
Avvenire 26 februari 2015 
door Maria Cristina 
 
De burgemeester van Rotterdam, Ahmed 
Aboutaleb, heeft aangekondigd, met goedvinden 
van de regering, te willen bijdragen in de kosten 
om de fontein Barcaccia van Bernini, die 
beschadigd werd door Feyenoord supporters, weer 
te herstellen, de gemaakte kosten moeten 
vervolgens door hen worden terugbetaald aan de 
Staat. 
In de tussentijd is er een aanbod gekomen van een 
gerenommeerd bedrijf, Koninklijke Woudenberg, 
dat zowel het Rijksmuseum in Amsterdam als het 
Mauritshuis in Den Haag heeft gerestaureerd, om 
gratis te adviseren. 
 
Aboutaleb, van origine Marokkaan, die zeer 
gerespecteerd in zijn stad is en ook door een groot 
deel van de politici, blijft manifestaties 
organiseren om geld in te zamelen. 
Laten we niet vergeten dat ook enkele winkels in 
Rome grote schade hebben geleden. 
Vanavond is een benefiet manifestatie gepland in 
het archeologisch museum Allard Pierson te 
Amsterdam met dit zelfde doel. De entree kost 10 
euro en de kaartverkoop is al gestart op internet. 
Men zal de wedstrijd  kunnen gaan volgen op een groot scherm welk geplaatst gaat worden in een 
van de zalen. Het gaat heten “Wij zijn Romeinen” een leuze welke men vaak herhaalt dezer dagen 
in Holland. 
 

Zo heeft ook de minister van justitie, Ivo Opstelten, 
zijn persconferentie beëindigd met deze woorden 
“Rome  is  van  ons  allen”.  Toch  groeit  de  angst  voor  
een eventuele confrontatie van relschoppers uit 
Rome (men verwacht circa 2500 fans) met die van 
Feyenoord. 
De autobussen van de Italianen zullen door de politie 
worden begeleid tot aan de ingang van het stadion. 
Zonder tussenstop. Verder zal er een verbod zijn op 
de toegang van enkele straten in de oude haven waar 
zich veel bars bevinden. Enkele daarvan blijven  's 
middags dicht. 
 
 “Mijn bar blijft gewoon open” heeft Hans Meijer 
gezegd tegen een collega van mij in het dagblad  AD. 
“Stel je voor, dat we de mogelijkheid om geld te 
verdienen laten vallen! De politie heeft mij met klem 
verzekerd en ik heb een absoluut vertrouwen in onze 
agenten. Al die verhalen over  Italianen die ons 
willen straffen... Ik denk dat echte Roma fans, alleen 
naar ons komen om een mooi duel te beleven”. 



Ook de eigenaar van bar-restaurant Apartt is het met hem eens. Zo heeft hij dus besloten zelf 
tafeltjes buiten te zetten “om een feestje te maken voor de Italianen”, zij vinden het fijn om buiten 
te zijn. De enige aanpassing verklaart hij, “is dat we plastic glazen in plaats van  echt glas gaan 
gebruiken. Men weet maar nooit...” 
 

 
 
Een mevrouw daarentegen, die in het het centrum van de oude haven woont, denkt er anders over; 
“Ik blijf niet thuis! Als dan een rel uitbreekt omdat de Italianen zich wreken  en er boze hooligans 
verschijnen? Ik ga bij mijn dochter slapen, zij woont in een dorp in de buurt en ik kom morgen 
terug..” Concluderend in Holland leeft men deze laatste uren in afwachting  van de wedstrijd, tussen 
spanning en vertrouwen. Terwijl de burgemeester van Rotterdam blijft verzekeren dat de situatie 
onder controle is.  
Hopend dat men de schoonheid van sportwedstrijden weer ontdekt; dat, juist , niet meer dan een 
spel is. 
 
Vertaald uit het Italiaans door Sonja Vermulst-Stegenga 
 
 


