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Amsterdam Museum viert 800.000e inwoner van de stad
Onthulling & fotomoment

Met de geboorte van Alex Westerbos bereikte Amsterdam op 27 november 2012 voor de derde
keer in haar bestaan de grens van 800.000 inwoners. Naar aanleiding van deze gebeurtenis is door
beeldhouwer Eric Claus een bronzen plaquette vervaardigd. Deze opdracht werd mede mogelijk
gemaakt door de gemeente Amsterdam. Op 27 november 2013 wordt de plaquette in het
Amsterdam Museum onthuld door baby Alex, die op deze dag zijn eerste verjaardag viert.
In 1939 bereikte de stad Amsterdam voor het eerst 800.000 inwoners, waarna het aantal drastisch
daalde tijdens de oorlog. Met dank aan de naoorlogse geboortegolf passeerde de stad het aantal
800.000 daarna opnieuw. In 1958 haalde Amsterdam zelfs het recordaantal van 873.048 inwoners.
Door de overloop naar groeigemeenten en de afname van de gezinsgrootte zakte het aantal
Amsterdammers vervolgens weer tot ruim 675.000 in 1984. Vanaf eind jaren negentig was er een
constant stijgende tendens waarbij in 2012 opnieuw de mijlpaal van 800.000 inwoners werd bereikt.
In de collectie van het Amsterdam Museum bevindt zich een soortgelijke koperen plaquette van
beeldhouwer Gerrit van der Veen (1902-1944). Deze werd gemaakt ter herinnering aan de geboorte
van de 750.000e inwoner van Amsterdam op 12 februari 1930. De nieuwe plaquette wordt op 27
november onthuld in het Amsterdam Museum, waar deze tot en met 26 januari te zien is. Naast Alex
en zijn familie zullen ook museumdirecteur Paul Spies en beeldend kunstenaar Eric Claus bij de
presentatie aanwezig zijn.
Amsterdam Museum
Het Amsterdam Museum vertelt het verhaal van de stad, 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.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Noot voor redactie:
Het programma ziet er als volgt uit:
10.00 uur
Inloop via de hoofdingang
10.15 – 10.20 uur:
Welkomstwoord door Paul Spies
10.20 – 10.45 uur:
Onthulling van de plaquette door Alex Westerbos
Wij horen graag of u aanwezig kunt zijn via pr@amsterdammuseum.nl
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Loes Wijnstekers, pers & pr Amsterdam Museum,
email:pr@amsterdammuseum.nl, telefoon: +31 (0)20 5231711 of mobiel:+31 (0)6-22927729

