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Deze keer was de bestemming Amsterdam. Na een goede reis, we konden allemaal zitten, met 
mondkapje op, kwamen we om ongeveer 12 uur aan in onze hoofdstad.  
Eerst koffie drinken bij Loetje. Het toiletbezoek was toch niet gratis, we hadden de verkeerde 
volgorde. Na een stoot cafeïne en theïne, in de tram. Lijn 14 bracht ons naar het Waterlooplein. 
Vandaar langs de Hermitage, Schaduwkade, langs het beeldje van Anne Frank, naar het Hofje, waar 
Marjan Berk woont. We waren zo dichtbij.  

Het Nederlands Holocaust Monument is op de oude plaats van het oude monument gemaakt. Het 
bouwwerk van stenen, met de namen van 102.000 Joden, Roma en Sinti, die omgekomen zijn tijdens 
de bezetting.  Heel indrukwekkend.  De letters, die vanuit de lucht te zien zijn, betekenen In 
Memorial. De spiegels verwijzen naar in de ziel kijken. Een “suppoost” vertelde ons veel over het 
monument.  

 Toen begon het te regenen. Vlug in de tram, droog naar de volgende bestemming. Even gekeken in 
het Begijnhof, ook in de Kapel. Daarna door de Kalverstraat naar het Amsterdammuseum. QR code 
niet nodig, geen mondkapje.  

Als je binnenkomt vallen de foto’s op van beroemde Amsterdammers. Met museumjaarkaart naar 
binnen. Er was wel 5 euro nodig om de Gouden Koets te zien. Na een restauratie van ruim 5 jaar 
stond de koets in een grote glazen vitrine op het binnenplein. De koets was een geschenk van de 
inwoners van Amsterdam aan de koningin, die op 18 jarige leeftijd regentes Emma opvolgde.  Dat 
was in 1898. De koets is gemaakt van teakhout, belegd met bladgoud. De bok, waar de koetsier op zit 
is nieuw, met goudborduursel. Alles aan de koets heeft een betekenis. Het linker paneel is 
omstreden, “Hulde der koloniën”, je kunt daar ook je mening over kwijt. De binnenkant van de koets 
was goed te zien, want de deur stond open. Heel fijn borduursel, door jonge meisjes gemaakt. Gaat 
de Gouden Koets ooit nog rijden? Zo ja, dan wordt deze getrokken door 8 paarden. De geschiedenis 
van de koets werd door verhalen, foto’s, maquettes, kleding, hoeden, spotprenten, snuisterijen 
toegelicht. Ook door bewegende beelden, muziek en het geluid van paardenhoeven.  

De vaste collectie vertelt over de geschiedenis van Amsterdam. Door middel van foto’s, objecten, 
schilderijen en uitleg op de wanden van de jaartelling, kwam Amsterdam tot leven. Ook waren we 
even kind, gelukkig geen weeskind, in het “kleine weeshuis”. Het museum is gevestigd in het Burger 
Weeshuis.  

Half 5, tijd om het restaurant op te zoeken. Nummer 61, volgens Truus. Het was leeg, dus plaats 
gezocht. De maaltijd rook goed, maar te veel saus, de friet was goed. Een drankje erbij en op tijd naar 
de trein. We konden pas om half 7 door de poortjes. De terugreis verliep goed. Nog even verhuisd, 
want het achterste deel werd afgekoppeld, in Rotterdam. Door gezellig te kletsen waren we toch nog 
snel in Kapelle, half 10. 

Nelleke Luteijn. 

 


