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Voorwoord 

Welkom bij OpstapmetLisa! 

De dagen worden korter, het regent en stormt vaker en we steken vaker een kaarsje aan. 

Er kraakt iets op de trap, een deur gaat langzaam vanzelf open en er tikt iets tegen het 

raam! Het is tijd om te griezelen!  

Wij van OpstapmetLisa houden wel van een spannend verhaal, zeker als het 

waargebeurd is. Want spookhuizen bestaan echt niet alleen in het buitenland.  

In dit e-book nemen we je mee naar échte Nederlandse spookhuizen, griezelige plaatsen 

en musea. Sommigen kan je bezoeken, anderen zijn helaas gesloten voor het publiek. 

Maar de verhalen zijn er niet minder spannend om! Dus huiver met ons mee! Kan je geen 

genoeg krijgen van spannende spookverhalen? Kijk dan zeker ook op de gloednieuwe 

website van onze blogster Sonja: thelittlehouseofhorrors.com. Want daar gaan de 

verhalen gewoon verder... 

Veel leesplezier! 

 

Team OpstapmetLisa 

www.opstapmetlisa.nl 
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Den Haag: Spookstad 

Den Haag heeft een lange en rijke griezel-geschiedenis. De inwoners waren niet vies van 

een beetje bloed en bij gebrek aan televisie trokken openbare executies vele kijkers. Zo 

ook in de Haagse binnenstad. Want wist je dat het Binnenhof vroeger gebruikt werd als 

executieplaats? Net als het nabijgelegen “Groene Zoodje. Maar er zijn nog veel meer 

plaatsen in Den Haag waar het spookt. 

De Gevangenpoort 

Museum De Gevangenpoort vind je 

op het Buitenhof in Den Haag. Deze 

voormalige gevangenis is in gebruik 

genomen in 1428, maar het gebouw 

zelf stamt zelfs vanuit 1280.  

Het was in die tijd heel normaal om 

bekentenissen te verkrijgen door 

foltering. Denk daarbij aan 

duimschroeven en hand- en 

knieklemmen.  

Maar er waren ook ergere vormen van marteling, namelijk de pijnbank waar de verdachte 

op werd vastgeketend waarna de beul met een zware hamer de armen en benen van het 

slachtoffer brak.  

Niet voor tere zieltjes dus, dit museum, maar zeker leerzaam! Het is niet raar dat het 

spookt in deze voormalige gevangenis. Het personeel ziet er regelmatig de geest van 

een man in een lange, zwarte mantel, de geest van een mank lopende jongen en de 

geest van Cornelis de Hooghe, die daar is onthoofd wegens hoogverraad.  

Het Groene Zoodje  

Het Groene Zoodje was het schavot waar van de 14de tot de 18de eeuw in Den Haag 

straffen werden gegeven en executies plaatsvonden. Een “Zoodje” is een graszode. Het 

was zo groen vanwege al het bloed dat er vloeide. Het Groene Zoodje zelf is er gelukkig 

allang niet meer, maar je kan het nog steeds bezoeken.  

Tegenwoordig is dit namelijk “De Plaats”, dat gelegen is naast Museum De 

Gevangenpoort. Het is te herkennen aan het standbeeld van Johan de Witt, die op deze 

plek, samen met zijn broer Cornelis, werd gelyncht.  

  

De Gevangenpoort – Archief OpstapmetLisa 

rief OpstapmetLisa 
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Het Binnenhof 

Het Binnenhof fungeerde, net als het 

Groene Zoodje, als executieplek. Een van 

de bekendste personen die hier het hoofd 

verloor was Johan van Oldenbarnevelt in 

1619. Hij was toen 71 jaar oud en werd 

geëxecuteerd wegens landverraad.  

Maar de 71-jarige Johan was het 

slachtoffer van een politiek spel van Prins 

Maurits. De arme man was bang in de 

nacht voor zijn executie en vroeg zijn 

knecht Jan Francken om bij hem te blijven.  

Zijn laatste woorden waren: “Maak het kort, maak het kort”.  

Geheime tunnels 

Wat veel mensen niet weten is dat er onder het Binnenhof, via de Gevangenpoort naar 

Herberg ’t Goude Hooft, een geheime tunnel loopt. Deze tunnel is helaas deels ingestort 

en daardoor niet meer te bezoeken, maar hij is er wel. Sterker nog: tijdens 

renovatiewerkzaamheden in ’t Goude Hooft is deze ondergrondse tunnel herontdekt. 

Misschien is dat de reden waarom het spookt in deze eeuwenoude herberg.  

’t Goude Hooft 

’t Goude Hooft is een herberg dat in 1423 al genoemd werd in de boeken. De naam was 

toen Taveerne In tGulde Hoift. Het was een ontmoetingsplek voor ridders op doorreis en 

was lange tijd een herensociëteit.  

Maar onder deze herberg bevonden zich ook cellen die gebruikt werden wanneer De 

Gevangenpoort te vol was. De gevangenen werden dan ondergronds vervoerd naar de 

cellen in ’t Gouden Hooft. Tegenwoordig is ’t Gouden Hoofd prachtig modern 

gerestaureerd en je kan er heerlijk eten en slapen. Maar je moet wel stalen zenuwen 

hebben, want het spookt in de herberg. Ondanks het feit dat de geesten voormalige 

gevangen waren, zijn geen van allen negatief. Dat is een hele geruststelling.  

Paleis Noordeinde 

Een plek die helaas niet open is voor het 

publiek, maar waar het wel spookt, is 

Paleis Noordeinde. Er wordt in het 

werkpaleis van onze koning Willem-

Alexander gespookt door een zevenjarig 

prinsje.  

Vroeger werd het paleis bewoond door 

Koning Willem III en zijn vrouw Koningin 

Sophie.  

De Ridderzaal/Binnenhof - Archief OpstapmetLisa  

Noordeinde - Hans Splinter via flickr 



 

6 
 

Sophie van Württenberg was een intelligente, belezen, warme en elegante vrouw. Ze 

was totaal niet gelukkig in haar huwelijk met Willem III, die vanwege zijn lompheid, 

boersheid en losbandigheid ook wel Koning Gorilla genoemd werd.  

Voor de ongelukkige Sophie werd het drama nog groter toen hun zevenjarige zoontje 

Maurits overleed aan hersenvliesontsteking in 1850. Sophie geloofde in geesten en liet 

een medium naar het paleis komen om een séance te houden. Tijdens deze séance 

voelde zij een klein, koud handje in het hare en het medium vertelde haar dat Maurits 

nog altijd in het paleis rondwaarde. Sophie was hierdoor hevig geëmotioneerd maar het 

bracht haar ook troost. Misschien heeft onze koning ook wel bezoek gehad van de kleine 

Maurits! 

Het Vredespaleis 

Ook het Haagse Vredespaleis heeft een legende die al sinds de bouw in 1913 de ronde 

doet. Zo zou er iedere dag rond middernacht een zwarte schim op het dak van het 

gebouw te zien zijn die zich pijlsnel kan voortbewegen.  

Het verhaal van de zwarte schim ging voor de Tweede Wereldoorlog als een lopend 

vuurtje door de stad en al snel dienden de eerste “schimmenjagers” zich aan. Tijdens de 

oorlog hadden de mensen wel wat anders aan hun hoofd, maar ook na de oorlog werd de 

schim waargenomen. Er waren verschillende theorieën over deze schim. Zo zou het de 

geest van één van de bouwlieden zijn die tijdens de bouw om het leven was gekomen.  

Een andere theorie was dat de schim een zwarte panter of een andere grote katachtige 

was die ’s nachts op jacht ging naar vogels. Er streken namelijk nooit vogels neer op het 

dak. Zou dat een verklaring zijn? Tot op de dag van vandaag is het onduidelijk wie of wat 

de zwarte schim op het dak van het Vredespaleis is.  

Het Spaansche Hof 

Stadspaleis Het Spaansche Hof aan het 

Westeinde is in 1469 gebouwd in opdracht van 

de Hollandse edelman Gerrit van Assendelft.  

In 1507 trouwde hij de Franse Catharina Le 

Chasseur, maar het was geen gelukkig huwelijk. 

Catharina zou Gerrit hebben gedwongen met 

haar te trouwen. Ze sliepen en leefden dan ook 

apart van elkaar.  

Na 30 jaar huwelijk barstte de bom en verhuisde 

Catharina, samen met haar niet zo heilige 

kapelaan, naar een andere woning. De kapelaan 

maakte samen met zijn Franse knechten vals 

geld en Catharina raakte betrokken bij zijn 

duistere praktijken. Na 9 jaar werden ze ontdekt 

en opgepakt. Catharina werd naar De 

Gevangenpoort gebracht waar ze werd gemarteld.  

Het Spaansche Hof - Fabio via flickr 
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De beul plaatste een trechter op haar mond en goot daar water in. Catharina stierf door 

verdrinking. Na haar dood keerde haar geest weer terug naar Het Spaansche Hof om 

Gerrit het leven zuur te maken.  

Bedienden vertrokken in doodsangst en gasten klaagden over het feit dat ‘s nachts hun 

beddenlakens van het bed werden getrokken. De Britse ambassadeur zag zelfs de 

spookverschijning van een dame op leeftijd. Zou Catharina nog altijd rondspoken in dit 

paleis? Tegenwoordig is Het Spaansche Hof een geliefde trouw- en congreslocatie waar 

je zelfs zou kunnen slapen. Maar dat moet je wel durven natuurlijk.  

De Waalsdorpervlakte 

Niet zozeer een locatie waar het 

spookt, maar wellicht ook geen plek 

om ’s nachts rond te dwalen is De 

Waalsdorpervlakte.  

Rondom deze vlakte in het duingebied 

van Meijendel bij Wassenaar en Den 

Haag kan je heerlijk wandelen, maar er 

heeft in de Tweede Wereldoorlog ook 

een vreselijke gebeurtenis 

plaatsgevonden.  

Op de plek waar nu een van de belangrijkste oorlogsmonumenten staat (een 

klokkenstoel met één grote luidklok), zijn meer dan 250 verzetsstrijders door de Duitse 

bezetter ter dood gebracht.  

Na de oorlog zijn er op de vlakte 7 belangrijke collaborateurs en misdadigers gefusilleerd 

op dezelfde plek om een punt te maken. Ieder jaar op 4 mei vindt de herdenking plaats 

bij het monument.  

Rumah Setan  

In deze woning met de lugubere naam “Het huis van Satan” aan de Sophialaan 10 in Den 

Haag is tegenwoordig een museum gevestigd. Museum Sophiahof is een museum over 

de Indische en Molukse gemeenschappen in Den Haag. Voorheen was dit de woning van 

de oom van de Haags-Indische schrijver Louis Couperus.  

Deze oom overleefde in 1832 ternauwernood een moordaanslag. Hij raakte 

zwaargewond en de dader, die kort na de aanval werd gearresteerd, werd gedood. Als 

souvenir kreeg de oom het hoofd van de dader. Deze nam het hoofd mee naar zijn 

Nederlandse woning aan de Sophialaan. Sinds het hoofd in de woning is, spookt het er. 

Of het hoofd nog steeds binnen de muren van het museum is, is onduidelijk.   

  

-JvL- from Netherlands - Bourdon Clock via Wikipedia 
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De Raad van Cultuur  

In het prachtige historische pand aan de Rutger Jan Schimmelpennincklaan 3 in Den 

Haag spookt het ook. Hier is de Raad van Cultuur gevestigd en het is er vooral na 7 uur 

’s avonds niet pluis.  

Het Spook van de Raad, zoals de entiteit wordt genoemd, is soms voelbaar en hoorbaar, 

maar soms ook zichtbaar. Vele medewerkers hebben wel iets vreemds meegemaakt, 

zelfs de meest nuchtere collega’s. Zo ontvluchtten twee schoonmaaksters hals over kop 

het gebouw nadat er een bloedstollende schreeuw gehoord was.  

Mensen horen mensen van de trap af komen, lopen tegen iemand aan terwijl er niemand 

staat en er wordt na sluitingstijd regelmatig aangebeld terwijl er niemand buiten is. 

Helaas is het gebouw gesloten voor het publiek, maar interessant is het wel! 
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Uitgelicht: Museum Sophiahof in Den Haag 

‘Een museum vol geschiedenis’ 

Leer het verleden en heden van Nederlands-Indië en Indonesië kennen en breng een 

bezoek aan ‘Museum Sophiahof – van Indië tot nu’ in Den Haag. Dé ontmoetingsplaats, 

kenniscentrum en museum voor iedereen met interesse in het erfgoed van Nederlands-

Indië en Indonesië. Nu met twee gloednieuwe tentoonstellingen! ‘Depokkers’ laat het 

leven vol veerkracht zien van nazaten van tot slaaf maakten in het voormalig 

Nederlands-Indië. En ‘Heritage in Transition’ van fotograaf Isabelle Boon toont hoe 

inwoners in het huidige Indonesië een eigentijdse bestemming geven aan koloniale 

architectuur. Even bijkomen? Proef letterlijk de Indische sferen in het Museumcafé met 

heerlijke snacks. 

Spookverhaal 

 

Het pand waarin Museum Sophiahof 

gevestigd is, was ooit het woonhuis van 

de oud-minister van Koloniën, Guillaume 

Louis Baud (1801-1893), die het pand in 

1858 liet bouwen nadat hij Nederlands-

Indië voorgoed had verlaten. Over het 

pand gaat het verhaal dat het er spookt. 

Vroeger noemde men het huis ‘Rumah 

Setan’ (het huis van Satan).  

 

In 1832 werd de oud-minister op Java ernstig 

verwond, de dader vervolgens gedood. Baud 

kreeg het hoofd van de dader mee als 

aandenken en bracht deze mee naar zijn huis 

aan de Sophialaan 10. Sindsdien zeggen 

mensen dat het er spookt. Het hoofd is echter 

nooit gevonden.  

 

 

 

Contactinformatie  

Sophialaan 10 

2514JR Den Haag  

www.museumsophiahof.nl 

  

Foto: Museum Sophiahof 

Foto: Museum Sophiahof 

file:///C:/Users/sonja/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/TRP65RSR/www.museumsophiahof.nl
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Delft: Een bloedige geschiedenis 

Spookt de geest van Willem van Oranje hier rond?  

Je kent Delft waarschijnlijk van de gezellige terrasjes op het plein voor de Nieuwe Kerk.  

Maar wist je ook dat het daar spookt? En weet je ook waar het gebouw Het Steen, dat 

vastzit aan het stadhuis, voor diende? Dat er in Delft genoeg is gebeurd, is een feit! 

Museum Prinsenhof 

Vlakbij het oude centrum van Delft vind 

je Museum Prinsenhof. Het gebouw 

waarin het tegenwoordige museum 

gevestigd is, is meer dan 600 jaar oud. 

Oorspronkelijk was dit het 

Agathaklooster. Het Agathaklooster 

overleefde de Beeldenstorm in 1566 

en kwam in 1572 in handen van de 

Staten van Holland toen de 

opstandelingen Delft innamen. Vader des 

Vaderlands en Leider van de Opstand, Willem van Oranje, nam zijn intrek in het veilige 

gebouw de Prinsenhof.  

Hij kon er ook gasten ontvangen. Een van die gasten, Balthasar Gerards, had kwaad in 

de zin en schoot Willem van Oranje dood op de trappen van de Prinsenhof. De 

kogelgaten zijn tot op de dag van vandaag te bewonderen in het museum. Willem van 

Oranje spookt hier niet rond, maar er is een plaats waar hij wel rondspookt.  

De Nieuwe Kerk 

Nadat bedelaar Symon in 1351 

iets te eten kreeg van ene Jan 

Col, scheen er precies op dat 

moment een felle lichtstraal in zijn 

gezicht.  

Zowel Symon als Jan volgden de 

lichtstraal over het galgenveld aan 

de Markt en zagen daar plotseling 

een gouden kerk staan. Symon 

stierf vlak na zijn visioen, maar Jan 

maakte werk wat van hij had gezien.  

Hij zeurde wel 30 jaar lang bij het stadsbestuur om een nieuwe kerk, die uiteindelijk in 

1381 werd gebouwd. Later bleken de visioenen waarschijnlijk veroorzaakt te zijn geweest 

door moerasgasbrandjes, maar dat is niet belangrijk. Want de kerk staat trots op de 

Markt en het is zeker het bezoeken waard!  

Je kan voor een paar euro helemaal naar boven waar je wordt getrakteerd op een 

prachtig uitzicht over de stad en de kerk zelf is ook echt prachtig van binnen.  

Museum Prinsenhof - Archief OpstapmetLisa  

De Nieuwe Kerk - Archief OpstapmetLisa  
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Ook deze is voor een paar euro te bezoeken. Helaas is de koninklijke crypte niet voor het 

publiek toegankelijk, maar het praalgraf van Willem van Oranje en het graf van Hugo de 

Groot (die ontsnapte in een boekenkist uit Slot Loevestein) wel.  

Mensen voelen vreemde dingen wanneer ze in de buurt van het praalgraf van Willem van 

Oranje zijn en een schilder kreeg nog niet zo lang geleden bezoek van een spookachtige 

verschijning in mantel terwijl hij aan het werk was op een steiger. Gelukkig viel hij er van 

schrik niet vanaf! 

Het Steen  

Balthasar Gerards probeerde te 

ontkomen nadat hij Willem van 

Oranje had vermoord, maar hij 

werd in de tuin al in de kraag 

gevat. Hij werd meegenomen 

naar Het Steen en daar achter 

slot en grendel gezet. Het Steen 

is een gebouw uit de late 

Middeleeuwen en later, in de 

16de eeuw, is het stadhuis er  

    aan vast gebouwd.  

In Het Steen waren ze niet vies van martelen en ook Balthasar Gerards werd op de 

pijnbank gelegd. Nadat hij verschrikkelijk was gefolterd, werd hij gevierendeeld en 

onthoofd.  

Een andere man, Wolfert van Borselen, onderging een ander lot. Hij was een zeer 

invloedrijk man in de Nederlanden rond 1299, die misbruik maakte van zijn macht. 

Blijkbaar maakte hij het zo bont dat hij in Het Steen terecht kwam. Hij was zo gehaat, dat 

ze hem uit zijn harnas haalden en vanuit het torenraam naar beneden gooiden waar zich 

een woedende menigte had verzameld.  

Hij werd letterlijk uit elkaar gescheurd. Dat het spookt in Het Steen staat vast en echte 

durfals kunnen het betreden. Maar let op: Het Steen is alleen tijdens schoolvakanties te 

bezoeken op bepaalde tijden. Dus houd de website goed in de gaten! 

 

 

   

Het Steen - Archief OpstapmetLisa 
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Rotterdam: Griezelig gezellig 

In Rotterdam spookt het flink: ze hebben er dan ook hun eigen spokentour. Maar op 

welke plekken spookt het dan? Wij zijn op onderzoek uit gegaan! 

Ghost Tour Rotterdam 

Rotterdam heeft een heuse Ghost Tour. Tijdens deze stadswandeling van ruim 1 uur leer 

je de duistere kant van Rotterdam kennen. Je start bij het standbeeld van Erasmus. Want 

daar is wat vreemds mee aan de hand… 

Het standbeeld van Erasmus 

Wie vaker in Rotterdam komt, is er misschien al 100 keer langsgelopen zonder iets 

bijzonders te merken: het standbeeld van Erasmus.  Maar dit beeld naast de St. 

Laurenskerk stamt al uit 1622 en is een Rijksmonument. Niets bijzonders zou je zeggen, 

maar er kleeft een interessante legende aan dit standbeeld. Het standbeeld houdt 

namelijk een groot bronzen boek vast. Volgens de legende gebeuren er de meest 

vreselijke dingen wanneer Erasmus een bladzijde van dit boek omslaat. Nu maar hopen 

dat Erasmus de bladzijde die hij al eeuwen leest interessant genoeg blijft vinden… 

De Koopgoot 

De koopgoot is overdag een en al 

bedrijvigheid. Dit geliefde half-

ondergrondse winkelcentrum in 

hartje Rotterdam is ontzettend 

bekend. Maar wist je dat het daar 

flink kan spoken?  

Tijdens de Tweede Wereldoorlog 

is Rotterdam flink gebombardeerd 

en zijn er hevige gevechten 

geweest tussen soldaten. Zo ook op de plek waar nu de Koopgoot is. Er zijn mensen die 

beweren geüniformeerde soldaten te hebben gezien. Niet alleen ’s avonds, maar ook 

tussen het winkelend publiek!  

De Algemene Begraafplaats in Crooswijk  

De Algemene Begraafplaats Crooswijk is aangelegd in 1832 en was nog niet eens 

helemaal klaar toen een cholera-epidemie Rotterdam in haar greep kreeg. De vele doden 

moesten dus in allerijl worden begraven. Dat gebeurde hier. Toen in 1940 de St. 

Laurenskerk werd gebombardeerd werden ook de stoffelijke overschotten uit de kerk 

overgeplaatst naar deze begraafplaats. Een treurende vrouwenfiguur waakt over 52 

graven van Rotterdamse verzetslieden. ’s Nachts horen mensen het geluid van huilende 

en gillende kinderen wanneer ze langs het kerkhof lopen. Brrrr.  

  

De Koopgoot - Archief OpstapmetLisa 
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De ruïne van Huis ten Berghe 

Huis ten Berghe (ook wel bekend als het Kasteel van Hilligersberg) is een kasteelruïne 

uit de 13e eeuw. Luguber feit over deze ruïne, die van zichzelf al griezelig genoeg is, is 

dat daaromheen een begraafplaats is gegroeid.  

Mensen in de Victoriaanse tijd, ook wel de Romantische tijd genoemd (19de eeuw) 

waren dol op griezelverhalen zoals Dracula van Bram Stoker, mooie grafmonumenten en 

het fenomeen “de Dood”. Zij vonden het een geweldig idee begraven te worden bij de 

ruïne. Met die grafmonumenten en de ruïne samen is het een plek geworden waar je 

haren van overeind gaan staan.  

De Kubuswoningen  

Je zou het niet denken, maar het 

spookt in de Kubuswoningen 

tegenover de Markthal!  

Murphy, een klopgeest, heeft de 

bewoners van nummer 65 zelfs 

uit het huis verjaagd. Het 

echtpaar dat er woonde had al 

een tijdlang last van gebonk op 

de ramen en muren. Ook 

verdwenen er steeds spullen uit  

     de woning.  

De bewoners noemden de geest Murphy en schrokken zich af een toe een hoedje 

wanneer Murphy weer eens met de lichten in huis aan het spelen was. Ze waren het op 

een gegeven moment helemaal zat en zijn in een ander huis gaan wonen. Of de huidige 

bewoners last hebben van Murphy is onbekend. Misschien is Murphy wel met het 

eerdere echtpaar meeverhuisd.  

Eiland van Brienenoord 

Op de bodem van de rivier rondom het Eiland van Brienenoord schijnen volgens de 

overlevering een heleboel lichamen van gesneuvelde soldaten te liggen. Ze werden 

waarschijnlijk verzwaard vanwege de maliënkolders die zij droegen. Want dit waren geen 

soldaten die vochten in de Tweede Wereldoorlog, maar die vochten tijdens de Slag om 

IJsselmonde op 8 juni 1076. Het schijnt er helemaal mee vol te liggen. Nu is de pret op 

het prachtige natuureiland er vast niet minder om, maar houd het maar wel in je 

achterhoofd als je wilt gaan zwemmen.  

 

 

  

Kubuswoningen Rotterdam - Archief OpstapmetLisa 
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Amsterdam: Daar is het niet pluis 

Ook in onze hoofdstad spookt het enorm! Dus als je de volgende keer in Amsterdam 

bent, vergeet dan niet extra op te letten. Misschien spot je wel een geest of twee.  

De Wallen 

We beginnen maar meteen op de Wallen. Daar zijn maar liefst twee locaties waar het 

spookt. 

Bloedstraat 

Deze straat op de Wallen wordt zo 

genoemd omdat het bloed van 

geëxecuteerden letterlijk over de 

straatstenen vloeide. Dat was zeker het 

geval tijdens de Bloedraad (1567 – 1576). 

Deze bijzondere rechtbank werd in het 

leven geroepen door de Hertog van Alfa 

en had als doel het terechtstellen van 

mannen die hadden deelgenomen aan de 

Beeldenstorm (1566 – 1567).  

De geesten van de geëxecuteerde mannen hebben nog altijd geen rust gevonden.  

Spooksteeg 

De tweede spooklocatie op de Wallen is de Spooksteeg. Hier woonde een man in de 

18de eeuw met zijn twee dochters: Helena en Dina. Dina werd verliefd op een 

zeevaarder en de twee besloten te gaan trouwen. Helena, haar zus, was jaloers. Want zij 

was ook verliefd geworden op de zeevaarder. Ze was zo jaloers, dat ze in een vlaag van 

woede haar zus de kelder in duwde. Dina kwam hierbij vervelend terecht en kwam te 

overlijden.  

De zeevaarder was natuurlijk verdrietig, maar vond troost in de armen van Helena. 

Uiteindelijk trouwden ze. Toen de zeevaarder in 1735 op zijn sterfbed lag, besloot Helena 

haar zonde aan hem op te biechten. Ze vroeg hem om vergeving, maar de zeevaarder 

was woest en hij vervloekte haar ziel. Helena’s geest (ze wordt ook wel de Geest van 

Zeedijk genoemd) is gedoemd om tot in de eeuwigheid te blijven spoken in de 

Spooksteeg.  

  

Bloedstraat - Christopher Elison via flickr 
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Het Anne Frank Huis 

Waarschijnlijk het meest 

indrukwekkende gebouw dat je kan 

bezoeken tijdens een dagje Amsterdam 

is het Anne Frank Huis. Hier, in een 

kleine kamer in het Achterhuis, hield 

Anne een dagboek bij.  

De familie Frank heeft hier meer dan 

twee jaar ondergedoken gezeten totdat 

ze werden verraden in 1944.  

     Vader Frank, zijn vrouw en kinderen 

werden op transport gezet. Anne, haar moeder en zusje Margot werden naar Bergen-

Belsen vervoerd waar ze uiteindelijk zijn gestorven. Vader Frank overleefde de oorlog, 

vond Anne’s dagboek en bracht het uit.  

In het Achterhuis wordt behoorlijk gespookt! Zo zijn er soms vreemde dingen te horen 

zoals rollende knikkers, terwijl dit helemaal niet kan. Ook kunnen mensen overvallen 

worden door hevige emoties en de temperatuur kan ineens een paar graden dalen 

zonder dat daar aanleiding toe is. Een heel bijzondere plek! 

De Dam 

Ook op de Dam, waar het normaal gesproken 

wemelt van de toeristen en de duiven, krioelt 

het van de geesten. Het plein voor de Dam 

werd tijdens de Spaanse Inquisitie gebruikt als 

publieke executieplaats. Velen lieten hier het 

leven, inclusief van hekserij beschuldigden. De 

meesten hiervan werden verbrand, maar er 

waren ook andere vormen van executie.  

Amsterdam Dungeon 

Die verschillende vormen van executie en andere griezelige dingen die hebben 

plaatsgevonden in onze hoofdstad, kan je in geuren en kleuren zelf beleven in de 

Amsterdam Dungeon. Deze attractie is misschien niet helemaal voor iedereen geschikt, 

maar voor griezelliefhebbers zeker een must-visit! Ontmoet figuren als Zwarte Jan, de 

beul en probeer het galgenveld te overleven. Durf jij het aan? 

C. Messier via wikipedia 

Anne Frank Huis - Dietmar Rabich via 
commons.wikimedia 



 

16 
 

Het Spinhuis 

Aan de Oudezijds Achterburgwal in Amsterdam, 

gevestigd in een gedeelte van het voormalige Sint-

Ursulaklooster, zit het Spinhuis gevestigd. Dit in 

1597 opgerichte tuchthuis voor vrouwen en meisjes 

was bedoeld om hen weer het rechte pad op te 

krijgen door ze te laten spinnen en naaien. Er zijn 

ook spinhuizen in andere steden in het land.  

Volgens de legende werd een priester verliefd op 

een van de gedetineerde meisjes. Dit was natuurlijk 

tegen alle regels in. De priester was zo buiten 

zinnen van verdriet toen hij hoorde dat hij haar niet 

meer mocht zien, dat hij zelfmoord pleegde.  

Het meisje werd de rest van haar leven opgesloten  

    in het spinhuis. De geest van de priester worden  

                                                              nog altijd gezien in het naastgelegen hotel. 

Museum Vrolik  

Het spookt niet in Museum Vrolik, maar het is er wel griezelig! Gerard Vrolik en zijn zoon 

Willem waren beiden hoogleraar Anatomie in Amsterdam. Zij spaarden menselijke en 

dierlijke lichaamsonderdelen zoals embryo’s met aangeboren afwijkingen. Ze hadden 

deze privécollectie in hun eigen grachtenpand staan.  

In 1984 is een deel van de collectie in handen gekomen van het AMC (Academisch 

Medisch Centrum) en werd de laatste wens van Willem Vrolik ingewilligd. Het werd 

namelijk een museum waar iedereen wat van op zou kunnen steken. Museum Vrolik is te 

bezoeken en heel leerzaam! 

 

 

  

Spinhuis Amsterdam - Brbbl via 
Wikipedia 
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Uitgelicht: Museum Vrolik 

‘Leer alles over de menselijke anatomie’ 

In het AMC ziekenhuis in Amsterdam vind je een heel bijzonder museum dat boeiend en 

griezelig tegelijk is. Museum Vrolik herbergt namelijk een verzameling organen en 

lichaamsdelen van mens en dier met een normale en afwijkende bouw. Deze 

verzameling is tot stand gekomen tussen de late 18e en het eerste kwart van de 20e 

eeuw.  

Bijzondere preparaten 

Bij Museum Vrolik vind je ook bijzondere 

preparaten waar een bijzonder verhaal achter zit. 

Zoals de twee schedels op de foto hiernaast. 

Deze zijn namelijk van geëxecuteerde 

misdadigers, wiens lichamen na de galg 

beschikbaar werden gesteld aan de wetenschap 

of geneeskunde. Veroordeelde criminelen hadden 

in het verleden geen zelfbeschikkingsrecht meer 

over hun lichaam na hun dood.  

De linker schedel, waar ‘B68’ op staat, was van 

een man die zijn eigen vrouw zou hebben 

vermoord. Na zijn dood is zijn schedel door zogenaamde frenologen onderzocht. De 

frenologie is een (nu niet meer toegepaste) leer die stelt dat aanleg en karakter bepaald 

worden door de groei van specifieke delen van de hersens. Of een deel van de hersens 

goed of juist niet goed ontwikkeld was, zou volgens frenologen 

bepalen of men een kuil of bult op die plaats had. Volgens de 

frenologen had deze vermeende moordenaar een ‘mooie 

krachtige kop’, maar zou hij een ingedeukte plek op zijn schedel 

hebben op het gebied waar liefde en seks zou zitten, waaruit ze 

dus concludeerden dat dit gebied onderontwikkeld was. Deze 

man had geen seksdrive, en dus ook geen liefde voor zijn 

vrouw, stelden de onderzoekers. 

Menselijke hersens 

De andere foto is van een vloeistofpreparaat van menselijke 

hersens, waarvan de vaten zijn geïnjecteerd met gekleurde was. 

We hebben meer dan 5000 vloeistofpreparaten in onze collectie, 

van zowel menselijke als dierlijke anatomie en pathologie.  

Fotografie: Hans van den Bogaard, collectie Museum Vrolik 

 

Contactinformatie 

Meibergstraat 15  
1105 AZ Amsterdam  
www.amc.nl/web/museum-vrolik.htm 

 

Hans van den Boogaard 

Hans van den Boogaard 

https://www.amc.nl/web/museum-vrolik.htm
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Utrecht: Ook hier spookt het flink!  

In Utrecht vind je ook plekken waar het spookt of gewoon flink griezelig is. Er zijn een 

aantal locaties die we graag voor je uitlichten. 

Stadion Galgenwaard 

Stadion Galgenwaard is dé plek waar 

sinds 1936 de voetbalclub FC Utrecht 

traint. Maar waar komt die rare naam 

eigenlijk vandaan? Precies: deze plek 

was tot 1600 een galgenveld.  

Wanneer iemand ter dood was 

veroordeeld in Utrecht, werd het lijk na 

afloop niet netjes begraven. Het werd 

tentoongesteld op het galgenveld om 

andere mensen af te schrikken.  

Het lijk kon worden opgehangen of worden geplaatst op een zogeheten radstake: een 

hoge paal met daarop een rad waar het lijk op werd bevestigd. Werd iemand onthoofd? 

Dan werd het hoofd op het veld gespiest. Je kan je voorstellen dat er wat rusteloze zielen 

ronddolen op het veld. Zouden de voetballers wel eens wat raars hebben meegemaakt?  

Het Dolhuis 

Aan de Agnietenstraat in Utrecht vind je het Willem Arntzs Huis. Hier werd in 1461 een 

tehuis voor geesteszieken opgericht. Maar van goede gezondheidszorg voor deze 

mensen was in die tijd geen sprake. Veel van de krankzinnigen werden opgesloten en 

zelfs vastgeketend zodat ze geen gevaar voor hun omgeving konden zijn. Op “Derde 

Paasdag” werd het Dolhuis, zoals het in de volksmond werd genoemd, opengesteld voor 

het publiek.  

De avond en nacht ervoor werd er flink gefeest en gedronken op de kermis. De mensen 

die naar het Dolhuis kwamen waren dus flink beschonken en kwamen alleen maar om de 

krankzinnigen te pesten. Deze dag wordt daarom Paasdol genoemd. Dit moet vreselijk 

zijn geweest voor de bewoners en sommigen zullen daarom nog steeds in dit gebouw 

rondspoken.  

Stadion Galgenwaard - kevertje77 via wikipedia 
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   De Heksenwaag in Oudewater 

In Oudewater, vlakbij Utrecht, vind je een 

bijzonder museum. Keizer Karel V gaf 

Oudewater als enige plaats in Europa het 

privilege voor een eerlijk weegproces voor 

heksen. De zogeheten proceswaag, die stamt 

uit 1482, staat zelfs op de Unesco 

Werelderfgoedlijst.  

Bij een bezoek aan het museum kan je je ook 

echt laten wegen. Ben je een heks of niet? 

Want ben je heel licht, dan kan je natuurlijk 

gemakkelijk op je bezemsteel zweven.  

Toch geen heks? Dan krijg je het Certificaet 

van Weghinge.  

Ook voor kinderen is het museum heel leuk omdat ze er een leuke speurtocht kunnen 

doen en van alles kunnen leren over de heksenvervolging in Nederland in de 16e en 17e 

eeuw. In Oudewater is overigens niemand veroordeeld tot heks. Dat is dan weer een 

meevaller!   

Gevangenis Wolvenplein 

Deze voormalige gevangenis, Gevangenis 

Wolvenplein, is tegenwoordig een plek 

waar je escape rooms kan spelen en 

tentoonstellingen kan bekijken. Maar 

tussen 1856 en 2015 was dit een beruchte 

plek.  

De gevangenen mochten onderling op 

geen enkele manier met elkaar 

communiceren. En zelfs tijdens het 

dagelijkse half uurtje in de buitenlucht 

kregen de gevangen een kap op hun hoofd.  

Sommigen konden hier niet tegen en 

werden gek. Zouden hun zielen nog altijd 

gevangen zitten? 

 

 

 

  

Gevangenis Wolvenplein - Hans Dinkelberg via flickr 

Martinvl via commons.wikimedia 
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Uitgelicht: Het Vredespaleis 

‘75 jaar vrijheid, 75 jaar Verenigde Naties en 75 jaar vrede’  

Het Vredespaleis is een van de meest bekende gebouwen van Den Haag en wordt ook 

wel de “Tempel van Vrede en Recht” genoemd.  

Neutrale plaats 

In 1899 werd op de Eerste Haagse Vredes-

conferentie besloten dat er een “Tempel 

voor Vrede en Recht” moest komen om 

arbitragehof te faciliteren. De Amerikaanse 

diplomaat Andrew Dickson White nam 

hiervoor contact op met zijn vriend en 

weldoener Andrew Carnegie en in 1903 

werd de Carnegie Stichting opgericht.  

Deze stichting was voor het bouwen en 

inrichten van het Vredespaleis verant-

woordelijk en is sinds de opening in 1913 

eigenaar en beheerder van het paleis. Vandaag de dag huisvest het Vredespaleis in Den 

Haag het Permanent Hof van Arbitrage, het Internationaal Gerechtshof van de Verenigde 

Naties en de Haagse Academie voor Internationaal Recht. Deze  instellingen worden 

ondersteund door de Bibliotheek van het Vredespaleis 

Kunst van de Vrede  - Wandeling met kunstinterventies in de tuin van het Vredespaleis 

In 2020 vierden wij in Nederland 75 jaar vrijheid en 
wereldwijd 75 jaar Verenigde Naties. Om stil te staan 
bij 75 jaar vrede organiseert het Vredespaleis van 14 
tot en met 17 oktober 2020 elke avond de ‘Kunst van 
de Vrede’ wandeling. Deze unieke tour verbindt de 
geschiedenis van de VN, de vrijheid en het 
Vredespaleis en combineert een sfeervol verlichte tuin 
met performances en waargebeurde verhalen.  

Niet vanzelfsprekend 

De Carnegie Stichting organiseert deze bijzondere wandeling om men ervan bewust te 
maken dat vrede helemaal niet vanzelf-sprekend is. Muziek, poëzie, kunstwerken en 
verhalen die betrekking hebben op 75 jaar vrijheid passeren de revue. Je kan de 
wandeling op je gemak zelfstandig doen. Er zullen vrijwilligers aanwezig zijn om je meer 
te kunnen vertellen. Geschikt voor alle leeftijden en er is een drankje inbegrepen bij de 
wandeling die ongeveer 50 minuten zal duren.  
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Griezelige Nederlandse legendes 

Het vroegere Nederland was nogal bijgelovig. Daaruit zijn een aantal legendes ontstaan 

die ook vandaag de dag nog tot de verbeelding spreken.  

De Vliegende Hollander 

De Vliegende Hollander is een legende over een zwart VOC-schip met bloedrode zeilen 

dat tegen de wind in zeilt. De Zeeuwse kapitein Willem van der Decken wilde, ondanks 

de protesten van zijn vrouw omdat Pasen voor de deur stond, toch de reis naar Oost-

Indië maken om specerijen te halen. Hij moest daarvoor rond de verraderlijke Kaap de 

Goede Hoop varen.  

Terwijl hij daar aankwam, sloeg het weer om en begon het enorm te stormen. De 

bemanning smeekte Van der Decken om terug te varen, maar die wilde daar niets van 

weten. Van der Decken schreeuwde: “De Kaap vaar ik om, al moet ik varen tot het laatste 

oordeel”.  

Als straf voor zijn woorden kwam het schip in de macht van de duivel en is het schip en 

haar bemanning gedoemd om tot in de eeuwigheid rond te varen op zee. En het is 

natuurlijk een supergave attractie in de Efteling.  

De Witte Wieven 

Vooral in Noord- en Oost Nederland is de 

legende van de Witte Wieven verweven in 

de cultuur. Het zouden heksen zijn die 

dansen over de heide en de dood 

aankondigen. Ze verwarren wandelaars 

door ze te laten verdwalen in een 

plotseling opgekomen mist, maar ze 

zouden ook zwangere vrouwen helpen bij 

de bevalling. Dus zijn ze nou goed of 

slecht?  

Één verhaal over de Witte Wieven gaat over de verboden liefde tussen de gegoede 

dochter Johanna en de arme boerenzoon Albert. Toen Albert voor de zoveelste keer was 

weggejaagd door Johanna’s vader, reed hij met gebroken hart op zijn oude paard de 

heide op. Hij zag daarbij een diepe kuil over het hoofd. In deze kuil woonden echter de 

Witte Wieven die gillend en krijsend tevoorschijn kwamen.  

Om ze te bedanken voor het redden van zijn leven, bracht Albert de volgende dag een 

schaal koeken. Op een dag besluit de vader van Johanna Albert en Hendrik (waarmee 

haar vader haar liever zag thuiskomen) uit te dagen. De prijs was de hand van zijn 

dochter. Ze kregen de opdracht een ijzeren haarspit in de kuil te gooien. Hendrik keerde 

om wanneer hij de Witte Wieven zag, maar Albert sloot een deal met de Witte Wieven. 

Zo konden hij en Johanna toch trouwen en ze leefde nog lang en gelukkig.  

 

Nils Blommén -public domain 
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De Bokkenrijders  

Tussen 1740 en 1798 werden Limburg en grote delen van België opgeschrikt door een 

golf brandstichtingen en gewelddadige berovingen. De bevolking was zo bang dat de 

wildste verhalen rond gingen.  

Zo zouden de overvallers een pact hebben gesloten met de duivel waardoor ze op 

bokken door de lucht reden. Het Limburgse Schinnen werd aangewezen als broeinest 

van alle ellende en er werden in totaal 600 mannen opgepakt. Maar liefst 90% van deze 

mannen werd opgehangen.  

Tegenwoordig behoren de Bokkenrijders tot het Limburgs Immaterieel Cultureel Erfgoed 

en zie je ze overal terug in het straatbeeld.  
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Uitgelicht: Kasteel de Haar 

‘Het grootste en mooiste kasteel van Nederland’ 

Kasteel de Haar het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. In de 

verschillende ruimten komt de bezoeker achter de rijke en extravagante geschiedenis 

van het kasteel en de familie Van Zuylen, die het kasteel al sinds de 15de eeuw in 

eigendom heeft.  

Geschiedenis 

Het middeleeuwse kasteel De Haar is 

waarschijnlijk al in de loop van de 

13de eeuw gebouwd en werd voor 

het eerst genoemd in 1391. De 

toenmalige bewoner was een lid van 

de familie Van de Haar, maar hoe het 

er oorspronkelijk uit heeft gezien is 

niet duidelijk. In de 15de eeuw kwam 

het kasteel in handen van de familie 

Van Zuylen toen Josina van de Haar 

trouwde met Dirk van Zuylen. 

 Erg lang konden zij niet genieten van hun prachtige kasteel want het werd in 1482 

verwoest tijdens de twisten tussen de bisschop en de stad Utrecht.  

Herbouw van het kasteel 

Gelukkig werd het kasteel weer herbouwd en kreeg het haar karakteristieke vijfhoekige 

vorm, maar helaas kwam het in de eeuwen erna weer in verval. Toen het kasteel aan het 

einde van de 19de eeuw werd geërfd door baron Etienne van Zuylen van Neyeveld, 

kreeg hij het kasteel in zeer slechte toestand. Na zijn huwelijk besloot hij echter tot 

wederopbouw van het kasteel.  

Hierbij riep hij de hulp in van architect Pierre Cuypers die onder andere het Rijksmuseum 

en het Amsterdamse Centraal Station heeft ontworpen. Bij het ontwerp van het gebouw 

is zoveel mogelijk vastgehouden aan de Middeleeuwse stijl vastgehouden, maar van 

binnen was het kasteel verre van middeleeuws! Het had namelijk centrale verwarming, 

warm en koud stromend water en nog veel meer luxe en comfort.  

Een echt familiemuseum 

De baron verzamelde van alles, van kunst tot automobielen. Deze collectie is nog altijd 

terug te zien in het kasteel. Tijdens vakanties zijn er leuke speurtochten te doen voor 

kinderen en je kan in het park en in de bossen rondom het kasteel heerlijk wandelen. 

Kasteel de Haar heeft alle ingrediënten voor een onvergetelijke dag uit! 
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Spookkastelen in Nederland 

Ook in de Nederlandse kastelen is het niet pluis. Kastelen werden vroeger vaak gebruikt 

als gevangenis. De gemartelde geesten van velen hangen er nog altijd rond. Maar er zijn 

ook andere geesten die maar blijven hangen.  

Het Muiderslot 

Het Muiderslot is een prachtig 

verdedigingskasteel nabij Amsterdam. Je kan 

er een rondleiding krijgen en kinderen kunnen 

er een spannende speurtocht doen.  

Maar er kleeft bloed aan dit kasteel dat in 

1285 is gebouwd. Dat er donkere kerkers zijn 

is tot daaraan toe, maar wist je ook dat een 

van de vroegere eigenaars in zijn eigen 

kasteel is vermoord? Dat overkwam Graaf 

Floris V in 1296. Hij was daarvoor al  

gevangengezet in zijn eigen kasteel door een 

groep edelen na een conflict over de wolhandel.  

Floris V was erg geliefd onder het volk en toen het de edelen te heet onder de voeten 

werd, is hij door een van hem vermoord. Zijn geest wordt regelmatig gezien. Zo zag 

Constantijn Huijgens hem in de 17de eeuw toen hij bij P.C. Hooft logeerde. Ook wordt er 

een lachende Engelsman in de ridderzaal gezien en gehoord en hoort men voetstappen 

door het kasteel terwijl er niemand in de buurt is.  

Kasteel Waardenburg 

Het middeleeuwse kasteel Waardenburg is gesticht rond 1265 en is prachtig bewaard 

gebleven. Maar dit kasteel herbergt meer dan alleen schatten uit die tijd. Er is een 

legende die altijd met het kasteel verbonden zou zijn.  

In de 16de eeuw woonde ene dokter Faust in het kasteel. Faust was al jaren bezig om de 

Steen der Wijzen uit te vinden en het frustreerde hem enorm dat dit niet lukte. Op een 

dag verscheen de duivel aan Faust en die beloofde hem zeven jaren lang alles te geven 

wat hij maar wenste.  

Na deze zeven jaren zou hij, bij wijze van ruil, Faust’s ziel komen halen. De dokter ging 

akkoord en zeven jaar lang kreeg hij alles wat hij maar wilde. Maar toen de duivel 

eenmaal voor zijn neus stond, stribbelde Faust tegen. De duivel trok de dokter daarop 

aan zijn haren dwars door de tralies van zijn raam heen. De enorme bloedvlek is niet weg 

te poetsen en nog altijd te zien in het kasteel. 

  

Het Muiderslot - Archief OpstapmetLisa 
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      Kasteel De Haar  

Kasteel De Haar bij Utrecht is een 

kasteel waar het niet spookt. En dat 

heeft een reden. Ze hebben bij de 

bouw van het kasteel namelijk de 

ramen voorzien van speciale punten. 

Die punten steken uit het plafond 

omlaag en men was ervan overtuigd 

dat de spoken zouden blijven hangen 

aan die punten en dus zo niet binnen 

konden komen. Regelmatig is er 

trouwens voor kinderen een leuke  

speurtocht. Deze staat helemaal in  

     het teken van het Spook van  

       Haarzuilens die al eeuwen op zoek is  

       naar haar vriendje Dirk.  

Kasteel Doorwerth 

Het Gelderse Kasteel Doorwerth is gebouwd rond 1280 en ging bijna ten onder in de 

Tweede Wereldoorlog nadat het werd gebombardeerd. Gelukkig besloot men jaren later 

tot restauratie van dit prachtige kasteel, maar dat heeft het eeuwenoude spook dat hier 

rondwaard niet verjaagd.  

Er schijnt namelijk een geest van een ter dood 

veroordeelde vrouw rond te spoken. Deze 

vrouw is waarschijnlijk verhongerd nadat zij een 

misdaad pleegde. De geest is zelfs 

waargenomen door een team van het Britse 

Most Haunted! 

Ook gebeuren er onverklaarbare dingen. Zo 

horen mensen geluiden zoals vallend bestek en 

worden sommige mensen letterlijk ziek in het 

kasteel. Geen zin in spoken maar wel in iets 

spannends? Bij Kasteel Doorwerth kan je een 

escape route doen en die is zeker de moeite 

waard! 

Slot Loevestein 

Slot Loevestein staat natuurlijk bekend om de spectaculaire ontsnapping van Hugo de 

Groot die aan zijn straf wist te ontkomen door te ontsnappen in een boekenkist. Maar er 

zijn meer mensen opgesloten geweest in dit kasteel.  

Zo ook Herman de Ruiter, een Bossche veekoopman die tevens geuzenaanvoerder was 

tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Hij wist met een list, verkleed als monnik, samen met 12 

anderen, het kasteel binnen te dringen en in te nemen nadat ze de slotvoogd hadden 

vermoord.  

Kasteel de Haar - Archief OpstapmetLisa 

Kasteel Doorwerth - Archief OpstapmetLisa 
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De Spanjaarden namen het kasteel na enkele dagen weer terug in en hingen de mannen 

aan hun voeten op tot ze stierven. Herman stond een hele andere straf te wachten. Hij 

zou publiekelijk onthoofd worden. Maar zover kwam het niet.  

Herman wist namelijk vlak voor zijn executie een brandend lont op uitgestrooid kruid te 

gooien. Hierdoor kwam hij zelf om het leven. De Spanjaarden sneden hem alsnog zijn 

hoofd af en zetten zijn hoofd op een galg neer. Sinds zijn dood wordt er regelmatig een 

ruiter zonder hoofd op een vurig paard gezien op het terrein van Slot Loevestein. 

Kasteel Schaloen 

In Limburg staat werkelijk een prachtig 

kasteel dat tegenwoordig dienst doet als 

hotel en gezellige brasserie. Maar er kleeft 

een griezelige legende aan dit kasteel.  

Een vroegere bewoner, Maximilianus 

Hendricus Hoen de Cartils genaamd, werd 

geplaagd door een boze geest genaamd 

Ruprecht. Ruprecht doolde rond in de 

bossen rondom Schaloen en joeg de stuipen 

op het lijf van de paarden die daardoor niet 

op jacht durfden.  

In 1739 was Maximilianus er klaar mee en gaf de opdracht om 3 beeldjes in de tuin aan 

de rand van het bos te plaatsen. Deze drie beeldjes waaronder een beeldje van Maria en 

van Jacob, werden ook wel de Calveriegroep genoemd. Het hielp en de geest Ruprecht 

bleef weg. Maar in 1968 zijn de originele beelden gestolen. Gelukkig zijn ze in 1973 door 

een kunstenaar vervangen, maar of die nieuwe beelden Ruprecht weg kunnen houden?  

  

Kasteel Schaloen - Archief OpstametLisa 
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Uitgelicht: Het Muiderslot 

‘Zoveel meer dan een kasteel’ 

Niet ver van Amsterdam vind je een van de oudste én best bewaarde kastelen van 

Nederland. Het Muiderslot is ruim 700 jaar en zit bomvol geschiedenis.  

Een dagje terug in de tijd  

Wie een dagje terug wil in de tijd zal zeker niet teleurgesteld worden bij Het Muiderslot. 

Het Muiderslot is gebouwd in 1285 als echt verdedigingskasteel maar het heeft 

verschillende doeleinden gehad. Op een gegeven moment was het kasteel er zo slecht 

aan toe dat het bijna gesloopt moest worden, maar gelukkig is er toen besloten het 

kasteel op te knappen en in de oude staat terug te brengen. 

Museum 

Sinds 1878 is Het Muiderslot een Rijksmuseum waar je 

schatten vindt uit onder andere de Middeleeuwen en de 

17de eeuw. Tijdens een van tevoren gereserveerde 

audiotour leer je alles over het leven op een kasteel. Leven 

in een kasteel lijkt misschien heel romantisch maar was dat 

wel zo? En dan heb je natuurlijk ook nog de 

kasteelspoken… 

Naargeestige nachttours  

Aan de geschiedenis van het Muiderslot kleeft bloed, 

moord, doodslag, kwelling. In de Naargeestige Nachttours 

worden bezoekers mee genomen naar donkere kerkers, 

over krakende zolders en door het duistere verleden. Sinds 

het kasteel is gebouwd door graaf Floris de Vijfde, gebeuren 

er onverklaarbare dingen… In 1296 werd Floris vermoord en hij waart nog altijd rond in 

zijn eigen kasteel. En er komen meer gasten uit het verleden op bezoek. Medewerkers 

en bezoekers maken soms vreemde dingen mee. Wie weet wat het kasteel met jou doet? 

Durf jij het aan?  

Het kasteel is tijdens de Naargeestige Nachttours alleen onder leiding van een gids te 

bezoeken en vooraf reserveren is noodzakelijk. Ben je benieuwd naar het duistere 

verleden van het Muiderslot? Reserveer dan vanaf half oktober je plek op 

muiderslot.nl/agenda. Op deze avonden geldt een toeslag van 5,00 euro p.p. op de 

reguliere entreeprijzen. Het Muiderslot is op 30 en 31 oktober open van 19:30 tot 22:30 

uur. De coronamaatregelen worden nauwlettend in de gaten gehouden. Let op: 

mondkapjes zijn verplicht! 

_______________________________________________________________________ 

Contactinformatie 

Herengracht 1 

1398 AA Muiden  

www.muiderslot.nl 
 

 

Muiderslot via Unsplash 

file:///C:/Users/sonja/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/TRP65RSR/www.muiderslot.nl
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Andere spookplekken in Nederland  
Spookhuizen zijn er in alle vormen en maten. Soms zou je helemaal niet verwachten dat 

het ergens spookt. Maar bij de volgende locaties is ook iets niet helemaal in de haak.  

Het Stadhuismuseum en Museum Gravensteen in Zierikzee 

Het Stadhuismuseum in Zierikzee vertelt het verhaal over 

deze belangrijkse Zeeuwse handelsstad. Vlakbij dit museum 

staat nog een museum waar op woensdagen en zaterdagen 

een bijzondere rondleiding wordt gegeven. Dit museum, 

Museum Gravensteen, was vroeger een gevangenis. 

Sommige mensen beweren dat een aantal van deze 

gevangenen hun cel nooit hebben verlaten en rondspoken in 

het museum. De eerste steen werd gelegd in 1358 en dat 

maakt van Gravensteen de oudste gevangenis van Zeeland. 

De gevangenis was ook lang open: tot 1923 was het een 

huis van bewaring. Vele bekende gevangenen hebben hier 

gevangen gezeten. De bekendste zijn waarschijnlijk wel de 

Duinkerker Kapers en Jan Machielse van der Made, beter 

bekend als Jan Rap (zonder maat). 

Voormalig psychiatrisch ziekenhuis Sancta Maria 

In Noordwijk is tussen 1928 en 1938 gebouwd aan psychiatrisch 

ziekenhuis Sancta Maria. Het gebouw werd midden tussen de duinen neergezet en was 

een uitbreiding op de hoofdvestiging die in Noordwijkerhout stond.  

Deze locatie werd gebruikt om vrouwelijke psychiatrische patiënten onder de brengen. 

Helaas werd er in die tijd nog wel eens geëxperimenteerd op patiënten om te zien of ze 

genezen konden worden. Een van die experimenten, de lobotomie, was ronduit wreed. 

Met een soort dunne staaf ging men via het oog van de patiënt de voorste hersenen te lijf 

om deze te “resetten”. Een verkeerd uitgevoerde lobotomie leidde tot het locked-in 

syndroom waarbij de patiënt letterlijk in haar eigen lichaam werd opgesloten.  

Misschien dat het er daarom wel zo erg spookt. Mensen die het pand betreden worden 

soms overvallen door een hevige hoofdpijn, het is er vreselijk koud, ook in de zomer en 

volle batterijen worden binnen enkele minuten leeg getrokken. Ook worden er 

voetstappen en tikkende geluiden gehoord. Griezelig is ook dat rondom het voormalige 

ziekenhuis een nieuwbouwlocatie is gemaakt.   

 

  

Stadhuismuseum Zierikzee 
- Wikipedia 
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Landgoed Duin en Kruidberg 

Wie het prachtige landgoed Duin en 

Kruidberg in Santpoort-Noord 

bezoekt, zal niet meteen denken aan 

spoken. Maar toch spookt het er! 

Jacob Cremer liet in 1907 zijn 

droomhuis bouwen. Hij liet vanuit 

Indonesië bedienden overkomen om 

op het landgoed te komen werken. 

Eén van die bedienden had jaren 

daarvoor een man vermoord. Omdat 

de man nooit was gestraft voor zijn 

daad, reisde de geest met hem mee.  

De geest kwelde de arme man terwijl die uiteindelijk onschuldig bleek te zijn. De geest 

veranderde daarop van een kwelgeest in een heel behulpzame geest. Hij zorgde er vanaf 

toen voor dat iedereen zich op het landgoed veilig zou voelen. Ook is er op het landgoed 

een vlek op de vloer te vinden. Die vlek is met geen mogelijkheid weg te boenen. Op die 

plek liggen een aantal krissen (Indonesische gekartelde messen) begraven. De 

bedienden deden dat ten tijde van de bouw, als je naar Indonesisch gebruik geluk over je 

huis wilt uitspreken. De krissen zullen daarom altijd op Duin en Kruidberg blijven.  

Voormalig Klooster Huize Nazareth 

Nog een voormalig klooster waar flink wordt gespookt is het voormalige klooster Huize 

Nazareth. In 1916 werd het klooster een internaat voor kinderen die “verlaten en 

misdeeld” waren.  

Nu, jaren later, is aan het licht gekomen dat de fraters destijds op grote schaal kinderen 

misbruikt hebben in het internaat. In de jaren ’90 is het gebouw gerenoveerd tot 

wooncomplex voor studenten aan de Fontys Hogeschool voor Kunsten. De nieuwe 

bewoners hadden al snel door dat er iets niet helemaal pluis was in hun huis.  

Veel mensen voelen zich down en depressief in huis, goudvissen gaan op bepaalde 

plekken in huis dood, er worden schimmen gezien en er zingt soms een onzichtbaar 

mannenkoor op de binnenplaats. Ook lijkt het er altijd te tochten terwijl er geen ramen 

open staan.  

Een van de bewoonsters maakte ook iets mee wat zij niet snel zal vergeten. Toen ze lag 

te slapen voelde het net of er iemand bij haar in bed kroop. Ze dacht eerst dat het haar 

vriend was die naast haar was komen liggen, maar er was helemaal niemand te zien! 

  

Duin en Kruidberg - Archief OpstapmetLisa 
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Landgoed Singraven 

Landgoed Singraven in Denekamp is ook 

zo’n landgoed waar het spookt. Vroeger 

deed dit prachtige landhuis dienst als 

klooster.  

Een van de nonnen die daar woonde werd 

verliefd op een man uit het dorp. Dit was 

natuurlijk tegen alle regels in en er stonden 

zware straffen op. Zo werd deze non levend 

ingemetseld in de muren van het klooster.  

In de jaren erna gebeurden er vreemde ongelukken in het klooster. Ook werd de 

spookachtige non soms gezien achter de ramen. Tegenwoordig kan er getrouwd worden 

op het landgoed en worden er diners en seminars gehouden.  

 

  

Peter van der Wielen via commons.wikimedia 
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Uitgelicht: Het Stadhuismuseum Zierikzee 

en Museum Gravensteen 

‘Een eeuwenlange geschiedenis in Zeeland’ 

 

Het stadhuismuseum in Zierikzee vertelt het verhaal van een 

van de belangrijkste handelssteden van Zeeland. Vanuit 

Zierikzee werd vroeger namelijk met heel Europa intensief 

handel gedreven in zout en meekrap, een plantensoort. Het 

museum herbergt scheepsmodellen, zilverwerk, oude kaarten, 

bodemvondsten, schilderijen en nog veel meer.  

Over het museum 

Het Stadhuismuseum is gevestigd in een ruim 450 jaar oud 

monumentaal pand. Omdat niet alleen het stadsbestuur hier 

zetelde maar ook de rechtbank, het waterschap, de vleeshal 

en de waag was dit pand het kloppende hart van Zierikzee.  

Gravensteen 

Gravensteen is, zoals de naam eigenlijk al 

zegt, het voormalige stenen huis van de graaf. 

Dit pand is het oude administratieve en 

bestuurlijke centrum van de graaf van Holland, 

Zeeland en West-Friesland. Tevens is dit de 

oudste gevangenis van Zeeland. De sporen 

van het verleden zijn in dit gebouw nog altijd 

zichtbaar.  

Sommige gevangenen zijn gebleven 

De gevangenen, die hier onder weinig luxe 

omstandigheden maar wel met hun mes (om te eten) werden opgesloten, hebben de 

meeste sporen achtergelaten. De gijzelkamer geeft een treffend beeld hoe dat moet zijn 

geweest. In de eikenhouten wanden en deuren zijn verschillende afbeeldingen en 

teksten gekerfd, waarvan de oudst teruggevonden dateert uit 1577. Mensen werden er 

ook gemarteld en executies werden publiekelijk voltrokken. Een plek om kippenvel van te 

krijgen dus! 

 

Contactinformatie 

Meelstraat 6-8 

4301 EC Zierikzee  

mailto:info@stadhuismuseum.nl 

www.stadhuismuseum.nl 

 

Foto: Het Stadhuismuseum 

Foto: Museum Gravensteen 

mailto:info@stadhuismuseum.nl
http://www.stadhuismuseum.nl/
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The Little House of Horrors 

‘Lekker nog meer griezelen’ 

Voor iedereen die geen genoeg kan krijgen van spooklocaties nodigt Sonja, blogster bij 

OpstapmetLisa, je graag uit op haar eigen website: The Little House of Horrors. Daar kan 

als liefhebber van spookverhalen je hart ophalen. Let op: het is wel volledig in het 

Engels. Uiteraard spraken we met Sonja over haar passie.  

Waarom een site over spooklocaties?  

“Als kind was ik al dol op griezelverhalen. Met een vriendinnetje van de middelbare 

school schreef ik al iedere zondagmiddag de engste verhalen. Tijdens de 

geschiedenisles hing ik aan de lippen van mijn lerares en ik bracht het liefst mijn tijd door 

in kastelen en op andere historische plekken. Maar in 2014 werd mijn hobby ook ineens 

belangrijk. Ik kwam met een burn-out thuis te zitten en eigenlijk kon niets me echt kon 

interesseren. 

Ik zat op een ochtend weer eens lusteloos te scrollen op Facebook tot ik een bericht 

tegenkwam met als titel “Top 10 meest enge plekken op aarde”. Dat was voor het eerst 

dat ik een beetje opveerde. Toen ik alleen thuis was, opende ik die website en was 

teleurgesteld alleen tien foto’s en twee regels tekst te vinden. Toen ben ik zelf gaan 

speuren op internet en vond dit zo leuk dat ik dingen begon te noteren. Voor ik het wist 

had ik hele verhalen geschreven en ik ging me steeds beter voelen. Ik besloot een 

website te gaan bouwen om daar mijn teksten op te zetten. Zo ontstond mijn eerste 

website over spooklocaties in de wereld.”  

Toch gestopt  

“Op een gegeven moment ben ik weer aan het werk gegaan en kreeg ik het te druk voor 

mijn website. Omdat ik deze zelf had gebouwd, en ik zeker geen expert ben, zag deze er 

al snel niet meer toereikend uit. Gelukkig bleef mijn blogtalent niet onopgemerkt en kon ik 

bij OpstapmetLisa aan de slag. Mijn site heb ik toen opgezegd.”  

Toch weer kriebelen 

“Voor OpstapmetLisa mocht ik op een gegeven moment met het oog op Halloween los 

gaan op een blog over spookplekken in Nederland. Tja, toen bleek dat deze blog heel 

veel gelezen werd, begon het toch weer te kriebelen. Ik wilde weer gaan schrijven, maar 

dit keer moest het professioneler. Dus ik schakelde een 

webdesign bureau in en ging zelf ook achter de tekentafel zitten. 

En toen, op 1 september 2020, was het dan zover: The Little 

House Of Horrors was een feit!” 

“Ik zou het heel leuk vinden als je me volgt. Dat kan natuurlijk via 

mijn website, maar ook via Facebook en Instagram. Zie ik je 

daar?” 
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Website : thelittlehouseofhorrors.com/ 

Facebook : www.facebook.com/welcometothelittlehouseofhorrors 

Instagram : www.instagram.com/the.little.house.of.horrors 

Praktische informatie 

Hoewel veel mensen beweren dat het spookt op een bepaalde plek, betekent dat 

natuurlijk niet dat iedereen hier een paranormale ervaring krijgt. Dit e-book is dan ook 

alleen ter informatie en vermaak gemaakt.  

Misschien bekijk je een plek die je binnenkort bezoekt wel met heel andere ogen door 

ons e-book. En dat vinden wij alleen maar leuk, want Nederland heeft enorm veel te 

bieden en prachtige verhalen vanuit het verleden.  

Wanneer je een plek wilt bezoeken, vergeet dan niet van te voren een kaartje te 

reserveren als dat nodig is. Helaas hebben we nog steeds te maken met het vervelende 

Covid-19 virus, dus reserveren is vaak noodzakelijk.  

Als laatste nog een voor de hand liggend bericht: dit e-book is geen aanmoediging om 

bepaalde locaties die niet voor het publiek toegankelijk zijn te bezoeken. Een aantal van 

de locaties doen tegenwoordig dienst als woonhuis. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk 

voor eventuele boetes en dergelijken voor het binnendringen op privéterrein.  

 

  

https://thelittlehouseofhorrors.com/
https://www.facebook.com/welcometothelittlehouseofhorrors
https://www.instagram.com/the.little.house.of.horrors/
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Colofon 

E-book ‘Griezelen op echte spookplekken in Nederland’ is een uitgave van 

OpstapmetLisa 

Contactgegevens 

www.opstapmetlisa.nl 

info@opstapmetlisa.nl 

facebook.com/opstapmetlisa 

instagram.com/opstapmetlisa 

https://www.linkedin.com/company/opstapmetlisa 

06 27 83 02 99 - 06 24 49 05 17 

Beeldmateriaal, content en redactie 

• Archief OpstapmetLisa 

• Pixabay / unsplash of anders aangegeven onder de foto  

Geschreven door 

• Sonja Koene 

Redactie 

• Ester van Kuik 

• Erik van der Aart 

Partners 

• The Little House of Horrors 

• Museum Sophiahof  

• Het Vredespaleis 

• Kasteel De Haar  

• Kasteel Het Muiderslot  

• Museum Vrolik 

• Stadhuismuseum Zierikzee 

 

 

 

 

Alle rechten voorbehouden. 

Dit e-book is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Voor eventuele onjuistheden is OpstapmetLisa 

niet aansprakelijk. Niets uit deze uitgave mag, op welke manier dan ook, worden verveelvoudigd zonder 

schriftelijke toestemming van OpstapmetLisa.  

http://www.opstapmetlisa.nl/
mailto:info@opstapmetlisa.nl
https://www.facebook.com/opstapmetlisa
http://www.instagram.com/opstapmetlisa
https://www.linkedin.com/company/opstapmetlisa/
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