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In dit jaarverslag over 2018 speelt het wor-

telen in een nieuwe omgeving en gewoon 

worden met het Van Eesteren Paviljoen 

een belangrijke rol. Dat paviljoen kwam 

tot stand na ruim vijf jaar werken aan een 

plan dat aanvankelijk alleen een verlei-

delijk en veelbelovend idee was. Door de 

enthousiaste steun van velen, door de inzet 

van de medewerkers, door de adviezen 

van professionals en door de financiële 

steun van het Stimuleringsfonds voor de 

Volkshuisvesting, Gemeente Amsterdam 

en Woningcorporatie Stadgenoot kon het 

idee gaandeweg omgezet worden in een 

gerealiseerd gebouw. Daarmee ging een 

nieuwe fase in de ontwikkeling van het Van 

Eesteren Museum van start. Met een nieuw 

onderdak met moderne faciliteiten op een 

unieke locatie in het hart van Nieuw-West 

aan de Sloterplas aan de Noordoever, een 

gebied dat in de openingsweek van het 

museum tot beschermd stadsgezicht werd 

verklaard. Volop kans dus voor nieuwe 

programma’s en activiteiten, waarmee nog 

beter dan voorheen de ambitie kan worden 

waargemaakt om een spraakmakend plat-

form te zijn voor alle belangstellenden in de 

geschiedenis van dit bijzondere stadsdeel 

en voor alle betrokkenen bij actuele en toe-

komstige ontwikkelingen. We zijn ambitieus 

en hadden iets waar te maken in 2018.

Want ging in 2017 nog alle aandacht naar 

de bouw en inrichting van het paviljoen, in 

2018 was het optimaliseren van de orga-

nisatie aan de beurt. Een nieuw startpunt 

voor routes, nieuwe protocollen, het inwer-

ken van alle medewerkers op de nieuwe 

locatie... Veel hiervan was in 2017 voorbe-

reid, maar kreeg pas werkelijk beslag in 

2018 toen de nieuw bedachte opzet van 

producten, werkwijzen en bedrijfsproces-

sen aan den lijve werden ondervonden. Dat 

schuurde en was soms spannend, maar 

met de inbreng van de vrijwilligers kwam 

veel terecht. Aandacht voor elkaar werd 

georganiseerd in grote bijeenkomsten, met 

kleinere gidsgroepen, met gastvrijheids-

trainingen en de maandelijkse interne 

nieuwsbrief en Van Eesteren Borrel (VEBO). 

Ons eerste jaar aan de plas is goed beval-

len, we hebben de bijzondere kwaliteiten 

van deze plek en ons gebouw mogen erva-

ren en delen. Nieuwe vrijwilligers meldden 

zich en de oude bleven ons trouw, de be-

zoekersaantallen stegen, de belangstelling 

in de media en vakpers nam toe en was 

verlegen makend lovend. Van kerststerren 

in het NRC rond de jaarwisseling, de nomi-

natie voor de Amsterdamse Architectuur 

Prijs en opname in Architectuur in Neder-

land 2017 tot het in ontvangst nemen van 

de Arie Keppler 2018 prijs in de categorie 

placemaking: het viel ons allemaal in de 

schoot. 

Ook het programma oogstte bekijks, en be-

langrijke events vonden in ons nieuwe huis 

plaats, zoals de presentatie van de nieuwe 

gemeenteraad in mei. 

Kortom, het jaar 2018 inspireert ons om 

vast en vol te houden teneinde in de ko-

mende jaren uit te groeien tot een belang-

wekkend en financieel goed gefundeerd 

museum in Nieuw-West. 

Amsterdam, 23 april 2019

Guido Wallagh  Anouk de Wit        

voorzitter  directeur   

Voorwoord
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Presentatie van het nieuwe college  
van Amsterdam
Foto Iwan Daniels
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Het programmatisch jaar 2018 
in het Van Eesteren Museum in 
vogelvlucht

Wat in 2016 nog plannen en perspectieven 

waren nam in 2018 concrete vormen aan. In 

een notitie van augustus 2016 bepleitte het 

toenmalige bestuur nadrukkelijk een ver-

breding van de focus van het Van Eesteren 

Museum, vanuit de Westelijke Tuinsteden 

en het AUP, in de richting van een platform 

en kenniscentrum voor de geschiedenis 

van de wederopbouwperiode en de ste-

delijke vernieuwing in vroeg naoorlogse 

woonwijken. Verbreding in thematiek vond 

plaats binnen de Van Eesteren Gesprekken 

en meer nog in ander programma zoals 

de exposities en theater tijdens Muse-

umnacht, wandelingen in reverse of een 

Vrijheidsmaaltijd. 

Hieronder volgt een korte beschrijving van 

een aantal thema’s voor de inhoudelijke 

verbreding van het museum die in 2018 

leidend waren:

•	 geografisch	(behalve	Nieuw-West,		

 het hele AUP en wellicht heel Nederland),

•	 thematisch	(naast	architectuur	en		

 stedenbouw ook toegepaste kunst,  

 fotografie en sociaal-culturele dyna- 

 miek, het dagelijks leven toen en nu), 

•	 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	

In 2018 verwelkomden we allerlei bezoe-

kers; inhoudelijk geïnteresseerden, deelne-

mers van onze activiteiten, toevallige voor-

bijgangers, buurtbewoners, jong en oud. 

Het Van Eesteren Gesprek fungeerde weer 

goed als het terugkerende moment voor 

gesprekken met en door geïnteresseerde 

bezoekers. De zaal zat elke keer vol.

We trapten af met een lezing door Marinke 

Steenhuis over haar bevindingen over de 

tuinsteden na jarenlang archiefonderzoek 

naar “De nieuwe grachtengordel”. Een 

lezing samen met collega-centrum ARCAM 

geprogrammeerd in combinatie met onze 

wandeling. En er volgden nog 5 interessan-

te Van Eesteren Gesprekken.

In het voorjaar kleurde het een stuk geler 

in de buurt met de opening van het Tulp-

festival aan de Noordzijde. Tijdens de offi-

ciële festival opening in het paviljoen werd 

ook een gele Cornelis van Eesteren Tulp 

gedoopt. Die bleek een hit, in het najaar 

werd de voorraad gele tulpen helemaal 

uitverkocht.

Tijdens de Vrijheidsmaaltijd deelden al-

lerlei buurtbewoners hun eten met elkaar 

in de buitenruimte van het Van Eesteren 

Museum. Ook bezochten veel omwonen-

den ons voor de theatervoorstellingen van 

het ZID-theater.  

Kinderen van een lokale basisschool 

maakten foto’s voor een raamexpositie in 

het paviljoen. Van buitenaf was hun werk 

voor de buurt te zien. Hun leeftijdsgenoot-

jes spelen tegenwoordig in het ‘geplaatste’ 

speeltoestel van Aldo van Eyck. 

Tijdens het Over het IJ – Over de Plas festi-

val werd de performance Reverse enthou-

1. Activiteiten  
en projecten



6 siast ontvangen: een achteruitwandeling 

door Slotermeer, waaronder het Van Ees-

teren Museum. Ook werd het gevarieerde 

Museumnacht programma drukbezocht 

en ervoer het kunstzinnige publiek de wer-

king van licht, lucht en ruimte. De Nomadic 

Picnic bracht ook nieuw publiek naar de 

Noordzijde, dat niet vies van een expe-

riment bleek te zijn. Er werd dit jaar ook 

weer veel geschreven over en in Nieuw-

West, wat tot interessante lezingen, rond-

leidingen en zelfs een boekenbal leidde.

De tentoonstellingen De Speelse Stad en 

Rijke eenvoud trokken bezoekers uit het 

hele land. Ook onze vele wandelingen 

bleven populair. We Are Public neemt deze 

tegenwoordig ook van ons af.

We sloten het jaar af in (kerst)stijl, niet al-

leen in het museum, maar ook in de Muse-

umwoning. De jaren 50 woning kreeg een 

ware Kerst make-over die veel bezoekers 

trok. We schonken veel chocolademelk en 

de bezoekers genoten van de feestelijke 

nostalgie. 

Na zo’n goed eerste jaar in het nieuwe Van 

Eesteren Paviljoen gaan we enthousiast 

verder! Op naar een nieuw jaar met nieuwe 

bezoekers, projecten, lezingen, tentoonstel-

lingen, wandelingen en vooral: met elkaar. 

1.1 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 èn 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. 71 in de reeks. 

In 2018 werden zes gesprekken georgani-

seerd.

Zoals gezegd trapten we af met een lezing 

door Marinke Steenhuis over haar bevin-

dingen over de tuinsteden na jarenlang 

archiefonderzoek naar “De nieuwe grach-

tengordel ‘. Een lezing samen met colle-

ga-centrum ARCAM geprogrammeerd in 

combinatie met museumbezoek en een 

wandeling buitenmuseum.

In april was er aandacht voor een onder-

deel uit het AUP dat er nooit kwam, het 

Kanaal om de West. Stedenbouwkundige 

Jos Hogenes woonde aan de drukke wa-

terroute in de stad en raakte gefascineerd 

door het verhaal van het gedachte kanaal 

en schreef er een kroniek over.

In juni kwam de redactie van Architectuur 

in Nederland. Jaarboek 2017/2018 bij en 

met ons in gesprek over de herontdekking 

van de periferie van de steden. 

Na de zomer vertelde onze voorzitter Noud 

de Vreeze over De ziel der Duitse steden, 

ofwel over de wederopbouw van de vele 

platgebombardeerde steden in ons buur-

land.

Het najaar kwamen meer actuele thema’s 

aan het bod. De naoorlogse portiekflat : in 

NIeuw-West staat het er vol mee. Of trans-

formatie van dit woontype de toekomst is 

van de Amsterdamse stadsvernieuwing 

was de centrale vraag van een debat met 

vertegenwoordigers van corporaties, mo-

numentenzorg en met bewoners.

We sloten het jaar af met een groen ge-

sprek. Wijzigingen in de bomenstand, 

om welke reden dan ook, leiden altijd tot 

beroering. Zo ook in de tuinsteden, want 

tuinstedelingen houden van hun groene 

omgeving. Over hoe het gesteld is met de 

stand der bomen in NIeuw-West vertelden 

landschapper Pieter van Boekschooten 

en hoofdstedelijk bomenconsulent Hans 

Kaljee. 



71.2 Thematische wandelingen, 
fiets, bus- en vaartochten 

Naast de reguliere Wandeling Buitenmu-

seum die vier keer per week wordt georga-

niseerd, biedt het museum ook routes aan 

door Slotermeer, Slotervaart, Overtoomse 

Veld, Osdorp, Geuzenveld, Buitenveldert, 

Watergraafsmeer (Fizeaubuurt) en Noord. 

Deze routes zijn in 2018 als specials in het 

vaste programma opgenomen onder de ti-

tel Op Pad in de Tuinstad. Gemiddeld eens 

per maand wordt een wandeling afwisse-

lend door de genoemde buurten gelopen.  

In april programmeerden we een lezing en 

wandeling met schrijver Suzanna Jansen. 

In een literair Van Eesteren Café las zij 

voor uit haar roman Ondanks de zwaarte-

kracht waarin Cornelis van Eesteren een 

van de hoofdpersonen is. Om vervolgens 

met Suzanna te wandelen door Slotermeer, 

de buurt waarin zij is opgegroeid.  

Vaartochten en bijzondere fiets -en struin-
tochten
Scheepsladingen vol hebben we al laten 

genieten van de Sloterplas en de grachten 

van Nieuw-West. Tijdens de Van Eesteren 

vaartochten liet onze gids Wouter van der 

Wulp met graagte de waterrijke kant zien. 

De vaarttochten vonden tussen april en 

november weer maandelijks plaats.

Paul Lappia, kenner van het werk van Aldo 

van Eyck, verzorgde op zaterdag 7 april en 

26 mei een fietstocht langs werken van Van 

Eyck in Buitenveldert. Dit was aanvullend 

programma bij de expositie De Speelse 

Stad over de toestellen van Van Eyck.

Ook kon men met Rob Loos weer fietstoch-

ten maken door het groen en om het blauw 

van Nieuw-West (Kunst om de Sloterplas) 

en met Pieter Boekschooten struinen door 

de Bretten. Dat laatste gebeurde ook met 

We are Public.

1.3 De Museum woning

Sinds oktober 2012 heeft het Van Eesteren-

museum een woning van De Alliantie aan 

de Freek Oxstraat in gebruik. De woning 

is ingericht volgens de principes waarmee 

in de jaren vijftig en zestig de stichting 

Goed Wonen het ‘moderne’ woninginteri-

eur propageerde en draagvlak probeerde 

te creëren voor een nieuwe wooncultuur. In 

het voorjaar van 2012 zijn daartoe meubels 

en ‘spullen’ van het huishouden verzameld 

en een compleet ingerichte museumwo-

ning kon vanaf 2012 onder leiding van gid-

sen van het Van Eesteren Museum worden 

bezocht. 

Met een museumwoning is het niet anders 

dan met je eigen huis, als je niet regelma-

tig wat wegdoet slibt het dicht. In het mu-

seum komen nog altijd mensen langs die 

voor de woning huisraad of vintage meu-

belen aanbieden. In 2018 zijn we met een 

kritisch oog begonnen met het opschonen 

van de collectie en het ruimen van de ber-

ging. Ook startten we met de beschrijving 

van de collectie. Bij dit werk werden we 

bijgestaan door een nieuw opgerichte pool 

van experts bestaand uit kunsthistorici, 

verzamelaars en vintage liefhebbers en 

handelaren. Vanwege onze wens een ge-

registreerd museum te willen worden werd 

een collectieplan opgesteld.

Het hele jaar door konden bezoekers vier 

keer per week mee op de museumwoning 

wandeling. Om de bezoekers te begelei-

den werden nieuwe gidsen gevonden. Ook 

startte in 2018 een nieuwe coördinator van 

de groep woninggidsen.

In december kon men kerst in de sfeer van 

de jaren vijftig beleven in de museumwo-

ning. Versierd met originele kerstballen, 

lichtjes, slingers en meer uit die periode, en 

aangekleed zoals een ‘gemiddeld’ gezin in 

de jaren 50 en 60 kerst vierde. Een bezoek 

aan de woning riep herinneringen wakker. 

Wat werd er gegeten met kerst? Was er 

een kerstboom in huis? Had de kostwin-

ner vrij? Hoe zag de dag eruit? Waren er 

gasten? En welke kleding droeg je? Samen 



8 met de gids werden in de woning verhalen 

verteld en gedeeld over die donkere dagen 

van het jaar. En na afloop van het bezoek 

werd men in het Van Eesteren Paviljoen 

getrakteerd op een glaasje Glühwein om 

nog meer in de stemming te komen. Een 

leuke en interactieve beleving die het hart 

verwarmde op koude dagen en nieuwe 

bezoekers naar de woning trok.

De kerstversiering was rond de jaarwis-

seling met een doneer een kerstbal-actie 

ingezameld.

1.4 Het educatieprogramma

Al vanaf 2011 heeft het museum een vi-

sie op educatieve activiteiten en een 

programma dat zich vooral richt op het 

basisonderwijs. Voor de middelbare scho-

len en vervolgopleidingen, van MBO tot 

WO maken we in overleg en op verzoek een 

programma op maat.

Het educatieteam bestond in 2018 uit 7 

vrijwilligers met allen een achtergrond in 

het onderwijs.

In 2018 ontvingen zij leerlingen en docen-

ten van het Hervormd Lyceum West, de 

1e Openluchtschool uit de Cliostraatraat, 

de Ipabo, het Montessori Lyceum en de 

Noordmanschool.

In de kerstvakantie waren er twee midda-

gen schilderworkshops voor het hele gezin. 

Met warme chocomel en een vuurkorf! 

Kunstdocent Geesje Stroo nam kinderen 

en ouders mee in de wereld van architect 

Cornelis van Eesteren, die geloofde dat 

goed en fijn wonen gepaard gaat met licht, 

lucht en ruimte. Rondom het paviljoen be-

keek men luchten en de buitenruimte om 

er daarna een schilderij van te maken.

In maart ontvingen we diverse scholen in 

het kader van Kunstschooldag(en), een 

jaarlijks terugkerend cultureel festijn voor 

leerlingen van groep 8. Jaarlijks organi-

seren de Amsterdamse kunstinstellingen 

de kunstschooldag om leerlingen van alle 

basisscholen in Amsterdam uit te nodigen 

in musea, bij theatervoorstellingen en con-

certen. Ze hebben allemaal een speciaal 

programma, om de Amsterdamse jeugd 

op een leuke manier kennis te laten maken 

met wat Amsterdam te bieden heeft op 

cultureel gebied.

In het Van Eesteren Paviljoen maakten de 

kinderen kennis met het cultuurhistorisch 

erfgoed van architect en stedenbouwkun-

dige Cornelis van Eesteren. Ze hoorden 

onder andere over de bijzondere opzet 

van de Westelijke Tuinsteden, het huidige 

Amsterdam Nieuw-West.

Het educatieprogramma voor de basis-

scholen werd uitgebreid met een hoe-

veelheid lego. Idee was om de steden-

bouwkundige structuur van de Westelijke 

Tuinsteden als uitgangspunt te nemen 

waar de kinderen op verder bouwen. Met 

basis grondplaten verkavelen de leerlingen 

nu ‘eigen’ wijken nadat zij zich met docen-

ten en elkaar hebben verdiept in de opzet 

en structuur van de tuinsteden. Het edu-

catieteam heeft ook samen met de Henri-

cusschool en SEP een fotoproject gedaan. 

De resultaten waren in een expositie in het 

paviljoen te zien.

1.5 Exposities 

In 2018 waren in het Van Eesteren Museum 

vier exposities te zien. En een tentoonstel-

ling op een buitenlocatie.

Uiteraard de nieuwe vaste opstelling die 

in oktober 2017 tegelijk met het paviljoen 

opende. 

Het Van Eesteren Museum is in 2010 opge-

richt om een breed publiek te confronteren 

met ideeën over moderne stadsontwikke-

ling. Vanaf de jaren dertig speelde Cornelis 

van Eesteren, ontwerper van het Algemeen 

Uitbreidingsplan voor Amsterdam (AUP), 

daarin een centrale rol. De nieuwe vaste 

tentoonstelling in het Van Eesteren Pavil-

joen geeft een beeld van zijn gedachte-

goed en van zijn generatiegenoten. Het 

doet dat in vijf ‘hoofdstukken’; Cornelis 

van Eesteren, het AUP, de moderne stad, 

de traditie van Goed Wonen en de per-



9spectieven voor de toekomst van de wes-

telijke Tuinsteden. Het centrale thema van 

de tentoonstelling is ‘De Moderne stad’, 

een begrip dat ten grondslag ligt aan het 

erfgoed van Cornelis van Eesteren en zijn 

generatiegenoten.

Uitbreidingsplan Haven-Stad
Het Westelijk Havengebied gaat de ko-

mende jaren op de schop en er wordt 

nieuwe woonruimte gecreëerd. Daar is 

uiteraard een groot plan voor gemaakt 

en dit plan was te zien op een grote on-

derzoeksmaquette in het Van Eesteren 

Museum. Haven-Stad is een programma 

voor de ontwikkeling van woningen en 

arbeidsplaatsen in het Westelijk Havenge-

bied. Voor dit uitbreidingsplan is een grote 

onderzoeksmaquette gemaakt, om een 

indruk te geven van hoe het gebied eruit 

komt te zien. De maquette was vanaf 23 fe-

bruari te zien in het Van Eesteren Museum 

en bleef er tot maandag 12 maart. 

De makers van de maquette gaven op 

vrijdag 2 maart en zaterdag 3 maart uitleg 

bij de maquette. Om 13.00 uur, 14.00 uur 

en 15.00 uur startte er op die dagen een 

uitlegronde.

Aldo van Eyck en de speelse stad 
Op vrijdag 16 maart 2018, op de dag dat 

het precies honderd jaar geleden was dat 

Architect Aldo van Eyck geboren werd, 

opende het Van Eesteren Museum een 

expositie rond de beroemde speelplaatsen 

van Van Eyck.

In 1947 kreeg Aldo van Eyck de opdracht 

van Jakoba Mulder, adjunct-directeur van 

de afdeling Stadsuitbreiding en Stadsont-

wikkeling van Amsterdam, om een speel-

plaats te maken voor het Bertelmanplein. 

Het idee van Van Eyck was om met simpe-

le constructies en materialen non-plekken 

om te toveren tot publieke ontmoetings-

plekken. Waar speelobjecten de bewe-

ging en verbeelding van kinderen moeten 

stimuleren.

De speelobjecten van Van Eyck bestaan 

daarom uit voornamelijk beton en metaal. 

Rechthoekige zandbakken met ronde, 

betonnen tafels, een klimrek en een paar 

tuimelrekjes kenmerken de speelplaatsen 

van de architect. Naast de objecten bracht 

Van Eyck simpele ingrepen aan in de om-

geving, zoals gekleurde tegels, struiken en 

bomen, geometrische vormen als cirkel, 

vierkant en driehoek en modulaire speel- 

elementen. De expositie De Speelse Stad 

over de toestellen van Van Eyck was te zien 

van 16 maart tot 3 juni 2018.

Gelijktijdig met de expositie in het Van 

Eesteren Paviljoen was in het Burgerwees-

huis de expo Celine Condorelli te zien, 

waarin Van Eyck ook uitgebreid aan bod 

kwam. Bij de Academie van Bouwkunst 

was ook aandacht voor Van Eyck en zijn 

speelplaatsen. De drie openingen vonden 

op één dag plaats en werden in samen-

hang en samenwerkend georganiseerd.

Beeldentuin
Tegelijk met de expositie initieerde het Van 

Eesteren Museum een beeldentuin langs 

de noordoever van de Sloterplas. Hierin is 

een fraai speeltoestel opgenomen, afkom-

stig uit een van de speeltuinen van Aldo 

van Eyck. Waarover later meer.

Maison d’Artiste prototype in 
Burgerweeshuis
Het Maison d’Artiste Prototype is een 

wetenschappelijke reconstructie (schaal 

1:5) van 4 x 4 x 4 meter van het originele 

ontwerp voor een kunstenaarswoning, ont-

worpen door Theo van Doesburg en Cor-

nelis van Eesteren. Het werd in 1923 gepre-

senteerd tijdens Les Architectes du groupe 

‘De Stijl’ in Parijs. Deze reconstructie werd 

in 2016 gerealiseerd door architectuurstu-

denten van de TU Delft, onder leiding van 

professor Mick Eekhout. Het prototype 

staat nu in Amsterdam bij het Burgerwees-

huis aan het IJsbaanpad.

Bij het prototype maakte het Van Eesteren 

Museum in samenwerking met BPD en 

Stichting Maison d’Artiste een tentoonstel-

ling. De invloed van het Maison d’Artiste is 

zichtbaar in het ontwerp van het Burger-

weeshuis, een ontwerp van architect Aldo 

van Eyck. In de tentoonstelling komen deze 

iconen voor het eerst in de geschiedenis 

bij elkaar. De tentoonstelling was te zien 



10 tijdens Open Monumentendagen, tijdens 

rondleidingen door en gesprekken in het 

gebouw door ARTTRA en Van Eesteren 

Museum vanaf 6 september 2018.

Rijke eenvoud
Op 30 november opende in het Van Ees-

teren Museum in Amsterdam de tentoon-

stelling Rijke eenvoud. Interieurs & ob-

jecten uit de wederopbouw. De expositie, 

tot en met 5 mei nog steeds te zien, toont 

gerestaureerde meubelensembles van 

bekende Nederlandse ontwerpers, objec-

ten van verzamelaars en werk van he-

dendaagse makers. Daarnaast is er een 

randprogramma met lezingen, creatieve 

workshops en nachtelijke videokunst.

Met de expositie en randprogrammering 

schenkt het Van Eesteren Museum aan-

dacht aan de thema’s interieur, weder-

opbouw en Goed Wonen uit de wederop-

bouwperiode, en verbond deze aan actuele 

onderwerpen als duurzaamheid en herge-

bruik.

De meubelensembles die te zien zijn tonen 

een dwarsdoorsnede van ontwerpen voor 

wonen, werken en ontspannen uit de peri-

ode 1945-1965. Ze geven een tijdsbeeld en 

een visie op het ontwerp vak en het leven 

zelf in een opkomende welvaartsstaat. 

Hoe beïnvloedden fabricagetechnieken 

de vormgeving? En welke veranderingen 

traden op in het gangbare interieur en de 

opvattingen daarover? Er zijn werken te 

zien uit de collectie van de Rijksdienst voor 

het Cultureel Erfgoed (RCE), zoals de pers-

kamer die Gerrit Rietveld in 1958 ontwierp 

voor het destijds nieuwe hoofdkantoor van 

UNESCO in Parijs. Maar ook een ladekast 

voor lingerie van Hein Salomonson uit 1954, 

een fauteuil van Dirk van Sliedregt uit de 

jaren 60 en een woninginterieur van een 

Amsterdamse dokterspraktijk van Coen de 

Vries uit 1954.

Daarnaast toont de expositie werk van 

de hedendaagse makers Chris Slutter, 

Mina Abouzahra en kunstenaarscollectief 

DAY collective. Met welke ideeën en visies 

uit de wederopbouwperiode zijn makers 

anno nu aan het werk? Wat valt er te leren 

van die periode? En hoe verhoudt zich de 

vroegere periode van massaproductie van 

hoogwaardige producten tot de huidige 

tijd waarin hergebruik en duurzaamheid 

belangrijk zijn? En als de avond valt, ver-

andert het paviljoen in een lichtbaken door 

een lichtinstallatie van videokunstenaar 

Martin Boverhof. 



111.6 Incidentele activiteiten en 
projecten. 

Uitmarkt, Open Monumentendagen, 
4 en 5 mei viering, Museum om de Hoek en 
Museumnacht 2017
Zoals te doen gebruikelijk deed het mu-

seum ook in 2018 mee aan verschillende 

stadsbrede programma’s zoals onder 

meer de herdenking van 4 en 5 mei, 24 uur 

Nieuw-West, de Uitmarkt, Open Monumen-

tendagen en Museumnacht.

       

De Vrijheidsmaaltijd en theater
Het Van Eesteren Museum organiseerde 

ter gelegenheid van de Nationale Herden-

kings- en Bevrijdingsdag, op 5 mei een 

speciale vrijheidsmaaltijd begeleid met 

verhalen. Verhalen over wat vrijheid is door 

bewoners uit Slotermeer onder begeleiding 

van ZID-theater. Op een zonnig terras.

Hetzelfde ZID-theater speelde in ons huis 

ook tweemaal de voorstelling Lost City, 

waarvan eenmaal tijdens Museumnacht.

Over het IJ – Over de Plas festival
Dit festival breidde uit met locaties, en 

kwam uit bij de Sloterplas. Daarvoor 

maakte Johannes Bellinkx een bijzondere 

wandeling. Tijdens Reverse werd je uitge-

nodigd je dagelijkse gebruiken los te laten 

en je over te geven aan een andere manier 

van bewegen: achteruitlopen. Bellinkx liet 

je op een andere manier door de wereld 

stappen. In de theaterperformance er-

vaarde je de werkelijkheid in omgekeerde 

richting. Vooruitkijken maakte plaats voor 

terugblikken. Door onze richting letterlijk 

om te draaien maakte Johannes Bellinkx 

ons op een confronterende manier bewust 

van hoe we ons in de wereld begeven. Op 

15, 16 en 23 september maakte een hypno-

tische soundtrack en het vervloeien van 

fictie en realiteit Reverse tot een unieke 

fysieke en mentale ervaring.

Museumnacht stond in het teken van Rijke 

eenvoud met een licht en geluidsshow van 

VJ duo Martin Boverhof en Anne Gente-

naar en trompettist Mark Nieuwenhuis. 

En een theatervoorstelling Lost City van 

ZID-theater.

Boekenweek Nieuw-West 9 maart
Voorafgaand aan hét Boekenbal was in 

het Van Eesteren Paviljoen de lancering en 

presentatie van de derde jaargang van het 

boek ‘Tussen Andreasplein en Zwarte Pad.’ 

Bij deze vrolijke bijeenkomst was het boek 

verkrijgbaar. De eerste exemplaren van 

Tussen Andreasplein en Zwarte Pad wer-

den uitgereikt door David Endt en Leo Wil-

lemse. Het boek bevat verhalen van twintig 

schrijvers uit Nieuw-West, waaronder: 

Walter van den Berg, Ingrid Hoogervorst, 

Suzanna Jansen, Robert Eksteen, Cathelijn 

Schilder en Vonne van der Meer.

Opening Tulp Festival Amsterdam
Voor de vierde maal fleurde Amsterdam op 

met voor iedere Amsterdammer een Tulp. 

Dit keer was de opening van het festival 

aan de Noordoever en in het Van Eesteren 

Museum. Bij het Wilgenlaantje werden in 

het najaar van 2017 met scholieren tulpen-

bollen in de grond gestopt. Die kwamen in 

het voorjaar uit, en werden met wel duizen-

den tulpen in potten op het stippenterras 

en langs de oever aangevuld. Tijdens de 

opening werd door Huib van Eesteren een 

gele Cornelis van Eesteren Tulp gedoopt. 

De tulp was vanaf het najaar in de muse-

umwinkel te koop.

Afronding inventarisatie boekencollectie 
van Benno Premsela en Friso Broeksma    
Eind 2016 werden zo’n 5000 boeken uit de 

verzameling van Friso Broeksma en Benno 

Premsela het museum binnen gebracht. 

Door tussenkomst van Marinus Oosten-

brink schonk Caspar Broeksma, Friso’s 

neef, de reis- en architectuurbibliotheek 

van Friso en Benno aan het Van Eesteren 

Museum.

In 2017 is door een hele ploeg museum-

medewerkers aan de inventarisatie en 

beschrijving van de boeken van Broeksma 

/ Premsela gewerkt, dit werk werd in 2018 

afgerond, tevens werd nagedacht over de 

publieke aanbieding van de bibliotheek, te 

effectueren in het jaar 2019.
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Interim burgemeester Jozias van Aartsen  
start zijn kennismaking met Nieuw-West in het  
Van Museum Eesteren met een rondleiding  
door Anouk de Wit
Foto Jiska Schoneveld
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2.1 Het bestuur 

In  2018 waren de volgende personen lid 

van bestuur: 

Noud de Vreeze (voorzitter) Afgetreden 

november 2018

Guido Wallagh (voorzitter) Aangetreden 

november 2018

Aat de Vries (penningmeester)

Pieter Boekschooten (algemeen lid) 

Anneke Treffers (algemeen lid) Afgetreden 

in september 2018

Volgens de statuten bestaat het bestuur 

uit tenminste drie en maximaal zeven 

leden. 

In 2018 ging veel aandacht uit naar het 

zoeken van een nieuwe voorzitter, die te-

gen het einde van het jaar gevonden werd 

in de persoon van dr. Guido Wallagh.

Guido is planoloog en een geboren en 

getogen Amsterdammer. Hij studeerde 

planologie aan de Universiteit van Am-

sterdam en promoveerde in 1994 aan 

diezelfde universiteit. Tussen 1995 en 2008 

werkte hij bij DE LIJN, eerst als adviseur, 

later als partner. Sinds 2008 is hij partner 

bij Inbo, een landelijk opererend bureau 

op het gebied van architectuur, steden-

bouw, bouwkunde en interieurarchitectuur. 

Zijn werkvelden liggen op het gebied van 

stedelijke vernieuwing, gebiedsgerichte 

samenwerking, gebiedscommunicatie en 

participatie. Momenteel is hij, naast zijn 

partnerschap bij Inbo, voorzitter van Stich-

ting Kunstwerk Loods 6, voorzitter van het 

Integraal Burgwallen Overleg, voorzitter 

van Knowledge Mile Park en kernteamlid 

van Stad-Forum. We zijn blij dat Guido het 

stokje overneemt van Noud de Vreeze. En 

danken Noud voor zijn leiding met grote 

betrokkenheid en inspiratie - wel meer dan 

twee termijnen lang waarin hij het muse-

um van de De Vlugtlaan verplaatste naar 

een nieuw gebouw aan de Sloterplas.

Samen met Guido is een actieve zoektocht 

naar nieuwe bestuursleden gestart. Eind 

2018 was in elk geval duidelijk dat Gunay 

Uslu in 2019 tot het bestuur zal toetreden. 

Dr. Gunay Uslu is cultuurhistoricus. Zij stu-

deerde Culturele Studies met als zwaar-

tepunten Europese cultuurgeschiedenis, 

cultuurbeleid & management en rechten 

aan de Universiteit van Amsterdam. Als cu-

rator werkte Gunay Uslu samen met diver-

se musea in Amsterdam. Momenteel is zij 

Director Development bij Corendon Hotels. 

Daarnaast is zij werkzaam bij de Univer-

siteit van Amsterdam, alwaar zij cultureel 

erfgoed, museologie en cultuurbeleid do-

ceert en is als onderzoeker verbonden aan 

de Amsterdam School for Heritage and 

Memory Studies en de onderzoeksgroep 

The East & Europe. Ook is Gunay adviseur 

van de Raad voor Cultuur, lid van de Raad 

van Toezicht van EYE Filmmuseum Am-

sterdam en adviseur van de Vereniging 

Rembrandt.

Gesprekken met toonaangevende perso-

nen binnen corporaties en ontwikkelingen 

werden voor 2019 voorbereid. In de eerste 

helft van dat jaar zal een nieuw bestuur 

worden geïnstalleerd.

Het bestuur kwam gedurende het verslag-

jaar vijfmaal in vergadering bijeen. 

Vaste onderwerpen in de agenda waren 

steeds: de programmering van activiteiten, 

financiën, subsidies en sponsorbijdragen, 

ontwikkelingen in de organisatie en con-

2. Bestuur, directie, 
organisatie, partners



14 tacten met vrijwilligers en de positionering 

en de koers van het Van Eesteren Museum 

in de toekomst. 

2.2 Directie en medewerkers. 

Ook in 2017 was Anouk de Wit directeur 

van het museum. 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 sponsorwer-

ving en trok zij er samen met de voorzitter 

op uit om goede opvolging te vinden. De 

directeur heeft nog altijd een parttime 

aanstelling. 

2018 was op personeelsgebied een turbu-

lent jaar. 

Een deel van de tijdelijke uitbreiding van 

de staf van het museum in verband met 

de veranderingen binnen de bedrijfsvoe-

ring en beleid die vanwege de stichting 

van het paviljoen, de verhuizing ernaartoe 

moesten worden doorgevoerd, kwam te 

vervallen. Vervanging van een zieke mede-

werker maakte desondanks opnieuw extra 

bezetting nodig. Charlotte de Haan coör-

dineerde opnieuw de roosters en bezetting 

van museumgidsen en rondleiders, dit jaar 

samen met Annemarie Schuitema. Barba-

ra Aukes werkte aan de museumregistratie 

en werd daarin ondersteund door Laurien 

de Gelder die als junior conservator een 

collectieplan opstelde, en zorg droeg voor 

de collectie van de museumwoning.

Jeroen Lok was voor en tweede jaar onze 

programmacoördinator en nam afscheid 

in de zomer. Zijn functie werd, zij het voor 

slechts twee dagen per week, ingevuld 

door Elisa Matse.

Vanwege de doorgevoerde verruiming van 

de openingstijden is in 2018 volle aan-

dacht uitgegaan naar het werven van 

nieuwe vrijwilligers, vooral de werving van 

museumgidsen, museumwoning-gidsen 

en gidsen voor het buitenmuseum stond 

centraal. Ook is het aantal coördinatoren 

uitgebreid, met een coördinator techniek 

en een schenkingscoördinator in de perso-

nen van Wouter de Back en Liz Krijn. Ook 

waren er enkele wissels in de coördinatie 

van de museumwoning en het educatie-

team. In 2018 waren er ruim 120 vrijwilligers 

betrokken bij het museum.

De financiële administratie is uitbesteed 

aan het Amsterdamse administratiekan-

toor ASK, dat over de nodige expertise 

beschikt om de leiding van het Van Ees-

teren Museum ook te adviseren bij allerlei 

praktische, administratieve kwesties. 

2.3 Museumregistratie en het 
daartoe benodigde professiona-
liseringsproces

Sinds 2017 wordt gewerkt aan het vastleg-

gen van de hoofdlijnen van de organisatie 

van het van Eesteren Museum. Daarmee 

wordt beoogd in aanmerking te komen 

voor de zogenaamde Museumregistratie. 

Werkend aan de toelatingseisen worden 

alle elementen van de organisatie tegen 

het licht gehouden en in protocollen en 

contracten vastgelegd. Dat leidde in 2018 

tot scherpere afspraken over missie en 

functies, taken en verantwoordelijkheden, 

en over de opbouw van de organisatie. 

Het gaat in de uitwerking van dit project 

om vier belangrijke thema’s: Collectie, 

Programma, Faciliteiten en Organisatie. 

In 2018 werden een collectieplan en nieuw 

vrijwilligersbeleid opgesteld.

(Hierop wordt nader ingegaan in para-

graaf 3.2.).



152.4 Partners en samenwerkingen
•	 ARCAM	(winterlezing	en	educatie))

•	Museum	Het	Schip	(gecombineerde	ex-

cursies)

•	 Amsterdam	Museum	(onderwijspro-

gramma voor basisscholen ‘mijn Stad’, 

klankbord bij opzet museumwoning en 

museumregistratie, onderzoek nieuw 

Amsterdam Museum in Nieuw-West)

•	 De	EFL-Stichting	(lezingen,	representatie,	

sponsoring)

•	Woningcorporatie	De	Alliantie	(beheer	

van de museumwoning)

•	Woningcorporatie	Stadgenoot	en	Stads-

deel Nieuw-West (partners in de ontwik-

keling van het Van Eesteren Paviljoen 

aan de Sloterplas)

•	 De	Rijksdienst	Cultureel	Erfgoed	(lezin-

gen en expositie, bruiklenen)

•	Gemeente	Amsterdam,	Ruimte	&	Duur-

zaamheid en Bureau Monumenten en 

Archeologie (project ‘Bekijk je wijk’ en 

Open Monumentendag)

•	 De	Buurtwerkplaats

•	Openbare	Bibliotheek	Amsterdam

•	Museumnacht

•	Museum	om	de	Hoek

•	 24hr	Nieuw-West

•	 Broedplaats	De	Vlugt	en	Urban	Resort

•	We	are	Public

•	 Tulpfestival

•	Over	het	IJ	Festival

•	 SEP

•	De	Henricusschool

•	 Amsterdams	Fonds	voor	de	Kunst	(Kunst	

3 traject o.a.)

•	 Voor	de	Kunst

•	 Spectrum	

•	 BPD	Ontwikkeling	(Spelende	stad	Aldo	

van Eyck en Maison d’Artiste expositie in 

 Burgerweeshuis)

In dit lijstje partners zijn er twee van pro-

minent belang, omdat zij het Van Eesteren 

Museum vanaf de oprichting 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 gemeentelij-

ke budget voor Stedelijke Vernieuwing en 

de EFL-stichting is inhoudelijk betrokken 

bij het op verschillende manieren bewer-

ken van de nalatenschap van Cornelis van 

Eesteren. 

2.6 Comité van aanbeveling

De Stichting kent vanouds 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 ge-

meente Amsterdam

•	 Franziska	Bollerey	–	Hoogleraar	archi-

tectuur en stedenbouwgeschiedenis

•	Mels	Crouwel	–	Architect/directeur	Ben-

them Crouwel

•	 Yttje	Feddes	–	Rijksadviseur	voor	het	

Landschap

•	 Aart	Oxenaar	–	Directeur	Bureau	Monu-

menten en Archeologie van de gemeente 

Amsterdam

•	 Lex	Pouw	-	voormalig	voorzitter	Raad	

van Bestuur Ymere

•	 Vincent	van	Rossem	–	Emeritus	Hoog-

leraar in de geschiedenis van de bouw-

kunst, werkzaam bij Bureau Monumen-

ten en Archeologie,

•	 Henk	Spaan	–	Oud	bewoner

•	 Ineke	Teijmant	–	Emeritus	Stadssocio-

loog Universiteit van Amsterdam

•	 Judikje	Kiers	–	directeur	Amsterdams	

Historisch Museum

Deze comitéleden zijn onafhankelijk van 

elkaar inzake projecten en de totstand-

koming van het paviljoen geconsulteerd.

programmering van projecten en activitei-

ten de komende jaren aan de orde zouden 

kunnen komen.            
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De onthulling van het speeltoestel van  
Aldo van Eyck door wethouder Touria Meliani
Foto Iwan Daniels
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Met veel genoegen brachten we dit jaar 

door in ons nieuwe paviljoen. We probeer-

den er van alles uit, samen met veel ande-

ren. 

Het paviljoen blijkt een zeer aangename 

omgeving voor velen. Verschillende organi-

saties kwamen er tijdens sluitingstijd voor 

vergaderingen, inspiratiesessies of recep-

ties. In de zomer werd er eenmalig ge-

trouwd en tijdens Museumnacht werd met 

trompettist Mark Nieuwenhuis de akoes-

tiek gecheckt en meer dan OK  bevonden. 

Begin van het jaar werd op de kopse kant 

aan Sloterplaszijde blindering aange-

bracht zodat er tijdens presentaties ook 

gebeamd kan worden. We maakten het 

lichtplan af, dat tevens een rol heeft in een 

vernuftig expositie-systeem. En stelden 

iedereen in op het goed gebruiken van het 

alarmsysteem.

Tot onze verrassing bleek er veel waarde-

ring en belangstelling voor het Van Ees-

teren Paviljoen. Onder stadgenoten die 

ons bezochten en mooie berichten achter-

lieten in het gastenboek. Maar ook onder 

de nieuwe wethouders van Amsterdam. 

De coalitiepartijen van het nieuwe stads-

bestuur van de stad presenteerden er het 

coalitieakkoord. Met in het akkoord veel 

ambities en aandacht voor sociaal, groen 

en het buitengebied was het Van Eesteren 

Paviljoen aan de Sloterplas bij uitstek de 

juiste plek en locatie voor deze belangrijke 

presentatie.

Waardering was er zeker ook onder vakge-

noten.

Het Van Eesteren Paviljoen werd geno-

mineerd voor de Gouden A.A.P., de Am-

sterdamse Architectuur Prijs 2018. Samen 

met negen andere genomineerde gebou-

wen dong het paviljoen mee naar deze 

prijs voor het gebouw dat als beste wordt 

gezien van alle bouwprojecten die in 2017 

binnen de gemeentegrenzen van Amster-

dam zijn opgeleverd. Ook al sleepten we 

de Gouden Aap niet in de wacht, we waren 

trots op het feit dat een vak- en een pu-

blieksjury ons kwamen bezoeken en ons 

samen met de andere genomineerden 

boven de gemiddelde bouwproductie van 

2017 vond uitsteken.

Ook werden we genomineerd voor de Arie 

Keppler Prijs 2018. Deze prijs is vernoemd 

naar ir. Arie Keppler, medeoprichter van de 

stichting MOOI Noord-Holland en directeur 

van Gemeentelijke Woningdienst Amster-

dam aan het begin van de 20ste eeuw. De 

prijs wordt om de twee jaar uitgereikt aan 

bijzondere projecten op het gebied van 

architectuur, landschap, stedenbouw en 

erfgoed. En deze nominatie pakte gelukki-

ger uit.

We wonnen met het paviljoen in de ca-

tegorie placemaking. De jury noemde 

het paviljoen ‘het ultieme voorbeeld van 

placemaking, omdat het een voormalige 

no-go area heeft ‘wakker gekust en om-

getoverd tot een fantastische verblijf plek’. 

De prijs werd op vrijdag 28 september 

uitgereikt door de gedeputeerde van de 

provincie Noord-Holland, Joke Geldhof - 

zelf woonachtig aan de Sloterplas. We zijn 

zeer vereerd met de bronzen erepenning. 

Dat ons paviljoen is gelauwerd, bevestigt 

de kwaliteit van het ontwerp en de waarde 

van het paviljoen voor Nieuw-West en de 

ontwikkeling van dit stadsdeel.

3. Gebouw en faciliteiten



18 Ook werd het Paviljoen uit meer dan 200 

projecten geselecteerd voor de 31ste editie 

van Architectuur in Nederland. Jaarboek 

2017/2018, waarin het Van Eesteren Pavil-

joen is opgenomen als bijzonder voorbeeld 

van de herontdekking van de periferie van 

steden. Het paviljoen behoort daarmee 

tot het internationale visitekaartje voor de 

Nederlandse bouwkunst. 

Steeds weer bleek het Van Eesteren Pavil-

joen fotogeniek, om die reden viel  het ook 

op bij locatiescouts. In het najaar was ons 

museumhuis gespot als locatie om een 

commercial voor een Duits automerk op 

te nemen. Een volle dag was het paviljoen 

rondom geheel geblindeerd en werden 

opnames gemaakt voor de nieuwe hippe 

Volkswagen -up.

Vaartocht met Wouter van der Wulp voor  
bezichtiging van Nieuw-West vanaf het water
Foto Iwan Daniels
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4.1 Museumregistratie

Museumregistratie is gericht op opname 

in het register van Nederlandse musea 

die aantoonbaar voldoen aan de in de 

Museumnorm vastgelegde criteria. Uit-

gangspunten van de Museumnorm zijn de 

ICOM-museumdefinitie, de Ethische Code 

voor musea en de Governance Code. Om 

in het Museumregister te worden opgeno-

men zal het Van Eesteren Museum ge-

toetst worden aan verschillende normen 

die betrekking hebben op bedrijfsvoering, 

collectie, programma en doelgroep. Te 

denken valt aan protocollen voor de inter-

ne financiële en organisatorische adminis-

tratie, een bestuursreglement, de jaarlijkse 

agenda voor de programmering van acti-

viteiten, een collectieplan, een presenta-

tiebeleid, 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 Eesteren Museum lid van de 

Museumvereniging en vervolgens krijgt het 

Van Eesteren Museum toegang tot de Mu-

seumjaarkaart. Dit lidmaatschap biedt het 

museum vele voordelen en services: een 

kader voor professionalisering en promotie 

door (landelijke) publiciteit.

Het gaat om drie ‘kolommen’ in het beleid 

van de instelling die registratie in het mu-

seumregister 

Om het traject professioneel te laten 

verlopen is voor het honorarium van een 

projectleider een financiële bijdrage van 

de EFL-stichting ontvangen in 2017 en 2018. 

Onder begeleiding van Barbara Aukes zijn 

In de loop van 2017 en 2018 met vrijwilli-

gers verschillende werkgroepen opgericht 

en gecoördineerd. Daarmee werd in het 

museum gedurende ruim anderhalf jaar 

gewerkt aan de voorbereiding op de aan-

vraag die in 2019 wordt geëffectueerd.

Ook het bestuur ging aan de slag met 

een aanpassing en beschrijving van onze 

Cultural Governance Code en bereidde de 

basis voor een in 2019 in te stellen pro-

grammaraad voor. 

4.2 Buitenruimte rondom het  
Van Eesteren Paviljoen en de 
Beeldenroute 

De noordboulevard van de Sloterplas, bij 

het museum vinden we het inmiddels de 

mooiste plek van Slotermeer. Om te begin-

nen door het prachtige, nieuwe Van Ees-

teren Paviljoen. Gebouwd op een plek waar 

Cornelis van Eesteren nog voor de oorlog 

een paviljoen (in)tekende en plande in de 

tuinstad Slotermeer die na de oorlog snel 

verrees. Destijds was het ‘ver weg’ en ‘niet 

echt Amsterdam’ in de ogen van ande-

ren. Maar de laatste tijd begint dat flink te 

veranderen. Om te beginnen door de ont-

wikkeling van de noordzijde, een wandel-

boulevard, met een mooi paviljoen, waar 

iedereen graag komt om zich te ontspan-

nen en plezier te maken. 

 

Om het nog mooier te maken plant het 

museum hier al enige tijd een beeldentuin, 

met prachtige beelden uit de jaren 50 en 

60 die nu ondermeer in het depot van het 

Stedelijk Museum staan. Een Knoop van 

Tajiri, kleinere sculpturen van Andre Volten 

of Carel Visser.

4. Toekomstgerichte  
verkenningen



20 Om dat voor elkaar te krijgen zijn er al ja-

ren voorbereidingen gaande. In 2016 deed 

Iris Dik op verzoek van het museum een 

haalbaarheidsonderzoek naar een beel-

dentuin aan de Sloterplas.

Vanaf het begin zijn we zowel door het 

Mondriaanfonds als door het stadsdeel, en 

door de gemeente gesteund. 

 

In 2018 werd het eerste kunstwerk ge-

plaatst, een topstuk. Het gaat om een 

kunstwerk waar iedereen heel blij van 

wordt, en dat ongetwijfeld bij veel mensen 

herinneringen oproept: een klimrek. Of 

liever: de moeder aller klimrekken! Een ori-

gineel en uniek Aldo van Eyck klimrek waar 

hele generaties aan gehangen hebben, 

op geklommen hebben, onder gespeeld 

hebben. 

Dit soort klimrekken is bijna verdwenen. 

Van de 700 speelplaatsen die kunstenaar 

Aldo van Eyck maakte, zijn er nog maar 15 

overgebleven. 

 

Dankzij Van Eyck kenner Paul Lappia werd 

het mogelijk een claim te leggen op een 

heel mooi speeltoestel van Aldo van Eyck. 

Het Van Eesteren Museum werd door het 

Sadsdeel Nieuw-West in staat gesteld het 

speelrek te plaatsen voor het museum. 

Het betrof een prachtig exemplaar met 

klimtorens en duikelrekken uit Osdorp. Hier 

aan de Sloterplas kan iedereen, jong en 

oud, er plezier aan beleven. Kunstwerk en 

speeltoestel ineen. De eromheen georgani-

seerde activiteiten, zoals een expositie en 

crowdfunding dienden vooral ter onder-

steuning en ter vergroting van het draag-

vlak voor de beeldentuin.

Het speeltoestel werd op 23 november 

feestelijk in gebruik genomen door wet-

houder Touria Meliani. Bij deze gelegen-

heid sprak de wethouder over het belang 

van kunst in de openbare ruimte en sprak 

zij de wens uit dat het museum zal slagen 

de droom van een beeldentuin tot werke-

lijkheid te maken.

 

De Cornelis van Eesteren Tulp tijdens  
het Tulpfestival
Foto Iwan Daniels
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In 2018 organiseerde het AFK de pilot 

Kunst3 in samenwerking met crowdfun-

dingplatform voordekunst en bureau 

Leenaers Verloop Van der Westen. Kunst3 

is opgezet naar aanleiding van een initia-

tiefvoorstel ingediend door D66. Het doel is 

om culturele instellingen te stimuleren op 

eigen kracht sponsoren en donateurs en-

thousiast te krijgen om te investeren in hun 

project. Het Van Eesteren Museum was een 

van de vijf geselecteerde en deelnemende 

instellingen - samen met Well Made Pro-

ductions, Rose Stories, Kunsthalle Amster-

dam, en Nieuw Vocaal Amsterdam - en 

volgde een serie workshops en sponsoring 

en crowdfunding. Binnen het traject heeft 

het museum de nadruk gelegd op De spe-

lende stad en een klimtoestel van Aldo van 

Eyck. Het organiseerde met voordekunst 

een crowdfundactie en benaderde ont-

wikkelaar BPD. De deelname aan Kunst3 is 

succesvol afgerond.

Dit project legde de basis voor de professi-

onalisering van de sponsorwerving van het 

museum. Er zal in 2019 op worden door-

gegaan. De opgedane kennis zal worden 

ingezet voor een gebalanceerde aanvraag 

bij het AFK voor het Kunstenplan 2021-2024 

dat in 2019 voorbereid gaat worden.

           

4.4 Het Van Eesteren Café

In het Van Eesteren Paviljoen is ook een 

café gevestigd met een bar die een profes-

sionele uitstraling heeft. Het pronkstuk is 

een vintage Espressomachine van Faema 

uit het jaar 1958, waar al menige espresso 

mee is gemaakt. De museumgidsen kregen 

van twee fervente koffiespecialisten van 

voordekunst een barista-training. Eindelijk 

konden onze bezoekers in het café onder 

het genot van een espresso, cappuccino, 

thee of frisdrank met versnaperingen zoals 

de ouderwetse Froufrou, stroopwafel of het 

Amsterdamse Eberhard koekje, nagenie-

ten van hun bezoek en zo nodig bladeren 

in de uitgebreide literatuur die het muse-

um bezit. Het drukst bezocht was het café 

tijdens het vuurwerk op Koningsdag. Het is 

de wens om  in de toekomst het café uit te 

breiden met een terras met uitzicht op de 

Sloterplas.
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De expositie Rijke eenvoud. 
Interieurs & objecten uit de wederopbouw
Foto Luuk Kramer
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5.1 Van Eesteren Museum en 
communicatie

Het Van Eesteren Museum wil een zo breed 

mogelijk publiek bekend maken met het 

verhaal over Van Eesteren, zijn erfgoed en 

de thema’s die belangrijk zijn voor het mu-

seum en Nieuw-West, middels informatie-

voorziening, activiteiten en evenementen. 

Communicatie is dan ook een belangrijk 

middel. Het maakt het museum zichtbaar 

en informeert zoveel mogelijk mensen en 

instellingen over de thema’s en activiteiten 

van het museum.

Doelgroepen
Belangrijke doelgroepen voor het museum 

zijn:

•	Particulieren	die	zich	interesseren	in	ge-

schiedenis, architectuur en cultuur. Zowel 

in de directe omgeving en de stad als 

(ver) daarbuiten. Primair in Nederland.

•	Professionals,	waaronder	architecten,	

stedenbouwers en andere vakgenoten, 

die zich beroepsmatig interesseren in 

ruimtelijke ordening en architectuur. Pri-

mair in Nederland.

Middelen
Om deze doelgroepen te bereiken, worden 

digitale, sociale en reguliere (gedrukte) 

media intensief ingezet. Met een beschei-

den budget werken 3-4 medewerkers on-

der leiding van de directeur aan de com-

municatie van het museum: het vullen en 

onderhouden van de eigen website en de 

sociale media Facebook en Twitter, en het 

opstellen, creëren en verspreiden van de 

eigen externe digitale nieuwsbrief, persbe-

richten, folders, flyers, posters en andere 

uitingen.

Deze middelen werden in 2018 in het bij-

zonder ingezet rondom een aantal belang-

rijke gebeurtenissen en momenten voor 

het museum. Waaronder de 31ste editie 

van Architectuur in Nederland. Jaarboek 

2017/2018, waarin het Van Eesteren Pavil-

joen is opgenomen als bijzonder voorbeeld 

van de herontdekking van de periferie van 

steden. Het paviljoen behoort daarmee 

tot het internationale visitekaartje voor de 

Nederlandse bouwkunst. Ook rondom de 

nominatie van het Van Eesteren Paviljoen 

voor de Gouden A.A.P. 2018 (als een van de 

tien gebouwen van de shortlist), het win-

nen door het Van Eesteren Paviljoen van 

de Arie Keppler Prijs 2018 in de categorie 

placemaking, de doop van de Cornelis 

van Eesteren Tulp als start van het tul-

penfestival in Amsterdam, de (geslaagde) 

crowdfundactie door het museum voor 

het behoud en de adoptie van een uniek 

speeltoestel van Aldo van Eyck, de ten-

toonstelling over Maison d’Artiste in het 

Burgerweeshuis in Amsterdam waaraan 

het museum meewerkte, en de opening 

van de tentoonstelling Rijke eenvoud in het 

museum zijn de communicatiemiddelen 

breed ingezet.

Bereik en resultaten: media
Het Van Eesteren Museum is succesvol 

in zijn communicatie. Nieuws uit, en de 

activiteiten van, het Van Eesteren Museum 

zijn in 2018 veelvuldig zichtbaar geweest in 

kranten, digitale media, portals en nieuws-

brieven van derden. Zowel in stadsdeel-ge-

richte media als in lokale, regionale, lan-

delijke en vakmedia. Daaronder waren 

Westerpost, Echo, de Nice Nieuw-West en 

Westkrantwebsite, Cream Club, het Parool, 

AT5, Amsterdam, I Amsterdam-website, 

5. Marketing, PR  
en bezoekers



24 ARCAM-nieuwsbrief, het Purmerends Dag-

blad, Salto-tv, de Volkskrant, Trouw, NRC 

Handelsblad, het Houtblad, Architecten 

Web-website, Architectuur Lokaal, Whats-

OnAdvisor.com en DeWandelSite.nl.

Publicaties en media-aandacht die eruit 

sprongen waren de vermelding van het 

Van Eesteren Paviljoen in de top 5 van 

beste architectuur in 2017 van architec-

tuurcriticus en journalist Bernard Hulsman 

(het NRC), de live uitzending vanuit het 

museum van de presentatie van de nieuwe 

coalitie, het stadsbestuur, van de gemeen-

te Amsterdam op lokale tv-zender AT5, de 

opname van het paviljoen in Architectuur 

in Nederland. Jaarboek 2017/2018 (nai010 

uitgevers), het coverartikel over het pavil-

joen in het Houtblad, verschillende arti-

kelen over het behoud van het klimtoestel 

van Aldo van Eyck en de crowdfundactie 

daartoe (het Parool), en de brede aan-

dacht voor de tentoonstelling Rijke een-

voud. Interieurs en objecten uit de weder-

opbouw (o.m. in Museum Tijdschrift).

Via al deze media zijn in 2018 gezamenlijk 

in theorie meer dan twee miljoen mensen 

uit de doelgroepen bereikt, dichtbij en ver 

weg. Bij navraag onder bezoekers aan het 

museum en de activiteiten, antwoorden 

velen van hen het museum en/of de activi-

teit te kennen uit de media en verschillen-

de (uit)agenda’s.

Bereik en resultaten: eigen communicatie-
kanalen
Maar juist ook via de eigen communica-

tiekanalen van het museum, de website, 

de digitale nieuwsbrief en mailingen en 

de sociale media, bereikt het museum een 

grote groep geïnteresseerden en potentië-

le bezoekers.

Via de website worden (potentiële) bezoe-

kers geïnformeerd over het laatste nieuws 

uit het museum, aankomende evene-

menten en tentoonstellingen. Daarnaast 

worden hier online tickets verkocht voor 

wandelingen, speciale evenementen en 

bezoeken aan de museumwoning.

De website wordt het gehele jaar druk-

bezocht. In 2018 had de website 105.868 

paginaweergaven. Dat is iets minder dan 

in 2017, toen had de website 112.418 pa-

ginaweergaven. Deze kleine daling is te 

verklaren door de grote piek aan bezoeken 

die de website ervoer tijdens de opening 

van het Van Eesteren Paviljoen in 2017. Het 

aantal bezoeken aan de website overall is 

dus stabiel gebleven.

In de cijfers over de website zien we ook 

terug dat de ticketpagina en de agenda-

pagina het meest worden bezocht. De 

website wordt dus vooral gebruikt om het 

museumprogramma te bekijken en tickets 

te boeken. Voor de verkoop van de tickets 

wordt gebruikgemaakt van het ticketsys-

teem van Global Ticket. In 2018 zijn er via 

dit systeem 1.637 tickets geboekt. Met een 

totale omzet van 9.760 euro. 

De digitale mailingen van het museum 

bestaan uit de maandelijkse nieuwsbrief 

- met activiteiten, nieuws en de agenda -, 

incidentele tussentijdse updates over ko-

mende activiteiten, en uitnodigingen voor 

Van Eesteren Gesprekken, openingen van 

tentoonstellingen en andere bijzondere 

activiteiten. Ze worden gestuurd naar per-

sonen en instellingen die te kennen hebben 

gegeven graag op de hoogte te blijven van 

onze activiteiten. Aan het einde van 2018 

waren dat er 3.323. Opnieuw meer dan in 

het voorgaande jaar 2017, toen dat er on-

geveer 3.000 waren. De digitale mailingen 

worden over het algemeen goed gelezen 

en zijn effectief. Ze hebben een zogeheten 

conversiepercentage van ongeveer 50% 

en zorgen bijvoorbeeld bij de Van Eesteren 

Gesprekken voor de helft van de ticketver-

koop en reserveringen.

Facebook en Twitter worden ingezet om 

lezers te informeren over onze activiteiten 

en over aan het museum verwante on-

derwerpen als architectuur, erfgoed en de 

tuinsteden. Daarmee worden ze naar onze 

website bewogen voor meer informatie en 

het reserveren van tickets. Twitter wordt 

ook gebruikt voor live verslag doen van 



25gesprekken, openingen en evenementen in 

het museum.

De Facebook-pagina van het museum had 

in 2018 2.750 volgers. Een kleine stijging 

ten opzichte van 2017 toen het museum 

2.536 volgers had. Het aantal volgers groeit 

organisch, wij maken geen gebruik van 

betaalde advertenties. De pagina bereikt 

per maand ongeveer 8.000 mensen en per 

maand wordt er gemiddeld 1.500 keer op 

berichten geklikt en gereageerd. Op Face-

book worden per jaar ongeveer 200 be-

richten geplaatst, met per bericht een be-

reik van 500 tot 2.500 mensen. Ook worden 

ongeveer 52 events geplaatst waarmee wij 

36.000 mensen bereiken.

De Twitter-pagina van het museum is 

met 2.384 volgers in 2018 niet heel sterk 

gegroeid ten opzichte van 2017, toen deze 

2.300 volgers had, maar wordt wel veel 

beter bekeken dan vorig jaar. Een stijging 

in weergave van 49%. Het museum volgt 

zelf 2.136 mensen voor nieuws en trends in 

architectuur, erfgoed en evenementen. Het 

museum verstuurt wekelijks twee of meer 

tweets, waarmee - mede door retweets - 

per tweet zo’n 6.000 tot (mogelijk) 45.000 

twitteraars worden bereikt.

Bezoekersaantallen
Alle communicatie-inspanningen en me-

dia-aandacht hebben in 2018 veel extra 

bezoekers naar het museum getrokken. 

In totaal bijna 8.000 mensen, wat in lijn is 

met het beoogde aantal voor dat jaar, en 

met name in de maanden maart, april en 

mei. De meeste bezoekers bezochten een 

van de tentoonstellingen in het Van Ees-

teren Paviljoen, het binnenmuseum. Ruim 

3.100 stuks. Daarnaast trokken de reguliere 

wandeling door het buitenmuseum en het 

reguliere bezoek aan de museumwoning 

samen bijna 1.000 bezoekers. Alle overige 

bezoekers in 2018 bezochten een van de 

speciale activiteiten van het museum. De 

best bezochte daarvan waren de doop van 

de Cornelis van Eesteren Tulp, de Vrij-

heidsmaaltijd op 5 mei, de thema-avond 

Het Buitengebied rondom de presentatie 

van Architectuur in Nederland. Jaarboek 

2017/2018, de reverse-wandelingen in het 

kader van het festival Over het IJ-Over de 

Plas, de Museumnacht van Amsterdam, de 

onthulling van het klimtoestel van Aldo van 

Eyck en de opening van de tentoonstelling 

Rijke eenvoud.

Algemene Verordening  
Gegevensbescherming (AVG)
In het kader van de inwerkingtreding van 

de AVG op 25 mei 2018, heeft het commu-

nicatieteam de nodige maatregelen ge-

troffen met betrekking tot het gebruik en 

beheer van persoonsgegevens met betrek-

king tot de communicatie.

Op de website is de privacyverklaring van 

het museum geplaatst en zijn eventuele 

persoonsgegevens van medewerkers van 

de website verwijderd. Uitzonderingen 

zijn slechts gemaakt voor medewerkers 

die op grond van hun rol of functie bij het 

museum voor buitenstaanders bereikbaar 

moeten zijn, en nadrukkelijk akkoord zijn 

gegaan met het vermelden van hun naam 

en e-mailadres.

Op de website is een cookiemelding aan-

gebracht. Alle bezoekers aan de website 

krijgen standaard een melding van het 

gebruik van cookies door onze website en 

de mogelijkheid deze wel of niet te ac-

cepteren. Zonder expliciete toestemming 

van de websitebezoeker worden er geen 

cookies geplaatst. Bovendien maakt de 

website alleen gebruik van technische en 

analytische cookies. Laatstgenoemde zijn 

voor het analyseren van het webverkeer op 

de website. Deze gegevens zijn geanonimi-

seerd en niet te herleiden naar individuele 

bezoekers of ip-adressen.

Voor de nieuwsbrief is een zogeheten opt-

in geïnstalleerd. Mensen die zich vanaf 25 

mei 2018 inschrijven voor onze nieuwsbrief 

en andere digitale mailingen, moeten 

in hun aanmelding zelf actief een vakje 

aankruisen waarmee zij het Van Eesteren 

Museum toestemming geven e-mails te 

sturen. Daarnaast bevatten onze nieuws-

brieven, updates en uitnodigingen stan-

daard meerdere knoppen waarmee ont-
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het ontvangen van deze uitingen. Ook is 

van alle e-mailadressen op de verzend-

lijsten voor de nieuwsbrief nagegaan per 

wanneer zij in deze lijsten staan en of dit 

gegrond is. De e-mailadressen waarvan dit 

niet was vast te stellen, zijn aangeschreven 

met het verzoek zich opnieuw aan te mel-

den voor het ontvangen van onze nieuws-

brieven en andere digitale mailingen en 

zijn verwijderd uit de verzendlijst.

Bij de door ons gebruikte sociale media-

kanalen Facebook en Twitter ligt de ver-

antwoordelijkheid ten aanzien van het 

verstrekken, verzamelen en opslaan van 

persoonsgegevens bij de kanalen en de 

gebruikers zelf. Het Van Eesteren Museum 

gebruikt deze sociale mediakanalen met 

de grootst mogelijke zorgvuldigheid en 

respect voor persoonsgegevens en heeft 

daarvoor geen extra maatregelen hoeven 

treffen in het kader van de AVG.

Een vrolijke bezoeker in het museum
Foto Iwan Daniels
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Na een jaar dat in volledig in het teken 

stond van de bouw van ons paviljoen aan 

de Sloterplas, was 2018 het eerste volle-

dige jaar in ons nieuwe onderkomen. De 

nieuwe plek heeft voor nieuw elan gezorgd, 

hetgeen zich vertaalde in een stevige stij-

ging van de bezoekersaantallen. De eigen 

inkomsten van het Van Eesteren Museum 

zijn dan ook aanzienlijk gestegen.

Desalniettemin zijn de bijdragen van onze 

vaste subsidiegevers, het stadsdeel Nieuw-

West en de EFL-stichting, wederom van 

groot belang geweest voor het financieel 

draaiend houden van het museum. Ook 

omdat het opstarten van diverse project-

matige activiteiten, die met een beschei-

den positief resultaat bijdragen aan de 

inkomsten van het museum, na de inspan-

ning voor het nieuwe paviljoen even tijd 

heeft gekost.

De vaste bijdragen, gecombineerd met de 

eigen inkomsten en de projectresultaten 

leiden ertoe dat het bedrijfsresultaat over 

2018 per saldo € - 3.569.- negatief be-

draagt. Door het vrijvallen van de 

resterende bestemmingsreserve voor 

nakomende kosten aan het paviljoen, kan 

echter €3.931 aan de algemene reserve 

van het Van Eesteren Museum worden 

toegevoegd, dat daarmee uitkomt op € 

35.924.-. Deze reserve vormt een beschei-

den weerstandsvermogen dat als buffer 

dient voor onvoorziene risico’s.

Nu het museum weer volledig in bedrijf is, 

wordt het aantal projectactiviteiten uitge-

breid, en wordt de zoektocht naar aanvul-

lende structurele financiering voortgezet. 

De gewoonte van strakke sturing op de 

kosten wordt daarbij niet losgelaten, wel 

wordt gestuurd op verdere groei van de 

bezoekersaantallen en daarmee de eigen 

inkomsten. Het bestuur is van mening dat 

op deze wijze een solide financiële basis 

gelegd wordt voor de toekomst van het 

Van Eesteren Museum. 2019 wordt in dat 

opzicht oogstjaar.

De activiteiten en het daaruit voortvloei-

ende resultaat kunnen niet worden gere-

aliseerd, dan door de enorme inzet van 

subsidiegevers, sponsoren, alle vrijwilligers 

en museummedewerkers en alle overige 

partners. Bestuur en directie van het Van 

Eesteren Museum danken hen dan ook 

van harte, en zien uit naar een prachtige 

toekomst aan de Sloterplas.

Ten slotte
Als elk jaar danken bestuur en directie 

onze subsidiegevers, sponsoren, alle  

vrijwillige museummedewerkers en alle 

overige partners voor hun loyale, vaak  

genereuze en altijd enthousiaste mede-

werking en spreken hun vertrouwen uit  

in een mooie ontwikkeling van het  

Van Eesteren Museum.

6. Financiële  
ontwikkelingen
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Scholieren krijgen uitleg bij de maquette en  
de kaart van het AUP van Colette Cramer,  
lid van het educatie team
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BALANS PER 31 DECEMBER 2018 (in euro’s na resultaatbestemming)  31-12-2018 31-12-2017

ACTIVA    
Materiële vaste activa    0 0

Vorderingen     32.369 37.711

Liquide middelen    64.473 111.607

TOTAAL    96.842 149.318
   

PASSIVA   

Eigen vermogen    35.924 39.493

Voorzieningen    4.000 0

Crediteuren    38.437 102.752

Kortlopende schulden    18.481 7.073

TOTAAL    96.842 149.318

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018    31-12-2018 31-12-2017

BATEN   

Opbrengsten museum    70.552 40.189

Donaties    17.401 26.926

Bijdragen EFL    75.000 80.000

Bijdragen opening    0 30.788

Bijdragen uit private middelen    4.709 29.135

Bijdragen uit publieke middelen    92.150 118.804

TOTAAL    259.812 325.842
   

LASTEN   
Beheerslasten personeel    88.455 91.876

Beheerslasten materieel    49.085 39.992

Activiteitenlasten personeel    88.690 80.184

Activiteitenlasten materieel    37.151 135.678

TOTAAL    263.381 347.730
   

SALDO BATEN EN LASTEN    -3.569 -21.888
   

FINANCIELE BATEN EN LASTEN    0 0

BIJZONDERE BATEN EN LASTEN    0 0

   

EXPLOITATIERESULTAAT    -3.569 -21.888
   

Mutatie bestedingsreserve    -7.500 -35.000

   

MUTATIE ALGEMENE RESERVE    3.931 13.112

7. Financiële verantwoording 2018 
Stichting Van Eesterenmuseum
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De onderzoeksmaquette van Haven Stad
Foto Anouk de Wit



31
ALGEMEEN
 
De jaarrekening is opgesteld in overeen-
stemming met de richtlijn voor de jaarver-
slaggeving C1.
Stichting Van Eesterenmuseum is op 15 
maart 2010 opgericht en heeft ten doel:

1.  Bekendheid met en waardering voor de 
kwaliteiten van Amsterdam Nieuw-West 
op het gebied van stedenbouw en archi-
tectuur als realisatie van het Algemeen 
Uitbreidings Plan van Amsterdam door 
het bureau Stadsontwikkeling met Van 
Eesteren als hoofdontwerper bij zoveel 
mogelijk mensen in en buiten Amster-
dam.

2.  Instandhouding van de stedenbouw-
kundige en architectonische kwaliteiten 
van Amsterdam Nieuw-West en in het 
bijzonder die in het door de gemeente 
Amsterdam tot beschermd stadsgezicht 
benoemde Van Eesterenkwartier.

3.  Bekendheid met en waardering voor het 
leven en wonen (vroeger en nu) van de 
oorspronkelijke en nieuwe bewoners van 
Nieuw-West bij zoveel mogelijk mensen 
in en buiten Amsterdam.

4.  Een positief imago van Amsterdam 
Nieuw-West bij zoveel mogelijk mensen 
in en buiten Amsterdam.

Stichting Van Eesterenmuseum is door de 
Belastingdienst aangemerkt als een  
Algemeen Nut Beogende Instelling.

WAARDERINGSGRONDSLAGEN

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaar-
deerd tegen historische kostprijs vermin-
derd met lineaire afschrijvingen gebaseerd 
op verwachte economische levensduur.

Vorderingen
De vorderingen worden opgenomen tegen 
de actuele waarde en vervolgens gewaar-
deerd tegen de geamortiseerde kostprijs. 
De actuele waarde en de geamortiseerde 
kostprijs zijn gelijk aan de nominale waar-
de. Noodzakelijk geachte voorzieningen 
voor het risico van oninbaarheid zijn hier-
op in mindering gebracht.

Overige activa en passiva
Alle overige activa en passiva in de ba-
lans worden gewaardeerd tegen nominale 
waarde. Indien niet anders vemeld in de 
toelichting staan deze vrij ter beschikking 
van de stichting.

Bestedingsreserves
De bestedingsreserves zijn door het be-
stuur gevormd voor een specifiek doel, 
waarvan de bestedingen in komende jaren 
plaats zullen vinden.

Baten en lasten
Voor de exploitatie is het stelsel van baten 
en lasten toegepast. Dit stelsel houdt in dat 
het jaar waarin de prestaties zijn verricht 
bepalend is voor de toerekening van de 
baten en lasten aan het betreffende ver-
slagjaar, ongeacht of zij tot ontvangsten of 
uitgaven hebben geleid in het verslagjaar.
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Anouk de Wit, voorzitter Noud de Vreeze en  
juryvoorzitter Rob van Leeuwen na de uitreiking 
van de Arie Keppler Prijs 2018
Foto Isabel van Lent

TOELICHTING OP DE CIJFERS

Het Van Eesteren Museum heeft het jaar 2018 met een positief financieel resultaat afge-
sloten. 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 afgesloten 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 weer een solide basis te leggen voor een - niet alleen in financiële 
zin - spannende jaar 2019.

Evenals afgelopen jaren bestaat de financiële basis van het museum uit de jaarlijkse bij-
dragen van de gemeente Amsterdam, en de EFL-stichting. Het Van Eesteren Museum 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 
2018 diverse projecten financieel afgerond. Het voordelige saldo op deze projecten vormt 
de dekking voor de inzet van de eigen organisatie ten behoeve van deze projecten.

7. Financiële verantwoording 2018 
Stichting Van Eesterenmuseum
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