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Amsterdam Museum presenteert nieuwe vaste tentoonstelling
Gratis te bezoeken tentoonstelling ‘Waar wezen vroeger speelden – Van Burgerweeshuis tot
Amsterdam Museum’ te zien vanaf 19 februari

Op de vrij toegankelijke binnenplaats van het Amsterdam Museum is vanaf 19 februari
de nieuwe tentoonstelling te zien ‘Waar wezen vroeger speelden - Van
Burgerweeshuis tot Amsterdam Museum’. In deze vaste presentatie wordt de
eeuwenoude geschiedenis van de museumlocatie belicht. Wat sinds 1975 een
museum is, was daarvoor vierhonderd jaar lang het Burgerweeshuis. Een plek waar
voor kinderen werd gezorgd wanneer hun ouders daartoe niet meer in staat waren.
Door objecten en verhalen, onder andere van oud-burgerwees Van Speijk, wordt een
beeld geschetst van de unieke historie van het pand.
Vroeger was het Burgerweeshuis een van de oudste en beroemdste weeshuizen van Amsterdam.
Van 1580 – 1960 zijn op deze plek in hartje Amsterdam tienduizenden kinderen opgegroeid. Op het
hoogtepunt werd er in het Burgerweeshuis zelfs voor bijna 1000 kinderen gezorgd. Op allerlei plekken
in het museum zijn nog sporen van de vroegere functie te vinden, zoals de gevelsteen bij de ingang
aan de Kalverstraat met daarop een spreuk van Joost van Vondel.
Verhalen website
Gelijktijdig met de opening lanceert het museum een website met verhalen van de laatste generatie
bewoners en leidsters. De afgelopen maanden zijn tientallen Burgerwezen, Stadsbestedelingen en
voormalig leidsters geïnterviewd. Hun verhalen op de website geven een bijzonder beeld van het
dagelijks leven in het Burgerweeshuis in de periode 1940-1960. Oud-bewoners en leidsters, die
hebben meegewerkt aan het project, bekijken morgen als eerste de tentoonstelling. Alle verhalen en
meer informatie is te vinden op hart.amsterdammuseum.nl/burgerweeshuis
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.
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