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Zelfs een heleboel Amersfoorters

zijn er nooit geweest. De Mannen-

zaal van het Pieters en Bloklands

Gasthuis aan de Westsingel in

Amersfoort is een monument dat

maar weinig voor het publiek open

is. Afgelopen zaterdag gingen de

deuren echter open voor het sym-

posium van de Nederlandse Ver-

eniging Vrienden van De Witt. De

groep ging er in de voetsporen van

Johan van Oldenbarnevelt.

,,Behalve dat de Mannenzaal na-

tuurlijk mooi centraal in Neder-

land ligt, wat handig is voor een

vereniging met leden vanuit het

hele land, is het natuurlijk een fan-

tastische plek om met geschiede-

nisminnende mensen bijeen te

komen,” zegt Christian Melsen,
voorzitter van ‘de fanclub voor de

gebroeders De Witt’. ,,Voor onze

uitjes die we een aantal keren per

jaar organiseren, zoeken we altijd

een link met Johan de Witt,” legt

Martin Driessen uit, lid van de

commissie lezingen en symposia.

,,Van Oldenbarnevelt was één van

de grondleggers van de Republiek

der Zeven Verenigde Nederlanden.

Johan de Witt, die later raadpensi-

onaris van Holland en West-Fries-

land was, heeft nog geen eeuw

later op die fundamenten verder

gebouwd. En natuurlijk zijn beide

heren vermoord door Oranjes.”

Hilke Habermann uit Den Haag

en Elly van Asten uit Hollandse

Rading genieten van hun middagje

in Amersfoort. Ze hebben twee le-

zingen gehad in het middenpad

tussen 22 originele bedstedes van

de Mannenzaal, en daarna heeft

het gezelschap in vier groepen

onder leiding van stadsgidsen een

wandeling gemaakt langs plekken

van herinnering aan Johan van Ol-

denbarnevelt, waaronder zijn voor-

malige woonhuis Bollenburg.

,,Wat wij mooi vinden aan deze ver-

eniging en een dag als vandaag is

dat je meer begrijpt van hoe het er

vandaag aan toegaat, als je je ver-

diept in de geschiedenis. Johan de

Witt en Van Oldenbarnevelt legden

de basis van het rechtssysteem van

vandaag,” aldus de twee. Hans Wil-
brink, één van de oprichters van de

vereniging, knikt. ,,Wij proberen de

geschiedenis met deze vereniging

weer levendig en de herinneringen

zichtbaar te maken. We proberen

ook altijd een lijn naar vandaag te

trekken, want we zien dat de ge-

schiedenis zich herhaalt door de

tijd.” Ook historicus Hanske van
Maanen uit Voorschoten geniet

volop. ,,De rondleiding door

Amersfoort vond ik een hoogte-

punt. De gids had het natuurlijk

een beetje zwaar met al die des-

kundigen, maar hij deed het goed.

En wat een voorrecht om De Man-

nenzaal te mogen bekijken. Ik kom

absoluut terug naar Amersfoort.”

René Poorter heeft zijn partner

Renate Manalu vandaag meegeno-

men naar het Amersfoort waar hij

vroeger niet kon komen. ,,Ik ben

opgegroeid in Baarn. We konden

toen niet zwemmen in de Eem

vanwege de vieze troep uit Amers-

foort, een stad waar we dus niet

naartoe gingen. Gelukkig is het te-

genwoordig anders. Wat een prach-

tige stad.”

Engeline Nieuwenhuis en me-

vrouw Ebbinge Wubben uit Schie-
dam nippen aan een wijntje in de

kapel van de Mannenzaal, en pra-

ten gezellig wat na. Beheerder en

exploitant Anja Bakker en haar

rechterhand Jacques Vink voor-
zien hun gasten van lekkere borrel-

hapjes. ,,Ik vind het heerlijk om te

zien dat de mensen zo genieten,”

zegt Bakker. Ze heeft goed nieuws

voor Amersfoorters die na het

lezen van dit verhaal ook nieuws-

gierig zijn geworden naar de kapel

en Mannenzaal. De locatie wordt

verhuurd voor culturele activitei-

ten, vergaderingen, lezingen en is

tegenwoordig ook een officiële

trouwlocatie. ,,In mei, juni en sep-

tember gaan we ’s ochtends open

als museum,” verklapt Bakker.

Maar om dat mogelijk te maken, is

ze nog op zoek naar vrijwilligers.

HistorieleeftindeMannenzaal

ZHilke Habermann en Elly van
Asten genieten van de stad.
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Societyjournalist Melissa Hofland zoekt bruisende bijeenkomsten op.

Binnenkort ook een feestje, opening of gezellige borrel in Amersfoort

of de regio? Nodig Melissa uit via e-mail: ac.redactie@ad.nl

Symposium Vrienden van De Witt

ZMartin Driessen en Christian
Melsen: ‘We zoeken altijd een
link met Johan de Witt.’

ZHans Wilbrink en Cees Verweij:
‘De geschiedenis herhaalt zich.’

ZMevrouw Ebbinge Wubben en
Engeline Nieuwenhuis drinken
een wijntje in de kapel.

Z René Poorter en Renate Ma-
nalu: ‘Wat een prachtige stad.’

UTRECHT | Hoewel de uitslag van
FC Utrecht tegen ADO Den Haag
een domper was (2-2 na een 2-0
voorsprong) blijft de cupkoorts
voor de bekerfinale tegen Feyen-
oord onder FC Utrecht-fans groot.
Gisteren waren de speciale be-
kershirts, ruim duizend stuks, al
uitverkocht. Daan van Kleef met
zijn vader Lenno en vader en zoon
Matthijs en Levi Akkenaar1

waren er op tijd bij en trokken ze
alvast aan. In Utrecht en Rotter-
dam is een heuse ‘graffiti-oorlog’
uitgebroken. In Utrecht gaat de ka-
bouter er in de wijk Ondiep van-
door met de ‘dennenappel’ onder
zijn arm2 In de Rotterdamse ver-
sie brandt de Domtoren af en valt
de beker in de armen van olifantje
Olli, de mascotte van Feyenoord3
Wordt ongetwijfeld vervolgd.
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RENSWOUDE | Het eerste kievitsei

van de provincie Utrecht is gevon-

den. Vrijwilliger René Gerritsen van

de Weidevogelgroep De Kiewiet

stuitte zaterdagmiddag op het land

van boer Van Ginkel in Renswoude

op deze voorbode van de lente.

Met het vinden van dit kievitsei is

het weidevogelseizoen in de provin-

cie van start gegaan, stelt Landschap

Erfgoed Utrecht. 2016 is uitgeroepen

tot het Jaar van de Kievit en volgens

Landschap Erfgoed Utrecht is dat

hard nodig.

De organisatie maakt zich zorgen

over de teruggang van het aantal

kieviten. Bij de provincie Utrecht ligt

ook al een brandbrief van de vrijwil-

lige vogelbescherminggroepen, die

eveneens ongerust zijn over de te-

ruggang van het aantal kieviten.

De kievitseieren worden door de

Utrechtse vrijwilligers overigens niet

geraapt, maar juist beschermd. Het

eerste kievitsei van Nederland werd

op 9 maart gevonden in Sint Oeden-

rode.

OokinUtrecht
eerstekievitsei


