
DE STAD

S
E

R
IE

 1
IS

S
U

E
 N

O
. 1

DARK TOUR AMSTERDAM

HET HEILIGE EN DE DOOD



P A G I N A  2  |  D E  S T A D

AMS
T E R
DAM



GRAF IN DE GOOT

 

AMSTERDAM DUNGEON

 

MONUMENT OP DE DAM

 

HOMO-MONUMENT

 

ANDRÉ HAZES MONUMENT

 

DE WAALSE KERK 

I N H O U D S O P G A V E

P A G I N A  3  |  D E  S T A D

4

 

8

 

12

 

16

 

20

 

26



DOOD IN
DE GOOT
Gelegen naast de welbekende winkelstraat

van Amsterdam, de Kalverstraat, bevindt

zich het Begijnhof. Een verstopte

binnenplaats die het bezoeken waard is. 

 

Het is de rust zelve,  binnen de drukte van

de stad. De binnenkomst aan het hof is

alleen mogelijk via een rustiek poortje bij

de Begijnensteeg. Wanneer betreden, wordt

je omringd door een prachtige en klassieke

huizen ring, met als middelpunt een stuk

groen. Binnen het hof bevindt zich ook de

Engels Reformed Church en het verscholen

juweeltje: `het Begijnhofkapel’. De

verschillen tussen katholiek en protestants

is terug te zien in de verschillen van het

interieur, met betrekking op bijvoorbeeld de

versieringen. Toch blijft misschien het

interessante, maar ook wel illustere stukje

geschiedenis binnen het hof, het grafje in

de goot. Daar begraven ligt Cornelia Arens,

abdes van het hof. Op haar sterfbed laat

Cornelia weten te begraven willen worden

In de goot en niet in de Engels Reformed

church. Na illustere gebeurtenissen geraakt

ze toch in de goot en wordt er in 1986 een

gedenksteen geplaatst.
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Cornelia Arents 
Dat is de naam van de persoon die begraven
ligt in het graf in de goot op de Begijnhof.
Cornelia kwam uit een katholieke familie, en
leefde van een onbekende geboortedatum tot
14 oktober 1654. 
 
In Amsterdam is in 1578 de reformatie op gang
gekomen. Daardoor zijn katholieken massaal
protestants geworden, en sloten zich aan bij
gereformeerde kerken. Veel leden van
Cornelia's familie besloten te volgen, maar
Cornelia zelf wilde daar niks van weten. 
 
“Ik zou nog liever in de goot begraven worden
dan in een gereformeerde kerk.” aldus Cornelia.
Deze uitspraak is natuurlijk absurd, vooral als je
bedenkt dat de goot in de zeventiende eeuw de
de plek was waar alle uitwerpselen en afval
ook belandden. 
 
Toen Cornelia uiteindelijk stierf op 14 oktober
1654, heeft haar familie haar tóch in de
Engelse Gereformeerde Kerk laten begraven.
Vanaf hier begint de legende. Nadat men
Cornelia in de kerk had begraven en naar huis
ging om te rusten voor de nacht, gebeurde er
iets geks. ‘S ochtends, toen de priesters en
kerklieden terugkeerden, was Cornelia's graf
leeg.
 
Er werd gezocht, en Cornelia's grafkist stond in
de goot voor de Engelse Kapel. Compleet
verbijsterd begroeven de lieden Cornelia
opnieuw in de kerk. Toen zij ‘s ochtends weer
terugkeerden, stond de kist wederom in de
goot. Hierna werd besloten Cornelia's wens in
vervulling te brengen: Haar kist werd
neergelaten in de modder van de goot. 

Object Anno Nu
Men die een bezoek pleegt aan het begijnhof

legt vooral interesse bij de Engelse kerk,

omdat dit een opvallend element is. Men

staat wel stil bij het graf van Cornelia, het

verhaal eromheen over waarom Cornelia nou

precies in de goot ligt begraven is echter niet

bij iedereen even bekend, terwijl dit verhaal

het juist speciaal maakt.

 

“Ik zou nog liever in

de goot begraven

worden dan in een

gereformeerde

kerk.”
 

Zoals u eerder heeft gelezen is Cornelia

Arents op 2 mei 1654 overleden. Jaarlijks

wordt op 2 mei het graf met bloemen bedekt

om haar te herdenken. 

Cornelia's graf werd gevonden tijdens het

heien in 1727, waarna ze opnieuw op deze

plek begraven werd. 

In 1986 is er een gedenkplaat met een

onjuiste sterfdatum ( 02-05-1654 )

geplaatst. Waarom de verkeerde datum

vermeld is, is nog steeds niet bekend. 
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Wetenswaardigheden
Volgens de legende wordt Cornelia Arens

tegen haar zin in, toch in de Engelse

Hervormde kerk begraven. Wonderlijk staat

wel de volgende dag haar kist in de goot

naast de Kapel. Cornelia wordt naar haar

openstaande graf teruggebracht. Deze

illustere gebeurtenis herhaalt zich nog twee

keer, waarna Cornelia uiteindelijk toch in de

goot begraven wordt. De achterliggende

reden van het toch steeds opduiken in de

goot, laat volgens vele de beloning van haar

trouw aan het geloof zien. God verhoorde

haar gebed om in de goot begraven te

worden.

Het graf van Cornelia is een typisch

voorbeeld van rituelen van de katholieke

gelovigen. Jaarlijks wordt de dode herdacht

door middel van bloemen plaatsten op het

graf. Dit herken je ook terug aan de jaarlijkse

herdenking van Cornelia. De reden dat de

begijnen nog steeds deze herdenking laten

plaatsvinden is een teken van verbinding

tussen de hechte gemeenschap van de

begijnen.

 

Ook is het zeer bijzonder dat deze

herdenking met bloemen midden in de stad

plaatsvindt omdat de meeste

begraafplaatsen buiten de stad liggen.

Hedendaags wonen er nog steeds begijnen

op het hof. De betekenis van begijnen:

alleenstaande katholieke vrouwen die zich

samen vestigen en zich bezighouden met

liefdadigheid.
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Routebeschrijving
vanaf Centraal
Station
 

Vanaf het Centraal station loopt u

rechtdoor over de Damrak, over de Dam,

bijna tot aan de Dungeon. Daar slaat u

rechtsaf, de Wijde Kapelsteeg in. Steek

de Kalverstraat over, de Gedempte

Begijnensloot in. Sla rechtsaf vóór het

Amsterdam museum. Buig af naar links

en houd links aan op de Gedempte

Begijnensloot. Uw bestemming is links. 

Graf in de Goot is te bezichtigen op de
Begijnhof, 1012AB Amsterdam.

In de buurt
Het begijnhof is een hedendaagse

toeristische trekpleister. Op het begijn-

hof bevindt zich de begijnhofkapel en

de Engelse kerk. De begijnhofkapel is

een Rooms-katholieke kapel waar

hedendaags nog wordt gebeden door

gelovigen en waar vele mensen komen

kijken naar het mooie interieur. In de

Engelse kerk, die zich tegenover het

begijnhofkapel bevindt, worden op de

zondagavond en woensdagmiddag

diensten georganiseerd en nemen ook

vele.

 

Het begijnhof is dagelijks geopend van

09:00 tot 17:00. De twee ingangen zijn

te vinden aan de noordzijde van het

Spui en de Gedempte Begijnensloot.

 

Ook leuk om te weten is dat het gehele

hofje een meter lager ligt dan de rest

van de binnenstad.

 

Rondom het hofje bevinden zich vele

winkels en restaurants waar u na afloop

van het bezoek aan het begijnhof nog

meer kan meekrijgen van de prachtige

stad. Ook kunt u een bezoekje brengen

aan het Amsterdamse museum die om

de hoek ligt van het hofje, hier kunt u

met en zonder toegangsprijs een mooie

kijk krijgen op verschillende

kunstwerken. 



FEAR IS
A FUNNY
THING
 
 
 
Aan de Rokin in hartje

Amsterdam bevindt zich een

kerkgebouw, dat veel

geschiedenis met zich meedraagt.

Het kerkgebouw, de Nieuwezijds

Kapel, is een van de oudste

kapellen van Amsterdam, van

oorsprong uit de 15e eeuw.

Vandaag de dag is binnen de kerk

een spookhuis te vinden: the

Amsterdam Dungeon. Waar de

kerk vroeger goed zichtbaar was,

gaat zij tegenwoordig schuil

achter winkels en woningen.

Sinds 2001 is het gebouw

beschermd als Rijksmonument.
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THE AMSTERDAM 

DUNGEON



De geschiedenis
Deze locatie heeft een rijke geschiedenis. Waar het nu

als attractie bezocht kan worden, was het vroeger een

pelgrimsoord. Het begint met een wonder in 1345. Een

stervende man krijgt van een katholieke geestelijke een

hostie. ’s Avonds braakt de zieke man de hostie echter

weer uit. Deze wordt daarom in het vuur gegooid. Maar

de volgende ochtend ligt de hostie zonder brandschade

tussen het as. De hostie wordt daarop in een kistje

naast de doodzieke man gelegd. Omdat een verklaring

voor de ongeschonden hostie ontbrak, werd deze

meegenomen naar de Oude Kerk. De volgende dag was

de hostie echter verdwenen uit de kerk en lag deze

weer in het kistje naast de zieke man. Toen dit zich nog

een keer herhaalde, raakte men overtuigd van Gods

bemoeienis. De plek waar dit Mirakel van Amsterdam

plaatsvond, werd een druk bezocht pelgrimsoord waar

een kapel gebouwd werd, de Kapel ter Heilige Stede. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

"De volgende ochtend

ligt de hostie zonder

brandschade tussen

het as."
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In 1578 komt een eind aan de

pelgrimage door de Alteratie van

Amsterdam, waarbij het stadsbestuur

overging op het protestantisme. De

katholieke kapel kwam hierdoor in de

handen van de protestantse kerk en

werd omgedoopt tot de Nieuwezijds

Kapel. Door de eeuwen heen kwam de

kerk in verval. In 1890 probeerden de

katholieken de kerk weer in handen te

krijgen. Tevergeefs, want de

protestanten behielden de kerk en

lieten deze in 1908 slopen om een

nieuwe Nieuwezijds Kapel te bouwen.

In de jaren ’60 verliest het gebouw zijn

religieuze functie en in 2005 wordt het

verhuurd aan een investeerder die hier

de Amsterdam Dungeon start.
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Wist je dat?
De dungeon vroeger een kerk

was waarin mensen begraven

werden, en dat die grafstenen

helemaal onderin het

spookhuis nog steeds aanwezig

zijn? 

 

En dat alle griezel-verhalen die

opgevoerd worden, gebaseerd

zijn op waar gebeurde

verhalen?

Tegenwoordig...
De Amsterdam Dungeon is een thriller attractie

gevestigd op de Rokin in Amsterdam. In deze

attractie/theater krijgt de bezoeker een rondleiding door

500 jaar Amsterdamse geschiedenis. De tour duurt 80

minuten lang en bevat een aantal shows. Iedere show

bevat een eigen verhaal uit de Amsterdamse

geschiedenis verteld door een acteur. Deze shows zijn

zo aangepast dat zij griezelig zijn. Dit griezelige maakt

de attractie een thriller attractie. Per show wordt er één

of meerdere bezoekers naar voren geroepen door de

acteur, dit en de rondleiding maken de tour interactief.

Om de bezoekers bang te maken zijn er ook special

effects toegevoegd, zoals enge geluiden en het licht dat

aan en uit knippert. De dood komt dus op verschillende

manieren terug in dit gebouw, vroeger werden er

mensen begraven en tegenwoordig wordt de dood hier

gebruikt als vermaak.



VROEGER WERDEN ER

MENSEN BEGRAVEN

EN TEGENWOORDIG

WORDT DE DOOD

HIER GEBRUIKT ALS

VERMAAK.

Vlakbij
Recht tegenover de
ingang van de
Amsterdam
Dungeon ligt het
metrostation Rokin
van de Noord-
Zuidlijn. Als je hier
de roltrappen
afgaat kan je aan
de zijkant allerlei
archeologische
vondsten zien die
zijn gevonden
tijdens de bouw
van de Noord-
Zuidlijn. Van
potten tot wapens
van de Romeinen
tot nu, alles ligt er
tussen. Leuk om te
zien!
 
 

Adres
Rokin 78 
1012 KW
Amsterdam
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MONUMENT 
OP DE DAM
Geschiedenis 
Het is 9 mei 1945. Nederland is net bevrijd en op de Dam in

Amsterdam wordt één minuut stilte gehouden voor de

slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Twee voormalig

militairen stellen voor om een nationaal monument op te

richten. De gemeente Amsterdam gaat akkoord en in 1947

komt er een tijdelijk monument. Dit bestond uit een vier meter

hoge gebogen muur, met daarin 11 nissen voor urnen met

aarde uit de toenmalig 11 provincies. Maar er is kritiek op dit

monument, omdat er geen ruimte is ingericht voor de

slachtoffers die zijn gevallen in Nederlands-Indië. In 1950

komt er daarom een extra urn voor ‘zowel burgers als

krijgslieden zonder onderscheid van ras of landaard, die vielen

in de strijd tegen Japan en voor vrede en recht.’ 

 

In 1950 wordt het ontwerp van het huidige monument

gepresenteerd  door architect Jacobus Johannes Pieter Oud. De

beelden worden gemaakt door Johannes Anton Rädecker, en

de reliëfs door Paul Grégoire.

Op het monument komt een gedicht van de dichter Adriaan

Roland Holst. Ondanks de kritiek van de Centrale Commissie

voor Oorlogs- of Vredesgedenktekens geven ze toch akkoord

en kan begonnen worden met de bouw. 

 

Op 4 mei 1956 onthult koningin Juliana het monument en

sindsdien speelt het monument elk jaar een belangrijke rol

tijdens de dodenherdenking. Hierbij worden de slachtoffers

van de Tweede Wereldoorlog herdacht. Tegenwoordig wordt

er door de diversificatie niet alleen stilgestaan bij deze

slachtoffers, maar ook slachtoffers die elders gevallen zijn.
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Locatie 
Midden in het centrum van Amsterdam

ligt de prachtige ‘Dam’. Op dit plein

staat het gelijknamige Monument op

de Dam, een monument ter

nagedachtenis aan alle slachtoffers

van de Tweede Wereldoorlog. Het is

slechts 10 minuutjes lopen vanaf het

Centraal Station. De enige weg die

gevolgd moet worden is de Damrak.

Als u deze weg volgt ziet u allerlei

prachtige gebouwen zoals het Victoria

Hotel, de Beurs van Berlage en het

prachtige pand van de Bijenkorf. Loop

deze straat uit en aan uw linkerhand

vindt u het Monument op de Dam. 

Object Anno Nu
Elk jaar, op 4 mei, staat het monument op de Dam

centraal tijdens de nationale dodenherdenking.

Op die dag is heel Nederland om 20:00 twee

minuten stil. Hierbij worden de

oorlogsslachtoffers herdacht.  Het monument op

de Dam is het centrale punt voor de nationale

herdenking en veel mensen verzamelen zich dan

ook op en rond de Dam. Ook de koning en de

koningin en meerdere (oud)veteranen zijn daar

aanwezig. Het is elk jaar weer een hele grote

gebeurtenis.

Bij het monument op de Dam is sprake van

ritualisering. Toen dit monument gebouwd

werd is niet nagedacht over het feit dat dit

monument een aantal jaar later een

onderdeel zou zijn van een jaarlijks ritueel. In

de loop der jaren zijn er meer en meer

onderdelen bij dit ritueel gekomen. De

meningen over dit ritueel zijn verdeeld. Waar

een aantal mensen af wil van de

dodenherdenking, wil een andere groep

mensen dat er meer slachtoffers worden

herdacht tijdens de herdenking. 

 

Dagelijks zijn er ontzettend veel toeristen te

vinden bij het monument op de Dam. Veel van

deze toeristen zijn zich niet bewust van de

betekenis van dit monument.  
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Wetenswaardigheden
Achter de grote symboliek staat een

muur. Langs de bovenrand van de

muur zijn dichtregels, geschreven

door Adriaan Roland Holst, te lezen.

Typograaf Jan van Krimpen is de

ontwerper van deze belettering.

 

De pyloon op het monument op de

dam is wel 22 meter hoog.  Daarop

staat het beeld ‘De Vrede’.

 

In 1946 werd door de toenmalige

minister van Onderwijs, Kunsten en

Wetenschappen een ‘Commissie van

Oorlogsgedenktekens’ in het leven

geroepen. Deze commissie diende

een voorstel in om een nationaal

monument op de Dam te plaatsen. 

Beschrijving
Het monument is een betonnen pilaar, bedekt

met witte natuursteen uit Toscane, Italië. 

De pilaar heeft aan twee kanten mannen met

huilende honden aan hun voet, waarvan de

linker staat voor het verzet van de

intellectuelen en de rechter voor dat van de

arbeiders. De honden staan voor smart en

trouw. Hoger op de pilaar is een reliëf van een

vrouw met een kind op haar arm en een duif

rond haar hoofd. Dit beeld representeert het

nieuwe leven, de vrede en de overwinning. 

1
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2
3

Onder dit reliëf is een reliëf gemaakt van vier

vastgeketende mannen, die alle ellende van

de mensen uitbeelden. Aan de achterkant van

de pilaar staan wegvliegende duiven, een

symbool voor de bevrijding van Nederland.

 

Achter het monument is een halfronde muur

met het gedicht “De Vrede” van Adriaan Holst

als inscriptie. Voor de treden die naar het

monument leiden, staan twee leeuwen als

bewakers.



IN DE BUURT
Het monument op de Dam is, zoals de naam

al zegt, te vinden op de Dam in Amsterdam.

Omdat de Dam in het midden van het

centrum zit, ben je hier op een steenworp

afstand van onder andere het Paleis op de

Dam, wat tegenwoordig gebruikt wordt door

het Koninklijk huis als ontvangst paleis,

maar waar vroeger meerdere doodvonnissen

zijn uitgesproken. Ook zijn hier

tegenwoordig vaak interessante

tentoonstellingen.

 

Naast het Paleis op de Dam, zit de Nieuwe

Kerk. Deze is het ook zeker waard om te

bezoeken, als niet voor de indrukwekkende

architectuur en bewonderenswaardige

graftegels in de vloer, dan wel voor de

culturele tentoonstellingen die vaak worden

gehouden in dit historische gebouw. 

Vlak naast de Nieuwe Kerk loopt een

levendige winkelstraat, waar, tussen alle

merkwinkels, een klein, onopvallend zaakje

zit: Van Der Linden. Hier verkopen ze, naast

heerlijk gebak, ook het lekkerste slagroomijs

van Nederland. Loop hier eens binnen en

proef het voor jezelf.

 

Aan de andere kant van de Dam, zit het

wassenbeeldenmuseum Madame Tussaud.

Hier vind je levensechte beelden, niet alleen

van jouw favoriete fictieve personages, maar

ook van veel beroemdheden, sommigen nog

onder ons, anderen al een tijdje niet meer.
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Amsterdam, pioneer op
het gebied van 

homo-emancipatie
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Beschrijving
Op het pleintje achter de Westerkerk ligt

het Homomonument. Dit monument is

speciaal voor deze locatie ontworpen,

omdat de driehoeken wijzen naar andere

plaatsen van herdenkingen in

Amsterdam, namelijk naar het Anne Frank

Huis, het Nationaal Monument op de

Dam en het voormalige hoofdkantoor van

de COC, Nederlandse Vereniging tot

Integratie van Homoseksualiteit. 

De roze driehoeken worden verbonden door een lijn in de

grond en vormen samen één grote driehoek. Ze staan voor het

verleden, heden en de toekomst. Het monument verwijst naar

de roze driehoeken die homoseksuele mannen op hun kleding

moesten dragen in de concentratiekampen. De driehoek die

staat voor het heden is wat hoger en dient tijdens

herdenkingen, zoals op Bevrijdingsdag, als een podium. Het

Homomonument dient ter herdenking van alle

homoseksuelen die zijn vervolgd en om hen te steunen in hun

strijd tegen onderdrukking en discriminatie. 



Geschiedenis
In 1961 werd binnen de COC voor het eerst

gesproken over het oprichten van een

homomonument, maar concrete plannen

waren er niet. In 1970 wilden twee leden van

de Amsterdamse Jongeren Aktiegroep

Homoseksualiteit op 4 mei een krans leggen

bij het monument op de Dam ter herinnering

aan de vervolging van homo’s in de Tweede

Wereldoorlog. Zij werden gearresteerd en de

krans werd vernield. Naar aanleiding van

deze gebeurtenis kwam het idee voor een

homomonument weer naar voren. 

                                                                                                                                        

Na de algemene Dodenherdenking in 1979

vond Bob van Schijndel, homo-activist en

Nederlands politicus, het onbegrijpelijk dat

joden en zigeuners wel eigen monumenten

hadden gekregen en de homoseksuelen niet.

Hij kreeg in zijn idee voor een

homomonument maatschappelijke steun en

zo ontstond er binnen een paar maanden de

Stichting Homomonument. In de zomer van

dat jaar werd de Westermarkt als locatie

aangewezen. Uit een prijsvraag in 1980 werd

het ontwerp van de architecte Karin Daan

gekozen, vanwege de roze driehoeken. Voor

de financiering van het monument werd een

geldinzamelingsactie begonnen.                                                                                     
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Exact honderd maanden nadat Bob van

Schijndel zijn oproep tot een

homomonument uitsprak, werd op 5

september 1987 het Homomonument op de

Westermarkt onthuld. Dit werd gedaan door

CDA-minister Eelco Brinkman van het

toenmalige ministerie van WVC. Het was

wereldwijd het eerste vrijstaande, openbare

homomonument.                                                                           

In 2003 vond er een algehele restauratie van

het Homomonument plaats, omdat de

oorspronkelijke roze granieten platen te dun

waren en afbrokkelden. Sindsdien is er niets

meer aan het monument veranderd. 

Heden
Dankzij de symbolische architectuur kunnen

we denken aan het verleden, heden en de

toekomst. Aanvankelijk was de

dodenherdenking bij het Homomonument

vrij ongeorganiseerd, maar wegens de

groeiende acceptatie van homoseksualiteit

werd de herdenking formeler. De driehoek

aan de Keizersgracht wordt niet enkel

gebruikt voor herdenken, maar ook om

weerstand te tonen. Zo werd het

homomonument gebruikt om te protesteren

tegen de Russische Anti-Homowet in 2014.

Daarnaast is het een plek van viering, dat

het Nederlandse volk vrij kan zijn. Het is

bijvoorbeeld op bevrijdingsdag een plek van

vreugde en viering.
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Zoals voormalig voorzitter van de homo-

belangenorganisatie COC Vera Bergkamp zei: 

“Het Homomonument is voor een uitdrukking van de

lange weg die we in honderd jaar emancipatiestrijd

met elkaar hebben afgelegd. Want de vrijheid die we

in ons land genieten, is niet vanzelfsprekend." 

Het is dus een goede plek om

samen te komen om te laten

zien dat homoseksualiteit ook

bij de stad hoort, aangezien het

monument verankerd is in de

stad.

 

Langzamerhand heeft het

monument nieuwe doeleinden

gekregen. Zo wordt het

bijvoorbeeld ook gebruikt om

de aids slachtoffers te

herdenken. We herdenken dus

de dood van onze medemens.

Men is bang voor de dood van

anderen. Tijdens de

dodenherdenking is er zelfs een

ritueel omheen ontstaan. We

spreken hier dan van

gelaagdheid; er zit een

geschiedenis achter het

monument, het is ontwikkeld.

Het monument heeft ook voor

velen een bijna heilige

betekenis. Dit zie je aan de

rituelen die eromheen zijn

ontstaan en de idealen die men

verbindt met het monument. 

Locatie
Het Homomonument staat

gelegen op Westermarkt 76,

tussen de Westerkerk en de

Keizersgracht in de

binnenstad van Amsterdam.

Je kan er gemakkelijk

komen met tram nummer

17 & 13, uitstappen bij de

halte Westermarkt. Vanaf de

Dam is het op 10 minuten

loopafstand en het is ook

makkelijk bereikbaar via de

fiets!

In de buurt
Achter het homo-

monument ligt de

Westerkerk. Een prachtige

kerk vol Amsterdamse

geschie-denis. Daarnaast

kun je het Anne Frank

huis vinden. Een ideale

plek voor een toerist die

meer wil weten over de

Tweede Wereldoorlog.



Toekomst
De derde driehoek van het monument staat

voor de toekomst, de hoop en de erkenning. 

Er worden in vele landen nog homoseksuelen

vervolgd en niet erkend. 

 

In 2001 legaliseerde Nederland als eerste

wereldwijd het homohuwelijk, waarna nog

vele andere Europese landen volgden. Dit is

een hele verandering, waar vooral veel niet-

Europese landen nog in kunnen volgen. Als

men van het verleden wil leren, moet er voor

gezorgd worden dat vervolging van

homoseksuelen stopt.

In Nederland worden homoseksuelen niet

vervolgd. Het monument in Amsterdam heeft

ook voor verandering gezorgd. Na Amster-dam

werden er meer homo-monumenten geplaatst

in bijvoorbeeld Keulen, New York, Barcelona,

North Miami en nog veel meer steden. Het is

onduidelijk of deze steden zijn geïnspireerd

door Amsterdam. Het blok tegen de

vervolging van homoseksuelen groeit.

Hopelijk blijft dit blok groeien, totdat er geen

homo-vervolgingen meer zijn. Daarnaast moet

het doel van een gelijke behandeling in de

wet, maar ook in de samenleving niet worden

vergeten.  
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De teksten die gegraveerd staan in één van de driehoeken komen van de

homoseksuele, joodse schrijver Jacob Israël de Haan (1881-1924)  'Naar

Vriendschap Zulk Een Mateloos Verlangen'. 

 

Het monument verwijst naar de roze driehoeken die homoseksuele mannen op

hun kleding moesten dragen in de concentratiekampen.

 

Na de onthulling van het Homomonument probeerde een actiegroep het

monument roze te schilderen, omdat ze de kleur niet roze genoeg vonden.

W e t e n s w a a r d i g h e d e n

1

2

3



GEWOON
ANDRÉ
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André Hazes, nu jij er niet meer bent is er weinig leven op ‘t plein. ‘T is

voorbij, maar ik kan je niet vergeten. Kom terug. Nu is jouw monument ‘n

vriend op de hoek van de straat. Zo is het leven.



Het standbeeld 
 

van André Hazes is niet een heel groot

monument. Het is net niet levensgroot.

Het beeldt André Hazes af die op een

barkruk zit met een microfoon in zijn

hand. Het lijkt bijna alsof hij op het punt

staat om een van zijn liedjes te gaan

zingen. Wat opvalt aan het beeld is dat de

linkerhand en de ketting erger verweerd

zijn dan de rest van het beeld, mensen

raken dus vaak zijn hand en zijn ketting

even aan als ze bij het monument staan.

Wanneer je langs dit beeld komt rond de

data van 23 september of 30 juni zal je

waar-schijnlijk zien dat er veel bloemen

en blikjes bier rondom het beeld staan.

Vaak worden die bij het beeld neergelegd

door fans om hun idool te eren op zijn

sterf- of verjaardag. 
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Op 23 september 2004 stierf hij aan een

hartinfarct. Zijn dood was een van de eerste

Nederlandse voorbeelden van de

spectaculaire dood. Dit is zo omdat iedereen

geïnteresseerd was in zijn dood en een heel

nieuw ritueel werd ontwikkeld rondom zijn

dood. Zijn begrafenis werd niet in de

privékring gehouden maar in een volle

Amsterdam Arena en uitgezonden op tv. De

uitzending trok 6 miljoen kijkers.
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Voor sommigen was Hazes bijna een soort

heilige. Hij was dé koning van het levens-

lied. Er zijn beelden van mensen die buigen

voor het podium waar Hazes op staat alsof

er een religieuze ceremonie plaatsvindt. Ook

de manier waarop Hazes nu behandeld

wordt is uniek, nog steeds is er nu, bijna 15

jaar na zijn dood, aandacht in de tabloids

voor hem en zijn naasten. Hij was een

Nederlandse beroemdheid op een niveau

wat we nog nooit eerder hebben mogen

aanschouwen.

Geschiedenis
De geschiedenis van dit beeld is op zich niet zo interessant; het is neergezet door zijn vrouw op

het eerste jubileum van Hazes’ sterfdag en is van Chinese maak. Wat veel interessanter is, is de

geschiedenis van de man die is afgebeeld. Hij werd als klein jongetje ontdekt terwijl hij zong op

de Albert Cuypmarkt. Tussen zijn ontdekking en zijn dood heeft hij ongeveer 300 nummers

uitgebracht op 36 albums. Vanwege zijn simpele taalgebruik en herkenbare verhalen stond hij

bekend als de koning van het levenslied. Voor velen was hij een echt idool. Hij was ook een

enorm drankorgel wat uiteindelijk leidde tot problemen met zijn gezondheid.



Object

Anno Nu
 
Tegenwoordig ziet het beeld er nog goed
onderhouden uit. Er liggen meestal
bloemen. Ondanks het feit dat deze niet
altijd in de beste staat zijn worden ze in
ieder geval nog regelmatig ververst. Er
zijn dus blijkbaar mensen die nog steeds
voor Hazes de bloemen verversen. Je kan
het beeld dag en nacht bezoeken. De
meeste mensen lopen gewoon langs 
 
het beeld, gunnen het geen blik waardig.
Toeristen maken foto’s, niet wetende wie
André Hazes überhaupt was. Wij hebben
de verkoper van de bloemenkraam naast
het standbeeld gevraagd wat hij ons kon
zeggen over mensen die bloemen
neerleggen bij het standbeeld.
“Ik kan jullie er niet zoveel over vertellen.
Eigenlijk komen mensen alleen op zijn
verjaardag bloemen kopen om neer te
leggen bij het standbeeld.”
 

 
 
Ondanks het feit dat dit monument niet meer
zo gewaardeerd wordt, betekent het zeker
niet dat de gedachte aan Hazes helemaal
vervlogen is. In kroegen en tijdens
voetbalwedstrijden is zijn aanwezigheid nog
altijd te voelen. Ook stroomt de Ziggo Dome
elk jaar nog vol tijdens het “Holland zingt
Hazes” concert. Mensen kunnen zich nog
steeds identificeren in de tegencultuur van
Hazes. Dit houdt in dat Hazes liet zien dat je
niet de allerdunste of de allerknapste hoefde
te zijn. Hij was een heel gewone man die
van bier hield en zijn liedjes in begrijpbare
taal voor iedereen zong. Hij was een man
van het volk. Zo zal hij ook altijd herinnerd
worden. Op de plaquette van het beeld staat
heel passend: ‘Heel bijzonder, heel gewoon.
Gewoon een heel bijzondere man.’
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Wetenswaardigheden
Het object is niet ver geplaatst van de plek waar Hazes vroeger als achtjarig

jongetje ontdekt werd door Johnny Kraaijkamp. Hij kwam op tv en bracht een

single uit, maar heeft niet als kind carrière kunnen maken.

 

Hazes komt zelf uit de Pijp. Hij woonde hier als een klein kind in armoede

met een agressieve dronkenlap als vader. Zijn vader gebruikte Hazes'

zangtalenten om bier te krijgen. Hierdoor kreeg Hazes ook het idee om voor

geld te zingen. 

 

Een Friese kunstenaar beweert dat het ontwerp van dit beeld afgeleid is van

een ontwerp wat hij ingezonden had voor het beeld van Hazes, alle credits

gingen namelijk naar de drie Chinese kunstenaars die het uiteindelijke beeld

hebben gemaakt.
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Locatie
Het André Hazes standbeeld

staat op de Albert Cuypmarkt

in Amsterdam. 

Eerste van der Helststraat,

1073 BG Amsterdam 

In de buurt
Wanneer je dit object bezoekt

loop je eigenlijk al over de

Albert Cuypmarkt, dus kan je

net zo goed een kijkje nemen

wat de markt te bieden heeft.

1

2

3

Je kan hem makkelijk vinden wanneer je de Albert

Cuypstraat afloopt. De Albert Cuypmarkt ligt midden in de

19e eeuwse wijk ‘De Pijp’. De Pijp wordt de laatste

decennia steeds populairder. Dit komt mede door de vele

exotische winkels, de creatieve bedrijven en de gezellige

cafés en restaurants. Dit alles geeft de buurt een levendig

en gevarieerd karakter. De Albert Cuyp ligt vlakbij de

Heineken Experience en is tien minuten lopen vanaf het

Rijksmuseum. Met het openbaar vervoer kom je er ook

makkelijk; met de Noord/Zuidlijn stap je uit bij station De

Pijp en voilà: direct vanuit de metro kom je midden uit op

de Albert Cuyp!
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MISSCHIEN VERLIES JE IETS, MAAR ER

KOMT ALTIJD IETS BETERS VOOR IN DE

PLAATS OOK AL ZIE JE DAT NIET

METEEN"
- ANDRÉ HAZES



DE WALEN
OP DE
WALLEN
De Waalse kerk is geen kerk die

prominent in het straatbeeld verrijst of

met haar torens boven de stad uitsteekt.

Nee, om haar te vinden, moet je goed

zoeken. Dat zal waarschijnlijk ook een

reden zijn waarom zelfs veel

buurtbewoners weinig weet hebben van

het bestaan ervan. Maar midden op de

Amsterdamse Wallen, aan de Oudezijds

Achterburgwal, vind je een pleintje: het

Walenpleintje. Achteraan dit pleintje zit

een schat verstopt: de Waalse kerk.

Achter de kerkdeur bevindt zich een grote

kerk met een opvallend intieme sfeer. Is

het vanwege de mooie lichtval door de

hoge boogramen of de warme kleur van

het houten interieur? Let eens op de

(ronde) bankjes in de kerk: niet iedereen

mocht overal zitten! Hiërarchie en

privileges bestonden niet alleen buiten

de kerk, maar ook daarbinnen. In de vloer

liggen grafstenen van eeuwen geleden,

waarop de familiewapens van

verschillende beroemde Waalse families

terug te vinden zijn. Opvallend is ook het

beroemde orgel, waarop regelmatig

concerten worden gegeven.
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Geschiedenis
De Waalse Kerk in Amsterdam stamt uit

1409. Oorspronkelijk was het gebouw de

kapel van het Paulusbroederklooster. In dit

klooster woonden religieuze leken: mannen

die geen (priester-)wijding hadden ont-

vangen, maar wel volgens een klooster-regel

leefden. Met de opkomst van het

protestantisme raakte het kloosterleven in

verval. Delen van het klooster werden

verkocht en gebruikt voor allerlei niet-

religieuze doeleinden: als wapenopslag en

zwakzinnigengesticht. Toen na de Alteratie

van 1578 Amsterdam een protestants stads-

bestuur kreeg, werd de kerk overgedragen

aan de Franstalige protestantse vluchte-

lingen uit de Zuidelijke Nederlanden en is

sindsdien een protestantse kerk. In de

zeventiende eeuw bood de Waalse kerk

toevlucht voor uitgeweken Hugenoten,

protestanten die in Frankrijk na 1685 niet

meer openlijk hun geloof mochten belijden.

Deze migranten hadden naast religieuze ook

andere motieven om hun heil hier te zoeken.

Amsterdam beleefde een bloeitijd en zat te

springen om gekwalificeerde

arbeidskrachten. De Hugenoten werden

aanvankelijk dan ook naar Amsterdam gelokt

met een aantrekkelijk aanbod van goedkope

grond en kapitaal en andere aanbiedingen.                                                                                    

De Waalse kerk is tot op de vandaag een

Franstalige kerk gebleven, met wekelijkse

kerkdiensten in de Franse taal. Lange tijd

was het Frans in Nederland de taal van de

elite en de Waalse kerk voor ouders een

geliefde plek om kinderen naar toe te sturen

om hun Frans bij te spijkeren. Vandaag de

dag is in de Waalse kerk een Franse

taalschool gevestigd.

Object Anno Nu
Haar geschiedenis als vluchtelingenkerk

werkt tot de op dag van vandaag door in de

Waalse kerk: ‘gastvrijheid’, ‘spirituele

vrijheid’ en ‘diversiteit’ staan tegenwoordig

hoog in het vaandel. Bijzondere aandacht is

er voor Franstalige vluchtelingen zonder

papieren, die zich proberen staande te

houden in de stad Amsterdam. De Waalse

kerk is geen kerk meer van de elite, maar

van een internationale, religieus diverse

groep mensen. De kerk is niet meer alleen

een gebouw waar kerkdiensten worden

gehouden. De Waalse kerk van de 21e eeuw

is een kerk die met beide benen in de

samenleving staat en waar ruimte is voor

maatschappelijk debat. Naast de taalschool

biedt de kerk een ruim aanbod aan

spirituele, filosofische, culturele en vooral

muzikale activiteiten. De geweldige

akoestiek van het gebouw maakt het tot een

geliefde ruimte voor concerten en

muziekopnames.
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Wetenswaardigheden
Elke derde dinsdag van de maand is er een gratis lunchconcert op het schitterende

orgel van de Waalse kerk. Zie ook de website van de Waalse kerk voor andere

activiteiten.

 

Het glasraam in de Waalse kerk verbeeldt een scene uit de bergrede. Het raam is

geschonken door de familie Jamin, dezelfde als van de bekende snoepwinkels. Deze

familie was generaties lang lid van de Waalse kerk in Amsterdam.

1

2

Locatie
De Waalse Kerk is gevestigd op

het Walenpleintje 159, 1012 JZ, te

Amsterdam. Het Walenpleintje

grenst aan de Oudezijds Achter-

burgwal, in de oude binnenstad van

Amsterdam, vlakbij het Centraal

Station, de Nieuwmarkt en de Dam.

In de buurt
Om de hoek van het Walenpleintje, in

de Hoogstraat, staat het kleinste

huisje van Amsterdam. Naast dat

huisje dat tegenwoordig een

theehuis(je) is, staat een bijzondere

18e-eeuwse poort. Als je bovenop de

poort kijkt, zie je twee doodshoofden

staan. Dit was de poort waardoor de

begrafenisstoeten de Waalse kerk in-

en uitgingen.
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"De Waalse kerk is geen kerk meer

van de elite, maar van een

internationale, religieus diverse groep

mensen. De Waalse kerk van de 21e

eeuw is een kerk die met beide benen

in de samenleving staat en waar

ruimte is voor maatschappelijk

debat."
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ANDRE HAZES

MONUMENT

Arshana Ramautar

Romy Dasburg

Leeloo Andel

 

GRAF IN DE GOOT

Ruben Teel

Bente Hoogh

Marah van Andel

MONUMENT 

OP DE DAM

Rachel Groen

Melanie Vrijland

Nikki Kok

 

DUNGEON

Lucas Bakkum

Elif Karaca

Rosanna Kliffen

HOMO-MONUMENT

Floris Kardinaal

Nidhi Kumar

Bente Hendriks

Willemijn Boots

 

WAALSE KERK

Rosa Koijck 

August den Hollander
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Prof. Dr. A. A. den Hollander
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