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Ajax leent Champions League Cup eenmalig uit aan
Amsterdam Museum
Cup van 11 tot en met 19 oktober te zien in tentoonstelling ‘Voetbal Halleluja’
Ajax leent voor het eerst in haar geschiedenis de ‘cup met de grote oren’ uit. De
Champions League Cup, die in 1995 werd veroverd door de voetbalclub onder leiding
van Louis van Gaal, is vanaf 11 oktober te zien in het Amsterdam Museum voor de
tentoonstelling ‘Voetbal Halleluja!’. Deze tentoonstelling legt de overeenkomsten en
verschillen bloot tussen voetbal en religie. De Champions League Cup is tijdens de
herfstvakantie tot en met 19 oktober te bewonderen in het Amsterdam Museum.
Champions League 1995
Welke sportliefhebber herinnert het zich niet? Patrick Kluivert die het beslissende doelpunt maakt met
de punt van zijn voet in de zinderende finale tegen favoriet AC Milan. Het bevestigt direct zijn status
als Godenzoon. Deze overwinning was tevens het begin van de reputatie van Van Gaal als
(club)coach, die met een jong team ‘de heilige graal van Europese voetbalprijzen’ wist te pakken. De
cup behoort sindsdien tot de collectie van de voetbalclub en is tot op heden het pronkstuk van de Ajax
collectie, samen met de drie Europa Cup I trofeeën die Ajax won in begin jaren ’70. Speciaal voor de
tentoonstelling ‘Voetbal Halleluja!’ is de cup uit 1995 negen dagen te zien in het Amsterdam Museum.
Voetbal Halleluja!
Voor vurige fans heeft voetbal al lang de plaats van religie ingenomen. Onderling kameraadschap met
andere fans biedt eenzelfde gevoel van verbondenheid en saamhorigheid als een kerkelijke
gemeenschap. De sport functioneert als krachtig middel voor identificatie. Op lokaal niveau, waar het
de liefde voor de plaatselijke voetbalclub betreft, maar ook landelijk. Er is in de tentoonstelling
uitgebreid aandacht voor de band die fans ervaren met hun club. ‘Voetbal Halleluja!’ gaat ook in op de
rol die voetbalclubs spelen bij de identiteit van een stad en haar bewoners. Zo besteedt het
Amsterdam Museum ruime aandacht aan de verbondenheid van Ajax met Amsterdam. Voetbal is
echter niet alleen broederliefde. Het is ook een strijd, zowel binnen als buiten het veld. Ook dit aspect
komt uitgebreid aan bod.
Op tournee
De tentoonstelling is een samenwerking tussen het Amsterdam Museum en het Historisches Museum
Basel. Na Amsterdam reist de tentoonstelling door naar Bazel, Barcelona, Lyon (EK 2016),
Luxemburg, Bremen, Moskou (WK 2018). ‘Voetbal Halleluja!’ wordt mede mogelijk gemaakt door
European Pressphoto Agency, Nederlands Instituut Beeld en Geluid, ANP Historisch Archief en Guide
ID. Daarnaast verlenen ook Ajax, Ajax TV en de Amsterdam ArenA hun medewerking aan de
tentoonstelling.
Amsterdam Museum
Het Amsterdam Museum vertelt het verhaal van de stad Amsterdam, over toen, nu en straks. Vier
kernwaarden - ondernemerschap, vrijdenken, creativiteit en burgerschap - vormen de basis van het
DNA van de stad. Aan de hand van deze begrippen wordt de geschiedenis tot leven gebracht en
gekoppeld aan heden en toekomst. Het museum ziet het als haar maatschappelijke taak om het

verhaal van Amsterdam toegankelijk te maken en aan een zo breed mogelijk publiek te presenteren.
De Stichting Amsterdam Museum wordt structureel gesteund door de Gemeente Amsterdam, de
BankGiro Loterij en Allen & Overy.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De tentoonstelling is een samenwerking tussen het Amsterdam Museum en het Historisches Museum
Basel. Voor meer informatie: http://amsterdammuseum.nl/voetbal-halleluja
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