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Amsterdam Museum toont expositie op de Dam 
 
Op de Dam opende wethouder Reinier van Dantzig samen met Judikje Kiers, directeur van het 

Amsterdam Museum, vandaag een gratis expositie over de Dam. Het Nationaal Monument op de Dam 

ondergaat een grote onderhoudsbeurt en gedurende de werkzaamheden staat een vijf meter hoge 

veiligheidswand rondom het monument. Samen met de gemeente Amsterdam en ontwerpbureau Vorm de 

Stad heeft het Amsterdam Museum vier wanden van in totaal zestig meter gevuld met beeldmateriaal en 

achtergrondverhalen over de geschiedenis van de Dam, over het Nationaal Monument op de Dam en over 

de bedrijven die hier gevestigd zijn. De opvallende blauwe voorwand heeft als thema Vrijheid met 

gigantische duiven, quotes en gedichten. 

 

De pop-up expositie op panelen toont in chronologische volgorde de rijke geschiedenis van het oudste stadshart 

van Amsterdam, als een plek van handel, bestuur, strijd, moord, herdenking, feest en demonstraties. Bezoekers 

zien foto’s en afbeeldingen van collectiestukken van het Amsterdam Museum en Het Stadsarchief.  

 

Annemarie De Wildt, conservator van het Amsterdam Museum: ‘’Er is zoveel gebeurd op de Dam en de plek is 

veel veranderd in de loop der eeuwen. In de pop-up expo op panelen is bijvoorbeeld te zien hoe De Dam het 

begin was van Amsterdam: een dam in de rivier de Amstel. Belangrijke gebeurtenissen komen aan bod. Van de 

bouw van het stadhuis (het huidige Paleis op de Dam), de vismarkt en het monument Naatje van de Dam tot de 

komst van grote warenhuizen, de beschieting na Bevrijdingsdag in 1945, het Nationaal Monument op de Dam en 

de Dam als plek voor demonstraties en protesten. We geven de vele bezoekers van de Dam de komende 

maanden een ‘sense of place’, oftewel inzicht in een locatie. Bezoeker kijken terug in de tijd vanaf de plek waar 

ze op dat moment staan en krijgen zo meer gevoel bij deze bijzondere plek.‘’ 

 

Wethouder Reinier van Dantzig: “We maken van de nood een deugd: de veiligheidswand beschermt de 

voorbijgangers en informeert hen ook over de historie van de Dam en het Nationaal Monument. Ik begrijp de 

zorgen van de ondernemers en de overlast wordt daarom tot een minimum beperkt. Wij mogen trots zijn op deze 

bijzondere locatie en we willen mensen graag laten weten waarom.” 

 

Amsterdam Museum in de openbare ruimte 

Naast het project op de Dam bereiden het Amsterdam Museum en de gemeente Amsterdam in samenwerking 

met wUrck architecten en Multitude Creative Agency ook een expositie voor in de nieuwe fietsenstalling op het 

Stationsplein bij het Centraal Station. Dit project opent in het najaar van 2022.  

 

De panelen rondom het Nationaal Monument op de Dam werden op 16 juni in bijzijn van betrokkenen onthuld 

door wethouder Reinier van Dantzig en directeur van het Amsterdam Museum Judikje Kiers. De pop-up expo zal 

te zien zijn tot en met eind december, wanneer het onderhoud aan het Nationaal Monument op de Dam wordt 

afgerond.  

  

Noot voor redactie/ niet voor publicatie: Met vragen of verzoeken richt u zich tot Kim Koopman (persvoorlichting), 

k.koopman@amsterdammuseum.nl of 06 - 22 92 77 29.   

 

Foto’s van het onthullingsmoment en de expositie kunt u downloaden via: https://we.tl/t-U423Mx0DxZ  

 

Afbeeldingen van de collectie kunt u downloaden via: https://we.tl/t-CG7tvRpzu0  

 

De gehele expositie (PDF) kunt bekijken via: https://we.tl/t-8O5wwviicW  
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Wethouder Reinier van Dantzig en directeur van het Amsterdam Museum Judikje Kiers openden de tentoonstelling op de Dam.  

 

 
Cornelis Anthonisz., Gezicht op Amsterdam in vogelvlucht (1538). Collectie: Amsterdam Museum. Te zien in het Amsterdam 

Museum aan de Amstel.  

Op deze geschilderde vogelvluchtkaart van Cornelis Anthonisz. uit 1538 is de Dam goed te zien. Rond 1250 bouwen de eerste 

Amsterdammers een dam in de rivier de Amstel.  

 

 
J. Proper, De omheinde ‘Dampoel’ op de plaats van het afgebroken Commandantshuis (1921). Collectie: 

Stadsarchief Amsterdam.  

Nu staan er bijna 7 maanden lang bouwhekken om het Nationaal Monument. In de jaren twintig van de 20ste eeuw, was deze 

plek jarenlang omheind met hekken met verkiezingsposters na de sloop van het Commandantshuis. Pas in 1925 wordt de 

‘Dampoel’, zoals de Amsterdammers gekscherend zeggen, gedempt. Op deze tekening is ook goed de variëteit aan 

vervoermiddelen te zien. Op de voorgrond een rijtje taxi’s, en verder elektrische trams, auto’s, maar ook nog paard en wagen en 

handkarren.  

 

 
Fa. G. Perlee, Draaiorgel Het Snotneusje (1930-1940). Collectie Amsterdam Museum. Te zien in het Amsterdam Museum aan 

de Amstel. Foto (op de Dam): Amsterdam Museum. 

De Tweede Wereldoorlog duurde in Nederland van 15 mei 1940 tot 5 mei 1945. Op 7 mei 1945 komen duizenden 

Amsterdammers naar de Dam in afwachting van de bevrijders. Uit draaiorgel ‘Het Snotneusje’ komt vrolijke muziek. Om 3 uur ‘s 

middags openen achtergebleven militairen van de Kriegsmarine het vuur vanuit het hoekpand op de Paleisstraat. Mensen 

rennen het plein af. Enkelen redden hun leven door te schuilen achter het orgel. Het Memorial voor de 32 Damslachtoffers, in 

het plaveisel vóór de H&M, gedenkt hun namen. 

 

http://am.adlibhosting.com/amonline/advanced/search/detail?fieldname=Field_Creator&value=Anthonisz.,%20Cornelis&database=collect


 
Luciano de Boterman, Black Lives Matter-demonstratie, 1 juni 2020 op de Dam. Foto collectie Amsterdam Museum.  

“Het wezen van Amsterdam, dat is de belofte van vrijheid”, aldus burgemeester Femke Halsema bij de aanvaarding van haar 

ambt. De Dam is vaak een plek waar deze vrijheid bevochten wordt, zo lieten de vele demonstraties van de afgelopen jaren 

zien. Er werd onder meer gestreden tegen racisme en witte suprematie tijdens het Black Lives Matter protest (2020), aandacht 

gevraagd voor een rechtvaardig klimaatbeleid tijdens de Klimaatmars (2021), en gestreden voor vrouwenrechten tijdens de 

Women’s March (2022).  


