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Op woensdag  3  oktober  2012,  hebben  ruim 50  MNR-leden  en  relaties,  een  werkbezoek 
mogen afleggen bij Gemeente Amsterdam. De reis er naar toe was al erg spannend. Op het 
drukke Amsterdam Centraal Station verzamelden alle deelnemers zich, om precies te zijn op 
perron 2B. 

Koninklijke Wachtkamer
Er staat een bezoek aan de Koninklijke Wachtkamer op 
het programma. We worden ontvangen door Ton Honing, 
projectmanager  bij  de  Nederlandse  Spoorwegen.  Direct 
bij  aankomst  in  de  hal  wordt  ons  verzocht  om blauwe 
plastic  schoentjes  aan  te  doen.  Dit,  zodat  het  rijk 
gekleurde tapijt niet beschadigd en vies zou worden. 
Ton begint gepassioneerd te vertellen over de hal waar we 
staan.  Het  is  ontworpen  door   architect  Cuypers.  De 
Koninklijke Wachtkamer staat vol symboliek. Zo staan er 
op de muur een vos en kippen geschilderd.  Ton vertelt, dat de boodschap hier achter is, dat 
waakzaamheid boven sluwheid gaat. Wij vervolgen onze rondleiding naar het trappenportaal. 
In dit portaal zijn schilderingen van ‘de tijd’ weergegeven. Er zijn mensen afgebeeld van jong 
tot oud. Ton beweert dat de laatste, een oude man, de architect Cuypers zelf is. De sierlijke 
wanddecoraties worden uitgebreid bekeken. Zelfs het Koninklijke toilet, wordt door ons allen 
bewonderd.  
Ton vertelt dat de Koninklijke Wachtkamer niet toegankelijk is voor het grote publiek. Het is 
voorgekomen  dat  bezoekers  het  bladgoud  van  het  interieur  beschadigden.  Daarom is  het 
bijzonder dat wij hier wel aanwezig mochten zijn.  Omdat niet iedereen naar de Koninklijke 
Wachtkamer kan, is er een applicatie ontworpen zodat iedereen een virtuele tour kan maken. 
Een virtueel bezoek is mogelijk, via de website: http://koninklijkewachtkamers.ns.nl/site/   

Turkse Arbeidersvereniging
We vertrekken met de metro naar de locatie van de Turkse arbeidersvereniging: HTIB. We 
worden warm onthaald met koffie/thee en lekkere zoetigheid.
Mustafa Ayranci, de voorzitter van HTIB, heet ons welkom. Hij vertelt dat de vereniging in 
1974 de deuren heeft geopend en sindsdien snel is uitgebreid. Hij legt uit dat hij heeft geleerd 
dat er eerst  voor de rechten van anderen opgekomen dient te worden  om vervolgens de eigen 
rechten te verdedigen. HTIB heeft als doel de Turkse arbeider te betrekken en te helpen bij de 
strijd voor gelijke rechten.

http://koninklijkewachtkamers.ns.nl/site/


Zo is de vereniging in actie gekomen voor culturele activiteiten, die toen nog niet bestonden 
en de visum.  Na het welkomstwoord van Mustafa wordt de groep opgesplitst. 

Excursie Noord-Zuidlijn
We  brengen  een  ondergrondse  bezoek  aan  de  Noord-
Zuidlijn. Om de bouwput in te mogen, worden we in gele 
kaplaarzen  gehesen,  krijgen  we  een  oranje  vest  aan  en 
moeten we een veiligheidshelm op. Eenmaal beneden in de 
bouwput  aangekomen,  wordt  ons  vertelt  dat  we  op  het 
toekomstige plafond van het metrostation staan. Er is nog 
geen duidelijke bestemming gegeven voor de grote,  lege 
ruimte  waar  we ons  in  begeven.  Wellicht  wordt  het  een 
parkeergarage, maar dit is nog niet vastgesteld.  Eenmaal 
weer boven, kunnen onze laarzen weer uit en vervolgen we 

onze tocht terug naar HTIB. Zeer leerzaam en boeiend, hoe is het mogelijk om metrostations 
te ontwikkelen?

Schilderen op water
Bij  de  Turkse  vereniging  staat  ons  een  zeer  inspirerende  workshop  'ebru  schilderen'  te 
wachten.  Door motieven op water  te  schilderen  krijgt  men een bijzondere schildering op 
speciaal papier. Waar de een zich uitleeft op het water om een kunstig patroon te krijgen, kijkt  
een  ander  graag  vanaf  de  zijlijn  toe.   Met  wat  inspanning  heeft  iedereen  er  een  mooi 
kunstwerk aan overgehouden, echt prachtig.

De Wethouder en de Gemeentesecretaris
Wethouder Andrée van Es en gemeentesecretaris Arjan van 
Gils zijn  gearriveerd  om  een  toespraak  te  houden.  Hans 
Huijssoon, beleidsadviseur,  geeft een inleiding. Voordat de 
wethouder Van Es start, krijgt ze een ebru schilderij cadeau 
van de workshopleider.  Andrée begint  met  haar  toespraak 
met aan te geven dat het pand een bijzondere betekenis heeft 
voor  veel  Amsterdammers,  dus  ook  voor  Amsterdamse 
wethouders. Haar portefeuille: meer mensen aan het werk en 
geen discriminatie. Er wonen meer dan 180 nationaliteiten 
in Amsterdam. De Amsterdamse wethouder geeft aan hier heel trots op te zijn. “De stad past 
mij als een jas”.
 
Andrée vertelt dat het bewaken van meer diversiteit een steeds terugkerende discussie is en 
dus ook een moeilijke kwestie. Ze heeft geleerd hoe belangrijk het is om je thuis te voelen. 
Ze geeft aan dat er codes op het werk zijn die onuitgesproken blijven. “Iedereen blijkt die 
codes te kennen, behalve jij”.  Volgens Andrée is de samenstelling van diversiteit in de top 
beter bij  de gemeente dan de rijksoverheid.  Al is  ze er wel van overtuigd dat HTIB zeer 
belangrijk voor het motiveren van diversiteit is. Net zoals Amsterdam haar als een jas past, 
wil ze ook dat dit gebeurt voor haar werkomgeving. “Maar”, geeft ze aan, “hier moet nog wel 
het nodige voor gebeuren”.
 
Als jonge vrouw zag Andrée als snel dat ze het zich niet kon permitteren om middelmatig te 
zijn. De wijze les die ze zelf heeft geleerd en nu doorgeeft aan jonge mensen: “Er is heel veel 
niet eerlijk, dus maak geen slachtoffer van jezelf. Zorg dat jij beter bent dan de anderen. 



Als  je  struikelt,  sta  op  en  ga  weer  door”.  Zo  concludeert  ze:  “Als  we  dat  met  elkaar  
voornemen  dan  weet  ik  zeker  dat  niet  alleen  de  afspiegeling  van  de  Amsterdamse 
samenleving dit terug gaat zien, maar ook de top van de Rijksdienst”.
Kort komt de wethouder nog terug op het schilderij. “Ik zie nu wat ik heb gekregen en ik vind 
dat u zich boven uw eigen niveau hebt uitgetild”. 
Vervolgens kondigt Hans de gemeentesecretaris Arjan van Gils aan.
 
Arjan geeft aan dat hij het pand niet kent. Hij is begonnen 
bij  de  politie  in  Rotterdam.  Zowel  Rotterdam  als 
Amsterdam  beschrijft  hij  als  internationale  steden.  Hij 
vond het daarom ook leuk om de overstap van steden te 
maken.   Hij  is  blij  verrast  over  de  kwaliteit  van 
Amsterdam. Arjan geeft aan: “Wil je een goede overheid 
zijn, dan moet je afgestemd zijn op de doelgroep”.  Hij 
vertelt  dat indien je goed in je vak wil  zijn, je het vak 
moet  beheersen  en  dus  moet  weten  wat  er  speelt.  Ook 
Arjan komt terug op de codes van de werkvloer. Hij geeft aan dat mensen het vaak niet weten, 
maar dat de codes er wel zijn. Ook vertelt hij dat het team waarin hij werkt divers is. Dit vindt 
hij heel goed. Zo redeneert hij: “Dan wordt het ook normaal, want samen maak je dan de 
omgangsvormen en de codes. Dat hoort in een stad als Amsterdam, zo zit de stad in elkaar”. 
Hij vindt het belangrijk dat mensen worden opgemerkt.  Zo sluit hij af met: “Als jullie zorgen 
dat je de beste bent, dan zorgen wij voor de plek. Ik ben blij dat jullie hier zijn, we zien elkaar 
in het Haagse of bij de ABD”. 
Na de toespraak van de wethouder en de gemeentesecretaris, is er een Turks buffet en koffie, 
waar iedereen tijd heeft om na te praten over deze mooie, leerzame middag.
 
Gedurende het buffet vertelt Ahmet Can, over NTFF, 400 jaar platform. Hij is de manager en 
heeft al veel activiteiten georganiseerd. NTFF is een initiatief die vriendschapsbanden tussen 
Nederland en Turkije bevorderd.  Dit jaar is het 400 jaar geleden dat ze vriendschappelijke 
banden zijn aangegaan. 
De dag was een groot succes. Er was veel variatie gedurende het hele programma, er was veel 
interesse en belangstelling voor al de items. Kortom, het was een innoverende middag.


