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Een gezamenlijke missie 
Blog van Hans Spekman op 24 februariBlog van Hans Spekman op 24 februariBlog van Hans Spekman op 24 februariBlog van Hans Spekman op 24 februari    
Maandag was een dag die bij mij in de boeken gaat als ‘ronduit verschrikkelijk’. Job nam een beslissing waar 
ik liever van had dat hij hem niet genomen had. Hij besloot op te stappen. Ik vind dat zo erg omdat wij 
tweeën –ondanks al onze uiterlijke en innerlijke verschillen– één ding enorm gemeen hadden. Een 
gezamenlijke opdracht, een gezamenlijke missie. 

Die missie was en is om mensen in tijden van polarisatie bijeen te brengen. Om juist in tijden van 
economische neergang iedereen erbij te houden. Omdat als we niemand aan de kant laten staan onze 
economie sterker wordt en onze samenleving doodeenvoudig een stuk prettiger om in te leven. Die missie is 
niet nieuw. De plaatsbepaling van die missie in het politieke spectrum ook niet. Die is links. Of links van het 
midden zo u wil. 

En nieuw mag 'ie dan niet zijn, die missie, actueel is 'ie wel. Wie vandaag de Volkskrant open sloeg heeft het 
kunnen lezen. Nederland presteert relatief slecht. Sterker nog, van alle Europese landen krimpt alleen de 
economie van Griekenland, Portugal, Spanje en Italië sterker. Omdat we opgescheept zitten met een kabinet 
dat de Europese motor van onze economie in de modder laat rijden. En dat terwijl ze ondertussen de 
sloophamer loslaten op het fundament van onze samenleving. Hervormingen die Nederland klaar moeten 
maken voor de toekomst worden geschuwd. Wel wordt er bezuiniging op bezuiniging gestapeld voor gewone 
gezinnen, voor chronisch zieken en voor leraren. Dat zijn keuzes. Foute keuzes.  

Want dat kan anders. Echte winst boeken we in ons land als we naar elkaar omkijken. Als we elkaar niet in de 
steek laten maar meenemen als het even tegenzit. Als we lasten en lusten eerlijk delen. En het doet mij deugd 
om te zien dat er in de fractie steeds meer partijgenoten zich opwerpen die dat verhaal met kracht en 
overtuiging kunnen uitdragen. Die de ambitie hebben de Partij van de Arbeid weer sterk te maken. Niet 
zozeer omdat ze zo veel van de PvdA houden, maar bovenal omdat ze zo veel van Nederland houden. En dit 
Nederland kan stukken beter! 

++ * ++ 

Mutaties ledenbestand 
Er werden tot 25 februari 9 nieuwe leden ingeschreven: 

Siegerist E. Mw. Stadhoudersstraat 20 
Varkevisser W. Dhr. Da Costalaan 52 
Saidi R. A.  Dhr. Minister Talmalaan 43 
Doop R Dhr. Sir Winston Churchillln 289 -12 
Emmerzaal M. Mw. Kastanjelaan 31 
Snaphaan A. Mw. Ieplaan 73 
Lans~van der Th. Dhr. Keereweer 3 
Zijl~van J. Dhr. Ocarinalaan 13 
Zwart P. Dhr. Thierenskade 92 

 
Uitgeschreven moesten worden: 

Reijerkerk-Den Drijver A. Mw. Steenvoordelaan 326 overleden 
Breeveld C.O. Dhr. Sparrelaan 140 vervallen 
Meintema P Dhr. Gen. Spoorlaan 62 fl. 393 overleden 
Ozsoylemez S.D. Mw. Lijsterbeslaan 12 vervallen 
Wilderink A.H.C.M. Mw. Jozef Israelslaan 355 opgezegd 
Boels J.F. Dhr. Jaagpad 131 C opgezegd 
IJsselsteijn O.A. Dhr. Hoornbruglaan 48 opgezegd 
Ramsteijn M Mw. Ieplaan 41 opgezegd 

 
De afdeling telde per 25 februari 197 leden 
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Politiek caféPolitiek caféPolitiek caféPolitiek café 21 maart 21 maart 21 maart 21 maart    

Wet Werken naar Vermogen: springplank Wet Werken naar Vermogen: springplank Wet Werken naar Vermogen: springplank Wet Werken naar Vermogen: springplank 

of valkuil?of valkuil?of valkuil?of valkuil?    
 
Begin februari diende het kabinet de wet “Werken naar vermogen” in bij de Tweede Kamer. Als de Kamer, en 
vervolgens ook de Eerste Kamer, instemt, moeten de gemeenten deze wet gaan uitvoeren – net als de wet 
Werk en bijstand (Wwb) en de Algemene wet bijzondere ziektekosten (Awbz). Volgens het kabinet moeten 
deze wetten allemaal leiden tot meer zelfstandigheid en activering van mensen die nu buiten de reguliere 
arbeidsmarkt staan. Maar volgens de PvdA leidt een stapeling van maatregelen in economisch toch al 
moeilijke tijden ertoe, dat mensen nog meer afhankelijk worden van een uitkering. Dan dreigen deze wetten 
een valkuil te worden voor mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt.  Hoe maken we in  plaats hiervan 
een springplank naar werk en inkomen?   
 
Hierover organiseren de PvdA-afdelingen Leidschendam-Voorburg en Rijswijk een politiek Café in 
wijkcentrum “Agora” in Voorburg-west.  
 
Datum:  woensdag 21 maart, 
Aanvang:  20.00 uur. 
Einde:   ± 22.00 uur 
Plaats::  wijkcentrum “Agora”, Fonteynenburghlaan 11, Voorburg West (bij Diaconnessenziekenhuis) 
 
Sprekers: 

• Het Rijswijkse PvdA-lid Nicole van der Wekken. Zij was als Haags gemeenteambtenaar in haar vorige 
functie nauw betrokken bij de voorbereiding van de invoering van de wet Werken naar Vermogen. 

• Gerrit van der Meer, voorzitter van de Landelijke Cliëntenraad en voorheen wethouder in de gemeente 
Teylingen. 

 
De discussie zal geleid worden door Gregor Rensen (PvdA, wethouder voor oa. Werk en Inkomen in 
Leidschendam-Voorburg). 
 
De avond staat open voor alle betrokkenen, belangenorganisaties en politieke partijen in de Haagse regio. 
Bent u geïnteresseerd in hoe we negatieve gevolgen van deze wetten  kunnen indammen? Herkent u iets van 
uw eigen zorgen over de stapeling van maatregelen, die mensen treffen met een laag inkomen en weinig kans 
op werk? Kom dan woensdagavond 21 maart in Agora luisteren. Of nog liever: debatteer mee met de 
sprekers, de wethouder en raadsleden. 
 

++ * ++ 
 

VVVVan de wethouderan de wethouderan de wethouderan de wethouder    
Op weg naar de eerste Brede School in Rijswijk!Op weg naar de eerste Brede School in Rijswijk!Op weg naar de eerste Brede School in Rijswijk!Op weg naar de eerste Brede School in Rijswijk!    

 
Deze maand zijn er nieuwe stappen gezet op weg 
naar de totstandkoming van de eerste Brede School 
in Rijswijk. In een presentatie aan de gemeenteraad 
is zichtbaar gemaakt hoe de huidige basisschool De 
Melodie in de Muziekbuurt zal worden omgevormd 
tot een Brede School in (en voor) de wijk. De 
aanbesteding van het plan heeft inmiddels plaats 
gehad, en vele werkgroepen hebben zich het hoofd 

gebogen om met elkaar sluitende afspraken te 
maken over het toekomstige gebruik en de 
onderlinge nauwe samenwerking. Dat proces zal nog 
een tijdje doorgaan, omdat straks op uitvoerend 
niveau er geen onhelderheid moet zijn over welke 
partner waarvoor verantwoordelijk is.  
Er doen namelijk heel veel partijen mee in de Brede 
School. In deze situatie zijn dat Lucas Onderwijs met 
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basisschool De Melodie, de Stichting Rijswijkse 
Kinderopvang, Vereniging Buurtraad Steenvoorde, de 
bewonersorganisatie en sociaal-culturele werkgroep 
Muziekbuurt, Welzijn Rijswijk, culturele instellingen 
en de gemeente Rijswijk! 
 
Maar meest aansprekend is tijdens zo’n presentatie 
natuurlijk hoe de nieuwbouw er uit zal gaan zien. En 
dat leidde volgens mij tot veel enthousiasme bij de 
raadsleden. Fijn om te weten dat de plannen op een 
brede politieke steun mogen rekenen! Op 6 maart 
bespreekt de raad de plannen voor de realisering van 
deze brede school. Ik denk niet dat hier partijen 
tegen zullen zijn! 
 
Minstens zo belangrijk is natuurlijk hoe de 
toekomstige gebruikers en de wijkbewoners over de 
plannen denken. Woensdag 22 februari was in de 
Muziekbuurt een informatiebijeenkomst gepland. Ik 
heb daar de vele geïnteresseerde buurtbewoners kort 
toegesproken en mijn enthousiasme voor het plan–
ook namens het college- niet onder stoelen of 
banken gestoken. Dat werd nog eens krachtig 
ondersteund door twee toekomstige 
gebruikersgroepen, namelijk het onderwijs en de 
kinderopvang. Zij zijn ook heel enthousiast over het 
plan en de toekomstige samenwerking. Dat geeft 
goede hoop op een geslaagd project! Want we 
moeten alles een klein beetje uitvinden, omdat deze 

Brede School de eerste in zijn soort is die we in 
Rijswijk zullen kennen.  
 
Gelukkig reageerden ook de wijkbewoners heel 
enthousiast. De nieuwbouw past dan ook mooi in de 
omgeving qua kleurstelling en bovendien is het 
nieuwe gebouw minder hoog dan het huidige. Er 
waren met name nog praktische vragen over bomen 
die wel of niet moeten worden gekapt, en over het 
(haal- en breng)verkeer.  
 
Ik ben ervan overtuigd dat de nieuwe Brede School 
een behoorlijk positieve impuls zal geven voor de 
Muziekbuurt. Ook met het welbevinden van de 
buurtbewoners is in de plannen rekening gehouden. 
Zo zullen in de toekomst wijkbijeenkomsten, maar 
ook het sociaal-cultureel werk in de buurt straks in 
deze school kunnen plaats vinden! De Brede School 
zal dus positief uitwerken op de sociale samenhang 
in de buurt. Het wordt een echte buurtschool, en dat 
is precies wat wij willen! Ik ben er als wethouder 
Onderwijs best een beetje trots op om deze 
ontwikkeling te mogen trekken. 
 
Nieuwsgierig geworden? Neem dan een kijkje op 
www.bredeschoolrijswijk.nl 
 
Jos Bolte 
Wethouder Onderwijs,  
februari 2012 

 
++ * ++ 

 

FractiefacettenFractiefacettenFractiefacettenFractiefacetten    
Beeldvorming en politiekBeeldvorming en politiekBeeldvorming en politiekBeeldvorming en politiek    
   

‘XIV 
Ga nu maar liggen in de tuin, 
de lege plekken in het hoge gras, ik heb 
altijd gewild dat ik dat was, een lege 
plek voor iemand, om te blijven.’ 

Rutger Kopland Uit ‘Een lege plek om te blijven’ in Geluk is 

gevaarlijk, Amsterdam 1999. 

 
Laat ik mijn ‘keiharde’ politieke fractiefacetten maar 
eens beginnen met een gedicht waarvan ik denk dat 
velen zich erin kunnen verplaatsen. Willen wij niet 
allen er voor een ander zijn? En er zo zijn dat we 
slechts die ander de gelegenheid bieden om van het 
goede van het leven te genieten? De wens in het 
gedicht heeft ook een zeker soort bescheidenheid ‘ik 
ben er voor jou, liefste, en ik ben niet meer dan een 
plekje dat jij prettig vindt om er te blijven.’ De 
schrijver van dit gedicht dringt zich niet op… 

Hoe kan het dan zo zijn dat de politiek zo vaak lijkt 
te vergeten dat ook zij er zijn om voor burgers een 
plek te verzorgen waar ze graag willen zijn? Een plek 
waar het schoon, veilig en heel is. Een plek waar 
solidariteit geldt een plek waar er voor je gezorgd 
wordt als het even wat minder met je gaat? 
Verbijsterd ben ik iedere keer opnieuw als er weer 
peilingen zijn -inmiddels een onlosmakelijk 
onderdeel van het politieke spel zelf- en blijkt dat de 
partij van de sphinx weer zetels wint omdat ze een 
bijvoorbeeld een meldpunt hebben opgezet. 
Ongeloof dat ‘de mensen in het land’ of ‘de pers’ 
nog almaar niet zien en ziet, dat de hele politiek van 
de twitterflatulist en van al diegenen die hem volgen 
om niets anders gaat dan ‘om de heilige 
verontwaardiging’ (Lees Bas Heijne ‘Afgang’ in het 
NRCHandelsblad van zaterdag 18 februari 2012) en 
korte succesjes goed voor de peilingen. De media 
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geven een platform aan onfatsoen, halve waarheden 
en volgen met evenveel aandacht twitterberichten als 
1200 pagina’s tellende rapporten. Wat herken ik me 
in de vandaag (20 februari 2012) door Job Cohen 
zorgvuldig niet geuite kritiek op de media. 
 

 
 
Het pontje 
‘SP waarschuwt voor gevaren’ Dat kon u de 
afgelopen weken lezen in diverse kranten en horen 
op radio en TV West toen het akelige en pijnlijke 
ongeluk met vier opvarenden op het pontje 
plaatsvond. Echter, in de raad noch van de provincie 
hebben wij iets gehoord toen het ging over de 
schipper van het pontje… Er is helemaal niks gezegd 
of geschreven door hen. (Overigens doet de SP in de 
raad maar zelden het woord ‘daar valt niets te halen’ 
is het uitgangspunt). Toch blijkt dus nu dat wie 
zwijgt, een platform in de pers krijgt hier in Rijswijk 
ook al is het een klinkklare leugen maar het klinkt wel 
goed en lijkt te verwoorden wat ‘mensen’ graag 
willen horen.  
En dat is spijtig want ik hoorde een journalist 
gisteren op de radio zeggen dat al jaren de politiek 
nu eenmaal beeldvorming is. En wie bepaalt voor 
een groot deel de beeldvorming? De pers samen met 
de politiek; vele boeken zijn geschreven over de 
ingewikkelde dans tussen pers en politiek. Welke 
dans nu soms gedanst wordt? Ik vraag me af wie dat 
op dit moment wel weet? 
De PvdA betreurt wat er gebeurd is op het water, 
maar wacht met oordelen het onderzoek van het 
KLPD af. Voor ons geldt dat wij vinden dat we ons 
werk moeten doen, waar we voor ingehuurd zijn. 
Niet zomaar met u communiceren of stemming 
maken via persberichten, Twitter en Facebook. Maar 
vooral daar waar we horen te zijn, in de 
gemeenteraad, ons werk doen.  
 
 

Raadswerk en (sociale) woningbouw 
We zijn er trots op dat er een bouwproject op stapel 
staat met 58% sociale woningbouw. juist in deze tijd 
is het meer dan nodig dat er voor de mensen met 
een smallere beurs weer goede sociale woningbouw 
wordt neergezet. Dat er afgelopen zaterdag in 
RijswijkBuiten -naam onthuld door de burgemeester- 
duizenden bezoekers waren stemt hoopvol voor de 
ontwikkelingen daar. 
 
Raadswerk en de burgemeester  
Als er tegen u als werknemer in de afgelopen tijd, 
laten we zeggen jaren, geen zaken zijn gezegd of op 
papier zijn gezet waardoor u als zich zorgen moet 
gaan maken over ontslag of iets dergelijks, dan denkt 
u dat u zonder angst en vrees een functionerings-
gesprek tegemoet kunt zien. 
Zo zal het de burgemeester ook zijn gegaan: zoals u 
weet staat zij midden tussen de mensen, hebben 
burgers en instellingen haar hoog zitten, is zij een 
echte burgermoeder. 
Dat nu de gemeenteraad een negatief advies heeft 
gegeven, zal de Commissaris van de Koningin die 
uiteindelijk weer advies uitbrengt aan de minister die 
weer benoemt, vast ook zeer verbazen. 
Ook in dit herbenoemingproces speelt beeldvorming 
een belangrijke rol. De pers heeft daarin een heel 
bepalende positie. Ook hier is mij niet duidelijk 
welke dans gedanst is, zowel door raadsleden die 
hebben gelekt als door de pers die veel aandacht 
juist aan de negatieve krachten heeft gegeven. 
Rijswijk is er in ieder geval niet mee gediend 
geweest. 
 
Raadswerk, woonzorgzones en nog wat meer 
We hebben in de raad de afgelopen weken dus een 
bouwplan voor 58% sociale woningbouw 
aangenomen. We hebben ‘Het laatste kansbeleid’ 
over uitzettingen besproken dat wij waarderen maar 
waar de PvdA aandacht heeft gevraagd voor het feit 
dat het bijna altijd gaat over alleenstaande vrouwen 
met kinderen en we hebben verzocht de kinderen 
vooral te ontzien. We hebben zoals u gezien heeft 
weer een lans gebroken voor tijdelijke invulling van 
het oude stadhuis en voor een definitieve invulling 
met een RosaSpierachtige voorziening. We hebben 
vragen gesteld over de veiligheid en de snelheid op 
diverse doorgaande wegen waaronder met name de 
Geestbrugweg en het handhaven van stapvoets 
rijden en 15 km in woonerven. 
Mede door de aandacht die wij vorig jaar gevraagd 
hebben voor veilige fietspaden ook met sneeuw, leek 
het wel of daar dit jaar extra aandacht voor geweest 
is, hoewel velen geklaagd hebben en er burgers 
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waren die verwezen naar Den Haag…He? Den Haag? 
De fietsroutes die ik daar moet berijden waren 
letterlijk onbegaanbaar. En daar gaan we weer: de 
beeldvorming!! 
We bespraken de Kadernota Woonzorgzones. 
Helemaal blij was de fractie van de PvdA daar niet 
mee. In de raad was al geconstateerd dat er veel 
oude zaken bij elkaar waren gezet en dat er richting 
toekomst te weinig nieuw beleid was beschreven. 
Daar komt dan echter een ander ‘beeldvorming-ding’ 
de hoek om. Wat kan je vernieuwen aan het doel om 
mensen zolang mogelijk zelfstandig te laten wonen? 
De nota schetst kaders voor alle betrokken partijen 
om zich daarvoor via vastgelegde banen niet alleen 
in te spannen maar dat zelfs voor elkaar te krijgen! 
Omdat de uitgangspunten (de kaders) deugen en 
omdat de instellingen zelf volmondig ‘ja’ tegen deze 
notitie hebben gezegd, heeft de fractie de nota 
gesteund. 
Zo kunnen de Woonzorgzones een lege plek worden, 
om te blijven. 
 
Leiderschap 
Terwijl ik luister naar de man van de enquêtes 
(Maurice de Hond) die zoals ik eerder schreef zelf 
onderdeel is van het spel, is onze politiek leider, Job 
Cohen opgestapt. Het fatsoen heeft zijn verlies 
genomen en de verbinder vindt van zichzelf dat hij 
‘de weg naar het andere beleid niet geloofwaardig 
heeft kunnen neerzetten.’ Dat doet me pijn. Ook al 
spraken veel mensen om mij heen over ‘de juiste 
man op de verkeerde plaats’, ik had gehoopt en 
gewild dat hij de strijd zou blijven strijden omdat ik 
denk dat het tij zal gaan keren en we iemand nodig 
hebben met rust en verstand. 
Nu dan maar wachten op de felle debater en de 
andere verbinder … en iemand die het wel goed doet 
in de media-politieke maatschappij 
 
Ziekenhuizen 
Dat brengt me bij een verklaring van de foto’s bij dit 
fractiefacet.  
Op schrikkeldag en de dagen daarna in 2008, 
hebben mijn jongste dochter en ik veel tijd 
doorgebracht in Oostenrijkse ziekenhuizen, terwijl 
zoon en oudste dochter elders nog skieden. Wij 
waren ook een weekeinde in het ziekenhuis in 
Innsbruck. De verbouwing die u hier ziet, is de toen 
nog in aanbouw zijnde entree die u nu vaak op tv ziet 
als het gaat om Prins Friso.  
U begrijpt dat ik in gedachten vaak daar ben, zeker 
nu. De ervaringen van mij en mijn dochter waren in 

het ziekenhuis zo goed dat ik daar de operaties wel 
af wilde wachten: ik had groot vertrouwen in de 
chirurgen, de zorg van het verpleegkundig personeel 
en de sfeer was werkelijk zeer meelevend. Omdat 
mijn dochter heel graag bij haar vrienden wilde zijn - 
het was toen ook volstrekt onduidelijk wat de afloop 
zou zijn van haar operatie- zijn we uiteindelijk naar 
Nederland gegaan. “Ach”, zei een professor chirurg 
(terwijl in Nederland in de pers weer eens oplaaide 
hoe slecht het met de medische verzorging gesteld 
was) “natuurlijk wilt u terug. U heeft daar in 
Nederland immers excellente ziekenhuizen!” 
Ook dat weer beeldvorming? Ik denk het niet: een 
man met verstand van zaken geeft aan wat zijn 
ervaring en kennis hem aan inzicht heeft opgeleverd. 
En dat is waar je op moet vertrouwen. Op kennis en 
inhoud, op verstand en onderzoek.  
Met u, zijn ook mijn gedachten bij Prins en zijn 
familie. Friso die nu strijdt om goed uit zijn coma te 
komen. Vertrouwen hebben in de kracht van het 
eigen lichaam. En ook vertrouwen in de kundigheid 
van de medische staf daar. 
Er zal gewoon weer een tijd aanbreken dat dit alles 
ver weg lijkt. 
 
Ondertussen blijft uw fractie in de raad van Rijswijk 
keihard haar best doen voor een sociaal, sterk, groen 
en veilig Rijswijk. Oh ja, en op Valentijn’s dag stond 
uw PvdA op het Ravesteijnplein met rozen  
‘ik zie jou wel zitten.’ 
 
Yvonne Hagenaars 
Fractievoorzitter 
 
Omdat samen beter werkt, juist nu 
 

 
 
Zoals ik het ziekenhuis in Innsbruck zag in 2008
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In memoriam Arie de Jong (1919In memoriam Arie de Jong (1919In memoriam Arie de Jong (1919In memoriam Arie de Jong (1919----2011201120112011))))    
 
Vorig jaar overleed Arie (Aad) de Jong, sociaal-
democraat in hart en nieren. Vanaf de oprichting van 
de Partij van de Arbeid in 1946 is hij lid van de partij 
geweest; daarvóór was hij al betrokken bij de SDAP. 
Zijn vrouw was vanaf het begin actief bij de 
vrouwenafdeling van de PvdA. De PvdA paste bij zijn 
idealen. Net als het door Zamenhof ontworpen 
Esperanto om mensen uit verschillende culturen met 
elkaar te laten communiceren, of het Nederland 
Instituut voor Volksontwikkeling en 
Natuurvriendenwerk (Nivon). Hij geloofde sterk in 
solidariteit en de plicht te zorgen voor mensen die 
het minder hebben. 
 
De Jong bezocht trouw de vergaderingen van de 
Rijswijkse PvdA totdat dit te lastig werd in verband 
met zijn slechter wordende gehoor. Hij heeft altijd 
het afdelingsblad van de afdeling verspreid in de 
Muziekbuurt, nog tot een maand voor zijn 92e 
verjaardag! Door weer en wind. Alleen als het héél 
erg slecht weer was, mocht zijn dochter Els hem met 
de auto naar de verste adressen brengen. 
 
Vroeger deed Arie de Jong ook mee aan het illegaal 
plakken van verkiezingsposters. Dat gebeurde 's 
avonds in het donker. Ooit moest hij met zijn 
'plakploeg' snel de benen nemen omdat de politie 
eraan kwam. Hij is toen bovenop de emmer met 
plaksel terecht gekomen in de auto, zodat zijn hele 
broek eronder zat!  
 
De Jong is binnen de PvdA vooral actief geweest op 
bestuurlijk gebied, los van zijn ondersteunende 
werkzaamheden. In de gemeenteraad heeft hij niet 
gezeten, omdat hij dat niet met zijn werk kon 
combineren. Wel heeft hij als 'lijstduwer' op de 
verkiezingslijst gestaan voor de gemeenteraad, want 
hij wilde wel zijn naam verbinden aan de PvdA.  
 
Ook was hij zeer betrokken bij het openbaar 
onderwijs in Rijswijk: ook dit paste bij zijn manier 
van denken en leven. Hij was jarenlang voorzitten 
van de Vereniging voor Openbaar Onderwijs te 
Rijswijk. Hij vond het belangrijk dat kinderen vanuit 
verschillende levensovertuigingen met elkaar konden 
leren en van elkaar zouden leren, en vond kennis een 
voorwaarde voor verdraagzaamheid. Hij heeft 
indertijd nog geijverd voor de eerste openbare 

kleuterschool in Rijswijk. Die is er gekomen: de latere 
Koepeltjes aan de Karel Doormanlaan. De Jong heeft 
altijd in ouderraad gezeten van de scholen die de 
kinderen Anton en Els bezochten, veelal als 
voorzitter van de oudercommissie. 
Verder heeft hij jaren in het schoolbestuur gezeten 
van de technische school in Rijswijk aan de 
Burgemeester Elsenlaan. 
 
Als overtuigd sociaal-democraat is Arie de Jong zijn 
hele leven lid geweest van de vakbond. In Rijswijk is 
hij voorzitter geweest van de ABVA.  
 
Arie de Jong, geboren in Rotterdam, is samen met 
zijn vrouw in 1945 in Rijswijk komen wonen. In die 
jaren van woningschaarste betekende dat meestal 
inwoning. Vlak na de oorlog werd woonruimte 
gevorderd en de familie De Jong heeft via deze 
inwoning op 7 verschillende adressen gewoond. 
Halverwege de jaren ‘50 van de vorige eeuw kregen 
zij een flat in de Idenburglaan. Daar is het gezin 
ernstig getroffen doordat hun dochtertje Thea door 
een verkeersongeval is overleden. Gelukkig konden 
zij enige maanden daarna verhuizen naar de Van 
Vollenhovenlaan, omdat zij vanuit het huis aan de 
Idenburglaan uitkeken op de plek waar dat ongeluk 
had plaats gevonden. 
 
In 1963 verhuisde het gezin naar een nieuwe wijk in 
Rijswijk, de Muziekbuurt. In de Vedelstraat 14 
hebben de heer en mevrouw De Jong de rest van hun 
leven gewoond. Het waren de eerste huizen die klaar 
waren in de buurt, met uitzicht op Den Haag, het 
Westland, Delft en het oude café De Halve Maan. 
Waarschijnlijk heeft Arie de Jong het langst van 
iedereen in de Muziekbuurt gewoond. 
 
Met zijn overlijden begin 2011 is een zeer betrokken 
Rijswijkse sociaal-democraat van ons heen gegaan. 
Als hij het woord nam, wist hij iedereen te boeien, 
niet alleen door zijn wat statige manier van spreken, 
maar vooral omdat wat hij inbracht altijd zeer 
beargumenteerd was. Arie de Jong was een altijd 
correcte man, die zeer betrokken was bij de mensen 
en de maatschappij om hem heen.  
Moge hij zo in herinnering blijven! 
 
Jos Bolte 
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Dorpspolitiek van de laagste soortDorpspolitiek van de laagste soortDorpspolitiek van de laagste soortDorpspolitiek van de laagste soort    
     
 

 
Uit: Groot Rijswijk 

 
De berichten dat de gemeenteraad een negatief 
advies heeft gegeven over de herbenoeming van 
burgemeester Ineke van der Wel hebben nogal wat 
losgemaakt. Niet alleen loopt er inmiddels een 
onderzoek naar wie van de raadsleden heeft / 
hebben gelekt uit de besloten vergadering, maar er 
kwamen ook nogal wat boze reacties van Rijswijkers 
die zich totaal niet konden vinden in het negatieve 
oordeel van het merendeel van de Raad. Zo stuurde 
partijgenoot Ron Haak een mail aan Groot Rijswijk 
met de volgende inhoud: “We zijn als burgers van 
Rijswijk weer eens getrakteerd op een stukje 
dorpspolitiek van het laagste soort. Roddel, 
achterklap, rekeningen die nog openstonden alle 
ingrediënten voor een treurspel. 
Ik weet niets over hoe een meerderheid van de 
gemeenteraad komt aan een eindoordeel over onze 
burgemeester. Zijn alle positieve en negatieve 
opvattingen over het functioneren van de 
burgemeester evenwichtig/zorgvuldig tegen elkaar 
afgewogen? Wij zullen het niet te weten komen maar 
1 ding is zeker: een of meerdere raadsleden hebben 
hun kans gegrepen om de burgmeester op een voor 
haar heel belangrijk moment in een kwaad daglicht 
te plaatsen, waarbij er alleen plaats was voor kritiek. 
Hij/zij wist(en) van tevoren dat dergelijke negatieve 
berichtgeving over een persoon dodelijk is en dat je 
daar als persoon niets tegen beginnen kan. Dus 
einde verhaal voor onze burgemeester, zo makkelijk 
kan je iemand dus de grond in boren. 
Nou, als burger van Rijswijk schaam ik mij kapot 
voor deze vertoning van bestuurlijk gekluns. De 
schade is aangericht en die is niet meer te herstellen. 

Zou er nog iemand zijn die burgemeester van 
Rijswijk wil worden? Hij/zij is gewaarschuwd voor 
wraakzuchtige raadsleden.” 
 
Groot Rijswijk publiceerde meer reacties. Een greep 
daaruit: 
 

 

 
 
En:  

 
 

++ * ++ 
 

Overlijden Pier MeintemaOverlijden Pier MeintemaOverlijden Pier MeintemaOverlijden Pier Meintema    
Op 22 december 2011 overleed Pier Meintema, een van de markante leden van onze afdeling. In het volgende 
nummer van Vooruit zullen wij hem gedenken. 
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Internationale Vrouwendag 8 maart 2012Internationale Vrouwendag 8 maart 2012Internationale Vrouwendag 8 maart 2012Internationale Vrouwendag 8 maart 2012
 

Op donderdagmiddag is er natuurlijk weer een 
bijeenkomst in het kader van de Internationale 
Vrouwendag. Plaats: Nieuwe Kerk, 
Steenvoordelaan 364, Rijswijk (bereikbaar met 
buslijnen 23 en 130) 
 

 
 
 

 
Programma 

13.30 Zaal open    

14.15 Opening door Yvonne Hagenaars 
(fractievoorzitter PvdA-Rijswijk) 

14.45 Marja Mulder vertelt over milieu en 
consuminderen (verzoek: neem iets mee om 
te ruilen) 

15.45 Muziek. Saskia Hendriks (piano en zang) en 
Vanessa Monfils (saxofoon)  

16.15 Workshop “Wereldwinkel” m.m.v. Marja Bode 

17.15 Borreluur                                                    

18.15 Maaltijd (waarvoor inschrijving!) 

19.15  Muziek: Saskia / Vanessa 

20.00 Lesbo Vrouwenkoor “De heksenketel” 

21.00 Livemuziek door de Haagsche vrouwenband 
Nica 

 

Toegang gratis! 

N.B. Inschrijving maaltijd € 6,50 t/m zondag 4 
maart) 

Nadere inlichtingen: 070-3961914 of 070-3998800  

  
++ * ++ 

 

Vooruit per e-mail ontvangen is eerder op de hoogte zijn – en geld 

besparen voor de afdeling. Geef je e-mail adres door via rijswijk@pvda.nl 
 
 

++ * ++ 
 

Discussieer mee in Vooruit 
Alle leden van de afdeling – maar ook niet-leden– zijn van harte uitgenodigd om een bijdrage aan de 
discussie te leveren door een bijdrage voor Vooruit te schrijven. Zie het adres van de redactie op de 
achterpagina. 
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