s avonds 

gebruikt! Wie een mens redt, redt de 

mensheid.

Wat wil je verder nog kwijt?
In mijn pleidooi voor de publieke zaak 

en het tegengaan van particularisme 

pleit ik ook voor integratie van de vele 

nationaliteiten in onze stad. Wat een 

rijkdom aan culturen! En meer 

aandacht voor de middenklasse en 

betere kansen op banen. Van groot 

belang, want daarmee is een wereld te 

winnen, namelijk onze eigen samenle-

ving. Want het lijkt wel of iedereen zich 

op z’n eigen stek terugtrekt en geen 

oog meer voor de ander heeft. Met mij 

gaat het goed, maar tja, die maatschap-

pij hè, hoor je vaak. Laten we ruimer 

denken, niet alleen aan ons eigen 

belang!

Jan Bron Dik, interview

Wilt u ook een keer geïnterviewd 
worden voor deze rubriek, neem 
dan contact met ons op via 
redactie@vriendenvandenhaag.nl
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