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Markante grachtenbewoners in Grachten Verhalen
Ter gelegenheid van het 400 jarig bestaan van de Amsterdamse grachtengordel hebben
Museum Ons’ Lieve Heer op Solder, Cromhouthuizen, Museum Willet‐Holthuysen en
Museum Geelvinck Hinlopen Huis een aantal verhalen van hun bewoners gebundeld in de
gids Grachtenverhalen. Al wandelend langs de grachten maakt u kennis met de geschiedenis
van deze grachtenhuizen, waarbij in ieder huis een andere eeuw en een ander personage
centraal staat. Zo komt u in de zeventiende eeuw terecht bij pater Petrus Parmentier die
leefde in Ons’ Lieve Heer op Solder, de welgestelde familie Cromhout die in de achttiende
eeuw vier panden bewoonde aan de Herengracht, Abraham en Louisa Willet‐Holthuysen die
eind negentiende eeuw hun huis als museum nalieten aan de stad Amsterdam en tot slot bij
Dunya Verwey en Jurn Buisman de huidige bewoners van het Geelvinck Hinlopen Huis.
Grachten Verhalen vertelt hoe het leven aan de gracht écht was! Vanaf 25 maart is deze gids
te koop voor € 2,‐ bij de deelnemende musea en het Amsterdam Museum.
Noot voor redactie
Perswandeling op 25 maart
Op 25 maart organiseren we een speciaal persmoment om de lancering van Grachten
Verhalen te vieren. Hiervoor is een programma opgezet waarbij conservator Thijs Boers
ingaat op bijzondere verhalen uit de wandelgids, op deze manier beleef je zelf een historisch
stukje Grachten Verhalen.
PROGRAMMA:
10.00 uur:
Ontvangst Cromhouthuizen ‐ Bijbels Museum
10.15 – 10.45 uur: Rondleiding Cromhouthuizen gegeven door conservator Thijs Boers
10.45 – 11.45 uur: Wandeling over de grachten n.a.v. Grachten Verhalen
11.45 uur:
Afsluiting in het Bijbels Museum onder het genot van een lichte lunch.
Aanmelden kan voorafgaand aan het evenement via pr@amsterdammuseum.nl onder
vermelding van ‘Grachten Verhalen’.
Voor meer informatie en beeldmateriaal kunt u contact opnemen met Martine Willekens,
persvoorlichter Amsterdam Museum, pr@amsterdammuseum.nl, tel. +31 (0)20 5231711
mob. 06‐53600431

