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Als bestuur van het Van Eesterenmuseum kunnen we ook 
deze keer weer terugzien op een als succesvol ervaren ver-
slagjaar. De doelstellingen voor de programmering konden 
in hoofdlijnen worden gerealiseerd, hoewel de verwachte 
uitbreiding van de financiële middelen minder uitbundig 
verliep dan was voorzien. Het in 2016 geactualiseerde business-
plan zal opnieuw richting geven aan de ambities van het 
Van Eesterenmuseum, zowel in de sfeer van programmering 
als voor wat betreft de personele organisatie en de financiële 
doelstellingen. 

In 2015 is voor het eerst gewerkt met een programmering 
voor een jaar verbonden aan een hoofdthema, te weten 
‘Werk in West’. Aan de hand van dit hoofdthema zijn verbin-
dende subthema’s vastgesteld, die gedurende het jaar ver-
der zijn uitgewerkt. De doelstellingen van het Van Eesteren-
museum zijn daarin steeds herkenbaar. Door middel van 
excursies, fietstochten, lezingen, debatten, tentoonstellingen 
en bijzondere projecten en programma’s wordt voortdurend 
belangstelling gewekt voor de geschiedenis èn de actuele 
ontwikkelingen van de Westelijke Tuinsteden en de rol die 
Van Eesteren daarbij heeft gespeeld. Die activiteiten trekken 
regelmatig nieuwe bezoekers aan en leiden tot inspirerende 
gesprekken tussen leken en professionals. De programma’s 
en activiteiten werden steeds ondersteund door de website, 
waarmee een grote groep belangstellenden zich laat infor-
meren over wat het Van Eesterenmuseum te bieden heeft.              

In 2015 is ook hard gewerkt aan het uit 2014 daterende plan 
voor een nieuw Van Eesteren Paviljoen aan de Sloterplas. 
Het bestuur hoopt dat het in 2016 tot realisering komt, waarmee 
begin 2017 een nieuwe fase in de ontwikkeling van het Van 
Eesterenmuseum van start kan gaan. Een nieuw onderdak 
met moderne faciliteiten op een unieke locatie in het hart 
van Nieuw-West biedt immers kansen voor nieuwe program-
ma’s en activiteiten, waarmee nog beter dan voorheen de 
ambitie kan worden waargemaakt om een spraakmakend 
platform te zijn voor alle betrokkenen en belangstellenden 
bij de ontwikkelingen in Nieuw-West.

Amsterdam, 13 april 2016

Noud de Vreeze, voorzitter
Anouk de Wit, directeur

Anouk de Wit tijdens excursie bij het kunstwerk van Wessel Couzijn in het Sloterpark
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1.1 Jaarproject: ‘Werk in West’
Met het project ‘Werk in West’ gaf het Van Eesterenmuseum 
een overzicht van het ontstaan en de ontwikkeling van de 
werkgelegenheid in Amsterdam Nieuw-West en nabije om-
geving, op ruimtelijk en sociaal niveau. Het was een verken-
nend programma met verschillende activiteiten, waarin het 
thema gaandeweg vorm kreeg, werd uitgediept, kritisch 
werd belicht en voor het publiek toegankelijk gemaakt.  
Inzet was het zichtbaar maken van verschillende soorten 
economische activiteiten in de stedelijke context van Nieuw-
West. En het ging om de veranderingen van de economische 
dynamiek en ruimtelijke karakteristieken die zich in dat stads-
deel hebben voorgedaan sinds Van Eesteren in de jaren 
twintig de principes van het AUP had geformuleerd. 
Op dit moment lijkt de kloof tussen het bedrijfsleven in Nieuw-
West en de lokale bevolking groot. Welke kansrijke economi-
sche ontwikkelingen doen zich daar nu voor en hoe kan de 
bevolking daarvan profiteren? Welke kansen liggen er bij het 
kleinschalige ondernemerschap? Hoe is een betere relatie tot 
stand te brengen tussen grote én kleine bedrijven en bewoners, 
of tussen het plaatselijke onderwijs en de vraag naar werk? 
Al deze kwesties kwamen aan bod tijdens Van Eesterenge-
sprekken, bij meerdere excursies en in tentoonstellingen. Het 
programma ging van start in april 2015 en liep door tot en 
met maart 2016.

1.2 Tentoonstellingen
Het jaar 2015 startte met de expositie ‘Het rijtjeshuis’, een 
tentoonstelling met aandacht voor de oorsprong, geschie-

denis en toekomstige ontwikkeling van dit type woning. Deze 
‘reizende’ tentoonstelling kwam van ABC Architectuurcentrum 
Haarlem en werd ter beschikking gesteld aan het Van Eesteren-
museum.

De geschiedenis van het Nederlandse rijtjeshuis werd ge-
toond aan de hand van foto’s en plattegronden. De ontwik-
keling werd geschetst vanaf de monnikencellen in middel-
eeuwse kloosters via vooroorlogse arbeiderswoningen naar 
het rijtjeshuis van vandaag. Ook werd zichtbaar dat het rij-
tjeshuis als typologie architecten, ontwikkelaars en bouwers 
nog altijd inspireert. De basis van de expositie was de publi-
catie ‘Het rijtjeshuis, de geschiedenis van een oer-Hollands 
fenomeen‘ van architectuurcriticus en journalist Bernard Huls-
man en fotograaf Luuk Kramer. De tentoonstelling was tot de 
zomer van 2015 te zien.

Daarna opende in juni de tentoonstelling ‘Generatie Y ontmoet 
Licht, Lucht & Ruimte’. Studenten van de Academie van Bouw-
kunst in Amsterdam werkten in het najaar van 2014 aan een 
eigen visie op verschillende openbare ruimtes en de vernieu-
wing van het woningbestand in Amsterdam Nieuw-West. Ze 
werkten die visie uit in praktisch uitvoerbare plannen, met het 
doel om een bijdrage te kunnen leveren aan nieuwe, kansrij-
ke, aantrekkelijke en duurzame stedelijke sferen in het stads-
deel. Het Van Eesterenmuseum maakte een selectie uit de 
plannen en toonde acht ontwerpen aan het publiek. De plan-
nen hebben achtereenvolgens betrekking op hernieuwde in-
richtingen van parken, landschappen, straten en pleinen, op 
de herontwikkeling van bedrijfsruimten, portiek-etageflats, bin-
nenhoven én op klein- en grootschalig collectief en particu-
lier opdrachtgeverschap. Naar aanleiding van het plan New 
Waterways van studente Lisa Ohls, is er ter gelegenheid van 
de opening als actie al stoepkrijtend een start gemaakt met 
haar voorstel om in Nieuw-West de waterroutes te markeren. 

In juli maakte deze expo plaats voor de fotowedstrijd en zo-
mertentoonstelling 2015 ‘Groen in West’. Wie de foto’s van de 
Westelijke Tuinsteden uit de jaren 50 en 60 bekijkt bekijkt en 
ook het stadsdeel anno 2015 kent, merkt een groot verschil op. 
De jonge bomen langs de lanen, in de parken en de buurten 
zijn uitgegroeid tot volwassen exemplaren van meer dan 50 
jaar oud. Deze uitbundige ontwikkeling van het groen is alom-
tegenwoordig. Amsterdam Nieuw-West is het groenste deel 
van de stad Amsterdam en dat is niet toevallig. Cornelis Van 
Eesteren, bedenker van de westelijke uitbreiding van Amster-
dam, gaf het groen een zorgvuldige plek in zijn plannen en 
dacht er op alle schaalniveaus over na. Vanaf de voordeur 
van de woning, en soms zelfs vanuit de tuin, was het mogelijk 
om op kousenvoeten via de hoven en plantsoenen, de buurt-

B.Amsterdam in het voormalige IBM-gebouw
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parken zoals het Gerbrandypark en de grote stadsparken zo-
als het Sloterpark en de Sloterplas te bereiken. Een groot groen 
raster werd over de tuinsteden heen gelegd. Dit rijke groen is 
anno 2015 nog altijd een wezenlijk onderdeel van het dage-
lijks leven in Amsterdam Nieuw-West en het Van Eesterenmu-
seum bracht dit met hulp van bewoners in beeld. Zo’n hon-
derd inzendingen werden getoond, samen met de foto’s die 
jurylid en landschapsfotografe Mariette Carstens maakte van 
de aanleg en transformatie van de Tuinen van West. Uiteraard 
waren haar foto’s van mededinging naar een prijs uitgesloten.

Vanaf maart 2015 is in verkennende Van Eesterengesprekken 
en in excursies aan de slag gegaan met het thema ‘Werk in 
West’. Deze verkenning mondde uit in een gelijknamige ten-
toonstelling die het overkoepelende verhaal van werken in 
West schetste in opeenvolgende tijdperiodes. Waar nog niet 
zo lang geleden bij IBM de typemachines werden geprodu-
ceerd, veroveren inmiddels de start-ups en de zelfstandige 
ondernemers de wereld én hun boterham bij B.Amsterdam.   
In tekst, beeld en kaarten liet de expositie ‘Werk in West’ zien 
hoe werk in de tuinsteden een verrassend grote rol speelt, en 
voortdurend aan verandering onderhevig is. Van tuinbouw 
rond 1930, tot de confectie-industrie vanaf de jaren ’60 en de 
talloze flexwerkers anno 2015. 

Ook presenteerden we de installatie ‘World Wide Nieuw-
West’, van kunstenaar Marjolijn Boterenbrood, vol verhalen 
over producten en ondernemers uit winkelstrips in Nieuw-
West, waar de hele wereld is terug te vinden. Na zestig jaar is 

het fijnmazige systeem van winkels en bedrijfjes nog steeds 
succesvol als plek voor ontmoeting en economisch ontwik-
keling. Het kunstproject maakt het goed functionerende ont-
werp van Van Eesteren zichtbaar; nog altijd plukken we er 
de vruchten van! ‘World Wide Nieuw-West’ is een portret van 
Amsterdam Nieuw-West, met portretten van ondernemers in de 
tuinsteden. Speciaal voor het Van Eesterenmuseum werd de in-
stallatie uitgebreid met interviews en portretten van onderne-
mers aan de Johan Huizingalaan en de Burgemeester De 
Vlugtlaan. Dit gebeurde met stagiaires van de Design Aca-
demy Eindhoven en The Beach, onder leiding van Marjolijn 
Boterenbrood en Stichting Werkspoor en met medewerking 
van verhalenvertelster Anne van Delft. Met veel aandacht 
voor de internationale verbindingen en achtergronden van 
de ondernemers in Nieuw-West.

Tegen de achtergrond van dit overkoepelende verhaal orga-
niseerde het museum verschillende activiteiten waarbij diverse 
thema’s aan bod kwamen zoals kleine ondernemers, zzp’ers, 
starters, grote bedrijven op de grote bedrijventerreinen, de 
dienstensector, de haven en Westpoort en trends en ontwik-
kelingen in economie, arbeidsmarkt en maatschappij.

1.3 Debatten en informatieavonden
Het Van Eesterenmuseum wil het platform zijn voor het debat 
over de toekomst van Nieuw-West, een informatiecentrum 
over de geschiedenis èn de toekomst van de Westelijke Tuin-
steden van Amsterdam. De Van Eesteren Gesprekken zijn 
een belangrijke vaste activiteit in de vormgeving van deze 

Van Eesteren Gesprekken
#39 De Levende Stad en het rijtjeshuis. Laatste gesprek in een se-

rie over het Rijtjeshuis met als sprekers stedenbouwkundigen Elma 

van Beek, Mirjana Milanovic en zelfbouw specialist binnen stads-

deel Nieuw-West Anja Boon.     

#40 De maquette: van model tot museumstuk. Sprekers: restaurator 

Elien Voerman-Bruins, architectuurhistorica Anouk de Wit en multi-

mediale maquettebouwers Marcel Oostermeijer en Thomas Val.

#41 De atlas van de Westelijke Tuinsteden 2.0. Sprekers: stadsso-

cioloog Ivan Nio en stadsdeel econome Elise Bos-Eise.

#42 Werken in West, trends op de arbeidsmarkt. Sprekers: Zef He-

mel van de Economic Board en Jeroen Slot hoofd van Bureau 

Onderzoek en Statistiek, gemeente Amsterdam. 

#43 Hoe de haven ook stad werd. Sprekers: Bart Vlaanderen, ste-

denbouwkundig ontwerper en gemeentelijk projectleider Ha-

ven-Stad bij Ruimte en Duurzaamheid  en Leonie van den Beuken, 

hoofd ruimtelijke planning en duurzaamheid bij Port of Amsterdam.

#44 Over Westpoort. Sprekers: Ellen Nieuweboer directeur ontwik-

keling werkgebieden bij de gemeente Amsterdam en Delphine 

van Wageningen, gemeentelijk projectmanager Sloterdijk Centrum.

Debat Werk aan de Winkel: met Anita Blom en de prijswinnaars 

van de door de RCE georganiseerde visie-prijsvraag Werk aan de 

Winkel, moderator Ivan Nio. 

#45 Bedrijvigheid en werkterreinen in West. Sprekers: Vincent van 

Rossum, emeritus hoogleraar Universiteit van Amsterdam en Jeffrey 

Sluisdom, gebiedsmakelaar bij stadsdeel Nieuw-West.

#46 Nachtcultuur als aanjager van gebiedsontwikkeling. Sprekers 

bij deze Nachtsalon in het kader van Museumnacht: Ella Overkleeft, 

loco-nacht-burgemeester, Staas Lucassen, mede-oprichter van 

Radion, Geertje van Berlo, programma promotor bij VLLA, Herman 

Zonderland, stedenbouwkundige bij gemeente Amsterdam en 

Hay Schoolmeesters van Urban Resort. 

#47 De hele wereld in een winkelstrip. Sprekers: Kunstenaar Marjolijn 

Boterenbrood, drie studenten van de Design Academy en stads-

socioloog Ivan Nio.
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dubbele ambitie. In de winter van 2014/2015 vond tegelijk 
met de tentoonstelling over het rijtjeshuis een viertal gesprekken 
plaats over dat woningtype. Daarna werd in februari aan-
dacht besteed aan de maquette van de Westelijke Tuinsteden 
die in het museum te zien is. In de maanden daarna werd 
vanuit verschillende invalshoeken aandacht besteed aan 
het leidende thema ‘Werk in West’ 

Sinds 2012 worden van alle Van Eesteren Gesprekken ver-
slagen gemaakt en die worden sinds de oplevering van de 
nieuwe website online worden gepubliceerd. Inmiddels zijn 
op deze website onder het kopje Van Eesteren Gesprekken 
ruim veertig verslagen te vinden. 

1.4 Thematische wandelingen, fietstochten, bus- 
en vaartochten 
Bestaansrecht van het Van Eesterenmuseum is samen (leren) 
kijken naar de gebouwde omgeving. Op heel verschillende 
manieren, wandelend, fietsend, varend of met een bus, met 
steeds wisselende thema’s en begeleid door verschillende 
deskundigen. Dat leidt tot verschillende invalshoeken en per-
spectieven: van architecten en stedenbouwkundigen, kun-
stenaars, biologen en stadsecologen, bestuurders en amb-
tenaar, historici, maar zeker ook van bewoners: de jonge 
die zijn ervaringen wil delen of de oude die herinneringen 
ophaalt. De vrijwilligers die de rondleidingen organiseren ne-
men elk hun eigen ervaring en expertise mee. Dit is een ‘uni-
que selling point’ van het Van Eesterenmuseum: de buurten 
van Nieuw- West als museum!  

Naast de wekelijkse wandelingen door het Buitenmuseum 
en de specials ‘Heilige Huisjes’ en de ‘Kolenkittour’ organi-
seerde het Van Eesterenmuseum vanaf april tot en met okto-
ber 2015 maandelijks samen met Natuur- en Milieueducatie 
Nieuw-West vaartochten langs het uitgebreide systeem van 
kanalen en vaarten in de Westelijke Tuinsteden. Vanaf het 
water is het zicht op bruggen, kades en groene waterkanten 
indrukwekkend. Tijdens de tocht wordt aandacht besteed 
aan de ontwikkeling van natuur en watermanagement en 
ook aan de stedenbouwkundige geschiedenis en de sa-
menhang met het landschap en de watersystemen op gro-
tere schaal. Met Wouter van der Wulp als goed geïnformeer-
de gids varen de bootjes vanaf de stadsboezem over de 
Sloterplas naar ‘Natureluur’ en Café Buiten. 
Nieuw in 2015 was tijdens de 24H West manifestatie de bus-
tocht met de jaren 50 Eagle bus langs recente hoogtepun-
ten van moderne architectuur onder leiding van architec-
tuurhistoricus Isabel van Lent, ex-staddeel-wethouder Paulus 
de Wilt, en buurtbewoner voor het leven: Erik Swierstra. Drie 
geheel verschillende invalshoeken, goed voor verantwoor-
de informatie, curieuze details, hilarische anekdotes en per-
soonlijke ontboezemingen. 
Een speciale fietstocht vond plaats in hartje zomer 2015: een 
rondje Sloterplas onder leiding van Rob Loos, die de geschie-
denis van de Sloterplas belichtte als civieltechnisch project 
om de bouwgrond van Nieuw-West op hoogte te krijgen en 
daarmee tegelijkertijd een uniek meer te laten ontstaan, dat 
kon bijdragen aan een gezond leefmilieu. Daarnaast stond 
hij stil bij de bijzondere kunstwerken van Andre Volten en 
Wessel Couzijn in het Sloterpark. 
Ook werd onder leiding van landschapsarchitect Pieter 
Boekschooten een fietstocht georganiseerd door de Bretten-
zone, langs de beeldenroute en bijzondere natuur. En er was 
een bus- en bootexcursie door de havens, in samenwerking 
met Port of Amsterdam. Een bijzondere tocht door de havens 
met een bezoek aan het bedrijf Oiltanking dat eigenlijk nooit 
eerder ‘burgers’ ontving.

1.5 Incidentele activiteiten en projecten

Museumwoning
Deze woning trekt nog steeds veel belangstellenden en de 
bezoekers tonen behalve voor de jaren 50 inrichting ook veel 
waardering voor de ongeveer 20 minuten durende film over 
‘Goed Wonen’ die daar sinds november vertoond wordt. 
In januari kwam er een bijzonder aanbod. Na het overlij-
den van illustrator Joop Löbler en zijn vrouw Hennie van der 
Graaf werden we op initiatief van buurtbewoners door de 
familie benaderd om een originele jaren 50 boedel op te ko-
men halen. Joop en Jannie waren eerste bewoners van een 
woning ontworpen door Jan Rietveld aan de Burgemeester 

Havenexcursie met Port of Amsterdam



Vening Meiniszlaan. Daarmee konden we belangrijke aan-
vullingen doen op de collectie in de museumwoning. En fo-
tografeerde museumwoningcoördinator Anna Ietswaart het 
originele interieur. Ook verder in het jaar werden geregeld 
jaren 50 items door bewoners aangeboden, waaronder een 
door ons felbegeerde vliegenkast.
Met de museumwoning en de buitenwandeling deden we 
mee in het programma van het Slotermeerfestival in het Ger-
brandypark.

Masterclass Landschapsfotografie bij Fototentoonstelling 
‘Groen in West’
De jury van de hiervoor al genoemde fotowedstrijd van dit 
jaar bestond uit Mariette Carstens, landschapsfotografe, Pie-
ter Boekschooten, landschapsarchitect en Jeroen Lok, foto-
graaf en vrijwilliger bij het Van Eesterenmuseum. Een deel 
van de inzenders had deelgenomen aan een speciaal voor 
dat doel door het Van Eesterenmuseum georganiseerde 
masterclass landschapsfotografie. Onder leiding van Mariet-
te Carstens konden bewoners drie keer een workshop vol-
gen in steeds een andere omgeving, rondom het museum, 
in de Tuinen van West en rondom de Natureluur. 

Open Monumentendag 12-13 september
Dit jaar wilde de Open Monumentendag organisatie stil 
staan bij monumenten in de wijken buiten de ring. In Nieuw-
West werd een cluster van gebouwen in Slotermeer openge-
steld. Dit was mede mogelijk door het netwerk dat het Van 
Eesterenmuseum in de buurt heeft. De Airey-woningen wa-
ren te bezoeken en ook de Catharinakerk en de Toekomst 
werden opengesteld. Het Van Eesterenmuseum was open en 
organiseerde tours door de buurt, ook kon de museumwoning 
worden bezocht. Daarnaast richtte het museum een jaren 50 
bus van de NZH in met een expositie over de Noordoever en 
de nieuwbouwplannen voor het Paviljoen. Alle informatie 
stond vooraan in het programmaboekje en dat bleek effect 
te hebben. Het museum heeft op drie locaties in totaal 2000 
bezoekers in één weekend gehad. De opening van de ex-
positie in de bus aan de Noordoever kreeg een speciaal ac-
cent door het ondertekenen van de realisatieovereenkomst 
voor het Paviljoen door bestuurscommissielid van Nieuw-
West Ronald Mauer en bestuursvoorzitter van het museum 
Noud de Vreeze.
 
Museumn8 zaterdag 7 november 
Het museum deed mee aan Museumn8 met het programma 
‘Nachtwerk’ in samenwerking met Cultureel Platform Radion. 
Er was een nachtsalon, waarin naast debat ook plek was 
voor dans en muziekvoorstellingen. Ook in de museumwo-
ning waren activiteiten georganiseerd, waaronder een le-
zing met lichtbeelden door Hugo Hoes.
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Buitenrondleidingen met zaklamp waren er rondom het mu-
seum en in en om Radion. Museumn8 had een bus ingezet 
om bezoekers vanuit het centrum naar Nieuw-West te bren-
gen, daar werd maar beperkt gebruik van gemaakt.

Aanwezig op de Burendag van Stadgenoot bij de Osdorperban
De expobus aan de Noorderoever raakte een snaar bij Stad-
genoot. Op verzoek van die corporatie is de tentoonstelling 
tijdens hun ‘Burendag’ nog eens herhaald op locatie. Daar 
ontmoetten we naast alle medewerker van Stadgenoot veel 
buurtbewoners en uitgaande schoolkinderen.

Film en boek over Goed Wonen
Tijdens een bijeenkomst met 125 gasten konden in november 
het boek en de film over Goed Wonen worden gepresen-
teerd. Beide zijn bedoeld als bron van achtergrondinformatie 
over de veranderingen in de wooncultuur in de jaren 50, die 
in de Van Eesterenmuseumwoning worden getoond door 
middel van originele gebruiksvoorwerpen en woninginrich-
ting, zoals die werd gepropageerd door de initiatiefnemers 
van de Stichting Goed Wonen. Het was een arbeidsintensief 
project waaraan velen een bijdrage hebben geleverd. De 
coördinatie van het gehele project lag bij Anouk de Wit en 
het boek, uitgegeven door Uitgeverij Thoth, kwam tot stand 
onder eindredactie van Noud de Vreeze, met bijdragen van 
Anna Ietswaart, Wies van Moorsel en Ineke Teijmant. De film 
is gemaakt door Peter Veer van de Stichting Multimediale 
Cultuur met studenten van het Hout- en Meubileringscollege 
in de hoofdrol.       

Ronald Mauer van stadsdeel Nieuw-West, de juryleden en Iris Jacobs, de prijswinnares 
van de foto wedstrijd



‘Licht, Lucht & Ruimte ontmoet generatie Y’, samenwerking met 
Academie van Bouwkunst en de Rijksdienst Cultureel Erfgoed
Met een tentoonstelling en presentaties voor professionals tij-
dens reflectie-ontbijten werd de pilot voor het Van Eesteren-
museum project ‘Plannen voor West’ afgerond: 8 studenten 
van de Academie van Bouwkunst in Amsterdam werkten on-
der leiding van Donald van Dansik, Marieke Berkers en Yoshi 
Ushehari enige maanden aan zelf gedefinieerde opgaven 
om zwakke plekken in de openbare ruimte van Nieuw-West 
en verouderde wooncomplexen een moderne aantrekkelijk-
heid te geven. Nieuwe vormen van gebruik van de openbare 
ruimte werden daarbij verkend.           

Maison d’Artiste
Het was een oude wens van het Van Eesterenmuseum om 
een bestaande maquette van het Maison d’Artiste als kunst-
werk een plaats te geven aan de oever van de Sloterplas. 
Het oorspronkelijke ontwerp is een beroemd icoon van mo-
derne architectuur uit de jaren twintig, waarmee Cornelis 
Van Eesteren samen met Theo van Doesburg de Stijl presen-
teerde op een tentoonstelling in Parijs in 1923. De bestaande 
maquette is destijds naar dat ontwerp op een schaal van 
1 op 5 gerealiseerd door studenten van de TU Delft, op ini-
tiatief en onder leiding prof. Mick Eekhout. De gesprekken 
met hem zijn in de loop van 2015 beëindigd omdat de ge-
meente Delft een geschikte locatie had gevonden, waar zijn 
maquette inmiddels ook is geplaatst. 
Vervolgens is de mogelijkheid onderzocht om een zelf een 
maquette te laten maken. Daartoe is contact opgenomen 

met ir. Victor Veldhuijzen van Zanten, die jarenlang onder-
zoek heeft verricht naar de details van het oorspronkelijke 
Maison ‘d Artiste model en dus alles weet van afmetingen 
en kleuren. Voor de uitvoering is contact gelegd met het 
Hout- en Meubileringscollege in Nieuw-West, in een poging 
het project op schaal l op 5 in de oorspronkelijke kleuren 
door hun leerlingen te laten uitvoeren volgens aanwijzingen 
van Veldhuijzen van Zanten. We zitten nog in de verkennen-
de fase en hopen dat het ooit tot verwezenlijking van deze 
mooie droom zal komen: een prachtmodel van dit geestes-
kind van Van Doesburg en Van Eesteren, in harmonie met 
het ernaast staande Paviljoen. 

8

Maison d’Artiste
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2.1 Het bestuur 
In de loop van 2015 waren de volgende personen lid van 
bestuur: 
Noud de Vreeze (voorzitter)
Janna Koops (secretaris)
Hendrik Battjes (penningmeester)
Ivan Nio (algemeen lid)
Pieter Boekschooten (algemeen lid) 
Elma van Beek (algemeen lid) 

Volgens de statuten bestaat het bestuur uit tenminste drie 
en maximaal zeven leden; er was in de loop van 2015 plaats 
voor nieuwe bestuursleden, waarbij steeds gelet wordt op 
‘de achterban’ die een bestuurslid vertegenwoordigt, het 
netwerk dat een bestuurslid kan inbrengen en wellicht spe-
cifieke deskundigheden en ervaringen. Elma van Beek liet 
weten dat zij aan het eind van 2015 plaats wilde maken voor 
een nieuw bestuurslid en het bestuur zocht daarvoor op-
nieuw iemand met een stevige relatie met een of meerdere 
onderwijsinstellingen, zodat het Van Eesterenmuseum haar 
activiteiten kan blijven richten op jongeren. In 2016 zal Anneke 
Treffers van de Hogeschool van Amsterdam haar opvolgen.    

Het bestuur kwam gedurende het verslagjaar 12 maal in ver-
gadering bijeen. Belangrijkste onderwerpen, naast de sta-
tutaire taken, waren financiën, subsidies, sponsorbijdragen, 
contacten met de Bewoners Adviesgroep en vrijwilligers, de 
programmering van activiteiten, de ontwikkeling van ideeën 
voor jaarprogramma’s en de voortgang van de activiteiten 
en projecten. En uiteraard is regelmatig gesproken over de 
ontwikkeling van het bouwplan voor het Paviljoen.

2.2 De koers
Belangrijk discussiepunt was de koers van het museum. Met 
de wens ons te vestigen aan de Sloterplas werd opnieuw 
de vraag van belang wat voor soort museum we willen zijn. 
In de gesprekken over het Van Eesterenpaviljoen (al in april 
en mei 2014) hebben diverse personen vanuit corporaties, 
stadsdeel en EFL-Stichting gepleit voor een verbreding van 
de koers. Het museum kan zich op meer thema’s en gebieden 
richten dan alleen het cultuurhistorisch erfgoed van Van 
Eesteren en Nieuw-West. Zo’n verbreding kan de positie van 
het Van Eesterenmuseum verder verstevigen, zowel richting 
subsidiegevers als bij het publiek, het museum kan langs die 
weg namelijk ook meer bezoekers trekken. De meest essen-
tiële vraag voor de inhoudelijke koers is natuurlijk wat voor 

een museum we eigenlijk willen. Er zijn verschillende varian-
ten denkbaar, die al ter sprake kwamen in de discussie n.a.v. 
het Paviljoen, in diverse programma’s en in de Van Eesteren-
gesprekken. Het gaat daarbij om de volgende aspecten:

• geografisch (behalve Nieuw-West heel Amsterdam  
en wellicht heel Nederland)

• thematiek (naast architectuur en stedenbouw ook  
toegepaste kunst en fotografie) 

• populaire cultuur uit de jaren 50 en 60 
• historische ontwikkelingen incl. de dagelijkse actualiteit 

van de stedelijke vernieuwing 
• bewonings- en migratiegeschiedenis
• horeca en recreatie als onderdeel van het rondje  

Sloterplas 
• verhuur van ruimte  

Voor meer informatie wordt verwezen naar bijlage 3. 
Vooralsnog heeft het bestuur alleen de migratiegeschiedenis 
van het lijstje geschrapt, aangezien het stadsdeel een lobby 
heeft opgezet voor een zelfstandig museum voor de migra-
tiegeschiedenis van heel Amsterdam.

Noud de Vreeze bij de TU Delft
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Deze discussie over de koers is door een externe concept-
ontwikkelaar ook beeldend getoetst. Met ontwerper Marina 
van Goor, de vrijwilligers, de communicatiemedewerkers 
en de vormgeefster van het Van Eesterenmuseum werd ge-
werkt aan ‘Het Van Eesterenmuseum breidt uit’. Een communi-
catietraject waarmee in de buurt bekend is gemaakt dat het 
Van Eesterenmuseum een nieuw Paviljoen wil betrekken aan 
de Noordoever van de Sloterplas. Ons bouwplan is tijdens de 
Open Monumentendag ter plekke in beeld gebracht door 
middel van een expositie in een jaren 50 bus van de NZH. Er 
waren uitnodigingen gegaan naar o.a. alle omwonenden in 
de Hogguerflats, de woningen van Stadgenoot tegenover de 
haven en de facebookgroep van de nieuwbouwwijk Noorder-
hof. In het Van Eesterenmuseum is onder leiding van Janna 
Koops in november met bewoners waarmee we tijdens Open 
Monumentendag in contact kwamen, doorgesproken wat een 
Paviljoen ook voor hen kan betekenen. Tegelijkertijd werd ‘Van 
Eesteren breidt uit’ een zoektocht naar de nieuwe mogelijkhe-
den op het gebied van exposities in het Paviljoen en daarom-
heen. Een veelbelovend idee is een verbindende route tussen 
Paviljoen en buitenmuseum, ‘Van Eesteren in de Etalage’. Ook 
wordt momenteel een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar 
de mogelijkheid van een beeldenroute in de openbare ruim-
te rondom het Paviljoen. Voor het communicatietraject en de 

haalbaarheidsstudie ‘‘Van Eesteren breidt uit’’ heeft het muse-
um een subsidie gekregen van het Mondriaanfonds. Over de 
genoemde onderwerpen is ook van gedachten gewisseld met 
de vrijwilligers en met de bewonersadviesgroep.

2.3 De bewonersadviesgroep
Met de bewonersadviesgroep, waarin de oprichters van 
het Van Eesterenmuseum en bewoners van Nieuw-West zijn 
vertegenwoordigd, wordt volgens een oude afspraak twee 
keer per jaar van gedachten gewisseld over de ontwikkeling 
en de beleidsplannen van het museum. In 2015 is gesproken 
over de programmering van activiteiten rond twee thema´s 
‘Werk in Nieuw-West’ en ‘Groen in de Westelijke Tuinsteden’, 
en over de plannen voor het Paviljoen. Over deze onder-
werpen bestond tamelijk grote eenstemmigheid, waarbij de 
bewonersadviesgroep steeds benadrukte dat de oorsprong 
van het Van Eesterenmuseum in Nieuw-West ligt en dat de 
focus van onze activiteiten daarop gericht zou moeten blij-
ven. In februari is overlegd over de inhoudelijke koers van het 
museum, mede naar aanleiding van een aan dat onder-
werp gewijde notitie van het museumbestuur.   

2.4 Directie, stafbureau en vrijwilligers.
Ook in 2015 werd de directie van het museum gevoerd door 
Anouk de Wit. Opnieuw gaf zij richting aan en trad zij op de 
voorgrond bij het programma dat samen met partners en vrij-
willigers werd bedacht en uitgevoerd. Op de achtergrond hield 
zij zich intensief bezig met bedrijfsvoering en sponsorwerving 
en ging zij voorop bij de planvorming voor het Paviljoen en de 
koers van het museum. De directeur heeft een parttime aan-
stelling maar heeft door omstandigheden gedurende het hele 
verslagjaar nog fulltime voor het museum kunnen werken. 
In het stafbureau was Charlotte de Haan werkzaam als office-
manager, aanvankelijk samen met Mieke van der Mark die 
als museumcoördinator ook verantwoordelijk was voor het ad-
ministratieve bureauwerk. Haar taken zijn later in het jaar over-
genomen door Arda van den Brink. Truus Verboom heeft tot 
haar 80ste verjaardag in december wekelijks trouw het muse-
um en de museumwoning schoongemaakt. Zij is opgevolgd 
door een jonge student van de Reinwardt Academie die haar 
afstudeerscriptie schreef over het museum. Maandelijks was 
er coördinatorenoverleg, waarbij museumzaken, programma 
en pers en PR op elkaar werden afgestemd.
Voor de uitvoering van alle taken werden de directeur en de 
bureaustaf opnieuw ondersteund door een grote groep vrij-
willigers en enkele ZZP-ers, met elk een eigen opdracht. De 

De Dobbebuurt gezien vanuit het Gerbrandypark
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ca. 80 vrijwilligers (zie bijlage 1) vormen de drijvende kracht 
achter het Van Eesterenmuseum, zij leveren de onmisbare in-
spanning waarmee het Van Eesterenmuseum draaiend wordt 
gehouden en dragen zodoende ook bij aan het draagvlak bij 
buurtbewoners. Er is sprake van weinig verloop en de groep 
is zeer divers samengesteld. In 2015 is twee keer plenair over-
legd met de vrijwilligers. 

2.5 Financiële administratie
Voor zover het de boekingen en het opstellen van de finan-
ciële jaarstukken betreft is de financiële administratie ook dit 
verslagjaar weer verzorgd het Amsterdamse administratie-
kantoor ASK, dat ook over de nodige expertise beschikt om 
de leiding van het Van Eesterenmuseum te adviseren over 
diverse praktische, administratieve of fiscale kwesties zoals 
de altijd ingewikkelde BTW-problematiek. Om een dreigend 
tekort in de begroting te voorkomen moest worden besloten 
het contract met Mieke van der Mark als part-time-medewer-
ker voor o.a. de administratie per eind mei te beëindigen. De 
organisatie van de dagelijkse gang van zaken wordt sinds-
dien behartigd door Charlotte de Haan en Arda van den 
Brink, die vooral de verantwoordelijkheid kreeg voor het bij-
houden van de dagelijkse financiële administratie, zodanig 
dat ASK daarmee snel en efficiënt formele financiële over-
zichten voor het bestuur en de accountant kan opstellen.   

2.6 Partners
• Arcam (‘Bekijk je Wijk’, onderwijsproject voor het voortge-

zet onderwijs in Amsterdam en Dag van de Architectuur)
• Museum Het Schip (gecombineerde excursies)
• Bureau Monumenten en Archeologie (project ‘Bekijk je 

wijk’ en Open Monumentendag)
• Amsterdam Museum (onderwijsprogramma voor basis-

scholen ‘Mijn Stad’, klankbord bij opzet museumwoning)
• De EFL Stichting (lezingen, representatie, sponsoring)
• Woningcorporatie De Alliantie (ontwikkeling en beheer 

van de museumwoning)
• Woningcorporatie Stadgenoot en Stadsdeel Nieuw-West 

(partners in de ontwikkeling van het Paviljoen aan de 
Sloterplas)

• De Rijksdienst Cultureel Erfgoed  
(Plannen voor West/Generatie Y)

• Port of Amsterdam (Havenexcursie)
• Gemeente Amsterdam Ruimte & Duurzaamheid
• Openbare Bibliotheek Amsterdam
• Radion

• Museumnacht
• Broedplaats De Vlugt en Urban Resort (Open Broed-

plaatsendag)
• Diverse onderwijsinstellingen zoals De Academie van 

Bouwkunst, de afdeling Inter Architecture van de Rietveld 
Academie, de TU Delft en ook het Hout- en Meubilerings- 
college 

2.7 Hoofdsponsors
In dit lijstje partners zijn onze twee hoofdsponsors van promi-
nent belang, omdat zij het Van Eesterenmuseum vanaf de 
oprichting in 2008 niet alleen inhoudelijk steunen en stimu-
leren maar ons ook voorzien van een vaste financiële ba-
sis. Het Stadsdeel Nieuw-West levert een financiële bijdrage 
vanuit het gemeentelijke budget voor Stedelijke Vernieuwing 
en de EFL-stichting doet dat vanuit zijn betrokkenheid bij de 
nalatenschap van Cornelis van Eesteren. In een bijeenkomst 
begin 2015 is uitvoerig met vertegenwoordigers van het 
Stadsdeelbestuur gesproken over de wenselijkheid van het 
Van Eesteren Paviljoen aan de Sloterplas. Ook met verschil-
lende ambtenaren van het stadsdeel is daarover een even 
veelvuldig als bevredigend contact geweest. In Mei 2015 is 
met vertegenwoordigers van het EFL-bestuur gesproken over 
dat onderwerp. Daarbij is uitleg gegeven over de ons inziens 

Schoolkinderen uit Osdorp
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geringe exploitatierisico’s en zijn de kansen besproken voor een 
vernieuwde programmering van projecten en activiteiten.      

2.8 Samenwerking met onderwijsinstellingen
De jeugd is voornamelijk bij onze activiteiten betrokken via 
verschillende onderwijsinstellingen. Diverse scholen uit Am-
sterdam namen deel aan ons educatieprogramma. Vijftien 
klassen van basisscholen uit de omgeving, zoals de Noord-
manschool en de Henricusschool brachten met leerlingen 
uit de groepen 5&6 en 7&8 een bezoek aan het museum. 
Bijzonder was onze deelname aan het scholenprogramma 
van Open Monumentendag. 
De vrijdag voorafgaand aan het Open Monumentenweek-
end werden scholen uit de omgeving ontvangen met als ne-
vendoel dat kinderen met familie tijdens het evenement zelf 
terug zouden komen, wat ook gebeurde in de museumwo-
ning. We ontvingen in dit kader klassen van de Ichtusschool. 
Ook kwamen docenten op ons educatieprogramma af: van 
de Montessori school en via het educatie expertise netwerk 
Mocca vergaderden docenten en educatieprofessionals in 
het museum.
Verder wist een enkele ‘buitenschoolse opvang’ ons te vinden, 
bijvoorbeeld van de organisatie Partou. Zij brachten een 
aantal bezoeken aan de museumwoning.

Belangrijk is ook dat in het verslagjaar een aantal studenten 
actief is betrokken bij een project dat we samen met de Rijks-
dienst Cultureel Erfgoed opstartten. In het programma Ge-
neratie Y werken we samen met jongeren in opleiding bij de 
ontwerpopleidingen in Nederland. Een pilot ging in 2015 van 
start met de Academie van Bouwkunst. Tijdens ontwerpate-
lier Urban Floor op de academie verdiepten acht studenten 
zich een heel semester in Licht, Lucht & Ruimte in de Wes-
telijke Tuinsteden.  Zij bedachten vernieuwende ingrepen in 
de openbare ruimte, nieuwe ontwikkelvormen van onderop 
(CPO) en renovatieplannen voor bestaande woningvoor-
raad. Zij presenteerden hun plannen niet alleen in een ten-
toonstelling in het museum, maar ook tijdens reflectieontbij-
ten waarvoor bewoners en professionals waren uitgenodigd. 
Zij gaven de studenten vanuit hun diverse en rijke achter-
grond feedback op de ontwerpen. Tijdens het atelier gaven 
Noud de Vreeze en Anouk de Wit lezingen, rondleidingen 
door het buitenmuseum en feedback op de academie zelf. 

Ook rondden drie stagiares van het Hout en Meubileringscol-
lege hun filmproject over Goed Wonen af en startte een stu-
dente van de Reinwardt Academie een onderzoek naar de 
nieuwbouwplannen van het museum en het thuisgevoel in 
de tuinsteden. Het Van Eesterenmuseum acht het van groot 
belang de jeugd te betrekken bij het cultureel erfgoed van 
Van Eesteren en de tuinsteden, en bij de mogelijkheden voor 
vernieuwing die er in Nieuw-West nog altijd zijn. 

2.9 Samenwerking tussen VEM, Arcam en Museum Het Schip
In de loop van 2015 zijn enkele gesprekken gevoerd met onze 
twee ‘zusterinstellingen’ Arcam en Museum Het Schip om de 
mogelijkheden tot samenwerking te verkennen, hetgeen 
kansrijk lijkt door onze gemeenschappelijke achtergronden. 
De organisaties houden zich alle drie bezig met architec-
tuur en stedenbouw in Amsterdam en met de historische 
achtergronden daarvan, zij het dat zij op verschillende deel-
onderwerpen zijn gefocust. Arcam richt zich op de stad als 
geheel, Museum Het Schip op de sociale woningbouw in de 
jaren twintig en dertig van de vorige eeuw die onder de titel 
‘Amsterdamse School’ wereldberoemd werd en het Van Ees-
terenmuseum werkt vanuit de tradities van het modernisme 
en de schaalvergroting in de stadsontwikkeling in de jaren 
na de Tweede Wereldoorlog, zoals met name door Van Ees-
teren ontwikkeld. Ook organisatorisch zijn er gemeenschap-
pelijke kenmerken, zoals de afhankelijkheid van subsidies en 
het werken met vrijwilligers. Dit alles opent goede mogelijk-

Generatie Y op de Rietveld Academie
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heden tot samenwerking op gebieden als programmering 
en publiciteit, of bijvoorbeeld het gezamenlijk opzetten van 
excursies. Deze ideeën verkeren nog in een verkennende 
fase, zo zijn er beleidsnotities uitgewisseld. Daarbij bleek 
onder meer dat wij met ons plan voor het Paviljoen geen 
uitzondering zijn in dit gezelschap. Het Schip zal namelijk bin-
nenkort een leeg gekomen school als museum betrekken en 
Arcam werkt aan een verbouwing van het interieur van hun 
pand. De gesprekken worden voortgezet in de verwachting 
dat bundeling van krachten een zekere meerwaarde heeft 
en omdat we elkaar wellicht kunnen helpen bij het oplossen 
van problemen waar we tegenaan lopen. 

2.10 Samenwerking met de overige partners
Hiervoor zij verwezen naar de activiteiten die in bovenstaan-
de lijst tussen haakjes zijn vermeld en naar hetgeen daarover 
elders in dit verslag per onderwerp is meegedeeld.

2.11 Comité van aanbeveling
De Stichting Van Eesterenmuseum kent een Comité van Aan-
beveling waarin personen deelnemen die om uiteenlopende 
redenen een band hebben met de Westelijke Tuinsteden. 
Het Comité heeft de volgende samenstelling:
• Esther Agricola – 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 – Rijksadviseur voor het Landschap
• Aart Oxenaar – Directeur Bureau Monumenten  

en Archeologie van de gemeente Amsterdam
• Lex Pouw - voormalig voorzitter Raad van Bestuur Ymere
• Vincent van Rossem – Emeritus Hoogleraar in de 

geschiedenis van de bouwkunst, werkzaam bij Bureau 
Monumenten en Archeologie,

• Henk Spaan – Oud bewoner
• Paul Spies – directeur Amsterdam Museum
• Ineke Teijmant – Stadssocioloog Universiteit  

van Amsterdam

Met verschillende commissieleden is in de loop van 2015 
bilateraal contact geweest; ze hebben geadviseerd over 
subsidieaanvragen, projectvoorstellen en in sommige geval-
len zijn ze ook intensief betrokken geweest bij projecten en 
producten. 

Janna Koops tijdens de werksessie voor ‘Van Eesteren breidt uit’ met de vrijwilligers
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3.1 Het Van Eesterenpaviljoen aan de Sloterplas
Het Van Eesterenmuseum is sinds de oprichting in 2010 ge-
vestigd in Broedplaats De Vlugt aan de Burgemeester De 
Vlugtlaan. Dat is een goed en vertrouwd onderdak, maar 
ook beperkt qua faciliteiten en nogal excentrisch gelegen 
in Nieuw-West. In de zomer van 2012 werd door het muse-
um tijdens de ‘Sloterplas conferentie’ het idee gelanceerd 
om naast Cafe Oostoever een tijdelijk Paviljoen te realiseren. 
Hierop werd het museumbestuur uitgenodigd mee te den-
ken over een cultureel gebouw ergens aan de Noordoever 
van de Sloterplas, te gebruiken door meerdere culturele 
partijen. Toen deze besprekingen niet tot resultaat bleken te 
leiden besloot het Van Eesterenmuseum eind 2013 tot een 
haalbaarheidsstudie voor een Paviljoen enkel voor eigen 
gebruik. Uit deze studie kwam als locatie het hoger gelegen 
deel van het Bastion West uit de bus, gelegen in de knik van 
de Burgemeester Rendorpstraat en de Burgemeester Hog-
guerstraat. Precies de locatie die Van Eesteren in 1939 op 
een tekening van het Noordelijke deel van de Westelijke 
Tuinsteden voor dat doel bestemde.    
Na overleg met alle betrokkenen en na het afronden van 
een vooronderzoek dat resulteerde in een voorlopig ontwerp 
besloot het bestuur eind 2014 inderdaad te streven naar de 
bouw van het Paviljoen. Daarvoor was in principe een bud-
get beschikbaar van € 600.000,- op basis van toezeggingen 
van Woningcorporatie Stadgenoot, het Stimuleringsfonds 
voor de Volkshuisvesting (STIFO) en Stadsdeel Nieuw-West. 
Begin maart 2015 meldde Gerard Anderiesen namens Stad-
genoot dat de Inspectie voor de Volkshuisvesting in Den 
Haag (ILT) hun beoogde financiële bijdrage aan het project 
zou goedkeuren. De motivatie was ‘…dat de sponsoring ge-
beurt in een wijk waar woningen van Stadgenoot gelegen 
zijn en dat uw huurders er van kunnen profiteren; hiermee 
is de relatie gelegd met het woongenot van uw huurders’ 

(Voor de ILT verzamelde bestuur en directie argumenten: zie 
bijlage 2).

Voor het bestuur was het van groot belang het budget 
nauwkeurig te bewaken op basis van een raming van de 
stichtingskosten en het programma van eisen. Hierover is 
het hele jaar 2015 overleg geweest met de architecten Kor-
teknie en Stuhlmacher. Daarbij is het museumbestuur vanaf 
januari 2015 terzijde gestaan door ir Marinus Oostenbrink als 
projectleider, met assistentie van ir Annemarie Schuitema. 
Zij woonden in die hoedanigheid de bestuursvergaderingen 
bij waarin de voortgang werd besproken. 
Vervolgens is halverwege 2015 aan Woningcorporatie Stad-
genoot gevraagd om advies inzake de aanbesteding en 
wat daarmee samenhangt, zoals de budgettering. Eind 2015 
heeft het bestuur ook een bouwcommissie ingesteld om de 
gang van zaken rond de bouwplanontwikkeling te volgen, 
met een mandaat om ad hoc besluiten te nemen binnen 
het afgesproken budget en het programma van eisen.          
In de loop van 2015 werd steeds duidelijker welke mogelijkhe-
den het beschikbare budget te bieden had. Om het bouw-
plan financieel haalbaar te maken is het vloeroppervlak 
volgens het oorspronkelijke ontwerp verkleind en het bouw-
blok vereenvoudigd, door van de aanvankelijke U-vorm een 
rechthoek te maken. Het aldus ontstane plan en de situering 
op het kavel aan de Sloterplas verkreeg unanieme steun 
van de Amsterdamse welstandscommissie. Vervolgens is be-
sloten om onder leiding van Stadgenoot een onderhandse 
aanbestedingsprocedure met afstandsverklaring te starten, 
met het door Stadgenoot voorgestelde aannemingsbedrijf 
KBK uit Volendam als inschrijver. Deze procedure is half no-
vember gestart en in 2016 voortgezet. Tijdens het schrijven 
van dit jaarverslag was de uitkomst nog ongewis. Wel is de 

Het ontwerp voor het Paviljoen door Korteknie Stuhlmacher architecten
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omgevingsvergunning inmiddels ontvangen en heeft de ge-
meente ons een erfpachtcontract aangeboden. Een reali-
satieovereenkomst met bestuurscommissie Nieuw-West werd 
door Ronald Mauer (bestuurvertegenwordiger) en Noud de 
Vreeze getekend op 12 september.

3.2 Verkenning exploitatieopzet
Het museumbestuur heeft veel aandacht besteed aan de 
exploitatieopzet van het nieuw te bouwen Paviljoen, om 
te voorkomen dat er zoveel geld in de stichtingskosten ge-
stoken zou worden dat dat ten koste zou gaan van de pro-
grammering. Aangezien de stichtingskosten à fonds perdu 
ter beschikking worden gesteld zal de begroting niet worden 
belast met kapitaalslasten. Een tweede uitgangspunt is dat 
het gebruik van het Paviljoen qua openstelling en omvang 
van de programmering in het eerste jaar na opening in 
principe weinig of niet zal afwijken van het gebruik van het 
huidige onderkomen. Daardoor hoefde de begroting voor 
dat eerste jaar alleen worden aangepast voor zover het 
gebouwafhankelijke uitgavenposten betreft, zoals energie, 
schoonmaken en verzekeringen. Verder komt de jaarlijkse 
erfpachtcanon straks in de plaats van de tot heden gebrui-
kelijke huur. Dat het gebruik in eerste instantie geen verande-
ringen zal ondergaan geldt ook voor onze ‘horeca-activitei-
ten’. Aanvankelijk zullen die namelijk beperkt blijven tot het 
gebruikelijke kopje koffie of glaasje sap tijdens kantooruren 
of bijeenkomsten, pas in een latere fase zal worden bezien 
of verdere ontwikkelingen mogelijk of gewenst zijn. Er is dus 
ook niet gerekend op extra revenuen uit die hoek. Een en 
ander heeft geresulteerd in slechts enkele duizenden euro’s 
per jaar aan meerkosten ten opzichte van de huidige jaar-
begroting.
Behalve dit beginmodel zijn er ook exploitatiebegrotingen ge-
maakt voor volgende fasen met resp. een matige en verder-
gaande uitbreiding van openingstijden, aantallen fte’s en ac-
tiviteitenprogramma’s. De op externe adviezen gebaseerde 
gebouwafhankelijke kosten zijn in deze latere fasen maar iets 
hoger dan in het eerste jaar. Al met al zien het bestuur en de 
directeur de overgang naar het Paviljoen ook in financieel op-
zicht met het volste vertrouwen tegemoet.

Marinus Oostenbrink en Annemarie Schuitema nemen het Maison d’Artiste de maat
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4.1 PR algemeen
Voor het Van Eesterenmuseum zijn marketing en PR belang-
rijke middelen om een groot publiek te bereiken. Het muse-
um moet zichtbaar zijn en zoveel mogelijk mensen en instel-
lingen moeten kennis kunnen nemen van de activiteiten en 
evenementen. Met een bescheiden budget werken enkele 
vrijwilligers en externe krachten onder leiding van de direc-
teur aan het opstellen en verspreiden van persberichten, 
flyers, webredactie, twitter en facebook. Daarmee worden 
de digitale, sociale en reguliere media intensief benaderd. 
Belangrijk om te beseffen is dat het Van Eesterenmuseum 
volledig vaart op free publicity.

Het Van Eesterenmuseum is in 2015 weer op verschillende 
momenten in de media zichtbaar geweest. Via de pers-
berichten worden onze activiteiten steevast geplaatst door 
stadsdeelgerichte media, als eerste de Westerpost en ver-
der Nice Nieuw-West, de CreAmClub Nieuwsbrief. Ook wor-
den onze activiteiten op een aantal portals en websites ge-
plaatst en gepubliceerd in stedelijke media, zoals het Parool 
en NRC Agenda. Maar ook in nieuwsbrieven van Arcam, 
Ons Amsterdam, Nul20 en De Zwijger worden we veelvul-
dig genoemd, waarmee we Amsterdammers bereiken die 
zich voor de geschiedenis en architectuur van hun stad in-
teresseren. In de landelijke media worden we vermeld op 
de websites van Ruimtevolk en ArchiNed. Hiermee bereiken 
we beroepsgroepen van architecten en stedenbouwers en 
andere geïnteresseerden in ruimtelijke ordening en archi-
tectuur. Het boek en de film over Goed Wonen werden in 

enkele kranten en tijdschriften besproken, waaronder OBA 
en Eigen Huis & Interieur. Ook vond een interview met Noud 
de Vreeze plaats in het VPRO-programma ‘Met het oog op 
morgen’ 

Belangrijke promotie bereikten we door deel te nemen aan 
belangrijke stedelijke events zoals Open Monumentenda-
gen en de Museun8 of 24HWest. Met name Open Monumen-
ten Dagen Amsterdam was in 2015 een hit. Ook de blog van 
Museumn8 haalde het Van Eesterenmuseum naar voren, 
dat resulteerde overigens niet in een grote bezoekersstroom.

4.2 Van Eesterenmuseum in de sociale media
Op Facebook hadden we 1 januari 2015 752 volgers, op 
31 december 2015 waren dat er 1104. Over alle activiteiten 
wordt er getwitterd, van enkele weken ervoor tot tijdens een 
bijeenkomst of evenement zelf. Op Twitter hadden we 1 ja-
nuari 2015 1736 volgers, op 31 december waren het er 2074. 
Er zijn in 2015 dus weer twitteraars en facebookvolgers bijge-
komen
Maandelijks worden aan meer dan 1500 adressen uitnodi-
gingen en nieuwsbrieven verstuurd voor onderwerpen als 
Van Eesteren Gesprekken, fietstochten, cursussen en ope-
ningen van exposities. De geadresseerden zijn personen en 
instellingen waarmee wordt samengewerkt en/of die aan 
een van de activiteiten hebben deelgenomen en graag op 
de hoogte blijven van onze activiteiten.

4.3 Bezoekers
In totaal hebben in 2015 5.000 mensen het museum bezocht 
of deelgenomen aan onze activiteiten. Dat is meer dan het 
bezoekersaantal in 2013 en 2014, vooral dankzij de bijeen-
komsten tijdens de Open Monumentendag en de presenta-
tie van de film en het boek over Goed Wonen. 

4.4 Vrienden van het Van Eesterenmuseum. 
Binnen het Van Eesterenmuseum wordt ook gewerkt aan de 
uitbouw van onze vriendenclub. Het lidmaatschap daarvan 
biedt bijzondere faciliteiten, zoals het bijwonen van een bij-
zonder jaarlijkse evenement, Van Eesteren Gesprekken en 
andere activiteiten en uitnodigingen voor bijzondere bijeen-
komsten zoals de opening van een tentoonstelling. In 2015 
werden vrienden ontvangen voor een lezing over de archi-
tectonische ontwikkeling van het rijtjeshuis binnen de tradi-
tie van de Nederlandse volkshuisvesting. Er wordt gestreefd 
naar uitbreiding van het aantal vrienden, dat momenteel 
nog slechts 25 bedraagt.

Van Eesterenmuseum nummer 2 in het Open Monumenten Dag programmaboekje
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5.1 Financiële ontwikkelingen 
Het jaar 2015 is wat de financiën betreft zonder problemen 
verlopen, er is een exploitatieresultaat van bijna 6.787 euro 
behaald. De uitgaven bleven binnen de begroting hoewel 
de subsidiewerving voor projecten ondanks buitengewoon 
intensieve inspanningen minder voorspoedig verliep dan was 
gehoopt. Ook de publieke ‘subsidiemarkt’ lijdt onder de hui-
dige economische conjuncturele situatie! Mede dankzij een 
strakke periodieke kostenbewaking konden de uitgaven waar 
nodig echter worden aangepast aan de inkomsten, waarvan 
hiervoor onder punt 2 bij het onderdeel ‘Financiële adminis-
tratie’ al een voorbeeld is gegeven. De projecten waarvoor 
tevergeefs subsidie is aangevraagd zijn uiteraard ook niet ten 
uitvoer gebracht. Dat dit niet ten koste is gegaan van onze 
programmatische ambities, is behalve aan het trefzekere be-
leid van de directeur zeker ook te danken aan de tomeloze 
inzet van onze grote schare betrokken vrijwilligers. 

Vanaf de oprichting is het Van Eesterenmuseum in zijn voort-
bestaan voornamelijk afhankelijk van de subsidies van onze 
twee vaste sponsors, het Stadsdeel Nieuw-West en de EFL-stich-
ting. Als bestuur zijn en blijven we beide instanties daarvoor 
zeer erkentelijk. Gezamenlijk waren zij in 2015 goed voor drie-
kwart van alle ontvangen subsidies. De bijdrage van het stads-
deel daalde weliswaar iets door de verplichte toepassing van 
de gemeentebrede kaasschaafbezuiniging, maar daar staat 
een zekere groei van de eigen inkomsten tegenover. Op de 
betreffende begrotingsposten kon 25.800 euro aan inkomsten 
worden geboekt terwijl slechts 18.700 euro was begroot.
Net als in voorgaande jaren liepen we bij het maken van de 
begroting ook in 2015 weer aan tegen de omstandigheid dat 
de structurele uitgaven niet helemaal worden gedekt door 
de als structureel ervaren subsidies van het Stadsdeel en de 
EFL-stichting, terwijl andere subsidiegevers zich doorgaans be-
perken tot het subsidiëren van niet-structurele activiteiten. Dat 
brengt elk jaar weer een bepaalde mate van onzekerheid 
met zich mee, omdat pas in de loop van het boekjaar blijkt 
welk deel van de geraamde incidentele subsidie-inkomsten 
ook werkelijk ter beschikking komt. Inmiddels is begin 2016 
weer een nieuwe, maar forse poging gewaagd om hierin te 
voorzien. 

Ook voor dat jaar is weer een sluitende begroting vastgesteld, 
in het vertrouwen dat het weer zal lukken de benodigde subsi-
dies binnen te halen. Overigens is het bestuur ervan overtuigd 
dat het Paviljoen veel meer mogelijkheden en betere kansen 
biedt dan het huidige onderkomen om de meer eigen inkom-
sten te genereren en om de beoogde programmering finan-
cieel rond te krijgen. 

Tenslotte
Bestuur en directie danken al onze subsidiegevers, sponsoren, 
museummedewerkers en overige partners voor hun loyale, 
vaak genereuze en altijd enthousiaste medewerking en ziet 
de toekomst van het Van Eesterenmuseum met vertrouwen 
tegemoet. 

Amsterdam, 13 april 2016

Bestuur en directie van het Van Eesterenmuseum
Noud de Vreeze, Voorzitter
Hendrik Battjes, penningmeester
Anouk de Wit, directeur 
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5.2 Jaarverslag inclusief accountantsverklaring
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Bestuur - Penningmeester
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Gastvrouw; Bibliotheek
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Gids
Bestuur - Algemeen lid
P.R.
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Medewerker tentoonstelling Werk in West
Bestuur - Secretaris 
Medewerker; Gids
Gids
Gids
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Jeroen Lok
José Noort
Karin Ruisch
Kees Knobbe
Leo Tjoelker
Lieneke Meurs
Liesbeth Crommelin 
Maha van Straaten-Rahal 
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Marten Bolt
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Noud de Vreeze
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Robin Reems
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Toin van Goethem 
Truus Verboom
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Wouter de Back
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Yvonne van Beest 
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Bijzonder Buitenveldert
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Bestuur - Voorzitter
Gastheer
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Bestuur - Algemeen lid
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Bijzonder Buitenveldert
Gastheer
Gids
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Assistent techniek en IT
Bewoners Adviesgroep
Gastvrouw; Bewoners Adviesgroep
Van Eesterengesprekken Buitenveldert
Schoonmaak
Sociale Media; Webredactie
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Gids
Gastheer; Gids
Coördinator Gidsen; Technische Dienst
Gids Vaartochten; Bewoners Adviesgroep
Gids Buitenveldert; OBA-contact
Gastvrouw
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Enkele algemene noties 
1. Het Van Eesterenmuseum is geen ‘museum’ maar een 

platform voor gesprekken en activiteiten met buurtbe-
woners. De meeste bewoners van Nieuw-West zijn huur-
ders van sociale huurwoningen. Daardoor kon onder 
meer worden voorzien in de behoefte van woningcor-
poraties zoals Stadgenoot om de betrokkenheid van de 
bewoners bij hun woning en wijk te vergroten en de so-
ciale cohesie te bevorderen. Dit alles gebeurt met een 
focus op de geschiedenis en de toekomst van de Wes-
telijke Tuinsteden in Amsterdam. (De term ‘museum’ is 
vanaf de oprichting van het platform in 2010 gebruikt als 
verwijzing naar de status van ‘beschermd stadsgezicht’) 

2. Het Van Eesterenmuseum beoogt een bijdrage aan het 
woongenot van de bewoners van Nieuw -West te leve-
ren. Sociale cohesie, betrokkenheid bij ruimtelijke ontwik-
kelingen, trots op de eigen woonomgeving en belang-
stelling voor cultuurhistorisch erfgoed zijn in Nieuw-West 
niet vanzelfsprekend. Daaraan werken is vooral voor 

huurders van sociale huurwoningen van groot belang. 
Middelen daarbij zijn: elkaar ontmoeten, kennisnemen 
van wat er speelt, leren kijken naar de historische achter-
gronden van architectuur en stedenbouw uit de weder-
opbouwperiode èn een inspirerende communicatie tus-
sen bewoners en professionals uit allerlei verschillende 
disciplines met kennis van en betrokkenheid bij het be-
heer en de ontwikkeling van woning en woonomgeving.

3. Het Van Eesterenmuseum beoogt een bijdrage te le-
veren aan de kans dat oude en nieuwe bewoners zich 
hechten aan hun woonomgeving. In een buurt waar 
veel verandert, onder andere door de nieuwbouw die 
sinds begin jaren negentig is gerealiseerd, door de 
voortdurende komst van nieuwe huishoudens èn door 
een langzame maar gestage verbetering van de repu-
tatie van het gebied als Amsterdams woongebied met 
een geheel eigen karakteristiek, is werken aan sociale 
cohesie cruciaal. 

4. Het Van Eesterenmuseum is allereerst een communica-
tie-platform van en voor de bewoners van de Westelijke 
Tuinsteden, met als één van de verbindende thema’s 
het unieke en wereldberoemde erfgoed van Van Ees-
teren, die als ontwerper van het AUP (Algemeen Uitbrei-
dingsplan Amsterdam, 1935) met velen van zijn genera-
tiegenoten de basis legde voor een nieuwe vorm van 
stadsontwerp en stadsplanning. Geredeneerd vanuit 
het beheer van de sociale huurwoningvoorraad is ken-
nis van en communicatie over de actuele betekenis van 
deze nieuwe principes van stadsontwikkeling belangrijk. 
Samen met bewoners moet immers gewerkt worden 
aan beheer en onderhoud, èn aan de verdere ontwik-
keling van dit erfgoed.

5. Het Van Eesterenmuseum is een kleine organisatie, met 
een vast dienstverband voor 1,2 fte parttime medewer-
kers en ca. 80 vrijwilligers, die bijna allemaal buurtbewo-
ners zijn met verschillende taken in de Van Eesterenmu-
seumorganisatie. Dit netwerk waarborgt de verankering 
in de buurt en levert voortdurend ook ideeën op voor 
nieuwe initiatieven en activiteiten vanuit de bewoners. 
Binnen deze organisatie ontstaan steeds nieuwe vormen 

Ontwerptekening van Wim Boer voor de boulevard Noordzijde Sloterplas
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van communicatie tussen directbetrokkenen, belang-
stellenden en professionals zoals bestuurders, woning-
beheerders, ontwerpers cultuurhistorici.

6. Woningcorporaties hebben relatief en absoluut veel 
bezit in de Westelijke Tuinsteden. Van de ca. 140.000 be-
woners is meer dan 70% huurder van een sociale huur-
woning, behorend tot de doelgroep van woningcor-
poraties. Woningcorporatie Stadgenoot is de grootste 
woningeigenaar in het gebied waar het Van Eesteren-
museum is in 2010 is opgericht en waarop de activiteiten 
zijn gericht.

7. Een groot deel van dit gebied is in 2006 door het toen-
malige bestuur van het Stadsdeel aangewezen als be-
schermd stadsgezicht, het eerste beschermde naoor-
logse stadsgezicht van Nederland. Daarna werd een 
groter deel van Nieuw-West door de Minister van OCW 
aangewezen als één van de dertig ‘wederopbouwge-
bieden van nationaal belang’.

8. Vanaf begin jaren negentig is in het kader van het nati-
onale beleid voor stedelijke vernieuwing een groot pro-
gramma van herstructurering en vervangende nieuw-
bouw gerealiseerd, waarbij veel nieuwe bewoners zich 
in Nieuw-West konden vestigden. Het Stadsdeel Nieuw-
West heeft als woongebied een kwetsbare reputatie 
door de grote hoeveelheid inwoners van buitenlandse 
afkomst met een eigen geschiedenis en wooncultuur, 
èn door het relatief en absoluut grote aantal huurders 
van sociale huurwoningen met veelal lage inkomens en 
slechte perspectieven op de arbeidsmarkt.

9. Na vijftien jaar stedelijke vernieuwing zijn grote delen 
van de Westelijke Tuinsteden van karakter veranderd: in 
verschillende delen zijn meer gevarieerde woongebie-
den ontstaan en de oude voorraad sociale huurwonin-
gen speelt inmiddels een belangrijke rol als eerste stap 
in de wooncarrière van jonge huishoudens. In deze fase 
van de ontwikkeling verdienen de kansen op nieuwe 
sociaal-culturele verbanden, het stimuleren van sociale 
cohesie en een positieve betrokkenheid van bewoners 
bij hun woonomgeving de grootst mogelijke aandacht. 
Daarmee ontstaat draagvlak voor een mentaliteit van 
òns huis, ònze straat en ònze buurt in plaats van ‘die zooi 

van hullie dat ruimen ze zelf maar op’. Investeringen in 
woning en woonomgeving kunnen alleen zo rendabel 
gemaakt worden. Het Van Eesterenmuseum wil en kan 
daaraan een bijdrage leveren.

10. Woongenot wordt niet alleen bepaald door de kwaliteit 
van stenen en woningplattegronden. Het gaat ook om 
trots op je buurt, betrokkenheid bij ontwikkelingen, rela-
ties met buren en buurtgenoten, kennis van ontwikkelin-
gen en toekomstperspectieven. Het Van Eesterenmuse-
um ontwikkelt zich daarbij als platform voor ontmoeting 
en communicatie tussen bewoners en professionals.    

Voorbeelden van programma’s en activiteiten. 
Een willekeurige greep in de programma’s en activiteiten 
van de afgelopen vier jaar: 
• per jaar 10 discussieavonden met buurtbewoners en 

professionals over vraagstukken die samenhangen met 
het beheer en de ontwikkeling van woning en woonom-
geving en met de actuele waarde van het cultuurhistori-

Gastvrouw Tineke Stricker legt het AUP uit aan kinderen van de naschoolse opvang
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sche erfgoed van Nieuw-West, 
• educatieve programma’s voor basisscholen en voortge-

zet onderwijs over architectuur en stedenbouw in Am-
sterdam, in samenwerking met Arcam, Bureau Monu-
menten en Archeologie Amsterdam en het Amsterdam 
Museum,

• wandelingen en fietstochten door de buurt, gericht op 
verschillende thema’s en onder leiding van bewoners 
uit de buurten en allerlei deskundigen uit de wereld van 
erfgoed, ruimtelijk beleid en woningbeheer en stedelijke 
voorzieningen, 

• jaarprogramma over het thema Werk in West over de re-
latie tussen werkgelegenheid en de ruimtelijke structuur 
van de buurt, de ontwikkeling van een nieuwe kleinscha-
lige economie op verschillende locaties en de toekomst 
van winkels en kleine bedrijven in de plinten van woonge-
bouwen waar nu hier en daar leegstand ontstaat,              

• tentoonstellingen over de eerste bewoners van de Wes-
telijke Tuinsteden, ‘Pionieren in het zand’, de speeltoestel-
len van Aldo van Eyck, ‘Heilige Huisjes’, de kerken van 
Nieuw-West, ruimtelijke karakteristieken van Buitenvel-
dert, foto’s over de Grachten van West en Werk in West, 
geschiedenis van het Nederlandse Rijtjeshuis, plannen 
voor nieuwbouw aan de Burg. De Vlugtlaan. 

• diverse buurtfestivals zoals Sloterparkfestival, de Buurt-
camping, 24hwest, en stedelijke evenementen, waar-
aan het Van Eesterenmuseum een bijdrage levert en 
daardoor bijdraagt aan een positieve reputatie en het 
sociale en culturele klimaat van Nieuw-West, 

• beheer van een museumwoning volgens de tradities 
van goed wonen uit de jaren 50 met een informatieve 
film en een boek over Goed Wonen in de context van de 
ontwikkeling van de wooncultuur in de twintigste eeuw,  

• verhalenavond voor de eerste generatie bewoners die 
zich in de jaren 50 vanuit Nederlandse Indië in Nieuw–
West vestigden.

Noties uit het Oprichtingsmanifest mei 2010
• Met rondleidingen door de buurten van Nieuw-West en 

met exposities en lezingen willen wij een platform zijn 
voor het verhaal van de bewoners van Nieuw-West om 

zo het imago van Nieuw-West in positieve zijn te beïn-
vloeden. 

• Het ontstaan van het Van Eesterenmuseum is een voor-
beeld van de manier waarop hedendaagse stedelijke 
vernieuwing en lokale democratie hand in hand gaan. 
Toen de slopershamer in de ogen van bewoners wat al 
te wild werd gehanteerd, werd vanuit een initiatiefgroep 
van bewoners aandacht gevraagd voor de betekenis 
en de waarde van het erfgoed van Van Eesteren. Het 
eerste resultaat was de aanwijzing van een deel van 
Geuzeveld-Slotermeer tot beschermd stadsgezicht. 

• Het Van Eesterenmuseum kiest voor een energieke uit-
straling, basic, niet duur en met verwijzingen naar de 
sfeer van de jaren ‘50 toen grote delen van de weste-
lijke tuinsteden werden gerealiseerd. De ruimte van het 
Van Eesterenmuseum wordt gebruikt voor exposities en 
bijeenkomsten voor groepen tot ca. 50 personen. Deze 
ruimte is ook de uitvalsbasis voor rondleidingen en excur-
sies in Nieuw-West. 

Samenwerking met anderen   
Het Van Eesterenmuseum ontwikkelt zich tot knooppunt voor 
samenwerking tussen betrokkenen bij het woon- en leefkli-
maat in Nieuw-West: stadsdeelbestuur, woningcorporaties, 
Bureau Monumentenzorg en Archeologie van Amsterdam, 
Amsterdamse Academie van Bouwkunst, Vrienden van de 
Sloterplas, opleidingsinstellingen in Nieuw-West en een gro-
te groep vrijwilligers. Hierdoor ontstaat een sociaal netwerk 
van oude en nieuwe bewoners, communicatie met en tus-
sen professionals  en een vruchtbare voedingsbodem voor 
belangstelling voor de geschiedenis en de toekomst van de 
Westelijke Tuinsteden.

Woningcorporatie Stadgenoot krijgt als medefinancier van 
het Van Eesteren Paviljoen tenminste zes keer per jaar de be-
schikking over het Paviljoen voor bijeenkomsten met huurders 
en stakeholders. Via de Woningcorporatie zullen de huurders 
van sociale huurwoningen in Nieuw West in staat worden 
gesteld om op vertoon van een bon uit hun huurdersblad 
Stadleven gratis bijeenkomsten en activiteiten van het Van 
Eesterenmuseum te bezoeken. De programmering van acti-
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viteiten zal in de toekomst mede afstemmen moeten worden 
op aandachtspunten die voor woningcorporatie de Stadge-
noot en hun huurders van belang zijn.                 

Het beoogde Van Eesteren Paviljoen
Het beoogde nieuwePaviljoen zal worden gesitueerd aan 
de Noord-Oost-oever van de Sloterplas, waar het stadsbe-
stuur en de woningcorporaties altijd hebben gepleit voor de 
vestiging van sociaal-culturele voorzieningen. De locatie is 
centraal gelegen in de Westelijke Tuinsteden aan de oever 
van de Sloterplas die altijd een belangrijke bijdrage heeft 
gevormd en kenmerkend was voor de ruimtelijke kwaliteiten 
van Nieuw-West. 

Het Paviljoen krijgt een sober multifunctioneel karakter met 
een architectonische vormgeving die op een subtiele manier 
verwijst naar de vormentaal van de jaren vijftig. Programma 
van Eisen en ontwerp zijn nauwkeurig afgestemd op een 
budget van € 600.000,- Die investering wordt gedekt door een 
bijdrage van het Stadsdeel Nieuw-West (€ 100.000,)  een bij-
drage uit het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Amsterdam 
(€ 400.000,-) en een bijdrage van De Stadgenoot (€ 100.000,-).  

Het Bestuur van het Van Eesterenmuseum ziet in de realisatie 
van een Van Eesteren Paviljoen een kans om met meer pu-
blieke zichtbaarheid en betere faciliteiten haar ambities uit 
te bouwen in het veelzijdige programma waarvoor de afge-
lopen jaren de belangstelling al groot bleek. Met een betere 
zichtbaarheid zal het ook gaan lukken om bewonersgroe-
pen, zoals de huurders van sociale huurwoningen in Nieuw-
West waarvan velen de weg naar het Van Eesterenmuseum 
nog niet wisten te vinden, alsnog te bereiken.

Noud de Vreeze, voorzitter van het Van Eesterenmuseum, 
Amsterdam, woensdag 25 februari 2015  
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In de gesprekken over het Van Eesterenpaviljoen (april en 
mei 2014) opperden diverse personen (vanuit corporaties, 
stadsdeel, EFL Stichting) een verbreding van de koers van 
het museum. Het museum kan zich op meer thema’s en ge-
bieden richten dan alleen het cultuurhistorisch erfgoed van 
Van Eesteren en Nieuw-West. Een verbreding kan de positie 
van het museum verder verstevigen, zowel richting subsidie-
gevers als het publiek. Het museum kan met een verbreding 
ook meer bezoekers trekken (3500 in 2013; vergelijk Museum 
Het Schip dat in 2013 20.000 bezoekers trok). Maar de meest 
essentiële vraag voor de inhoudelijke koers is natuurlijk wat 
voor een museum het Van Eesterenmuseum eigenlijk wil zijn. 
Er zijn verschillende varianten voor een verbreding van de 
koers. Een nieuw Paviljoen aan de Sloterplas maakt een ver-
breding van de koers mogelijk en noodzakelijk. Overigens is 
van verbreding in thematiek al sprake bij programma’s en 
ook bij de Van Eesterengesprekken en dat wordt ook gecon-
tinueerd bij de jaarprogramma’s. Hieronder volgt een korte 
beschrijving van een aantal opties voor een inhoudelijke 
verbreding van het museum, zoals die aan de orde zijn ge-
komen tijdens de gesprekken over het nieuwe Paviljoen. Het 
kan gaan om een verbreding: 

• geografisch (behalve Nieuw-West heel Amsterdam en 

wellicht heel Nederland),
• in thematiek (naast architectuur en stedenbouw ook 

toegepaste kunst en fotografie), 
• met populaire cultuur uit de jaren vijftig en zestig 
• in de tijd (naast historie ook de actualiteit van de stede-

lijke vernieuwing) 
• met bewonings- en migratiegeschiedenis
• met horeca en recreatie als onderdeel van het rondje 

Sloterplas 
• verhuur van ruimte 

Verbreding kan ook verwatering van het profiel betekenen. 
Verbreding heeft alleen zin als het ook het profiel en de repu-
tatie van het Van Eesterenmuseum versterkt. De vraag is dan 
ook wat het museum wel gaat doen en wat niet. 

Ten eerste is er de geografische verbreding richting naoor-
logse stedenbouw en architectuur in het algemeen (AUP, 
maar ook Nederland en internationaal). Met het nieuwe Pa-
viljoen positioneert het museum zich in het hart van Nieuw-
West en het ligt voor de hand dat we ons niet alleen richten 
op Slotermeer, maar op heel Nieuw-West (en Buitenveldert). 
Een verbreding betekent dat het museum het Amsterdamse 
museum kan worden voor de naoorlogse stedenbouw en 
architectuur. De vraag is alleen waar de grenzen liggen van 
de geografische verbreding. Alleen het AUP of heel (naoor-
logs) Amsterdam? Maar ook tentoonstellingen en debatten 
over andere Nederlandse en buitenlandse naoorlogse wij-
ken komen in zicht, mits er een relatie te leggen is met het 
AUP en Van Eesteren. 

Ten tweede is er de thematische verbreding richting en toe-
gepaste kunsten (zoals meubels) en fotografie, wat eigenlijk 
ook al gebeurt met de tentoonstelling over het rijtjeshuis. Om 
hogere bezoekersaantallen te krijgen zou het museum zich 
kunnen richten op een breder publiek dan alleen de men-
sen met een interesse in Van Eesteren. Museum Het Schip 
stelt kunstnijverheid uit de periode 1910-1930 tentoon en gaat 
straks stijlkamers inrichten in het naastgelegen schoolge-
bouw (Amsterdamse School Museum). Museum Het Schip 
leent zich wel meer voor stijlkamers dan het nieuwe Paviljoen 
aan de Sloterplas. Ook het Bauhaus in Dessau kan dankzij z’n 
architectuur goed inspelen op de belangstelling voor mo-
derne architectuur én design. Een nadeel van het nieuwe 
Paviljoen aan de Sloterplas is dat het nieuw gebouw is, waar-
door de sfeer van de jaren vijftig en zestig ontbreekt. 

De Nachtsalon tijdens Museumn8 over cultuur als aanjager van stedelijke ontwikkeling
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De derde verbreding is met de populaire ‘low culture’ van 
de jaren ‘50 en ‘60 en dat is een onderwerp dat vanwege 
het nostalgische gehalte zich in een toenemende popula-
riteit mag verheugen. Het Stadsmuseum Zoetermeer heeft 
zich bijvoorbeeld gericht op de populaire cultuur uit de jaren 
zestig en zeventig. Een apart kastje in het museum is gewijd 
aan verzamelingen van bewoners. In het openluchtmuseum 
in Bokrijk in België is een deel gericht op de jaren zestig, met 
authentieke decors, van supermarkt tot cinema, van kapsa-
lon tot tankstation. Nog een optie is het inrichten van een 
buurtwinkel in de stijl van en met spullen uit de jaren ‘50. 

De vierde verbreding is die richting een informatie- en ten-
toonstellingscentrum voor stedelijke vernieuwing, kortom 
richting de actualiteit. Verschillende gesprekspartners (Mau-
rits de Hoog en Gerard Anderiesen) benadrukten deze koers 
aangezien Nieuw-West de komende jaren in transitie blijft. 
Er is nu geen plek in Nieuw-West waar nieuwe projecten te 
zien zijn en bediscussieerd kunnen worden (van renovatie-
projecten, zelfbouw, nieuwe studentencomplexen tot nieu-
we appartementencomplexen). De vernieuwing is minder 
grootschalig dan in de afgelopen tien jaar, maar gaat toch 
op diverse manieren door. Daarom is het belangrijk en infor-
matief om zowel een terugblik te bieden op tien jaar stede-
lijke vernieuwing als in te spelen op huidige en toekomstige 
plannen. Dat kan via een permanente tentoonstelling en 
een maquette (bijvoorbeeld op de schaal van heel Nieuw-
West met daarop alle vernieuwingsprojecten). Het kan ook 
een plek worden waar woningen in de verkoop gaan en 
partijen informatie bieden. Mogelijk kan dit ook een bijdrage 
leveren aan de exploitatie van het museum. Hieraan gekop-
peld is een verbreding als ‘Pakhuis De Zwijger’-achtig debat-
centrum voor Nieuw-West. Met name de debatten over ruim-
telijke en sociale ontwikkelingen in de stadsdelen buiten de 
ring zouden een plek in ons museum kunnen krijgen. 

Ten vijfde is genoemd een museum voor bewonings- en 
migratie- en integratiegeschiedenis. Met een ‘belevingsmu-
seum’ kan een breed publiek worden bereikt. Vergelijkbare 
musea in het buitenland zijn het Tenement House in Glas-
gow, het Tenement Museum in New York en het Museum of 
Immigration and Diversity in de Londense wijk Spitalfields. 
Maar eigenlijk valt ook de museumwoning hieronder. Be-
woning versus migratie- en integratie zijn twee verschillende 
onderwerpen. Het verhaal over de bewoningsgeschiedenis 
is goed te combineren met dat van de architectuur en ste-

denbouw. De bewoningsgeschiedenis omvat ook de po-
pulaire cultuur van de jaren ‘50 en ‘60. Bestuurder Baadoud 
suggereerde als mogelijke koers het thema migratie. Migra-
tiegeschiedenis snijdt wel een heel ander onderwerp aan 
dan de naoorlogse architectuur en stedenbouw. Het is lastig 
(maar niet onmogelijk) te vertellen naast het verhaal over 
de ruimtelijke ontstaansgeschiedenis en het kan de positie 
van het museum richting subsidiegevers en nieuw publiek 
(allochtoon, jong, educatie) versterken. De vraag is nog of 
migratie een onderwerp is waar in het Paviljoen permanente 
aandacht aan geschonken moet worden of dat het meer 
een thema is voor tentoonstellingen. Het Nieuw Land Muse-
um in Lelystad besteed oa. in tentoonstellingen aandacht 
aan de migratiegeschiedenis van de polders.

De zesde verbreding is die met horeca en met activiteiten 
als onderdeel van het rondje Sloterplas (verhuur fietsen en 
skates, museumboot, etc.). Dat is niet direct een inhoudelijke 
verbreding voor het museum, maar door de ligging van het 
Paviljoen aan het recreatieve rondje Sloterplas ontstaat er 
wel nieuwe gelaagdheid aan betekenissen voor het muse-
um. Ten eerste door ook in te spelen op thema’s als groen 
en duurzaamheid. Ten tweede door de publieke betekenis 
die het Paviljoen kan krijgen. Er kunnen straks ook mensen 

Piet Mondriaan, Compositie in kleur B, 1917 (Kröller-Müller Museum) 



41

binnen wandelen die er niet in eerste instantie komen voor 
een tentoonstelling, maar om er een kop koffie te drinken. Er 
kan op die manier ook een ander publiek (ook allochtoon) 
kennis maken met het museum, dat als publieke ruimte zelfs 
verder versterkt kan worden met buurtactiviteiten (waaron-
der cultuureducatie), werkplekken voor zzp’ers, een leesta-
fel. Omdat het horecadeel straks gekoppeld zal zijn aan het 
museum is het de vraag hoe het museum optimaal kan in-
spelen op de ligging in het Sloterpark. Zonder een zelfstandi-
ge horeca-exploitant vraagt deze verbreding om een grote 
inzet van vrijwilligers om een paar dagen per week open te 
zijn (in ieder geval op zaterdag en zondag + minimaal een 
doordeweekse dag). 

De zevende verbreding is die met de verhuur van ruimten 
voor debatten, vergaderingen en presentaties. Er blijkt be-
hoefte aan een dergelijke ruimte op een mooie locatie aan 
de Sloterplas. 

Tot slot – maar niet vallend onder de noemer van verbreding 
– kan de stedenbouw en architectuur in Nieuw-West meer 
onderdeel gemaakt worden van marketing en hebbedin-
getjes, bijvoorbeeld door een serie ansichtkaarten van de 
‘parels’ van Nieuw-West te maken. Van de iconen in Nieuw-
West zijn geen ansichtkaarten verkrijgbaar. In Museum Het 
Schip daarentegen is een hele reeks ansichtkaarten te koop 
en er is zelfs een hele serie suikerzakjes met beeltenis van Het 
Schip gemaakt. De winkels in de musea – met publicaties en 
hebbedingetjes - zijn belangrijke trekpleisters. 

De mogelijke verbredingen roepen de vraag op wat voor een 
museum we willen zijn. Het een sluit het ander niet uit. Er zijn di-
lemma’s qua thematiek. Ook belangrijk is waar het Paviljoen 
aan de Sloterplas zich voor leent qua ruimte en beleving. Pro-
fileert het museum zich als het Amsterdamse museum voor 
naoorlogse stedenbouw & architectuur (en design) inclusief 
de actualiteit van de stedelijke vernieuwing of gaat het zich 
ook richten op bewonings- en migratiegeschiedenis? 

Ivan Nio, 14 oktober 2014  




