Een wandeling langs “Heilige Plekken” in Amsterdam
Vanuit het Centraal Station gekomen, l.a. en vervolgens r. a. de brug over en l.a. naar
de Pr. Hendrikkade naar de Schreiers-toren om daar te kunnen genieten van koffie
met, of zonder appelgebak. De Schreierstoren is een oud monument en lag ooit aan
het IJ. Hier vandaan kon je de schepen zien vertrekken richting “ de Oost.”
Maar de naam van de toren komt niet van schreien, of huilen, maar vanwege de
“schraye” hoek, waarin hij gebouwd is in 1487.

Loop nu terug langs de Prins Hendrikkade tot de grote St. Nicolaaskerk. Deze kerk,
een basiliek, is de eerste Rooms-katholieke kerk, die in Amsterdam is gebouwd sinds
de alteratie van 1578, toen de burgers van Amsterdam genoeg hadden van de
‘uitbuiterij’ van de ‘roomsen!’ Alle priesters en belangrijke roomse kerkbestuurders
werden in een boot gezet en aan de andere kant van het IJ aan de Diemer Zeedijk
afgezet: Een zg. “fluwelen revolutie.” In 1884 werd er voor het eerst toestemming
gegeven voor de bouw van een nieuwe katholieke kerk.
Ga naar binnen en bekijk het
interieur met zijn vele bezienswaardigheden en kijk vooral omhoog naar de
enorme koepel op 58 m. hoogte! Het
buitendeel heeft vensters en de binnenkant
is een veelkleurige sterrenhemel, in glas-inlood, die voor een prachtige lichtinval zorgt.
(als het zonnig is.! )

De koepel bovenin de St. Nicolaaskerk

Na bezichtiging van de basiliek gaan we l. a. en stoppen voor het Barbizon Hotel.
Om dir hotel te bouwen, moesten er eerst een aantal prachtige oude panden worden
gesloopt. De hoteleigenaren kregen daar
toestemming voor, als ze dan wel voor de
oude St. Olofskapel zouden zorgen!
De kapel is dan ook inderdaad
gerestaureerd en zo behouden voor de
stad. ( Maar je moet het wel weten!)
De St. Olofskapel stond eeuwenlang
naast de toegang tot de stad, de St. Olofs
poort. Ga het hotel in en vraag aan de
portier, of je de kapel mag bekijken.
Die wordt tegenwoordig gebruikt voor
congressen en bruiloften
Als er niets is, dan zal de portier
Torentje van de St. Olofskapel
rondleiding geven: Is zeer interessant!
Vervolgens l.a. het hotel uit en door lopen naar de Zeedijk. Hier l. a. en dan r.a.
door de “St. Olofspoort” naar de Warmoesstraat. (warmoes = groente) Via de
Warmoesstraat liepen vroeger de mensen met hun handel in groente, kippen, vee
e.d. naar de Dam, waar iedere dag markt werd gehouden. De Warmoesstraat volgen
tot de Papenbrugsteeg Daar door heen lopen, langs de zijkant van de Bijenkorf naar
het Damrak. Het Damrak was vroeger een open water en vanaf het IJ konden de
kleine bootjes hier aanmeren en hun handel vanuit de boot verkopen..
Het Damrak oversteken naar de Zoutsteeg, en die door lopen en de Nieuwedijk
oversteken naar de Gravenstraat.
Via de Gravenstraat kom je bij de Nieuwe Kerk ( zie bijlage) op de Dam.
Oude kaart van Amsterdam met duidelijk zichtbaar het open Damrak en Rokin aan
weerszijden van de Dam

De Dam was en is de centrale plek in Amsterdam en was aan weerszijden te bereiken
over het water van Damrak en Rokin. Belangrijk voor de aanvoer van producten en
bezoekers over water uit de omgeving van de stad. Centrale plaats ook voor het
gezag, dat gevestigd was in het
nieuw gebouwde stadhuis. ( Nu paleis)
en daar staat ook de Nieuwe kerk.
( Zie bijlage)

Dam met stadhuis, Nieuwe Kerk en
de Waag

De Nieuwe Kerk moest wel worden gebouwd, omdat de Oude Kerk (was St. Nic.
Kerk) niet meer alle gelovigen uit de stad kon opvangen. Bovendien kwamen er veel
buitenlandse bezoekers naar de stad, vanwege het Mirakel van Amsterdam! (Zie
bijlage)Toen de stad werd uitgebreid aan de westkant van het Damrak, kregen de
straten de toevoeging “nieuwe.” Dus de Nieuwezijds Voorburgwal tegenover de al
bestaande Oudezijds Voorburgwal. Er ontstond meteen ook al enige rivaliteit tussen
de bevolking van de oude en nieuwe zijde! Het stadhuis op de Dam was inmiddels
uit zijn voegen gegroeid en er moest dus wel een nieuw stadhuis komen.
Jacob van Kampen bouwde het zeer prestigieuze gebouw, waarmee de trotse
burgemeesters van de stad Amsterdam aan de wereld konden laten zien, hoe
machtig de stad was.

Steek de Dam over naar de Kalverstraat.(Die naam bestaat al sinds 1393!)
De naam geeft het al aan: Door die straat gingen de kalveren ( en vee) naar de
kalvermarkt.In de Kalverstraat zaten ook veel leerlooiers, mandenmakers,
schoenmakers, slagers en vanaf de 16e eeuw ook uitgeverijen en koffiewinkels.

De straat is 1 km. lang en vormde samen met de Nieuwedijk de westelijke dijk van
de Amstel.
Eenmaal in de Kalverstraat moet je goed opletten, want anders loop je zo voorbij de
schuilkerk “De Papegaai,” die verborgen zit achter een gevel. Op straat kom je alleen
een bord tegen: met daarop: “Een kwartier voor God.”
Als je omhoog kijkt, zie je een gevel met een papegaai erin aan de ene kant en
aan de andere kant staat het beeld van de patroonheilige St. Jozef. Toen in 1578 de
katholieke kerken werden verboden, kwamen er overal in de stad geheime
kapelletjes, kerkjes tot leven. Wel onzichtbaar voor de buitenwereld, maar iedereen
wist er van en ze werden “gedoogd!” Alles ging goed, als ze maar wel elk jaar een
soort belasting betaalden…De eigenaar van het pand in de Kalverstraat op nr. 58 was
een handelaar in exotische vogels, zoals papegaaien. Hij bouwde in 1672 in zijn tuin
een kapelletje en die werd toen meteen al “de Papegaai” genoemd. In de volgende
eeuwen werd er veel verbouwd en toen de katholieken weer een eigen kerk mochten
hebben, werd het kerkje in de tuin omgebouwd tot een echte kerk in neogotische stijl.
Ga door de prachtige ingang in art deco stijl en verbaas je, als je door de deur de kerk
binnen stapt! Het interieur is helemaal wit opgetrokken in een stijl, die “stucadoors”
gotiek wordt genoemd.

Na bezichtiging van deze schuilkerk ga je de Kalverstraat weer in en r. a. de
St. Luciënsteeg in. Voor 1578 was hier het klooster van St. luciën en dat werd na 1578
verbouwd tot weeshuis. De Begijnensloot was de scheiding tussen het jongens- en
meisjes weeshuis. Vervolgens l.a. door de passage van het Amsterdam Museum.
naar de Gedempte Begijnensloot. Ga dan r.a. door het poortje en je bent in het
Begijnhof. Rondom een oud kerkje staan nog de huisjes, waar vroeger de
Begijnen in woonden. De kerk werd na
1578 overgedragen aan de Engelsen
en is nog steeds een Engelse kerk. Maar, hi
mocht pas in gebruik worden genomen, als
de laatste non zou zijn overleden. Dat was de
moeder-overste en die had zich niet willen
bekeren en wilde ook niet in de kerk worden
begraven.

Toen dat toch gebeurde, lag haar lichaam een dag later in de goot van het
Begijnhof en daar is nu in het muurtje achter haar graf een gedenksteen aangebracht.
(Er liggen vaak bloemen bij! )
Tegenover de ingang van de Engelse kerk is hoog boven in een gevelsteen de heilige
maagd Maria te zien. Nog een overblijfsel van de Katholieke tijd van het Begijnhof!
Stap door de deur naar binnen en ga je weer verbazen over alles wat er te zien is!
.

Je kunt het Begijnhof ook binnen gaan via de ingang aan de Kalverstraat. Hier ga je
ook door een heel oud poortje met tekst er boven van Vondel:
“Wij groeien vast in tal en last.” Dit poortje was vroeger de hoofdingang van het
weeshuis. Er is nu een restaurant aan het weeshuispleintje
De Krijtberg
.

Tegenover dit poortje is een oude gevelsteen te zien met het jaartal 1345:
In dat jaar vond het “Mirakel van Amsterdam” plaats, een wel heel bijzondere
gebeurtenis! (zie bijlage) Verlaat het Begijnhof aan de kant van het Spui.
Aan de overkant van het Singel zie je de kerk “De Krijtberg” staan, die ook ooit een
schuilkerk is geweest.

Ga l.a. het Spui op en loop door naar het Rokin, steek daar over naar de Lange
Brugsteeg, die overgaat in de Grimburgwal. Een mooi oud stukje Amsterdam.
Dan l.a. de Oude Zijds Achterburgwal op en rechts zie je dan de ingang van de
Oudemanhuis-poort. Hier door gaan en langs de boekenstalletjes aan de ene kant en
de universiteit van Amsterdam aan de andere kant. Aan het eind l.a. de
Kloveniersburgwal op en even verderop l.a. het Rusland in. Steek de brug over naar
de overkant van de O.Z. Achterburgwal en dan ga je de St. Agnietenstraat in en r.a.
de O.Z. Voorburgwal op en meteen l.a. weer de brug over.
Dan r.a. de overkant van de O.Z. Voorburgwal en doorlopen tot de St. Annenstraat.
Hier l.a. en even later r.a. de St. Annen dwarsstraat in. En dan kom je op het
Oudekerksplein en ga dan links om de kerk heen weer terug naar de O.Z.zijds
Voorburgwal en daar l.a. om even verder aan de linkerkant te komen bij
“Ons Lieve heer op Solder.” ( info Oude kerk en Ons lieve Heer op Solder ”
(zie bijlage)

Na bezichtiging l.a. over de brug naar de Korte Niezel. Daar door heen lopen en dan
de brug over van de Oudezijds Achterburgwal en dan kom je in de Stormsteeg en
daarna r.a. de Zeedijk op tot de Oudezijds Kolk.
Vervolgens oversteken naar het Centraal Station.

Bijlage bij de wandeling “Langs heilige plekken” in Amsterdam

De Nieuwe Kerk
Aan de Nieuwe Kerk is gebouwd vanaf het begin van de 15e eeuw in de boomgaard
van Willem Eggert, die de grond schonk als bouwgrond voor de te bouwen kerk.
Er moest wel een nieuwe kerk worden gebouwd, omdat de oude kerk de drukte niet
meer aan kon, vanwege het “Mirakel” van Amsterdam. (zie verder) De Oude Kerk
heette toen nog Sint Nicolaas Kerk en lag nog aan de rand van het IJ.
De nieuwe kerk werd gewijd aan Onze Lieve Vrouwe en later aan de heilige Sint
Catharina, maar, na de alteratie van Amsterdam, in 1578, werden de kerken van hun
katholieke namen ontdaan. Ze heten sinds die tijd “Oude kerk en Nieuwe Kerk.”
De toren werd voor een deel gebouwd en toen weer gesloopt, want anders zou die te
hoog worden naar de zin van de burgemeesters… De kerk kwam immers naast het
nieuwe stadhuis… In de kerk is de graftombe van Michiel de Ruijter te bewonderen.
Tijdens de beeldenstorm van 1566 bleef er weinig over van het prachtige katholieke
interieur en bij het herstel daarvan werd het toenmalige hoofdaltaar vervangen door
de graftombe (1622 Rombout Verhulst) van M.A. de Ruijter.
Later, in 1645 zou de kerk weer verwoest worden, maar dan door de brand van 1645!
Vervolgens werd de kerk herbouwd en nu niet van hout, maar helemaal
opgetrokken in steen en de preekstoel werd vervaardigd door Albert Vinckenbrinck
en zo kreeg het gebouw een nog fraaier aanzien dan voor de brand!
Tegenwoordig wordt de kerk gebruikt voor tentoonstellingen en voor
plechtigheden, zoals bruiloften van het koninklijk huis en tijdens de nationale
dodenherdenking op 4 mei op de Dam. De inhuldiging van onze koningen /
koninginnen hebben hier ook plaats gevonden.

Begrafenisstoet van
Michiel Adriaensz.
De Ruijter

Het Mirakel van Amsterdam
Op 15 maart 1345 vond er een wonder plaats in een huis aan de kalverstraat in
Amsterdam. Een doodzieke man had van een priester het heilig sacrament
toegediend gekregen. Maar, hij spuugde dat weer uit met de resten van de maaltijd,
die hij had gegeten.
De verplegende vrouwen, die aanwezig
waren, wierpen het braaksel met de heilige
hostie in het haardvuur, Groot was
hun verbazing, toen zij de volgende morgen
de hostie mooi blank en schoon in de
vlammen zagen! Een van de vrouwen haalde
de hostie uit het vuur, zonder dat zij brandwonden opliep! Een gewaarschuwde priester
bracht de hele geestelijkheid van de stad op de
hoogte en zij brachten de hostie in processie
mee naar de St. Nicolaaskerk. (Nu Oude kerk)
Op de plaats van het wonder werd een kapel
gebouwd en vanaf 1347 vindt er elk jaar een
stille tocht plaats rondom deze “heilige stede.”
Veel bedevaartgangers kwamen op het wonder
af, waaronder Keizer Maximiliaan van Oostenrijk,
die ook genezen werd en als dank de stad Amsterdam een keizerskroon schonk.
( met veel bijbehorende privileges)
Nog elk jaar wordt de “stille omgang” door de stad gemaakt!

Keizerskroon op de Westertoren
Heilige stede aan het Rokin

De Oude Kerk ( Sint Nicolaas Kerk)

In de 13e eeuw bouwden de eerste bewoners van Amsterdam aan de oever van het IJ
een kapel. Deze kapel zou in de loop van eeuwen uitgroeien tot één van de meest
imposante bouwwerken van Amsterdam. In 1306 kreeg hij de naam: St, Nicolaas,
beschermheilige van de zeelieden. In de kerk konden de vissers dan ook altijd terecht
om hun netten te boeten en hun zeilen te repareren. Ook werd er wel gehandeld in
de kerk, zoals toen gebruikelijk was. Na de alteratie van 1578 kreeg de kerk zijn
huidige naam: Oude kerk en het kerk interieur veranderde van katholiek tot
protestant.
Hieronder een gevelsteen met jaartal:
Toen werd er een zijbeuk bijgebouwd.

Een wenteltrap voert naar hoog in de kerk.
Hier werd in de begintijd van de stad het
stadsarchief bewaard: Droog!

De koorbanken stammen uit 1500 met ‘misericorden,’ in hout uitgesneden figuren
aan de onderkant van de zittingen. Ze waren bedoeld om op te leunen tijdens een
lange mis.

Boven het koorhek is een ‘fries’ met de volgende tekst in gouden letters geschreven:
’t misbruyck in godes kerck allengskens ingebracht is hier weer
afgedaen in ’t jaer seventich acht (1578 het jaar van de alteratie!)

P

Prachtig zijn ook de
gebrandschilderde ramen

“Ons’ Lieve Heer op Solder”
Toen in 1578 de alteratie plaats vond en de katholieke erediensten werden verboden,
zaten veel katholieken dus zonder kerk. En noodgedwongen bedachten ze toen
alternatieve plekken om toch bij elkaar te komen en kerk te houden. Zo ontstonden
overal in de stad zg. “schuilkerken.” “Ons Lieve Heer op Solder” is er ook een en wel
een heel bijzondere! In 1663 bouwde Jan Hartman, een katholieke kousenverkoper
zijn bovenverdieping om tot een katholieke schuilkerk.
Vanaf de gracht was er niets bijzonders te zien en de ingang was om de hoek in de
Heintje Hoeksteeg. Via smalle houten trappetjes kom je langs de slaapkamer en de
“saal” (deftige kamer) en tenslotte sta je in een kerk! Het hele pand is enkele jaren
geleden grondig gerestaureerd en nu ga je in een nieuw pand naar binnen en onder
de grond door naar het oude pand. Heel bijzonder om dat alles te zien!

Deze

Deze wandeling
uit 2010 is
herschreven in
2020
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