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Aan het spit
Varken aan het spit? Walgelijk!
- Han Boorsma.
Een gepaneerd vierkantje in een
plastic bakje, dat is pas voedsel!
- Lourens Smak.
Hypocriete reacties. #Vlees
groeit nu eenmaal niet aan de

Facebookers
boos op
restaurant. Goh,
mensen zien
eens dat ze een
echt dier eten.
– Bianca.

boom.
- NewHorizons.

LEZERS HELPEN LEZERS

Dan moeten die mensen maar
niet naar Kroatië op vakantie.
Daar draait elke dag in elk restaurant een varken aan het spit.
- Arien.

lezershelpenlezers@ad.nl

Mij loopt het water juist
in de mond!
- Joris Luder.

Brieven over uw regio
Ook een brief of foto? hc.lezers@ad.nl of postbus 16050, 2500 AA Den Haag

A4

Aanleg A4 duurde niet
voor niets zo lang
Trots zijn op robuust verkeersnetwerk (AD HC, 5-12). Het is jammer
dat Bert Mooren het over traineren
heeft van de A4. De aanleg van de
A4 Midden-Delﬂand heeft niet
voor niets zo lang geduurd. De tegenstrijdige belangen konden pas
enigszins verzoend worden nadat
er eindelijk bereidheid was om
zéér fors te investeren in de inpassing in de omgeving: het niet zien,
niet horen en niet ruiken van de
weg. Dus eindelijk eens de prijs
willen betalen die er staat op het
schenden van de steeds schaarsere
rust en ruimte van het platteland
en de natuur. Een goed ingepaste
provinciale weg zou meer op haar
plaats geweest zijn. Bijna al het
verkeer is immers regionaal gebonden. Goed voorbeeld is de nieuw
aangelegde N470/N471 in de driehoek tussen Rotterdam, Delft en
Zoetermeer die zich bijna vleit in
het landschap.
Willem Bos, Zoetermeer.

A4 II

Mijnheer Mooren, word
nu eenswakker!
De A4 Midden-Delﬂand die binnenkort geopend wordt, is veel
minder slecht ingepast dan in de
oorspronkelijke plannen. Onder
meer: nu verdiept, toen op maaiveld. Dat is relatieve winst. Alles
goed en wel, maar het blijft een
grootschalige aanslag op het mooie
Midden-Delﬂand. Met dit nieuwe
wegvak wordt de rijkswegcapaciteit tussen de Haagse en de Rotterdamse agglomeratie met 60 procent verhoogd. Bert Mooren, directeur VNO-NCW-West, is er blij mee
zoals hij dat ook is met de nog te
bouwen Blankenburgtunnel en de

nog aan te leggen A13/A16. In zijn
benadering is nieuw asfalt synoniem met: vooruitgang. In mijn
ogen is dit onverantwoord simplisme. Al deze mega-ingrepen betekenen een enorme verdere verslechtering van het leefklimaat en
natuur en milieu. Mooren blijkt in
een diepe slaap verzonken als het
gaat om de bijdrage van al dat
extra verkeer aan de klimaatverandering. Duurzaamheid staat niet in
zijn woordenboek. Mijnheer Mooren, word nu eens wakker! Wanneer gaat uw organisatie nu eens
meewerken aan de verduurzaming
van de mobiliteit? Minder tanken,
meer denken!
Henk Tetteroo, Delft.

Binnenhof

Horeca op het Plein
moet niet zo zeuren
De horeca in de omgeving van het
Plein moet niet zo zeuren. Als men
de hoge prijzen wat laat zakken
nemen de bezoekers wel een hapje
of drankje meer. Want de loop van
het Centraal Station naar de binnenstad blijft gewoon dagelijks
doorgaan. Straks kunnen de politici, pers en ambtenaren ook eens
lekker eten of winkelen in de omgeving van het Centraal Station, de
Laan van NOI of Theresiastraat.
C.P. Kottelaar, Rijswijk

Begroting

Niet aannemelijkdat
Delft het nu wel kan
In reactie op het artikel ‘ﬁnanciële
enkelband kan weer af’ (AD Delft,
1-12), wil ik benadrukken dat met
name de quote ‘Delft mag weer zelf
over de ﬁnanciën beschikken’ mij
grote zorgen baart. Er is geen enkele aanleiding aan te nemen dat
ze het nu wel kunnen! Integendeel!
Huub Langeweg, Delft.

Taalgebruik

Schuttingtaal hoort
niet in ooit nette krant
Afgelopen zaterdag 5 december alweer een ﬁjne kop in het landelijk
katern : “Ik ga dit feestje niet
verkl.....” op pagina 14. Interview
met ene Aje Boschhuizen. Sinds de
fusie van AD met HC is dit fenomeen wel erg toegenomen; schuttingtaal in vette grote letters in de
koppen. Ik durf de krant haast
niet meer open te slaan met de
kinderen naast mij op de bank. Nu
al bijna dagelijks deze ergernis!
Waarom wordt er door de krant
meegewerkt aan de verloedering?
Kunnen jullie de te interviewen
personen niet eens vragen om ABN
te spreken? En: de smoes dat de
lezer juist door dat taalgebruik te
publiceren een reëel beeld krijgt
van de persoon, is wel erg makkelijk! Als het dan toch ‘moet’ dan
maar alleen in de kleine lettertjes,
alstublieft. Maar liever helemaal
geen schuttingtaal dus in de, ooit
nette, Haagsche Courant!
A. Corver, Zoetermeer.

Dieselgate

Den Haag, steek je
hand in eigen boezem
Haagse lucht vuiler dan gedacht
door Volkswagen (AD HC, 4-12).
Eindelijk heeft onze milieuwethouder Tom de Bruijn een slachtoffer
gevonden om een al jaren bestaand
probleem, het schoonhouden van
de Haagse lucht, in de schoenen te
gooien van het Volkswagenconcern. Wat een belachelijke kortdoor-de-bocht-conclusie. Den
Haag, steek je hand in eigen boezem, aangezien niet alles is gedaan
om de stad schoon te houden en
dat is wat onze milieuwethouder
over het hoofd ziet of niet wil zien.
Boudewijn Buis, Den Haag.

Geen idee waar deze foto uit 1952 is genomen. Kan iemand mij de
locatie onthullen?
Ria Moerman-Wakker,
ria.moerman-wakker@box.nl
Heeft iemand iets aan cartridges
voor een HP-printer? Het gaat
om HP 56, 57 en Photo 58. Op te
halen in Den Haag.
Wil Hoogteijling-Ales,
Nico.hoogteijling@
gmail.com
Van de Plusbricks zoek ik de
hoge koeling met aardappelsalade, vleeswarenschap en de
lage diepvrieskoeling (niet de
rode). Ruilen kan.
Astrid Bruens, Rotterdam,
bruens2@zonnet.nl
Ik wil iedereen bedanken die gereageerd heeft op mijn vraag
naar de dvd Bittere Rijst. Ik ben
geslaagd.
J.H. Besems.
Af te halen in Capelle aan den
IJssel: 4 eethoekstoelen van
zwart gelakte buizen met rode
zitting.
J. Hoegee, 010 4503905,
jac.hoegee@Hotmail.nl
Wij zoeken materiaal van de Onderlinge Meubelmakers Vereniging uit Overschie. Met name
zoeken we informatie over het
dodelijke ongeval dat mijn oom
Gerrit daar in 1943 heeft gehad.
Cees Veldhoen,
06 23564450,
cees.gerda@hotmail.com
Maak ik iemand blij met een gratis boekje van Windows XP voor
basisgebruik?
R. Houdaifi, 010 4433172.
Ik zoek voor mijn zoon AH-bestekzegels. Hij heeft net een appartement betrokken en hoopt

Topstukken | De klok van de Grote Kerk

VerliefdopDenHaag
door deGrote Kerk
De van oorsprong Harderwijkse Eva de Roos (45) is
verzot op haar woonplaats Den Haag, waar ze sinds
1997 woont. Vanuit haar appartement in het centrum
kijkt ze rechtstreeks uit op de klok van de Grote of
Sint-Jacobskerk. De Roos gebruikt het uurwerk als
huiskamerklok. „Behalve mijn wekker, heb ik geen andere klokken in huis, omdat ik altijd het uurwerk van
de kerk gebruik om te kijken hoe laat het is,” vertelt
ze.
„Toen rond 2000 de klok stil stond, besefte ik pas hoe
vaak ik er op kijk. Ik wist toen ook niet hoe laat het
was.” De Roos is er bovenal trots op dat ze vlakbij de
kerk woont. „De kerk heeft als een van de weinige in
Nederland een zeskantige toren en is een richtpunt in
Den Haag.” Het verbaast haar dan ook dat er maar
weinig souvenirs van de kerk te koop zijn. „Het boekje
waarmee ik op de foto sta, komt uit 1980; het enige
wat ik kon vinden over de Grote kerk!”

Waar is de foto gemaakt?

de messenset nog compleet te
kunnen krijgen.
George Hagenbeek,
jgh.hagenbeek@gmail.com
Wie doe ik een plezier met 12
stropdassen met bedrijfslogo?
Nieuw en in de verpakking.
Emmy Moerland,
Emmymoerland@
hotmail.com
Maak ik iemand blij met een stapel Soemoeds, een uitgave van
het Nederlands Palestina Kommitee? Ook heb ik een stapel
Feyenoord-magazines.
Jessica Bontje, Rotterdam,
Jbontjedeguzman@
gmail.com
Ik spaar de zegeltjes van Gall en
Gall voor wijnglazen. Wie helpt?
Connie Arkema,
Conniearkema@
hotmail.com
Ik zoek een zilverkleurige spaarpot van de Boerenleenbank zoals
die in de jaren ‘50 op lagere
scholen werd geplaatst. Ze hadden de vorm van een kluisje.
K. Lakeman, 022 3633157,
K.Lakeman.@quicknet.nl
Onlangs las ik een oproep voor
doppen van (melk)pakken voor
blindegeleidehonden. Ik heb een
doos vol die kan worden afgehaald in Wateringen.
Lyda van Leeuwen,
lvanleeu&kabelfoon.nl
Doe ik iemand een plezier met
kantklosbenodigdheden?
Cathy Klom,
cathyklom77@gmail.com

GOED GEZIEN

Ook een
voorwerp
met verhaal?
Aanmelden
kan via:
www.mijndenhaag.org.
Dit is een
project van
het Haags
Historisch
Museum.
FOTO JOHAN WINKELMAN

De bezorger van deze reclamefolders heeft echt
wel zijn best gedaan. Paul Buijtelaar zag het
goed in Den Haag.

Ook leuke foto’s gemaakt? Mail naar:
hc.lezers@ad.nl

