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In Noord-Holland

Ruim honderd jonge 'high potentials' moeten jubileumfeest Amsterdam vormgeven

DE STELLING

'Tijd nemen voor grootse dingen'
door roel van leeuwen

- Ruim honderd jonge ’high potentials’ – ofwel
de grote talenten van bedrijven en organisaties in Amsterdam – moeten de hoofdstad in 2025 een onvergetelijk jubileumjaar bezorgen. Ze gaan nu al aan de slag met het bedenken en uitwerken van plannen. ’Als je grootse dingen
wil bereiken, moet je daar echt de tijd voor nemen’, aldus
programma-coördinator Maikki Huurdeman.

A M S T E R DA M

De kans dat Amsterdam de
Olympische Spelen nog krijgt in
1928 mag verwaarloosbaar worden geacht. Maar er zijn natuur-

lijk altijd andere gelegenheden
te bedenken om een stad weer
eens op de kaart te zetten. 2025 is
zo’n ’stip op de horizon’, zoals

wethouder Carolien Gehrels het
gisteren uitdrukte tijdens de officiële start van het programma
’Op weg naar Amsterdam 750
jaar’.

Imago
Eigenlijk zoals 2013 ook ooit zo’n
stip was. Met de heropening van
het Rijksmuseum en de viering
van het 400-jarig bestaan van de
grachten. ,,Als je nu ziet wat het
Rijksmuseum doet voor het imago van Amsterdam. Dat is werkelijk fantastisch!'', aldus Gehrels.

Publicist Paul Scheffer nam al
drie jaar geleden het initiatief
om na te denken over de viering
van het jubileum. Hij vindt het
van groot belang dat een generatie jongeren (25-35 jaar) de handschoen oppakt en dat niet in eerste instantie de gemeente met
plannen komt. ,,Door de crisis
wordt de verbeelding gegijzeld
door wat er niet kan, het is goed
dat op een andere plek in de stad
mensen nadenken over de toekomst.’’
Elf organisaties en bedrijven –

waaronder grote namen als Heineken, Nuon het Havenbedrijf
Amsterdam en de gemeente Amsterdam – leveren elk jonge ’high
potentials’, Zij moeten hun plannen in het voorjaar van 2014 presenteren.

Een doeclub
Cyril van Sterkenburg (34) van
het bureau Vandejong is één van
die jonge ’high potentials’. Ze is
enthousiast over het programma. ,,Je hebt heel veel netwerkborrels en praatclubjes, maar dit

is echt een doeclub. Het is leuk
dat we echt iets mogen gaan bedenken dat over twaalf jaar kan
worden gerealiseerd. Dat is een
spannend idee. Het is ook een
leuk gespreksonderwerp met
klanten en het werkt ook heel
goed in de kroeg.’’
Wethouder Maarten van Poelgeest gaf de deelnemers de suggestie mee om na te denken over
thema’s als: de energietransitie
en het hergebruik van grondstoffen.
Volgens programma-coördi-

Protest
antihomowetten
Rusland is hypocriet.

nator Maikki Huurdeman moeten de ideeën meer zijn dan het
bedenken van ’een plat evenement’, maar moeten ze een wezenlijke bijdrage leveren aan de
ontwikkeling van de stad.
In 1975 vierde Amsterdam haar
700-jarig bestaan met onder andere de opening van het nieuwe
Amsterdams Historisch Museum en Bijbels Museum, de eerste
editie van SAIL, de eerste editie
van het Ajax 700-toernooi, het
eerste Kwakoe Festival en de eerste Marathon van Amsterdam.

Ambtenaren
Haarlem in
sollicitatiehuis
H AA R L E M - Haarlem plaatst
vijftig ambtenaren die boventallig zijn verklaard bij elkaar. Het
is voor het eerst dat de gemeente
zo’n maatregel neemt tijdens een
reorganisatie.
De ambtenaren zitten bij elkaar in een ’Sollicitatiehuis’ en
gaan van daaruit op zoek naar
werk en of scholing. ,,Na lang nadenken, hebben we besloten het
zo te doen’’, zegt wethouder Cornelis Mooij (personeel en financiën). ,,In het verleden lieten we
mensen zitten die te horen hebben gekregen dat er voor hen
geen werk meer is. Op een bepaald moment denken ze dan: ik
zit nog steeds op mijn stoel en
dan moeten ze echt weg. Dat is
niet goed, er moet namelijk van
alles gebeuren bijvoorbeeld op
gebied van scholing.’’
De gemeente Haarlem is sinds
december bezig met een van de
grootste reorganisaties. De gemeente heeft 1112 banen, 390
ambtenaren hebben een persoonlijk gesprek gekregen, 150
ambtenaren hebben te horen gekregen dat ze hun oude functie
mogen blijven uitoefenen, 173
ambtenaren zijn geplaatst in een
nieuwe functie, voor 15 mensen
wordt nog een passende functie
gezocht en 50 blijken niet herplaatsbaar bij de gemeente zelf,
zegt Mooij. Daarbij zijn er nog
eens 19 vacatures.
Het leidt tot een hoop onrust
onder personeel, zegt Mooij.
Toch vindt hij dat de reorganisatie waarvoor zo’n anderhalf miljoen euro is uitgetrokken, tot nu
toe vrij goed verloopt. ,,We hebben met het bureau herplaatsing
gesprekken met iedereen gehad
over wat iemand nog kan en wil.
De vakbonden zijn er nauw bij
betrokken. De meeste ambtenaren hebben we intern kunnen
plaatsen, voor vijftig personeelsleden moeten we extern gaan
zoeken. We hebben een jaar de
tijd om te zorgen dat deze mensen bijvoorbeeld worden omgeschoold naar een nieuwe functie
of een andere baan. Over het algemeen zijn ambtenaren heel
goed herplaatsbaar buiten de gemeente, hoewel ik niet weet of
dat nu ook zo is’’, zegt Mooij die
verwijst naar de laatste reorganisatie uit 2006.
Volgens Mooij vallen de klappen overal in de organisatie onder jong en oud, man en vrouw.
Jongeren zijn wel ondervertegenwoordigd: de gemiddelde
ambtenaar is 48 jaar oud.

De leeuw in Schellingwoude bleef in de familie.

Leeuw in Elburg.

Leeuw bij het Beatrixpark.

Jacht op verdwenen leeuwen van Amsterdam CS
door rien floris
A M S T E R DA M - Ooit bewaakten
22 leeuwen de toegangen naar
de stad. Majestueus uitgehakt
in steen prijkten ze op de spoorviaducten die naar het Centraal
Station van Amsterdam leidden.
Koning van de jungle in de
stad. Maar die leeuwen zijn
weg. Vier mannen maken jacht
op ze.

Leeuwenjacht
Ook wij zijn met het genootschap op zoek naar de verdwenen leeuwen. Denk je er
een te hebben gevonden?
Mail dan een foto en tekst
(plus naam, adres en telefoonnummer) naar:
nieuwsdienst@hdcmedia.nl

Met wisselend succes jagen
Doeke Roos jr., Henk Dijkman
en Theo en Willem van Baarsen
met hun Genootschap Leeuwen
van het Centraal Station op de
manshoge leeuwenbeelden.
,,We zijn er vijftien op het
spoor, maar we hebben meer
ogen nodig’’, zegt Willem van
Baarsen.

Hakwerk
De beelden stammen uit de
negentiende eeuw en stonden
op de viaducten rond het Centraal Station, dat in 1889 in
gebruik genomen. Wie de leeuwen heeft gemaakt, is niet echt
bekend. ,,Het was in ieder geval
echt hakwerk met stevige steen,
waarschijnlijk gemaakt in
beeldhouwateliers’’, zegt leeuwenjager Van Baarsen. ,,De
leeuwen, die eigendom waren
van de Nederlandse Spoorwegen, verdwenen toen ingenieurs
steeds meer plannen maakten
om het spoor te verbreden.
Eerst waren er twee spoortjes,
maar in 1904 kwam al de eerste
uitbreiding. Toen zaten de
ornamenten in de weg en sneefden ook de leeuwen.’’
Vijftien beelden zijn inmiddels teruggevonden. Die staan
in Vlissingen, Elburg, Maarssen, Valkeveen (klein beeld),
Den Haag, Maasdriel, Amstel-

De koning van de jungle waakte over de reizigers. Hier met uitzicht op de Nicolaaskerk.
veen, Amsterdam-Zuid en
Schellingwoude. Zeven stuks
worden nog vermist. Volgens de
leeuwenjagers zijn er twee
soorten leeuwen, die de viaducten sierden. ,,Je had ze met een
wapenschild met Andreaskruis,

die naar de schippers bij de
onderdoorvaarten keken. En je
had leeuwen met een schild met
het Rijkswapen, die naar het
Centraal Station keken.’’
De zoektocht naar de leeuwen
begon eigenlijk in Vlissingen.

,,Daar stonden er twee die door
de Spoorwegen aan Vlissingen
bleken te zijn verkocht. Doeke
Roos begon daar met een historische club uit te zoeken waar
die leeuwen toch vandaan kwamen.’’ Zelf hebben de broers

Paarden strekken benen op Schiphol
door frans van den berg

- Paarden kunnen
na een lange vlucht in het vervolg ook de benen strekken. In
het Schiphol Animal Centre
zijn daarvoor 24 stallen beschikbaar.

SCHIPHOL

Schiphol staat bekend om het
vervoer van paarden. KLM en
Martinair vervoeren er jaarlijks
11.000 naar alle uithoeken van de
wereld. ,,Alle paarden op Schiphol, ook die van andere luchtvaartmaatschappijen, moesten
via het dierenhotel van KLM’’,
weet Edwin Hofstede van het
paardentransportbedrijf ECS Livestock. ,,Maar ik kreeg van mijn
klanten steeds meer klachten
over de verouderde faciliteiten.
Paarden moesten na aankomst
op Schiphol in de container blijven tot de inspectie was geweest,
en dan nog eens in de vrachtwagen wachten tot de papierwinkel
met de douane klaar was. Bij elkaar duurt dat al gauw vier tot
acht uur, terwijl een paard na een
vlucht van tien uur ook wel even
de benen wil strekken.’’
Het probleem is dat KLM Cargo al jaren wacht op nieuwbouw
aan de overzijde van de Kaagbaan. ,,In de tussentijd zie je dat
klanten uitwijken naar Duitsland, Luxemburg en Frankrijk
waar ze betere faciliteiten voor
paarden hebben. Transitverkeer
zie je al helemaal niet meer op
Schiphol omdat de paarden hier
niet kunnen wachten op een aan-
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Paarden worden uit de speciale containers geladen en naar de stallen gebracht.
sluitende vlucht. Ik ben toen met
afhandelaar Aviapartner gaan
praten en samen hebben we een
eigen dierenhotel opgezet met
24 stallen’’, showt Hofstede de
stalruimte.
De toestellen kunnen zelfs
voor de deur op het platform
staan. De containers met daarin

de paarden worden uit het toestel gehaald, de klep gaat open
en de paarden worden naar binnen gebracht. Binnen een half
uur na aankomst van het toestel
staan ze op stal. Uiteraard zijn er
dierenverzorgers aanwezig, een
dierenarts is op afroep beschikbaar en via camera’s worden de
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stallen in de gaten gehouden.
Terwijl ze daar staan bij te komen van hun vlucht, komen de
inspecteurs van de Voedsel en
Warenautoriteit langs en de douane. Na vier tot acht uur gaan ze
met een vrachtwagen verder.
Het bedrijf rekent vooral op
wedstrijdpaarden. Die zijn im-

mers kostbaar en moeten in een
goede conditie verblijven. ,,Die
paarden vliegen ook meestal business class en soms first class’’,
doelt de directeur op de indeling
van de containers. Met een aanpassing van tussenschotten kunnen er drie paarden in (economy), twee of een.
De meeste paarden gaan naar
de VS, Zuid-Amerika en de groeimarkt in het Midden-Oosten.
,,In Miami is in Wellington een
groot toernooi geweest. De komende weken gaan die paarden
weer terug. Wij hebben net twee
toestellen van het type Boeing
777 van Qatar gehuurd om 86
paarden terug te brengen naar
Schiphol.’’
,,Natuurlijk is KLM niet blij
met ons als concurrent, maar we
boeken ook ruimte in toestellen
van KLM en Martinair. Met onze
stallen hopen we juist dat het
marktaandeel voor Schiphol
groeit. Wij vervoerden vorig jaar
4500 paarden en met de nieuwe
faciliteit reken ik op een flinke
groei. Ik heb al vijf extra mensen
in dienst genomen’’, wijst hij op
de medewerksters, die net de
stallen aan het schoonmaken
zijn. In totaal werken er nu 37
mensen. De werkzaamheden
zijn nu eenmaal zeven dagen in
de week en er gaan ook verzorgers op de vluchten mee.
Het vervoer van een paard van
Miami naar Schiphol kost al
gauw tussen de zes en achtduizend euro. Big business dus.
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Theo en Willem van Baarsen
ook een leeuwengeschiedenis,
die ze zich pas later bewust
werden. ,,Wij hadden een zanden grindbedrijf langs het
Noord-Hollands Kanaal, vlak
bij de krijtmolen. Achter de

grindhopen stonden twee stenen leeuwen. We denken dat
opa die een keer heeft meegenomen omdat hij wel eens een
sloopklus deed. Hij mikte ze op
een dekschuit en zette ze bij het
bedrijf neer.’’ Een van die leeuwen staat bij een nicht van Theo
en Willem in Schellingwoude,
de andere prijkt in de tuin van
Theo in Amstelveen. ,,Die hadden we dus snel gevonden. Nu
die andere leeuwen nog.’’
Het gaat om zestien grote en
zes kleinere leeuwenbeelden.
Tijdens de leeuwenjacht komen
ze ook ’valse leeuwen’ tegen.
Leeuwen waarvan de melder
denkt dat ze tot de spoorleeuwen behoren. Zo staan er valse
leeuwen in Alkmaar, Baarn,
Leiden, maar ook in Turkije,
Frankrijk en Duitsland.
Of er ooit leeuwen terugkomen rond het Centraal Station?
Dat zou zo maar kunnen. De
metalen spoorbruggen worden
de komende jaren vervangen
door beton. Het genootschap
hoopt dat dan twee leeuwen bij
de oostelijke toegang terugkeren. Die moeten worden verplaatst van het Beatrixpark naar
hun ’oorspronkelijke plek’, als
wachters voor de reizigers.

VVD: ’Gör stapte
op zonder druk’

mee eens
58%

42%

0neens
oneens

Aantal stemmen: 245
Eric Venneker, Sint-Pancras:
Eens, Nederland heeft iemand
nodig als Poetin. De mensen die
protesteren tegen Poetin, zien
niet de grote ellende in Nederland. De voorbeelden die Poetin
heeft gegeven, zeggen al genoeg!
Wil Botman, Andijk: Eens.
Poetin kaatste de bal terug dat
onze bemoeizucht over de verschillende regionale (homo)wetten hypocriet is. In Nederland wordt wel een legale pedofielenvereniging toegestaan,
terwijl vrouwen niet in de politiek mogen, een verwijzing naar
de SGP.
Anne Haan, Zaandam: Oneens. De protesten zijn niet
hypocriet, maar oprecht gemeend. Alleen de regering is
hypocriet.
Nigha Chinwa, Hoorn: Oneens. Homo’s lopen ziektes als
AIDS en HIV op. In Rusland is
de kans dat mensen hiermee
worden besmet, aanzienlijk
kleiner. De heer Poetin staat
daarom in zijn volle recht om
deze individuen te heropvoeden. Naar mijn mening kunnen
wij de heer Rutte omruilen voor
Poetin. Nederland zal er aanzienlijk beter op worden.
A. de Visser, Alkmaar: Oneens.
Protesteren moet je altijd als de
mensenrechten in het geding
zijn, zoals in Rusland. Maar dat
homo’s het zwaar hebben in
Rusland, komt omdat ze daar
niet met hun tijd meegaan. Zo
tolerant als Nederland omgaat
met homo’s, is ook uniek in de
wereld.

DE NIEUWE STELLING
Orgaandonor moet
voorrang krijgen

Donorcodicil.
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Ben je geen orgaandonor? Dan
sluit je voortaan achteraan in de
rij als je zelf een orgaan nodig
hebt. Medisch ethicus Gert van
Dijk van artsenkoepel KNMG
wil dat serieus wordt nagedacht
over zo’n systeem, dat in Israël
prima werkt. Daar zijn de
wachtlijsten voor mensen die
wachten op een orgaan voor
transplantatie door deze regeling flink gedaald.
Voor wat hoort wat.
Ja of nee? Stemmen tot 17 uur
via www.nhd.nl

door kees van der malen
H A A R L E M - De VVD-fractie in
Provinciale Staten van NoordHolland zegt dat collega Köksal
Gör uit eigen beweging en zonder overleg met de fractie is opgestapt als Statenlid.

Volgens fractieleider Cees Loggen is de fractie in het weekeinde
overvallen door de beslissing van
Gör zijn Statenzetel met onmiddellijke ingang neer te leggen.
Gör stapte op als Statenlid nadat het televisieprogramma
’Nieuwsuur’ afgelopen vrijdag
onthulde dat de VVD’er in Amsterdam een aantal internaten
beheert, waar de leer van de orthodox-islamitische beweging
Gülen wordt onderwezen. Zijn
fractie was niet op de hoogte van
deze achtergrond. De internaten
staan bij de Kamer van Koophandel geregistreerd als adviesbureau.
Gör legde zijn statenlidmaatschap neer omdat hij zijn fractie
niet wilde belasten met de discussie over zijn persoon. Verder
zei hij ’tijd en rust’ nodig te hebben om zich te bezinnen op de
ontstane situatie, zo zei hij eergisteren.
Fractievoorzitter Loggen betreurt het dat Gör heeft besloten
zijn functie neer te leggen zonder gesprek met zijn fractie. ,,Hij
was erg emotioneel toen hij me
het weekeinde belde.’’

Weer uitstel
in kwestie
Vluchtkerk
van onze verslaggever

Köksal Gör.
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Loggen had zich kunnen voorstellen dat Gör uitleg had gegeven over zijn activiteiten. ,,We
hadden dan kunnen kijken of en
hoe we verder konden met elkaar. Die kans hebben we nu niet
gehad.’’
Loggen heeft Gör ervaren als
’een buitengewoon liberale Nederlander’. Hij onthoudt zich
van een oordeel over diens activiteiten bij de Gülen-internaten.
Het opgestapte VVD-lid hanteerde gisteren radiostilte. Aan
een verzoek van deze krant om
toelichting te geven over zijn activiteiten en motieven gaf hij
geen gevolg.

A M S T E R D A M - Burgemeester
Van der Laan van Amsterdam
praat pas vandaag, een dag later
dan aangekondigd, met de eigenaar van de gekraakte Sint Josephkerk (bekend als ’Vluchtkerk’) aan de Erik de Roodestraat. Het is de tweede poging
om een oplossing te vinden voor
de 120 Afrikaanse vluchtelingen
die sinds december provisorisch
in de lege kerk bivakkeren.
Het Ontwikkelfonds in Amsterdam gaat namens eigenaar
Fahrenheit Monumenten – ofwel vastgoedhandelaar Hans
Kortlevers – de Vluchtkerk in de
wijk Bos en Lommer omtoveren
tot indoor speelparadijs.
Denise Jaspers van het fonds
verwacht dat eind dit jaar de deuren open gaan. Dit terwijl de omgevingsvergunning ontbreekt,
er al drie maanden uitstel is door
de kraak én onbekend is wanneer
de vluchtelingen vertrekken. De
zestig jaar oude Sint Josephkerk
is een rijksmonument.
➔ Gesprek van de Dag: Afstuderen tussen vluchtelingen

