


\iil\ Wat te doen met De Kuip?
Er ziin grootse plannen vooÍ Stadion Feijnoord en omgeving. Maar
wal gebeuÍl er met De Kuip zclfa Archilecl IoÍis Molenaar legt uit
hoe De Kuip is te behouden. Marijke Edcl en Cido VadeÍ staan stil
bij de geschiedenis en toekomsl van het stadion.

Van Solekmanbank tot
mOnUmefltJ€ De.r-rciali.ti.rhc voormrn HendriL spiel.-
man kreeg na zijn dood een kloek monumenl in de voÍm van een
bank. Daarvan is weinig meer over. Dc laatste decennia is er veel
met het gedenkteken rondgezeuld en resteert niet veel meer dan
een monumenlie.

.iililll 'Nostalgie verbinden met het nu'
Galeriehoudster lannie Hommes wandelt door Oud-Charlois cn
veÍlell over de geschiedenis en over kunsl in de openbare ruimtt'.

,lN{ii De Meent weer wakker gezoend
Robin von Weiler kwam in 200t in het bezit van de Minervahuizen
aan íle Meent. Het was het begin van de metamorfose van de
winkelstraat: weg mct de rcis- en uitzendbureaus, Ieukc cn gezel-
lige Rotterdamsc winkels ervoor in de plaats.
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door Ben Maandas
folo's Pau van der Blom

Maandenlang wns hel afzien op de Meent, de winkelshaat in hartjc RotteÍdam:

eenrichtingsverkcer/ soms Ítedeelteliike onbereikbaarheid en ander ongemak

waren aan de orde van d€ dag. De nàam van de straat stond synoniem voor om-
riiden voor automohilisten en zandhappen voor Íictsers en voctgangeÍs. Einde-

liik is het leed geledcn: de Meenl heeft nu hrcdcrc, natuurstenen trottoirs. er

zi,n bomen geplant en de hangveÍlichting;s vern;cuwd. Bovendien is er nieuw
straatmeubilair in de Rotterdamse stijl geplaatst en onder het wegdek, Soed ver-

borgen voor de passanten, ziin vriiwel alle kabels, leidingen en rioolbuizen ver-

ni€uwd. De Meent oogt wcer als nieuw.

De werkzaamheden om de Meent op te knappen beSonnen in lanuari dit jaar cn

eindigden halÍ november, precies volgens de afgesproken planning. Maar wie
goed heeft opgelet, merkt€ dat er al vecl langer ieh gaande was aan de Meent.

Dc afgelopen jaren ;s het winkelbestand ingriipend v€randerd. B;idetiidse win-
kels hebbcn de deuren geopend en zijn in de plaats gekomen van uitzendhu-

reaus, reisbureaus en andere zakcn die Iange tiid zo kenmerkend waren voor de

Meent, maar de straat €r met hun door larnellen afgeschermde etalaÍies niet aan-

kckkclijker op maakten.

{lïïril ilt\,,,,, ilÏ-l\ï"\\[

iliillil lllt ,iiiÏ]]| iiiililill

ïil ilÏ' ffi\il,tt'*lL,;l

wal is er à.n de hancl op de Meerrt? Hct !eÍhà.11

ran de metrrnoriose !an een van Roltcrdàms h.
an3r lkst! wirrk.lstr.ter hegon ulm tien la.rB€le

d-.n. Toen \\rerd de RottrrdàÍrsc ta ( vnn de íamilie
Von weiler, vertegen$,oord !d d.rcr Robln lon \ /e

eÍ. -"igennar vaf de',t1ine^,ahuizc,,' D.: Mlner\,.r

hLr z,.f ziin dÍle karakreristieke kaftoorgchoLrwe.
mct winkc s nàn d,. Meent, .lie vlak voor, t jd..s .n
vlak na de Tvr'eerle \,Vcrcldr:rcr og z jn gebouwd.

DaaÍna ls -.r veel ver.lnderd. ln z jn l(.r.1oor ln Hi e

gersb-.rg, met een betoverend moo l] tr .hl ov-.Í.le

".,8.F\.., .-r l, ,l ,1 ,,.6 ;. '
tcndc contouren van de hinnenstdd virn Rollerdanr,

blikt Rob I vo. \\cllcÍ l-.rug op zlin groe cl.lc crr

rhouriasme voor en be!lo8e,r bct,o<kenheid bii .:le

.ff*

Hoe bent u ind€rtijd op uitgerekend de Meent te
re.htgekomen?

'l ]c.l lo,.và lB. Dc Nlin(:rv.hu /.n wàrrn oo I Be

borwd door en elgendom vaf de Utrechtse verzc

r'l I'r ,r\\ rl r. I. hc.r' I

delijk na ale'leiiusies ls overileg:ran ln Sracl Rolter
.lam. lk was in 2001 trezig nrer de a:rnkoop van een

., t..,,L,r rr,t-t . r,, ..,t I. dè", .1 
|

over de vlocr krvrnr, zèg cr rro8n LcdÍrci.J Lrll. l(
vroeg hern \\'at er in vredesnaarr aan de harrl u,as.

Hli verte de dat hii druk bezig \'vas om voor Stad

Rouer.Lrm de N.linen ahuizen aan de Meent te !(Í
k.,pef. I let had er |ang op geleken dat er een dea

\{às, maar nel locn ik heir slïà (, $,às dle d-.nl fiet
cloorgcgaan. Daar had hit crg dc pcst olcr irr. lk zell

verlel m i eens \rar over d e Minerlahuizen lk krccg



.cn heel gep.rssioreeÍd verhd.l r. horen, nr..rr hlj

vcr\la.hite dat ld !.-"1 nroeit! /otr (ostef r snog

ec r kop.rr !oor te !in.lcn, rlant het s,.r tn echtc

. lr . /tt.11 .l l,r "
rig ge\\'oÍdef k hr:b henr gcvrargrl oi ik r, ('.,ns een

kilkie nrocht nc'n. r. Dat hebbor \\'e loen 8c.l-r-1f

To-"n hijaf§(hc d wilde nemrn /cl ik: nou, Í1.'.1.i
tcer.l. Hlj keek me !cÍbeàsrl aar. uhaÍmee, !mcg

hli. Nor /cl ik. je hebt /c lo.h verkochl Anf ons.'

En toeni
'\\anneer ik m!.rrtenr in §1ort,.l.rn doe ik h.' .Ól
heeL iafatiek. Dus ;< ben me B.àn lercliepcn ln .le

B.rs.hi,..lefis v.rn d.r Meent en vii r de Nlinervnhul

zef k heb het genrrclrlen .hier hc cnànl .loorSe

§[iii ef het Ncdc ànds Arch tc.luur]nstitrrul om zo

vc.'l mo8,"lijk te wdcr 1e komen ov. dear(l1ll..l,

I.l'.1 . Hend iks. l( h.'b tesp oken lnet dc op!(,ltrers

!,Jrr ,ljr trureau, .l;rl rog slee.ls bena.rt, nnI on.ler

een anrl(rr n:ranr. t,, ik hcb mljn be51ge(lrr,, /,,
rr:r, nrogel 1k lniormat e zoals lot.,',r .i b auwdftjk

k()r 1. !,.rzanrclcn !àn .le Nliner!Jh!i/cf en \,.1n de

rlkrn]. Hel ls c.:r i.É.ine en.lSehcel Hcl È€rqle

r\1 flrrvnh!i§ ls fot \oor .le oorloc gctrot^\,.l. Her

(lerdr .n à.ltstc i§ 1!pls.h rederopbou$, ll.nma
tren k bcgonnen om rle Brbou$,"n le lestaur!rcrr.

OLrde details u ljr rve,"r ter!ggebrà.h1. onr een looÈ

bc.ld Le foerncn: lo,.n \\'e ergens

!.)f Minen,ahLrlr I de h auwe !iocrLtrlt'<k ng treg

h..rid.n, kwa'n.n we een oo spr,rnkc ljte nàt!ur
defe..oJrb anchi.f!lo.r legen. mool.Ít.'sLelef
na \iiitlg ldàr inrefsief gebruik. maar met rlLern.a

iirr cr) L:-.lnent.Í op. Dle heb k 1oc!r heLenr:ral >



laten aÉlllp-"n en bewcrkcf, irr hct hc c Í,jppcnh!is
en bii de enlÍe-.s. Wll«:nlàf8 hcbbcn cr nr.nn(.n

rondgelop,èn, di. dat rroS kondcf, \,a rt hct lrcrstel

len van zo'n vlocr en zulke trappen is biifa in on

bruik B€raakt. le ',\,erl«en huiten kanlooÍur,.n, !\,ànt

het maakte,.en roLhcn'c, crr I cpcn nrct vrn dio
kleine ,.mmeÍljcs, loodzwaar van het s ijpscl [,aar
mee ze àan dc slà8 !!èftL 1let kostle eef kapitaa
om dal L. docn !n \4,e hadden met de huurder al

iccn nieurve v oerbedekking aÍgecpÍo(en... MaàÍ

het i5 het we waàrd ge$,cest. Zoi.ts rcst.rurcrcn

vlnd i< leLk orrr te doon '
De gebouwen moesten weerterug naarde oor-
spronkelijke staat... hoe belangrijk is de geschie-

denis in dit verhaal?

'Ceichiedenls is Írijn p,rssic, mljn hobb\,. $/ènneer
je me.scn icls vertelt over zo'n gebouw, wanneer
L'i....r,u,.\.1 d.r-p, rd.j^-po-1. \p, i,
dC Tlvcede wereldoorlog her bonrirar.leJnenr op

F .J r | ."',r o.-.|-c I Fr \F".- t. -- "F "lnrrr r4"nnr .Bi. I lu,f 1,,p, .u,lnr rl- .,.

zijn àigcbrande voorganger en dat het derde pas n.r

dc oor oÍt is gebourvd, dan vlndt i-.d-.r,.en dat boc

end. Àl eef: er is nooil iema.d die die verhàlen vcr
te t. Het heeÍt ook mel b,?ndht lc m.kcn. BÍanding

lvordr elten ijk nooit Scdaàr bij onrocrcnd gocd,

nra.r b I dr. Minervahulzen doe ik datlel. lk vert-.i

rvaarom de gebouu,,.n zo bijzonder en ro goed /it,r.
Zo leer je mens,.n n.rar hun oÍrr8cv nB kijkcn. Tcge-

ljk onlstijg je de coorl)cr. opnrskinB vàn ' k rit op
Meenl 9.1 in ccn kàrtoor". Ncc, ic z t nict in zomaar

eef kànto.rr. lc zit I een van de MineNahrizen,
midden op die geze ige 

^,1eenrlV,.el 
h u.der!, kijk

- .,r4è.r., l. .Bi \.,, l,r ,ut L, r..i,.r ' ,i

rtlineÍ\arhui§ l, I ol lll rraàst hot adros. Op dic ma-

nler $rà rk.r lc trcts ènn In icts lvaar mcfscrr trots

op rijn, dàa, z jn ze ook zuinig op.'
Maar het bleef niet bij die renovati€ van de Miner-

'Nee. lk b.:n ccns lcrder dan die Nlinervahu /rrl
faàr de slr.rat als BClrccl Bdaf kjjkcn, w.lnt ik had

h,.l id«r dat cr cts nrec \\,as. EÍ viel m€ iets op ef
inccns hàd ik het in de gaten: \!at zifien er hier veel

van die reisbureaus,.n Lrltzen.iburenrq. tlal gold

voor de Meenl n s gchec DL'str.nt u,ns d.adoor
eigen iir Bchccl c. .l vcrpnrtst. let s een ontwik-
l^ -9.1,.,.r..j..r. r .,.ni.-r ,Lr\ut ö ör.
gcko c.. l-r z.tcf oorspronke ijk k eine, zcllstan-

digc w fkelier§, die er op clat moment een ,,,oo e,.n

m-"e ophi,.l.len. Crol.r winkei<dens u,aÍ.rn er no8

n.lwc ijks oi z€. haddef geen be angstel inB voor

l6

een straat als.lc \,leent. Toen zlln d c .cis cn trit
zendbureaus Bckomen.
lk heb hel,.m,ral fiets tegen zrl<c zaken, maar ze

d.,ci trel vrijdag om vijÍ !ur dr' lamel en dichr en

gaan pas in de loop vnr) maafl:lag weer oper. TcÈ

\\ llp \4cp,t ,.. .,t. .,t r., d- ,n, ., , .I i,

ln het wee<cinde over de hooÍden kuft open.
Zu k-" zaker p.tssen hler duq nicl. lk da(ht: kunnen
d c ràkc. niet weg? Dat b cck tc kufnen. Uitzend
brreaus en reishuÍ.àl]s zijn volgens de \\,-.t gccn

'.r,1" r- tnu-/--- J.,L .'r lu rmin
deÍ huud)es(hermlfg, \\,à1 de v.rrhuuder, onder be-

pnalde omstàndisheden, de nnrAc ikheid jteeÍr de
huur op tc zeggen. Dat hecit ofze beheercler sarren

met ecn advocnal gedà,.rn Dat waren lange juridi
s.h,. procedrn5, met gftÍe.onc.'ns à s tc8efpnrt j.
À,ld.le hulp vàn goede advoc.xcn hebben we het
voor clkaar gekregen. Arrcr can Ëxpress rvas de eer

st. zààk dic vertrok. DaàlÏn \,,r1Ílde Manpower, en

Wat was het doorslàggevende argument om dic
zaken weB tc krijg€n?

I l,.r I , ,.r ll - LLr Ue Àlee l I een

authentieke straal. Dc vcrlroudingen zijn ilo,.d, de

breedte van de stra;t is good, ie kunt er le auto -.r
nu noÍl redelijk kn, tt, al es klopt. Sle-.Í is icts wal lc

h,-'cl sne krrnt beoordelen: je mcrkt írnmidde liik ot
, A,i-,'r.\. r,r' D,zlrr.'-'-.
in de sfeer. Mel de siccr begint het. Het ganl \,.rak

onr hee klelne, m;ar ircl hee belangrijke dingen,
zoa s kleur, g,.lui.lcrr, al cs wat je \{aarn,èemt, ror)
der dnr je h,.t p,c.ies kufl benoemen. Zc hcbbcn

het tcgcn lvoo rd ig oo( r,e o!.r neuromarketing. lk
vind d e bijna onhcv!ustc waameminBen dle ic doel
heel be angr lk.,'l .li,ar rnoet je op sruÍ-"n.

le moel maar eens kilken wat er get)eLrrL: ov-.r d.
M,.ent lopen, l!sscf de bomen, in h.1 hcrGtl clrt,
rnct Sy \,à op hel bruijgetj-. lusscrr dc klcurcn van

haar blocrrenkraarr en in dc vcrte de klankeri van

.- rL.. i " ,, o.'iop.n-l \-., ,

omnipotent. Drt r'.rs hct drgument om .Ji-" winkels
v\,eg le krilgen. H.t wds een zwart gal n de qrÍ.r.rl, n

die la'n,"llen .lic om !iji uur rli.htgingcf Als tc nl

.lic zwa'tc Saten bij elkàar optc clc, dan rvas de op

te som dat de Ài-.enl gccn goede sieer rreer hacl. Ze

had.len van rnlj bcst moBen blilven. die reisburenus,

maar clan a e,.n .rls uc prdchtlge ioro's in hun ,.1a

late zouden hàn8.rn oi ccn beeldschenl rnet schit

r.rrcrde §1eeÍtrc!lden van de ()rino.o cn .lic dà i onr

de pdrr s,rken vernielr$,en. Fn à s zc zich hielden
aan .le winkeloporin8st jdef. Nlaar dar wilden ze



. r::" '. .t. i':' -r' -:. :'. ', l.:.' ':.' ,:. r r . :...t
..1 I .l':.'fl'.,' 1l1l ...

niet. 1k besloot alleen te vcrhrren aan Rottcr.lamse

bedrijven, en àlleen aan kctcn§, $anneer dlc raken

cluidclijke waarde toevoegcn àan de íraat. Dc hore'

cavestigingen mel hun terÍassc. hebhen nouwens

ook erg bijgedragen aan de sieer. DaL \\,45 al bcg.trr

nen voordat wij aan de gang gingen.'

De ongewenste winkels verdwenen e€rst ui1 de

Minervahuizen. maar later ook van de rest vàn de

Meent. Hoc hebt u dat voor elkaar gekregen?

iers van acht oí fcAc. eig,.naars, dic heL g ootstL'

dec v.rn de Nleent in bczlt hehben. Biina al enraal

Rotterdafrsc i.rmi ies, parl (ulicÍe beleggers dle het

vaak al ji,Ícn in bezit hebbc,l. k heb ze al cnr.ral

benaderrl en lk heb ze gezc3r:l: diL Lren ik vèn plan

En ik heb ze litci kllken naar dc r\lln"rvahu zc,r cn

hoe we daa geen lichtba(ken me€r hchben, maar

met lossc l.tlerr werken, hoc \'\,,. voor de puien een

vaste kleurstcl ing hebbef rn Ílch1 ljnen hebl)cn

over de vcrl .hling van de eta .rges s avonds en dat

de ramen gczcemd nroetef word"n. lk wll wcle,r

wle e' bii ons,:,ndcÍiemer \\ril zil,r V.rn ()5 Ledcr

r,;r.n uos d-. eerste d c hct aànd!Í(le, dc vierde

Seneratie vn,i ccr e.ht Rottfrda,ns ÍanrlliebedriiÍ.

Die glng naar hcL p:rn.l Van Arnericaf Exprcss Dir
,jl è'ï.J- r rr ,l ,,,

h.t ook zou lukkcn wnt ik v;rn plan was. le hL'bt h"l

dan ficl over soltc mcnscn d e pre.ies doef wdt k
van ze vrèà8, maar nr.nsen dic heL goe.:le met hrrr

hedfllÍ ef de sÍnàt voor het)ben ef al dat nl enraal

.rok !,rfze Èprek.nd vindcn. Dar heb ik (le andcr"

ciScna.rs voorgelcgd c. /c h,.bben mij de regic t.x'

lk stel Írilf ,.rvar f8 {rn .ont.r.len grati5 ter beschik

king van dc andere eigenaars cn hclp ze daanree
.' z- d., r' 1. r . - ,. r ,tr ., r .r i^,.1 ,il
tcrug hel)hen: moBcrr me.berlissen wie er in ccn

lccgst.rande $,ifkc koorr. Dàn vlord ie \'(ror lc(lcl'

ccr .cr duide ljk her<.nhàÍe spe er ln het Bchcc en

h, l. i r n+ ' lr.r r lnr "8. D- M -r '. 'oB

altijd eef stèdsctriat, met lwec nàà ma.hine\'v nkels,

ecn rupers aÍlcr, -aen ijsz.lak en €ef vulpcnwinke,

n: .. .l\or lr.rr r I -r

HooilsLrnat. D.t 8c dL ook voor de Semccntc, rlaar

;{ nooir enige tcgcrrLand h,.b ondervoidcn. D.rl

konÍ ook door mljn onàihàf (eLljkheld. Dat u,Crrl

heel goed. lk vlnd het leuk ,rm s/ctrPng be.ru4,'s

^,1. "o I l. drr 1 ,,'t.',.



vind l't,l1 lrlr.rk 0rrl
;lïl É)t'rcrn

maken. Dat vind ik uitdagend cn het 8eeít voldoe

ninÍl te zien dnl het lukt. Er is geen enkele wink-.|
bijg-.ko6-.n *n.,u"n ik denk: hm... Her gevolg is

weldat de onrocrcndzaakbelaíing op de Meentde
laalsle tljd cnoÍm is gestegen. Dar is dan de on8e-
plàndc pÍ js van het su.ces. Tja, wat moet jc daàF

mee? lk ga me d.rar nlct tcgen verzetten, ik ben
geen .lon quichot.'
Reikt de aanpak van de Meent nog verder dan al-

'Hct beperkt zich in hooÍdza.rk rot dlt gebied. De

M- {.. moFJ \ nrd^n h (k"r t" u.r d 1.," èr ,,I ,

nog sl-.eds straten in de buuri die niel lekker lopen,
zoals dc Botersloot die een a.rnlal dingcn mist. De
M-.ent is cen Soede slÍaat en heeír lvàt ik nocm €en

hoge mate van oversreekbaaÍheid. lk bcdocl: je kunt
de straai gemakke ijk oversteken naar een andere

leuke wlnkel. Dc uitgangspunren van een straat

mo(1en wel kloppen om er een succcs vàn tc
màkon. Een onveÍ\,achl efÍcct van wàt cr op de
Mccnt Bebeurt is dar hel EÍasmus Un vLJsity College
zijn inÍek neemr ln hct pÍarhti8e vooroorlo8se ge

bouW waàrln vroeÍler de Bemeentebib lolheek
huisdc.n dat hel laal§l in gebrulk wàs als ondcÍ
wijsmuseum tussen de Botcrsloot.n de Pannekoek
.r'..d D.,. ,, t" \J1 /ié óri^ il l, I r'Ë, I d . . nrpr

kuft vooÍspellen, maar dic wel gebeuren. Ze geven

"p,l ,e,,lpl4i8. rrp-,d nl.r qÈb"d: r d,r. i.r
komcn dààr /50 siudenten, u/aarvan de helfl ult het

buitenland, die daar gaar studcrcn en woncn.
Overigens moel je ook rrict overdrijven wat ik heb
gedaan. Vee menscn zc8Bon dat het knap is hoe de

Meent is verandercl. lk vind het niet knap. lemand
l:lie zich Legcn zijn zin iets eigen maakt en dat zlct
lukkcn, dat vind ik knap. lk heb bij dc MccnL de

slechte verflagen en de aanlxruwsels eraí gehaa d,

waardoor de be;uty van dc straat weer is vrijge-
speeld. Daarbij zijn cÍ twcc Srote uitdagingen. Lle

eerste is hel vervanScn van somrrige huLrrders door
andere, wàaÍrnee we al een heel eind zijn ilevoÍ
derd. Meer dan derriB nieuwe winkcls zijf cr Scko-
men. En de andere k\^,am vàn ccn heel andcr. kant:

de gemeente \!as zo l)lij Ínct hct succcs, dat ze àl

een paar jaar geled{,n bcsloot de gehe e Meent op

d--hon, .,..r u | ,-,.J- nl.Ipr. -rFPn

àar.n bewoners er niet zo hov-.nop hndd-.n geTc

ten als nu het geval is gcwccst, dàn had het \!aaF

it I r:t r:rr p i n (":l h rla r...r t'y' il \/\,,a l(: l,lo t'

schljnlijk heel anders uitgepaki en \ ,às dc Mcent in
zijn Íleheel e-.n lrnge tiid afgeslotcn gcweest. Dat
hebben we kunncn voorkomen. Wc hebben gezegd
een ding is onbcspreekbaar, dat dc Meent iiidens de
werkzaarrheden helemaal dlcht Baat.
DaL is geen kwestie van mafht, maar e-.rdcr vrn
invloed. VoJgens ons, en dan bedoel ik de andere
eigenaren, de winkeliers, bewoncrs, gerreente en

m;z.l L.rr lot .LlÈ DJr q., è

geen oude Brote bomen kappcn en zet ie geen lan

taàÍnpalen neer. Di-. staan a tijd in de weg en dàar
komen alleen maar i etswrakken leScnaàn. Mijn eF
varing is dat mcn dan we rekenin8 met ie houdt. En

" . d 'r ze " r-r -lt | .r ., t-,, -Tl
les in om het ifderdaad nog mooier en berer re
m.ll(en. Natuurlijk, hel iE iaírm€r dat aan een kanr

dc parkccrplaatsen zijn verdwenen, maaÍ dàt was

onverml jdelijk cn vaÍgesteld Bemccnteli jk beleid.
In dit sooÍl processen moelje wel kunnen meel)e
wegen. Dnt doe ie nier dooÍ op je strepen te gaan

st.ran, nr.rar door soms ook aan de argument,.n van

dc àndcr tcgemoet re korn.n.'
Had u een eindbeeld voor ogen toen u hieraan
begon? Moest de Meent weer worden zoals in de
jaren vijÍtig?

'l< heb dit scefario nooil voor oSen gehad. Pas loen
ik hier vccl kwam, n.1dàt ik ci8efàar was g-.$/oÍden

van de Minervahulzen, bcSon me op te vallcn lvàt
er aan de hand was. We zijn nu ticn jaar verder.le
moel -èen ctràat echt tot in de vezeis kennen om re

^.t.r hn. h. be -. (Jn r\ord, r \4 .,r ,llp. L rJ
voor icdcÍccn zichtbaaÍ. Dc commLnicatie over de
Mccnt is ingrijpen.l verl)etcrd, ook vanLril d,. ge

meefte. I let is heel trànsparant wat \^,aaÍ cr) wàn
neeÍ gebeuÍl tijdens de werkzaàmhcden. Alle
plàn.-.n zijn terug le vin.i-.rr op fternet.'
WJrr hddlt u hcl enrhoucir.mÈ vdndddn om vrij-
wel dàg en nacht m€t het welzijn van de Meent
bezig te zijn?

'Dat is die k einc kcÍncefaale die ik in mitn I jf heb.
D.,J-.1-nr I 1k. r- or rrT,,r .l (,..r.r I r"p
l" rB z r n-,'tl rq"r d p . l.u(, ,1, ,,t .nrèrp..--
Íen en intrigcren. Dat combinecÍ ik met andere
t., "1tP., d. k hlr lb, - ,él . D.,r i . J

santc dingen fu zoveel energic en aandacht kan he

steden, dat ile,.ft mc ook een heel geprivi eSiccrd
gevoel.'<
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