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 B09 Bedevaartswandeling Amsterdam, 11,3 km 
Auteur: Mari Smits 

Startpunt: 

NS-station Amsterdam-RAI 

Eindpunt:  

Het Spui. 

Horeca:  

Overal langs de route. 

Wanneer te bezoeken: 

De Stille Omgang vindt plaats in 

de nacht van zaterdag op zondag 

na 15 maart. 

De kapel van Vrouwe van alle 

Volkeren is dagelijks geopend 

vanaf 10 u. 

De Krijtbergkerk is dagelijks, 

m.u.v. maandag en vrijdag, vanaf 

het middaguur geopend. 

De R.K. Begijnhofkapel is dagelijks 

geopend vanaf 9 uur (op 

maandagen vanaf 13 u). 

De Papegaaikerk is dagelijks 

geopend vanaf 10 uur.

Voetstappers 
Voorbij de gebaande paden 
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B09 Bedevaartswandeling Amsterdam, 11,3 km 

In 1345 vond in Amsterdam het Mirakel plaats. Een stervende man braakte een hostie uit in het vuur, 

die de volgende ochtend ongeschonden in het as werd aangetroffen en vervolgens tot drie keer toe 

op wonderbaarlijke wijze terugkeerde naar de woning van de man. Van recente datum zijn de 

plannen voor de bouw van een grote bedevaartkerk aan de Zuidas, waarmee Amsterdam als Lourdes 

aan de Amstel een plaats moet krijgen als een van de grote bedevaartsplaatsen ter wereld. Met de 

bouw van de kerk zou de wens van Maria (“de Vrouwe van alle Volkeren”), die tussen 1945 en 1959 

veelvuldig verscheen aan Ida Peerdeman, worden vervuld. Onderweg bezoeken we de kapel van de 

“Vrouwe van alle Volkeren”, lopen langs het woonhuis waar Maria aan Peerdeman was verschenen 

en we gaan vervolgens op weg naar het centrum van Amsterdam. 

Na een bezoek aan de Krijtbergkerk, waar zich een relikwie van de “Tweede Stichter” van de 

Jezuïetenorde, Johannes Roothaan, bevindt, volgen we de route van de Stille Omgang. Deze 

religieuze optocht wordt jaarlijks half maart in de avond gelopen ter herdenking van het Mirakel. 

1. De route begint bij de noord-uitgang van NS-station Amsterdam-RAI. Loop in de richting van de RAI en 

sla na de viaducten LA en volg het fietspad richting het Beatrixpark. Neem de bocht naar rechts en direct 

daarna de bocht naar links. Ga na de brug RA en volg het water. Steek het fietspad over en ga RD over de 

houten brug. Volg nu het brede klinkerpad. Sla na het stenen klaverblad RA en neem het asfaltpad. Ga 

aan het eind LA en volg de bollen op houten palen. Ga na de bol met de tekst “Some people dance in the 

rain…” LA en ga een half verhard op. Sla voor het water RA en neem op de y-splitsing het rechter pad en 

ga langs hekjes. Je komt nu uit op de Diepenbrockstraat. Sla hier RA en ga bij huisnummer 3 naar de 

kapel van De Vrouwe van Alle Volkeren. 

Op 13 oktober 1917, de dag waarop in het Portugese Fatima zesde en laatste 

Mariaverschijning plaatsvond, zag Ida Peerdeman (1905-1996) na een 

kerkbezoek een wonderschone dame in verblindend licht. De 

Mariaverschijningen – deze en twee kort daarna – werden niet serieus 

genomen. Op 25 maart 1945 verscheen Maria weer voor haar. Tijdens de 56 

verschijningen die tot en met 1959 volgden, maakte Maria zich kenbaar als 

de “Vrouwe van alle Volkeren”, gaf een nieuw gebed door voor de redding 

van de wereld en sprak de wens uit dat er een kerk ter ere van Haar zou 

worden gebouwd. In 1970 stelde mevrouw Brenninkmeijer-Schmutte het huis 

aan de Diepenbrockstraat beschikbaar als bedevaartskapel. Ida Peerdeman 

woonde hier de laatste tien jaar van haar leven. De Amsterdamse 

verschijningen werden lange tijd niet door de Rooms-Katholieke Kerk erkend. 

De verklaring uit 2002 van de Haarlemse bisschop J. Punt, dat ze een 

bovennatuurlijke oorsprong hadden, vormen de grondslag voor de plannen voor de bouw van een 

bedevaartskerk nabij de RAI, die Amsterdam een plek moet geven naast Fatima en Lourdes. 

 

2. Vervolg de Diepenbrockstraat die verderop overgaat in de Wielingenstraat. De RAI ligt nu aan de 

rechterhand. Volg de bocht mee naar rechts en sla dan LA bij de verkeerslichten richting centrum. Sla na 

de oversteek, bij de supermarkt, RA en volg de linkerzijde van de straat. Steek bij de verkeerslichten 

over en volg dan het fietspad. Sla vóór de volgende verkeerslichten LA en volg de linkerzijde van de 

President Kennedylaan. Sla de eerste weg LA Uiterwaardenstraat in. 

Op Uiterwaardenstraat 408-3 woonde vanaf 1935 Ida Peerdeman met haar drie zussen. Hier vonden de 

meeste Mariaverschijningen plaats. 
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Volg deze weg met een bocht naar rechts. Ga daarna LA de Dintelstraat in en sla aan het eind RA en volg 

nu de Rooseveltlaan. Steek de Maasstraat over en sla na het oversteken van de Waalstraat RA en daarna 

de eerste straat LA, de Lekstraat. 

Op de hoek van de Lekstraat en de Rijnstraat, op de plek waar nu een modern appartementencomplex 

staat, stond tot 2004 de R.K. Thomas van Aquinokerk. Hier was Ida Peerdeman ook getuige van enkele 

Mariaverschijningen. 

Sla LA de Rijnstraat in en steek bij de verkeerslichten de Vrijheidslaan over en vervolg daarna de 

Rijnstraat. Sla voor de brug RA en volg de weg langs het water, de Amstelkade. Steek aan het eind de 

weg over en sla LA en volg de oever van de Amstel (Amsteldijk). 

 

3. Steek bij de brug over en vervolg het fietspad langs de Amstel (Amsteldijk). Sla aan het einde van de 

Amsteldijk LA bij de verkeerslichten en volg de linkerzijde van de Stadhouderskade. Sla bij de tweede 

brug RA, steek de weg over bij de verkeerslichten, ga de brug over en loop langs het gebouw van De 

Nederlandsche Bank (Westeinde). Steek na de bank bij de verkeerslichten de weg over en ga RD het park 

in. Hou in het park links aan. Steek het zebrapad bij het kruisend fietspad over en sla bij de zuil LA. Steek 

bij de verkeerslichten over en ga RD de Utrechtsestraat in. Ga bij de kruisende grachten (Prinsengracht, 

Keizersgracht en Herengracht) RD en vervolg de Utrechtsestraat. Ga op het Rembrandtplein RD de 

Bakkerstraat in. Sla aan het eind LA en volg de Amstel. Steek de weg (Muntplein) over richting de 

Munttoren en sla bij de toren LA. Ga voor het hotel RA en volg de weg langs de Bloemenmarkt (Singel). 

Steek het Koningsplein over en vervolg het Singel. Aan de linkerzijde ligt de Krijtbergkerk. 

De Krijtbergkerk ontleent zijn naam aan de schuilkerk de Crijtberg, die was gevestigd in een gelijknamig 

woonhuis en werd bediend door de jezuïeten. In 1881 werd begonnen met de bouw van de huidige kerk, 

gewijd aan Franciscus Xaverius. De oude schuilkerk was de kerk waar Jan Philip Roothaan als kind 

misdienaar was. De Amsterdammer Roothaan (1785-1853) trad in 1804 jezuïet en werd in 1829 generaal 

overste van de jezuïetenorde. Zijn taak was het herstel van de orde, die na een verbod in 1814 door de paus 

weer was toegestaan. Hij wordt dan ook “de tweede stichter van de jezuïetenorde” genoemd. In de kerk is 

een buste van Roothaan te vinden met een reliekschrijn met daarin zijn hart. In 1927 is het 

zaligverklaringsproces gestart. 

 

4. Vervolg de wandeling over het Singel en ga daarna RA over de eerste brug en vervolgens RD door de 

Heisteeg. Deze steeg komt uit op het Spui. Steek de Spuistraat over, loop langs de boekhandel, steek 

daarna de Nieuwezijds Voorburgwal over en sla dan LA de Begijnhof in. Hier begint de route van de Stille 

Omgang. 

De Stille Omgang is een nachtelijke 

wandeling door het centrum van 

Amsterdam waarmee katholieken de 

middeleeuwse processie ter herdenking van 

het hostiewonder (‘Het Mirakel’) 

nabootsen. Deze stille tocht wordt jaarlijks 

gelopen in de nacht van zaterdag op 

zondag na 15 maart. Op de bewuste dag in 

1345 kreeg een stervende man in de 

Kalverstraat door de pastoor de hostie (het 

Heilig Sacrament) toegediend. Toen de man 

moest overgeven werd het braaksel, 

inclusief de hostie, in het vuur gegooid. De volgende ochtend werd de hostie ongeschonden in de as 

gevonden. Een vrouw bracht de hostie naar de pastoor van de Nicolaaskerk (nu de Oude Kerk), maar de 

hostie keerde terug naar de woning in de Kalverstraat. Dit gebeurde nog eens twee keer. Nu ging de 

pastoor zelf de hostie halen en bracht deze in processie zelf naar de kerk. Naar aanleiding van deze 

gebeurtenis kwam ontstond een bedevaart naar Amsterdam en werd aan de Kalverstraat een 
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bedevaartskapel ( de “Heilige Stede”) gebouwd. Aan de middeleeuwse sacramentsprocessie kwam met de 

reformatie in 1578 een einde. De route van de processie werd sindsdien door individuele gelovigen gelopen. 

Vanwege het grondwettelijke processieverbod werd in de 19e eeuw gekozen voor een stille tocht door de 

stad zonder religieuze opsmuk. Heden ten dage komen duizenden katholieken naar Amsterdam om aan de 

Stille Omgang deel te nemen. 

 

5. Bezoek tegenover de ingang van de English Reformed Church aan de linkerzijde de R.K. Begijnhofkapel. 

De Begijnhofkapel is een schuilkerk, die, omdat na de reformatie alleen de Hervormde Kerk was 

toegestaan, niet van buitenaf als Katholieke Kerk herkenbaar mocht zijn. De kapel speelt een centrale rol bij 

de devotie rond het Mirakel van Amsterdam en de Stille Omgang. 

Sla na dit bezoek RD en loop bij huisnr. 1 het Begijnhof uit. Ga dan RD door de Begijnensteeg. Ga aan het 

eind LA de Kalverstraat in. Aan de linkerkant van de straat (tegenover McDonalds) ligt de R.K. Kerk De 

Papegaai.  

De Papegaai, ofwel de R.K. Petrus en Pauluskerk, is een voormalige schuilkerk. In 1848 werd deze kerk 

vervangen door een neogotische kerk. De smalle entree herinnert aan het feit dat hier oorspronkelijk een 

schuilkerk stond. 

Vervolg na het bezoek aan deze kerk de Kalverstraat. Steek aan het einde van de straat het zebrapad 

over en steek voor langs het Paleis de Dam over en loop RD richting de Nieuwendijk. Dit is de straat 

rechts van de Nieuwe Kerk. Volg nu de Nieuwendijk en ga RA de Martelaarsgracht op. Ga vervolgens RA 

op de Prins Hendrikkade. Steek het Damrak over en vervolg de Prins Hendrikkade over de brug. Ga RD 

de Nieuwebrugsteeg in en dan RA de eerste straat, Warmoesstraat. Sla LA de Enge Kerksteeg in en sla 

vóór de Oude Kerk op het Oude Kerksplein RA. 

De Oude Kerk is de oudste nog bestaande kerk van Amsterdam. De kerk, die in 1306 werd gebouwd, was 

tot de reformatie gewijd aan de heilige Nicolaas. 

Neem vervolgens RD de Wijde Kerksteeg. Ga aan het eind LA en vervolg de Warmoesstraat. Ga 

vervolgens RD over de Dam langs de voorzijde van hotel Krasnapolski en daarna RD de Nes in. Sla kort 

voor het einde van de Nes RA de Langebrugsteeg. Steek RD het Rokin over en ga dan RD de Taksteeg in. 

Ga vervolgens RA de Kalverstraat in en sla RA de tweede steeg, de Enge 

Kapelsteeg in. Dit is de steeg vóór de kledingwinkel van WE.  

Op deze plek, waar in 1345 het Mirakel plaatsvond werd kort daarna een 

bedevaartskapel gebouwd, de Heilige Stede. Deze plek was tot de reformatie 

het centrum van de sacramentsprocessie. De kapel kwam in 1578 als 

Nieuwezijds Kapel in protestantse handen. In 1908 werd de kapel door de 

Nederlands Hervormde Kerk gesloopt. 

Ga aan het einde van de steeg LA over het Rokin. 

Op het Rokin werd in 1988 een Mirakelkolom opgericht, samengesteld uit 

restanten van de oude bedevaartskapel. Nadat deze zuil in 2001 werd 

weggehaald voor de bouw van de Noord-Zuidlijn, werd deze in april 2018 

teruggeplaatst. 

Ga de eerste steeg, Wijde Kapelsteeg, LA. Ga aan het eind LA en volg de Kalverstraat tot het Spui. 

EINDE VAN DE WANDELING 

 

 


