
'Verrassing bij wie je aan tafel zit' 

 

Honderden inwoners die elkaar nog niet zo goed kenden, aten zaterdag 

samen. Zij deden mee met Sofie aan tafel. Dit jaar stelden rond de 200 

Amersfoorters hun deuren open. In 2009, als Amersfoort 750 jaar 

stadsrechten heeft, is het streven om 750 tafels te vullen. 

 

In de 15e eeuwse gewelfkelder aan de Muurhuizen dient Edith Kostelijk haar eerste 

gang op: broccolisoep. Zij heeft "de stoute schoenen aangetrokken" en gevraagd aan 

de eigenaren of zij in hun pand haar maaltijd mag serveren. Aan tafel zitten elf 

mensen, waaronder twee Sophies en twee Sophia's. "Voor volgend jaar heb ik al 

twintig Sofies", vertelt de gastvrouw. "Ik wilde iets bijzonders. Ik maak kunstzinnige 

hapjes en ik vind dit een ontzettend leuk project: Amersfoorters met elkaar 

verbinden. En het leek me voor Sofie leuk om met een andere Sofie te praten."  

 

Iedereen die bij Sofie aan tafel aanschuift, krijgt een pollepel. Daarmee wordt 

diegene uitgenodigd om in 2009 voor onbekenden te koken. Sophia gaat dat zeker 

doen. "Ik zou het een leuke ontmoeting willen laten zijn, bijvoorbeeld met iemand 

die je tegenkomt in de bus, waarmee je een klik hebt."  

 

Terwijl ze aan de Muurhuizen beginnen aan de kiwisoep, zitten 36 mensen in het Sint 

Pieters en Bloklands Gasthuis aan de Schinckelhutspot. "Je zit altijd bij hetzelfde 

groepje", zegt de bijna 80-jarige Fien. "Nu werden we overal neergezet. Dat is 

eigenlijk veel leuker. Je hoort eens een ander verhaal." Het initiatief van de 

historische maaltijd met onder meer ghecloven nonnen (gevulde eieren) en 

calfsoeren (kalfsoren) is van Hans Molgers. In het dagelijks leven directeur van het 

verzorgingshuis, vanavond jongste bediende. "Het is een amusement om te zien. Ik 

hoop dat deze ontmoetingen een duurzaam karakter krijgen."  

 

Ondertussen bereidt wethouder Gerda Eerdmans in haar woning nabij het centrum 

het hoofdgerecht. Aan tafel zitten twee bewoners uit de straat en twee toekomstige 

bewoners. "Ergens in mei komen we hier wonen", vertelt Janny, die nu nog in het 

Soesterkwartier woont. Tegenover haar zit Matti. "Ik vind het best wel een beetje 

spannend. Zo vaak gebeurt het niet dat je met onbekenden om tafel zit." Voor 

Eerdmans is het "volstrekt logisch" om gasten uit te nodigen: "Eten met mensen is 

altijd leuk. En eten met mensen die je niet kent, is nog leuker." Dat vindt Maria ook: 

"Je wordt verrast bij wie je aan tafel zit." 

 

Door: Amersfoort 750 


