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VOORWOORD 
 
Het Van Eesteren Museum is in 2010 opgericht om een breed publiek te confronteren 
met ideeën over moderne stadsontwikkeling. Vanaf de jaren dertig speelde Cornelis 
van Eesteren, ontwerper van het AUP, daarin een centrale rol. Met een focus op zijn 
gedachtegoed en dat van zijn generatiegenoten wil het Van Eesteren Museum een 
bijdrage leveren aan het debat over de traditie en de toekomst van vroeg-naoorlogse 
woongebieden in Amsterdam en elders. Sinds de oprichting is op verschillende 
manieren ervaring opgedaan met de programmering en organisatie van 
tentoonstellingen, debatten, excursies en publicaties, gericht op professionals uit de 
wereld van stedelijke ontwikkeling én gericht op andere belangstellenden, met name 
Amsterdammers uit de Westelijke Tuinsteden en Buitenveldert. Daarbij is een 
organisatie ontstaan die gebaseerd is op de inzet van ca. tachtig vrijwilligers en een 
kleine staf met betaalde medewerkers.  
 
Om de komende jaren de activiteiten van het Van Eesteren Museum verder uit te 
bouwen moet gewerkt worden aan een verbreding van de programmatische en 
financiële grondslagen. De nieuwe omgeving het Van Eesteren Museum, het Van 
Eesteren Paviljoen aan de Sloterplas, zal vanaf de zomer van 2017 daarvoor de 
kansrijke context vormen. Vier jaar na het beleidsplan 2012-2016 is het tijd voor een 
nieuw perspectief met nieuwe ambities. Daarmee is in 2016 een begin gemaakt. 
Naast nieuwe inhoudelijke en programmatische accenten, zal ook de interne 
organisatie moeten worden verstevigd.  
 
Voor wat betreft de reguliere activiteiten volgde het Van Eesteren Museum in 2016 
het activiteitenprogramma dat begin 2015 was vastgesteld voor twee thema’s als 
focus voor de programmering gedurende twee opeenvolgende jaren: ‘Werk in Nieuw-
West’ en ‘Groen in Nieuw-West’. Voor beide thema’s zijn tentoonstellingen en 
bijeenkomsten georganiseerd, die vanuit verschillende invalshoeken actuele 
ontwikkelingen belichtten, vanuit een historische context en gericht op de toekomst.  
 
Daarnaast begon het nieuwe paviljoen aan de Sloterplas zodanig concrete vormen 
aan te nemen dat gedurende het hele jaar ook allerlei discussies plaatsvonden over 
de toekomstige positionering van het Van Eesteren Museum, over de kansen voor 
nieuwe activiteiten, en zelfs over de inmiddels vertrouwde naam ‘Van 
Eesterenmuseum’ werd in een aantal bijeenkomsten kritisch gediscussieerd. Een 
definitief besluit daarover is eind 2016 nog niet genomen, maar er was bij sommigen 
wel steeds sprake van een zekere twijfel of de titel ‘Van Eesterenmuseum’ wel 
duidelijk genoeg aangeeft waar we voor staan.               
 
In 2016 kon, na vier jaar intensieve voorbereiding, overeenstemming worden bereikt 
over het plan voor een nieuw Van Eesteren Paviljoen aan de Sloterplas. Het bestuur 
van het Van Eesteren Museum heeft na intensief overleg met alle betrokkenen en 
een positief oordeel van de welstandscommissie in het laatste kwartaal van 2015 een 
omgevingsvergunning aangevraagd voor een nieuw te bouwen paviljoen aan de 
noordoever van de Sloterplas, Noordzijde 31. Deze vergunning is begin 2016 
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verleend. Het bestuur is ervan overtuigd dat daarmee in de tweede helft van 2017 
een nieuwe fase in de ontwikkeling van het Van Eesteren Museum van start kan 
gaan: een nieuw onderdak met moderne faciliteiten op een unieke locatie in het hart 
van Nieuw-West biedt kansen voor nieuwe programma’s en activiteiten, waarmee 
nog beter dan voorheen de ambitie kan worden waargemaakt om een spraakmakend 
platform te zijn voor alle belangstellenden in de geschiedenis van dit bijzondere 
stadsdeel en voor alle betrokkenen bij actuele en toekomstige ontwikkelingen.  
 
Amsterdam,  mei 2017 
Noud de Vreeze, voorzitter, en Anouk de Wit, directeur          
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1. Activiteiten en projecten 
 
1.1 Jaarproject “Werk in West”(2015-2016) 
1.2 Jaarproject “Groen in West”(2016-2017) 
1.3 Debatten en informatieavonden 
1.4 Thematische wandelingen, fietstochten, bus- en vaartochten 
1.5 De Museumwoning 
1.6 Het educatieprogramma 
1.7 Incidentele projecten en activiteiten 
1.8 Fotografieworkshop Portret van West  
1.9 Autobiografie van ir. Max van den Berg  
1.10 De boekencollectie van Benno Premsela en Friso Broeksma 
 
 
1.1 Jaarproject: ‘Werk in West’  (2015-2016) 
In 2015 en 2016 volgde het Van Eesteren Museum de programmering van twee grote 
thema’s, ‘Werk in West’ en ‘Groen in West’, waaromheen diverse activiteiten werden 
gepositioneerd, zoals wandelingen, lezingen en tentoonstellingen.  
 
In 2015 begonnen we met ‘Werk in West’. Met dit project wilden we een overzicht 
geven van het ontstaan en de ontwikkeling van de werkgebieden en de 
werkgelegenheid in Amsterdam Nieuw-West en de nabije omgeving, op ruimtelijk en 
sociaal niveau. Hoe onverwacht divers dit werk is, en hoe onverwacht dit Nieuw-West 
maakt, dat hebben we in een manifestatie voor het voetlicht gebracht. 
We wilden de continuïteit en de veranderingen laten zien in het type werkgelegenheid 
en de locaties van deze werkgelegenheid. Zo konden we een aantal 
veronderstellingen over werk in Nieuw-West nader onderzoeken.  
 
Want waar nog niet zo lang geleden bij IBM de typemachines werden geproduceerd, 
veroveren inmiddels de start-ups en de zelfstandige ondernemers de wereld én hun 
boterham bij bijvoorbeeld 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. Verrassend omdat de tuinsteden traditioneel gezien 
worden als woonwijken waar op wonen en lokale gemeenschapszaken na weinig 
gebeurt. Tegen de achtergrond van dit overkoepelende verhaal organiseerde het Van 
Eesterenmuseum 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 
ontwikkelingen in economie, arbeidsmarkt en maatschappij.  
 
Expositie 
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Vanaf maart 2015 werd van start gegaan met een reeks verkennende Van Eesteren 
Gesprekken en werd in excursies aan de slag gegaan met het thema ‘Werk in West’. 
Deze verkenning mondde uit in een gelijknamige tentoonstelling die het 
overkoepelende verhaal van werken in West schetste in opeenvolgende tijdperiodes:. 
1930, 1960, 1975, 2000,en 2015. Voor elk tijdvak werd onderzocht welke branche 
dominant aanwezig was en welke ontwikkelingen waren op werkgebied.  
Op kaarten, die in samenwerking met de afdeling Ruimte en Duurzaamheid van de 
gemeente Amsterdam werden gemaakt, was de ontwikkeling en de ruimtelijke 
invloed van die branches goed af te lezen. De kaarten werden gemaakt door Janine 
Loubser, werkzaam bij We Play the City en een vrijwilliger van het museum die stage 
mocht lopen bij de gemeente en daar begeleid werd door Eric van der Kooij, toen 
projectleider Stad in Balans. 
Rondom de kaarten werden de ontwikkelingen ook geschetst in korte teksten, en 
verbeeld met oud en nieuw fotomateriaal. Bewoners en werkenden vulden deze 
scrapbook expositie aan. Met foto’s uit hun eigen fotoalbums, maar ook met 
bijvoorbeeld hun diploma’s. Daarnaast draaiden er een aantal filmpjes: over 
tuindersfamilie Stricker bijvoorbeeld, en de havens van Amsterdam. 
Deze tentoonstelling was te zien van 4 november 2015 tot en met 30 maart 2016 en 
markeerde het programmatische begin van het Van Eesterenmuseum in het jaar 
2016. 
 

 

 
 
De expo Werk in West in het museum 
 
 
Met installatie World Wide Nieuw-West 
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Ook presenteerden we in het museum 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 ontwikkeling. Het kunstproject maakt het goed 
functionerende ontwerp 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 installatie uitgebreid met interviews en portretten van 
ondernemers aan de Johan Huizingalaan en de Burgemeester De Vlugtlaan. Deze 
reeks filmportretten bracht ondernemers uit deze grote straten in beeld. Vol verhalen 
over producten en ondernemerschap uit de winkelstrips dus die al meer dan 60 jaar 
geleden ontworpen zijn door de stedenbouwkundige Cornelis van Eesteren. De 
installatie World Wide New West toont de ondernemers in een mondiale context; de 
hele wereld is terug te vinden in Nieuw-West. 
 
Filmportretten van ondernemers 
Tot eind maart 2016 waren in de installatie in het museum, en online, filmportretten te 
zien van ondernemers van de Burgemeester de Vlugtlaan, Johan Huizingalaan en de 
Osdorper Ban. 
 
Verhalenvoorstelling 60 jaar Werk in Nieuw-West 
Tijdens de 24H van West organiseerde het Van Eesteren Museum een voorstelling   
met verhalen over 60 jaar Werk in West. Drie generaties vertellen over werk en 
passie, met als decor de expositie Werk in West. 
Van groot bedrijf tot broedplaats, van tuinbouw tot krantenwijk, van thuiswerk tot 
dansschool; de vertellers nemen het publiek mee in de wereld van de bouw, de 
kantoren, de haven, de winkels, het groen, de horeca, en de vele zichtbare 
en onzichtbare nieuwe bedrijfjes. 
In 60 jaar Werk in West vertelden oude en jonge mensen over allerlei soorten betaald 
en onbetaald werk, over wat ze aan hun werk beleven, over brood op de plank of 
over hun zoektocht naar werk en over hun dromen en passie. 
 Een aanstekelijke vertelvoorstelling onder leiding van Anne van Delft. Na afloop van 
de voorstelling was er ruim gelegenheid om vragen aan de vertellers te stellen en 
verhalen met elkaar te delen.  
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1.2 Jaarproject “Groen in West” (2016) 
Het onderzoek naar werkgebieden ging naadloos over in onderzoek naar Groen in 
West, want in veel van de groengebieden vinden economische activiteiten plaats. 
 
Als leidraad werd gekozen voor een quote: 
 
‘De planten vechten om hun bestaan in de grote, wijde stad, waar veel wind is, maar 
op een goede dag zien we ineens dat het gelukt is, en dat boom en plant zich 
ontplooien om in het stadsbeeld mee te gaan spelen.’ 
 
Het is 1961, de lente is begonnen. Stedenbouwkundige Jakoba Mulder beschrijft de 
aanleg van de Westelijke Tuinsteden in het vakblad Werk in Uitvoering, de 
gemeentelijke uitgave van de Dienst Publieke Werken. De eerste bomen staan in de 
aarde, er is 1.000 ha bouwgrond opgespoten, qua omvang gelijk aan Enschede of 
Tilburg. De groene openbare ruimtes zijn ingetekend; zij heten dan nog 
‘ontspanningsgebieden’, om de bevolking te dienen. Die jonge boompjes van toen 
zijn nu volwassen bomen van soms 50 of 60 jaar oud. De Tuinsteden zijn 
daadwerkelijk groen geworden. 
 
De verkennende expositie ‘Het Groen en de Tuinsteden’ verdiepte zich in de 
gedachten achter al dit groen. Wat zijn de mogelijkheden de bestaande groene 
omgeving te verbeteren en aan te passen? Jakoba Mulder had vanaf 1930 stevig de 
regie in handen over de vormgeving en uitvoering van de groenvoorzieningen. Mien 
Ruys legde er prachtige tuinen aan. Hoe staan die er vandaag de dag bij? Als 
tuinstadkind en ontwerper laat Annemieke Langendoen van Hollandsgroen zien hoe 
de gemeenschappelijke tuinen beheerd worden. Pieter Boekschooten gaat in op de 
‘stadsjungles’ Het Ruige Riet (Sloterpark) en de landschapsparken Bretten en 
Oeverlanden-Noord. Yttje Feddes laat overtuigend zien wat de groene kracht van 
Amsterdam Nieuw-West is. Het groen, dat door bewoners hoog gewaardeerd en 
gekoesterd wordt. Mevrouw Kuiters in 1956: „Komt u maar kijken.” En wij daar, met 
onze bloemenrijkste blik, over het balkonhekje met de was aan de achterkant 
gebogen naar de twee tuintjes, die de eerste prijs van honderd gulden moeten delen, 
toegekend door het comité Slotermeer Tuinen Bloemenstad. 
De tentoonstelling opende in oktober 2016 en was tot eind maart 2017 te zien. Een 
tweede versie van de expositie kwam te hangen op de nieuwe werklocatie van de 
gemeentelijke afdeling Ruimte en Duurzaamheid in het Tuinstadhuis, die werd 
geopend tijdens de ontvangst van directie en medewerkers van deze rve door het 
voltallige Dagelijks Bestuur van Nieuw-West op de tweede verdieping van dit 
markante wederopbouwgebouw aan Plein ‘40-‘45. 
 

 
1.3 Debatten en informatieavonden 
Het Van Eesteren Museum wil het platform zijn voor het debat over de toekomst van 
Nieuw-West, een informatiecentrum over de geschiedenis én de toekomst van de 
Westelijke Tuinsteden van Amsterdam. De Van Eesteren Gesprekken zijn nog 
steeds een belangrijke vaste activiteit in de vormgeving van deze dubbele ambitie. 
Het eerste Van Eesteren Gesprek vond plaats in het najaar van 2010, inmiddels zijn 
we toe aan nr. 60 in de reeks. In de loop van 2016 werden, tegelijk met twee 
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opeenvolgende tentoonstellingen over ‘Werk in West’ en ‘Groen in West’, 8 
gesprekken georganiseerd. Overigens werden in het kader van beide thema’s ook 
excursies en gesprek op locatie georganiseerd in bijvoorbeeld de Tuinen van West. 
(Zie par.: 1.2 ) 
Sinds 2012 worden van alle Van Eesteren Gesprekken verslagen gemaakt, die online 
worden gepubliceerd. Inmiddels zijn op de website onder het kopje Van Eesteren 
Gesprekken ruim vijftig verslagen te vinden. De verslagen van de laatste gesprekken 
in 2016 zijn nog in bewerking. 
 
   
 Van Eesteren Gesprekken in 2016 

48 ZZP-ers in NW, W. van der Heide 

49 Informeel werk in NW Tobias Krassenberg en Diana Krabbendam50 Koers 2025, 
Ruimte voor de Stad, M. de Hoog  

51 Groen voor iedereen, Amsterdamse Bos, Sloterpark en Sloterplas, J. van der 
Werf,  

52 Toekomstbestendige Airey-woningen, R. Baltussen en J. Schilt 

53 Kansen voor Groen in NW, ir. Yttje Feddes: 

54 Realisatie en onderhoud van Groenprojecten in NW, A. Langendoen 

55  De Stadswildernis, P. Boekschoten en Ph. Van der Vliet 

 
Gesprek 48 Zzp-ers in Nieuw-West:. 
Meer nog dan Amsterdam, huisvest Nieuw-West relatief veel kleine zelfstandigen. 
Zo’n 75% van de bedrijven in Nieuw-West is een éénpitter, de zogeheten 
Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP’ers). Wat is er in het stadsdeel voor hen 
geregeld om te kunnen excelleren? Tijdens het Van Eesterengesprek #48, op 
woensdag 20 januari 2016 gingen we in gesprek over de vernieuwende en flexibele 
kantoorconcepten in Nieuw-West.  

Van B.Amsterdam, waar nog niet zo lang geleden de typemachines werden 
geproduceerd bij IBM, en nu de zelfstandige ondernemers en start-ups de wereld én 
hun boterham veroveren. Andere voorbeelden zijn ‘Nest. Werkplekken voor groeiers’ 
in het voormalige hoofdkantoor van Sanoma, of MOMA&CO Amsterdam in het GAK-
gebouw. Het zijn veelal panden die (meestal tijdelijk) een tweede leven hebben 
gekregen. In de binnenstad is (bedrijfs)ruimte schaars, zelfs nu 16% van de 
Amsterdamse kantoren leeg staat. Die leegstand zit wel nog op Sloterdijk en elders in 
Nieuw-West. Tot Nature desks’ van Wieke van der Heide. trendwatcher / 
management consultant bij Boer en Croon, nu co-owner van White Label 
Amsterdam. Als het aan haar ligt komen er straks aan de Sloterplas werkplekken in 
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de open lucht. Omdat de fysieke omgeving een belangrijke rol speelt in het 
werkplezier en de effectiviteit van mensen wil Wieke buiten werken mogelijk maken. 
Ook sprak zij over de trends die zij constateert op het gebied van flexwerkconcepten 
in de stad.  
En wat zijn de mogelijkheden voor de thuiswerker? Is er meer behoefte 
aan ontmoetingsplekken zoals Coffeemania (Slotervaart en Slotermeer) of 
Buongiorno Espresso (Osdorp en Oud-West)? Ron Geurts, barista en eigenaar van 
Coffeemania, vertelde waarom hij koos voor Slotervaart als startpunt voor zijn 
koffieketen.  

Van Eesteren Gesprek # 49: informeel werk 
Op 24 februari organiseerde het Van Eesteren Museum, binnen het programma 
Werk in West, een gesprek over informeel werk in Amsterdam Nieuw-West. Wat 
verstaan we precies onder informeel werk? Hoe informeel én formeel is dit type werk 
eigenlijk georganiseerd? Kunnen we als maatschappij wel zonder of is het juist een 
pijler van een nieuwe ‘ruileconomie’? Wat betekent het voor de stedelijke inrichting? 
Deze en andere vragen komen aan de orde tijdens het Van Eesteren Gesprek. “Als 
je mijn schort naait, dan leer ik je smeden”  
Met als gast Tobias Krasenberg, mede-oprichter van Buurtwerkplaats Noorderhof, 
waar een informele economie is ontstaan. Veelal gebaseerd op wederdiensten.  
Lokale netwerken 
Ook kwam Diana Krabbendam van The Beach spreken, over hoe nieuwe vormen 
van werk voortkomen uit lokale netwerken. Mensen vergeten soms wat ze kunnen, 
hun dromen vervagen. Door plekken te creëren waar mensen samen kunnen maken, 
wordt de drempel lager. Dat samen maken is precies waar The Beach op uit is, en 
goed in is. 
 
Jubileumeditie! # 50ste Van Eesteren Gesprek over Koers 2025 
Ruim vijf jaar terug initieerde oud museumvoorzitter Maurits de Hoog het fenomeen 
Van Eesteren Gesprek. Op 12 mei 2016 beklom hij ons podium voor het 50ste Van 
Eesterengesprek, ditmaal, over Koers 2025 – Ruimte voor de stad. Met Koers 2025 
formuleert de gemeente de ambitie om de komende tien jaar 50.000 woningen te 
realiseren. ‘Rustig wonen gaan we niet meer doen.’ Het verslag van het 50e Van 
Eesterengesprek, de jubileumeditie, staat online. Naar aanleiding van dit gesprek 
werden we ook geïnterviewd door het Parool die een serie maakte over de 
Koersplekken in de stad. 
 
Van Eesteren Gesprek # 51: Groen voor iedereen 
  Het AUP van 1934 had niet alleen tot doel om de stedelijke bebouwing uit te 
breiden, maar ook een goed evenwicht te bereiken tussen de stad en het groen. Wat 
betekent Koers 2025 voor dit ideaal dat Van Eesteren voorstond? 
Architectuurhistoricus Jouke van der Werf ging tijdens het Van gesprek op 30 juni in 
op de geschiedenis en het huidige gebruik van het Amsterdamse Bos. Ook stond hij 
stil bij het Sloterpark en de Sloterplas, waarnaar hij op dat moment een 
cultuurhistorische studie deed. 
 
Van Eesteren Gesprek #52: de Aireywoningen 
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Het 52e Van Eesteren Gesprek donderdagavond 22 september stond in het teken 
van de Aireywoningen, en het behoud van modern erfgoed. Sprekers waren architect 
Ron Baltussen en architectuurhistoricus Jeroen Schilt. Met betrokkenheid van de TU 
Delft en hun studenten die op dat moment ook exposeerden in het museum. 

Van Eesteren Gesprek 53: De groene kracht 
Wat voor stad hadden de ontwerpers halverwege de vorige eeuw voor ogen; wat 
kwam ervan terecht en hoe kun je de groene eigenschappen benutten en versterken 
bij de huidige stedelijke vernieuwingen? Op 27 oktober vertelde Yttje Feddes 
hierover. Zij is landschapsarchitect. Mede-oprichter van bureau Feddes/Olthof 
landschapsarchitecten en welbekend met de Westelijke tuinsteden, onder meer als 
auteur van een aantal boeken.  
 
Van Eesteren Gesprek #54 over binnenhoven 
De Westelijke Tuinsteden zijn rijk aan groene binnenhoven. Groenbedrijf Van der Tol 
speelt sinds jaar en dag een grote rol. Gastspreker op 24 november was ontwerpster 
Annemieke Langendoen, opgegroeid als Tuinstadkind in Osdorp. 
 
Van Eesteren Gesprek #55: de Stadswildernis 
Gastspekers tijdens het Van Eesterengesprek #55 op donderdag 15 december 
waren landschapsarchitecten Pieter Boekschooten en Philomene van der Vliet. Ze 
vertelden over de ruige groengebieden in Amsterdam Nieuw-West. 
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1.4 Thematische  excursies  
 
Bij de jaarthema’s en ook bij de Van Eesterengesprekken werden door  het museum 
onder de inspirerende leiding van bestuurslid Pieter Boekschooten diverse excursies 
georganiseerd. 
 
Op wereldreis in De Vlugtlaan 
Op zaterdag 30 januari gingen we langs bij de ondernemers aan de Burgemeester 
De Vlugtlaan. Stuk voor stuk bijzondere ondernemingen, met een eigen specialisatie 
en verhaal. Met Marjolijn Boterenbrood als ‘reisleider’ maakten we tijdens deze 
bijzondere excursie een kleine wereldreis. 
 
Tijdlijn van de bedrijvigheid in West 
Op vrijdag 18 maart 2016 gingen we op excursie langs oud en nieuw werk in 
Amsterdam Nieuw-West. We gaven vast een kleine tijdlijn van de bedrijvigheid in 
West. Nu veroveren de start-ups en de zelfstandige ondernemers de wereld én hun 
boterham in Nieuw-West. Dat het vroeger anders ging op werkgebied ontdekte je 
tijdens de eenmalige excursie op vrijdag 18 maart met aansluitend een rondleiding 
door en borrel in B. Amsterdam. We startten in het museum met een introductie bij de 
expositie Werk in West. 
 
Fietsexcursie vrijdagmiddag 22 april 2016 door de Tuinen van West 
ontdekt de groene geheimen van de stad! 
Deze middag reden we langs oude en nieuwe (semi-)agrarische bedrijven in de 
polders en de tuinen van Nieuw-West. We begonnen bij de Fruittuin van West, een 
biologische fruitkwekerij met winkel, café en terras, waar bezoekers ook zelf hun fruit 
kunnen plukken en eieren rapen. De eigenaar verzorgde een korte rondtoer door de 
boomgaard. 
Daarna bezochten we onder meer de Stadstuin – waar getuinierd wordt met hulp van 
de Tuinbutler – en reden we langs het Fluisterbos en het Nieuw-Bijenpark. Bij 
Brouwerij De 7 Deugden legde de brouwer uit wat er komt kijken bij het maken van 
hun speciale bieren. Onderweg kwam je meer te weten over hoe er al sinds de 
middeleeuwen wordt gewerkt in dit gebied. In de Lutkemeerpolder zagen we het 
contrast tussen oude en nieuwe ontwikkelingen. We sloten de middag af met een 
lekker drankje op een bijzondere locatie: de Boerderij de Boterbloem.  
Landschapsarchitect Pieter Boekschooten was gids en samensteller van deze 
excursie. Hij werkte zelf jarenlang aan de Tuinen van West en legt tijdens de excursie 
uit hoe het gebied is ontstaan en wat het tot zo’n bijzonder deel van Amsterdam 
maakt. 
De fietsexcursie is het afsluitende deel van het programma ‘Werk in West’ en tevens 
het begin van het jaarthema ‘Groen in West’. 
 
Vrijdagmiddag 20 mei verkenden we al fietsend de Lutkemeerpolder en 
diverse (werk)plekken in Tuinen van West. 
We begonnen deze middag bij Herdenkingspark Westgaarde. Tijdens een korte 
rondleiding komen we meer te weten over het bijzondere, groene karakter van 
deze  begraafplaats. De excursie vervolgde met een fietstocht langs Business Park 
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Amsterdam Osdorp, opgezet door de organisatie SADC (Schiphol Area Development 
Company) samen met de gemeente Amsterdam. Het bedrijvenpark richt zich zowel 
op Schiphol als op de stad. Eromheen ligt een groen multifunctioneel 
recreatiegebied. Hier vind je een combinatie van zeer oude en nieuwe landschappen, 
van idylle en romantiek, rafelranden, kunst en cultuur, horeca, sportvoorzieningen en 
(stads)landbouw. We doorkruisten hierbij ook de Groene AS, welke om Amsterdam 
heen loopt en een groot aantal grote en kleine natuurgebieden tussen Amstelland en 
Spaarnwoude met elkaar verbindt. 
Tot slot werden we ontvangen bij firma Van der Tol, hoveniers en terreininrichters. 
Het bedrijf is in 1945 opgericht en bevindt zich van oudsher in de Westelijke 
Tuinsteden. Zij namen er een deel van de aanleg van de groenvoorzieningen voor 
hun rekening, met name de hoven van de woningbouwverenigingen. Ook vandaag 
de dag voert men het beheer en onderhoud ervan uit. Hier sluiten we de middag af 
met een klein drankje. 
Landschapsarchitect Pieter Boekschooten was opnieuw onze gids. Hij werkt zelf 
onder meer voor Tuinen van West en vertelt tijdens de excursie over het ontstaan 
van het gebied en wijst op de bijzondere eigenschappen van dit groene deel van 
Amsterdam. Het weer was dramatisch, mede daardoor deden maar vijf 
Amsterdammers mee. 
Fietsexcursie langs werkplekken in de Tuinen van West #1 
Fietsexcursie langs werkplekken in de Tuinen van West #2 
 
Dag voor de architectuur: fietstocht langs zelfbouw 
In het kader van de Dag van de Architectuur (19 juni) organiseerde het Van 
Eesterenmuseum met voormalig bestuurder Paulus de Wilt een fietstocht langs de 
verschillende zelfbouw ontwikkelingen in Nieuw-West.  
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1.5 De Museumwoning 
Ook in 2016 was de Van Eesteren Museumwoning weer de kers op de taart van ons 
museum. Daarom werden de openingstijden van de woning verruimd en gelijkgesteld 
aan die van het museum. Niet alleen op vrijdagmiddagen, maar nu ook op 
zaterdagmiddagen en de eerste zondagmiddag van de maand is de woning te 
bezoeken. Met deze verruiming van bezoekuren werden ook andere gidsen in de 
museumwoning geïntroduceerd. De coördinator van de museumwoning, Anna 
Ietswaart, kreeg zo de handen vrij voor zorg voor collectie en acquisitie van nog 
ontbrekende stukken, daar heeft zij tot eind 2016 met toewijding vorm aan gegeven. 
Vanuit de samenwerking met De Alliantie, eigenaar van de woning, is samen met de 
Stichting Vooruit in de herfstvakantie een bezoekprogramma opgezet voor kinderen 
uit de buurt dat we volgend jaar weer hopen te herhalen. 
 
Omdat de museumwoning volgend jaar vijf jaar open is, en de 
gebruikersovereenkomst met De Alliantie aan vernieuwing toe is, is in 2016 hierover 
tijdig het gesprek gevoerd teneinde de museumwoning voor het Van Eesteren 
Museum en de buurt te kunnen behouden. 
 
 
 
Film, tv, radio en krant in de museumwoning: 
De Museumwoning is regelmatig het decor voor mediaproducties. In 2016 onder 
meer voor deze. 
 
Op tv: Welkom in de jaren zestig! Herkennen jullie deze woning? Zaterdagmiddag 
‘live’ te bezoeken in Amsterdam Slotermeer en ’s avonds thuis op je beeldbuis. Het 
Van Eesterenmuseum heeft meegewerkt aan het programma ‘Welkom in de jaren 
zestig’ van omroep NTR waar Tygo Gernandt en Marc-Marie Huijbregts in de huid 
van Floris en Sindala kropen en zagen we Pim Muda en Birgit Schuurman in bed als 
John Lennon en Yoko Ono. Uitzending: vanaf 3 september, iedere zaterdag om 
18.15 uur op Nederland 3 (online terug te kijken). 
 
 De museumwoning van het Van Eesteren Museum,  was het decor van een 
interview met schrijver Rob van Essen over zijn nieuwe boek ‘Het kind van de 
verzorgingsstaat’  
 
 Hij houdt een lofzang op het rijtjeshuis, de ideale woning als je wilt opgaan in het 
grotere geheel. “Ja, die rijtjeshuizen waren op dezelfde manier ingedeeld, ’s avonds 
liepen we allemaal over dezelfde trap naar dezelfde slaapkamer. De wc-raampjes 
zaten overal op precies dezelfde plaats. Als je ziet waar de mensen vandaan 
kwamen, krotwoningen in de Jordaan, of inwonend bij hun ouders, dan was dit beter. 
De opkomst van het ruime, lichte rijtjeshuis hangt samen met die van de 
verzorgingsstaat. Hetzelfde beschavingsideaal ligt eraan ten grondslag: als we 
betere huizen bouwen, en er betere meubels in zetten, dan ontstaat vanzelf de 
nieuwe mens. Kijk, dit is ‘Goed Wonen’. Dit tijdschrift schreef voor hoe je je huis 
moest inrichten. Luchtige meubels, licht, ruimtelijk effect. Belerend, maar toch 
ontroerend.” 
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1.6 Het educatieprogramma 
In het educatieteam van het Van Eesteren Museum bestond in 2016 uit acht 
vrijwilligers met een achtergrond in het onderwijs en in de museale wereld. (Zie 
bijlage 2) In 2016 werd vooral hard gewerkt aan een nieuw educatieprogramma (zie 
par. 4.8) maar het lopende onderwijsprogramma gericht op de basisscholen liep in 
2016 uiteraard door. Het educatieteam heeft in 2016 de volgende scholen mogen 
ontvangen:  

 
17-06-2016 
De Zevensprong groep 5/6   2x 25 leerlingen 
24-06-2016 
De Zevensprong groep 5/6     2x 25 leerlingen 
08-07-2016 
De Zevensprong  groep 5   2x 15 leerlingen 
20-09-2016 
SpringHigh   2x 20 leerlingen   ( 11t/m 13 jaar ) 
 
Daarnaast kwamen ook de kinderen die in de Dobbenbuurt en de Struikbuurt 
begeleid worden door Stichting Vooruit in de herfstvakantie langs in het museum en 
in de museumwoning.  
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1.7 Incidentele activiteiten en projecten.  
 
Plannen voor West; ontwerpen met Generatie Y 
Met het project “Plannen voor West” richtte het museum zich in 2015 en 2016 op drie 
HBO- en VWO-ontwerpopleidingen, waarbij studenten van 18 tot ca 24 jaar,  
afkomstig uit verschillende landen en werkend aan hun toekomstige beroep vanuit 
heel verschillende culturele achtergronden ontwierpen aan opgaven in de Westelijke 
Tuinsteden..              
 
In het voorjaar van 2015 kon in samenwerking met respectievelijk de Academie van 
Bouwkunst in Amsterdam en met de Rietveld Academie een project worden gestart 
waarbij studenten een trimester zouden werken aan een zelf geformuleerde 
ontwerpopgave voor een zelf geformuleerd ruimtelijk probleem. Vanaf september 
2015 is op dezelfde wijze gewerkt met een groep afstudeerstudenten van de Faculteit 
Bouwkunde van de  Rietveld Academie en de TU-Delft, wat uitmondde in twee 
exposities: 
Generatie Y: Modernising Modernism van 1 april tot en met 26 juni. Negen studenten 
van de Rietveld Academie toonden hun ideeën voor nieuwe voorzieningen in de 
publieke ruimte van de Westelijke Tuinsteden. 
De tentoonstelling “Generatie Y: Housing Heritage” van 1 juli tot 30 oktober  
toonde  werk van een groep studenten van de faculteit Bouwkunde aan de TU Delft:  
nieuwe interpretaties van moderne woningbouw, met voorstellen voor zowel behoud 
als verandering van twee woningbouwklassiekers. 
Deze studenten hebben in een wat meer afgebakend opgaven-schema  gewerkt aan 
verschillende ontwerpstudies, die passen in hun curriculum en in de specialisatie van 
hun afstudeerrichting.     
 
Voor het Van Eesteren Museum kon daarmee bereikt worden dat, zij het op een 
andere wijze en met een iets andere doelgroep, gewerkt kon worden aan contacten 
vanuit het museum met jonge ontwerpers.  
De kans is groot dat voor studenten, die zich voorbereiden op een professionele 
carrière in stedelijke ontwikkelingsprocessen en ruimtelijke vormgeving, een vroeg-
naoorlogs woongebied de context van hun toekomstige werk zal zijn. In kwantitatieve 
zin gaat het om een van de omvangrijkste, in sociale zin om een van de meest 
controversiële, in cultuurhistorische zin om een van de meest betwiste en in 
ruimtelijke zin om een van de meest weerbarstige opgaven. Focus van alle 
inspanningen moet steeds zijn het waarborgen en stimuleren van gelijkmatige en 
strategische ontwikkelingen in stedelijke gebieden met een gevarieerde 
bevolkingsopbouw met veel kwetsbare huishoudens, een deels versleten 
woningvoorraad, vaak niet meer adequate commerciële voorzieningen en passende 
werkgelegenheid, een achterstand in cultuuraanbod en een openbare ruimte die 
soms saai en onherbergzaam is. Bij dit alles is het van belang de historische 
kwaliteiten, die de naoorlogse woongebieden onderscheiden van woongebieden uit 
andere periodes van de stedelijke geschiedenis en die daaraan een bijzonder 
karakter verlenen, te kennen en te koesteren.    
 
Ambities  
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Met deze omschrijving als uitgangspunt wilde het Van Eesterenmuseum studenten 
de gelegenheid bieden om kennis te nemen van de karakteristieken van de 
Westelijke Tuinsteden in Amsterdam, de specifieke ruimtelijke en sociaal-culturele 
geschiedenis, de mogelijkheden om onderscheidende kwaliteiten te beschermen en 
te optimaliseren en de opgaven om kwetsbare en ongewenste eigenschappen aan te 
pakken met ruimtelijke en sociaal-culturele interventies, die op brede 
maatschappelijke steun kunnen rekenen. 
Veel onderwijsinstellingen geven studenten in hun curriculum een opdracht om te 
werken aan een probleemstelling die gerelateerd is aan bovenstaande thema’s.  De 
probleemstellingen in het project “Werken aan West” kwamen individueel of in 
groepsverband tot stand in een overleg tussen studenten, docenten en het Van 
Eesterenmuseum.  
De uitwerking van hun opdracht werd in verschillende fasen besproken en uiteindelijk 
via een persoonlijke presentatie en een groepstentoonstelling ook voorgelegd aan 
een forum van verschillende professionals uit de praktijk van stedelijke 
vernieuwingsprocessen. Daarbij kon gebruik worden gemaakt van informatie die 
binnen het Van Eesterenmuseum beschikbaar is en waarmee de nodige ervaring is 
opgedaan: het inzetten van het netwerk van specialisten, het organiseren van 
lezingen en wandelingen, en het gebruik van een, zij het beperkte, bibliotheek. Vanuit 
de netwerken en de kennis van het Van Eesterenmuseum ontstond daarmee een 
meerwaarde voor studenten. Ze confronteerden hun werkzaamheden niet alleen met 
elkaar en met hun docenten, maar ook met direct betrokkenen die hun professionele 
ervaringen konden inbrengen in een studieuze sfeer en daarmee zinvol konden 
reflecteren op wat door studenten aan inzichten was ontwikkeld.  
De versnelling die op dit moment, na jaren van crisis en stagnatie,  in de 
voorbereiding van bouwplannen zichtbaar wordt is een belangrijk argument om de 
urgentie van dit initiatief te onderbouwen. Het project “Werken aan West” werd de 
plek zijn waar actuele stedelijke opgaven en ontwerpideeën konden worden 
gepresenteerd en besproken, als concrete context voor studieopdrachten en als input 
voor reflectie.        
       
Organisatie 
De drie scholen hebben ieder hun eigen traject doorlopen volgens hun eigen rooster 
van besprekingen, tussentijdse beoordelingen en eindresultaat. Ieder traject begon 
met een introductiecollege over Nieuw West als voorbeeld van een samenhangend 
woongebied uit de wederopbouwperiode, gebaseerd op het gedachtegoed van de 
generatie stedenbouwkundig ontwerpers rondom Van Eesteren en de CIAM. 
Modernisering van stedenbouwkundige ontwerpprincipes op basis van statistische 
analyse en prognose, open verkavelingen en een efficiënt verkeerskundig ontwerp in 
relatie tot de oude stad en de buitengebieden zijn daarbij bepalend geweest voor de 
hoofdstructuur van het AUP. In de directe woonomgeving is het groene karakter van 
tuinsteden uitgangspunt geweest, met een royale hiërarchie in groenvoorzieningen 
van parken tot binnenhoven en een strakke oriëntatie van afzonderlijke woningen op 
de zon. De woningen zelf werden onderworpen aan functionele opvattingen over 
wonen en aan de eisen die een seriematige productie van woningen, met zo veel 
mogelijk prefabricage van gebouwdelen, mogelijk zouden maken.  
Met kennis over deze principes en met verwijzingen naar de achterliggende literatuur 
en recente onderzoeken kon een start worden gemaakt met verkenningen in de buurt 
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en reflectie op een eigen probleemstelling voor een relevante ontwerpopgave. 
Gaandeweg hebben medewerkers van het Van Eesterenmuseum een rol kunnen 
spelen bij tussentijdse besprekingen. De eindbeoordeling was uiteraard een 
verantwoordelijkheid van de betrokken docenten. De drie trajecten zijn op 
verschillende momenten afgesloten met een kleine tentoonstelling van resultaten en 
met zogenaamde ‘reflectie-ontbijten’, waarbij enkele professionals vanuit 
verschillende disciplines vragen stelden en commentaar leverden op het individueel 
gepresenteerde materiaal.                    
 
Uit deze ontbijten zijn mooie relaties voortgekomen. Twee studenten hebben er zelfs 
een baan aan overgehouden.  
En lokaal bestuurder Ronald Mauer is in het stadsdeel advocaat geworden van het 
ontwerp van Isabelle Hagen van de Rietveldacademie, hij zou graag zien dat dit 
ontwerp tot een burg gemaakt gaat worden langs de Sloterplas. 
 
1.8 Fotografieworkshop Portret van West 
Zaterdag 4 juni was er de kans de fotografiekunsten te verbeteren. Onder 
begeleiding en met handige tips en tricks van architectuurfotograaf Michel Boesveld. 
Hij leerde deelnemers deze middag alle ins en outs van de camera om een mooi 
portret van West te maken.  
 
1.9 Autobiografie van ir. Max van den Berg  
18 november is in het Van Eesterenmuseum het boek ‘Jongens maak het maar 
mooi’ van Max van den Berg gepresenteerd. 
Begin 2016 jaar overleed Max van den Berg, ambtenaar en stadsontwikkelaar bij de 
gemeente Amsterdam tussen 1963 en 1986. Van den Berg studeerde onder 
professor Cornelis van Eesteren aan de Technische Universiteit in Delft en was een 
tijdlang diens student-assistent. Over die periode in zijn leven en over zijn 
kennismaking en ervaringen met Van Eesteren, vertelde hij twee jaar geleden nog in 
het Van Eesterenmuseum. Volgens Max van den Berg was Van Eesterens 
belangrijkste boodschap aan zijn studenten: denk en ontwerp altijd vanuit de 
beleving. Zorg ervoor dat je in het ontwerp iets verrassends opneemt, iets van een 
avontuur. En zorg ook dat mensen zich er thuis kunnen voelen. 
 
Afgelopen jaren schreef Max van den Berg aan zijn memoires. Zijn boek, ‘Jongens 
maak het maar mooi’ is een persoonlijk verhaal, met prachtige inzichten in de 
werkwijze van veranderende diensten en politieke verhoudingen in een turbulente tijd 
binnen de 20ste-eeuwse stadsontwikkeling van Amsterdam (Noord, Nieuwmarkt, 
vernieuwing van de Binnenstad en geplande grote doorbraken). 
Samen met Uitgeverij Thoth verzorgde het Van Eesterenmuseum de uitgave van 
Max’ memoires. Aan de start van de boekpresentatie hield Esther Agricola, directeur 
Ruimte en Duurzaamheid, een verhaal over zijn betekenis voor de stad Amsterdam. 
Paula Tanchette, weduwe van Max van den Berg nam een eerste exemplaar in 
ontvangst. 
Voorafgaan aan de presentatie was er een ontmoeting tussen jong talent (trainees) 
en oud gedienden van de gemeente Amsterdam en de familie van Max rondom het 
project Learning History(LH). Deze middag organiseerde het museum samen met de 
Amsterdamse School en Karin Selbach, trekker van het project LH waarbij van elkaar 
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geleerd wordt door het delen van verhalen en ervaringen. 
 
 
 
1.10 De boekencollectie van Benno Premsela en Friso Broeksma         
Door bemiddeling van Marinus Oostenbrink werd in 2016 een bijzondere collectie 
boeken aan het Van Eesterenmuseum geschonken: de bibliotheek van wijlen Benno 
Premsela (1920-1997), vormgever en interieurarchitect, en Friso Broeksma (1942-
2015), architect. De boeken werden geschonken door een nazaat, Caspar 
Broeksma. 
 
De uitgebreide verzameling werken over architectuur, design, kunst, en alles wat hen 
fascineerde, maakte jarenlang deel uit van hun woon- en werkhuis op het 
Prinseneiland en hun eerdere woning aan de Keizersgracht. Zij kan gezien worden 
als een bron van inspiratie voor twee creatieve, vrije geesten en voor al diegenen die 
bij hen op bezoek kwamen of met hen samenwerkten. 
De collectie van boeken over (binnenhuis)architectuur wordt de komende tijd met 
zorg in kaart gebracht en is binnenkort in het museum te raadplegen voor publiek. 
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2. Van Eesteren Museum organisatie  
 
2.1 Het bestuur  
 
In de loop van 2016 waren de volgende personen lid van bestuur:  
Noud de Vreeze (voorzitter) 
Janna Koops (secretaris) 
Hendrik Battjes (penningmeester tot april 2016) 
Aat de Vries (penningmeester van april 2016) 
Ivan Nio (algemeen lid) 
Pieter Boekschooten (algemeen lid)  
Anneke Treffers (algemeen lid vanaf januari 2016) 
 
Volgens de statuten bestaat het bestuur uit tenminste drie en maximaal zeven leden; 
er was in de loop van 2016 dus 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 2016 kon Anneke Treffers worden benoemd als opvolger van Elma van Beek, 
waarmee de relaties van het museum met onderwijsinstellingen tot een vast thema in 
het bestuursbeleid kon worden gecontinueerd. En Hendrik Battjes nam in het 
voorjaar afscheid als penningmeester en in zijn plaats werd Aat de Vries benoemd.    
 
Het bestuur kwam gedurende het verslagjaar 11 maal in vergadering bijeen.  
Vaste onderwerpen in de agenda waren steeds: de programmering van activiteiten, 
financiën, subsidies en sponsorbijdragen, ontwikkelingen in de organisatie en 
contacten met vrijwilligers, de positionering en de koers van het museum in de 
toekomst en het overleg met de Bewonersadviesgroep (zie  hieronder 2.2 ). Uiteraard 
is vaak gesproken over de ontwikkeling van het bouwplan voor het Van Eesteren 
Paviljoen aan de Sloterplas en in het verlengde daarvan zijn diverse voorstellen 
besproken voor toekomstige programma’s en activiteiten. (zie par. 3)   
 
Met de uitwerking van de plannen voor een paviljoen aan de Sloterplas was ook 
steeds de vraag aan de orde wat voor een museum we willen zijn. In de gesprekken 
over het Van Eesteren Paviljoen (al in 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 gebieden richten dan alleen het 
cultuurhistorisch erfgoed van Van Eesteren en Nieuw-West. Een verbreding kan de 
positie van het Van Eesteren Museum verder verstevigen, zowel richting het publiek 
als subsidiegevers. Het museum kan met een verbreding ook meer bezoekers 
trekken.  Maar de meest essentiële vraag voor de inhoudelijke koers is natuurlijk wat 
voor een museum het Van Eesteren Museum eigenlijk wil zijn. Er zijn verschillende 
varianten voor een verbreding van de koers van het VEM. Een nieuw paviljoen aan 
de Sloterplas maakt een verbreding van de koers mogelijk en noodzakelijk.  
In hun notitie van augustus 2016 bepleitte bestuurslid Ivan Nio en directeur Anouk de 
Wit nadrukkelijk een verbreding van de focus van het Van Eesterenmuseum, vanuit 
de Westelijke Tuinsteden en het AUP, in de richting van een platform en 
kenniscentrum voor de geschiedenis van de  wederopbouwperiode en de stedelijke 
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vernieuwing in vroeg naoorlogse woonwijken. Overigens is van verbreding in 
thematiek al sprake bij programma’s en ook bij de Van Eesteren Gesprekken en dat 
werd ook gecontinueerd  in 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 gekomen tijdens de 
gesprekken over het nieuwe paviljoen. Het kan gaan om een verbreding:  
 

• geografisch (behalve Nieuw-West, het hele AUP en wellicht heel Nederland), 
• thematisch (naast architectuur en stedenbouw ook toegepaste kunst, 

fotografie en sociaal-culturele dynamiek),  
• de populaire cultuur uit de jaren vijftig en zestig en de bewoningsgeschiedenis  
• naast historie vooral ook de actualiteit van de stedelijke vernieuwing 
• naast museale programmering ook kenniscentrum, bibliotheek en boekwinkel  
• horeca en recreatieve activiteiten als onderdeel van het rondje Sloterplas  
• Verhuur van ruimte voor bijeenkomsten van derden 

 
In de loop van 2016 zijn deze ideeën verder geconcretiseerd in diverse 
verkenningen. (zie par.4) Met vrijwilligers die verbonden zijn aan het Van Eesteren 
Museum, en met bewoners rondom de nieuwe locatie aan de Noordzijde, is onder 
leiding van bestuurslid Janna Koops besproken wat het nieuwe paviljoen aan de 
Sloterplas voor ons kan betekenen. De gesprekken vormden een zoektocht naar de 
nieuwe mogelijkheden voor exposities in het paviljoen, verbindingen met plekken in 
Nieuw West door ‘Van Eesteren in de Etalage’, en jaren vijftig beelden in de  
omgeving van het nieuwe Paviljoen.   
 
2.2 Bewonersadviesgroep 
Met de bewonersadviesgroep, waarin de oprichters van het Van Eesteren Museum 
zijn vertegenwoordigd, 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 2016 werd dus twee keer gesproken over de programmering 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 
Eesteren Paviljoen aan de Sloterplas.  
Over beide onderwerpen bestond grote eenstemmigheid, waarbij de 
bewonersadviesgroep steeds benadrukt dat de oorsprong van het Van Eesteren 
Museum in Nieuw-West ligt en dat de focus van activiteiten ook daarop gericht zou 
moeten blijven. In februari werd uitvoerig overlegd over de inhoudelijke koers van het 
VEM, mede naar aanleiding van een notitie die door het museumbestuur is 
besproken. De geplande vergadering in het najaar kwam door omstandigheden niet 
tot stand. 
 
2.3 Directie en medewerkers  
Ook in 2016 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 vrijwilligers 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.  
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Op het bureau van het Van Eesteren Museum is Charlotte de Haan werkzaam als 
museumcoördinator, zij plande de museumgidsen in, hield boekingen bij en 
onderhield nauw contact met onder andere de vrijwilligerscentrale. Samen met Arda 
van den Brink, coördinator administratie en officemanagement, initieerde zij 
frequenter bureau-overleg.  
Jeroen Lok begon in 2016 als programmacoördinator en structureerde behalve het 
programma ook de werkgroepen en overleggen die de aanwas van activiteiten en 
nieuw programma in het Van Eesteren Paviljoen mogelijk moeten maken. Wouter de 
Back coördineerde opnieuw de gidsen voor de rondleidingen en excursies en Goof 
Schonberg hielp het hele jaar door met techniek. Victorien Koningsberger en Iwan 
Daniels waren samen verantwoordelijk voor de pr van het Van Eesteren, waarbij 
Victorien met namen het online deel (website, twitter en facebook) voor haar rekening 
nam en Iwan altijd een glimlach op het gezicht toverde met de originele Van Eesteren 
Nieuwsbrief. En natuurlijk allerlei andere PR-activiteiten.  
Maandelijks kwamen zij bijeen in het coördinatorenoverleg waarbij museumzaken, 
programma en pers en PR op elkaar werden afgestemd. 
 
Kortom, voor de uitvoering van alle taken binnen het Van Eesteren Museum werd de 
directeur en bureaustaf opnieuw ondersteund door een grote groep vrijwilligers en 
enkele ZZP-ers met elk een eigen opdracht. Vrijwilligers vormen de drijvende kracht 
achter het Van Eesterenmuseum. Deze vrijwilligers leveren uiteindelijk de onmisbare 
inspanning waarmee het Van Eesteren Museum draaiend gehouden wordt. En zij 
dragen zodoende ook bij aan het draagvlak bij buurtbewoners voor de vele 
activiteiten van het museum. Eind 2016 waren bijna 80 (vrijwillige) medewerkers 
actief in het Van Eesteren Museum (Zie bijlage 1).  
In 2016 is tweemaal plenair overleg met de vrijwilligers geweest. Op 1 september 
was er een avond over het besluit te gaan bouwen aan het Van Eesteren Paviljoen. 
En eind september was de jaarlijkse  vrijwilligersdag, die inhoudelijk deze keer inging 
op naamgeving en positionering van het Van Eesterenmuseum. Ook kerst en 
nieuwjaar werden samen gevierd.  
 
Tijdens de twee bijeenkomsten in september bleek dat vrijwilligers graag nog meer 
worden betrokken bij beleid en ontwikkeling van het museum en bij het nieuwe 
paviljoen en de daaruit volgende nieuwe programmering. Daarom is er inmiddels een 
interne nieuwsbrief, een regelmatige borrel (de ‘VEBO’) en vrijwilligers zetten zich 
samen in voor ontwikkeling van het programma in de programmagroep, ontwikkelen 
de gidsen gezamenlijk nieuwe wandelingen in andere delen van de Westelijke 
Tuinsteden en komen ook de gastheren en gastvrouwen regelmatig bij elkaar. .  
 
 
2.4 Financiële administratie 
De financiële administratie is uitbesteed aan het Amsterdamse administratiekantoor 
ASK, dat over de nodige expertise beschikt om de leiding van het Van Eesteren 
Museum ook te adviseren bij allerlei praktische, administratieve kwesties.  
De interne coördinatie van bureauwerkzaamheden werd behartigd door Arda van den 
Brink, die vooral de verantwoordelijkheid kreeg voor het bijhouden van de dagelijkse 
financiële administratie, zodanig dat ASK daarmee snel en efficiënt formele financiële 
overzichten voor het bestuur en de accountant kan opstellen.      
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2.5 Periodiek intern programma-overleg  
In het najaar is door progrmmacordinator Jeroen Lok een intern programma-overleg 
gestart waarin de voortgang van lopende projecten wordt besproken met directie, staf 
en betrokken project vrijwilligers. Daarbij komen allerlei lopende projecten aan de 
orde en ook ideeën voor nieuwe. Het gaat er vooral om de voortgang en onderlinge 
afstemming te bewaken en om het beroep op mankracht en financiële middelen te 
plannen.    
 
2.6 Partners en Sponsors 

• Arcam (bekijk je wijk, onderwijsproject voor het voortgezet onderwijs in 
Amsterdam en Dag van de Architectuur) 

• Museum Het Schip (gecombineerde excursies) 
• Amsterdam Museum (onderwijsprogramma voor basisscholen ‘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 Van Eesteren Paviljoen aan de Sloterplas) 
• De Rijksdienst Cultureel Erfgoed (project Generatie Y / Plannen voor West) 
• Gemeente Amsterdam, afdelingen Ruimte & Duurzaamheid en Monumenten 

en Archeologie  
• Openbare Bibliotheek Amsterdam 
• Museumnacht 
• Broedplaats De Vlugt en Urban Resort, broedplaats buren zoals ICK, Zina, 

Westside Café 
• Hotel Buiten en The Beach 
• Museum om de Hoek, samenwerkingsverband van de buurtmusea in 

Amsterdam  
• Stedelijk Museum ( haalbaarheidsstudie beeldenroute) 

 
In dit lijstje partners zijn er twee van prominent belang, omdat zij het museum vanaf 
de oprichting in 2008 niet alleen inhoudelijk steunen en stimuleren maar ons ook 
voorzien van een vaste financiële basis. Het stadsdeel Nieuw-West levert een 
financiële bijdrage vanuit het gemeentelijke budget voor  Stedelijke Vernieuwing en 
de EFL-stichting is inhoudelijk betrokken bij het op verschillende manieren bewerken 
van de nalatenschap van Cornelis van Eesteren. In diverse overleggen met 
vertegenwoordigers van het stadsdeel kon in de loop van 2016 gesproken worden 
over het bouwplan voor het nieuwe Van Eesteren Paviljoen: de inrichting van de 
omgeving, de vergunningen en de planning van de uitvoering.  
Ook met vertegenwoordigers van de EFL-stichting konden de plannen voor het 
Paviljoen worden besproken waarbij vooral de zorgen konden worden weggenomen 
over de exploitatierisico’s. Daarbij kwamen uiteraard ook de kansen voor een 
vernieuwde programmering van projecten en activiteiten aan de orde. 
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2.7 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 – 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 oprichter 

bureau Olthof en Feddes 
• 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, in 2016 werkzaam bij Bureau Monumenten en Archeologie, 
• Henk Spaan – Oud bewoner 
• Ineke Teijmant – Emeritus Stadssocioloog Universiteit van Amsterdam 
• Paul Spies – directeur Amsterdams Historisch Museum (tot oktober 2016) 

Met verschillende commissieleden is in de loop van 2016 bilateraal contact geweest; 
ze hebben geadviseerd over subsidieaanvragen, projectvoorstellen en in sommige 
gevallen zijn ze ook intensief betrokken geweest bij projecten en producten.  
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3. Van Eesteren Paviljoen aan de Sloterplas 
 
3.1 Vergunningen en besluiten  
In vorige jaarverslagen is uitvoerig beschreven hoe sinds 2012 het idee van een 
nieuw te bouwen Van Eesteren Paviljoen aan de Sloterplas tot stand is gekomen en 
zich ontwikkelde. In de loop van 2016 kon uiteindelijk een definitief bouwplan worden 
vastgesteld, en een aannemingsovereenkomst worden getekend. Partners in dit 
besluitvormingsproces zijn de architecten Korteknie Stühlmacher uit Rotterdam 
geweest en Aannemingsbedrijf KBK uit Volendam, daarin geadviseerd door 
bouwkostenadviseur VGG uit Capelle aan de IJssel. Binnen de museumorganisatie 
hebben de voorzitter van het bestuur en de directeur de rol van opdrachtgever, 
daarin voor technische adviezen bijgestaan door Jan van de Berg als opzichter op de 
bouwplaats en enkele andere vrijwilligers voor adviezen over het gebruik van het 
nieuwe paviljoen.     
Het bestuur heeft zich in november 2016 verplicht om samen met de architect en de 
aannemer de voorbereidingen voor de realisatie te starten, binnen de financiële 
randvoorwaarden die gebaseerd waren op de aanbieding van de aannemer van 
augustus 2016 en de mogelijkheden voor optimalisaties die in de laatste fase waren 
vastgesteld door een onafhankelijk kostenadviseur, Hans van Voorden van VGG.  
In de nazomer van 2015 werd een Omgevingsvergunning aangevraagd, die werd 
begin 2016 verkregen. In voorafgaand overleg met stedenbouwkundigen van 
stadsdeel Nieuw-West kon de definitieve positionering van het paviljoen op het kavel 
worden vastgesteld en de Amsterdamse welstandscommissie heeft steeds positief 
geadviseerd over het bouwplan. In de nazomer kon een erfpachtovereenkomst 
worden getekend en in oktober ondertekende het museumbestuur unaniem een 
verklaring dat gestreefd zou worden naar de realisatie van het bouwplan waarvoor 
direct daarna een aannemingsovereenkomst werd getekend met Aannemingsbedrijf 
KBK uit Volendam.   
 
3.2 Bouwvoorbereidingen Van Eesteren Paviljoen 
Uitgangspunt van al deze besluiten is geweest dat de bouw en de verhuizing naar 
het nieuwe Van Eesteren Paviljoen aan de Sloterplas slechts een geringe extra 
exploitatielast in de jaarlijkse begroting zou veroorzaken. Voortzetting van de huidige 
activiteiten in het paviljoen kan dus met een heel geringe extra financiële belasting 
van de exploitatie van het Van Eesterenmuseum plaatsvinden. Het bouwbudget 
bestaat uit bijdragen van het Stimuleringsfonds voor de Volkshuisvesting (STIFO), 
bijdragen van Nieuw-West en Stad in Balans of wel gemeente Amsterdam en van 
woningcorporatie Stadgenoot. 
 
In november 2016 is begonnen met het bouwrijp maken van het kavel en kort na 
nieuwjaar is daadwerkelijk begonnen met de bouw. De opening van het nieuwe Van 
Eesteren Paviljoen staat gepland voor oktober 2017.  
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4. Toekomstgerichte verkenningen 
 
Met de bouw van het Van Eesteren Paviljoen staat het Van Eesterenmuseum 
voor een belangrijke nieuwe stap: Van Slotermeer naar Nieuw-West 
Met meer ruimte voor exposities, vast & wisselend. 
Met meer ruimte voor debat, workshops & ontmoeting  
Met meer educatiemogelijkheden  
Met ruimte voor verbinding & experiment  
Met een openbare tuin  
Met horeca & museumwinkel 
 
Daarom was 2016 vooral een jaar van veel, heel veel, voorbereiding. Niet 
alleen voor de bouw, maar  ook op inhoudelijk en organisatorisch vlak is veel 
voorbereidend werk verzet.  
 
4.1 Businessplan 2017-2020 
 
Om onze activiteiten uit te breiden naar een groter publiek en voor het verder 
ontwikkelen van het Van Eesterenmuseum is in het vroege voorjaar van 2016 een 
ondernemingsplan voor de jaren 2017-2020 opgesteld. Het plan is onderlegger voor 
subsidieaanvragen, waaronder een Kunstenplanaanvraag bij het AFK, Amsterdams 
Fonds voor de Kunst, Onze sprong naar de Sloterplas staat er centraal in. Helaas 
was op het  moment van mededinging naar juist het Kunstenplan Amsterdam, het 
voornemen tot de bouw van het Paviljoen nog niet definitief. 
 
Het AFK beoordeelde ons museum als voldoende, maar vanwege een strikte 
erfgoedbenadering niet als uitmuntend. Als relatieve nieuwkomer in museumland 
was het voor het Van Eesteren Museum een leerzame exercitie, met helaas 
geen succesvolle uitkomst. Toch zijn we zijn blij met de feedback die we van 
de Erfgoedcommissie hebben gekregen. Want ook al gaf zij geen positief 
advies af, zij zag duidelijk dat het Van Eesteren de naoorlogse steden als 
belangrijk nationaal cultuurgoed op de kaart zet en daarmee onderscheidend 
is en van toegevoegde waarde zijn kan voor het museale aanbod van 
Amsterdam.  
 
Hoewel de subsidie niet werd toegekend zal het plan op hoofdlijnen dat werd 
geschreven de koers blijven bepalen, en die zet in op de bijzondere culturele waarde 
van de moderne stad en het naoorlogs stedelijk leven. 
 
4.3 Haalbaarheidsstudie Het Van Eesterenmuseum breidt uit 
 
Het Van Eesterenmuseum heeft in januari 2016 een aanzet tot een 
haalbaarheidsstudie opgesteld waarin het de ambities voor de toekomst verkent. Het 
kreeg op basis van deze aanzet een subsidie van het Mondriaanfonds. In de 
haalbaarheidsstudie werden vier zaken onderzocht, de positionering van het 
museum, een nieuwe vaste opstelling voor in het paviljoen, het zichtbaar maken van 
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het Van Eesterenmuseum in het buitenmuseum (Van Eesteren in de etalage) en een 
beeldentuin aan de Noordoever van de Sloterplas. Hieronder wordt ingegaan op de 
verschillende projecten waarvan we onderzochten of ze in de toekomst gerealiseerd 
kunnen worden. 
 
4.3.1 Positionering  
We onderzochten de positionering van het museum met conceptontwikkelaar Marina 
van Goor (MVGC) en vormgeefster Anouk Jansen. Zij hielpen bij het bepalen van 
doelgroepen, de discussie over naamgeving en het bepalen van de centrale thema’s 
van het museum waaraan we diverse programmalijnen kunnen gaan ontlenen. 
Daarnaast verkenden zij hoe we ons onderscheiden van andere architectuurcentra 
en -musea in de stad en in Nederland. 
 
4.3.2 Nieuwe vaste opstelling 
Samen met zeer deskundige adviseurs waaronder Herman Kossmann, Linda 
Vlassenrood en Annegreet van Bergen bekeken we hoe en wat we over de 
tuinsteden nu en toen kunnen presenteren in ons nieuwe museumpaviljoen. Daarbij 
bepaalden we in de positionering 6 thema’s die straks in alle programmering terug 
komen:  
Een introductie op de tuinsteden en Van Eesteren 
De moderne stad en het AUP 
Goed Wonen 
Dagelijks leven in de jaren ’50-‘60 
De ontwikkeling van de Westelijke Tuinsteden  
Nieuw-West nu  
 
Voor de expositie hebben we de hand kunnen leggen op een 
tentoonstellingsinrichting van het Stedelijk Museum. Meubels uit de Seth Siegelaub 
expositie zijn opgeslagen en worden straks geschikt gemaakt voor in het paviljoen. 
Daarnaast worden onderdelen, films en digitale presentaties uit de expositie ‘Een 
betere stad’ die tot 16 juli 2017 te zien is in De Bazel in het paviljoen verduurzaamd. 
Hierover zijn met curator Linda Vlassenrood in een vroeg stadum afspraken 
gemaakt.  
In het paviljoen brengen we een grid aan dat in samenspel met de expositiemeubels 
heel diverse opstellingen en presentaties mogelijk maakt. 
 
4.3.3. Van Eesteren in de etalage 
Stedenbouwkundige Cornelis van Eesteren schiep met het Algemeen 
Uitbreidingsplan (AUP) het Amsterdams schoolvoorbeeld van het Nieuwe 
Bouwen. De tuinsteden in het AUP zijn een catalogus van modernistische 
woningbouw. Er werd geëxperimenteerd met verkaveling, bouwmethodes en –
materialen. Heel het stedelijk leven kreeg opnieuw vorm: kerk, school, plein, 
winkelcentrum, werkplaats, groen en kunst. Het AUP is exemplarisch voor de 
wederopbouwarchitectuur en -kunst in Europa. Daarom is in Slotermeer een deel 
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van de tuinstad aangewezen tot beschermd stadsgezicht waar sloop geen kans 
krijgt. Als ware het een museum, het Van Eesteren Museum. De mensen die in dit 
Buitenmuseum wonen realiseren zich dit vaak niet. Daarom ontstond het idee om 
in etalages in de straten, op ruiten van de scholen of op borden in de parken iets 
te vertellen  over de bijzonderheid van de plek. “ Van Eesteren in de etalage”. 
Dit concept van architecte Lidwine Spoormans is onderzocht op haalbaarheid, 
samen met kunsthistorica Isabel van Lent. 
 
4.3.4 Beeldentuin rondom het Van Eesteren Paviljoen  
Canvas Sloterplas 
Wie langs de noordoever van de Sloterplas loopt, kan zich nu nog wanen in een 
Mondriaanschilderij zonder kleurvlakken. Het stedelijk landschap wordt er bepaald 
door strakke kaders en rechte lijnen. Jarenlang leverde dit de wandelaar een 
onbelemmerde blik op. Tegelijk kon de lange leegte ook een desolaat gevoel 
opwekken. De komende jaren krijgt het kale canvas van de Sloterplas kleur door 
de ontwikkeling van de oevers. Het gemeentelijk programma voor de Sloterplas en 
initiatieven zoals het Van Eesteren Paviljoen dragen er sterk aan bij dat dit canvas 
zowel de historische als de hedendaagse culturele identiteit van Amsterdam 
Nieuw-West weerspiegelt. Dit stadsdeel is sterk veranderd, vooral in demografisch 
en sociaaleconomisch opzicht. Inmiddels wonen er in de Westelijke Tuinsteden 
mensen afkomstig uit 153 landen en culturen. Nieuw-West is doordrongen van 
diversiteit. Hoe kleur je de Sloterplas en het omringende park in tot een plek waar 
iedereen zich thuis kan voelen? 
 
Paviljoen aan de plas 
In 2017 opent het Van Eesteren Paviljoen aan de noordzijde van de Sloterplas. Het 
paviljoen, ontworpen door Korteknie Stuhlmacher Architecten, wordt de nieuwe 
hoofdlocatie van het Van Eesterenmuseum. Dit vijf jaar jonge museum laat 
bezoekers via exposities, gesprekken en excursies Nieuw-West als modernistische 
tuinstad ontdekken in relatie tot de huidige culturele dynamiek en stedelijke 
vernieuwing.  
De paviljoenlocatie is strategisch gekozen, op de plek waar Van Eesteren het al bij 
de ontwikkeling van het AUP had gepland. Vanaf 2017 is het fraai flaneren tussen de 
reuring bij restaurant SuAda en de meer ingetogen sfeer bij het Van Eesteren 
Paviljoen.  
 
Juist op de plek waar bewoners en bezoekers van Nieuw-West elkaar treffen, 
rondom het Van Eesteren Paviljoen en aan de Noordzijde, neemt het Van Eesteren 
Museum het initiatief tot een beeldenroute. De beelden versterken de identiteit van 
plas, oever en park en vergroten de belevingswaarde van de boulevard. 
 
Het museum heeft kunsthistoricus, curator en adviseur KOR Iris Dik gevraagd om 
deelonderzoek D uit te voeren naar de haalbaarheid van de eerste fase van een 
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beeldentuin langs de Sloterplas. Deze tuin zou op termijn kunnen uitgroeien tot een 
openbare beeldenroute (werktitel Urban Art West). De onderzoeker heeft hiervoor 
gesprekken gevoerd met beoogde partners en stakeholders van het Stedelijk 
Museum  tot stadsdeel Nieuw-West. En heeft andere (online) bronnen geraadpleegd 
(bijlage B. Bronnen). Het haalbaarheidsonderzoek werd uitgewerkt in een aantal 
onderzoeksvragen, deelconclusies en advies en is  net na 2016 opgeleverd. 
 
Het haalbaarheidsonderzoek onderzoekt de mogelijke plaatsing van (o.a.) twee á 
drie iconische beelden uit de periode 1950-1970. Daarnaast wordt verkend of en 
waar een schaalmodel 1:5 van het Maison d’Artiste naar ontwerp van Van 
Doesurg en Van Eesteren langs de oever geplaatst zou kunnen worden. Dit 
laatste gebeurt met architect Victor Veldhuijzen van Zanten en Fiction Factory. De 
beelden dienen aan te sluiten bij de bestaande architectuur, het groen of de 
monumentale kenmerken van Sloterplas en Sloterpark, zodat de 
noordoeverboulevard meer een openbare plek wordt die de culturele identiteit van 
het stadsdeel versterkt. Dan zullen deze beelden ook de belevingswaarde van de 
boulevard vergroten. 
 
Het project is kansrijk omdat Amsterdam investeert in de Sloterplas, die volop 
potentie heeft om zich te ontwikkelen tot stadsmeer van de 21e eeuw. 
Buurtbewoners en Amsterdammers worden steeds meer uitgenodigd om de 
Sloterplas tot een buitenkamer van hun buurt en stad te maken. Ze vinden er een 
bestemming voor outdoor fitness en watersport, voor manifestaties, voor 
ontspanning en festivals voor kunst en cultuur.  
 
 
4.3 Museumregistratie 
 
Museumregistratie is gericht op opname in het register van Nederlandse musea die 
aantoonbaar voldoen aan de in de Museumnorm vastgelegde criteria. 
Uitgangspunten van de Museumnorm zijn de ICOM-museumdefinitie, de Ethische 
Code voor musea en de Governance Code. Om in het Museumregister te worden 
opgenomen zal het Van Eesterenmuseum getoetst worden aan verschillende normen 
die betrekking hebben op bedrijfsvoering, collectie, programma en doelgroep. Te 
denken valt aan protocollen voor de interne financiële en organisatorische 
administratie, een bestuursreglement, de jaarlijkse agenda voor de programmering 
van activiteiten, een collectieplan, een presentatiebeleid, personeels- en 
vrijwilligersbeleid, veiligheidsplan, externe communicatie en PR-beleid.  
Daarmee wordt het ook mogelijk om, met het oog op nieuwe sponsors, een gewenste 
mate van professionaliteit te waarborgen. Met registratie in het Museumregister wordt 
het Van Eesterenmuseum lid van de Museumvereniging en vervolgens krijgt het Van 
Eesterenmuseum toegang tot de Museumjaarkaart. Dit lidmaatschap biedt het 
museum vele voordelen en services: een kader voor professionalisering en promotie 
door (landelijke) publiciteit. 
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Het afgelopen jaar is het Van Eesteren Museum met een aantal vrijwilligers 
begonnen met de procedure tot registratie, maar de begeleiding van dit proces vraagt 
zo veel werk dat vrijwilligers dit niet alleen kunnen trekken. Het gaat om drie 
‘kolommen’ in het beleid van de instelling die registratie in het museumregister 
aanvraagt: collectiebeschrijving en -beheer, interne bedrijfsvoering en publieksbereik. 
Voor het Van Eesterenmuseum is het vooral belangrijk dat het zogenaamde 
‘buitenmuseum’ (AUP, Westelijke Tuinsteden, vroeg-naoorlogs stedenbouwkundig, 
architectonisch erfgoed met de aanwijzing tot gebied van nationaal belang door de 
RCE ) door een adequate gebiedsomschrijving aannemelijk gemaakt kan worden als 
‘museale collectie’. Daarbij horen ook de museumwoning met inrichting als museaal 
object en de bibliotheek, die onlangs is aangevuld met een groot deel van de 
boekenverzameling van Benno Premsela en Friso Broeksma.  
Om het traject professioneel te laten verlopen is voor het honorarium van een 
projectleider eind 2016 een eenmalige financiële bijdrage aan de EFL-stichting 
gevraagd. Dit verzoek werd gehonoreerd. In 2017 gaat een projectleider met 
vrijwilligers van start om verschillende werkgroepen op te richten en te coördineren. 
Daarmee wordt het museum gedurende een jaar voorbereid op de aanvraag die eind 
2017 moet worden geëffectueerd. Van belang is dat dit proces voor, tijdens en na de 
verhuizing naar het nieuwe Paviljoen plaats vindt. Zodoende zou de audit van het 
Museumregister kunnen plaatsvinden op de nieuwe locatie van het Van 
Eesterenmuseum. 
 
 
 
 
4.4 Ontwikkeling van het educatieprogramma   
 
Het educatieteam van het Van Eesterenmuseum heeft in 2016 gewerkt aan het 
opstellen van een nieuw educatieprogramma. De aanleiding hiervoor is de bouw van 
het nieuwe paviljoen aan de Sloterplas wat nieuwe mogelijkheden geeft voor het 
ontvangen van jonge bezoekers.  
Het bezoek van Attie van Dijk en Anneke Treffers , beide leden van het 
educatieteam, aan de Erfgoed en Educatie conferentie op 11 januari 2016 in 
Veenhuizen was een  inspirerende start van het jaar. 
 
Het educatieteam heeft via drie lijnen aan de ontwikkeling van een nieuw 
educatieprogramma gewerkt: 
 1. Terugblik op en evaluatie van het huidige educatieprogramma. 
 2. Randvoorwaarden voor een nieuw programma. 
 3. Ontwikkelen en samenstellen van nieuw les - en museummateriaal. 
De uitkomsten van deze stappen zijn steeds ter bespreking en goedkeurig aan het 
museumbestuur voorgelegd. Het centrale thema van het educatieprogramma zal zijn: 
De stad is ooit bedacht. Het educatieteam legt hiermee een verband met het 
huidige werken aan de stad én het werk van Van Eesteren en de tuinstadgedachte. 
De focus komt niet alleen te liggen op het bezoek van groepen scholieren, maar ook 
op het bezoek van de individuele bezoeker met een kind. Voor hen moet het Van 
Eesterenmuseum net zo interessant en leuk zijn, ondanks dat zij geen persoonlijke 
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uitleg van een museumdocent krijgen. Dit houdt onder meer in dat op de website 
duidelijke informatie voor kinderen te vinden moet zijn. Dit in de vorm van 
voorinformatie voor de ouders maar ook in de vorm van bijvoorbeeld een spel of een 
uit te printen speurtocht, puzzel of kleurplaat. In het museum zelf moet de jonge 
bezoeker zijn weg gemakkelijk kunnen vinden en uitgedaagd worden om het 
museum te verkennen. De basis is de tentoonstelling voor de volwassenen, die met 
kleine toevoegingen ook voor kinderen begrijpelijk moet zijn. In het voorjaar van 
2017, wanneer er meer duidelijkheid over de vaste opstelling is, wordt hier verder op 
doorgewerkt.  
Voor het primaire onderwijs wil het educatieteam aanhaken bij de kernleerdoelen: 
geschiedenis, creativiteit, maatschappij. Door een programma te schrijven dat het 
reguliere lesprogramma voor deze drie leerdoelen kan vervangen, dus geen 
toevoeging aanbieden, zullen scholen eerder geïnteresseerd zijn om het Van 
Eesterenmuseum te bezoeken en een ochtendprogramma te boeken.  Dit kan 
eveneens bijdragen aan de inkomsten van het museum.  
Het educatieteam heeft aan de hand van een schematische weergave van de routing 
door het museum de link met de volwassenen tentoonstelling gemaakt en met de 
kernleerdoelen. In 2017 wil het team dit toetsen bij enkele leerkrachten uit het primair 
onderwijs om zo feedback te krijgen en deze te kunnen verwerken in het uiteindelijke 
programma. 
 
Materialen 
Om het benodigde educatiemateriaal te bepalen hebben de leden van het 
educatieteam in een workshop twee vragen beantwoord: welke vragen wil je 
beantwoord zien rondom het thema ‘De Stad is ooit bedacht’? En: welke middelen 
kun je daarvoor gebruiken? Een uitgebreid verslag vol van ideeën voor verdere 
uitwerking was het resultaat. Voor dit jaarverslag beperken we ons tot enkele 
voorbeelden, gerangschikt naar kernleerdoelen.  
 
Creativiteit Om het gedachtegoed van Van Eesteren uit te leggen zou gewerkt 
kunnen worden met een schematische maquette die het weefsel van groene, blauwe 
en grijze lijnen laat zien. Ook het verschil tussen de traditionele gesloten 
bouwblokken structuur en de open stempelverkaveling kan op deze manier worden 
getoond. Aansluitend kan het kind zelf een wijk bouwen met een Lego of andere 
bouwblokken.  
 
Geschiedenis  Een idee is om een verband te leggen tussen het leven van een kind 
nu en dat van een kind in de jaren ‘50. De vorm hiervoor kan bijvoorbeeld een 
memoryspel zijn van voorwerpen uit verschillende tijdsperiodes.  Zo is de 
ontwikkeling van diverse huishoudelijke apparaten uit de museumwoning zeer 
beeldend.  
 
Maatschappij (en eigen positie in de wereld) Een grappig kort tekenfilmpje over het 
leven van Van Eesteren zou de kinderen op een aansprekende wijze  kunnen tonen 
wat je allemaal kunt bereiken door in je idealen te blijven geloven. Van Eesteren is 
namelijk als 12 jarige begonnen als timmerman, hij won op 24 jarige leeftijd de Prix 
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de Rome en ontwierp het AUP toen hij 32 was. Hij kon zijn carrière afsluiten met een 
lintje van de koningin.  

 
Vervolg 2017 
De vervolgstappen voor 2017 zijn die van uitvoering. Het benodigde materiaal moet 
doorontwikkeld worden, in detail ontworpen en daarna geproduceerd. Dit brengt 
kosten met zich mee en daar moet financiering voor worden gezocht. Een 
subsidieaanvraag bij bijvoorbeeld Fonds 21 wordt op dit moment geschreven..  
 
Terugkijkend op 2016 is het educatieteam niet alleen trots op de resultaten, maar ook 
op de wijze waarop zij gezamenlijk deze opdracht hebben opgepakt . De werkwijze 
heeft de leden van het team verbonden met elkaar en nieuwsgierig gemaakt naar de 
kansen die het paviljoen zal geven. 
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5. Marketing, PR en bezoekers 
 
5.1 Het Van Eesterenmuseum in het nieuws 
 
Voor het Van Eesterenmuseum zijn marketing en PR belangrijke middelen om een 
groter publiek te bereiken: het museum moet zichtbaar zijn en zoveel mogelijk 
mensen en instellingen moeten kennis kunnen nemen van de activiteiten en 
evenementen. Met een bescheiden budget werken 3 medewerkers onder leiding van 
de directeur aan het opstellen en verspreiden van persberichten, flyers, web-redactie, 
twitter, facebook en de tweewekelijkse nieuwsbrief. Daarmee worden digitale, sociale 
en reguliere media intensief benaderd.  
De webredacteur werkt samen met heeft nog een groep mensen aan het beheer en 
actueel houden van de website.  
 
Het Van Eesterenmuseum is in 2016 weer op verschillende momenten in de media 
zichtbaar geweest. Via de persberichten worden onze activiteiten steevast geplaatst 
door stadsdeelgerichte media, als eerste de Westerpost en verder Nice Nieuw-West, 
de CreAmClub nieuwsbrief, de Westkrant. Onze activiteiten worden op een aantal 
portals en websites geplaatst en  gepubliceerd in stedelijke media, zoals het Parool 
en NRC agenda. Ook in nieuwsbrieven van Arcam, Ons Amsterdam, Nul20 en De 
Zwijger wordt het Van Eesteren Museum  vaak  genoemd, zodat we Amsterdammers 
bereiken die zich voor de geschiedenis en architectuur van hun stad interesseren. 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 architectuur. De biografie van ir. Max van 
den Berg, die onder auspiciën van het Van Eesterenmuseum kon worden 
uitgegeven, is in diverse vaktijdschriften positief besproken en de boekpresentatie 
vond plaats op 27 november met meer dan 80 gasten, waaronder oud DRO-ers en 
trainees van de gemeente Amsterdam die deelnamen aan een middagprogramma in 
Broedplaats De Vlugt.  
 
Ook op de radio en TV deden we in 2016 mee. Naar aanleiding van een speciale 
excursie langs de ondernemers uit de De Vlugtlaan vertelde Anouk de Wit, directeur 
van het museum op de radio over Werk in West. Want men kon mee met een 
bijzondere wereldreis, baklava proeven, jurken uit Istanbul bekijken, langs bij de 
Nagelstudio en glimmers bekijken bij juwelier Nusselein… 
 
In de museumwoning werd de serie ‘Welkom in de jaren 60’ opgenomen, en er vond 
een interview met Rob Driessen voor het NRC plaatst (zie boven). 
Bijzondere media-aandacht kregen dit jaar ook de gidsen. AT5 besteedde een 
aflevering van Straten aan Amsterdam aan het museum. In mei vertelden Van 
Eesterenmedewerkers bevlogen over de Amsterdamse architectuur. Rob Loos in de 
Kromme Mijdrechtstraat en Erik Swierstra in de Commeniusstraat.  
Belangrijke promotie bereiken we door deel te nemen aan stedelijke events zoals de 
Dag van de Architectuur , de MuseumN8 en 24HWest. Met name deelname aan de 
Museumnacht was in 2016 een hit. We openden de deuren van De Vlugt, deze 
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voormalige huishoudschool is getransformeerd tot creatieve broedplaats. Scholieren 
maakten plaats voor kunstenaars en creatievelingen. Het museum verwelkomde  
nachtelijke bezoekers samen  met ICKamsterdam, KunstWest, Lloyds open stage, 
Westside Café en Zina Platform. Een avond vol dans, kunst, straatbeelden, 
architectuur, eten drinken en muziek.  
 
In augustus 2016 waren we weer goed vertegenwoordigd op de museummarkt van 
de Uitmarkt op het Museumplein, in een vrolijke kraam. 
 
 
5.2 Online media 
De Van Eesteren Nieuwsbrief is een begrip en een eye-catcher met inmiddels bijna 
1950 abonnees. De nieuwsbrief wordt gemiddeld twee keer per maand verstuurd. 
Veel van de inhoud wordt overgenomen door andere (online) media. Abonnees zijn 
geïnteresseerde buurtbewoners en professionals, architecten, medewerkers van de 
gemeente en dergelijke.  
 
In 2016 is ingezet op vergroten van het bereik via Facebook, het aantal volgers is 
dan ook rap opgelopen, van 1096 eind december 2015 tot zo’n 1700 begin 2017 (en 
inmiddels meer dan 2200). Met gerichte advertenties voor activiteiten, bijvoorbeeld 
gericht op buurtbewoners of architectuurliefhebbers, werd nieuw publiek aangeboord 
en de naamsbekendheid van het Van Eesterenmuseum vergroot. Berichten over 
oorsprong en ontstaan van het nieuwe paviljoen konden op veel enthousiasme 
(‘likes’) rekenen, met name ook onder een jong en voor het Van Eesterenmuseum 
nieuw publiek. 
 
Op twitter wordt een meer inhoudelijke toon aangeslagen door het account 
@eesterenmuseum en dat wordt gewaardeerd door meer dan 2.100 volgers, die zelf 
meestal  ook actief zijn in de wereld van stedenbouw en architectuur.  
 
 
5.3 Bezoekers 
In totaal hebben in 2016  ca. 5.000 mensen het museum bezocht of deelgenomen 
aan activiteiten. Vooral de bijeenkomsten tijdens Museumnacht en de presentatie 
van de autobiografie van Max van den Berg waren uitzonderlijk goed bezocht.   
 
. 
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6. Financiële ontwikkelingen 
 
Het Van Eesteren Museum heeft het jaar 2016 met een positief financieel resultaat 
afgesloten. Enerzijds is dit het gevolg van een strakke sturing op de kosten, die dan 
ook ruim binnen de begroting zijn gebleven. Daarbij hebben de eigen inkomsten de 
begroting juist overtroffen. 
Daarnaast zijn diverse projecten afgerond met een batig saldo. De voorgenomen 
programma's en activiteiten zijn daarmee allemaal uitgevoerd. 
Door prudent financieel beheer is het mogelijk het eigen vermogen van het museum 
te verhogen, en daarmee een solide basis te leggen voor een – niet alleen in 
financiële zin – spannend jaar 2017. 
 
Evenals afgelopen jaren bestaat de financiële basis van het museum uit de jaarlijkse 
bijdragen van de gemeente Amsterdam, en de EFL-stichting. Het Van 
Eesterenmuseum is deze instanties hiervoor erg dankbaar. Met deze bijdragen wordt 
het grootste deel van de exploitatielasten van het museum gedekt. Daarnaast heeft 
het Van Eesteren Museum in 2016 diverse projecten financieel afgerond. Het 
voordelig saldo op deze projecten vormt de dekking voor de inzet van de eigen 
organisatie ten behoeve van deze projecten. 
 
Vanaf 2017 wordt gewerkt aan een schaalsprong in de activiteiten. Meer en andere 
activiteiten zullen nodig zijn om de toekomst van het museum te bestendigen. Door 
het nieuwe paviljoen wordt het naar verwachting mogelijk om de eigen inkomsten 
verder te laten stijgen. Daarnaast zal wederom worden ingezet op projectfinanciering. 
Ook zal de zoektocht naar een derde vaste subsidiegever worden voortgezet. 
Daarmee wordt het mogelijk om een groter deel van de exploitatie te dekken uit vaste 
inkomsten, en kan de formatie worden uitgebreid. Beide ingrediënten voor een 
professionalisering die in 2017 en verder zijn beslag zal krijgen. 
 
De basis voor de financiering van de stichtingskosten van het Paviljoen aan de 
Sloterplas is gewaarborgd en in de loop van 2017 zal nog worden verkend of, 
uitgaande van het nu voorliggende bouwplan, een aanvulling in het beschikbare 
budget denkbaar is. Het bestuur vertrouwt erop dat een herkenbare huisvesting van 
het Van Eesteren Museum waargemaakt kan worden en dat het daarmee veel beter 
in staat zal zijn om ook in de verdere toekomst haar ambities waar te maken. 
 
Het bestuur is tevreden met de financiële gang van zaken, die continu intensieve 
aandacht vraagt, maar desalniettemin een positieve lijn vertoont. 
 
Ten slotte 
Het bestuur en directie danken onze subsidiegevers, sponsoren, alle 
museummedewerkers 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, maart 2017 
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Bestuur en directie van het Van Eesterenmuseum, 
Noud de Vreeze, Voorzitter 
Aat de Vries, penningmeester 
Anouk de Wit, directeur  
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Bijlage 1: Medewerkers en vrijwilligers bij het Van Eesterenmuseum in 2016 
 
 
 
Aat de Vries Bestuur, penningmeester 
Aaron Moscoviter Gids 
Alfred Zwaab Gids 
Anna Ietswaart Coördinator Museumwoning. Verslagen Van 

Eesterengesprek 
Anneke Treffers  Bestuur, educatie 
Annemarie Schuitema Ondersteuning directie, projecttrekker 

Maison d’Artiste en inrichting Paviljoen 
Anouk de Wit Directeur 
Anouk Jansen Vormgeefster 
Arda van den Brink Coördinator Administratie en gastvrouw 
Attie van Dijk Gastvrouw. Coördinator educatie 

Barbara Aukes 
Coördinator museale 
zaken/museumregistratie 

Bregje Linders  
Bryan Leung-Lo-Hing Gastheer 
Caroline Freriks VEG 

Charlotte de Haan 
Coördinator vrijwilligers en office 
management 

Christiaan Offerhaus Gids, educatie 
Colette Cramer Educatie 
Cor Boots Gids 
Erik Swierstra Gids en fotografie 
Evy Augusteijn Gids Buitenveldert 
Filique Nijenmanting Gastvrouw 
Frits Locher Gids 
Gerard Jager Gids 
Goof Schonberg Coördinator Techniek 
Hans Staphorsius Bewoners advies groep 
Hans van der Schaaf Gids 
Harriet Haakma Wagenaar Bewoners advies groep 
Hendrik Battjes Bestuur, penningmeester 
Henk Roelofsen Gids 
Henny IJzerman Gastvrouw en bibliotheek 
Indy Zoetebier Gastvrouw 
Isabel van Lent Gids, Van Eesterengesprek, advies 
Ivan Nio Bestuur 
Iwan Daniels PR 
Janine Hiemstra Gastvrouw 
Janna Koops Bestuur, secretaris 
[Jasmin Sporer Gids, advies 
Jennifer van Noort Gids museumwoning 
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Jeroen Lok Coördinator programma 
José Noort Gastvrouw 
Karin Ruisch Gids 
Kees Knobbe Gids 
Leo Tjoelker Gids 
Lieneke Meurs Gids Prinses Irene Buurt 
Liesbeth Crommelin Advies exposities 
Maha van Straaten-Rahal Gastvrouw 
Marianne Keuler Educatie 
Marion Timmers Advies museale zaken 
Marten Bolt Van Eesterengesprekken 
Mieke van der Mark Gastvrouw, bibliotheek  
Mireille Dreuning Educatie 
Monique Disselhoff Advies 
Noud de Vreeze Bestuur, voorzitter 
Otto Sluizer Gastheer  
Paul Lappia Gids en advies 
Pieter Boekschooten Bestuur, excursies 
Raymond Zentveld Gastheer, boekenwinkel 
Rob Loos Gids 
Roelie Eefting Gids 
Ron Klaassen Gids 
Ronald Aker Gids 
Seya Toivonen Gids 
Theo van Gorp Techniek 
Tineke Rombout Bewoners advies groep 
Tineke Stricker Bewoners advies groep, gastvrouw 
Ton Huisman Gastheer 
Truus Verboom Advies op interieurverzorging 
Victorien Koningsberger Webredactie en programma 
Wil Meyer Gastvrouw 
Wil Val Van Eesterengesprekken, gids 
Willem Toutenhoofd Gids 
Wouter de Back Coördinator gidsen 
Wouter van der Wulp Gids, coördinator vaartochten 
Yvonne van Waasdijk Gids 
Joke Klaasen Gastvrouw en educatie 
Tinker Rookhuizen Gastvrouw en educatie 
Jan van den Berg Opzichter bouw paviljoen 
Studenten /   
Iris Dik Advies KOR /Beeldentuin 
Ard Hoksbergen Advies programma 
Margriet Zwiers Gastvrouw en bibliotheek 

Bas Koppers 
Vormgever en mede samensteller expo 
Groen in West 
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Paul Bibliotheek 
Lidwine Spoormans Adviseur en docent TU (generatie Y) 
 
Annika Ohlerich Adviseur en docent Rietveld Academie 

  

 
Bijlage 2:  
Deelnemers in 
het VEM-
Educatieteam   

 
 

 
 


