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Dit jaar bestaat het Van Eesteren Museum 

10 jaar. Met wisselende tentoonstellingen, 

rondleidingen, excursies en educatieve 

activiteiten vieren we vrijwel dagelijks de 

ontstaansgeschiedenis, het alledaagse 

leven en de toekomst van Nieuw-West. Dit 

doen we in het Buitenmuseum in Slotermeer, 

de Museumwoning in de Dobbebuurt en ons 

Paviljoen aan de noordoever van de Slo-

terplas met en dankzij onze vrijwilligers en 

bezoekers.

Ook in 2019 viel er dus weer veel te beleven 

en te doen, programmatisch was het een rijk 

jaar. Met de tentoonstellingen Rijke eenvoud 

en Zeitgeist Bauhaus, de daarbij horende 

Van Eesteren Gesprekken, wandelingen 

en workshops, de allereerste avondopen-

stellingen van het museum (een proef), het 

theaterparticipatieproject De Kracht van de 

Tuinsteden van kunstenaar Pernille 

Lonstrup, de presentatie van het jaarboek 

Tussen Andreasplein en Zwarte Pad, de vie-

ring van 4 en 5 mei met Theater na de Dam 

en een vrijheidsmaaltijd, de installatie van 

het nieuwe museumbestuur, de museumwo-

ning die als decor en voorbeeld diende in de 

serie De (h)eerlijke jaren 50 van de NTR, de 

plaatsing van de I Amsterdam - letters naast 

het paviljoen, deelname aan de Uitmarkt, 

Open Monumentendag Amsterdam, 24H 

Nieuw-West en Museumnacht Amsterdam, 

de ééndaagse excursie naar kunstenaars-

woningen in Meudon (Frankrijk) Kerst in de 

jaren 50 in de museumwoning en de specia-

le wandeling door de Kolenkitbuurt met gids 

Karin en Felix Rottenberg en aansluitende 

voorvertoning van diens documentaire 

Terug naar de Akbarstraat. Dit alles konden 

we organiseren met de hulp van onze vrijwil-

ligers. Al in 2018 werd het aantal coördinato-

ren van speciale teams binnen het museum 

uitgebreid. Ook is in dat jaar in het kader 

van de Museumregistratie hard gewerkt 

aan het Vrijwilligersbeleid. Werk dat in 2019 

doorliep en dat ook leidde tot het in 2019 

instellen van de voor het museum nieuwe 

functie van vrijwilligerscoördinator: de over-

koepelende coördinator van alle vrijwilligers 

bij het museum die het vrijwilligersbeleid 

begeleidt en bewaakt. Dat beleid werd in 

2019 door een vernieuwd bestuur vastge-

steld, evenals de Cultural Governance Code, 

het collectieplan, schenkingsprocedures etc. 

Kortom: de basis van het museum op orde, 

met als drijvende motor ons streven officieel 

erkend te worden als museum.

Ook aan een ander streven werd in geza-

menlijkheid gewerkt: het toetreden tot de 

kunstbegroting van de gemeente Amster-

dam. Ter voorbereiding van een onderne-

mingsplan voor de periode 2021-2024 dat 

in februari 2020 moest worden ingediend 

bij het Amsterdams Fonds voor de Kunst, 

werden vele bijeenkomsten met de verschil-

lende groepen vrijwilligers georganiseerd 

om de toekomstvisie op en -plannen van het 

Van Eesteren Museum vorm te geven. Daar-

uit bleek opnieuw dat het kloppend hart 

van het museum bestaat uit de vele intens 

betrokken tuinstadbewoners en professio-

nals. We kijken dan ook met tevredenheid 

terug op het jaar dat achter ons ligt, en zien 

de toekomst van het museum

met vertrouwen tegemoet.

Amsterdam, 1 april 2020

Guido Wallagh  Anouk de Wit        

voorzitter  directeur   

Voorwoord

Sinds 2010
Hoera! Dit jaar

bestaan we 
10 jaar
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Amsterdam Nieuw-West is ontstaan in een 

periode van optimisme, idealen en moder-

nisering. Grondleggers als architect/ste-

denbouwkundige Cornelis van Eesteren en 

stedenbouwkundige Jakoba Mulder om-

armden in de jaren twintig tot vijftig van 

de vorige eeuw de vernieuwing, niet alleen 

stedenbouwkundig en architectonisch,

maar ook maatschappelijk en cultureel. 

Nieuwe materialen en verkavelingspatro-

nen deden hun intrede, evenals een nieuwe 

wijkopbouw met veel groen en uitgespro-

ken ideeën over ontmoeting, persoonlijke

verheffing en het opbouwen van een 

nieuwe samenleving. Het motto van Nieuw-

West werd licht, lucht en ruimte. De eerste 

bewoners noemden in de vroeg naoorlogse 

periode hun woning ‘een gelukkie’. Met

Nieuw-West en het hieraan ten grond-

slag liggende Algemeen Uitbreidingsplan 

Amsterdam uit 1935, is aan de rijke ge-

schiedenis van de bouwkunst en bewo-

ningsgeschiedenis een lokaal, nationaal en 

internationaal bijzonder hoofdstuk toege-

voegd. 

Op dit moment staat Nieuw-West opnieuw 

volop in de aandacht, niet in de laatste 

plaats omdat de gemeente Amsterdam 

hier negentien van de tweeëndertig ont-

wikkelbuurten gesitueerd heeft. Dit zijn 

buurten waar de leefsituatie van bovenge-

middeld veel bewoners verbetering ver-

dient. Waar de leefbaarheid en het gevoel 

van veiligheid onder druk staat. Waar 

veel woningen, zo’n halve eeuw na ople-

vering, grondig gerenoveerd of vernieuwd 

moeten worden. Maar waar ook gezocht 

wordt naar ruimte voor extra woningen als 

antwoord op de enorme woningvraag in 

Amsterdam. En waar, in zo’n divers samen-

gestelde samenleving als Nieuw-West met 

ruim honderdvijftig culturele achtergron-

den, gezocht wordt naar nieuwe en hech-

tere vormen van betrokkenheid. 

Het Van Eesteren Museum plaatst zich 

midden in deze verandering. Het is onze 

overtuiging – en vanaf 2010 ook onze 

ervaring – dat cultuur met een grote en 

kleine c bijdraagt aan ontmoeting en ge-

sprek, aan het herkennen en erkennen van 

kwaliteiten, aan het duiden van opgaven 

en aan gemeenschappelijkheid. In zekere 

zin hebben de bijna 160.000 bewoners in 

Nieuw-West nu – en de vele Amsterdam-

mers die hier eerder gewoond en gewerkt 

hebben – een gedeelde grond onder de 

voeten, namelijk: de (recente) geschiedenis 

van Nieuw-West. 

Het Van Eesteren Museum zet zich actief in 

om deze geschiedenis – van stedenbouw 

tot architectuur, van bewoning tot beleving 

– te ontsluiten, te respecteren, maar ook 

om deze te plaatsen in de opgaven van 

vandaag en morgen. Materiële en mentale 

geschiedenis vragen om een continue her-

interpretatie, waarbij wij vernieuwing als 

constante zien in Nieuw-West. Het inter-

preteren en inzetten van de geschiedenis 

komt, wat ons betreft, het best tot stand 

in een wisselwerking tussen professionals, 

geïnteresseerden en zij die er wonen en 

werken. In de afgelopen tien jaar heeft het 

Van Eesteren hier veel verschillende werk-

vormen en expressies aan gegeven. Ons 

doel is om dit de komende jaren verder uit 

te bouwen. 

   

Visie en uitgangspunten

Missie: Altijd 
thuis in de 

moderne stad



76 De kracht van het  
Van Eesteren Museum

Anouk de Wit  
Directeur

Rosa van Rumpt
Programma 
coördinator
vanaf 1-6-2020

Barbara Aukes 
Zakelijke leiding

Annemarie 
Schuitema 
Vrijwilligers  
Coördinator

Elisa Matse
Programma 
coördinator
tot 1-6-2020

Charlotte  
de Haan  
Administratie  
& organisatie

Medewerkers 2019
Staf

Freelancers in 2019

Iwan Daniëls / PR en Communicatie 

Robert Zomers / Website

Anouk Jansen / Verslagen Van Eesteren Gesprekken

Jaarlijks 
± 600 

activiteiten

119  
vrijwilligers

3  
tentoonstellingen

Stichting Van Eesteren Museum  
Het Van Eesteren Museum is een culturele instelling die 
bekendheid en waardering geeft aan de geschiedenis, 
het alledaagse leven nu en de toekomst van Amsterdam 
Nieuw-West. Het laat zien wat de idealen uit de 
wederopbouwtijd waren, hoe bewoners hier vanaf de 
jaren ’50 wonen en leven en voor welke nieuwe opgaven 
dit deel van Amsterdam staat. Wij focussen ons op kennis, 
ervaringen en verhalen – van professional tot bewoner – 
die nog te weinig gehoord worden en bijdragen aan kennis 
over en betrokkenheid met Nieuw-West.
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Naast de reguliere Wandeling Buitenmu-

seum die vier keer per week wordt geor-

ganiseerd, bood het museum ook routes 

aan door Slotermeer, de Kolenkitbuurt, 

Slotervaart, Overtoomse Veld, Osdorp, 

Geuzenveld, Buitenveldert, Watergraafs- 

meer (Fizeaubuurt) en Noord. Deze routes 

worden sinds 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 juni opende de Bauhaus tentoonstelling 

en werd de reguliere wandeling vervangen 

door de Bauhaus wandeling. De belang-

stelling was groot en de Bauhaus-wan-

deling werd hogelijk gewaardeerd. Reden 

om ook in 2020 de Bauhaus-wandeling 

toe te voegen aan het programma Op Pad 

in de Tuinstad. Vaartochten en bijzonde-

re fiets -en struintochten waren er ook. 

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. Ook 

kon men met Rob Loos weer fietstochten 

maken door het groen en om het blauw

van Nieuw-West (Kunst om de Sloterplas) 

en met Pieter Boekschooten struinen door 

de Bretten.

Activiteiten en 
programma

Guido Wallagh 
Voorzitter /  
Partner bij Inbo 
en onder meer 
kernteamlid  
Stadforum

Birgitte de Maar  
Lid van de Raad 
van Bestuur van 
Rochdale

Aat de Vries  
Penningmeester / 
Teamleider bij 
Gemeente  
Amsterdam  
Ruimte en  
Duurzaamheid

Gunay Uslu 
Naast vele ne-
venfuncties en 
docentschap bij 
Erfgoedstudies 
aan de Universi-
teit van Amster-
dam,  Director 
Development bij 
Corendon Hotels 
en voorzitter van 
de Corendon 
Foundation

Pieter  
Boekschooten 
Zelfstandig 
landschaps- 
architect

Robert  
Kohsiek 
Founder en  
directeur  
Wonam

Bestuursleden in 2019

Monique Sakkers
Boekingen en wandelgidsen

Wouter de Back 
Techniek

Jiska Schoneveld 
Communicatie

Jan Roetman 
Bar en catering

Goof Schönberg 
Gebouwbeheer

Dionijs de Hoog 
Museumgidsen

Lisa Hardon 
Museumwoninggidsen

Christiaan Offerhaus 
Educatie

Liz Kreijn
Schenkingen

Laurien de Gelder
Collectieplan

Dit nieuwe bestuurlijk team ging van start op 5 mei 2019 en 

kwam daarna 5 maal in vergadering bijeen. Het bestuur 

is onbezoldigd en volgt de Richtlijnen Governance Code 

Cultuur.  Belangrijkste bespreekpunten waren de inzet op de 

museumregistratie en de normen en beleidstukken die daar 

voor nodig zijn, de sponsorstrategie en een nieuwe koers 

voor het ondernemingsplan 2021-2024 (Kunstenplan) in 

verband met de risicobeheersing en financiële bestendiging 

van ons museum.

Medewerkers 2019

Coördinatoren van de museum-, wandel- 
en museumwoninggidsen etc.

Thematische wandelingen, fiets, bus- en vaartochten
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Met het oog op de toekomst wil het Van 

Eesteren Museum zowel meer binnenland-

se als buitenlandse eendaagse excursies 

organiseren. Aan het einde van het jaar 

reisden wij met een groep van 30 personen 

naar Meudon-val-Fleury, een voorstad van 

Parijs, waar we kunstenaarswoningen van 

Theo en Nelly van Doesburg en Jean 

en Sophie Taeuber-Arp, ofwel Van Does-

burghuis en Foundation ARP, bezochten.

De reis was een groot succes, binnen drie 

dagen waren alle 30 aangeboden tickets 

verkocht, en ondanks de stakingen in 

Frankrijk, ging vrijwel iedereen mee.

Activiteiten en programma

On y va!

Activiteiten en programma

Van Eesteren Gesprekken en lezingen

Het Van Eesteren Museum is het plat-

form 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 ambi-

tie. In 2019 werden er zeven gesprekken 

en of lezingen georganiseerd. De eerste 

gesprekken van 2019 sloten aan op eerder 

programma in het Burgerweeshuis en op 

de tentoonstelling Rijke eenvoud. Vanaf 

juni stond het museum in het teken van het 

Bauhaus, want 2019 was hét Bauhaus Jaar 

aangezien het 100 jaar geleden was dat de 

academie werd opgericht. In het verlengde 

van de tijdelijke tentoonstelling Zeitgeist 

Bauhaus programmeerden het museum 

een lezing over Bauhaus en sloten we het 

jaar af met een Van Eesteren Gesprek over 

regionale planning, immers een Duitse 

uitvinding.
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Van Eesteren Gesprekken en lezingen

Activiteiten en programma

Van Eesteren Gesprekken en lezingen

Beschouwingen op het snijvlak van 

architectuur en gedrag(swetenschappen). 

Architect Aldo van Eyck (1918 – 1999) staat 

met name bekend om de vele speeltuinen 

die hij ontworpen heeft, in Amsterdam 

al zo’n 700. Hij experimenteerde met de 

positionering van losse speeltoestellen in 

de openbare ruimte die jonge gebruikers 

uitnodigen tot spel en interactie. In 1960 

kreeg hij de opdracht voor de bouw van 

het Burgerweeshuis. Hij paste zijn kennis 

van ontwerp dat uitnodigt tot spel en inter-

actie voor kinderen ook hier veelvuldig toe.

Daarbij stelde hij de mens en diens bele-

ving van de ruimte centraal. In het werk 

van Van Eyck is het nu gangbare begrip 

‘affordances’ goed te herkennen. Een be-

grip dat in het midden van de vorige

eeuw door ecologisch psycholoog James 

Gibson werd geïntroduceerd en doelde op 

dat wat de omgeving (zoals speeltuinen, 

meubelen of gebouwen) verschaft aan 

mogelijkheden voor dieren of mensen. 

Tijdens dit Van Eesteren Gesprek lichtten 

bewegingswetenschapper Peter Beek en

architect Marlies Röhmer dit concept toe 

aan de hand het werk van Van Eyck. Voor-

afgaand verzorgden zij een rondleiding 

door het Burgerweeshuis om gezamenlijk 

de werkingskracht van de door Van Eyck 

beoogde interacties te onderzoeken.

Tijdens dit 69ste Van Eesteren Gesprek 

stonden de rijke eenvoud van het inte-

rieur- en meubelontwerp uit de weder-

opbouw en de kracht van het ambacht 

centraal. En ook wat die ontwerpen en het 

ambacht vandaag de dag nog betekenen. 

De getoonde werken van onder anderen 

Gerrit Rietveld, Hein Salomonson, Dirk 

van Sliedregt en Coen de Vries geven een 

tijdsbeeld en een visie op het ontwerpvak 

en het leven in een opkomende welvaarts-

staat. Hoe beïnvloedde de veranderende 

fabricagetechnieken de vormgeving? En 

wat kunnen we daar nu nog van leren? 

Spreker Titus Darley, directeur van Am-

bacht Participaties (AMPAR), een bedrijf 

waarin hij de door hem overgenomen meu-

belbedrijven Rietveld Originals, Spectrum 

en sinds kort ook Gelderland heeft onder-

gebracht, deelde zijn bezetenheid van die 

moderne meubels, maar ook zijn zorg over 

de instandhouding van het ambacht om ze 

te kunnen maken. Want de productie-we-

reld anno 2019 is heel anders dan die in 

de wederopbouwperiode. Ook makers van 

nu namen het woord. Mina Abouzahra en 

Chris Slutter, zijn beide beïnvloed door de 

ideeën en praktijken uit de wederopbouw-

periode, ieder op een eigen manier.

1. Van Eesteren Gesprek #68
Architect – Architect?

2. Van Eesteren Gesprek #69 
Rijke eenvoud en de kracht van ambacht
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Van Eesteren Gesprekken en lezingen

In korte tijd wist Nederland te herstellen 

van de enorme oorlogsschade. Na een 

moeilijke start van schaarste kwamen er 

tussen 1945 en 1965 meer dan 2,5 miljoen 

nieuwe bouwwerken bij. De bijbehorende 

binnenruimten waren veelzijdig in vormge-

ving voor wonen en werken, leren en ker-

ken, winkelen en ontspannen.

Dankzij overheidssteun voor standaardisa-

tie en mechanisatie werd snelle en mas-

sale productie mogelijk van gebouwen, 

meubels en materialen voor de aankleding 

van de interieurs. Goed Wonen werd een 

begrip. In 2019 verscheen het encyclopedi-

sche “Interieurs van herrijzend Nederland

1940-1965. Binnenruimten van een opko-

mende welvaartsstaat “: een overzicht van 

de monumentale binnenhuiskunst tot de 

toevallig ontstane interieurs uit de weder-

opbouwperiode. Het boek bevat beknopte 

essays over de voornaamste ontwikke-

lingen, thematische hoofdstukken over 

kleur, materialen, comfort en techniek en 

honderden afbeeldingen. Deze studie was 

voor het Van Eesteren Museum de aan-

leiding om een expositie en activiteiten te 

organiseren over Rijke eenvoud. Auteur 

Dr. Marieke Kuipers kwam vertellen over 

het interieur uit de Wederopbouw. Eerste 

exemplaren van het boek reikte zij uit aan 

Suzanna Jansen, schrijfster van “Ondanks 

de zwaartekracht”, een roman over Corne-

lis van Eesteren, en haar eigen opgroeien 

in het destijds cultuurarme Slotermeer. 

Niet nadat Suzanna zelf wat reflecteert 

op de interieurs waaraan zij in haar jeugd 

werd blootgesteld. En aan Jeroen de Vries, 

ontwerper en zoon van de onlangs overle-

den industrieel ontwerper Coen de Vries. 

Jeroen stond kort stil bij het werk van zijn 

vader, werk dat zowel in Interieurs van her-

rijzend Nederland 1940-1965 is opgenomen 

als in onze expositie Rijke Eenvoud te zien 

was.

3. Van Eesteren Gesprek #70  
Interieurs van herrijzend Nederland

Van Sliedregt was een veelzijdig man. Hij 

heeft meubels, interieurs en gebouwen 

ontworpen. Hij is begonnen als meubel-

maker en is naast ontwerper vervolgens 

ook docent en directeur geworden van 

de Christelijke Academie voor Beeldende 

Kunst (CABK) in Kampen. Wie kent niet zijn 

rotan stoelen met stalen frame? Maar hij 

heeft ook gebouwen (raadhuizen, wo-

ningen, bedrijfsgebouwen) gerealiseerd, 

alsmede interieurs (o.a. voor apotheken). 

Zijn meubels kregen brede bekendheid via 

het tijdschrift Goed Wonen. Kunsthistori-

ca Anja Tollenaar gaf een lezing over zijn 

leven en werk.

4. Van Eesteren Gesprek #71 
Dirk van Sliedregt (1920-2010) en de rotanstoel

Activiteiten en programma

Van Eesteren Gesprekken en lezingen
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Overzicht Van Eesteren Gesprekken

In het kader van de tentoonstelling Zeit-

geist Bauhaus in het Van Eesteren Mu-

seum vertelde gepassioneerd architec-

tuurliefhebber Dick Stegeman met grote 

interesse in en kennis van de bouwkunst 

van het Bauhaus over de 100 jaar oude 

opleiding. Hij beschouwde het Nieuwe 

Bouwen en de bijhorende stromingen, 

waaronder het Bauhaus, en ging in op de 

geschiedenis van Bauhaus, de kunste-

naars en werklieden die de illustere aca-

demie voortbracht, de opzet van de oplei-

ding, de verschillende gebouwen waarin 

het Bauhaus was gehuisvest en diens 

directeuren, waaronder Walter Gropius. 

Ook belichtte hij de architectuur die uit 

het Bauhaus voortkwam en ging hij nader 

in op de wijk Törten in Dessau en op Haus 

Auerbach in Jena, Duitsland. Stegeman 

vertelde vanuit eigen ervaringen, kennis en 

vooral liefde die hij voor het Bauhaus ont-

wikkelde sinds hij er in 1994 voor het eerst 

mee in aanraking kwam in de toenmalige 

Duitse Democratische Republiek.

5. Bauhauslezing 100 Jaar Bauhaus: Minder is meer 
door Dick Stegeman 

Activiteiten en programma

Overzicht Van Eesteren Gesprekken

Hoe Amsterdam goed ruimtelijk en pro-

grammatisch in het omliggende landschap 

in te passen? Daarop studeerde Cornelis 

van Eesteren met zijn collega’s bij de af-

deling Stadsontwikkeling der Dienst Pu-

blieke Werken. Onder leiding van directeur 

W.A. de Graaf werd begin jaren dertig van 

de vorige eeuw gewerkt aan het ‘Sche-

ma-plan Groot-Amsterdam’, het latere 

Algemeen Uitbreidingsplan. In januari 1930 

gaf de Graaf in de gemeenteraad meer-

dere lezingen over de toekomstige ontwik-

keling van Amsterdam. Daarin stelde hij 

duidelijk dat het ontwikkelingsplan voor

de uitbreiding van de stad gebaseerd zou 

worden op de hoofdverkeerswegen te land, 

te water en de spoorwegen. De uitbreiding 

van Amsterdam werd vanuit een regionaal 

gezichtspunt benaderd. Daartoe was ge-

degen kennis van de regio cruciaal. Op de 

kamer van de Graaf hing een enorme

kaart van de regio. Die kaart is onlangs via 

landschapsarchitect Rob van Leeuwen bij 

het Van Eesteren Museum terecht geko-

men. Die kaart droeg bij aan het beeld dat 

van Eesteren bezat van de regio, dat hem 

ook na de oorlog van pas kwam, toen hij 

werkte aan de Zuiderzeepolders en

Lelystad. De kaart vormde samen met 

de tentoonstelling Zeitgeist Bauhaus de 

aanleiding eens stil te staan bij regionale 

planning. Over de ideeën over de moderne 

stedenbouw in het Duitsland van het

Interbellum, en hoe die van invloed waren 

op de Amsterdamse afdeling Stadsont-

wikkeling, vertelde Vincent van Rossem. 

Hierop reageerde Zef Hemel en Rob van 

Leeuwen, die bij gelegenheid ook de kaart 

officieel overdroeg aan het museum.

6. Van Eesteren Gesprek #72 
Van Eesteren en de Metropoolregio Amsterdam



1918

In 2019 waren er in het Van Eesteren Pavil-

joen twee grote zelf geproduceerde ten-

toonstellingen te zien, en werden er twee 

kleinere maar belangwekkende verhalen 

gebracht waarin de bewoners van Nieuw-

West centraal stonden.

Activiteiten en programma

Overzicht Van Eesteren Gesprekken

Als student aan wat tegenwoordig de 

Academie voor Bouwkunst heet, schreef 

Cornelis van Eesteren zich in 1921 met suc-

ces in voor de prestigieuze wedstrijd voor 

de Prix de Rome. Hij won en zo ontving hij 

een reis- en studiebeurs voor enkele jaren.

Van Eesteren kreeg de opdracht om de 

baksteen-architectuur in Duitsland en in 

de landen aan de Oostzee te bestuderen, 

maar was eigenlijk meer geboeid door het 

vraagstuk van de groeiende steden van 

Europa. Zijn denken over de toekomstige 

ontwikkeling van de stad kreeg concreet 

vorm toen hij in 1922 met een beurs van de 

Prix de Rome op reis ging naar Duitsland. 

Daar maakte hij kennis met docenten van 

het Bauhaus in Weimar en met vooruitstre-

vende kunstenaars en ontwerpers die de 

ontwikkeling van steden ook fascinerend 

vonden. Die contacten met de avant-garde 

van de beeldende kunst en architectuur 

vormden voor Van Eesteren de voedings-

bodem voor een levenslange carrière 

als stedenbouwkundig ontwerper. Van 

Eesterens ervaring indachtig, steunt de 

EFL-Stichting [https://efl-stichting.nl] stu-

denten en jong professionals in studierei-

zen en onderzoek. Sinds de oprichting van 

de stichting in 1975 zijn vele jongeren de 

wereld over gegaan. Wat betekende die er-

varing voor hen? Hoe hielp het hen in hun 

ontwikkeling of project, en welke onuitwis-

bare ervaringen hebben zij opgedaan?

Om daar achter te komen nodigde de 

EFL-Stichting samen met het Van Eesteren 

Museum een aantal van hen uit hierover te 

komen vertellen. Na een welkom en kor-

te inleiding door Hilde Blank, onder meer 

voorzitter van de EFL-Stichting en Anouk 

de Wit, directeur Van Eesteren Museum, 

vertelden voormalig studenten van de TU 

Delft, de Academie van Bouwkunst Am-

sterdam, Wageningen University en Mas-

sachusetts Intsitute of Technology, Serah 

Catlitz, Sverre van Klaveren, Lodewijk

Luken, Quita Schabraq en Christopher de 

Vries over hun onderzoek. Over hun stus-

dies, en over hun reis- en levenservaring 

opgedaan met een EFL-beurs, werden zij 

aan de tand gevoeld door Stan Majoor, 

Lector Coördinatie grootstedelijke vraag-

stukken aan de Hogeschool van Amster-

dam en algemeen bestuurslid van de 

EFL-Stichting.

7. In de voetsporen 
van Cornelis van Eesteren

Activiteiten en programma

Exposities
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Tot in mei was er de expositie Rijke een-

voud, interieurs & objecten uit de wederop-

bouw. De expositie toonde gerestaureerde 

meubelensembles van bekende Neder-

landse ontwerpers als Rietveld en De Vries, 

objecten van verzamelaars, werk van he-

dendaagse makers en een randprogram-

ma met lezingen, creatieve workshops en

nachtelijke videokunst. Met de tentoon-

stelling en de randprogrammering schonk 

het museum aandacht aan de thema’s 

interieur, wederopbouw en Goed Wonen uit 

de wederopbouwperiode, en verbond deze 

aan actuele onderwerpen als duurzaam-

heid en hergebruik.

De meubelensembles die te zien waren, 

toonden een dwarsdoorsnede van ontwer-

pen voor wonen, werken en ontspannen uit 

de periode 1945-1965. Werken van onder 

anderen Gerrit Rietveld, Hein Salomonson, 

Dirk van Sliedregt en Coen de Vries gaven 

een tijdsbeeld en een visie op het ontwerp-

vak en het leven zelf in een opkomende 

welvaartsstaat. Hoe beïnvloeden fabri-

cagetechnieken de vormgeving? En welke 

veranderingen traden op in het gangbare 

interieur en de opvattingen daarover? De 

perskamer die Gerrit Rietveld in 1958

ontwierp voor het destijds nieuwe hoofd-

kantoor van UNESCO in Parijs is te zien. 

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.

Naast deze historische ontwerpen toonde 

de expositie werk van de hedendaagse 

makers Chris Slutter, Mina Abouzahra en 

kunstenaarscollectief DAY collective. Met 

welke ideeën en visies uit de wederop-

bouwperiodewaren / zijn deze makers van 

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 viel, veranderde het pavil-

joen in een lichtbaken door een lichtinstal-

latie van videokunstenaar Martin Boverhof. 

Met deze tentoonstelling vroegen wij aan-

dacht voor de waarde van de toenmalige

ontwerpen en de daarachter liggende ge-

dachten, waarde van toen en nu. Door de 

ontwerpen uit de wederopbouw naast het 

werk van huidige ontwerpers te plaatsen, 

lieten we zien hoe groot het belang van de

toenmalige ontwerpen nog steeds is en dat 

zij bescherming verdienen.

Bij deze tentoonstelling was er ook een 

randprogramma met lezingen door kunst-

historici en ontwerpers, workshops en de 

boekpresentatie van de publicatie Interi-

eurs van herrijzend nederland 1940-1965. 

Die presentatie vond uiteindelijk plaats in 

de Sint Joriskerk in Amersfoort. Anouk de 

Wit nam tijdens het symposium Interieurs 

van Nederland het eerste exemplaar in 

ontvangst nadat zij een lezing gaf voor de 

350 bezoekers van het symposium.

Ook werden er avondbezichtigingen van 

Rijke eenvoud georganiseerd onder de titel 

Van Eesteren Laat, en was er een speciaal 

programma in het kader van Museum-

nacht. De tentoonstelling werd mogelijk 

gemaakt door onder meer het Amster-

dams Fonds voor de Kunst en de

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Rijke Eenvoud
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Van 6 juni 2019 tot en met 5 januari 2020 

was de tentoonstelling Zeitgeist Bauhaus 

te zien. De expositie vertelde over hoe het 

Bauhaus effect heeft gehad op leven en 

wonen in Amsterdam en plaatste daarin 

de architectuur en stedenbouw van de 

stad centraal, met name die van Nieuw-

West. Te zien was hoe Cornelis van

Eesterens kijk op ruimtelijke vraagstukken 

veranderde door zijn ervaringen in en met 

het Bauhaus en zijn ontmoetingen met col-

lega-architecten en -ontwerpers van het 

Bauhaus. De tentoonstelling bevatte

voorbeelden van de Bauhaus-inspiratie 

van Van Eesteren zelf, en van zijn collega’s 

en kennissen Rietveld, Oud, Niegeman en 

Stam. Stedenbouwkundige plannen, ont-

werpen en objecten die getuigden van de 

tijdgeest van het Bauhaus.

In 2019 was het precies honderd jaar ge-

leden dat in Duitsland het Bauhaus werd 

opgericht; een nieuwe kunstacademie die 

beroemd is geworden vanwege het stre-

ven naar nieuwe principes voor beeldende 

kunsten, architectuur en stadsontwerp. De 

school was klein, maar met wijdvertakte 

internationale netwerken van personen en 

instellingen konden in enkele jaren nieuwe 

inzichten voor kunst en cultuur worden 

ontwikkeld. Inzichten die ook Amsterdam 

bereikten.

 

Cornelis van Eesteren en het Bauhaus
In 1922 bezocht Cornelis van Eesteren met 

zijn stipendium van de Prix de Rome het 

Bauhaus in Weimar. Zijn ervaringen in en 

met het Bauhaus, de ontmoetingen met 

collega-architecten en -ontwerpers van 

het Bauhaus, en de kennis en inzichten die 

hij daardoor opdeed, hebben zijn kijk op 

de wereld en de toenmalige moderne en

toekomstige ruimtelijke vraagstukken voor 

de rest van zijn leven veranderd. In de ten-

toonstelling is te zien hoe hij dit alles later 

heeft toegepast. Onder meer in het Alge-

meen Uitbreidingsplan (AUP) van Amster-

dam. Waar in andere Bauhaus-tentoon-

stellingen vooral werd ingegaan op kunst 

en nijverheid, stelde onze tentoonstelling

architectuur en stedenbouw centraal. Een 

hele belangrijke pijler van de opleiding aan 

het Bauhaus. Dat maakte deze expositie 

een mooie aanvulling op Bauhaus-ten-

toonstellingen elders.’

De vriendenkring van Van Eesteren
Omdat Duitse en Nederlandse ontwerpers 

van het Bauhaus elkaar wederzijds sterk 

hebben beïnvloed, was er in de tentoon-

stelling ook aandacht voor de vrienden-

kring van Van Eesteren; Theo van Does-

burg, Gerrit Rietveld, J.J.P. Oud, Johan 

Niegeman en Mart Stam. Ontwerpers/

architecten die van grote betekenis zijn 

geweest voor de ontwikkeling van de mo-

derne wooncultuur en Amsterdam Nieuw-

West. Onder meer stoelen en lampen van

Gerrit Rietveld en Marcel Breuer, en archi-

tectonische objecten en stedenbouwkun-

dige plannen van Rietveld, Oud, Niegeman 

en Stam.

Bij de tentoonstelling organiseerde het 

museum een divers randprogramma met 

lezingen, workshops, educatieprojecten, 

excursies en een Zeitgeist Bauhaus-wan-

deling door Slotermeer in Amsterdam 

Nieuw-West langs voorbeelden van de 

invloed van het Bauhaus.

Zeitgeist Bauhaus
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De kracht van de Tuinsteden 
met Pernille Lonstrup

Van 28 juni tot en met 4 oktober was “De 

Kracht van de Tuinsteden” te gast in het 

museum. “De Kracht van de Tuinsteden” 

was een theater- en kunstproject dat is 

ontwikkeld en georganiseerd door kunste-

naar Pernille Lonstrup. Het project ging 

over de waarde van de Amsterdamse Wes-

telijke Tuinsteden Geuzenveld, Slotermeer, 

Slotervaart en Osdorp – onderdeel van het 

Algemeen Uitbreidingsplan (AUP) voor Am-

sterdam van Cornelis van Eesteren – voor 

de bewoners vandaag de dag. Hoe is het 

nou om zelf in stedenbouwkundig

erfgoed te wonen, in een wijk die continu 

verandert en een wijk die bovendien met 

een niet zo’n goed imago kampt?

In mei en juni deelden bewoners uit deze 

wijken hun ervaringen tijdens theaterwork-

shops onder leiding van theaterdocent 

Wendela Kloosterman. Op vrijdagavond 

28 juni werden deze verhalen van de 

bewoners gepresenteerd door Playback 

Theatergroep ‘Wij Spelen Jouw Verhaal’ 

in het Van Eesteren Paviljoen. De onder-

zoeksresultaten van het project werden 

gepresenteerd in New Metropolis, tijdens 

een expositie die liep van 5 september tot 

en met 4 oktober. Tijdens de looptijd van 

de expositie waren acteurs in het museum

aanwezig die met bezoekers in gesprek 

gingen over ‘De Kracht van de Tuinsteden’.

Pernille Lonstrup is een Deens-Neder-

landse kunstenaar die woont en werkt in 

Amsterdam. Als kunstenaar is ze geïn-

teresseerd in verschillende vormen van 

communicatie, architectuur en ruimtelijke 

vormgeving. Ook haar theaterachtergrond 

speelt een belangrijke rol in haar werk. 

Haar onderzoek is de basis van haar werk, 

de vorm kan van alles zijn: van collage tot 

video, audio of tekeningen. Lonstrup is zelf 

zeer bekend met de Tuinsteden:

tot 2019 woonde zij zelf in dit deel van 

Amsterdam en zij heeft nog steeds haar 

studio in Bos en Lommer.

www.pernille-lonstrup.com

“De Kracht van de Tuinsteden” werd mo-

gelijk gemaakt dankzij ondersteuning van 

het Mondriaan Fonds, het Amsterdams 

Fonds voor de Kunsten, de EFL-Stichting, 

Combiwel, New Metropolis en het Van Ees-

teren Museum.

Activiteiten en programma

Exposities

Het Van Eesteren Museum vierde de ver-

jaardag van Amsterdam met een tijdelijke 

preview van de fototentoonstelling Town 

Country van Karlijn van Diepen op 27 ok-

tober 2019 in het Van Eesteren Paviljoen. 

Town Country is een fotografische dwaling 

die meevoert naar alle uithoeken van de 

wereld en toch alleen binnen de grenzen 

van Amsterdam Nieuw-West is gefoto-

grafeerd. De serie raakt aan thema’s als 

identiteit, thuis en immigratie.

Van 17 tot en met 27 oktober 2019 toonde 

het Van Eesteren Museum alvast een tijde-

lijke preview van deze tentoonstelling. Op 

27 oktober sloot het deze preview feestelijk 

af met een verjaarsfeestje in Van Eesteren

Paviljoen waar deelnemende bewoners 

welkom waren.

Town Country  
van Karlijn van Diepen
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Het Van Eesteren museum zet jaarlijks in 

op een aantal vaste evenementen, zoals 

Uitmarkt, 4 en 5 mei viering, 24H Nieuw-

West, de Uitmarkt, Open Monumentenda-

gen en Museumnacht Amsterdam. Dit zijn 

evenementen die stadsbreed worden inge-

zet. Daarnaast organiseerde het Museum 

ook eenmalige evenementen en projecten, 

zoals de voorvertoning van Terug naar de 

Akbarstraat en een onderzoekstraject over 

Wonen in hoogbouw. We starten het jaar 

met avondopenstellingen van Rijke Een-

voud onder de noemer Van Eesteren Laat. 

Laat werd het ook met de vuurwerkshow 

boven de Sloterplas op Koningsdag. In het 

voorjaar prijkten er met het Tulpfestival 

opnieuw gele Van Eesteren Tulpen rondom 

het paviljoen, en gekleurde tulpen langs 

de noordoever van de Sloterplas. En vier-

den we met Stichting De Driehoek voor 

de tweede maal het boekenbal in Nieuw-

West, bij deze gelegenheid werd voor de 

vierde maal een bundel met verhalen van 

schrijvers uit en over Nieuw-West: ‘Tussen 

Andreasplein en Zwarte Pad.’ De literaire 

avond werd verslagen in de rubriek Schuim 

in het Parool. Eind april was er, wellicht 

voor de laatste keer, de vuurwerkshow bo-

ven de Sloterplas, een event waarvoor het

Paviljoen de deuren in de avond opende. 

Op 4 mei herdachten we de slachtoffers 

sinds de Tweede Wereldoorlog en op 5 mei 

vierden we de vrijheid. Er was een bring 

your own vrijheidsmaaltijd. En een

theatervoorstelling die de Amsterdamse 

Jeugdtheaterschool speciaal voor deze 

gelegenheid maakte met jongeren uit 

Nieuw-West. Onder leiding van theater-

maker Christiaan den Dulk verdiepten zij 

zich in de geschiedenis van Nieuw-West 

ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Hun 

onderzoek vormde de basis van de kor-

te voorstelling Stadsrand. Voor de oorlog 

bestond Nieuw-West nog niet. Amsterdam 

lag aan de horizon. Er waren weilanden en 

boerderijen, slootjes en een enkele weg, tot 

waar de stad begon. Vlak na de oorlog

ontstond er in razend tempo een nieuwe 

stad. Zijn de sporen van de oorlog door al 

die bouwdrift uitgewist? Of ligt er nog iets 

verborgen in de grond waar onze huizen 

op rusten? In een korte wandelroute langs 

de Sloterplas die startte bij Het Van Ees-

teren Paviljoen, liepen we samen langs dat 

wat er was, wat er is en nooit meer zal zijn.

De voorstelling werd gebaseerd op ge-

sprekken tussen de jongeren en ouderen 

en grootouders over de oorlog.

Tijdens de Uitmarkt promootten wij samen 

met onze vrijwilligers het Van Eesteren Mu-

seum op het museumplein, waar we op de 

Uitmarkt een stand deelden met Museum 

’ T Schip. Tijdens de markt gaven we ook 

korte lezingen over het museum op de po-

dia van het museumdeel van de Uitmarkt.

Na de zomer speelden we in het teken van 

Open Monumtendag en 24H Nieuw-West 

Oud Hollandse spelletjes. Ook waren er ju-

niorgidsen die een rondleiding gaven in het 

Van Eesteren Paviljoen! De verjaardag van

Amsterdam vierden wij dit jaar samen met 

fotograaf Karlijn van Diepen. We toonden 

een preview van haar tentoonstelling, no-

digden buurtbewoners uit en toosten op de 

verjaardag. Tijdens Museumnacht maakte

Kunstenares Elsemarijn Bruys een Paarse 

Blow-up, schonk Wine Stories natuurwijnen 

en draaiden housecollectief Houseplants 

LP platen. In het museumcafé konden be-

zoekers naast een lekker wijntje de Goed

Wonen Interieur Quiz spelen. De winnaars 

gingen naar huis met een voucher voor 

een bezoek aan onze museumwoning.

Aan het einde van het jaar reisden wij met 

een groep van 30 personen naar Meu-

don-val-Fleury, een voorstad van Parijs. We 

bezochten de kunstenaarswoningen van 

Theo en Nelly van Doesburg en Jean en 

Sophie Taeuber-Arp.

Activiteiten en programma

Overige activiteiten en projecten 
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Overige activiteiten en projecten 

Bijzonder project: Wonen op hoogte.

In 2018 ontving het Van Eesteren Museum 

startsubsidies van het Stimuleringsfonds 

voor de Creatieve Industrie en de Stichting 

Hoogbouw voor een project over wonen en 

hoogbouw. De grote steden in de Randstad 

hebben steeds vaker te maken met een 

tekort aan woonruimten. Omdat het omlig-

gende landschap begrensd is, wordt

hoogbouw een steeds interessantere optie 

om aan te grijpen. Ook in Amsterdam . Het 

project dat werd gesteund gaat over de 

visie op wonen in hoogbouw in Amsterdam 

toen en nu. De stad heeft een verdichtings-

opgave van 50.000 woningen voor 2025, en 

ziet zich gesteld voor een enorme verdich-

tingsopgave en woontorens staan daarbij 

hoog op de bestuurlijke agenda. In 2019 

werd gewerkt aan een projectplan voor

een publicatie en bijeenkomsten voor 

professionals. Er werd archiefonderzoek 

gedaan, er werden veel partners

gesproken en er werd een expertmeeting 

georganiseerd. Eind van het jaar werd een 

vervolgaanvraag gedaan die wederom 

werd gehonoreerd. In het project werkt 

Stichting Van Eesterenmuseum samen 

met Gemeente Amsterdam (Ruimte en 

Duurzaamheid, Monumenten en Archeolo-

gie en stadsdeel Nieuw-West) Stichting

Hoogbouw, Linda Vlassenrood (kunsthisto-

rica, publicist en tentoonstellingsmaker) en 

het hoger onderwijs. Het vervolgtraject dat 

in 2020 van start gaat is getiteld: Wonen 

op hoogte.

Ook Amsterdam is op zoek naar een pas-

send antwoord op haar verdichtingsopga-

ve. Hoogbouw wordt daarbij omarmd als 

een potentiële verrijking van de bestaande 

stedelijke woonmilieus. In de herijking van 

de gemeente Amsterdam wordt duidelijk 

waar en onder welke condities hoogbouw 

in de stad kan plaatsvinden.

Volgens het Van Eesteren Museum in 

Amsterdam is er echter minder aandacht 

voor een lastig te kwantificeren vraagstuk 

als de kwaliteit van wonen en het initieerde 

daarom een kwalitatief onderzoek naar 

het wonen op hoogte en wil hierover een 

constructief gesprek organiseren, onder 

andere over de mate waarin hoogbouw

bijdraagt aan een open en inclusieve stad. 

Enkele vragen die daarbij aan bod zullen 

komen zijn: Hoe leidt hoogbouw tot be-

taalbare, veilige, gevarieerde en duurzame 

woningen? Welke openbare ruimte hoort 

daarbij? Hoe gaan andere steden in Ne-

derland om met hoogbouw en wat kunnen 

we daarvan leren? Het project bestaat uit 

meerdere ontwerpateliers, bijeenkomsten 

en een sociaalgeografisch onderzoek, dat 

uiteindelijk moet resulteren in een toegan-

kelijk en visueel rijk geïllustreerd manifest 

over hoogbouw in relatie tot de huidige 

woningbouwopgave, dat eind 2020 aan de 

minister van BZK zal worden overhandigd. 

In het project wordt samengewerkt met 

het College van Rijksadviseurs, UvA, VU en 

de gemeenten Amsterdam, Amersfoort

en Tilburg.

Activiteiten en programma

Educatie

2019 was voor het Educatieteam een jaar 

van verandering en nieuwe inspiratie. Ver-

andering of liever wisseling van de wacht 

van coördinatoren van het team die steeds 

vroegen om tijd en energie voor selectie, 

werving en inwerken. Uiteindelijk trad in 

oktober een oude getrouwe uit het team 

naar voren om het coördinatorschap op

zich te nemen. Als gevolg van deze wisse-

lingen is de vernieuwing van het educa-

tieve aanbod minder ver gevorderd dan 

de bedoeling was. Er is zijn echter wel veel 

nieuwe ervaringen opgedaan en er zijn 

nieuwe perspectieven ontstaan zoals een 

meerjarig samenwerkingsproject met de 

Pro Rege school en Groeistad (Monumen-

ten en Archeologie Gemeente Amsterdam, 

Amsterdam Museum en het Stadsarchief). 

Daardoor is er inhoudelijk veel geleerd, wat 

van pas zal komen om in 2020 het educa-

tieve aanbod verder te borgen en

ontwikkelen. Het zal ook nodig zijn om in 

2020 het team te versterken.
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Workshops

Nieuw in het aanbod van het Educatie-

team waren vanaf de kerstvakantie 2018-

2019 creatieve workshops in de schoolva-

kanties voor jong en oud. Deze workshops 

hadden een sterk wisselende opkomst. De 

deelnemers waren vaak erg enthousiast en 

de workshops hebben duidelijk bijgedra-

gen aan de zichtbaarheid van het museum 

en die van educatie binnen het museum. 

In de zomervakantie verzorgden we twee 

creatieve workshops in het kader van 

het project ‘Zomer in Nieuw-West’ op het 

Osdorpplein. Deze workshops, op een paar 

van de heetste dagen van het jaar, trokken 

veel jong publiek (beide keren zeker 30 

kinderen).

Activiteiten en programma

Educatie

Basis- en Speciaal onderwijs

Verschillende scholen voor voortgezet on-

derwijs bezochten het museum, meestal in 

het kader van een eigen programma van 

de school. Ze werden ontvangen door me-

dewerkers van het Educatieteam, kregen 

een introductie en rondleiding in het muse-

um en antwoorden op de vragen die ze zelf 

hadden voorbereid. De bezoekende groe-

pen uit het voortgezet onderwijs waren 

meestal Havo en Vwo groepen uit verschil-

lende delen van de stad. Een doelgroep 

die we in toekomst ook hopen te bereiken 

is het vmbo, met name de vmbo-scholen 

in Nieuw-West zelf. Er zijn contacten met 

het Mundus college om hier stappen in te 

zetten. Veranderingen in de omgeving

Het onderwijs is in beweging. Dat geldt ze-

ker voor het basisonderwijs. Nieuwe inzich-

ten en het lerarentekort zijn de aanzet voor 

het zoeken naar een intensievere samen-

werking tussen scholen, culturele instellin-

gen en andere partijen. Het project ‘Nieuw-

West the Best’, waarin het Van Eesteren 

museum samenwerkt met de Pro Rege 

school en Groeistad, met ‘burgerschap’ als 

leidraad, is hier een eerste voorbeeld van. 

Voor dit project werd een grote subsidie-

aanvraag gedaan bij het Fonds voor Cul-

tuur Participatie die ook is toegekend. Het 

is de bedoeling dat dit project de komende 

twee jaar ook programma’s en materiaal 

oplevert die breder aangeboden kunnen 

worden. Ook de openbare basisscholen in 

Nieuw-West hebben aangegeven een der-

gelijke kant op te willen gaan. Er zijn

contacten tussen het bestuur van de 

Stichting Openbaar Onderwijs Westelijke 

Tuinsteden en het museum. Het Educatie-

team van het Van Eesteren Museum richt 

zich allereerst op het versterken van het 

basisaanbod. Dit is ook de basis voor het 

gesprek met scholen over de toekomstige 

relatie. Het Van Eesteren museum wil een

toegevoegde waarde hebben voor zo veel 

mogelijk leerlingen in Nieuw-West.

Basis- en Speciaal onderwijs

Het ‘reguliere’ bezoek van (basis)scholen 

stagneert. De inspanningen van het team 

zijn er dan ook op gericht om dit program-

ma te vernieuwen en om beter aan te 

sluiten bij de veranderende behoeften van 

scholen. Wel werd een aantal projecten 

gedaan met scholen die vroegen om een 

programma op maat. Voor leerlingen uit

het speciaal onderwijs (Signis) werd een 

les op maat gegeven, aansluitend bij een 

thema waar de school mee bezig was 

(schoonmaken) en de leerlingen kregen 

een rondleiding door de museumwoning. 

De school en de leerlingen waren enthou-

siast. Voor OSB De Punt in Osdorp werd op 

verzoek een programma op maat samen-

gesteld en uitgevoerd. Meerdere klassen 

van groep 5 en 6 leerden over Nieuw-West, 

voerden een klassengesprek over ‘wo-

nen’, verkenden de wijk rond de school 

en maakten verschillende creatieve ver-

werkingsopdrachten. Leerlingen en leer-

krachten waren enthousiast. Het werkte 

goed om met de leerlingen hun eigen wijk 

te bekijken. Leerlingen van IMC Weekend-

school (taalschool) bezochten volgens een 

aangepast programma het museum en

de museumwoning. Zoals elk jaar namen 

we deel aan de Kunstschooldagen en 

tijdens de onderwijsactie van de scholen 

voor openbaar basisonderwijs in Nieuw-

West verzorgde ook het Van Eesteren Mu-

seum een programma voor de leerlingen.
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Museumwoning

In 2019 werd gefocust op het op peil hou-

den van de poule van gidsen en het op-

bouwen van een goede relatie met het 

huidige gidsen team. Hiervoor zijn er met 

enige regelmaat bijeenkomsten georga-

niseerd, werden de woninggidsen maan-

delijks geïnformeerd over ontwikkelingen 

met een ‘nieuwsflits’, is er een Google Drive 

map aangemaakt waar alle woninginfor-

matie digitaal te raadplegen is, en is er in 

juni een speciaal uitje voor de woninggid-

sen georganiseerd. De woning werd in 2019 

bezocht door bijna 700 bezoekers tijdens 

ruim 200 regulier aangeboden wandelin-

gen. In december werd er een kerstspecial 

georganiseerd, die veel bezoekers trok. 

Ook is de woning verschillende keren ver-

huurd ten behoeve van filmopnames. 

Naast het reguliere aanbod waren er ook 

speciale boekingen. Bijzonder in 2019 

was dat de woning vier keer is gebruikt 

als locatie voor een filmopname (verhuur 

van de woning). Allereerst was daar de 

filmploeg van de NTR serie De (H)eerlijke 

Jaren 50. Zij interviewden directeur Anouk 

de Wit over de woning en wonen in die tijd. 

Dit is hier terug te bekijken. Vervolgens 

waren er de studenten van de opleiding 

Media & Cultuur van de Hogeschool van 

Amsterdam, die voor de afronding van 

een van hun vakken een film opnamen. Zij 

kozen voor een jaren 50 sfeer en huurden 

daarvoor de Museumwoning een dag af. 

In de derde filmploeg die zich meldde in 

de woning stond een wel heel bijzondere 

acteur centraal: poes Abatutu speelde de 

hoofdrol in een film die werd opgenomen 

ten behoeve van het Annie MG Schmidt 

Kabinet in het Nederlands Kinderboeken-

museum. De pluizige acteur stal de show 

in de woning op een bloedhete zomerdag, 

en deed wat er van hem werd verwacht 

in ruil voor brokjes. Het resultaat is hier te 

bekijken. Als laatste diende Rietveld stu-

dent Carlijn Fransen zich aan, die jaren in 

de buurt woonde en groot liefhebber is van 

vintage design. Zij gebruikte de woning om 

een dag aan haar script te werken: de rust 

en de sfeer waren voor haar inspirerend.

Na het succes van de speciale Kersteditie 

in 2018 is besloten dit in 2019 te herhalen. 

De woning werd weer versierden er kwam 

een mooie promo flyer (met op de voorpa-

gina een oude foto van collega Jan en zijn 

moeder), chocomel en glühwein werd er 

ingeslagen en de informatie op de web-

site werd aangepast. In totaal leverde de 

speciale kerstactie in de periode van 12 

december tot 5 januari 96 blije bezoekers 

op: wederom een succes!

Boekingen in de woning

Speciale acties: Kerst
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,Uiteraard waren er in 2019 ook weer ver-

schillende schenkingen ten behoeve van 

de woning. Het verlanglijstje dat het muse-

um hiervoor publiceerde in de december-

maand bleek een goede zet. Hoogtepunt 

van de schenkingen voor de woning was 

een prachtig goed onderhouden en com-

pleet Pilastro rek. In 2020 wordt dit

rek in de woning geïnstalleerd.

Een uitdaging voor de museumwoning in 

2019 was het op peil houden van de poule 

van woninggidsen. Hoewel er zich een aan-

tal nieuwe mensen aandienden, waren er 

veel vrijwilligers die vanwege verschillende 

redenen - ziekte, nieuwe baan - hun taken 

met betrekking toy de woning moesten 

neerleggen. Eind 2019 waren er 12 gidsen, 

in plaats van de gewenste 18-20. Het vullen 

van het rooster was dan ook een uitdaging, 

voor 2020 is het werven van nieuwe men-

sen daarom een belangrijke prioriteit.

Gidsen

Schenkingen

Museumorganisatie

Collectievorming

Schenkingen

Het Van Eesteren Museum ontvangt regel-

matig schenkingen. De collectiebeheer-

groep beslist of een schenking daadwer-

kelijk wordt opgenomen in de collectie. Dit 

team bestaat uit een schenkingscoördina-

tor en een schenkingsmedewerker, beiden 

in dienst bij het Van Eesteren Museum (als 

vrijwilliger). Daarbij heeft het Van Eesteren 

Museum een externe groep experts op 

het gebied van naoorlogs interieurdesign, 

Stichting Goed Wonen en/of de sociaaleco-

nomische geschiedenis van Amsterdam in 

de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw

die we kunnen raadplegen voor inhoudelijk 

advies. De schenkingscoördinator kent de 

collectie van het Van Eesteren Museum zo-

als aanwezig in het Van Eesteren Paviljoen, 

de museumwoning en in het depot. Daarbij 

is de coördinator bekend met het collec-

tiebeleid en weet met een kritisch oog een 

object te waarderen. Bij schenkingen wordt 

nadrukkelijk gekeken naar de kwaliteit

en/of zeldzaamheid van het object en naar 

de mate van inzetbaarheid in de perma-

nente opstelling in het Van Eesteren Pavil-

joen, wisselende tentoonstellingen en/of de 

Van Eesteren Museumwoning. De zeg-

gingskracht voor educatieve doeleinden, 

de inzetbaarheid bij programmering en de 

conceptuele waarde van de schenking

zijn factoren die ook een rol spelen in het 

proces van overdracht. De schenkings- 

coördinator kan de externe expertgroep 

raadplegen voor advies. Iedere eerste 

donderdag van de maand heeft onze 

schenkingscoördinator een schenkings-

spreekuur. Eind 2018 is deze coördinator 

aangesteld. En het hele jaar 2019 zijn er 

bijna iedere maand schenkingsspreek-

uren geweest. De collectiebeheergroep is 

uitgebreid met een schenkingsmedewe-

ker (beide vrijwilligers), zij ondersteunt de 

coördinator.

Er zijn veel schenkingen binnen gekomen. 

In december 2019 deden we een aparte 

oproep voor de verlanglijst voor het muse-

um. Dit was een groot succes, er kwamen 

dozen met jaren ‘50 spelletjes binnen. 

En we ontvingen onder andere een  

prachtig Pilastro wandrek.
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Begin 2020 werden de voorbereidingen 

voor de pretoets museumregistratie af-

gerond. In voorliggende jaren werd om 

aan alle uitgangspunten en normen van 

het Museumregister te kunnen voldoen, 

gewerkt aan het op orde brengen van de 

basis en van onze bedrijfsvoering. In 2019 

werden belangrijke beleidsstukken vast-

gesteld, waaronder het Vrijwilligersbeleid, 

de toelichting op onze toepassing van de 

Governance Code Cultuur 2019, een schen-

kingsprotocol, en een beleidsplan voor de 

museumwoning. Ook werd gewerkt aan 

een Collectieplan, aan een Handleiding 

Collectieregistratie,- informatie en digitali-

seringsplan. We stapten over van Adlib Lite 

naar een nieuw collectieregistratiesysteem 

Axiel Collections Basis geheten en voerden 

de gehele collectie van de museumwoning 

(waardering categorie A en B) in in dat 

nieuwe systeem. Tevens werd een werk-

groep collectieregistratie voorbereid.

Om de administratieve processen te opti-

maliseren zijn we het afgelopen jaar ook 

financieel helemaal digitaal ingericht.

Momenteel wachten we op de weging van 

het Museumregister, en werken we voort 

aan de nog ontbrekende beleidsstukken 

zoals een veiligheidsplan, presentatie-

beleid e.d. Wij gaan ervan uit dat wij de 

toetsing in 2020 met glans doorstaan en 

vanaf 2021 een formele museumstatus 

hebben. Hiermee is het Van Eesteren Mu-

seum straks ook met een Museumkaart te 

bezoeken en is de collectie conform richt-

lijnen geregistreerd en beheerd.

Museumregistratie 

Museumorganisatie

Paviljoen

Het jaar begon ongelukkig, met schade 

aan de ramen door ingeslagen vuurwerk 

tijdens oud en nieuw. Gelukkig

gedekte schade, maar het duurde even 

voor nieuw glas geleverd kon worden, dus 

het was een vervelend voorval.

In het kader van de museumregistratie 

werd ingezet op kleine verbeteringen in het 

pand, en werden er voorbereiding getrof-

fen voor het schrijven van protocollen voor 

gebouwbeheer en veiligheid. Voor de vei-

ligheid werden een aantal coördinatoren 

getraind in EHBO in ons eigen pand. Alles 

voor het veilig ontvangen van bezoekers 

en hosten van bijeenkomsten. Het pavil-

joen is nog altijd een gewilde locatie voor 

vergaderingen of bijzondere presentaties 

van de gemeente, van professionals en van 

bewoners. Ook is het een prima plek voor 

bijeenkomsten met onze eigen vrijwilligers, 

zoals het kerstdiner dat we met en voor 

elkaar organiseerden. In het Van Ees-

teren Paviljoen is ook een café gevestigd 

met een bar. Het pronkstuk is een vinta-

ge Espressomachine van Faema uit het 

jaar 1958, waar al menige espresso mee is 

gemaakt. De museumgidsen werden daar 

in opgeleid. Museumbezoekers konden in 

het café onder het genot van een espresso, 

cappuccino, thee of frisdrank met versna-

peringen zoals de ouderwetse Froufrou, 

stroopwafel of het Amsterdamse Eberhard 

koekje, nagenieten van hun bezoek en zo 

nodig bladeren in de uitgebreide literatuur 

die het museum bezit. Het is de wens om 

in de toekomst het café uit te breiden met 

een terras met uitzicht op de Sloterplas

Gebouw, boekingen, café



3938

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:

Middelen

Bereik en resultaten: media

•  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.  

Primair in Nederland.

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 2019 

breed ingezet rondom belangrijke gebeur-

tenissen en momenten voor het museum.

Het Van Eesteren Museum is succesvol 

in zijn communicatie. Nieuws uit, en de 

activiteiten van, het Van Eesteren Museum 

zijn in 2019 veelvuldig zichtbaar geweest in 

kranten, digitale media, portals en

nieuwsbrieven van derden. In landelijke, 

regionale en lokale (vak)media waaronder 

de Volkskrant, Trouw, NRC Handelsblad, 

MuseumTijdschrift, het Parool, AT5, de 

Amsterdam, Uitkrant Amsterdam, I Am-

sterdam-website, ARCAM-nieuwsbrief, 

Salto-tv, Architectuur Lokaal, Westerpost, 

Echo, Nice Nieuw-West, Westkrantwebsite,

CreAmClub, de landelijke VVV-web-

site, DagjeWeg, Evensi, whichmuseum, 

What’sOnAdvisor en Tripadvisor.

Publicaties en media-aandacht die eruit 

sprongen waren de vertoning op NS On-

derweg - RailTV van een filmpje over de 

tentoonstelling Rijke eenvoud gedurende 

één week in 120 IC-treinen en op een aan-

tal grote stations, een interview op SaltoTV 

over Rijke eenvoud, een live radio-interview 

op AmsterdamFM over Zeitgeist Bauhaus, 

de uitzending op de NPO van de serie De 

(h)eerlijke jaren 50 waarin de museumwo-

ning dienst deed als decor en voorbeeld 

van huishouden en interieur in die jaren en 

museumdirecteur Anouk de Wit daarover

vertelt. Via al deze media zijn in 2019 geza-

menlijk in theorie meer dan twee miljoen 

mensen uit de doelgroepen bereikt, dicht-

Museumorganisatie

Communicatie, bezoekersaantallen, financiën
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bij en ver weg. Bij navraag onder bezoe-

kers aan het museum en de activiteiten, 

antwoorden velen van hen het museum en/

of de activiteit te kennen uit de media en 

verschillende (uit)agenda’s.

Bereik en resultaten: eigen communicatiekanalen

Niet alleen via deze mediakanalen, maar 

juist ook via de eigen communicatiekana-

len van het museum, de website, de digita-

le nieuwsbrief en mailingen, en de sociale 

media, bereikt het museum een grote 

groep geïnteresseerden en potentiële be-

zoekers. Via de website worden (potentiële) 

bezoekers geïnformeerd over het laatste 

nieuws uit het museum, aankomende eve-

nementen 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 2019 had de website 113.696 

paginaweergaven. Dat is iets meer dan in 

2018, toen had de website 105.868 pagina-

weergaven. Het aantal bezoeken aan de 

website is daarmee 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 2019 zijn er

via dit systeem 1.754 tickets geboekt, met 

een totale omzet van 16.905 euro. Een 

flinke stijging ten opzichte van 2018, toen 

er 1.637 tickets werden 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

personen en instellingen die te kennen 

hebben gegeven graag op de hoogte te 

blijven van onze activiteiten. Aan het einde 

van 2019 waren dat er 3.323. Opnieuw meer 

dan in het voorgaande jaar 2018, toen

dat er ongeveer 3.245 waren. De digitale 

mailingen worden over het algemeen goed 

gelezen en zijn effectief.

Ze hebben een zogeheten conversieper-

centage 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 het live verslag doen van 

Van Eesteren Gesprekken, openingen en 

evenementen in het museum.

De Facebook-pagina van het museum had 

in 2019 2.894 ‘likers’ en 3.068 volgers. Een 

kleine stijging ten opzichte van 2018 toen 

het museum 2.7500 likers 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 gemid-

deld 1.500 keer op berichten geklikt en 

gereageerd. Op Facebook worden per jaar 

ongeveer 200 berichten geplaatst, met per 

bericht een bereik van 500 tot 2.500 men-

sen. Ook worden ongeveer 52 events

geplaatst waarmee wij 36.000 mensen 

bereiken.

De Twitter-pagina van het museum is met 

2.400 volgers in 2019 niet heel sterk ge-

groeid ten opzichte van 2018, toen deze 

2.384 volgers had, maar wordt wel veel 

beter bekeken dan vorig jaar. Een stijging 

in weergave van 49%. Het museum volgt 

zelf 2.116 mensen voor nieuws en trends in 

architectuur, erfgoed en evenementen.

Het museum verstuurt wekelijks twee of 

meer tweets, waarmee - mede door ret-

weets - per tweet zo’n 6.000 tot (mogelijk) 

45.000 twitteraars worden bereikt. Voor 

2020 gaan we ook via de sociale kanalen 

van Instagram (316 volgers), LinkedIn (172 

volgers) volgers en Google bedrijf de acti-

viteiten van het museum promoten.

Alle communicatie-inspanningen en me-

dia-aandacht hebben in 2019 veel bezoe-

kers naar het museum getrokken. In totaal 

bijna 8000 mensen, wat in lijn is met het 

beoogde aantal voor dat jaar. De meeste

bezoekers bezochten een van de tentoon-

stellingen in het Van Eesteren Paviljoen, 

het binnenmuseum.

Daarnaast trokken de reguliere wandeling 

door het buitenmuseum en het reguliere 

bezoek aan de museumwoning bezoekers, 

evenals de speciale activiteiten. Uitschie-

ters waren de openingen en de lezing van

Vincent van Rossem over regionale plan-

ning. Ook in de directe omgeving van het 

paviljoen was het druk. Toeristen van hein-

de en verre kwamen deze zomer naar de 

Sloterplas voor de I Amsterdam letters die 

op het plein voor het paviljoen stonden.

2019 was voor het Van Eesteren Museum 

in financieel opzicht een bestendig jaar. 

Bezoekers blijven ons paviljoen aan de Slo-

terplas goed vinden, er worden succesvolle 

tentoonstellingen georganiseerd en het

activiteitenprogramma mag er zijn. Dat 

betekent dat de eigen inkomsten een 

stijgende lijn laten zien, iets waar we ook 

nadrukkelijk op sturen. In samenhang met 

continue aandacht voor beheersing van 

de exploitatielasten, betekent dit dat het 

Museum een solide financieel fundament 

heeft. Desalniettemin zijn de bijdragen van 

onze vaste subsidiegevers, het stadsdeel 

Nieuw- West en de EFL-stichting, wederom 

van groot belang geweest voor het financi-

eel draaiend houden van het museum.

Deze bijdragen, gecombineerd met de 

eigen inkomsten en de projectresultaten 

leiden ertoe dat het bedrijfsresultaat over 

2019 per saldo € 374 bedraagt.

De komende jaren staan in het teken van 

de volgende stap in het professionaliseren 

en uitbreiden van de staande organisatie. 

Uitgangspunten hierbij zijn vergroting van 

de bezoekersaantallen en bijbehorende

inkomsten, en een gezondere verhouding 

tussen eigen inkomsten, donaties en de 

bijdragen van onze vaste financiers.

Bestuur en directie danken alle subsidie-

gevers, sponsoren, medewerkers, maar 

vooral ook alle vrijwilligers voor

hun inzet in 2019. Zij maken het Van Ees-

teren Museum tot een unieke organisatie 

en zijn de basis voor een mooie toekomst!

Bezoekersaantallen

Financiën
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AANBOD WAT    HOE VAAK
Vast 

Paviljoen bezoek     208 dagen 

Vaste tentoonstelling 

 Expositie: Rijke Eenvoud

 Expositie: Zeitgeist Bauhaus

Buitenwandeling Wandeling Buitenmuseum  208 dagen

Museumwoning Bezoek jaren ‘50 Museumwoning 208 dagen  

Educatie  

Workshops tijdens schoolvakanties Kunstworkshop   2

 Moodboards maken  2

 Op het Osdorpplein  2

 Zeitgeist Bauhaus   5

Primair onderwijs (PO) Kunstschooldag   2

 OSB de Punt   2

 Scholenstaking - schoolklas educatie ochtend 1

Speciaal voortgezet onderwijs (SVO) Kentalis Signis   2

 IMC weekendschool  1

Voortgezet onderwijs (VO) Gerrit van de Veenschool  1

 Amstelveen college  1

Studenten (>18 jaar) Studenten Kunstgeschiedenis  1

 Hong Kong studenten UvA  1 

 Summerschool Gemeente Amsterdam 2

Activiteiten  

Van Eestereren Gesprekken VEG #68 - Architect - Actietect?  1

 Rondleiding Maison d’Artiste en Burgerweeshuis  1 

 VEG #69 - Rijke eenvoud en de kracht van ambacht 1 

 VEG #70 - Boekpresentatie ’interieurs van herrijzend 

 Nederland    1 

 VEG #71 - Dirk van Sliedregt   1

 VEG #72 - Cornelis vE en de Metropoolregio Amsterdam 1 

 Lezing 100 jaar Bauhaus: minder is mooi 1 

Programma buitenland/excursie Eendaagse excursie Meudon - Parijs 1 

Kerst in de woning     11  

Op pad in de Tuinstad Op pad in de Tuinstad: Noord  2

 Op pad in de Tuinstad: Slotervaart 1

 Op pad in de Tuinstad: Overtoomse veld 2

 Op pad in de Tuinstad: Watergraafsmeer 2

 Op pad in de Tuinstad: Buitenveldert 2

 Op pad in de Tuinstad: Slotermeer 1

 Op pad in de Tuinstad: Osdorp - Oost 1

 Op pad in de Tuinstad: Geuzenveld 2

 Op Pad in de Tuinstad: Osdorp West 1

AANBOD WAT    HOE VAAK
Activiteiten 

Fietstochten   Fietstocht Heilige Huisjes  1

 Fietstocht Kunst om de Sloterplas ism “We are Public” 2

 Fietstocht Kunst op straat  2

Wandelingen Brettenzone    4 

 Kolenkit    5  

Vaartochten Vaarsafari Sloterplas   6 

Programmering & coproducties   Avondopenstelling Rijke Eenvoud  2

 Boekpresentatie Tussen Andreasplein en Zwarte Pad 1

 Koningsdag    1

 Theater na de Dam ‘Stadsrand’   1

 Vrijheidsmaaltijd & theater  1

 Expertmeeting project Wonen op Hoogte 1

 Performance De kracht van de tuinsteden - Pernille Lonstrup 5

 Open Monumentendag - Oud-Hollandse spelletjes 1

 Juniorgidsen oefenen - 29 aug & 12 sept” 1

 24H Nieuw-West   1

 Finissage fototentoonstelling Town Country  1 

 Verjaardag Amsterdam  1

 Museumnacht    1

 Avond: In de voetsporen van Cornelis Van Eesteren  1

 Documentaire Terug naar de Akbarstraat & wandeling Kolenkit 1

Diversen  Commerciële verhuur Paviljoen & Museumwoning 20 

 Programma’s op maat  24  

 Stadspas bezoek   6.5% 

 Vrijwillgersdiner   1 

 Elke maand is er een schenkingsspreekuur 10

 Tulpenfestival    1  

Overzicht aanbod activiteiten 
Van Eesteren Museum 2019
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BEDRAGEN IN EUR    31/12/2019 31/12/2018

ACTIVA    
Materiële vaste activa    0 0

Vorderingen    44.785  32.369

Liquide middelen    149.205  64.473  

  

Totaal    193.990  96.842
       

PASSIVA   
Eigen vermogen    36.298  35.924

Voorzieningen    9.952 4.000

Crediteuren    76.871 25.690

Kortlopende schulden    70.869 31.228  

  

Totaal    193.990  96.842

Jaarcijfers 2019

BALANS PER 31 DECEMBER 2019 (na resultaatbestemming)

Over de jaarcijfers

2019 was voor het Van Eesteren Museum 

in financieel opzicht een bestendig jaar. 

Bezoekers blijven ons paviljoen aan de Slo-

terplas goed vinden, er worden succesvolle 

tentoonstellingen georganiseerd en het 

activiteitenprogramma mag er zijn. 

Dat betekent dat de eigen inkomsten een 

stijgende lijn laten zien, iets waar we ook 

nadrukkelijk op sturen. In samenhang met 

continue aandacht voor beheersing van 

de exploitatielasten, betekent dit dat het 

Museum een solide financieel fundament 

heeft. Desalniettemin zijn de bijdragen van 

onze vaste subsidiegevers, het stadsdeel 

Nieuw- West en de EFL-stichting, wederom 

van groot belang geweest voor het finan-

cieel draaiend houden van het museum. 

Deze bijdragen, gecombineerd met de 

eigen inkomsten en de projectresultaten 

leiden ertoe dat het bedrijfsresultaat over 

2019 per saldo € 374 bedraagt. 

De komende jaren staan in het teken van 

de volgende stap in het professionaliseren 

en uitbreiden van de staande organisatie. 

Uitgangspunten hierbij zijn vergroting van 

de bezoekersaantallen en bijbehorende 

inkomsten, en een gezondere verhouding 

tussen eigen inkomsten, donaties en de 

bijdragen van onze vaste financiers. Be-

stuur en directie danken alle subsidie- ge-

vers, sponsoren, medewerkers, maar vooral 

ook alle vrijwilligers voor hun inzet in 2019. 

Zij maken het Van Eesteren Museum tot 

een unieke organisatie en zijn de basis 

voor een mooie toekomst! 

Gebeurtenissen na balansdatum 
Op moment van schrijven van het jaarver-

slag leven we in onzekere tijden vanwege 

het rondwaren van COVID-19. Het museum 

is conform rijksoverheidsbeleid gesloten. 

Het is lastig om in te schatten hoe lang dit 

gaat duren, en hoeveel lager de inkom-

sten en uitgaven zullen zijn. Aannemende 

dat deze situatie niet het gehele jaar gaat 

duren en dat er mogelijke extra inkomsten 

gegenereerd kunnen worden ten gevol-

ge van de inventiviteit van het museum, 

het aanspraak maken op rijksregelingen 

als TNOW en mogelijke bezuinigingen 

op inhuurkrachten, publiciteit en overi-

ge bedrijfskosten kan het bedrijfs tekort 

hanteerbaar gemaakt worden. Daarnaast 

heeft de Stichting Van Eesteren Museum 

reserves waardoor de stichting voorals-

nog verwacht dat zij haar activiteiten voor 

2020 kan blijven voortzetten.
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BEDRAGEN IN EUR    2019 2018

BATEN       

Opbrengsten museum    63.095   70.552

Donaties     3.757  17.401

Bijdrage EFL     55.000  75.000

Bijdragen uit private middelen    10.000  4.709  

Bijdragen uit publieke middelen    114.742  92.150  

  

TOTAAL    246.594  259.812

LASTEN       

Beheerlasten personeel      81.127  88.455

Beheerlasten materieel     44.696  49.085

Activiteitenlasten personeel    76.780  88.690

Activiteitenlasten materieel     43.624  37.151

TOTAAL    246.227  263.381
       

SALDO BATEN EN LASTEN    367  -3.569
      

FINANCIELE BATEN EN LASTEN     7  0

BIJZONDERE BATEN EN LASTEN     0  0

EXPLOITATIERESULTAAT    374  -3.569
      

Mutatie bestedingsreserve     0  -7.500

       
MUTATIE ALGEMENE RESERVE     374  3.931

Jaarcijfers 2019 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

Toelichting 
algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeen-
stemming met de richtlijn voor de
jaarverslaggeving 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. Voor de exploi-
tatie 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 
verslagjaar, ongeacht of zij tot ontvang-
sten of uitgaven hebben geleid in het 
verslagjaar.

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

 

 

Waarderings- 
grondslagen 

 
Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa worden gewaar-
deerd tegen historische kostprijs
verminderd met lineaire afschrijvingen 
gebaseerd op verwachte economische
levensduur. 
 
Vorderingen 
De vorderingen worden opgenomen tegen 
de actuele waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde 
kostprijs. De actuele waarde en de
geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de 
nominale waarde. Noodzakelijk geachte
voorzieningen voor het risico van onin-
baarheid zijn hierop in mindering ge-
bracht. 
 
Overige activa en passiva 
Alle overige activa en passiva in de balans 
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 ver-
richt bepalend is voor de toerekening van 
de baten en lasten aan het betreffende 
verslagjaar, ongeacht of zij tot ontvang-
sten of uitgaven hebben geleid in het ver-
slagjaar. 
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Tekst 
Bestuur, directie en team  
Van Eesteren Museum

Vormgeving
Iwan Daniëls (Baba Anousch)

Beeldverantwoording
Omslag Museumnacht Amsterdam  
met een blow up van Elsemarijn Bruys,  
fotograaf Nathan van Ewijk 
Pagina 12 Spelsituatie in Burgerweeshuis 
van Aldo van Eyck, fotograaf  
Violette Cornelius.
Pagina 13 Mina Abouzahra, studeerde 
aan het Hout- en Meubileringscollege in 
Amsterdam. In haar werk combineert zij 
invloeden van uiteenlopende culturen, hier 
een Rietveld stoel bekleed met Marrok-
kaanse boiterouche, foto van kunstenaar.
Pagina 14 Uit ‘Interieurs van herrijzend 
Nederland’, publieksruimte uit voormalige 
VVV-kantoor bij het station te Haarlem, 
circa 1965, fotograaf Wout van der Hoef.
Pagina 15 Stoel van Dirk van Sliedregt,  
foto uit Bonas uitgave.  
Pagina 16 Woonwijk Dessau Törten, Walter 
Gropius, 1926-1928, fotograaf onbekend
Pagina 18 Reisschets van Cornelis van  
Eesteren, gezicht op het Hradshin met 
bruggen over de Moldau te Praag, 1922
Pagina 20 Interieur Van Eesteren  
Paviljoen tijdens Rijke eenvoud,  
fotograaf Luuk Kramer.
Pagina 24 Acteur met bezoekers tijdens  
De kracht van de tuinstad van Pernille 
Lonstrop, fotograaf Omri Bigetz
Pagina 29 Sien Entius werkte als stagiare 
aan een prototype van de laatste  
ontwerpen van Coen de Vries, hier is zij op 
haar afstudeershow aan het Hout en  
Meubileringscollege.
Pagina 32 Jan Roetman met moeder  
en broertje bij de kerstboom, 1956.  
Foto van vader Roetman.
Pagina 36 Interieur Van Eesteren Pavil-
joen, fotograaf Luuk Kramer.
Pagina 37 Exterieur Van Eesteren  
Paviljoen tijdens Rijke eenvoud,  
fotograaf Luuk Kramer.
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