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2021 was voor iedereen een uitdagend jaar. 

De corona pandemie hield de samenleving 

in de greep, en de museale sector had het 

zwaar te verduren. Musea, en dus ook het 

Van Eesteren Museum, moesten een groot 

deel van het jaar de deuren gesloten hou-

den: in totaal was ons museum 25 weken 

dicht in 2021.

Het jaar startte met gesloten deuren, pas in 

juni konden wij weer bezoekers ontvangen, 

maar ook dan nog in afgeslankte vorm. Er 

mochten minder bezoekers per keer binnen 

zijn en minder deelnemers mee met activi-

teiten. Dit leidde tot lagere bezoekersaan-

tallen 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 fotograaf Gijsbert 

Hanekroot, het Amsterdam Museum, Riboet 

en buurtcentrum De Brug rockten we, zeker 

ook op Oosterse wijze, met de tentoonstel-

ling We built this city on Rock and Roll. Sa-

men met een aantal gasten en de gemeente 

Amsterdam startten we het programma 

Groene Helden, een reeks van lezingen en 

activiteiten die groendoeners in de stad in 

de spotlight zette. We rondden (ontwerpend) 

onderzoek af met een werkcommissie Wo-

nen op hoogte en publiceerden een rapport 

met aanbevelingen en uitgangspunten voor 

goede hoogbouw. 

In juni van het jaar werden de deuren van 

het museum opnieuw geopend. En om dit 

luister bij te zetten, werd de openingshande-

ling verricht door wethouder Kunst en Cul-

tuur Touria Meliani. Dit moment vierden wij 

bovendien dat ons museum te bezoeken is 

met de Museumkaart. Een mooie mijlpaal. In 

de tweede helft van het jaar (tot de nieuwe 

lockdown) ontving het museum veel bezoe-

kers - zeker ook met de Museumkaart. En 

ook de jeugd wist de weg te vinden naar ons 

paviljoen, al of niet georganiseerd vanuit 

school of opleiding.

Ook achter de schermen werd hard gewerkt. 

Er werden nieuwe bestuursleden geworven, 

en de programmaraad werd opgericht. Deze 

raad, bestaande uit een zevental mensen, 

geeft gevraagd en ongevraagd advies op 

onze activiteiten. Daarnaast werkten we aan 

het vinden van sponsoren die het museum 

steunen, in algemene zin of voor programma 

dat in voorbereiding is voor 2022. Denk aan 

bouwers als Kondor Wessels Amsterdam, 

SBB Ontwikkelen en Bouwen, UBA Bouw, 

Van Wijnen, Wonam, Woonhave, Zadelhoff 

Beheer en De Nijs. Aan het eind van het jaar 

werd duidelijk dat het museum zal moeten 

omzien naar een nieuwe directeur. Anouk 

neemt na 9 jaar afscheid van het museum. 

Dit zal zijn beslag krijgen begin 2022.

Wij kijken uit naar een nieuw jaar, met 

hopelijk minder restricties. Waarin het Van 

Eesteren Museum zich kan tonen aan Am-

sterdam Nieuw-West, aan Amsterdam en 

daarbuiten.

Rest ons iedereen te bedanken die het 

museum dit jaar opnieuw een warm hart 

toedroeg en steunde: de reeds genoemde 

sponsoren, de gemeente Amsterdam, in 

Voorwoord

Aldo van Eyck speeltoestel
Foto: Van Eesteren Museum
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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 

belang uit. Het museum volgt daarbij bij 

het afstoten van de collectie de Erfgoed-

wet, de Leidraad voor het Afstoten van 

Museale Objecten (LAMO) en waar mo-

gelijk 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 bekendheid 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.

Governance Code Cultuur

Voor het Van Eesteren Museum vormt de 

Governance Code Cultuur een belangrijke 

leidraad voor de besturing van de organi-

satie. In het kader van de museumregis-

tratie is in bestuur en organisatie expliciet 

stilgestaan bij de hierin opgenomen nor-

men voor risicobeheersing, belangenver-

strengeling 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.

het bijzonder Stadsdeel Nieuw-West, de 

EFL-Stichting, het AFK, het Mondriaan 

Fonds en andere fondsen, de bezoekers, de 

buren en alle vrijwilligers. Zonder al deze 

partijen en mensen zou het Van Eesteren 

Museum niet kunnen bestaan. En we zou-

den het ook niet zonder hen willen. 

Birgitte de Maar en Anouk de Wit

9 maart 2022

Visie en uitgangspunten 
Stichting Van Eesteren Museum 

Van Eesteren Museum officieel geregistreerd als museum
foto: Erik Swierstra



76 De kracht van het  
Van Eesteren Museum

115  
vrijwilligers

Nieuw digitaal  
roostersysteem

Toegang met
Museumkaart

Ruim 100 vrijwilligers

De vrijwilligers van het Van Eesteren Mu-

seum vormen het kloppende hart van de 

organisatie. Het aantal vrijwilligers is over 

het jaar heen ongeveer gelijk gebleven. 

Er zijn nieuwe vrijwilligers bijgekomen om 

onze teams te versterken, enkele gidsen 

vervullen een extra gidsfunctie erbij of zijn 

veranderd van functie. 

Werving van extra vrijwilligers

Het Van Eesteren Museum heeft afgelo-

pen jaar ingezet op het werven van extra 

vrijwilligers. Mede door corona, waardoor 

minder gidsen beschikbaar zijn, is het dit 

jaar regelmatig lastig gebleken om alle 

diensten gevuld te krijgen. De stafleden 

voerden meerdere acties uit om vrijwilligers 

te werven: een postercampagne rondom 

het paviljoen, er werd een ansichtkaart 

gemaakt met de kreet ‘Word vrijwilliger 

bij het Van Eesteren Museum’, er werd een 

interview in de Westerpost met de vrijwilli-

gerscoördinator - Annemarie - geplaatst, 

en op onze eigen website en sociale media 

werd gestart met een serie (dubbel)inter-

views met enkele van onze vrijwilligers. Zij 

vertellen daar wat hun motivatie was om 

vrijwilliger bij ons te worden, en wat hun 

ervaringen zijn in de uitvoering van hun 

functie. Deze wervingsactie aan het einde 

van het jaar heeft veel aanmeldingen van 

potentieel nieuwe vrijwilligers opgeleverd. 

Zij lopen mee met bestaande vrijwilligers, 

worden ingewerkt in de functie die ze willen 

gaan vervullen, en kunnen in het eerste 

kwartaal van 2022 zelfstandig diensten 

gaan draaien. 

Funfact: 
Op 31 december 2021 telt het museum 

115 vrijwilligers (en ca 10 vrijwilligers ‘in 

opleiding’).

Het Roostersysteem 

In oktober 2021 is gestart met het digitale 

systeem Het Rooster, waarbij alle gidsen 

zichzelf voor hun diensten kunnen inroos-

teren en bovendien kunnen zien wie hun 

collega gidsen zijn. Het systeem biedt 

elke gebruiker ervan de mogelijkheid zelf 

Vrijwilligersborrel
Foto: Van Eesteren Museum 
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berichten of foto’s op een (digitaal) prik-

bord te plaatsen, en de beheerders van 

Het Rooster kunnen aanvullende infor-

matie geven op een bepaalde dag of bij 

een bepaalde activiteit. Documenten met 

inhoudelijke informatie of werkinstructies 

zijn via een aparte tegel in het dashboard 

te vinden. De incidentele speciale activitei-

ten en boekingen zijn ook opgenomen in 

het weekoverzicht en geven met name de 

museumgidsen direct inzicht in wat er op 

een bepaalde dag in het paviljoen gebeurt. 

Dit is een belangrijke stap in de professio-

nalisering van de organisatie. 

VEBO - Van Eesteren Brief 
aan de Organisatie en Van 
Eesteren BOrrel  

Elke maand stuurt de organisatie een 

VEBO nieuwsbrief, speciaal gericht aan 

de vrijwilligers met informatie over het wel 

en wee in en rondom het museum. Aan-

komend jaar hoopt de organisatie elkaar 

vaker live te treffen tijdens de tweemaan-

delijks VEBO - Van Eesteren BOrrel.  

De kracht van het  
Van Eesteren Museum

De kracht van het  
Van Eesteren Museum

Medewerkers binnen de 
organisatie in 2021

Het zal geen verrassing zijn dat de ruim 

100 gemotiveerde vrijwilligers de kracht 

van het Van Eesteren Museum zijn. Zij wor-

den geleid en ondersteund door een aantal 

zeer bevlogen stafleden en een directeur. 

Nu het museum is geregistreerd en is aan-

gesloten bij de museumvereniging streeft 

het ernaar de normen en uitgangspunten 

van de vereniging te eerbiedigen. Dit houdt 

in dat het museum ervoor zorgt bekwaam 

personeel in te zetten om de gestelde 

doelen te bereiken. Het museum heeft een 

vastgesteld personeels- en vrijwilligersbe-

leid. Het streeft de uitgangspunten van de 

Fair Practice Code en de Code Diversiteit 

& Inclusie naar vermogen na. Toegegeven, 

dat is binnen bestuur en programmaraad 

beter op orde dan binnen de staf. Daar is 

men zich binnen het museum van bewust 

en voert men het gesprek over.

Een subsidie van het Mondriaan Fonds 

maakte halverwege het jaar uitbreiding 

van de aanstellingsuren en een langdu-

riger contract van een medewerker col-

lectie- en educatie mogelijk. En eind 2021 

werd ook het contract van de vrijwilligers-

coördinator uitgebreid.

Eind 2021 luidde ook grote verandering in. 

Charlotte de Haan, medeverantwoordelijk 

voor de administratie en organisatie en 

als coördinator rooster het hart binnen de 

organisatie, bereikte in november de AOW 

gerechtigde leeftijd. Zij diende het jaar uit 

en droeg haar taken over aan vrijwilligers-

coördinator Annemarie Schuitema. Een 

heus moment, want Charlotte begon in 

Charlotte de Haan 
foto: Van Eesteren Museum 

Annemarie Schuitema, Rosa van Rumpt en Barbara Aukes tijdens de heropening op 10 juni 2021
foto: Joost Bataille
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Anouk de Wit  
Directeur

Rosa van Rumpt
Programma-
coördinator en 
collectie 

Barbara Aukes 
Zakelijke leiding

Annemarie 
Schuitema 
Vrijwilligers  
coördinator

Charlotte de 
Haan
Administratie 
en organisatie 
en coördinator 
rooster

Medewerkers 2021 
Staf

Freelancers in 2021

Iwan Daniëls / PR en Communicatie 

Robert Zomers / Website

Linda Vlassenrood / trekker aterliers Wonen op hoogte

De kracht van het  
Van Eesteren Museum

2010 als vrijwilligster bij het museum met 

dit coördinatie- en roosterwerk, en was 

de eerste medewerker die de stichting in 

dienst nam. Met haar grote betrokken-

heid en met veel warmte wist Charlotte de 

steeds grotere en steeds groeiende groep 

vrijwilligers aan het museum te binden en 

bij elkaar te houden. Zij zal volgend jaar 

zeker gemist worden.

In december van dit jaar besloot ook di-

recteur Anouk de Wit het museum te gaan 

verlaten. 31 december 2021 legde zij haar 

functie als directeur van het Van Eesteren 

Museum neer. Zij rondde daarmee een 

mooie periode van bijna negen jaar af 

waarin zij het museum uitbouwde van een 

bewonersinitiatief tot een erkend muse-

um met een paviljoen aan de Sloterplas in 

Amsterdam.

In januari 2022 draagt De Wit haar werk-

zaamheden over aan interim directeur 

Marlies Buurman, een culturele en cre-

atieve architectuurhistoricus die eerder 

bij ARCAM werkte en haar sporen in Am-

sterdam West verdiende bij broedplaats 

WOW. Het geplande, rijke programma van 

Het Van Eesteren Museum wordt daarmee 

gecontinueerd. 

Monique Sakkers
Boekingen en wandelgidsen

Jan Roetman 
Museumgidsen, bar en catering

Lisa Hardon 
Museumwoning 

Christiaan Offerhaus 
Educatie

Jiska Schoneveld 
Communicatie

†  Wouter de Back 
Techniek

Coördinatoren van de museum-, wandel- en  
woninggidsen en andere teams

Stagiaires

Twee stagiaires, Livia Wassink en Nienke van den Hoek, zijn opvolgend een half jaar lang 

betrokken geweest bij de voorbereiding van de manifestatie SuperWest 2000-2020 - Ver-

nieuwing van de Amsterdamse tuinsteden (voorheen getiteld Ter Plekke), die een belangrijke 

plaats zal innemen in het programma van 2022.

Anouk de Wit tijdens heropening op 10 juni 2021 
foto: Joost Bataille 
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Het bestuur 
Het bestuur van het Van Eesteren Museum 

is onbezoldigd en volgt de Richtlijnen Go-

vernance Code Cultuur. In januari ging het 

bestuur onder leiding van interim-voor-

zitter Maurits de Hoog voortvarend van 

start. In de bestuursvergadering van 12 

januari werden twee nieuwe leden geïn-

stalleerd die eind 2020 geworven waren: 

Michiel Rohlof, werkzaam bij BOEi en Virgill 

Olvira, oprichter en eigenaar van Mindset 

Media. Samen met algemene leden Pieter 

Boekschooten, Birgitte de Maar en Robert 

Kohsiek en penningmeester Aat de Vries 

werd vergaderd en werd een discussie 

over de koers van het museum nieuw leven 

ingeblazen. Na afronding van de jaarre-

kening nam Aat de Vries afscheid, collega 

lid Robert Kohsiek heeft daarna de rol 

van penningmeester en secretaris op zich 

genomen. Ook Pieter Boekschooten verliet 

het bestuur, hij leverde twee termijnen lang 

enthousiast zijn bijdrage. 

Onze interim-voorzitter vond een kandi-

daat uit eigen geleding: hij droeg al in de 

lente zijn verantwoordelijkheden over aan 

Birgitte de Maar. In juli sloot zich ook een 

jong museum professional, Nadia Abdel-

kaui, aan bij het bestuur. Er is nog ruimte 

voor een bestuurslid met achtergrond als 

ontwerper, de werving daarvoor is eind 

2021 opgestart.

Het bestuur kwam 10 maal in vergadering 

bijeen en was ook tussen de vergaderin-

gen door nauw betrokken (getuige drie 

extra ingelaste vergadersessies vanwege 

corona, koers en wisseling functies bin-

nen het bestuur en de staf). Belangrijkste 

bespreekpunten naast de omvorming van 

het bestuur waren aansluiting bij Muse-

umkaart, de sponsorstrategie, de risicobe-

heersing en financiële situatie als gevolg 

van de pandemie (dit jaar vroeg opnieuw 

om maandelijkse kosten- en cashflow 

bewaking). Het venijn zat in de staart toen 

aan het einde van het vierde kwartaal be-

kend werd dat directeur Anouk de Wit het 

museum na 9 jaar zou gaan verlaten. Dit 

vroeg om het snel organiseren van een tij-

delijke leider teneinde de continuïteit van 

het museum en het programma te waar-

borgen. Gelukkig werd deze snel gevonden 

in de persoon van Marlies Buurman.

De kracht van het  
Van Eesteren Museum

Maurits de Hoog
Interim-voorzitter 
(tot 20 april 2021)
Stedenbouwkun-
dige

Robert Kohsiek 
Penningmeester/
secretaris (sinds 
16 maart 2021)
Founder en 
directeur Wonam

Virgill Olvira
(vanaf 12 januari 
2021) Founder 
Mindset Media

Nadia Abdelkaui 
(vanaf 6 juli 2021)
Conservator 
Groninger Museum

Birgitte de Maar 
Voorzitter (sinds 
20 april 2021)
Lid van de Raad 
van Bestuur van 
Rochdale

Pieter Boek-
schooten (tot 26 
januari 2021)
Landschapsar-
chitect

Aat de Vries 
(tot 16 maart 2021) 
Penningmeester
Teamleider Nieuwe 
opgaven bij Ruim-
te en Duurzaam-
heid Gemeente 
Amsterdam

Michiel Rohlof 
(vanaf 12 
januari 2021) 
Hoofd Communi-
catie, Marketing, 
Expertise-ont-
wikkeling en 
Fondsenwerving 
bij BOEi

Bestuursleden 2021 

v.l.n.r Virgill Olvira, Birgitte de Maar, Robert Kohsiek, Nadia Abdelkaui, Michiel Rohlof 
foto: Van Eesteren Museum 
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Programmaraad

Het Van Eesteren Museum ging in 2021 

op zoek naar professionals en bewoners 

die ons met raad en daad bijstaan bij het 

samenstellen van ons programma. Met als 

doel de installatie van een adviesraad be-

staand uit een diverse groep professionals 

uit de ontwerp- en bouwwereld, de musea-

le wereld en uit bewoners en ondernemers 

uit Amsterdam Nieuw-West. Bij de samen-

stelling hadden we aandacht voor een 

brede, inclusieve raad in diverse aspecten: 

in vertegenwoordiging van werkvelden, 

achtergrond, generatie e.d. Dit om te 

komen tot een gezelschap waarin discus-

sies op zo breed mogelijke manier worden 

ingestoken en gevoerd. De raad denkt mee 

en geeft gevraagd en ongevraagd advies 

over de invulling van de programmering 

van het Van Eesteren Museum. De verant-

woordelijkheid voor het programma en het 

museum is belegd bij de directeur en het 

bestuur.

In juni 2021 traden de (onbezoldigde) leden 

aan. Na installatie kwam de raad voor het 

eerst ‘echt’ bijeen in september. Chefkok 

en ontwerpster Mina Abouzahra kookte 

voor het gezelschap een diner, en de gan-

gen van het menu volgden de route van 

voedsel: van zaaien, verbouwen en oogsten 

tot de gebruiksvoorwerpen op tafel waar-

mee men eet. Eten beschouwd als immate-

rieel erfgoed zorgde voor een inspirerende 

avond die rijke ideeën opleverde voor het 

project Een gastvrij Van Eesteren Museum, 

een onderdeel van een professionalisering-

straject waarvoor het museum subsidie 

ontving van het AFK.

De raad bestaat uit 7 personen die alle-

maal op persoonlijke titel gevraagd zijn 

deel te nemen. Het zijn personen met 

expertise binnen de volgende velden: erf-

goed, kennis van naoorlogse wijken, ont-

werpdisciplines ((landschaps)architectuur, 

stedenbouw, ontwerp, interieur) en buurt, 

kennis van ondernemers en bewoners van 

Amsterdam Nieuw-West.

Als gevolg van de oprichting van de pro-

grammaraad werd de bewonersadvies-

groep, bestaand uit initiatiefnemers van 

het Van Eesteren Buitenmuseum, opge-

heven. Harriet Haakma Wagenaar, Tineke 

Rombout, Tineke Stricker, Wouter van der 

Wulp, Hans Staphorsius en Erik Swierstra 

waren jarenlang ons ‘geweten’.

De kracht van het  
Van Eesteren Museum

v.l.n.r Mina Abouzahra, Machiel Spaan, Pieter Boekschooten, Marion Timmers, Fred Feddes en Tineke Stricker 
foto: Van Eesteren Museum

Mina Abouzahra
Interieurontwerp en chefkok 

Jord den Hollander
Architect en cineast 

Marion Timmers 
(secretaris) 

Museumdeskundige 

Pieter Boekschooten 
Landschapsarchitect

Machiel Spaan (voorzitter)
Architect

Selahattin Vural
beter bekend als Abi Patat Patatfilosoof 

uit Nieuw-West 

Fred Feddes 
Journalist 

Tineke Stricker
Buurtbewoner en vrijwilliger van 

het eerste uur 
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Het Van Eesteren Museum organiseert de 

volgende vaste activiteiten:

Wandeling door het buitenmuseum  
| 13.00 uur | do t/m zo
Bezoekers ontdekken Slotermeer, het 

buitenmuseum. Met een wandelgids leren 

zij het gedachtegoed van Stedenbouw-

kundige Cornelis van Eesteren kennen, alle 

wetenswaardigheden van de wijk. 

Bezoek aan de museumwoning  
| 14.30 uur | do t/m zo
Onder begeleiding van een woninggids 

wandelen bezoekers door het buitenmuse-

um naar de museumwoning aan de Freek 

Oxstraat. De souterrainwoning is door het 

museum in originele staat teruggebracht 

en ingericht met bijzondere objecten uit 

die tijd. In de woning zijn de modernis-

tische principes van de Stichting Goed 

Wonen en de sfeer van de jaren 50 (her) te 

beleven. 

Audiotour Museumwoning 
| 12.30 uur | vr en za
Als aanvulling op het bezoek met gids aan 

de museumwoning is in 2021 een zelfstan-

dig bezoek met audiotour ontwikkeld. 

(Zie verderop in dit jaarverslag bij 

Museumwoning). 

Specials  
| wisselende tijdstippen | wisselende dagen
Het museum organiseert speciale wande-

lingen door Slotermeer, de Kolenkitbuurt,

Slotervaart, Overtoomse Veld en Osdorp, 

oftewel de specials door de

Westelijke Tuinsteden. De overige tuinste-

den, zoals Geuzenveld, Buitenveldert,

Watergraafsmeer en Amsterdam-Noord 

slaat het museum uiteraard niet over. 

Onder de naam Op Pad in de Tuinstad 

gaan bezoekers onder begeleiding van een 

wandelgids wandelen door een tuinstad. 

In 2021 maakte het Van Eesteren Museum 

samen met zijn wandelgidsen maar liefst 

twee nieuwe specials: Op pad op en rond-

om het Koningin Wilhelminaplein en in het 

verlengde van 1 0 1 jaar Constant maakte 

het museum in samenwerking met Stich-

ting Constant de special Fietstocht naar 

de poort van Constant.

Activiteiten en 
programma

Wandelingen en specials

Wandelgidsen tijdens het wandeluitje, door weer en wind 
foto: Van Eesteren Museum 
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Van Eesteren Gesprekken

Het Van Eesteren Gesprek is een belangrij-

ke vaste activiteit van het platform dat het 

Van Eesteren Museum ook is: een platform 

voor debat over verleden en toekomst van 

Amsterdam Nieuw-West en de Westelijke 

Tuinsteden van Amsterdam. Sinds 2020 

vindt het Van Eesteren Gesprek digitaal 

plaats. De gesprekken worden live opge-

nomen en gestreamd voor bezoekers via 

Youtube. Dit jaar organiseerde het Van 

Eesteren Museum vijf gesprekken. De 

gesprekken zijn terug te zien op ons Youtu-

bekanaal. 

In het kader van de tentoonstelling We 

built this city on Rock and Roll gingen 

schrijfster Ingrid Hoogervorst en jeugd-

rock ‘n roller Peter van Asten, beiden 

destijds leerling van de Osdorper Scholen 

Gemeenschap, met elkaar in gesprek 

over jeugdcultuur. Fotograaf Gijsbert 

Hanekroot vertelde in deze uitzending over 

zijn werk dat in het museum te bezichtigen 

was. Kijk hier het gesprek terug.

Activiteiten en programma

Van Eesteren Gesprekken

VEG#76 Wonen op hoogte 

Ter afsluiting van het project Wonen op 

hoogte - bestaand uit een onderzoek, ver-

richt door een door het museum ingestelde 

werkcommissie, die de kwaliteit van hoog-

bouwwoningen onderzocht - presenteerde 

deze hoogbouw commissie haar rapport 

met aanbevelingen en bevindingen let-

terlijk op hoogte in het Leonardo Hotel in 

Amsterdam Nieuw-West. 

Naar aanleiding van het rapport werd er 

die middag in een uitgebreid Van Eesteren 

Gesprek onder leiding van Guido Wallagh 

met de aanwezigen en sprekers Erik Faber, 

Rosa Stapel, Pieter Klomp en Robert Koh-

siek een goed gesprek gevoerd en werden 

standpunten uitgewisseld over hoogbouw 

nu en in de nabije toekomst. Kijk hier het 

gesprek terug.

VEG#75 We built this city on Rock and Roll 

Jakoba Mulder en Cornelis van Eesteren bij de afdeling stadsontwikkeling, gemeente Amsterdam, oktober 1956 
foto: Stadsarchief Amsterdam, beeldbewerking: Fenna Haakma Wagenaar 

We built this city on Rock and Roll
beeld: Van Eesteren Museum
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Van Eesteren Gesprekken

Emeritus hoogleraar landgebruiksplan-

ning Arnold van der Valk vertelde in het 

kort waarom tuinieren voor hem belangrijk 

is en deelde zijn kijk op de groene am-

bitie van de stad, een ambitie waarin er 

ruimte is voor betrokkenheid van Amster-

dammers met groene vingers. Op basis 

van eigen ervaringen en die van naaste 

groenmakers en liefhebbers uit buurttui-

nen en stadslandbouwbewegingen deelde 

hij voorbeelden van kwesties, oplossin-

gen én succesverhalen. Van der Valk ging 

in gesprek met Groene Held Sem Roefs, 

directeur van MijnStadstuin. Zijn lezing 

was de aftrap van het programma Groene 

Helden waarin het Van Eesteren Museum 

aandacht vraagt voor in groen gestolde 

dromen en verhalen van burgers, onder-

nemers en instellingen die een bijdrage 

leveren aan het vergroenen van onze stad. 

Kijk hier het gesprek terug.

VEG#77 Groene Helden en de toekomstvisie op  
het groen van Amsterdam 

VEG#78 Groene Helden: Jakoba Mulder 
en het Amsterdamse Bos 

Activiteiten en programma

Van Eesteren Gesprekken

In 1928 besloot de gemeenteraad van 

Amsterdam tot aanleg van het Amster-

damse Bos, een bos vlakbij de stad, maar 

liefst 20 keer groter dan het Vondelpark. In 

1931 ontwierp stedenbouwkundige Corne-

lis van Eesteren samen met architecte en 

stedenbouwkundige Jakoba Mulder het 

Boschplan, dat in 1934 van start ging met 

het uitgraven van de Bosbaan. De aanleg 

van een groot bos dichtbij de toekomstige 

Westelijke Tuinsteden compenseerde het 

gebrek aan natuurgebieden in de stede-

lijke omgeving en gaf stadsbewoners de 

mogelijkheid dichtbij huis te ontspannen 

in de natuur. Het Boschplan was onderdeel 

van het Algemeen Uitbreidingsplan, beter 

bekend als het AUP van Van Eesteren. Van 

Eesteren bepaalde de hoofdlijnen in het 

Boschplan en Jakoba Mulder boog zich 

over de uitwerking van de details. Mulder 

hechtte in stedenbouwkundige ontwerpen 

vooral waarde aan de leefbaarheid voor de 

bewoners en gebruikers. Wat dat vervol-

gens betekende voor haar ontwerpen aan 

parken en het Amsterdamse Bos kwam ter 

sprake tijdens dit Van Eesteren Gesprek. 

Architectuurhistorica en curator Linda 

Vlassenrood ging in gesprek met Jan 

Heeren, senior beleidsmedewerker Amster-

damse Bos. Tijdens het gesprek werd ook 

Groene Held Claudia Plaisir voorgesteld, zij 

is de boswachter van het bos. Kijk hier het 

gesprek terug. 

Groene Held Sem Roefs 
foto: Goeie Ouwe Koeien

Jakoba Mulder presenteert het eerste uitwerkingsplan van het herziene AUP 
foto:  Stadsarchief Amsterdam
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Van Eesteren Gesprekken

Op zondag 12 december stond er een Van 

Eesteren Gesprek in het teken van Fris 

Edam servies, waarmee ook de museum-

woning weer in de spotlight werd gezet. In 

samenwerking met het Edams Museum 

organiseerden we deze middag over het 

door Goed Wonen goedgekeurde servies 

van Fris. Tijdens het VEG gaf kunsthistori-

ca Sandra Smets antwoorden op de vraag 

waarom Fris zo bijzonder was. Kunstcriti-

ca Machteld Leij liet een licht schijnen op 

het verband tussen Fris en Goed Wonen. 

Auteurs van het boek Fris Edam Keramiek 

(1947-1969) Ove Lucas en Andrea van der 

Veen namen het publiek mee in de collec-

tie en de geschiedenis van Fris. Ook werd 

een korte film over Fris Edam vertoond.

VEG#79 Live! Fris Edam 

Voor het eerst weer een live VEG in het Van Eesteren Museum
foto: Van Eesteren Museum 

VEG#80 Van Luilekkerland aan de Sloterplas tot het 
Nelson Mandelapark in Amsterdam Zuid-Oost

Activiteiten en programma

Van Eesteren Gesprekken

Een derde gesprek in het kader van Groe-

ne helden, dit keer met hoogleraar Zef 

Hemel en groene held Ama Koranteng-Ku-

mi van Bloei & Groei. Vanwege de geldende 

coronamaatregelen in december 2021 kon 

dit gesprek geen doorgang vinden. Het ge-

sprek vond uiteindelijk plaats op 20 januari 

2022. 

Groene Held Ama Koranteng-Kumi
 foto: Goeie Ouwe Koeien
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Tentoonstellingen 

Wegens succes en vanwege de corona-

maatregelen werd de tentoonstelling We 

built this city on Rock and Roll, onze gro-

te expositie die 15 oktober 2020 opende, 

verlengd tot en met 14 november 2021. In 

het kader van de tentoonstelling werden 

enkele belangrijke activiteiten georgani-

seerd. Een lezing in samenwerking met het 

Amsterdam Museum en Riboet Verhalen-

kunst over Indorock. Bekijk de uitzending 

hier terug. 

Ook werd er door jongeren opgetreden in 

het Van Eesteren Museum. Bekijk hier de 

aftermovie. Toen het weer mocht rockten 

bezoekers van het Van Eesteren Museum 

tijdens Museumnacht op indorock. Ook 

leidden we crowdfunders, vrijwilligers, sub-

sidiegevers en sponsors rond door de ten-

toonstelling en sloten we af met een heuse 

veiling via Catawiki, waarvan de opbrengst 

ging naar fotograaf Gijsbert Hanekroot. 

Tentoonstelling We built this city on Rock and Rol
15 oktober 2020 t/m 14 november 2021 

We built this city on Rock and Roll, tijdens West Beach Film Festival, 
foto: Odessa DC 
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Tentoonstellingen

Activiteiten en programma

Tentoonstellingen

In de zomermaanden huisde in het Van 

Eesteren Museum een kleine expositie 

Gispen – WHAT’s in a NAME, naast de 

tijdelijke tentoonstelling We built this city 

on Rock and Roll. Ontwerpen van meu-

belfabrikant Gispen die in de jaren 20 van 

de vorige eeuw begon met het maken 

van functioneel meubilair en lampen. Elk 

ontwerp kreeg een eigen productnummer, 

maar de uitzonderlijke ontwerpen kregen 

vaak ook een bijzondere bijnaam, zoals de 

Spinnekoplamp, de Morrisstoel en de Mug. 

De tentoonstelling toonde originele col-

lectiestukken afkomstig uit het depot van 

Stichting Gispen Collectie en het depot 

van de Rijksdienst voor het Cultureel Erf-

goed. Stukken met zo’n sterk ontwerp en 

tijdloze kwaliteit dat vele ervan nog steeds 

in omloop zijn.

In 2021 bestond Leergemeenschap Spring 

High in Slotermeer vijf jaar. Met een lus-

trumboek en een kleine tentoonstelling in 

het Van Eesteren Museum werd dit heuge-

lijke feit gevierd. De tentoonstelling Spring 

High toont kunstwerken die zijn gemaakt 

door leerlingen van Spring High. Samen 

met kunstdocent Jantien Jongsma maak-

ten zij tekeningen op papier met verschil-

lende materialen, zoals kleurpotlood en 

houtskool. Daarnaast maakten zij ook een 

lustrumboek, te koop in de museumwinkel. 

Het Van Eesteren Museum was vereerd om 

werk van jonge makers en kunstenaars uit 

de buurt in het museum te presenteren in 

de tentoonstelling Spring High. Een deel 

van de kunstwerken werd in New Metropo-

lis tentoongesteld.

Tentoonstelling Gispen – WHAT’s in a NAME
8 juli t/m 19 september 2021

Tentoonstelling vijf jaar Spring High 
1 t/m 10 oktober 2021 

Tentoonstelling Spring High 
foto: Van Eesteren Museum 

Tentoonstelling Gispen - WHAT’s in a NAME
foto: Van Eesteren Museum
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Tentoonstellingen

Het Van Eesteren Museum toonde de 

tentoonstelling the NEXT generation EXPO 

met handgemaakte design tafels van 

jonge studenten van het Hout- en Meubi-

leringscollege uit Amsterdam Nieuw-West. 

De 18 tafels in de tentoonstelling zijn (hand)

gemaakt van materialen als hout, glas en 

staal en zijn daardoor eenvoudige, luchti-

ge en functionele objecten. Elk ontwerp is 

uniek en geïnspireerd op een ontwerp naar 

keuze uit de hiervoor genoemde tentoon-

stelling over Gispenmeubels en -ontwer-

pen. Herkenbare Gispenmeubels, zoals de 

functionele Dukdalf Tafel, de onverwoest-

bare Dombo mok en de iconische salonta-

fel de Mug, waren een inspiratiebron voor 

de jonge studenten. 

Om tijdens de lockdownperiodes zichtbaar 

te blijven maakte het museum meerdere 

gele posters om rondom op de ramen van 

het paviljoen te hangen. Op deze manier 

konden het digitale programma, zoals de 

podcast Wandkunst Want Kunst!, een item 

met thuismuseum en de reeks ‘Object van 

de Maand’ onder de aandacht gebracht 

worden. Dit leverden veel extra ‘buiten’ 

bezoekers op. En hield onze binding met 

bezoekers in stand. 

Tentoonstelling the NEXT generation EXPO
2 december 2021 t/m 9 januari 2022 

Voorjaar 2021, Raam postercampagne

Activiteiten en programma

Overige activiteiten en projecten 

Tentoonstelling the NEXT generation EXPO 
foto: Van Eesteren Museum 

Postercampagne
foto: Van Eesteren Museum
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In 2021 werkte het museum aan de afron-

ding van het project Wonen op hoogte 

samen met de eerder ingestelde werk-

commissie bestaand uit een interdiscipli-

nair team van vijf ontwerpers. Een ‘derde 

commissie hoogbouw’ onderzocht de 

kwalitatieve aspecten van Wonen op hoog-

te. De werkcommissie Wonen op hoogte 

verkende de voor- en nadelen van wonen 

op hoogte binnen de huidige woningbouw-

opgave. Hun verkenning leidde tot het 

pleidooi om hoogbouw als een gebieds-

ontwikkeling in te zetten. Het Van Eesteren 

Museum was – in samenspraak met de 

leden van de werkcommissie – uiteindelijk 

verantwoordelijk voor de vertaalslag van 

de ateliers en geoogste inzichten naar een 

publicatie en/of manifest. 

Tastbare resultaten van de werkcommissie 

zijn een manifest en digitale publicatie. Zij 

namen daarbij de belangrijkste aanbe-

veling als leidraad: bezien hoogbouw als 

gebiedsontwikkeling. Een geschiedenis 

van de hoge woningbouw in de hoofdstad 

werd gevolgd door een analyse van vijf 

gebieden waar nu hoogbouw wordt gere-

aliseerd. Bekijk hier de resultaten van het 

onderzoek Wonen op hoogte. 

Wonen op hoogte 

Activiteiten en programma

Overige activiteiten en projecten 

Wonen op hoogte 
omslag: Baba  Anousch

Op 21 oktober 2021 trapte het Van Eesteren 

Museum tijdens het VEG# 77 het project 

Groene Helden af. De aanleiding voor het 

project is de door de gemeenteraad van 

Amsterdam ingestelde Groenvisie 2020-

2050 een leefbare stad voor mens en dier. 

De grote vraag is hoe de ambities die in de 

Groenvisie verwoord staan verwezenlijkt 

kunnen worden, zeker in een tijd waarin 

het schuurt en er financiële zorgen zijn. 

De coronapandemie heeft echter wel 

laten zien hoe vitaal belangrijk de parken 

en de groene openbare ruimtes zijn voor 

inwoners van de stad. Tegelijkertijd staat 

de groene ambitie soms ook op gespan-

nen voet met de andere ambities die ons 

stadsbestuur heeft, onlangs vastgesteld in 

de nieuwe omgevingsvisie.

  

Het programma Groene Helden bestaat 

uit een lezingenreeks, een tentoonstelling 

Honderdduizend bomen en een bos van 

draad, workshops en buitenactiviteiten. 

Kortom, het groen en groene helden van 

Amsterdam in de spotlights. Met Bloei & 

Groei, De Wilde Chefs, Fruittuin van West, 

Het Amsterdamse Bos, Sprinklr en 

MijnStadstuin werd bovengenoemd pro-

gramma georganiseerd. 

Het museum vraag aandacht voor het 

belang van groen voor de stad en Amster-

dammers, bedrijven en instellingen, en wil 

hen inspireren en uitdagen ook een Groene 

Held te worden. Het programma loopt door 

in 2022. 

Groene Helden Amsterdam 

Activiteiten en programma

Overige activiteiten en projecten 

Groene helden, foto’s Goeie Ouwe Koeien
beeldbewerking: Baba Anousch 
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Overige activiteiten en projecten 

Van Eesteren Museum consolideert en professionaliseert

Van het AFK ontvingen we eind 2020 een 

incidentele ontwikkelsubsidie, zodat we 

ons konden en kunnen voorbereiden op 

een sterke comeback met activiteiten 

waarmee het museum zich stevig kan po-

sitioneren in het perspectief van de doelen 

die we in 2020 in een ondernemingsplan 

voor de komende vier jaar formuleerden. 

Tegen deze achtergrond zochten we 

contact met bewoners en partijen in een 

buurt waar een ontwikkeling gaande 

was en waar de ‘vernieuwing’ nu wordt 

opgeleverd. Al sinds 2000 is Amsterdam 

Nieuw-West het grootste stedelijke ver-

nieuwingsgebied in Europa, en sinds die 

tijd is er heel wat vernieuwd en veranderd. 

Die vernieuwing is ‘Ter Plekke’ geïnventa-

riseerd. In recent gereed gekomen buurten 

als de Staalmanpleinbuurt, de Dudok- en 

Bakemabuurt, Laan van Spartaan en het 

buitenmuseum in Slotermeer gingen we 

samen met onderzoekers (Nio Stedelijk 

Onderzoek, MUST) in gesprek met be-

woners en stakeholders. Dat resulteerde 

in nieuwe samenwerkingspartners (BPD 

Ontwikkeling, De Alliantie) en het leerde 

ons dat het aanzicht en de demografie 

van de buurten sterk veranderd zijn door 

alle nieuwbouw. In delen van Nieuw-West 

is inmiddels sprake van superdiversiteit (er 

is niet langer sprake van een bevolkings-

groep die overheerst). En er zijn ruim 290 

bouwprojecten gerealiseerd waarvan vele 

geëerd werden met nominaties en prijzen. 

We bedachten voor Ter Plekke een nieuwe 

titel, SuperWest, en schreven een plan voor 

een manifestatie in 2022 waarmee we de 

boer op gingen.We startten een verkenning 

voor uitbreiding van het museumcafé, voor 

een terras en een vergunning. De verken-

ning wordt in 2022 voortgezet.  Over deze 

projecten spraken we met de nieuw inge-

stelde programmaraad. En in het kader 

van onze professionalisering werkten we 

ook aan ons netwerk. 

Activiteiten en programma

Overige activiteiten en projecten 

Museumnacht Amsterdam 

We Are Public 

Dit najaar stond het Van Eesteren Muse-

um in het teken van Indorock! Samen met 

indorockers uit de buurt maakten we mu-

ziek. Riboet Verhalenkunst haalde verhalen 

op onder bezoekers over hun eerste dagen 

in Amsterdam Nieuw-West. Bekijk hier de 

aftermovie. 

Op de valreep organiseerde het Van Ees-

teren Museum samen met We Are Public 

in december twee woningbezoeken met 

audiotour. Het Van Eesteren Museum ziet 

dit als een nieuwe try-out, om via een mooi 

platform programma aan te bieden. 

Kookworkshop tijdens Museumnacht Amsterdam 
foto Victor Wennekes

Kaart uit project SuperWest, overzicht van ruim 290 bouwprojecten in de afgelopen 20 jaar
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Wethouder Marjolein Moorman met schooldirecteur Camyre De Adelhart Toorop en leerling Mano 
foto: Van Eesteren Museum 

Tekening door docent en kunstenaar Jantien Jongsma van Spring High

Activiteiten en programma

Educatie 

Schoolbezoeken 

Lustrum jubileum Spring High 

2021 was ondanks corona een druk jaar 

voor het educatieteam. Vanaf de herope-

ning van het museum op 10 juni 2021 wer-

den diverse klassen en scholen ontvangen, 

jong en oud. In juni 2021 trapte groep vijf 

van de Eerste Openluchtschool af. Daar-

na volgden zes groepen van Spring High 

in augustus, studenten van het Hout- en 

Meubileringscollege in september, studen-

ten van de Hogeschool van Amsterdam 

Built Environment in september, Hoge-

school Windesheim, Amstelveen College en 

de School van Journalistiek, alle in oktober. 

Twee schoolbezoeken waren vruchtbaar 

en leidden tot nieuwe samenwerkingen in 

de buurt. 

Het Van Eesteren Museum wil graag een 

open huis zijn voor scholen in de buurt, 

daarom werkten wij in het najaar met 

Spring High samen om hun lustrumjaar te 

vieren. In het museum werd een tentoon-

stelling getoond, gemaakt door de leer-

lingen van Spring High. Daarnaast was er 

ook een grote bijeenkomst voor schoolbe-

sturen, docenten en ouders georganiseerd 

en was de wethouder onderwijs Marjolein 

Moorman aanwezig. 
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Educatie 

Tentoonstelling the NEXT generation EXPO 

Begin september 2021 waren de studenten 

van het Hout- en Meubileringscollege te 

gast in het museum. Voor het vak Creatief 

Vakman bezochten zij het paviljoen, het 

buitenmuseum, de jaren 50 museumwo-

ning en de tijdelijke tentoonstelling GISPEN 

– WHAT’s in a NAME waarin designmeube-

len van Gispen met bijzondere bijnamen 

de hoofdrol speelden. In samenwerking 

met het HMC werd een educatief program-

ma op maat samengesteld. Een belangrijk 

onderdeel van dat programma was de 

opdracht: ontwerp een tafel geïnspireerd 

op meubelen van Gispen uit de tentoon-

stelling GISPEN – WHAT’s in a NAME. De 

resultaten van deze opdracht, 18 design ta-

fels, leidden tot een nieuwe tentoonstelling 

the NEXT generation EXPO, waarin de zelf 

uitgevoerde ontwerpen van deze nieuwe 

generatie meubelmakers centraal stonden.

Activiteiten en programma

Educatie 

Studenten richten expo in met het Van Eesteren Educatieteam 
foto: Van Eesteren Museum

Basis op orde

Educatieve speelkaarten

Het educatieteam werkt sinds 2021 aan 

het op orde brengen van de basis, door het 

educatieve programma te verbeteren. In 

het verlengde van deze gedachtegang zijn 

in 2021 twee belangrijke subsidies aange-

vraagd en gehonoreerd. Met de ene subsi-

die werden acht educatieve speelkaarten 

ontwikkeld, de andere subsidie maakte 

het vervaardigen van een educatief intro-

ductiefilmpje over Cornelis van Eesteren 

mogelijk. 

Vanwege de lockdowns en de corona-

maatregelen was het uitvoeren van veel 

educatief programma niet mogelijk, daar-

om ontwikkelde het Van Eesteren Muse-

um een nieuw product om jonge kinderen 

te bereiken: Speelkaart - Speel (er) mee! 

Zoek je Aldo. De speelkaarten zijn inzet-

baar als educatief programma tijdens een 

schoolbezoek, workshop en ook online. In 

totaal zijn er acht speelkaarten gemaakt, 

waarin 8 speeltoestellen van architect Aldo 

van Eyck worden belicht. Het doel van de 

speelkaarten is jonge kinderen in deze 

tijd te motiveren om zelf (buiten) te gaan 

spelen, kinderen (en volwassenen) kennis 

te laten maken met de ontwerpen van Aldo 

van Eyck, creativiteit en fantasie te stimu-

leren, en aanbod te ontwikkelen voor jonge 

kinderen. 

Mouna en Milan, 
speelkaarten, 
beeld: Baba Anousch. 
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Educatie 

Om het achtergrondverhaal van steden-

bouwkundige Cornelis van Eesteren beter 

te vertellen maakt het Van Eesteren Muse-

um een kort introductiefilmpje: een ani-

matie over Cornelis Van Eesteren, het idee 

van ‘licht, lucht en ruimte’, en de totstand-

koming en bijzondere kenmerken van 

het beschermd stadsgezicht Slotermeer 

en Amsterdam Nieuw-West (onderdeel 

AUP-gebied). Het filmpje is gericht op kin-

deren (groep 5-8 basisonderwijs) en jon-

geren, vooral zij die in Nieuw-West wonen 

en/of naar school gaan. Inzetbaar tijdens 

educatieve programma’s in het muse-

um, online of op locatie. Met een verkorte 

versie willen we straks de publiciteit op-

zoeken. Het introductiefilmpje ondersteunt 

het educatieteam dat volledig bestaat 

uit vrijwilligers en is door het Themafonds 

Erfgoedvrijwilligers gehonoreerd. Het voor-

werk werd grotendeels in 2021 gedaan, in 

2022 wordt het filmpje afgerond. 

Funfact: het educatiefilmpje wordt vorm-

gegeven door het achternichtje van Van 

Eesteren, Manouk van Eesteren. 

Introductiefilmpje over Van Eesteren 

Behalve door de groepen van Spring High 

in augustus en oktober, en het Amstel-

veen College in oktober, werd het museum 

ook bezocht door studenten uit het ho-

ger onderwijs. Studenten van het eerder 

genoemde Hout- en Meubileringscollege, 

van de Hogeschool van Amsterdam, de 

Hogeschool Windesheim en de School voor 

Journalistiek wisten ons ook te vinden en 

brachten een bezoek aan het paviljoen, de 

tentoonstelling en het buitenmuseum. 

Hoger onderwijs

Activiteiten en programma

Educatie 

Impressieschetsen introductiefilmpje
beeld: Manouk van Eesteren

Bijeenkomst in het museum 
foto: Van Eesteren Museum
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Audiotour 
In 2021 kreeg de museumwoning een flinke 

update. Dankzij het Prins Bernhard Cul-

tuurfonds was er de mogelijkheid om een 

audiotour te ontwikkelen voor de museum-

woning. Een belangrijk doel was om de mu-

seumwoning toekomstbestendig te maken. 

Met een audiotour is het gemakkelijker om 

kleine groepjes bezoekers na elkaar toe te 

laten, in plaats van grote groepen in een 

keer tegelijk. Ook maakt een audiotour het 

mogelijk om toch bezoekers te ontvangen, 

wanneer woninggidsen niet beschikbaar 

zijn. De audiotour is bovendien als boe-

king ook aan te bieden aan groepen. Het 

kunnen inzetten van de audiotour maakt 

het aanbieden van een bezoek aan de 

museumwoning minder afhankelijk van de 

aanwezigheid van speciaal hiervoor inge-

werkte woninggidsen. 

Kennisborging
Een ander belangrijk doel om de audiotour 

te ontwikkelen was het vastleggen en digi-

taliseren van kennis van de woninggidsen. 

De actieve groep vrijwilligers, betrokken bij 

het Van Eesteren Museum, beschikt over 

een schat aan informatie en persoonlijke 

herinneringen uit de jaren 50 en 60 en de 

buurten Slotervaart en Geuzenveld. Dit 

type oral history is dankzij die vrijwilligers 

een unieke bron van informatie voor het 

Van Eesteren Museum, maar deze situa-

tie is kwetsbaar, want afhankelijk van de 

persoonsgebonden kennis van de vrijwil-

ligers. Door het audiotour project uit te 

werken konden we in gesprek gaan met de 

woninggidsen. We namen interviews af en 

konden hun persoonlijke verhalen opslaan. 

Als quotes zijn ze verwerkt in de audiot-

our. Op deze manier is de audiotour een 

mix van historische feiten en persoonlijke 

anekdotes geworden. 

 

Nieuw fris jasje 
De lockdown gaf ons ook de tijd om de 

woning zelf flink op te frissen. De ontvang-

struimte werd opnieuw wit geschilderd en 

de stoelen 100a en 100b van Coen de Vries 

vonden hier hun nieuwe onderkomen. De 

opslagruimte op de benedenverdieping 

werd opgeruimd en omgebouwd tot kan-

toortje met een vast bureau, waar gewerkt 

kan worden.

 

Object van de Maand 
In samenwerking met Zakka Stories - in de 

persoon van Lisa Hardon, ook coördinator 

museumwoning - beschreef het Van Ees-

teren Museum 12 Objecten van de Maand. 

Van deze objecten, waarvan enkele ook 

opgenomen zijn in de audiotour, wordt uit-

gebreide achtergrondinformatie gegeven: 

ontwerper, ontwerpjaar, gebruik of een 

verhaal of aardig/grappig weetje. 

Lees alle objecten hier terug! In 2022 gaat 

het museum door met het ontsluiten van 

de objecten en het delen van kennis op een 

laagdrempelige manier.

Activiteiten en programma

Museumwoning 

Audiotour in de museumwoning 
foto: Van Eesteren Museum
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In oktober 2020 werd het Van Eesteren 

Museum officieel opgenomen in het Muse-

umregister Nederland. Daarmee is het Van 

Eesteren Museum een erkend museum. Na 

de registratie is het museum lid geworden 

van de Museumvereniging en begin 2021 

zijn wij ook toegetreden bij de Museum-

kaart. Bij de heropening (na vijf maanden 

sluiting vanwege lockdown) op 10 juni 2021 

konden wij dit heugelijke feit in het bijzijn 

van de wethouder Kunst & Cultuur Tou-

ria Meliani extra feestelijk vieren met de 

symbolische start van de Museumkaart 

in ons museum! Sinds juni hebben wij veel 

Museumkaarthouders ontvangen aan de 

Sloterplas.

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. Sinds de audit door Muse-

umregister – die wij met glans doorston-

den – voldoet het museum aan alle criteria 

en gaat het op een verantwoorde en een 

op de toekomstgerichte wijze om met de 

eigen collectie, bedrijfsvoering en publiek.

Museumorganisatie

Museumregistratie/ Museumkaart  

Museumorganisatie

Collectievorming & Schenkingen 

Ook in dit  tweede coronajaar was het 

lastig om actief schenkingen aan te ne-

men en zijn de maandelijkse schenkings-

spreekuren nog steeds on hold gezet. Via 

de website en nieuwsbrieven kunnen wij 

selectief en gericht de wishlist van objec-

ten kenbaar maken.

Een mooie parel wisten we aan onze col-

lectie toe te voegen in de vorm van een 

vroege variant van het Cleopatra Bed van 

Auping. In februari was het bed meteen het 

Object van de Maand. Lees hier het hele 

verhaal. 

Wethouder Kunst en Cultuur Touria Meliani tijdens de heropening van het museum 
foto: Joost Bataille

Schenker met bijzondere schenking
foto: Van Eesteren Museum
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Sinds de heropening van het museum heb-

ben we ons gericht op het verder promoten 

van de museumwoning, om zoveel mogelijk 

bezoekers te ontvangen. De praktische 

uitvoering hiervan is soms lastig vanwe-

ge een (te) beperkt aantal woninggidsen. 

De bestaande groep is heel goed en be-

trokken, maar kan uitbreiding van enkele 

gidsen gebruiken. Ook voor de audiotour 

zijn gidsen nodig om de deur te openen en 

bezoekers te verwelkomen. Dus enerzijds 

hebben we er een goede nieuwe manier 

bij om het verhaal van Goed Wonen in de 

jaren 50 te ontsluiten, anderzijds blijft de 

bezetting een punt van aandacht.

Gidsen

Museumorganisatie

Om de locaties van het Van Eesteren Mu-

seum beter onder de aandacht te brengen 

hebben we een (zowel papieren als digi-

tale) flyer ontwikkeld en adverteren we op 

een commerciële verhuursite. Ook op de 

website bieden wij onze verhuurmogelijk-

heden beter aan.

Het aantal gemeenten, bedrijven, orga-

nisaties en particulieren die het Van Ees-

teren Museum weten te vinden voor een 

speciale wandeling, boekpresentatie, vie-

ring, voorstelling of ander evenement is het 

afgelopen jaar toegenomen. Helaas kon-

den veel boekingen geen doorgang vin-

den in verband met de lockdowns. In 2021 

verwelkomde - en verzorgde - het museum 

wel twee heel bijzondere boekingen: we 

waren stemlocatie voor de Tweede Kamer-

verkiezingen en de Van Rossems kwamen 

bij ons een televisie uitzending opnemen.

Gebouw, boekingen, café

De Van Rossems op bezoek 
foto: Van Eesteren Museum

Tweede kamerverkiezingen tijdens lockdown 
foto: Van Eesteren Museum 
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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 Amsterdam Nieuw-West, middels 

informatievoorziening, activiteiten en eve-

nementen. Communicatie is hiervoor 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 

samen met de directeur aan de communi-

catie van het museum: het vullen en on-

derhouden van de eigen website en de (so-

ciale) media Facebook, Twitter, Instagram 

en YouTube, en het opstellen, creëren en 

verspreiden van de eigen externe digitale 

nieuwsbrief, persberichten, folders, flyers, 

posters en andere uitingen. Deze midde-

len werden in 2021 breed ingezet rondom 

belangrijke gebeurtenissen en momenten 

voor het museum. Waaronder de tentoon-

stellingen We built this city on Rock and 

Roll en Gispen – WHAT’s in a NAME en de 

daarbij horende Van Eesteren Gesprekken 

en workshops door het educatieteam die 

konden plaatsvinden.

Het Van Eesteren Museum is succesvol 

in zijn communicatie. Nieuws uit, en de 

activiteiten van, het Van Eesteren Museum 

zijn in 2021 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, Nou-

veau, MuseumTijdschrift, het Parool, AT5, 

SaltoTV, Radio NH, Uitkrant Amsterdam, 

I Amsterdam-website, Westerpost, De 

Westkrant, CreAmClub, DagjeWeg, Even-

si, whichmuseum, What’sOnAdvisor en 

Tripadvisor. 

Publicaties en media-aandacht die eruit 

sprongen waren de brede aandacht in 

diverse media voor de tentoonstelling We 

Museumorganisatie

Communicatie, marketing, pr en bezoekers

Van Eesteren Museum en communicatie

Activiteiten en programma

Museumwoning 

Instagramkanaal 
foto: Van Eesteren Museum 
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Communicatie, marketing, pr en bezoekers

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 goed 

drukbezocht. In 2021 had de website 85.000 

paginaweergaven en 38.000 unieke be-

zoekers. Opvallend is dat we minder unie-

ke online bezoekers hadden dan in 2020, 

maar meer paginaweergaven. Per bezoe-

ker is er dus meer op de website rondge-

keken. Dat is iets minder dan in 2020 toen 

had de website 113.000 paginaweergaven. 

Het aantal bezoeken aan de website is 

daarmee gedaald, wat is te verklaren door 

de sluiting van het museum en het afgelas-

ten 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 2021 

zijn er via dit systeem 1.901 tickets geboekt, 

met een omzet van 7.127 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 

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 2021 waren dat er 3.711. Opnieuw meer 

dan in het voorgaande jaar 2020, toen 

built this city on Rock and Roll met foto’s 

van Gijsbert Hanekroot en de tentoonstel-

ling Gispen – WHAT’s in a NAME. Ook was 

er aandacht voor de heropening van het 

museum in juni 2021 en de opname in het 

Museumregister als bevestiging van de 

museumstatus. Daarnaast was er in vak-

media aandacht voor de actie Juli - Iconic 

Houses Maand 2021 waaraan het Van Ees-

teren Museum een van de tien deelnemers 

is. In de nazomer ging ook het door Iconic 

Houses tweejaarlijks georganiseerde con-

gres los. Een internationaal congres gewijd 

aan de bijzondere woningen in Europa 

waarin de digitale modules Pioneers of the 

Dutch Modern House alle Iconic Houses in 

Nederland, waaronder onze museumwo-

ning, tot onderwerp had. Ook werd de 

museumwoning opgenomen in de  Engelse 

publicatie Modernist Escapes van auteur 

Stefi Orazi, uitgever in Engeland: Prestel, 

met gebruik van onze foto van Adelheid 

Vermaat.  

Museumorganisatie

Communicatie, marketing, pr en bezoekers

dat er 3.574 waren. De digitale mailingen 

worden over het algemeen goed gelezen 

en zijn effectief. Ze hebben een zogeheten 

conversiepercentage van ongeveer 50% 

en zorgen bijvoorbeeld bij de Van Eesteren 

Gesprekken voor de helft van de ticketver-

koop en reserveringen.

Facebook, Twitter en Instagram worden 

ingezet om lezers te informeren over onze 

activiteiten en over aan het museum 

verwante onderwerpen als architectuur, 

erfgoed en de tuinsteden. Daarmee wor-

den ze naar onze website bewogen voor 

meer informatie en het reserveren van 

tickets. Twitter wordt ook gebruikt voor het 

live verslag doen aan 2.390 volgers van 

gesprekken, openingen en evenementen in 

het museum.

De Facebook-pagina van het museum had 

in 2021 3.009 likers en 3.207 volgers. Een 

kleine stijging ten opzichte van 2020 toen 

het museum 2.936 likers had. Het aantal 

volgers groeit vooral organisch, wij maken 

sporadisch gebruik van betaalde adver-

tenties. De pagina bereikt per maand on-

geveer 6.000 mensen en per maand wordt 

er gemiddeld 1.800 keer op berichten ge-

klikt en gereageerd. Op Facebook worden 

er dit jaar 94 berichten geplaatst, met per 

bericht een bereik van 300 tot 2.600 men-

sen. Ook werden er 24 events geplaatst 

waarmee wij 5.600 mensen hebben bereikt.

De Twitter-pagina van het museum heeft 

2.390 volgers in 2021, een kleine daling ten 

opzichte van 2020, 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 

heeft 87 tweets verstuurd waarmee - mede 

door retweets - per tweet zo’n 2.400 tot 

15.000 twitteraars worden bereikt. In 2021 

hebben we de activiteiten van het museum 

ook meer gepromoot via de sociale kana-

len van Instagram met 120 berichten (762 

volgers), van LinkedIn (298 volgers) en van 

Google Mijn Bedrijf.

Mede dankzij alle communicatie-inspan-

ningen en media-aandacht hebben in 

2021 bijna 6300 fysieke bezoekers het 

museum bezocht in de 25 weken dat we 

dit jaar open waren. Dat laat, wanneer de 

lockdowns worden meegenomen, een stij-

ging zien ten opzichte van eerdere jaren. 

Tegelijkertijd is het reëel een daling ten 

opzichte van pre corona jaren, maar stemt 

niet ontevreden. De meeste bezoekers 

bezochten een van de tentoonstellingen 

in het Van Eesteren Paviljoen, het binnen-

museum. Daarnaast trokken de reguliere 

wandeling door het buitenmuseum en het 

reguliere bezoek aan de museumwoning 

samen veel bezoekers. Met onze digitale 

uitingen en producten hebben we 25.000 

bezoekers weten te interesseren. 

Bezoekersaantallen
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BEDRAGEN IN EUR    31/12/2021 31/12/2020

ACTIVA    
Materiële vaste activa    0 0

Vorderingen    45.077 32.844

Liquide middelen    208.067 113.728  

  

totaal    253.144 146.572
       

PASSIVA   
Eigen vermogen    28.007 33.031

Voorzieningen    21.857  15.905

Crediteuren    3.860 278

Kortlopende schulden    199.420 97.358

totaal    253.144 146.572

Jaarcijfers 2021

BALANS PER 31 DECEMBER 2021 (na resultaatbestemming)

Interieur Van Eesteren Paviljoen
foto: Marcel van der Burg 



5352
BEDRAGEN IN EUR    2021 2020

BATEN       

Opbrengsten museum     41.655 54.439

Donaties     1.034 13.012

Bijdrage EFL     56.500 61.000

Bijdragen uit private middelen     34.723 11.250

Bijdragen uit publieke middelen     189.868 144.320  

     

Totaal    323.780 284.021

LASTEN       

Beheerlasten personeelskosten      105.674 99.771

Beheerlasten materiële lasten     47.137 44.977

Activiteitenlasten personeelskosten    86.344 20.985

Activiteitenlasten materiële lasten    89.649 121.555

Totaal    328.804 287.288
       

Saldo baten en lasten    -5.024 -3.267
      

FINANCIëLE BATEN EN LASTEN    0 0

BIJZONDERE BATEN EN LASTEN    0 0

EXPLOITATIERESULTAAT    -5.024 -3.267
       

Mutatie bestedingsreserve     0 0 
      
Mutatie algemene reserve     -5.024 -3.267 

Jaarcijfers 2021 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

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

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

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

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

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

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

Waarderingsgrondslagen 
 
Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa worden gewaar-
deerd tegen historische kostprijs vermin-
derd met lineaire afschrijvingen gebaseerd 
op verwachte economische levensduur. 
 
Vorderingen 
De vorderingen worden opgenomen tegen 
de actuele waarde en vervolgens gewaar-
deerd tegen de geamortiseerde kostprijs. 
De actuele waarde en de geamortiseerde 
kostprijs zijn gelijk aan de nominale waar-
de. Noodzakelijk geachte voorzieningen 
voor het risico van oninbaarheid zijn hier-
op in mindering gebracht. 
 
Overige activa en passiva 
Alle overige activa en passiva in de ba-
lans worden gewaardeerd tegen nominale 
waarde. Indien niet anders vemeld in de 
toelichting staan deze vrij ter beschikking 
van de stichting. 
 
Bestedingsreserves 
De bestedingsreserves zijn door het be-
stuur gevormd voor een specifiek doel, 
waarvan de bestedingen in komende jaren 
plaats zullen vinden. 
 
Baten en lasten 
Voor de exploitatie is het stelsel van baten 
en lasten toegepast. Dit stelsel houdt in dat 
het jaar waarin de prestaties zijn verricht 
bepalend is voor de toerekening van de 
baten en lasten aan het betreffende ver-
slagjaar, ongeacht of zij tot ontvangsten of 
uitgaven hebben geleid in het verslagjaar. 
 

Financiële verantwoording 
Stichting Van Eesteren Museum
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2021 was wederom in alle opzichten een 

bijzonder jaar voor het Van Eesteren 

Museum, zeker ook in financieel opzicht. 

Door de maatregelen van de Rijksoverheid 

was het museum de eerste vijf maanden 

van 2021 gesloten, waardoor geplande 

programmering werd uitgesteld, de lopen-

de expositie werd verlengd en nieuw op 

te starten projecten vertraging hadden. 

Bezoekers werden door de coronamaat-

regelen niet aangemoedigd om erop uit te 

gaan, maar gelukkig wisten zij ons in de 2e 

helft van 2021 wel weer te vinden!

We zijn er gelukkig in geslaagd het jaar 

met een beperkt negatief financieel resul-

taat af te sluiten. Dat is mede te danken 

aan de coronanoodsteun die de gemeente 

Amsterdam verleende. Hieronder een aan-

tal bijzonderheden:

•  Van diverse fondsen en de overheid is 

coronasteun ontvangen voor de te-

genvallende inkomsten in verband met 

sluiting als gevolg van de epidemie en 

voor bijzondere digitale producten en 

ontsluiting van de collectie.

•  Zo konden wij met bijdragen van het 

Kickstart Cultuurfonds operationele 

aanpassingen doen met betrekking tot 

1,5 meter afstand en konden wij online 

educatief materiaal ontwikkelen.

•  Wij ontvingen tweemaal een bijdrage 

van het Themafonds Erfgoedvrijwilligers 

van het Cultuurfonds om samen met 

vrijwilligers de Audiotour voor de Muse-

umwoning te ontwikkelen en een educa-

tieve animatiefilm te maken (lancering 

voorjaar 2022).

•  Het Mondriaan Fonds maakte met de 

coronaregeling medewerkers collec-

tiebeleid mogelijk dat wij een van onze 

medewerkers voor een periode van 

anderhalf jaar kunnen behouden. 

•  Tot slot ontvingen wij steun van de 

gemeente Amsterdam in de vorm van 

Noodsteun (fase 3 en 4) voor het weg-

vallen van inkomsten vanwege corona 

en gedwongen sluiting.

•  Daarnaast ontvingen wij een incidentele 

subsidie van het AFK voor professionali-

sering van de organisatie.

Het hoge liquiditeitssaldo op de balans is 

te verklaren door vooruit ontvangen bij-

dragen voor het project SuperWest (2022) 

en diverse subsidies (Mondriaan Fonds, 

AFK, FCP) voor projecten die in 2022 en 

2023 worden uitgevoerd.

Ondanks de lange sluiting van 25 weken 

hebben we verhoudingsgewijs meer be-

zoekers ontvangen dan voorgaande jaren; 

dat is mede toe te wijzen aan de toetreding 

tot de Museumkaart.

Over het jaar 2021 is de financiële schade 

beperkt gebleven, het verlies van € 5.021 

is aan de Algemene Reserve onttrokken. 

De grootste afwijkingen ten opzichte van 

de begroting waren de lagere eigen op-

brengsten, met name veroorzaakt door de 

sluiting van het museum. De te verwachten 

extra inkomsten van sponsors en meerde-

re structurele subsidiegevers zijn vanwege 

de coronacrisis niet geheel gerealiseerd. 

Het geplande sponsordiner moest tot 

tweemaal toe worden uitgesteld vanwege 

de lockdowns. Deze sponsormiddag orga-

niseren we in het voorjaar van 2022. Ge-

lukkig heeft de gemeente Amsterdam met 

het Noodsteunpakket het verschil in de 

gemiste opbrengsten weten te dekken. En 

steunden ook enkele andere fondsen met 

coronaregelingen in de vorm van financië-

le bijdragen.

Financiële toelichting

Toelichting op de cijfers Toelichting op de cijfers

Het bestuur en directie danken dan ook 

alle subsidieverstrekkers, in het bijzonder 

Stadsdeel Nieuw-West, Gemeente Amster-

dam, de EFL-Stichting, het AFK, het Mond-

riaan Fonds, Stimuleringsfonds voor de 

Creatieve Industrie en sponsoren als Patkel, 

Kondor Wessels Amsterdam, SBB Ontwik-

kelen en Bouwen, UBA Bouw, Van Wijnen, 

Wonam, Woonhave, Zadelhoff Beheer, 

donateurs, en vooral de vrijwilligers die het 

Van Eesteren Museum een warm hart toe-

dragen.

Effecten coronapandemie en toekomstperspectief

Op moment van schrijven van het jaarver-

slag leven we nog altijd in onzekere tijden 

vanwege het rondwaren van COVID-19. 

De aanhoudende onzekerheid door de 

coronapandemie vraagt het uiterste van 

musea. Zo was ook het Van Eesteren Muse-

um conform rijksoverheidsbeleid 25 weken 

gesloten in 2021. Deze gedwongen sluiting en 

de opgelegde beperkingen na heropening 

hadden voelbare effecten, zowel financi-

eel als organisatorisch. Zo ervaarden we 

moeilijkheden om de minimale bezetting te 

realiseren, vooral bij vrijwilligers uit risico-

groepen. Vragen over hoe komen de bezoe-

kersaantallen weer op gang en hoe houden 

we de kosten van openstelling haalbaar 

beheersten de bedrijfsvoering. Activiteiten 

en programmering werden uitgesteld of juist 

nogmaals verlengd of in andere vorm aan-

geboden. 

We zijn creatief en inventief en het is goed 

gegaan dit jaar; zo hebben we program-

mering online ingezet, ontwikkelden we 

een online educatieprogramma en waren 

de lezingen via streams te volgen. Met een 

raamposter campagne brachten we het 

Van Eesteren Museum via QR-codes bij de 

bezoekers thuis of op hun mobiele telefoon. 

Zo breidden wij de zichtbaarheid van het 

museum uit en behielden wij de verbinding 

met onze bezoekers.

Wij willen uiteraard de bezoekers in ons ei-

gen huis ontmoeten, en zelf rondleiden in het 

binnen- en buitenmuseum - samen verhalen 

en kennis uitwisselen. Wij gaan ervan uit dat 

dat in 2022 weer kan!

Het is lastig om in te schatten wat het per-

spectief zal zijn voor het komende jaar. 

Begin februari 2022 opent het museum weer 

zijn deuren voor publiek. Het einde van de 

pandemie komt hopelijk meer in zicht. Te-

gelijkertijd zijn bezoekers nog steeds voor-

zichtig en kunnen wij waarschijnlijk ook dit 

jaar nog niet het gewenste maximale aantal 

bezoekers tegelijk ontvangen. We zetten 

samen de schouders eronder en zetten in op 

mogelijke extra inkomsten die gegenereerd 

kunnen worden ten gevolge van de inven-

tiviteit van het museum en het aanspraak 

kunnen maken op rijksregelingen die de 

culturele sector financieel ondersteunen. 

Mogelijke bezuinigingen op inhuurkrachten, 

publiciteit en overige bedrijfskosten, naast 

de goede relatie die het museum heeft met 

de EFL-Stichting, maken het financieel te-

kort hanteerbaar. We blijven ons richten op 

aanvullende (structurele) inkomstenbron-

nen. Met het project SuperWest 2000-2021 

bouwen wij samen met bouwers en stakehol-

ders aan een hopelijk langdurige relatie.

Daarnaast heeft de Stichting Van Eesteren-

museum reserves, die in 2021 voor een klein 

deel aangesproken zijn, waardoor de stich-

ting vooralsnog verwacht dat zij haar basis 

activiteiten in 2022 kan blijven voortzetten.
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