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Zoals iedereen weet werden en worden de 

culturele instellingen zwaar getroffen door 

de coronacrisis. Dus ook het Van Eesteren 

Museum. Op 13 maart 2020 sloten we van-

wege een lockdown de eerste maal op 

advies van de rijksoverheid en de burge-

meester onze deuren. Die mochten in juni 

met allerlei restricties weer open om in 

november opnieuw dicht te gaan. Van de 52 

weken waren we er 18 gesloten, ook mochten 

we minder bezoekers binnenlaten en mee 

op wandeling nemen. Dit leidde tot lagere 

bezoekersaantallen en aanpassing op ons 

programma. 

Ondanks de tegenvallers van het afgelo-

pen jaar hebben we toch een aantal mooie 

projecten, tentoonstellingen en activiteiten 

kunnen realiseren met goede partners. Van 

een druk bezochte opening, met heel divers 

publiek, van Town Country, de presentatie 

van 52 ontwerpen voor Droomhuis door 

basisschoolkinderen tot een digitale ope-

ning op afstand van We built this city on 

Rock and Roll. En van een ommetje met 

de Volkskrant tot de podcast Wandkunst? 

Want kunst! bijvoorbeeld. Of een succesvolle 

crowdfund met Voordekunst voor de inrich-

ting van onze nieuwste tentoonstelling, die 

daardoor weliswaar later dan gepland toch 

door kon gaan. Tijdens de eerste lockdown 

deden we samen met de vrijwilligers onder-

houdswerkzaamheden aan ons museumpa-

viljoen. Op bevrijdingsdag fietsten we met 

blikken soep langs de trouwste vrijwilligers, 

en in juni, eenmaal weer open, organiseer-

den we de eerste drive-in Van Eesteren 

Borrel voor onze vrijwillige medewerkers. In 

oktober vierden we onze 10de verjaardag 

en werden we officieel een erkend museum. 

Tweewerf Hoera! De audit en accreditatie 

van het Museumregister doorstonden we 

namelijk met glans en dat was de kroon op 

drie jaar voorbereidend werk op gebied van 

organisatie en collectie.

Een mooie prestatie na het openen van ons 

paviljoen drie jaar geleden. Dat was ook zo 

een mooie stap. We werken sindsdien met 

nieuwe energie aan bestendiging van wat 

we bereikten en verbinding met de buurt en 

de stad. Daarbij stellen we, naast ontwerp 

en het AUP,  de ervaringen en verhalen met 

en over het leven in de tuinstad centraal. 

Verhalen die nog te weinig gehoord worden 

en bijdragen aan kennis over en betrok-

kenheid met Nieuw-West. Hiermee blijft het 

Van Eesteren Museum schatplichtig aan 

zijn naam en oorspronkelijke doelstellingen, 

maar de wijze waarop het verhaal wordt 

opgehaald en verteld, zal een beetje veran-

deren. Want niet alleen het cultureel erfgoed 

van de wederopbouw bezien vanuit een 

ruimtelijk oogpunt verdient onze aandacht; 

in de ‘geplande’ tuinsteden wordt immers al 

bijna 70 jaar geleefd. 

Juist om dit aspect van bewoning en bele-

ving luister bij te zetten, presenteerde het 

Van Eesteren Museum in 2020 We built this 

city on Rock and Roll, een tentoonstelling 

over de opkomst van jeugdcultuur in Am-

sterdam Nieuw-West met de popfoto’s van 

fotograaf Gijsbert Hanekroot.

De speciale wandelingen werden goed 

bezocht, want in deze tijd is wandelen het 

nieuwe borrelen. We sloten het jaar af met 

de eerste digitale Van Eesteren Gesprekken. 

Kortom, op wat er allemaal gelukt is, daarop 

ligt in dit jaarverslag de focus. De noodge-

dwongen ervaringen die we opgedaan heb-

ben met online programma en activiteiten 

Voorwoord
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De missie van het 
Van Eesteren Museum: 
thuis in de moderne stad.

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 bewo-

ners 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 pro-

fessional tot bewoner – die nog te weinig 

gehoord worden en bijdragen aan kennis 

over en betrokkenheid met Nieuw-West.

Sinds oktober 2020 is het Van Eesteren 

Museum een geregistreerd museum en 

voegen wij hieraan een museale doelstel-

ling toe:  

We oefenen het beheer en behoud van 

een collectie van cultureel erfgoed uit de 

wederopbouwperiode van nationaal be-

lang uit. Het museum volgt daarbij bij het 

afstoten van de collectie de Erfgoedwet, 

de Leidraad voor het Afstoten van Musea-

le Objecten (LAMO) en waar mogelijk het 

waardestellend kader van de Rijksdienst 

voor het Cultureel Erfgoed. 

Het museum is zich bewust van zijn plicht 

om aan alle museale eisen voor wat betreft 

organisatie en collectiebeheer te voldoen. 

Het museum volgt daarbij de ICOM-de-

finitie ‘een museum verwerft, behoudt, 

onderzoekt, presenteert, documenteert 

en geeft bekenheid aan de materiële en 

immateriële getuigenissen van de mens en 

zijn omgeving, voor doeleinden van studie, 

educatie en genoegen’. De stichting acht 

zich dan ook gebonden aan de Ethische 

Code voor musea en de Code Cultural 

Governance.

hebben we omarmd en zullen in 2021 opnieuw 

worden ingezet en verder uitgewerkt. Online ge-

sprekken, podcasts en een audiotour zullen vast 

onderdeel blijven uitmaken van het reguliere 

aanbod, en bieden ons de mogelijkheid op een 

andere manier ook andere, nieuwe bezoekers 

aan ons te binden. Dat is belangrijk, want ook 

2021 is wat onzeker en in lockdown gestart. 

Van het AFK ontvingen we geen structurele 

subsidie, maar eind 2020 wel een incidentele 

ontwikkelsubsidie, zodat we ons kunnen voor-

bereiden op een sterke comeback met activitei-

ten waarmee we ons stevig positioneren in het 

perspectief van de doelen die we in 2020 in een 

ondernemingsplan voor de komende vier jaar 

formuleerden. 

Rest ons iedereen te bedanken die het muse-

um dit jaar opnieuw een warm hart toedroeg 

en steunde: de gemeente Amsterdam, de 

EFL-Stichting, het AFK en andere fondsen, Bu-

reau Monumenten en Archeologie, het Amster-

dam Museum en het Stadsarchief en the crowd, 

de buren en alle vrijwilligers.

Maurits de Hoog en Anouk de Wit

16 Maart 2021

Visie en uitgangspunten 
Stichting Van Eesteren Museum 
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109  
vrijwilligers

3  
tentoonstellingen

10 jaar
Van Eesteren 

Museum

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.

Governance Code Cultuur
Voor het Van Eesteren Museum vormt de Governance 
Code Cultuur een belangrijk richtsnoer voor de besturing 
van de organisatie. In het kader van de museumregistratie 
is in bestuur en organisatie expliciet stilgestaan bij 
de hierin opgenomen normen voor risicobeheersing, 
belangenverstrengeling en nevenfuncties. Het gesprek 
over de code wordt periodiek gevoerd met bestuur, 
medewerkers en vrijwilligers. Zo blijft het bewustzijn van 
het belang van deze principes levend.

Ruim 100 vrijwilligers

De vrijwilligers van het Van Eesteren Mu-

seum vormen het kloppende hart van de 

organisatie. Veel activiteiten en werkzaam-

heden in en rond het museum kunnen 

enkel plaatsvinden dankzij hun grote inzet 

en inbreng. Het museum is zelfs ontstaan 

vanuit een energieke, betrokken en kundi-

ge verzameling van bewoners uit de Wes-

telijke Tuinsteden die zich bekommerden 

om het erfgoed in hun eigen leefomgeving. 

Zij zochten steun bij erfgoedinstellingen, 

professionals en de lokale politiek. Met de 

organisatie van het museum in Stichtings-

vorm, een museumwoning en een eigen 

paviljoen als resultaat. Deze vorm van 

actief burgerschap en de Do It Yourself, Do 

It Together mentaliteit is versleuteld in ons 

DNA. Het museum drijft op onze vrijwilligers 

met kennis van het erfgoed, van de buurt 

en van elkaar. In de aankomende jaren wil 

het museum zich als huis nog meer open 

stellen. Een thuis aan het einde van de 

straat, waar je zo even binnen wipt. 

Om te zorgen voor duidelijkheid en zeker-

heid over werkwijzen, procedures, taken, 

verantwoordelijkheden en andere voor-

waarden en regels met betrekking tot de 

inzet van onze vrijwilligers, is beleid opge-

steld dat erop is gericht vrijwilligers binnen 

het museum zo goed mogelijk tot hun recht 

te laten komen en hun eigen doelstellingen 

te laten nastreven, op een zodanige manier 

dat de doelstellingen van de organisatie 

daarmee zijn gediend. 

De vrijwilligers bij het museum zijn trouw. 

Helaas ontvalt er ons soms een, zoals in 

2020 onze steun, toeverlaat en spil in alles 

Goof Schönberg. De ploeg van ruim 100 

vrijwilligers bestaat voor de helft uit vrijwil-

ligers van het eerste uur. Ca. 60 vrijwilligers 

verzorgen als gids de reguliere diensten in 

en rond het paviljoen en de museumwo-

ning, andere taken en projecten worden 

meer incidenteel en op maat uitgevoerd. 

Voor  speciale eenmalige klussen roepen 

we op in de maandelijkse VEBO nieuws-

brief en er melden zich altijd vrijwilligers 

die een extra taak op zich willen nemen. In 

2020 bijvoorbeeld het onder handen ne-

men van de begane grond buitengevel van 

het paviljoen.  
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Anouk de Wit  
Directeur

Rosa van Rumpt
Programma 
coördinator

Barbara Aukes 
Zakelijke leiding

Annemarie 
Schuitema 
Vrijwilligers  
coördinator

Charlotte de 
Haan
Administratie 
en organisatie

Medewerkers 2020
Staf

Freelancers in 2020

Sophie Cuppen / Projectleider Nieuw-West the Best 

Iwan Daniëls / PR en Communicatie 

Robert Zomers / Website

Linda Vlassenrood / trekker aterliers Wonen op hoogte

10 jaar Van Eesteren Museum
Dit jaar, in oktober, bestond het Van Eesteren 

Museum tien jaar. Met wisselende tentoonstel-

lingen, rondleidingen, excursies en educatieve 

rondleidingen vieren we vrijwel dagelijks de ont-

staansgeschiedenis, het alledaagse leven en de 

toekomst van Nieuw-West. In het Buitenmuseum 

in Slotermeer, in de Museumwoning in de Dob-

bebuurt en ons Paviljoen aan de Sloterplas met 

en dankzij onze vrijwilligers en bezoekers.

Drie jaar geleden maakten we met het openen 

van ons paviljoen een mooie stap. We werken 

sindsdien met nieuwe energie aan bestendi-

ging van wat we bereikten en verbinding met de 

buurt en de stad. Want 20 willen we natuurlijk 

ook wel worden!

Helaas was het dit jaar niet mogelijk een groot 

feest te vieren, daarom vierden we onze verjaar-

dag met de lancering van een jubileumwebsite 

binnen onze website, een verjaardagstas en 

Tony Chocolony, en brachten we dit kado langs 

bij alle vrijwilligers en medewerkers. 

De kracht van het  
Van Eesteren Museum

Guido Wallagh 
Voorzitter (tot 03-
11-2020). Partner 
bij Inbo en onder 
meer kernteamlid 
Stadforum

Pieter  
Boekschooten 
Zelfstandig 
landschaps- 
architect

Birgitte de Maar  
Lid van de Raad 
van Bestuur van 
Rochdale

Maurits de Hoog
Interim voorzit-
ter (vanaf 03-11-
2020). Eigenaar 
De Hoog - ont-
werp en onder-
zoek - advies bij 
ruimtelijk beleid 
en projecten

Gunay Uslu  
(tot 01-02-2020). 
Naast vele 
nevenfuncties en 
docentschap bij 
Erfgoedstudies 
aan de Universi-
teit van Amster-
dam,  Director 
Development bij 
Corendon Hotels 
en voorzitter van 
de Corendon 
Foundation

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

Robert  
Kohsiek 
Founder en  
directeur  
Wonam

Bestuursleden in 2020 

Monique Sakkers
Boekingen en wandelgidsen

Jan Roetman 
Museumgidsen, bar en catering

Lisa Hardon 
Museumwoning 

Christiaan Offerhaus 
Educatie

Jiska Schoneveld 
Communicatie

Laurien de Gelder
Collectieplan

Liz Kreijn (tot juni 2020)  
Dorota Dabrowska

Schenkingen

† Goof Schönberg 
Gebouwbeheer

Wouter de Back 
Techniek

Medewerkers 2020

Coördinatoren van de museum-, wandel- en  
woninggidsen en andere teams
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Het Van Eesteren Museum biedt twee 

vaste wandelingen aan tijdens openings-

tijden op donderdag tot en met zondag. 

De eerste wandeling start om 12.30 uur en 

voert de bezoeker mee door het buiten-

museum. De tweede wandeling start om 

14.30 uur; samen met een gids wandelt de 

bezoeker/deelnemer door het buitenmu-

seum naar onze museumwoning, waar-

binnen een korte rondleiding gegeven 

wordt. Daarnaast biedt het museum ook 

wandelingen door Slotermeer, de Kolen-

kitbuurt, Slotervaart, Overtoomse Veld en 

Osdorp aan, oftewel de specials door de 

Westelijke Tuinsteden. De overige tuin-

steden, zoals Geuzenveld, Buitenveldert, 

Watergraafsmeer en Amsterdam-Noord 

slaat het museum uiteraard niet over. On-

der de naam Op Pad in de Tuinstad gaan 

bezoekers onder begeleiding van een gids 

wandelen door een tuinstad. Die Op Pad 

in de Tuinstad wandelingen worden afge-

wisseld met struintochten door de Bretten 

met Brettenkenner Pieter Boekschooten, 

kunstwandelingen en fietstochten rondom 

de Sloterplas met kunstenaar en gids Rob 

Loos en wandelingen door het gentrificatie 

walhalla de Kolenkitbuurt met gids Karin 

Ruisch. 

In 2021 hoopt het Van Eesteren Museum 

haar geliefde vaartochten weer te organi-

seren en meer specials te kunnen agende-

ren om met een groter publiek te wandelen 

of fietsen. Het Van Eesteren Museum orga-

niseerde in 2020 15 speciale wandelingen 

en 282 vaste wandelingen. Vooral in de zo-

mervakantie waren de wandelingen in de 

buitenlucht populair. In het najaar moest 

het Van Eesteren Museum het aantal deel-

nemers aan wandelingen terugschroeven 

tot maximaal drie per keer, waardoor we 

minder wandelaars konden bedienen. 

Activiteiten en 
programma

Wandelingen, specials, fiets- en vaartochten 

Het bestuur 
Het bestuur van het Van Eesteren Museum is 

onbezoldigd en volgt de Richtlijnen Governance 

Code  Cultuur. Dit bestuurlijk team, dat medio 

2019 werd geïnstalleerd, raakte in 2020 goed op 

elkaar ingespeeld en wist gezamenlijk de orga-

nisatie door een lastig jaar heen te loodsen. Het 

bestuur kwam 7 maal in vergadering bijeen en 

was ook tussen de vergaderingen door nauw 

betrokken. Dit jaar vroeg om maandelijkse 

kosten- en cashflow bewaking. Belangrijkste 

bespreekpunten waren de het nieuwe beleids-

plan 2021-2024 Altijd thuis in de moderne stad, 

de reactie van het Amsterdams Fonds voor de 

Kunst op de nieuwe koers,  geformuleerd voor 

het ondernemingsplan 2021-2024 (Kunstenplan), 

de museumregistratie en de normen en beleids-

stukken die daarvoor nodig waren, de sponsor-

strategie en de risicobeheersing en financiële 

situatie als gevolg van verplichte sluitingen.

Het bestuur kende dit jaar personele wisselin-

gen. Al in het begin van het jaar trad Gunay 

Uslu af omdat het bestuurswerk onverenigbaar 

bleek met een drukke agenda en overzeese 

projecten. In november legde Guido Wallagh 

wegens persoonlijke omstandigheden zijn taak 

als voorzitter neer. We namen afscheid van een 

energieke en altijd positieve voorzitter die nieuw 

elan bracht binnen ons bestuur. Guido bepaalde 

met ons allen de nieuwe koers van het museum 

en schreef met ons een prachtig ondernemings-

plan voor de komende vier jaar. Ook loodste hij 

ons geruisloos door de audit van het museum-

register, met de status als geregistreerd muse-

um als resultaat.

We zullen Guido zeer missen, gelukkig blijft hij in 

de buurt actief en komen we hem zo weer tegen.

 

In een pandemische tijd kan het museum niet 

zonder een goede voorzitter.

Maurits de Hoog werd bereid gevonden de 

voorzitterstaak waar te nemen tot de zomer van 

2021. Dat geeft het bestuur ruim de tijd nieuwe 

leden en een nieuwe voorzitter te installeren. 

Maurits was destijds bij de oprichting van het 

Van Eesteren Museum betrokken en was in de 

eerste jaren aan De Vlugt voorzitter. Hij heeft 

de ontwikkeling van het museum sindsdien 

gevolgd met de uitbouw van activiteiten en de 

bouw van ons prachtige paviljoen aan de Slo-

terplas. Op 4 november zat hij zijn eerste be-

stuursvergadering voor.

In 2021 verwelkomt het Van Eesteren Museum 

drie nieuwe bestuursleden. Twee daarvan wer-

den eind 2020 geworven om in januari 2021 te 

worden geïnstalleerd.

De kracht van het  
Van Eesteren Museum
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Van Eesteren Gesprekken

Activiteiten en programma

Van Eesteren Gesprekken

Het Van Eesteren Gesprek is een belang-

rijke vaste activiteit van het Van Eesteren 

Museum. Het is een platform voor debat 

over de toekomst van Nieuw-West, een in-

formatiecentrum over de geschiedenis èn 

de toekomst van de Westelijke Tuinsteden 

van Amsterdam. 

Sinds de lockdown in maart konden er 

geen groepen bijeenkomen in het muse-

um. De geplande gesprekken vonden geen 

doorgang, ook in digitale vorm aanvanke-

lijk niet omdat sprekers ziek werden en ook 

op afstand niet konden deelnemen. Het 

lukte uiteindelijk in november en december 

om digitaal gesprekken te programmeren 

en te laten plaatsvinden. Door de pande-

mie hebben we slechts twee van de zes 

geplande/geprogrammeerde gesprekken 

kunnen realiseren.

2020: nieuw jaar, nieuw format 

Het Van Eesteren Gesprek vindt sinds 

eind 2020 digitaal plaats. De gesprek-

ken worden live opgenomen en met onze 

bezoekers via een livestream op YouTu-

be gedeeld. De bezoekers kunnen via de 

chatfunctie vragen stellen aan de spre-

kers. De gesprekken zijn terug te kijken via 

ons YouTube kanaal. De twee Van Eesteren 

Gesprekken werden goed ontvangen met 

live deelnemers en terugkijkers. 

1. Van Eesteren Gesprek #73
Vrouwen in een Mannenwereld

In maart 2020, de vrouwenmaand, nam 

het Van Eesteren Museum zich voor zich te 

buigen over de vrouwenemacinpatie in de 

architectuur. De maatschappij zet steeds 

meer vraagtekens bij de ongelijkwaar-

digheid tussen man en vrouw, ondanks 

gelijke rechten. Over die gelijkwaardige 

behandeling van vrouwen in de architec-

tuur zijn vragen te stellen. De sprekers 

Charlotte Thomas, architectuurhistoricus, 

en Nikki Manger, kunsthistoricus, gaan met 

elkaar in gesprek en formuleren vragen 

en antwoorden op deze kwestie. Zij halen 

voorbeelden van powervrouwen uit de 

Nederlandse architectuurgeschiedenis 

aan. Enkele aansprekende  vrouwelijke ar-

chitecten, van Margaret Staal-Kropholler, 

Jakoba Mulder en Cora Nicolaï-Chaillet tot 

Francine Houben, passeren de revue. Zoals 

bekend werkte Jakoba Mulder jarenlang 

samen met Cornelis van Eesteren. Zij was 

bepalend voor de ruimtelijke kwaliteit van 

de tuinstad. Ook interieurarchitect Cora 

Nicolaï-Chaillet was toonaangevend - zij 

het op een ander schaalniveau - bij een 

Stichting waarover het Van Eesteren 

Museum vaak vertelt: de Stichting Goed 

Wonen. Ook de museumwoning is naar 

deze idealen ingericht. Dit Van Eesteren 

Gesprek is, na eerder uitstel en afgelasting 

vanwege corona, uiteindelijk op 17 decem-

ber 2020 digitaal uitgezonden en werd live 

door 33 geïnteresseerden gevolgd. Het ge-

sprek heeft tot nu toe 176 views. Het is via 

ons YouTube kanaal terug te kijken. 
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Exposities

Activiteiten en programma

Van Eesteren Gesprekken

Dit Van Eesteren gesprek over Gezinnen 

op hoogte maakte deel uit van het onder-

zoek van de werkcommissie Wonen op 

hoogte.  Een commissie, ingesteld door 

het Van Eesteren Museum om de kwali-

tatieve aspecten van wonen in hoogbouw 

onder de loep te nemen. In het gesprek 

kwam Lia Karsten, Associate Professor 

Urban Geographies aan de Universiteit 

van Amsterdam aan het woord. Zij deelde 

haar expertise over gezinnen die wonen op 

hoogte met ons. Haar ruime kennis, erva-

ring en onderzoek naar kinderen en jonge 

gezinnen in de stad en in hoogbouw lichtte 

zij nader toe. Architect Marianne Loof pre-

senteerde haar project Binck Blocks in Den 

Haag, waarin gezinswoningen op hoogte 

worden gerealiseerd. Leden van de werk-

commissie Wonen op hoogte, architect 

Ard Hoksbergen en ontwikkelaar Martine 

Vledder (SITE), reageerden op de twee 

presentaties. Het Van Eesteren Gesprek is 

op 11 november 2020 digitaal uitgezonden 

en werd live door 52 geïnteresseerden ge-

volgd. Het gesprek heeft nu 313 views. Het 

is via ons YouTube kanaal terug te kijken.

2. Van Eesteren Gesprek #74
Gezinnen op Hoogte

In 2020 werden twee grote tentoonstellin-

gen in het paviljoen getoond. Als onderdeel 

van het educatieproject Nieuw-West the 

Best werd voor en door basisschoolkinde-

ren een kleine zomertentoonstelling ge-

maakt. 
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De fototentoonstelling Town Country was 

een fotografische wandeling die meevoer-

de naar alle uithoeken van de wereld en 

toch alleen binnen de grenzen van Amster-

dam Nieuw-West is gefotografeerd. Met 

een zekere lichtheid kwamen onderwerpen 

als heimwee, verdeeldheid, verbinding en 

veiligheid aan de orde. In de winter van 

2018 begon fotograaf Karlijn van Diepen 

aan het werk Town Country. Door het 

maken van wandelingen, een praatje en 

een foto probeert Van Diepen erachter te 

komen hoe het is om in Amsterdam Nieuw-

West te wonen. Zij fotografeerde bewoners 

en ontelbare pleinen, bomen, en plekken 

in dit stadsdeel. Daarnaast vroeg zij be-

woners ook of zij elkaar wilden vastleggen 

met een wegwerpcamera. Er ontstond een 

wisselwerking tussen de bewoners en de 

fotograaf. Een selectie van deze beelden 

was te zien in het Van Eesteren Paviljoen, 

op prachtig vormgegeven banieren van 

maar liefst 10 meter lang. De foto’s nodig-

den de kijker uit zelf een idee te vormen 

van Nieuw-West; een plek die zich niet in 

één beeld laat vangen. De door bewoners 

gemaakte foto’s werden op speciaal ont-

worpen lichtbakken getoond. Town Coun-

try was gepland van 6 februari tot en met 

maart 2020 in het Van Eesteren Paviljoen. 

Vanwege de lockdown sloot het museum 

op 13 maart. De foto’s bleven hangen tot 

juni. Een goed deel van de tentoonstelling 

was van ook buitenaf nog te bezichtigen 

door wandelaars. Een overzicht van de 

tentoonstelling Town Country is op YouTu-

be te vinden. De opening van de tentoon-

stelling was een groot succes, met veel 

buurtbewoners en genodigden, maar liefst 

150 in totaal! De tentoonstelling kreeg veel 

belangstelling in de pers met twee mooie 

artikelen in het bijzonde, namelijk in het 

Parool en het NRC. De tentoonstelling werd 

mede mogelijk gemaakt door het Amster-

dam Fonds voor de Kunst. 

Town Country - 6 februari t/m 22 maart 2020
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Exposities

De tentoonstelling We built this city on 

Rock and Roll gaat over de opkomst van 

jeugdcultuur en rockhelden met de rockfo-

tografie van Gijsbert Hanekroot. De ten-

toonstelling, ontworpen en ingericht door 

Anika Ohlerich, geeft niet alleen inzicht in 

deze opkomst van de muziekindustrie en 

jongerencultuur, maar biedt ook een com-

pleet overzicht van Gijsbert Hanekroots 

muziekfotografie in Nederland. Gijsbert 

Hanekroot begon als fotograaf voor het 

tijdschrift OOR in 1969, toen de popcultuur 

doorbrak. Hij heeft veel artiesten gepor-

tretteerd in Amsterdam. Zijn portretten 

kwamen terecht op platenhoezen, in de 

muziektijdschriften en in jeugdbladen. 

Hanekroots foto’s werden eerder geëxpo-

seerd in onder andere Parijs, Tokyo, Hong 

Kong, Londen en Moskou, maar nooit eer-

der speelde een overzicht van zijn fotogra-

fie in een Nederlandse tentoonstelling de 

hoofdrol. 

De tentoonstelling informeert/leert de be-

zoeker ook over de jeugd die steeds meer 

een eigen plek opeist en een eigen cultuur 

creëert. Na de Tweede Wereldoorlog werd 

in Nederland door iedereen hard gewerkt 

om het land op te bouwen, er was armoede 

en schaarste. Al in het midden van jaren 

vijftig wierp dat vruchten af, de welvaart 

steeg. Ook de generatie die na de oorlog 

opgroeide, voelde die welvaart en schudde 

de eerdere benauwdheid van zich af. Zo 

ontstond een jeugdcultuur met rockers, 

jazzliefhebbers en nozems. En later hip-

pies en provos’s. Voor het eerst zette de 

jeugd zich af tegen de ouders en tegen het 

gezag. Zij creëerde een eigen cultuur en 

muziek stond daarin centraal. 

Eind jaren ‘60 waaide de muziekindustrie 

uit Amerika en Engeland over naar Ne-

derland. Jongeren kochten singeltjes en 

gingen naar concerten. Gijsbert Hanekroot 

(1945) was daarbij en legde de nieuwe 

scene vast. Zijn werk en de anekdotes die 

erbij horen, vormen een belangrijke laag in 

de expositie. In het Van Eesteren Paviljoen 

is een podium gebouwd met steigerma-

teriaal dat na afloop weer teruggegeven 

wordt (circulair). Dit creëert ruimte voor 

het tonen van de foto’s en platenhoezen, 

jeugdtijdschriften, maar belangrijker: het 

creëert ook een eigen podium omgeving 

waarin activiteiten kunnen worden geor-

ganiseerd zoals optredens, voorstellingen, 

lezingen en bijeenkomsten. De verhalen 

van talenten in Amsterdam en Nieuw-West 

toen en nu worden ook in de expositie op-

genomen, zo is de bedoeling. Deze begees-

terde jongeren worden namelijk ook ge-

portretteerd door Gijsbert, en hun verhalen 

worden opgetekend. 

Deze bijeenkomsten en andere randpro-

grammering zijn in verband met corona 

doorgeschoven naar 2021.

De tentoonstelling werd mede mogelijk 

gemaakt door Gemeente Amsterdam, Am-

sterdam Fonds voor de Kunst, VSB Fonds, 

crowdfund  met Voordekunst, Amsterdam 

Museum en Patkel. Bekijk hier het ope-

ningsfilmpje van de tentoonstelling. 

We built this city on Rock and Roll - 15 oktober 2020 t/m 27 juni 2021 
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Door COVID-19 konden veel activiteiten 

geen doorgang vinden in 2020: ze stonden 

wel op het programma, maar konden he-

laas door de richtlijnen van de Rijksover-

heid niet plaatsvinden, werden afgelast of 

kregen een andere invulling 

Het Van Eesteren Museum nam wel deel 
aan de volgende activiteiten: 
•  Tulpenfestival, ondanks de maatregelen

 van de overheid schitterden in de

 maanden maart en april de gele Van

 Eesteren Tulpen in grote bakken voor

 het paviljoen

•  4 en 5 mei, het programma kwam te

 vervallen maar de organisatie van de

 4 en 5 mei viering maakte het mogelijk

 blikken vrijheid soep van kok 

 Joris Bijdendijk rond te brengen bij onze 

trouwste vrijwilligers

•  20 juni Dag van de Architectuur

Vanwege afgelasting en coronarestricties 
namen we niet deel aan: 
• Uitmarkt 2020  

• Open Monumentendag 

• 24H Nieuw-West 

• 27 oktober 2020 - verjaardag van 

 Amsterdam 

• Museumnacht Amsterdam

Activiteiten en programma

Overige activiteiten en projecten 
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Educatie

Activiteiten en programma

Overige activiteiten en projecten 

Wonen op hoogte, hoogbouw creëert meerwaarde  
voor haar inwoners en de stad

Werkcommissie Wonen op hoogte anno 2020 

In 2018 ontving het Van Eesteren Museum 

startsubsidies van het Stimuleringsfonds 

voor de Creatieve Industrie en de Stichting 

Hoogbouw voor een project over wonen 

op hoogte. In de loop van 2020 is door het 

Van Eesteren Museum in Amsterdam een 

werkcommissie in het leven geroepen die 

de kwaliteit en specifieke randvoorwaar-

den voor wonen op hoogte onder de loep 

heeft genomen. Hiervoor fungeerden de 

vooroorlogse ‘Commissie voor den hoogen 

bouw’ (1929-1933) en de naoorlogse ‘Com-

missie Hoogbouw-Laagbouw’ (1956-1961) 

als inspiratiebron. Beide commissies on-

derzochten – respectievelijk in opdracht 

van de gemeente Amsterdam en het Rijk 

– de mogelijkheden van hoogbouw in het 

kader van de toenmalige woningbouwop-

gave. Beide commissies waren enthousi-

ast over de potentie van hoogbouw, maar 

concludeerden tegelijkertijd dat hoog-

bouw slechts voor een beperkte groep van 

welgestelden mogelijk was. Het is ook nu 

een veelgehoorde opmerking in het ge-

sprek over voor wie woontorens worden 

gebouwd. Uit diezelfde gesprekken komt 

bovendien naar voren dat er op hoofdlij-

nen wel consensus bestaat over de aan-

dachtspunten voor de kwaliteit van wonen 

in hoogbouw, maar dat de praktijk zeer 

weerbarstig is. Veel van de ambities zoals 

het mengen van programma en doelgroe-

pen blijken financieel niet haalbaar binnen 

het kavel of worden vanwege de complexi-

teit vermeden.

De werkcommissie Wonen op hoogte be-

staat uit senior-adviseur placemaking en 

participatieprocessen Minouche Besters 

(STIPO), architect Ard Hoksbergen (Studio 

Ard Hoksbergen), multidisciplinair inge-

nieur Filique Nijenmanting (Arup), land-

schapsarchitect Eric-Jan Pleijster (Lola 

Landscape) en stedenbouwkundig ontwer-

per en ontwikkelaar Martine Vledder (SITE 

Urban Development). Het is – in lijn met de 

twee voorgaande commissies – een mul-

tidisciplinair team dat met een integrale 

blik naar de vraagstukken voor wonen op 

hoogte heeft gekeken. Het traject bestond 

uit drie tweedaagse ontwerpateliers in 

samenwerking met de gemeenten Tilburg, 

Amsterdam en Amersfoort om van de 

huidige praktijk te leren. In deze ateliers 

(getrokken door Linda Vlassenrood) is op 

bestaande plannen en voornemens gere-

flecteerd en is gekeken naar alternatieve 

oplossingen op stedelijke schaal. Aanslui-

tend is er een aantal inhoudelijke sessies 

georganiseerd met projectontwikkelaars, 

architecten en woningcorporaties om de 

bevindingen van de werkcommissie aan te 

scherpen. Het onderzoekstraject leidt nu 

tot een rapport dat uit vier delen bestaat: 

een toelichting op de bevindingen, een om-

schrijving van meerdere ambities, een lijst 

met aanbevelingen gericht aan diverse 

partijen en een bibliotheek met inspireren-

de voorbeelden. 

Het is in 2020 grotendeels gelukt het voor-

genomen traject en programma met de 

werkcommissie te doorlopen. De eerste 

bijeenkomst in Tilburg viel samen met de 

bekendmaking van het eerste coronage-

val in Nederland. Volgende bijeenkomsten 

konden eerst met gepaste afstand door-

gaan, later enkel digitaal. Als gevolg van 

het coronavirus is in de afronding enige 

vertraging opgetreden. Het rapport met 

bijbehoren zal in 2021 worden voltooid.

Het project Wonen op hoogte is geïnitieerd 

door het Van Eesteren Museum en wordt 

inhoudelijk en financieel ondersteund door 

het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, 

Stichting Hoogbouw, Ruimte en Duurzaam-

heid Gemeente Amsterdam, Gemeente 

Amersfoort, Gemeente Tilburg, de Van 

Eesteren-Fluck & Van Lohuizen Stichting 

en het College van Rijksadviseurs.

Werkcommissie Wonen op hoogte tijdens het werkatelier in 
Amsterdam, gemaakt door Rosa van Rumpt 
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Digitaal programma

My Daily Shot of Culture bedenkt het Thuismuseum 

In bijzondere tijden ontstaan ook bijzon-

dere initiatieven. Zo bedacht My Daily Shot 

of Culture het Thuismuseum: kijken, kij-

ken, niet lopen, waarin het Thuismuseum 

musea bij de mensen thuis brengt middels 

vlogs. In mei maakten Goeie Ouwe Koeien, 

het duo Hannah en Roos, een vlog over het 

Van Eesteren Museum en op 1 juni 2020 

kwam deze online. De vlog is te bekijken 

op ons YouTube kanaal. Het Van Eesteren 

Museum vindt het belangrijk om samen-

werkingen als deze aan te gaan, zo blijft 

het museum zichtbaar en trekt het via My 

Daily Shot of Culture nieuwe doelgroepen 

aan. Bekijk de video van het Thuismuseum 

hier. Op 12 oktober 2020 geeft het Thuis-

museum onderstaande cijfers door. 

Activiteiten en programma

Overige activiteiten en projecten 

Played rack, een pop-up kunstwerk aan de Sloterplas 

Bij het Van Eesteren Paviljoen is eind 

maart het kunstwerk ‘Played rack’ ge-

plaatst. Het door Maze de Boer (1976) 

ontworpen kunstwerk is een uitvergroot 

afdruiprek, gebaseerd op het bordenrek 

dat in de jaren 50 door Jan van der Togt 

is ontworpen voor de firma Tomado. Waar 

volwassenen direct associaties hebben 

met het traditionele afdruiprek kunnen 

kinderen het als klimrek gebruiken. Met 

het tijdelijke kunstwerk ‘Played rack’ en 

het speeltoestel van Aldo van Eyck komt 

de beeldenroute aan de noordzijde van de 

Sloterplas weer een stap dichterbij!

Played rack met Anouk de Wit, Maze de Boer en diens zoon voor de 
Sloterplas, gemaakt door Rosa van Rumpt 

YouTube 

Likes: 13

Views: 507

Kijktijd (minuten): 2820

Gem. weergaveduur: 5:33 

Bereik: 4036

Facebook
Clicks: 88

Views: 3532

Bereik: 1406

Instagram
Bereik: 1629

Totaal bereik: 9.197 per-

sonen (in een relevante 

doelgroep)
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Digitaal programma

Podcast Wandkunst? Want Kunst! 

Het Van Eesteren Museum heeft in samen-

werking met de gemeente Amsterdam 

en de Kostgangers een podcast gemaakt 

over naoorlogse monumentale wandkunst 

in het Van Eesteren Buitenmuseum; delen 

van de bebouwde omgeving van Sloter-

meer. In de podcast worden de verhalen 

achter de naoorlogse monumentale wand-

kunstwerken verteld die het buitenmuse-

um rijk is en wordt de waarde en toepas-

singen van wandkunst voor vandaag de 

dag onderzocht. De podcast start bij het 

Van Eesteren Paviljoen en voert langs 13 

monumentale wandkunstwerken. In de 

podcast komen verschillende vertellers 

aan het woord, waaronder kunstenaar en 

museumgids Rob Loos. 

‘En als het klopt, dan ga je lachen, dan 

voel je je hartstikke blij, dan reageert je 

lichaam, je gaat dieper ademhalen. En ik, 

ik ga dan zingen, en dan klopt het.’ Aldus 

Rob over wandkunst. Ook vertellen kunst-

historici van de dienst Monumenten en 

Archeologie van de gemeente Amsterdam, 

kunstenaars van wandkunstwerken en 

hun nazaten, en auteurs die opgroeiden 

in Amsterdam Nieuw-West hun verhaal. 

De podcast Wandkunst? Want Kunst! en 

bijhorende folder zijn te vinden op onze 

website. Daarnaast wordt de podcast 

ook via Soundcloud, Spotify en Podcasts 

aangeboden.  De 13 stops zijn circa 96 keer 

beluisterd via Soundcloud. Luister de pod-

cast hier! 

Activiteiten en programma

Educatie 

In 2020 begon het Van Eesteren educatie-

team met goede moed aan het nieuwe jaar 

onder leiding van Christiaan Offerhaus, al 

jaren actief als lid van het educatieteam 

nu in een nieuwe rol. De focus voor het 

educatieteam in 2020 lag op inhoudelijke 

vernieuwing door onder andere het meer-

jarige samenwerkingsproject Nieuw-West 

the Best met de Pro Rege School en Groei-

stad (Monumenten en Archeologie Ge-

meente Amsterdam, Amsterdam Museum 

en het Stadsarchief). Daarvoor werd het 

educatieteam ook versterkt met een nieu-

we projectleider voor het project Nieuw-

West the Best. Sophie Cuppen startte als 

freelancer en werkte acht uur per week 

voor het museum aan het project. Echter, 

dit was geen gemakkelijke opgave met de 

tegenslagen van 2020, waardoor zowel het 

onderwijs als het museum voor langere 

tijd gesloten waren. Met de druk op het 

onderwijs, dat veelal thuis doorgang moest 

vinden, raakte het project vertraagd. 

Het lukte gelukkig wel om een prijsvraag 

Droomhuis te organiseren waaraan naast 

de Pro Rege school alle kinderen van Am-

sterdam mee mochten doen.

In het educatieteam vond een wisseling 

plaats. Colette Cramer heeft het team 

verlaten. Wij danken haar voor haar ja-

renlange inzet. Marian Konijn startte als 

vrijwilliger. Zij richt zich op het leveren van 

een bijdrage aan de vernieuwing van onze 

educatieve programma’s.

In bijna alle schoolvakanties konden cre-

atieve workshops worden gegeven. Het 

educatieteam verzorgde twee goed be-

zochte workshops in het kader van Zomer 

in Nieuw-West in Osdorp, waarbij werd 

aangehaakt op de zomertentoonstelling 

Droomhuis. Voor de workshop ‘Bouw je 

eigen stad’, in het Van Eesteren Paviljoen 

gegeven, werd een werkvorm ontwikkeld 

waarbij kinderen een stedenbouwkundig 

ontwerp maken met LEGO. Deze werkvorm 

wordt nu ook aangeboden aan school-

groepen. De kerstworkshop moest helaas 

worden afgelast.

Workshops 
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Educatie 

In maart ontving het Van Eesteren Muse-

um zes klassen van het Mundus-college 

(VMBO en Praktijkonderwijs). Voor de eer-

ste keer werd er intensief samengewerkt: 

een door het educatieteam ontworpen 

programma rond het thema ‘Mijn plek 

in Nieuw-West’ werd deels op en door de 

school uitgevoerd. Voor de uitvoering van 

het programma in en om het museum 

werd een beroep gedaan op andere mu-

seummedewerkers, o.a. een aantal wan-

delgidsen. Het was erg mooi om met zo 

veel mensen hieraan te werken. Dit pro-

ject is hopelijk begin van een structurele 

samenwerking met het Mundus-college. 

In september werd een grote groep stu-

denten van het Hout- en Meubileringscol-

lege (MBO) ontvangen. In november en 

december leverden wij een bijdrage aan 

lessen van IMC Basis over architectuur 

voor groep 7 en 8 van de Pro Rege school. 

Ook ontvingen we weer een groep jonge 

nieuwkomers van de IMC taalschool. Beide 

groepen deden onder andere het ‘Bouw je 

eigen stad’ (LEGO) programma.

Droomhuis is een tentoonstelling gemaakt 

voor en door kinderen en kwam voort uit 

de ontwerpwedstrijd die het Van Eesteren 

Museum organiseerde voor basisschool-

leerlingen, van begin mei tot 21 juni 2020. 

De wedstrijd is opgezet, omdat het mu-

seum graag wil weten wat deze kinderen 

van hun eigen huis vinden. In totaal zijn 

er 52 ontwerpen ingezonden voor Droom-

huis, waaruit Rosa, Birk, Anouk en Tamar, 

Joshua en Nayeli met hun inzending 

uitgeroepen zijn tot de Droomhuis win-

naars. Ook zijn er twee eervolle vermeldin-

gen voor Dien en Duygu te vermelden. De 

selectie werd gedaan door drie juryleden: 

wethouder Marjolein Moorman, direc-

teur en oprichter Wonam en bestuurslid 

Van Eesteren Museum Robert Kohsiek en 

architect van het Van Eesteren Paviljoen 

Rien Korteknie. Alle ingezonden werken 

werden tentoongesteld in het Van Eesteren 

Museum. De kwaliteit van de inzendingen 

was hoog en de ontwerpen waren op veel 

verschillenden manieren uitgewerkt en 

gevisualiseerd. Ook waren de inzendingen 

bijzonder door de met zorg overwogen 

indeling en de grootte van de huizen, en 

bleek een eigen zwembad favoriet. De win-

naars wonnen met hun inzendingen mooie 

prijzen; bouwdozen van LEGO en deelna-

me – met vrienden of familie – aan een LE-

GO-workshop in het museum. Daarnaast 

ontvingen alle inzenders als beloning voor 

hun inzending gratis entreetickets voor het 

museum. 

Basis-speciaal onderwijs Droomhuis - 1 juli 2020 - 16 augustus 2020 

Activiteiten en programma

Ontwikkeling leerlijn Nieuw-West the Best 
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Educatie 

Vier studenten aan de Hogeschool van 

Amsterdam ontwierpen als afstudeerpro-

ject voor de internationale studierichting 

Digital Design een spel voor het museum. 

Zij deden dit in samenwerking met het Van 

Eesteren educatieteam. De eerste ontwer-

pen waren digitaal, maar na demografisch 

onderzoek en gesprekken met leerkrach-

ten uit het basisonderwijs kwamen zij toch 

uit op een ouderwets bordspel. Met als 

belangrijkste beweegreden dat niet alle 

leerlingen uit het basisonderwijs in Nieuw-

West een telefoon, tablet of computer heb-

ben en het spel voor iedereen toegankelijk 

moet zijn. Het spel werd in het Makers Lab 

3D geprint en gesneden en met de hand 

beschilderd. Het spel voor 10 tot 11-jarigen 

is een praktische introductie op stadsont-

wikkeling en heeft de rode draad van de 

tuinstad, licht, lucht en ruimte, als leidraad. 

Het spel is getest door basisschoolleer-

lingen en is (na verdere uitwerking) een 

mooie aanvulling op ons educatie aanbod.

Studenten Digital Design maken bordspel voor het museum

Eind 2019 kampte het museum met een 

tekort aan woninggidsen. Daarom startte 

2020 met een vernieuwende vacaturetekst 

en werving van woninggidsen via de eigen 

online kanalen alsook via buurtinstanties, 

zoals Nice New West. Het resultaat was 

positief en verspreid over het hele jaar 

hebben zich nieuwe kandidaten gemeld 

die ingewerkt zijn als woninggids. Daarmee 

komt het aantal woninggidsen eind 2020 

op totaal 12. Het gewenste niveau van mini-

maal 15 gidsen is nog niet volledig behaald. 

Het is echter dankzij de inzet en bereid-

willigheid van de woninggidsen – een heel 

gemotiveerde en behulpzame groep – dat 

de rondleidingen altijd doorgang vinden.

De trap van de Museumwoning werd ge-

schilderd en de schutting werd rechtgezet, 

ook door eigen vrijwilligers. 

Begin 2020 is het kernverhaal voor de 

woninggidsen opnieuw onder de loep 

genomen. In het verleden hebben verschil-

lende interne en externe experts van het 

museum delen van de rondleiding uitge-

diept, bestonden er meerdere bestanden 

en versies. In 2020 zijn deze versies samen-

gevoegd tot één compleet kernverhaal 

voor alle woninggidsen. Dit kernverhaal is 

van begin tot eind een beschrijving van de 

rondleiding. Ieder onderdeel van de route 

wordt genoemd en er wordt aangegeven 

welke informatie de woninggids per punt 

deelt. Het kernverhaal is de basiskennis die 

elke woninggids moet weten voordat hij/

zij start met gidsen. Alle bestaande wo-

ninggidsen hebben het nieuwe complete 

kernverhaal ontvangen en deze is gedeeld 

via interne Google Drive. Nieuwe woning-

gidsen ontvangen het kernverhaal wan-

neer zij starten. Op deze manier is de basis 

van de rondleiding gewaarborgd. Bovenop 

het kernverhaal kan iedere woninggids 

zijn/haar persoonlijke noot toevoegen: die 

persoonlijke noot dient als waardevolle 

toegevoegde extra, maar nooit ter vervan-

ging van het kernverhaal.

Gidsen komen en gaan: status gidsen einde jaar

Het kernverhaal compleet 

Activiteiten en programma

Museumwoning 
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Museumwoning

Mei 2020 is het museum begonnen met 

de maandelijkse rubriek ‘Object van de 

Maand’. Doel hiervan is om de collectie 

tastbare objecten die het museum bezit, 

die vooral te zien zijn in de museumwo-

ning, breder zichtbaar te maken en in te 

zetten als ‘trekker’ voor bezoekers. Iedere 

maand wordt een object uitgelicht in circa 

500 woorden, waarbij op de historische en 

sociale context wordt ingegaan en grap-

pige weetjes worden gedeeld. Door het 

achtergrondverhaal van een collectiestuk 

via de website en social media te delen, 

wordt (het belang van) de collectie van het 

museum zichtbaar. Door via social media 

goede beelden van deze ‘vintage’ objecten 

uit het museum te delen wordt een poging 

gedaan om een bredere doelgroep aan te 

spreken. Het overzicht van de rubriek is 

hier terug te vinden.

Tot slot hebben we in 2020 een succesvol-

le subsidieaanvraag bij het Themafonds 

Erfgoedvrijwilligers (Prins Bernhard Cul-

tuurfonds) ingediend om een audiotour 

te maken voor de museumwoning. In 2021 

start het museum met het ontwikkelen 

van deze audiotour in samenwerking met 

Zakka Stories! 

Subsidie voor audiotour

Start rubriek Object van de Maand
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Collectievorming & Schenkingen 

Schenkingscoördinator Liz Kreijn vond het 

behalen van de erkenning door het Mu-

seumregister een mooie aanleiding om, 

na het opzetten van al het beleidsmatige 

werk in relatie tot schenkingen, haar taak 

als coördinator neer te leggen. Haar werk 

wordt nu tijdelijk opgevangen door Rosa 

van Rumpt, programmacoördinator. In 

deze tijden is het lastig om actief schen-

kingen aan te nemen en daarom zijn de 

maandelijkse schenkingsspreekuren on 

hold gezet. Via de website en nieuwsbrie-

ven kunnen wij selectief en gericht de 

wishlist van objecten onder de aandacht 

brengen, om op die manier schenkingen 

aan te nemen met een toegevoegde waar-

de. In dit ‘thuis-jaar’ merkten we een grote 

toename aan aanbod van objecten door-

dat waarschijnlijk veel mensen hun huis 

opschonen/opruimen. Zo hebben we een 

aantal parels aan onze collectie weten toe 

te voegen: 

Een Pilastro boekenwandrek, een kinder-

wagen en rotanwieg, jaren 50 spelletjes en 

Gero Zilmeta Rumba bestek. Ook ontvin-

gen we een prachtige kaart van de Wa-

tergraafsmeer, een (AUP) deel van de stad 

dat in 2021 100 jaar bestaat als een wijk 

van Amsterdam.

Hoera, we hebben een belangrijke mijlpaal 

bereikt en hadden iets bijzonders te vieren. 

Op 26 oktober 2020 werd het Van Eesteren 

Museum officieel opgenomen in het Muse-

umregister Nederland. Daarmee is het Van 

Eesteren Museum nu een erkend museum. 

Een prachtige prestatie en een belangrijke 

behaalde status voor het museum, echt 

iets om trots op te zijn! Zeker in dit moeilij-

ke jaar is dit een opsteker. 

Onder leiding van Barbara Aukes, met alle 

medewerking en met hulp van vele vrijwilli-

gers, is er keihard gewerkt om alle beleids-

documenten op te stellen, de collectie in 

kaart te brengen en nog veel meer in orde 

te maken. Zoals bijvoorbeeld de overstap 

naar collectieregistratiesysteem Axiell en 

de start van een nieuwe werkgroep collec-

tiebeheer. Na de registratie in het muse-

umregister zijn wij ook lid geworden bij 

de Museumvereniging, en is de procedure 

gestart tot aanvraag van de Museumkaart. 

We gaan er vanuit dat de kaart in 2021 gel-

dig wordt in het Van Eesteren Museum.

Het Museumregister is een register van 

kwalitatief hoogstaande museale instellin-

gen in Nederland. Een ‘geregistreerd mu-

seum’ zijn, is een kwaliteitskeurmerk. Gere-

gistreerde musea voldoen aan de vereiste 

kwaliteitscriteria, de Museumnorm 2020. 

De uitgangspunten zijn verstevigd door 

de toevoeging van de Code Diversiteit & 

Inclusie en de Fair Practice Code, naast de 

reeds bestaande codes: museumdefinitie, 

Ethische Code en LAMO en de Governance 

Code Cultuur. 

Musea dienen deze uitgangspunten te 

onderschrijven en – naar vermogen – te 

implementeren. Wij voldoen nu aan alle 

criteria om op een verantwoorde en op de 

toekomstgerichte wijze om te gaan met de 

eigen collectie, bedrijfsvoering en publiek.

Museumorganisatie

Museumregistratie 
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In de lockdown weken hebben we met het 

trouwe team vrijwilligers en medewerkers 

in 2020 ook de handen uit de mouwen ge-

stoken, om ons paviljoen weer als nieuw te 

doen laten lijken. Op de begane grond van 

het paviljoen is de buitengevel geschilderd. 

Daarna konden de ramen niet achterblij-

ven. De ramen van de eerste verdieping 

werden gelapt en de vloertegels in de toi-

letruimten werden geschrobd en geseald. 

Ook deden we dit jaar diverse aanpas-

singen om het Van Eesteren Paviljoen 

aan te passen aan de anderhalve meter 

samenleving, in de vorm van op de vloer 

geplakte kruizen in een ruimtelijk patroon, 

een plexiglazen scherm boven de balie, 

hygiëne maatregelen en een regelmatige 

extra schoonmaak.. De technische kant 

van het online ticketsysteem werd cruciaal 

voor de aanpassing om verplichte reserve-

ring van tickets mogelijk te maken. Helaas 

zijn door de strikte maatregelen en beper-

kingen vele boekingen voor evenementen, 

die gepland stonden dit jaar, afgelast of 

uitgesteld. In 2021 hoopt het museum weer 

meer bezoekers te verwelkomen en meer 

boekingen te kunnen verzorgen. 

Het venijn zat hem in de staart, dit jaar. 

Eind november zorgde hevige regenval in 

combinatie met een dichtgegroeid riool 

in het Sloterpark voor ernstige lekkage en 

waterschade in het paviljoen. Aan herstel 

van dit alles wordt nog gewerkt.

Gebouw, boekingen, café

Museumorganisatie

In 2020 zijn er gidsen gegaan en gekomen, 

maar blijft het totaal aantal 109 trouwe 

museumgidsen, coördinatoren, educatoren 

en projecttrekkers. Vanwege de wisselen-

de openingsweken was het inwerken af en 

toe een uitdaging, maar ook daar werden 

wij flexibel in. Het Van Eesteren Museum 

waarborgt de veiligheid en gezondheid van 

haar vrijwilligers, echter het is een gegeven 

dat veel van onze vrijwilligers in een risico-

groep vallen. Daarom is er naar oplossin-

gen gezocht om makkelijker en flexibeler 

in te roosteren. We startten in 2020 met de 

voorbereidingen en proefdraaien van een 

digitaal roostersysteem, waarbij de gidsen 

zelf hun diensten invullen en eventueel 

wijzigen. De wens is om dit systeem in 2021 

te implementeren. Tijdens dit jaar werden 

wij ons extra bewust van de kracht van 

onze vrijwilligers, een aandachtspunt in de 

organisatie en het bestuur is ook om de 

kennis te blijven borgen van onze vrijwilli-

gers. 

Gidsen
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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 part-

time onder leiding van de directeur aan de 

communicatie van het museum: het vullen 

en onderhouden van de eigen website en 

de sociale media Facebook, Twitter en 

Instagram, en het opstellen, creëren en 

verspreiden van de eigen externe digitale 

nieuwsbrief, persberichten, folders, flyers, 

posters en andere uitingen. Deze midde-

len werden in 2020 breed ingezet rondom 

belangrijke gebeurtenissen en momenten 

voor het museum. Waaronder de ten-

toonstellingen Zeitgeist Bauhaus, Town 

Country, Droomhuis en We built this city on 

Rock and Roll en de daarbij horende Van 

Eesteren Gesprekken en workshops van de 

afdeling Educatie die wel konden plaats-

vinden.

Het Van Eesteren Museum is succesvol 

in zijn communicatie. Nieuws uit, en de 

activiteiten van, het Van Eesteren Museum 

zijn in 2020 veelvuldig zichtbaar geweest in 

kranten, digitale media, portals en nieuws-

brieven van derden. Ondanks de sluiting 

van het museum en het afgelasten van 

programmaonderdelen als gevolg van de 

maatregelen tegen het coronavirus.

In landelijke, regionale en lokale (vak)

media waaronder de Volkskrant, NRC 

Handelsblad, MuseumTijdschrift, het 

Parool, AT5, Uitkrant Amsterdam, I Am-

sterdam-website, ARCAM-nieuwsbrief, 

Architectuur Lokaal, Westerpost, Nice 

Nieuw-West, De Westkrant, CreAmClub, de 

landelijke VVV-website, DagjeWeg, Even-

si, whichmuseum, What’sOnAdvisor en 

Tripadvisor.

Museumorganisatie Museumorganisatie

Communicatie
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van tentoonstellingen en andere bijzonde-

re 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 2020 waren dat er 3.574. Opnieuw meer 

dan in het voorgaande jaar 2019, toen dat 

er ongeveer 3.245 waren. 

De digitale mailingen worden over het 

algemeen goed gelezen en zijn effectief. Ze 

hebben een zogeheten conversiepercen-

tage van ongeveer 50% en zorgen bijvoor-

beeld bij de Van Eesteren Gesprekken voor 

de helft van de ticketverkoop en reserve-

ringen.

Facebook, Twitter en Instagram worden 

ingezet om lezers te informeren over onze 

activiteiten en over aan het museum ver-

wante onderwerpen als architectuur, erf-

goed 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 aan 2.387 volgers van  gesprekken, 

openingen en evenementen in het 

museum.

De Facebook-pagina van het museum 

had in 2020 2936 ‘likers’ en 3.127 volgers. 

Een kleine stijging ten opzichte van 2019 

toen het museum 2.894 ‘likers’ had. Het 

aantal volgers groeit organisch, wij ma-

ken gebruik van betaalde advertenties. De 

pagina bereikt per maand ongeveer 6.000 

mensen en per maand wordt er gemiddeld 

1.800 keer op berichten geklikt en gerea-

geerd. Op Facebook werden er dit jaar  94 

berichten geplaatst, met per bericht een 

bereik van 300 tot 1.700 mensen. Ook wer-

den er 24  events geplaatst waarmee wij 

5.600 mensen hebben bereikt.

De Twitter-pagina van het museum heeft 

2.387 volgers in 2020, een kleine daling ten 

opzichte van 2019, toen deze 2.400 vol-

gers had. Via Twitter volgt het museum 

zelf 2.091  mensen voor nieuws en trends 

in architectuur, erfgoed en evenementen. 

Het museum heeft 87 tweets verstuurd 

waarmee - mede door retweets - per tweet 

zo’n 2.400 tot 15.000  twitteraars worden 

bereikt. In 2021 gaan we de activiteiten van 

het museum ook meer promoten via de so-

ciale kanalen van Instagram (516 volgers), 

Linkedin (232 volgers) , YouTube en Google 

Mijn Bedrijf.

Bereik en resultaten: eigen communicatiekanalen

Niet alleen via deze mediakanalen, maar 

juist ook via de eigen communicatieka-

nalen 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 drukbe-

zocht. In 2020 had de website 83.000 pagi-

naweergaven en 69.000 unieke bezoekers. 

Dat is iets minder dan in 2019, toen had 

de website 113.000 paginaweergaven. Het 

aantal bezoeken aan de website is daar-

mee gedaald, wat is te verklaren door de 

sluiting van het museum en het afgelasten 

van programmaonderdelen als gevolg van 

de coronamaatregelen.

In de cijfers over de website zien we ook te-

rug dat de agendapagina het drukst wordt 

bezocht. De website wordt vooral gebruikt 

om het museumprogramma te bekijken 

en tickets te boeken. Voor de verkoop van 

de tickets wordt gebruikgemaakt van het 

ticketsysteem van Global Ticket. In 2020 

zijn er via dit systeem 1.169 tickets geboekt, 

met een omzet van 7.127 euro. Dat is minder 

dan in 2019, toen werden er 1.754 tickets 

geboekt, met een totale omzet van 16.905 

euro. 

De digitale mailingen van het museum 

bestaan uit de maandelijkse nieuwsbrief 

- met activiteiten, nieuws en de agenda 

-, incidentele tussentijdse updates over 

komende activiteiten, en uitnodigingen 

voor Van Eesteren Gesprekken, openingen 

Publicaties en media-aandacht die eruit 

sprongen waren de brede aandacht in 

diverse media voor de fototentoonstelling 

Town Country met foto’s van Karlijn van 

Diepen, een prijsvraag op AT5 in de rubriek 

Het Verkeer waarin kijkers de naam van 

de Van Eesteren Museumwoning moesten 

raden, een vraag over Cornelis van Ees-

teren en het AUP in het programma 2 voor 

12 van BNN-VARA, aandacht voor Tuinstad 

Slotermeer en het erfgoed van Cornelis 

van Eesteren in de serie Ommetjes van de 

Volkskrant. Ook was er brede aandacht 

voor de tentoonstelling We built this city 

on Rock and Roll met foto’s van Gijsbert 

Hanekroot. Zowel de crowdfundactie in het 

voorjaar van 2020 als de opening van de 

tentoonstelling in oktober zijn goed zicht-

baar geweest, op sociale media en onder 

meer in De Telegraaf het magazine voor 

rockmuziek Lust For Life. Daarnaast was 

er in vakmedia veel aandacht voor de ac-

tie November - Iconic Houses Maand 2020 

waaraan het Van Eesteren Museum een 

van de tien deelnemers is.

Via al deze media zijn in 2020 gezamenlijk 

in theorie meer dan twee miljoen mensen 

uit de doelgroepen bereikt, dichtbij en ver 

weg. Bij navraag onder bezoekers aan het 

museum en deelnemers aan de activitei-

ten, antwoorden velen van hen het mu-

seum en/of de activiteit te kennen uit de 

media en verschillende (uit)agenda’s.

In 2020 had het Van Eesteren Museum 

3225 bezoekers. In 2019 waren dat er  8.000. 

Het museum was dit jaar 34 weken open 

en 18 weken gesloten. Vanaf maart 2020 

ging het land op slot, door COVID-19. Het 

museum sloot voor drie maanden de deu-

ren. Op 20 juni, de dag van de architectuur, 

openden we met diverse aanpassingen 

aan de anderhalve meter samenleving de 

deuren. Onder strikte voorwaardes van 

een online reserverinsysteem en beperkte 

aantallen bezoekers per wandeling, was 

ons paviljoen aan de plas open, maar niet 

zoals voorheen. 

In de zomer kwamen veel bezoekers in het 

museum, vooral de vele buitenactiviteiten 

waren populair. Daarnaast was er, door 

slim schuiven met de inventaris en met 

weglating van enkele meubels,voldoende 

ruimte in het paviljoen. In het najaar ging 

het museum weer dicht voor meerdere we-

ken en zagen we na de zomervakantie ook 

het aantal bezoekers dalen. Ook moesten 

wij de buitenwandeling en speciale wande-

ling beperken voor maximaal drie bezoe-

kers per keer. 

Bezoekersaantallen
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BALANS PER 31 DECEMBER 2020 (na resultaatbestemming)

BEDRAGEN IN EUR    31/12/2020 31/12/2019

ACTIVA    
Materiële vaste activa    0 0

Vorderingen    32.844  44.785

Liquide middelen    113.728  149.205  

  

Totaal    146.572  193.990
       

PASSIVA   
Eigen vermogen    33.031  36.298

Voorzieningen    15.905 9.952

Crediteuren    278 76.871

Kortlopende schulden    97.358 70.869  

  

Totaal    146.572  193.990
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De jaarrekening is opgesteld in overeen-
stemming met de richtlijn voor de jaar-
verslaggeving C1. Stichting Van Eesteren-
museum is op 15 maart 2010 opgericht en 
heeft ten doel:

Doel van de stichting
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.

 

Grondslagen voor de 
waardering van activa 
en passiva 

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.

Bestemmingsreserves 
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. 
 

Jaarcijfers 2020 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

BEDRAGEN IN EUR    2020 2019

BATEN       

Opbrengsten museum    54.439   63.095

Donaties     13.012  3.757

Bijdrage EFL     61.000  55.000

Bijdragen uit private middelen    11.250  10.000  

Bijdragen uit publieke middelen    144.320  114.742  

  

TOTAAL    284.021  246.594

LASTEN       

Beheerlasten personeel      99.771  81.127

Beheerlasten materieel     44.977  44.696

Activiteitenlasten personeel    20.985  76.780

Activiteitenlasten materieel     121.555  43.624

TOTAAL    287.288  246.227
       

SALDO BATEN EN LASTEN    -3.267  376
      

FINANCIELE BATEN EN LASTEN     0  7

BIJZONDERE BATEN EN LASTEN     0  0

EXPLOITATIERESULTAAT    -3.267  374
      

Mutatie bestedingsreserve     0  0

       
MUTATIE ALGEMENE RESERVE     -3.267  374
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2020 was in alle opzichten een bijzonder 
jaar voor het Van Eesteren Museum, zeker 
ook in financieel opzicht. Waar de inzet 
van directie en bestuur gericht was op 
groei in omzet en organisatie, om zo een 
solide basis te vormen voor een ambitieus 
en aansprekend activiteitenprogramma, 
gooide de coronacrisis roet in het eten. 
Door de maatregelen die de Rijksover-
heid nam om corona het hoofd te bieden, 
was het onmogelijk om het geplande 
programma doorgang te laten vinden. 
Lopende projecten en nieuw op te starten 
projecten zijn vertraagd, of konden nau-
welijks bezoekers trekken door gedwon-
gen sluiting van het museum. 

Om deze redenen is gedurende het jaar 
stevig ingegrepen in de oorspronkelij-
ke plannen, en bijbehorende kosten en 
opbrengsten. Hierdoor is het jaar met een 
beperkt negatief financieel resultaat af-
gesloten. Een aantal bijzonderheden: 
•  Hogere dan verwachte onderhoudskos-

ten door problemen met de riolering en 
een inbraakpoging 

•  Incidentele extra kosten als gevolg van 
de audit t.b.v. de museumregistratie 

•  Extra opbrengsten uit structurele spon-
soring doordat hier specifiek actie op is 
ondernomen 

•  Een bijdrage uit de TOGS regeling van 
het Rijk t.b.v. coronaschade 

Maar veruit de grootste afwijkingen ten 
opzichte van de begroting waren de 
lagere eigen opbrengsten als gevolg van 
de sluiting van het museum. De hiermee 
gepaard gaande kosten zijn daardoor 
weliswaar ook iets lager uitgevallen, maar 
de daling van de omzet als gevolg van de 
sluiting is veel groter uitgepakt. Geluk-
kig heeft de gemeente Amsterdam zich 
bereid getoond om, gezien de bijzondere 
omstandigheden waarin het museum 
verkeert, af te zien van de rekening voor 
de salariskosten van de directeur over de 
eerste negen maanden. Op deze wijze is 
het gelukt de financiële schade beperkt te 
houden en hoeft slechts een onttrekking 

van 3.267 euro aan de Algemene Reserve 
gedaan te worden. De inspanningen om fi-
nancieel het hoofd boven water te houden 
nu de coronacrisis nog altijd voortduurt, 
gaan onverminderd door. Financiële posi-
tie en liquiditeit worden nauwlettend in de 
gaten gehouden, en we blijven inzetten op 
aanvullende (structurele) inkomstenbron-
nen. 

Laten we niet vergeten dat we toch ook 
enkele bijzondere successen hebben 
geboekt in 2020. Zo is de museumregis-
tratie succesvol afgerond, is de tentoon-
stelling ‘We built this city on Rock and 
Roll’ geopend, en hebben we twee nieu-
we bestuursleden mogen verwelkomen. 
Maar het blijft spannend wat de toekomst 
brengt. 

Het bestuur en directie danken dan ook 
onze subsidieverstrekkers, sponsoren als 
Kondor Wessels Amsterdam, Smits Bouw- 
bedrijf, UBA Bouw, Van Wijnen, WONAM, 
Woonhave, Zadelhoff Beheer, donateurs, 
en vooral de vrijwilligers die het Van Ees- 
teren een warm hart toedragen. We zetten 
samen de schouders eronder om in 2021 
opnieuw te laten zien wat de tuinsteden te 
bieden hebben. 

Op moment van schrijven van dit jaarver-
slag leven we nog altijd in onzekere tijden 
vanwege het rondwaren van COVID-19. 
Het museum is conform rijksoverheids- 
beleid opnieuw gesloten. Het is lastig om 
in te schatten hoe lang dit gaat duren, en 
hoeveel lager de inkomsten en uitgaven 
zullen zijn. Aannemende dat deze situatie 
niet het gehele jaar gaat duren en dat er 
mogelijke extra inkomsten gegenereerd 
kunnen worden ten gevolge van de inven-
tiviteit van het museum, het aanspraak 
maken op rijksregelingen en mogelijke be-
zuinigingen op kosten verwachten wij dat 
het tekort hanteerbaar blijft. Daarnaast 
heeft de Stichting Van Eesteren Museum 
reserves waardoor de stichting voorals-
nog verwacht dat zij haar activiteiten voor 
2021 kan blijven voort. 
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Tekst 
Bestuur, directie en team  
Van Eesteren Museum

Vormgeving
Iwan Daniëls (Baba Anousch)

Beeldverantwoording
Omslag – Bezoekers kijken door het raam tijdens lockdown (Foto: Anouk de Wit)  
Blz 2 – 10 jaar Van Eesteren Museum jubileumtas (Foto: Annemarie Schuitema) 
Blz 11 – Op pad in de Tuinstad Buitenveldert (Foto: Iwan Daniëls) 
Blz 12 – Van Eesteren Gesprek #74 Vrouwen in een mannenwereld (Foto: Iwan Daniëls) 
Blz 13 – Cora Nicolaï-Chaillet geeft cursussen in interieurdesign aan vrouwen, 1954. 
Fotograaf onbekend. Collectie Het Nieuwe Instituut. Blz 14 – project impressie, Binck Blocks, 
LEVS architecten Blz 15 – Close-up van de zomertentoonstelling Droomhuis gemaakt door 
kinderen(Foto: Anouk de Wit) Blz 16 – Fototentoonstelling Town Country van Karlijn van 
Diepen in het Van Eesteren Museum (Foto: Sophia Favela) Blz 19 – Eerste foto: Close-up 
tentoonstelling We built this city on Rock and Roll (Foto:  Rosa van Rumpt) 
Blz 19 – Allard J.J. treedt op tijdens de opening van We built this city on Rock and Roll 
(Foto: Gijsbert Hanekroot) Blz 20 – 5 mei soepblikken voor onze trouwste vrijwilligers (Foto: 
Anouk de Wit)  Blz 23 – Eric-Jan Pleijster, Daan Zandbelt (RCa), Filique Nijenmanting, Ard 
Hoksbergen, Minouche Besters, Anouk de Wit, Marc Olthuis (gem Tilburg), Martine Vledder, 
Tanja Potezica, Rosa van Rumpt, Linda Vlassenrood, Ludo Hermans (gem Tilburg) 
Blz 25 – Hannah en Roos van Goeie Ouwe Koeien maken vlog over het Van Eesteren Museum 
(Foto: Rosa van Rumpt) Blz 26 – De kostgangers met gids Rob Loos voor de podcast 
Wandkunst? Want Kunst! (Foto: Danielle Emans) Blz 27, 28 – Workshop Droomhuis in het 
Talentenhuis (Foto:  Educatie) Blz 29 – Winnaar prijsvraag zomertentoonstelling Droomhuis 
gemaakt door kinderen (Foto: Anouk de Wit) Blz 30 – Vier studenten van de opleiding Digital 
Design ontwerpen een bordspel  voor het museum (Foto: Rosa van Rumpt) 
Blz 31 – Archituurwandeling Slotermeer met gids (Foto: Iwan Daniëls) Blz 32 – Museumwoning 
door Iconic Houses en Spectrum bank (Foto: Spectrum) Blz 35 – Tip top zakdoeken op 
nachtkastje slaapkamer museumwoning (Foto: Annemarie Schuitema) Blz 36 – Drive-in 
borrel voor de museumgidsen in de zomer (Foto: Annemarie Schuitema) Blz 37 – Vrijwilligers 
aan de klus (Foto: Annemarie Schuitema) Blz 38 – Fototentoonstelling Town Country van 
Karlijn van Diepen in het Van Eesteren Museum (Foto: Sophia Favela) Blz 42 – Anouk de Wit 
geeft rondleiding aan Goeie Ouwe Koeien voor het Thuismuseum (Foto: Rosa van Rumpt)
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