brieven
Alle reizigers
'Kernachtig gezegd gaan we de
zaak in oude glorie herstellen, maar
wel aangepast aan het
reizigerscomfort van nu." Dat lazen
wij vorige week in het artikel
'Bejaard station in nieuw jasje' over
het Amstelstation. Direct vroegen
wij ons af hoe het zou zitten met
het reiscomfort voor ouderen,
mensen die slecht ter been zijn en
rolstoel- en scootmobielgebruikers.
Het verbaast ons dat er een
definitief ontwerp voor de omgeving
van het Amstelstation ter inspraak
bij de gemeente ligt, waarin zowel
de financiering van een lift als de
locatie ervan nog niet duidelijk is.
Er is geen lift tussen het (tijdelijke)
tram- en busstation, en het ziet er
niet naar uit dat die er zal komen.
Wij roepen de gemeente
Amsterdam en ProRail op ervoor te
zorgen dat het station zowel tijdens
de verbouwing als in de definitieve
situatie daadwerkelijk voor alle
reizigers toegankelijk is. Nederland
heeft niet voor niets het VN-verdrag
voor de rechten van mensen met
een beperking geratificeerd, dat op
14 juli in werking treedt.
Bart Weggeman
Cliëntenbelang Amsterdam
Onzinnigheid
Schattig hoor, dat Frans Boogaard
in Het Parool van vrijdag zo
tevreden is met het Europees
voorzitterschap van Nederland,
maar is het niet zo dat de voorzitter
een dienende taak heeft? Hij moet
alle partijen een luisterend oor
bieden en vooral geen eigen
stokpaardjes naar voren schuiven.
Ik geloof niet dat we het aan Mark
Rutte te danken hebben dat er een
gezamenlijke databank van
veiligheidsdiensten komt, of dat er
minder vluchtelingen zijn
binnengekomen. Overigens lijkt het
roulerend EU-voorzitterschap me
nu precies de soort geld- en
© Het Parool

tijdverspillende onzinnigheid
waardoor 'de mensen' niet zien dat
de EU ook heus wel voordelen
heeft.
Amir Andriesse, Diemen
Suburbs
Ik wil hierbij reageren op de
ingezonden brief van de heer Iwan
G. Lont van zaterdag, waarin hij
een vergelijking maakt tussen
Amsterdam en Londen en
Amsterdam er nogal bekaaid vanaf
komt. Ik stel hem voor eens te
vliegen op Heathrow en dan niet
met de underground, maar met een
dubbeldekker naar de City of
London te reizen. Dan zal hij door
allerlei verpauperde suburbs
komen. Misschien ook een idee om
in zo'n suburb uit te stappen en
eens rond te kijken. Dan zal hij
waarschijnlijk tot de conclusie
komen dat het nog niet zo slecht
gesteld is met Amsterdam.
H. Wismeijer, Amstelveen
Lichaam van Jezus
Het staat er echt, op pagina 13 van
Het Parool zaterdag: volgens
christenen bevindt het lichaam van
Jezus zich onder de tombe in de
Heilig Grafkerk in Jeruzalem. De
schrijver van het artikel is Jan
Franke, correspondent in Israël, de
Palestijnse gebieden en Jordanië.
In een interview uit 2012 geeft
Franke een tip aan collegajournalisten: zorg dat je een eigen
niche creëert en unieke expertise
opbouwt.
Frankes unieke expertise is in elk
geval niet zijn kennis van het
christendom. Het sluitstuk van de
christelijke godsdienst is dat Jezus
juist niet in dat graf is
achtergebleven, maar eruit is
opgestaan.
Rolf Deen, Heemskerk
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