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standige organisatie in Nieuw-West een kansrijk project 
zou kunnen zijn. 
Daarmee kan een nieuwe fase in de ontwikkeling van 
het Van Eesterenmuseum van start gaan. Een nieuw 
onderdak met moderne faciliteiten op een unieke lo-
catie in het hart van Nieuw-West biedt kansen voor 
nieuwe programma’s en activiteiten, waarmee nog 
beter dan voorheen de ambitie kan worden waarge-
maakt om een spraakmakend platform te zijn voor alle 
betrokkenen en belangstellenden bij de ontwikkelin-
gen in Nieuw-West.

Amsterdam, 22 mei 2015
Noud de Vreeze, voorzitter
Anouk de Wit, directeur
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In het jaar 2014 hebben opnieuw de activiteiten 
plaatsgevonden waarmee het Van Eesterenmuseum 
de afgelopen jaren een zekere naamsbekendheid 
heeft verworven. 
Aandacht voor de geschiedenis èn voor actuele ont-
wikkeling en toekomstige kansen in de Westelijke Tuin-
steden, door middel van excursies, fietstochten, lezin-
gen, tentoonstellingen en bijzondere programma’s, 
leiden steeds weer tot nieuwe bezoekers en inspireren-
de gesprekken tussen leken en professionals. 

De beleidslijnen die daarvoor in 2012 en 2013 zijn uit-
gezet, konden worden gevolgd hoewel de verwachte 
uitbreiding van financiële middelen en daarmee de 
versterking van de interne organisatie iets minder uit-
bundig verloopt dan was voorzien. Het businessplan 
voor de komende jaren dat eind 2013 werd opgesteld 
zal richting blijven geven aan de ambities van het Van 
Eesterenmuseum, zowel in de sfeer van programme-
ring als voor wat betreft de personele organisatie en zij 
het in iets mindere mate de financiële doelstellingen. 

Twee thema’s gaven richting aan diverse programma-
onderdelen, waarmee werd nagestreefd dat verschil-
lende activiteiten onder de paraplu van één thema 
elkaar kunnen versterken. 
Zo werd onder de titel ‘Heilige Huisjes’ op verschillen-
de manieren, door middel van onderzoek, een ten-
toonstelling, lezingen, fietstochten en website-informa-
tie, aandacht besteed aan het religieuze erfgoed in 
Nieuw-West. Met een soortgelijk veelzijdig program-
ma werd aandacht besteed aan de rijtjeshuizen van 
Nieuw-West, een fenomeen met een rijke architectuur-
historische traditie en met aanknopingspunten voor 
persoonlijke herinneringen. En ook in het programma 
voor Buitenveldert werden verschillende activiteiten 
ingezet om aandacht te vragen voor en kennis te ver-
werven over de karakteristieke kwaliteiten van Buiten-
veldert als onderdeel van het erfgoed van het AUP. 
Deze programma’s en activiteiten werden steeds on-
dersteund door de nieuwe website, waarmee een 
grote groep belangstellenden zich laat informeren 
over wat het Van Eesterenmuseum te bieden heeft.

In 2014 is voorts ook verder gewerkt aan de verkenning 
van mogelijkheden om met een nieuw te bouwen 
paviljoen aan de Sloterplas een volgende fase in de 
ontwikkeling van het Van Eesterenmuseum in te luiden. 
Aanvankelijk werd gezocht naar partners voor zo’n ini-
tiatief, maar eind 2013 was al duidelijk geworden dat 
het wellicht ook voor het Van Eesterenmuseum als zelf-
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Debatten en informatieavonden
Het Van Eesterenmuseum wil het platform zijn voor het 
Het Van Eesterenmuseum wil het platform zijn voor het 
debat over de toekomst van Nieuw-West, een infor-
matiecentrum over de geschiedenis èn de toekomst 
van de Westelijke Tuinsteden van Amsterdam. 
De Van Eesterengesprekken zijn een belangrijke vaste 
activiteit in de vormgeving van deze dubbele ambitie. 
In 2014 vonden 9 gesprekken plaats. Het negenentwin-
tigste Van Eesterengesprek ging over het voorzitter-
schap van Cornelis van Eesteren van het CIAM-con-
gres over de functionele stad in 1933. Daarna volgden 
gesprekken in het kader van de thema’s van tentoon-
stellingen in het Van Eesterenmuseum. 
Sinds 2012 worden van alle Van Eesterengesprekken 
verslagen gemaakt, die worden gepubliceerd op een 
nieuwe website en in papieren versies. Inmiddels zijn 
op de website onder het kopje Van Eesteren gesprek-
ken zo’n dertig verslagen te vinden. 

Van Eesteren Gesprekken

#29 Van Eesteren voorzitter van de CIAM 1930 -1947 
Spreker: Kees Somer

#30 Heilige huisjes van het Mirakel van 
Amsterdam tot de Westermoskee 
Sprekers Judikje Kiers en Marisa Melchers

#31 In en over de Lourdeskerk in Slotermeer
Sprekers: Herman Wesselink en Rob Loos

#32 Lege kerkgebouwen slopen of omdopen
Spreker: Koen Raats

#33 De Ark
Sprekers: Duco Stadig en Albert Herder

Tentoonstellingen
Het jaar 2014 begon met de manifestatie Heilige Huis-
jes, met daarin als hoogtepunt een tentoonstelling over 
het religieuze erfgoed van Nieuw-West gemaakt door 
Colette Cramer en Barbara Aukes. Zij inventariseerden 
de meer dan 60 naoorlogse kerken van Nieuw-West 
en verwerkten hun onderzoeksmateriaal met vorm-
geefster Anouk Jansen in een prachtige kaart van 
het religieuze erfgoed in Nieuw-West. Met Jo Barnett 
realiseerden ze tegelijkertijd een expositie over het Ca-
tharinacomplex, ontworpen door de architecten Evers 
en Sarlemijn. Dat complex was al uitvoerig bestudeerd 
door Jo, toen zij de uitbreidingsmogelijkheden van de 
naastgelegen Henricusschool onderzocht.
Het religieus erfgoed in Nieuw-West staat onder druk: 
het is verouderd, kerkgemeenten krimpen en fuseren, 
en de gebouwen zijn, los van de toekomstige functie, 
zo langzamerhand vaak ook wel aan een opknap-
beurt toe. Genoeg stof tot gesprek dus, en daarom 

#34 De Blauwe Moskee
Sprekers Cihan Bugdaci en Haiko Meijer

#35 Broedplaatsen en atelierwoningen
Sprekers: Jaap Draaisma, Johanna de Schipper, 
bewoners van de atelierwoningen aan de 
Zomerdijkstraat en de Van Karnebeekstraat

#36 Het Rijtjeshuis, een oer/Hollands fenomeen
Sprekers: Bernard Hulsman, Pieter Hoexum en Luuk Kramer

#37 Het Nederlandse Rijtjeshuis: 
de lange weg van Amsterdam naar Peking
Spreker: Noud de Vreeze

#38 Nieuw Sloten: het rijtjeshuis in hoge dichtheid
Sprekers: Wil Val en Anouk de Wit
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organiseerde Leo Tjoelker, samen met Wil Val en Gerrit 
van der Plas een reeks Van Eesteren Gesprekken over 
de Heilige Huisjes, soms ook op bijzondere locaties. We 
openden met een lezing van Judikje Kiers, de directeur 
van het Bijbels Museum en Ons Lieve Heer op Solder, 
en onderzoekster Marisa Melchers, die stil stond bij de 
wijkgedachte en de protestantse kerkbouw uit de We-
deropbouw; we kwamen samen in de Lourdeskerk en 
we luisterden, op kousenvoeten, naar visies over de is-
lamitische architectuur in de Blauwe Moskee. Vooral 
tijdens een gesprek over De Ark was spanning tussen 
verschillende belanghebbenden voelbaar, de och-
tend erop zouden erfgoedorganisaties en Duco Sta-
dig, als afgevaardigde van de Protestantse Kerk, el-
kaar treffen in de rechtszaal. Het conflict ging over de 
verbouwing van De Ark en Stadig trok daar voorlopig 
aan het kortste eind…Inmiddels heeft de Protestantse 
Kerk toestemming gekregen een klein woningblok te-
gen de kerk aan te bouwen. Met de opbrengsten die 
dat genereert gaat de kerkzaal gerestaureerd worden.

De tweede tentoonstelling betrof de Fotowedsstrijd 
met het thema Werk in West. 
Op 22 augustus werden in het museum de winnaars 
bekend gemaakt. Inzenders en andere geïnteresseer-
den bekeken en luisterden hoe de vakjury de ruim 50 
foto’s met het thema ‘Werk in West’ hadden beoor-
deeld. De jury merkte op dat werk anno 2014 deels 
nog gelijk, maar deels ook anders is dan 60 jaar ge-
leden. Indrukwekkende bouw-, weg- en waterwerk-
zaamheden worden nog altijd graag gefotografeerd 
en ingezonden. Maar ook het beschilderen van licha-
men, steltlopen of andere creatieve uitingen werden 
als werk gezien en op de gevoelige plaat gezet.
Met een mooi voorwoord van amateurfotograaf én lid 
bestuurscommissie Nieuw-West Ronald Mauer werden 
de prijzen uitgereikt. In de categorie ‘Hedendaag-
se foto’s’ ging de eerste prijs naar Janna Koops met 
‘Broodje Berrak’. De jury waardeerde vooral het op-
timisme, de spontaniteit en de dynamiek in de foto. 
De tweede prijs ging naar Wim Michelsen met ‘Her-
profilering van de Rotonde aan de Oostoever,’ voor-
al bijzonder vanwege de compositie. In de categorie 
‘Oude zwart-witfoto’s’ werden de inzendingen van 
de heer L.G. Kaagman tot winnaar uitgeroepen. Zijn 
reeks foto’s geeft een inkijk in het werken op de bus en 
de tram in de jaren vijftig en zestig. Uniek en bijzonder 
beeldmateriaal omdat in die tijd niet iedereen een ca-
mera had. De tweede prijs ging naar Hans Solkamans. 
Zijn foto’s met mannen in overall, hard aan het werk, 

zijn iconisch voor de aanleg van de tuinsteden en de 
wederopbouw van Nederland. Tenslotte had Marian 
Olijkan met haar foto ‘Muziekpedagoge Oksana Kon-
stantinova aan de Tretjakovlaan‘ in de categorie ‘Pu-
blieksprijs’ de eerste prijs geschoten.

De derde tentoonstelling was gewijd aan de traditie 
van het Nederlandse Rijtjeshuis naar aanleiding van 
het boek “Het rijtjeshuis, de geschiedenis van een 
oer-Hollands fenomeen”van Bernard Hulsman. Daarbij 
vonden ook Van Eesteren Gesprekken plaats, waarbij 
het Nederlandse Rijtjeshuis van verschillende kanten 
werd belicht: de traditie, de voor- en nadelen, de ont-
wikkeling van plattegronden de uiterlijke verschijnings-
vorm en de vele verschillende voorbeelden uit Nieuw- 
West. Sprekers waren Bernard Hulsman, Pieter Hoexum, 
Noud de Vreeze, Wil Val en Anouk de Wit. 
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Thematische wandelingen 
Core business van het Van Eesterenmuseum is samen 
(leren) kijken naar de gebouwde omgeving. Op heel 
verschillende manieren, wandelend, fietsend, varend 
of met een bus, steeds met wisselende thema’s en 
begeleid door verschillende deskundigen. Dat leidt 
steeds tot verschillende invalshoeken en perspectie-
ven: dat van architect/stedenbouwkundige, de kun-
stenaar, de bioloog of de stadsecoloog, de betrokken 
bestuurder of ambtenaar of een historicus, maar zeker 
ook dat van de bewoner, de jonge die zijn ervaringen 
wil delen of de oude die herinneringen ophaalt. 
Diverse aanvullende activiteiten en programma’s 
hangen samen met dit kijken naar de stad.  De vrij-
willigers die de rondleidingen organiseren nemen elk 
hun eigen ervaring en expertise mee. Dit is het ‘unique 
sellingpoint’ van het Van Eesterenmuseum.

Uiteraard trokken we er ook in 2014 weer op uit, we 
zijn immers een doe-museum: zes maanden lang kon-
den mensen in het kader van de manifestatie Heilige 
Huisjes eens per maand met Yasmin Spôrer en Rob 
Loos mee op fietsexcursie langs kerken in Slotermeer. 
Om toegang te krijgen tot deze kerken onderhielden 

de gidsen nauwe banden met de huidige gebruikers 
ervan, en werden zij vriend van koster Henk van De 
Toekomst, die maandelijks de maan- en zonstanden 
kwam brengen namens de Imam van Moskee El Hiijra 
(die standen bepalen gebedstijden voor de bezoekers 
van de moskee) gevestigd in de voormalige Neder-
lands hervormde kerk van architect Sijmons. 
Het programma rond de Heilige Huisjes vond plaats 
naast reguliere rondleidingen en ontvangsten. We-
kelijks zijn in het Van Eesterenmuseum gastvrouwen/
heren en gidsen te vinden die diverse  architectuur-
wandelingen door Slotermeer en richting Geuzenveld 
langs Plein 40-45 begeleiden en die bezoekers in het 
museum en in de museumwoning ontvangen. 
Naast deze reguliere wandelingen waren er ook de 
maandelijks specials: de Kunstwandeling in Slotermeer, 
de fietsexcursie langs Heilige Huisjes, de Kolenkitbuurt-
wandeling vanuit het BAC, fietsexcursies langs rijtjes-
huizen in Slotermeer, Geuzenveld en Slotervaart en 
Nieuw-Sloten. En in ons zuidelijk tuinstadprogramma 
fietsexcursies en wandelingen door Buitenveldert en 
de Prinses Irenebuurt, waaraan ook bestuursvoorzitter 
Amsterdam Zuid Sebastiaan Capel deelnam.
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Vanaf mei tot november waren er maandelijks de 
vaartochten met Wouter van der Wulp en schipper Ri-
chard Verkerk. Zij lieten Nieuw-West zien vanaf het wa-
ter, inclusief Sloterplas, de Natureluur en Hotel Buiten.

Ad hoc activiteiten en deelname aan 
programma’s van anderen.
Het Van Eesterenmuseum was in 2014 weer participant 
in allerlei activiteiten en culturele manifestaties van an-
deren, waarmee ze zich profileert met haar eigen pro-
gramma en ambities en waarmee ook gewerkt kan 
worden aan het netwerk van culturele instellingen in 
Amsterdam. We noemen in  dit verband: de Uitmarkt, 
de bustochten langs de woningbouw in oud en nieuw 
West samen met Het Schip, de buurtcamping in Slo-
termeer, de Dag van de Architectuur als aftrap van 
het programma Bijzonder Buitenveldert, Open Monu-
mentendag Amsterdam, Week van de Stad en Muse-
umnacht. Ten slotte vergaderde de Bestuurscommissie 
van Nieuw West in mei in de museumwoning.

Projecten
In de loop van 2014 is het publieksprogramma voor In 
de loop van 2014 is het publieksprogramma voor Bui-
tenveldert, als tweede grootschalige deelgebied van 
het AUP, uitgewerkt en gerealiseerd. Met subsidies van 
stadsdeel Amsterdam Zuid was het in 2014 mogelijk 
om een aantal nieuwe producten te realiseren die 
een impuls kunnen geven aan samenwerkingsverban-
den in de stad en die ook nieuwe bezoekers naar het 
Van Eesterenmuseum trekt. Dankzij de inspanningen 
van bestuur, directie, projecttrekker Van der Schaaf , 
bewonersgroep Bijzonder Buitenveldert en het WOCB 
en Stadsdeel Zuid is het gelukt een aansprekend pro-
gramma te ontwikkelen en daarmee ontstond een 
belangrijke uitbreiding van ons aandachtsgebied en 
programma. Met een expositie in een tijdelijk twee-
de informatiepunt in de Kunstkapel aan de Prinses 
Irenestraat en Van Eesterengesprekken in de Nieuwe 
Poort op Zuidas.
Er werd gewerkt aan de voorbereiding van een publi-
catie en een film over de traditie van Goed Wonen, als 
ondersteuning van de presentatie van de Museumwo-
ning. En er werd een begin gemaakt met de omschrij-
ving van het Van Eesterenmuseum – initiatief, ‘Plannen 
voor West’, waarin jonge ontwerpers zullen worden 
uitgenodigd om een eigen opgave voor een kansrij-
ke ruimtelijke interventie in de Westelijke Tuinsteden te 
definiëren en uit te werken. De nieuwe website ging in 
de lucht en er werd met studenten van de Reinwardt 

Academie een verkenning gedaan naar verdergaan-
de digitale presentatie van het Van Eesterenmuseum.
In de zomer werd de tuin van de museumwoning van 
het Van Eesterenmuseum, met een tuinontwerp in de 
traditie van Mien Ruys, geopend met een feest in de 
binnentuin. 
Op de achtergrond van al deze projecten en activitei-
ten werd ook hard gewerkt aan de digitalisering van 
de museumbibliotheek via de website van Adlib. 
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Bestuur
In de loop van 2014 waren de volgende personen lid 
van bestuur: 
Noud de Vreeze (voorzitter)
Eva Vrouwe (secretaris tot december 2014)
Hendrik Battjes (penningmeester)
Ivan Nio (algemeen lid)
Pieter Boekschooten (algemeen lid vanaf begin 2014)
Elma van Beek (algemeen lid vanaf oktober 2014)
Janna Koops (secretaris vanaf december 2014)

Volgens de statuten bestaat het bestuur uit tenminste 
drie en maximaal zeven leden; er was in de loop van 
2014 plaats voor nieuwe bestuursleden, waarbij steeds 
gelet wordt op ‘de achterban’ die een bestuurslid 
vertegenwoordigd, het netwerk dat een bestuurslid 
kan inbrengen en wellicht specifieke deskundigheden 
en ervaringen. Begin 2014 heeft vrijwilliger Maha Ra-
hal-Van Straaten als aspirant-lid meegedraaid, maar zij 
kon haar inzet voor het Van Eesterenmuseum al gauw 
niet meer combineren met haar persoonlijke agenda. 
Vervolgens kon Pieter Boekschooten als bestuurslid 
worden benoemd. Hij is als gepensioneerd landschap-
sontwerper in Nieuw-West goed ingevoerd in amb-
telijke en bestuurlijke gremia van Nieuw West en als 
vakman brengt hij belangrijke informatie binnen over 
beleid met betrekking tot de inrichting van de open-
bare ruimte en groenvoorzieningen. Ook zijn grote net-

werk is van belang voor het Van Eesterenmuseum. 
In het najaar volgde de benoeming van Elma van 
Beek, die een eigen stedenbouwkundige adviesprak-
tijk heeft en als stedenbouwkundige werkzaam is bij de 
Hogeschool van Amsterdam (BOOT). Hierdoor en door 
haar bestuurslidmaatschap van de BNSP en haar voor-
zitterschap van de werkgroep stedelijke ontwikkeling 
beschikt zij over veel relaties in het onderwijs. 
Toen onze secretaris Eva Vrouwe eind 2014 het VEM 
ging verlaten, kon Janna Koops haar opvolgen. Zij 
brengt als bewoner van een rijtjeshuis uit de jaren vijf-
tig in Slotervaart vooral haar ervaringen als bewoner 
van Nieuw-West in. Maar ze is als communicatieadvi-
seur ook medewerker van de gemeente Amsterdam 
en als afgestudeerd politicoloog is ze specialist op het 
gebied van beleidsmatige milieukunde.

Het bestuur kwam gedurende het verslagjaar 12 maal 
in vergadering bijeen. 
Belangrijkste onderwerpen, naast de statutaire taken, 
waren financiën, subsidies, sponsorbijdragen, contac-
ten met de bewonersadviesgroep en vrijwilligers, de 
programmering van activiteiten, de ontwikkeling idee-
en voor jaarprogramma’s en de voortgang van de 
activiteiten en projecten. Ook is regelmatig gesproken 
over het haalbaarheidsonderzoek naar een Van Ees-
terenpaviljoen aan de Sloterplas

Directie & Organisatie
De directie werd gevoerd door Anouk de Wit, zij is sinds 
de nazomer van 2013 bevlogen aan de slag gegaan 
met de consolidatie en de verdere uitbouw van het 
Van Eesterenmuseum. Zij gaf richting aan het pro-
gramma  - dat samen met vrijwilligers en partners werd 
bedacht en gerealiseerd – en trad daarbij op de voor-
grond. Achter de schermen hield zij zich intensief bezig 
met bedrijfsvoering en fondswerving en gaf zij sturing 
aan onderzoek naar en realisatie van zowel een pa-
viljoen aan de Sloterplas als de koers die het museum 
varen gaat wanneer het paviljoen gerealiseerd zal zijn. 
De directeur heeft een partime aanstelling, voor het 
haalbaarheidsonderzoek naar het paviljoen is deze 
aanstelling tijdelijk uitgebreid tot fulltime inzetbaarheid.
Het ‘stafbureau’ werd bemand door Mieke van der 
Mark en Charlotte de Haan. Als respectievelijk ‘chef 
de bureau’ en coördinator museumbezetting zorgden 
zij ervoor dat de financiën, de administratie, de orga-
nisatie van evenementen, de (bijzondere) ontvangst 
van groepen en museumbezoek vlot en zakelijk verlie-
pen en creëerden zij in het museum een sfeer waarin 
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de vrijwilligers en medewerkers goed gedijen. Truus Verboom verzorgde de schoonmaak van museum en mu-
seumwoning. Sinds 2013 zijn deze drie medewerkers vrijwilliger af en in dienst gekomen bij de Stichting Van Ees-
terenmuseum. De vraag of en hoe lang deze dienstverbanden voortgezet kunnen worden is mede afhankelijk 
van het succes van de subsidiewerving, maar het bestuur hoopt erop dat dit in elk geval voor het jaar 2015 geen 
problemen zal opleveren. Net als de directeur zijn ook deze drie dames aangesteld op part time basis.

Inzet van vrijwilligers
Voor de uitvoering van alle taken binnen het Van Eesterenmuseum werd de directeur opnieuw ondersteund 
door een grote groep vrijwilligers met elk een eigen opdracht. Deze vrijwilligers leveren uiteindelijk de onmisbare 
inspanning waarmee het Van Eesterenmuseum draaiend gehouden wordt. En zij dragen zodoende ook bij aan 
het draagvlak bij buurtbewoners voor de vele activiteiten van het museum. Ook in 2014 vormden de vrijwilligers 
de drijvende kracht achter het Van Eesterenmuseum. Zij werden ondersteund door enkele mensen die betaald 
worden voor specifieke zodat de organisatie professioneel kan opereren op het terrein van administratie, finan-
ciering, coördinatie en PR. Verdere professonalisering van de organisatie staat op de agenda, uitgangspunt 
daarbij blijft de centrale rol van vrijwilligers. 

Eind 2014 waren meer dan 80 vrijwilligers actief in het Van Eesterenmuseum. (Zie bijlage 1) Er is sprake van weinig 
verloop en de groep is zeer divers samengesteld. Een aantal keer is met de vrijwilligers plenair overleg geweest. 
In de zomer bezochten we tijdens een vrijwilligersdag het COBRA Museum en wandelden we onze nieuwe route 
in Buitenveldert. Het jaar werd afgesloten met een feestelijke kerstborrel. De sfeer in de groep vrijwilligers is bijzon-
der energiek, betrokken en enthousiast te noemen. Door de veelheid van activiteiten en het succes dat deze 
activiteiten hebben, ontstaat wel een aanzienlijke druk op directeur, freelancers en vrijwilligers. Om die reden is 
in de begroting van toekomstige jaren een toename voorzien van het personeelsbudget. 

Financiële administratie
De financiële administratie is uitbesteed aan het Amsterdamse administratiekantoor ASK, dat over de nodige 
expertise beschikt om de leiding van het Van Eesterenmuseum ook de adviseren bij allerlei praktische, adminis-
tratieve kwesties.  
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Partners
• ABC Haarlem 
• De Academie van Bouwkunst Amsterdam (Plannen voor West)
• Amsterdam Museum (onderwijsprogramma voor basisscholen ‘mijn Stad’, klankbord bij ontwikkeling pro-

gramma)
• Arcam (bekijk je wijk, onderwijsproject voor het voortgezet onderwijs in Nieuw West, Dag van de Architectuur
• Bureau Monumenten en Archeologie (project ‘Bekijk je wijk’, Open Monumentendag)
• De EFL Stichting (lezingen, representatie, sponsoring)
• Het Hout en Meubileringscollege (film en brochure Goed Wonen)
• Kerkgemeente De Toekomst, Moskee El Hiijra, Syrisch Orthoxe Kerk St Sharbil en de Lourdeskerk
• De Openbare Bibliotheek (Slotermeer en Buitenveldert)
• De Reinwardt Academie (verkenning digitaal museum)
• De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Wederopbouw Platform, steun projecten)
• Urban Resort en Broedplaats De Vlugt
• Wijkopbouwcentrum Buitenveldert
• Woningcorporatie Stadgenoot en Stadsdeel Nieuw-West (partners in de ontwikkeling van een paviljoen aan 

de Sloterplas)
• Woningcorporatie De Alliantie (ontwikkeling en beheer van de Van Eesterenmuseumwoning)
• Zinaplatform
• Zuidas

Bewonersadviesgroep
Met de bewonersadviesgroep, waarin vooral de oprichters van het Van Eesterenmuseum zijn vertegenwoor-
digd, is afgesproken ten minste twee keer per jaar, in het voorjaar en in het najaar, de ontwikkeling en de 
beleidsplannen van het museum te bespreken. In 2014 werd dus twee keer gesproken over de programme-
ring van activiteiten rond twee thema´s, werk in Nieuw-West en groen in de Westelijke Tuinsteden, en over het 
principebesluit om te streven naar realisatie van het Van eesterenpaviljoen aan de Sloterplas. Over beide 
onderwerpen bestond grote eenstemmigheid, waarbij de bewonersadviesgroep steeds benadrukt dat de 
oorsprong van het Van Eesterenmuseum in Nieuw-West ligt en dat de focus van activiteiten ook daarop ge-
richt zou moeten blijven. 
 
Comité van aanbeveling
De Stichting kent een Comité van Aanbeveling waarin personen deelnemen die om uiteenlopende redenen 
een band hebben met de Westelijke Tuinsteden. Het Comité heeft de volgende samenstelling:

• Esther Agricola – tot 1 november Directeur Bureau Monumenten & Archeologie, Amsterdam, nu directeur 
van de RVE Ruimte en Duurzaamheid van de gemeente Amsterdam

• Franziska Bollerey – Hoogleraar architectuur en stedenbouwgeschiedenis
• Mels Crouwel – Architect/directeur Benthem Crouwel
• Yttje Feddes- (voormalig) rijksadviseur voor het Landschap en founder Feddes Olthof Landscape Architect
• Lex Pouw - voormalig voorzitter Raad van Bestuur Ymere
• Vincent van Rossem - Hoogleraar in de geschiedenis van de bouwkunst, werkzaam bij Bureau Monumen-

ten en Archeologie
• Henk Spaan – Oud bewoner
• Paul Spies – directeur Amsterdams Historisch Museum
• Ineke Teijmant – Stadssocioloog Universiteit van Amsterdam 

Met de meeste commissieleden is in de loop van 2014 bilateraal contact geweest, zij hebben geadviseerd op 
subsidieaanvragen, projectvoorstellen en zijn in sommige gevallen ook intensief betrokken bij de totstandbren-
ging van projecten en producten. Ook is met aan aantal  commissieleden gesproken in het kader van het haal-
baarheidsonderzoek naar een Van Eesteren paviljoen aan de Sloterplas.
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Het Van Eesterenmuseum is sinds de oprichting in 2008 
gevestigd in Broedplaats De Vlugt aan de Burgemees-
ter De Vlugtlaan. Dat is een prima stek, maar ook een 
kleine stek met beperkte faciliteiten. Gelukkig is er sinds 
2014 wel een nieuw verwarmingssysteem geïnstalleerd. 
En hebben we interessante buren, waarmee in diverse 
programma’s en activiteiten wordt samengewerkt. 
Toch werd in 2014 doorgewerkt aan de verkenning 
van de mogelijkheden van een Van Eesterenpaviljoen 
aan de Sloterplas. Het idee voor zo’n nieuw Van Ees-
terenmuseumhuis werd aanvankelijk gepresenteerd 
tijdens de zogenaamde ‘Sloterplasconferentie’ in 2012 
en daarna deden Woningbouwverenigingen Stadge-
noot, De Alliantie en het Stifo (Stimuleringsfonds voor 
de Volkshuisvesting) het aanbod om bij te dragen aan 
de stichtingskosten van een multifunctioneel paviljoen, 
waarin het Van Eesterenmuseum onderdak zou kun-
nen krijgen. Zij zagen hierin een unieke kans om een 

lang gekoesterde wens in vervulling te laten gaan: de 
vestiging van een betekenisvolle culturele instelling 
aan de noordoost oever van de Sloterplas.
In 2013 werd onderzoek gedaan naar de haalbaar-
heid van een paviljoen voor het Van Eesterenmuseum 
aan de Sloterplas . In 2014 vond een nieuwe verken-
ning plaats van de locatie, een programma van ei-
sen, het studieontwerp van architect Mechthild Stuhl-
macher met stichtingskosten en een exploitatieopzet. 
Nadat de Alliantie zich in het najaar terugtrok als co-fi-
nancier verklaarde het bestuur van stadsdeel Nieuw-
West zich bereid dat gat te dichten, waarmee de rea-
lisering van dit project weer een stuk dichterbij kwam. 
Een en ander leidde eind 2014, na overleg met de be-
woners-adviesgroep en vertegenwoordigers van het 
stadsdeel en woningcorporatie Stadgenoot tot een 
principebesluit om samen te werken aan realisatie van 
het Van Eesterenpaviljoen aan de Sloterplas. 
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Voor het Van Eesterenmuseum zijn marketing en PR 
belangrijke middelen om publiek te bereiken: het mu-
seum moet zichtbaar zijn en zoveel mogelijk mensen 
en instellingen moeten kennis kunnen nemen van de 
activiteiten en evenementen. In 2014 waren 4 mede-
werkers onder leiding van de directie betrokken bij het 
opstellen en verspreiden van persberichten, webredac-
tie, twitter en facebook. Daarmee worden digitale, so-
ciale en reguliere media intensief benaderd. Het Van 
Eesterenmuseum is in 2014 op verschillende momenten 
in de media zichtbaar geweest. Via de persberichten 
werden onze activiteiten steevast geplaatst door stads-
deelgerichte media, als eerste de Westerpost en verder 
Nice Nieuw-West en de CreAmClub Nieuwsbrief, maar 
ook het Parool. Ook werden onze activiteiten op een 
aantal portals en websites geplaatst en gepubliceerd 
in stedelijke media, zoals van Arcam, Ons Amsterdam 
en Nul20, waarmee we Amsterdammers bereiken die 
zich voor de geschiedenis en architectuur van hun stad 
interesseren. In de landelijke media werden we vermeld 
op de websites van Ruimtevolk, in tijdschriften van de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Monumenten 
en Museumtijdschrift en in de agenda van het NRC. 
We werkten mee aan een paar uitzendingen van AT5, 
waaronder een Aanbouw aflevering over Buurt 9. Hier-
mee bereiken we Amsterdammers en beroepsgroepen 
van architecten en stedenbouwers en andere geïn-
teresseerden in ruimtelijke ordening en architectuur. In 
2014 was er extra inzet op communicatie en social me-

dia in verband met ons programma in Buitenveldert, 
daarvoor was op freelance basis een aanvullende 
freelancer ingehuurd. Vanwege de toename in pro-
gramma is vanaf juli aan de maandelijkse nieuwsbrief 
speciaal voor de Van Eesterengesprekken nog een 
maandelijkse nieuwsflits toegevoegd.

Nieuwe website
In de zomer van 2014 lanceerde het Van Eesterenmuseum 
een nieuwe website. Deze heeft niet alleen een nieuwe 
frisse aanblik gekregen, maar vooral ook meer functionali-
teiten. Vrijwilligers en vrienden kunnen zich via de site mel-
den en de kaartverkoop kan via Global Ticketing nu ook 
digitaal verlopen. Dat maakt programma door de hele 
stad mogelijk, de website werd dan ook opgeleverd voor 
de aftrap van het programma Bijzonder Buitenveldert op 
22 juni. De website werd ontworpen door Anouk Jansen 
en gebouwd in Wordpress door Tientegenvijf. Aan de 
ontwikkeling en de ‘content’ van de site werkte een heel 
team: van PR- en webspecialisten tot aan webredacteu-
ren. Met vereende inspanning van Iwan Daniëls, Caroline 
Freriks, Anna Ietswaart, Anouk Jansen, Victorien Konings-
berger en Erik Swierstra werd een gebruiksvriendelijke, in-
houdelijke en fraaie website gerealiseerd. De laatste twee 
webredacteuren onderhouden de site en werken aan de 
Engelse versie die in 2015 gerealiseerd zal worden. 

Van Eesterenmuseum in de social media
De berichten van het museum op Facebook worden 
gemiddeld door ca. 90 mensen gelezen per bericht. 
Per maand bereiken we zo’n 500 mensen. Pakweg de 
helft daarvan zijn nieuwe bezoekers. In december had 
de Facebookpagina van het Van Eesterenmuseum 
zo’n 800 likes. Rond alle activiteiten wordt er geregeld 
getwitterd, van enkele weken ervoor tot tijdens een 
bijeenkomst of evenement zelf. Op 31 december had-
den we 1900 volgers. Maandelijks worden een nieuws-
brief, een nieuwsflits en uitnodigingen verstuurd voor 
het Van Eesteren gesprek; fietstochten, cursussen etc. 
aan meer dan 1500 adressen. Het gaat om personen 
en instellingen waarmee wordt samengewerkt en/of 
die aan een van de activiteiten hebben deelgeno-
men en graag op de hoogte blijven onze activiteiten.

Bezoekers
In totaal hebben in 2014 4000 mensen het museum 
bezocht of deelgenomen aan activiteiten. De bijeen-
komsten rond de manifestatie ‘Heilige huisjes’, en ze-
ker ‘Bijzonder Buitenveldert’ waren uit oogpunt van 
publieksbelangstelling succesvol. 
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Vrienden van het Van Eesterenmuseum
Sinds twee jaar wordt binnen het Van Eesterenmuseum ook gewerkt aan een vriendenclub: een lidmaatschap 
met bijzondere faciliteiten, zoals een bijzonder jaarlijkse evenement, een korting op rondleidingen, Van Ees-
terengesprekken en andere activiteiten en een uitnodiging voor een bijzondere, feestelijke  bijeenkomst, voor-
afgaand aan de opening van een tentoonstelling. Inmiddels hebben zich 25 personen aangemeld als ‘vriend 
van het Van Eesterenmuseum’. In 2014 werden de vrienden ontvangen voorafgaand aan de opening van de 
Heilige Huisjes en er was een vriendenlezing over de architectonische ontwikkeling van het rijtjeshuis binnen de 
traditie van de Nederlandse volkshuisvesting.

Het maken van jonge vrienden: educatie. 
Het Van Eesterenmuseum ontvangt graag scholieren en studenten. Bij ons kunnen ze kennis maken met het 
ontstaan van Amsterdam Nieuw-West, de karakteristieke eigenschappen van de bebouwing en de ontwikkelin-
gen sinds de wederopbouw tot heden. Na een introductie in het museum nemen gidsen de jongeren mee voor 
een wandeling door het buitenmuseum of voor een bezoek aan de museumwoning. Daarbij kiezen we voor 
groepen van maximaal 12 leerlingen. Dat heeft te maken met veiligheid, aandacht en de stem van de gids. 
De ontvangsten en lessen werden gecoördineerd en gegeven door een aantal vrijwilligers met ervaring in het 
onderwijs: Attie van Dijk, Christiaan Offerhaus, Anneke Treffers en Marjolein de Vries, soms aangevuld met een 
van onze gidsen.
Voor de basisschool is er het programma Mijn Stad! Editie Nieuw-West voor leerlingen van groep 3-4 en 5-6  en 7-8 
(in samenwerking met het Amsterdam Museum).  Leerlingen maken kennis met de geschiedenis van Amsterdam 
en Nieuw-West vanaf het allereerste begin. In de klas lezen en bekijken ze boeken over (land)kaarten en over 
Amsterdam en Nieuw-West. De boeken zijn te bestellen bij de bibliotheek. Daarna knutselen ze een eigen huis. 
Samen met de andere kinderen ontstaat er zo een hele straat of zelfs een kleine stad ! De docentenhandleiding 
is te downloaden via onze website: Docentenhandleiding MijnStad Nieuw-West 2014
Het bezoek aan de museumwoning is doorgaans een spannende gebeurtenis. De kinderen vragen zich af wie 
er nu in de woning woont. Door de verhalen van de museumdocent wordt duidelijk dat het over een huis van 
vroeger gaat. Samen met de museumdocent bekijken ze de keuken en de woonkamer en komen er achter wat 
het verschil is met de voorwerpen in hun eigen huis. Bij de leerlingen uit de groepen 3 en 4 ligt de focus in het 
programma meer op de wijk waar hun school staat en het type woningen in de buurt. Op basis van het boek 
het Muizenhuis praten leerlingen over het huis waar ze zelf wonen.



In 2014 ontvingen we verschillende scholen uit de 
omgeving, zoals de Henricusschool en de Slotermeer-
school. Bijzonder was de samenwerking met de Troel-
straschool.   Zo’n 120 leerlingen van de groepen 3 en 
4 van deze school bezochten het museum. Op school 
waren ze aan het werk met het thema wonen. Met 
een aanpassing van het educatieprogramma ‘Mijn 
stad, Nieuw-West’, konden we hier mooi op aanslui-
ten. De leerlingen waren bijzonder leergierig. Na de 
introductie deden ze een korte architectuurwandeling 
in het buitenmuseum en beleefden ze in de museum-
woning hoe een familie daar in de jaren ’50 woonde!

Voor middelbare scholieren is er het programma Be-
kijk je Wijk dat  in samenwerking met Architectuurcen-
trum Amsterdam & Bureau Monumenten en Archeolo-
gie Amsterdam wordt uitgevoerd.
Bekijk je Wijk is een wijkgericht programma dat zijn eerste 
editie beleeft in Amsterdam Nieuw-West. De leerlingen 
maken een wetenswaardige rondwandeling door Slo-
termeer aan de hand van een speciaal voor jongeren 
ontwikkelde kaart van Nieuw-West. In het Van Eesteren-
museum volgen ze een afsluitende workshop in maquet-
tes. Het programma bestaat uit vier verschillende lessen-
series, elk geschikt voor een andere doelgroep (vso/pro, 
vmbo, havo, vwo). Meer informatie: www.bekijkjewijk.nl.
Diverse middelbare scholen namen deel aan het pro-
gramma. Hoogtepunt was het bezoek van de integra-
tieklassen van het Mundus College. Vijf ochtenden in 

december gingen nieuwkomers in Nieuw-West op on-
derzoek uit in de wijk waarin hun school is gelegen. Het 
Munduscollege grenst namelijk aan het beschermd 
stadsgezicht in Slotermeer. De integratieklassen zijn di-
vers, multicultureel en de kinderen spreken er allemaal 
een andere taal; ze beginnen net met het leren van 
Nederlands. Een uitdaging voor de docenten, maar 
bij het maken van maquettes kan veel worden voor-
gedaan en in 3D worden uitgebeeld. Het waren dus 
leerzame en vrolijke ochtenden.

Maatwerk 
Het museum biedt ook de mogelijkheid om samen met 
een educatief medewerker van het museum een pro-
gramma te maken dat past bij een project op school. 
In 2014 deden we dit bijvoorbeeld voor Visio, een school 
in Slotermeer voor slechtzienden en blinden. 23 Leerlin-
gen van deze school waren donderdag 20 maart 2014 
op bezoek bij het Van Eesterenmuseum. De drie gidsen 
Christiaan, Goof en Wouter hadden zich samen met een 
leerkracht van de school goed voorbereid op hun komst. 
Er waren drie activiteiten in en om het museum bedacht, 
en een bezoek aan de museumwoning. Activiteiten met 
als doel de leerlingen meer informatie te geven over de 
wijk waarin hun school staat, ondersteunend bij hun les-
programma op school met het thema ‘De Wijk’.
Het was schitterend weer en de leerlingen met hun be-
geleiders hadden er reuze zin in. De klas werd verdeeld 
in drie groepen die al roulerend de activiteiten deden. In 
het binnenmuseum stond een groep samen met Chris-
tiaan stil bij de maquette, waaraan werd gevoeld om 
een idee te krijgen. Geluisterd werd er naar de uitbrei-
dingsplannen van Van Eesteren met gesloten- en stro-
kenbouw, hoog- en laagbouw. De leerlingen maakten 
vervolgens hun eigen plan met lego. Goof ging met de 
jongeren de buurt in, waar hij startte bij het standbeeld 
van de rustende arbeider. Al snel kwam de vraag hoe 
hoog het beeld was. Ze kwamen er achter dat het beeld 
twee keer de hoogte heeft van de blindenstok, die als 
meetstok fungeerde. In de museumwoning begeleidde 
Wouter de groep samen met educatie-coördinator Mar-
jolein. Verbaasd werd gereageerd op de grootte van 
de woonkamer en keuken. Ook hier werd gemeten, dit-
maal met armen en voetstappen. Verder werd er naar 
muziek geluisterd van de pick-up. Toch vonden ze hun 
eigen muziek op hun mobiel mooier. Het bezoek was erg 
bijzonder. De leerlingen waren heel enthousiast en ze 
stelden goeie vragen. Ook waren ze heel sociaal naar 
elkaar en hun begeleiders. Het programma Bekijk je Wijk 
is ook geschikt gebleken voor deze doelgroep.
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Hoger onderwijs
Met enige regelmaat ontvangt het museum studenten van ontwerpopleidingen. We gaven lezingen op locatie, 
dit jaar bijvoorbeeld op de Academie van Bouwkunst Amsterdam, en op het dak van het Ramada hotel voor 
100 studenten van de TU Delft. Ook bezochten studenten en docenten van de ‘School of Architecture of Zara-
goza’ uit Spanje het museum. De groep was vooral geïnteresseerd in volkshuisvesting. Eerst werd er een presen-
tatie over Cornelis van Eesteren en de Westelijke Tuinsteden gegeven. Daarna bezochten zij de museumwoning 
in de Freek Oxstraat. Als een lang lint trokken de studenten door de woning. Ze werden vrolijk van de van de 
jaren ’50 inrichting, zoals de bakelieten telefoon. De docenten verbaasden zich over de openheid van de be-
nedenwoningen in Nederland. In Spanje hecht men veel meer aan privacy.
Naast deze ontvangsten werkt het museum ook samen met opleidingen aan projecten. Met de Academie van 
Bouwkunst werd in 2014 deelname aan het project Plannen voor West in 2015 verkend. Met de Reinwardt Aca-
demie werden de mogelijkheden van een digitaal museum verkend. Via het Hout en Meubilerings College start-
ten in het najaar drie stagiares die meewerkten aan een korte film over Goed Wonen die in 2015 zal verschijnen.



Het jaar 2014 is wat de financiën betreft zonder problemen verlopen. De uitgaven bleven net binnen de begro-
ting, de subsidiewerving verliep naar behoren en de toegezegde subsidies zijn tijdig ontvangen. 
Evenals in vorige jaren waren het stadsdeel Nieuw-West en de EFL-stichting ook in 2014 weer onze belangrijkste sub-
sidiegevers.  Het Van Eesterenmuseum is deze instanties hiervoor erg dankbaar, hun basisbedragen waren samen 
goed voor 57% van de totale inkomsten. Het stadsdeel Zuid leverde met zijn eenmalige subsidie voor het project 
Buitenveldert een bijdrage van 20% van het totaal, door diverse subsidiegevers werd 14% opgebracht en de res-
terende 9% bestond uit eigen inkomsten. Het bestuur had graag een veel hoger bedrag aan eigen inkomsten ge-
zien, maar helaas is dat in 2014 nog niet mogelijk gebleken. (Het Paviljoen zal daarvoor véél betere mogelijkheden 
bieden, zodat het percentage eigen inkomsten in de naaste toekomst naar verwachting wél zal stijgen).
Maar hoe zich dat ook zal ontwikkelen, het Van Eesterenmuseum bestaat feitelijk bij de gratie van de twee bo-
vengenoemde ‘vaste subsidies’. Daarnaast is het wél mogelijk gebleken om voor diverse projecten incidentele 
subsidies aan te trekken, maar bleek het vrijwel onmogelijk om incidentele subsidies binnen te halen ter dekking 
van een deel van de  exploitatiekosten of uitbreiding van het aantal fte’s, wat zo langzamerhand dringend nodig 
is. Daarom zou het VEM erg gebaat zijn bij meer vaste subsidie resp. een derde vaste subsidiegever. Pogingen in 
die richting hadden tot dusver nog geen succes maar zullen worden voortgezet. 
Het bestuur realiseert zich dat er ook extra geld nodig is voor de uitbreiding van het huidige aantal activiteiten. Ver-
nieuwing van producten, activiteiten en rondleidingen is noodzakelijk om herhaalbezoek te genereren. Bewoners 
en bezoekers zullen niet twee keer aan dezelfde activiteit deelnemen. Meer en andere activiteiten zullen nodig zijn 
om de toekomst van het Van Eesterenmuseum te bestendigen. Ook de verdere opbouw van het eigen vermogen 
blijft een punt van aandacht. 
Ondanks deze kanttekeningen is het bestuur tevreden met de financiële gang van zaken, die kan worden ge-
kenschetst als ongewis (in zoverre het museum afhankelijk is van subsidies) maar gezond. 

Verwachtingen 2015 en 2016
Ook voor het jaar 2015 is een sluitende exploitatieopzet mogelijk gebleken. Daar is weer een ambitieus activi-
teitenprogramma voor opgesteld. Het bestuur vertrouwt erop dat het zal lukken de daarvoor nodige subsidies 
binnen te halen, voor zover dat nog niet het geval is.
De financiering van de stichtingskosten van het paviljoen aan de Sloterplas is vrijwel zeker en ook is er in principe 
overeenstemming bereikt met de gemeentelijke instanties over de stedenbouwkundige randvoorwaarden, zo-
dat het ernaar uitziet dat de bouw van het Paviljoen in 2015 van start zal kunnen gaan en dat het gebouw eind 
2016 opgeleverd kan worden. Omdat de stichtingskosten ons à fonds perdue ter beschikking gesteld worden, 
ziet het ernaar uit dat de verhoging van de huisvestingskosten door het gebruik van het paviljoen als onderko-
men naar verhouding zo gering zullen zijn dat het nauwelijks invloed zal hebben op de toekomstige exploitatie-
opzet. Het bestuur vertrouwt erop dat een herkenbare huisvesting van het Van Eesterenmuseum waargemaakt 
kan worden en dat het museum daarmee veel beter in staat zal zijn om ook in de verdere toekomst haar ambi-
ties waar te maken. 

Ten slotte
Het bestuur dankt onze subsidiegevers, betaalde krachten, vrijwilligers en alle overige partners voor hun loyale, 
vaak genereuze en altijd enthousiaste medewerking en ziet de toekomst van het Van Eesterenmuseum met 
vertrouwen tegemoet. 

Amsterdam, april 2014

Bestuur en directie van het Van Eesterenmuseum,
Noud de Vreeze, Voorzitter
Hendrik Battjes, penningmeester
Anouk de Wit, directeur 
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Aaron Moscoviter   Gids
Ad Rovers    Pleitbezorger Bijzonder Buitenveldert
Alfred Zwaab    Gids
Anna Ietswaart   Coördinator fotowedstrijd; verslagen veg
Anneke Treffer    Educatie
Annemarie Schuitema  Projectmedewerker paviljoen; Fondswerving
Anouk Jansen    Vormgeefster
Anouk de Wit    Directeur
Anouk Strijbosch   Gastvrouw
Arda v.d. Brink    Gastvrouw; vrienden van het Van Eesterenmuseum
Attie van Dijk    Gastvrouw; educatie
Barbara Aukes    Programmacoördinator
Bregje Linders    Bibliotheek
Caroline Freriks   P.R. Bijzonder Buitenveldert; webredacteur 
Charlotte de Haan   Coördinator gastvrouwen/-heren; administratie
Christiaan Offerhaus   Gids; educatie
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Colette Cramer   Gastvrouw; educatie; tentoonstellingen
Cor Boots    Gids
Elma van Beek    Bestuur
Erik Swierstra    Webredactie; Bewoners adviesgroep
Eva Vrouwe    Bestuur - secretaris 
Evy Augusteijn    Gids Bijzonder Buitenveldert
Filique Nijenmanting   Gastvrouw
Frits Locher    Gids Prinses Irenebuurt
Furkan Koça    Stagiar H.M.C.; film Goed Wonen
Gerard Jager    Gids
Goof Schönberg   Gids; Technische Dienst
Hans Staphorsius   Bewoners adviesgroep
Hans van der Schaaf   Projectleider Bijzonder Buitenveldert
Harriët Haakma Wagenaar  Bewoners adviesgroep
Hélène Hartman   Gids Bijzonder Buitenveldert
Hendrik Battjes    Bestuur – penningmeester
Henk Roelofsen   Fietstocht Bijzonder Buitenveldert
Henny IJzerman   Gastvrouw; bibliotheek
Indy Zoetebier    Gastvrouw
Isabel van Lent   Gids
Irma Tolkamp    Gastvrouw Bijzonder Buitenveldert
Ivan Nio    Bestuur – haalbaarheidsonderzoek paviljoen
Iwan Daniels    P.R.
Janine Hiemstra   Gastvrouw
Janna Koops    Bestuur - secretaris
Jeffrey van Kronenburg  Gids
Jennifer van Noort   Coördinator museumwoning; werkgroep museumtuin
Jeroen Lok     Gastheer Bijzonder Buitenveldert
Jose Noort    Gids
Karin Ruisch    Gids; Gids Bijzonder Buitenveldert
Kimberley Wouters   Stagiare H.M.C.; film Goed Wonen
Leo Tjoelker    Gids
Lieneke Meurs    Gids Prinses Irenebuurt
Liesbeth Crommelin   Bijzonder Buitenveldert
Maha van Straaten-Rahal  Gastvrouw
Marianne Bronkhorst   Initiatiefnemer Bijzonder Buitenveldert
Marianne Keuler   Educatie
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Marianne Timmers   Organisatieontwikkeling
Marinus Oostenbrink   Projecttracker Paviljoen aan de Sloterplas
Marjolein de Vries   Coördinator Educatie; Gastvrouw
Marten Bolt    Van Eesterengesprekken Bijzonder Buitenveldert
Mieke van der Mark   Coördinator museum; administatie
Mirjam Koevoet   Ontwerp museumtuin
Monique Disselhof   Initiatiefnemer Bijzonder Buitenveldert
Noud de Vreeze   Bestuur - voorzitter
Otto Sluizer    Gastheer
Paul Lappia    Gids speelplaatsen Aldo van Eyck
Pieter Boekschooten   Bestuur
Rob Loos    Gids
Roelie Eefting    Bijzonder Buitenveldert
Ron Klaassen    Gastheer
Ronald Aker    Gids
Ronald Jansen    Gids
Sandra de Vries   Museumadvies
Sibel Boyzigit    Stagiare H.M.C.; film Goed Wonen
Seya Toivonen    Coördinator Boekwinkel; Gastvrouw; Gids
Tineke Rombout   Bewoners adviesgroep
Tineke Stricker    Gastvrouw; Bewoners adviesgroep
Toine van Goethem   Van Eesterengesprekken Bijzonder Buitenveldert
Truus Verboom    Schoonmaakster museum en woning
Victorien Koningsberger  Programma; Sociale Media; Webredactie
Wil Val     Gids; Van Eesterengesprekken
Wouter de Back   Coördinator Gidsen; Technische Dienst
Wouter van der Wulp   Gids Vaartochten; Bewoners adviesgroep
Yvonne van Beest   Gids Bijzonder Buitenveldert
Yvonne van Waasdijk   Gids; Werkgroep Tuin
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