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Foto: Suzanne Blanchard voor Dwars door de buurt

1
Werkgroep Berlage MuseumWoning
Daniël Metz | Zeraja Terluin | Noud Verhave
Amsterdam | oktober 2012

Berlage MuseumWoning
T

r

a

n

s

v

a

a

l

b

u

u

r

t

Verkennend onderzoek naar een

Berlage MuseumWoning
in de Transvaalbuurt

“Het was van principieel belang, dat voortaan de bekwaamste architecten zich zouden wijden aan dit
onderdeel de architectuur [volkshuisvesting], dat in de negentiende eeuw in handen van ondeskundigen
was geraakt. Berlage’s voorbeeld heeft stimulerend gewerkt”.
Uit: Ir. P. Bakker Schut, 50 jaar woningwet 1902-1952, gedenkboek (Alphen aan de Rijn 1952)

Plattegrond Transvaalbuurt (Stadsarchief)

Werkgroep Berlage MuseumWoning
Daniël Metz | Zeraja Terluin | Noud Verhave
Contact
Kunst & cultuurgebouw Tugela85
Tugelaweg 85, 1091VN Amsterdam
berlagemuseumwoning@gmail.com
www.berlagemuseumwoning.nl
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1. introductie
Aanleiding
De Transvaalbuurt mag gezien worden. Dat is het algemene beeld dat vandaag wordt gehoord van stadsdeel, corporaties en bewoners. In de afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in de buurt. En dat is merkbaar. De leefbaarheid is
verbeterd, maar ook de identificatie met de buurt neemt toe. De ontstaansgeschiedenis van de buurt kan daarbij als
inspiratie dienen: de idealistische eerste bewoners, de bijzondere architectuur en de herkomst van de straatnamen.
Wie hier enigszins bekend is, weet dat de Transvaalbuurt veel te bieden heeft. Toch blijft het een onbekend en ondergewaardeerd deel van de stad. Veel Amsterdammers weten de Transvaalbuurt niet eens te vinden. In de publieke
opinie houdt de buurt een slechte reputatie.

Het initiatief
Uit een brainstorm van particulieren en het stadsdeel om de Transvaalbuurt positief onder de aandacht te brengen
is het idee gerezen voor de inrichting van een eigen buurtmuseum. Enerzijds kan zo’n museum de buurt op de kaart
zetten, anderzijds kan het de cohesie onder de bewoners versterken.
Dragers van het initiatief zijn Daniël Metz, cultuurhistoricus en bewoner van de Transvaalbuurt, en Patricia Collette, op
dat moment Strategisch Adviseur bij Stadsdeel Oost. Bij een eerste oriëntatie bleken Stadsdeel Oost en Stadgenoot,
eigenaar van een mogelijke locatie voor het buurtmuseum, positief te staan ten opzichte van de voorgestelde plannen.
De plannen moesten nog wel getoetst worden op behoefte en draagvlak uit de buurt.

De werktitel: Berlage MuseumWoning
Het beoogde buurtmuseum wordt opgedragen aan de weinig bekende rol van architect Berlage bij de huisvesting van
arbeiders. Berlage is vooral bekend van prestigieuze projecten als de Koopmansbeurs en ‘Plan Zuid’ (Rivierenbuurt).
Minder bekend zijn de door hem ontworpen woningen voor de arbeidersklasse in de Transvaalbuurt. Deze woningen
rondom het Transvaalplein zijn van invloed geweest op latere ontwikkeling van de sociale woningbouw. Om deze minder bekende kant van Berlage te laten zien, zou een arbeiderswoning in oorspronkelijke staat teruggebracht kunnen
worden. Daarnaast zou het museum ook een versterkende buurtfunctie moeten vervullen, in de geest van Berlage.

De opdracht
In overleg met Stadsdeel Oost is besloten tot het uitvoeren van een verkennend onderzoek. Het project wordt aangestuurd door een werkgroep bestaande uit bewoners en cultureel-maatschappelijk ondernemers uit de buurt. De
financiering van het project is afkomstig uit de bewonersbudgetten, aangevuld met een bijdrage van het stadsdeel.
De opdracht bestaat uit het organiseren van enkele activiteiten in de buurt om het draagvlak voor de Berlage MuseumWoning (BMW) te meten. De bevindingen worden gepresenteerd in een adviesrapport aan het stadsdeel.

Werkgroep BMW
Voor het onderzoek is een werkgroep opgericht. Deze Werkgroep Berlage MuseumWoning bestaat uit drie personen:
Daniël Metz (projectleider), Noud Verhave (productie en vormgeving) en Zeraja Terluin (planning en communicatie).
In de opstartfase heeft Hanna de Gruijter assistentie verleend.
De betrokken personen brengen elk hun eigen expertise: Daniël Metz [Beltsazar] is cultuurhistoricus en heeft grote
kennis van de geschiedenis van de Transvaalbuurt; Noud Verhave [Moving Arts Project] is kunstenaar en heeft veel
ervaring met community work en creatieve buurtprocessen. Zeraja Terluin is sociaal en cultureel ondernemer en geeft
vorm aan interculturele en multidisciplinaire samenwerking(projecten) in wijken.
Daniël Metz
Beltsazar		
Noud Verhave Moving Arts Project
Zeraja Terluin Zeraja Terluin		

www.beltsazar.nl | info@beltsazar.nl
www.movingartsproject.nl | noud@movingartsproject.nl
www.zeraja.com | contact@zeraja.com
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2. uitgangspunten
2.1 De Transvaalbuurt verdient meer aandacht
In het standaardwerk ‘Geschiedenis van Amsterdam’ (5 delen, 2004-2007) wordt de Transvaalbuurt slechts in enkele
bijzinnen genoemd. Geheel ten onrechte. De geschiedenis van de Transvaalbuurt is uniek in Amsterdam en verdient
meer aandacht. Een buurtmuseum, in welke vorm dan ook, kan dat beperkte beeld corrigeren. Het zichtbaar maken
van de bijzondere kenmerken van de Transvaalbuurt zal tevens bijdragen aan het gevoel van trots en identificatie onder de bewoners. Het zal de onderlinge cohesie ten goede komen.

Doelen van Stadsdeel Oost
In de toelichting bij het ‘Bestemmingsplan Transvaalbuurt’ (19 april 2011) beschrijft Stadsdeel Oost haar doelen ten
aanzien van de Transvaalbuurt als volgt:
‘De Transvaalbuurt is tegenwoordig een cultuurhistorisch waardevol deel van de stad, doordat de ontwikkeling van nieuwe
stedenbouwkundige inzichten (Berlage) indertijd samen zijn gaan met belangrijke volkshuisvestelijke en architectonische vernieuwingen (woningbouwverenigingen, gemeentelijke woningdienst, aantrekken van gespecialiseerde woningbouwarchitecten
als Van Epen, Leliman en Berlage zelf). Dit komt tot uiting in de relatief hoge stedenbouwkundige en architectonische waarderingen op de waarderings- of architectuurordekaarten behorende bij de welstandsnota en in het feit dat een groot aantal
woningbouwcomplexen als monument zijn en naar verwachting nog zullen worden aangewezen’.

Unieke kenmerken
De Transvaalbuurt heeft veel unieke kenmerken, waarmee het zich onderscheidt van de rest van de stad. Die kenmerken zijn cultuurhistorisch van aard, maar ook sociaal-maatschappelijk. Om enkelen te noemen:
- De Transvaalbuurt was een proeftuin voor sociale woningbouw in Amsterdam.
- Een aantal woningbouwverenigingen heeft hier haar oudste woningbezit, waaronder de AWV en Het
Oosten (gefuseerd in Stadgenoot), Patrimonium (nu Rochdale) en de Handwerkers Vriendenkring
(nu Ymere).
- De architectuur is heel divers, met voorlopers van de Amsterdamse School.
- De oorspronkelijke bewoners (jaren ‘10-’40) waren overwegend Joods.
- Het was een uitgesproken ‘rode’ buurt, waar veel prominente socialisten en communisten woonden.
- Tijdens de bezetting diende de buurt als getto, waar Joden werden samengebracht voorafgaand aan hun deportatie.
- De grootstedelijke problematiek is met succes omgezet naar een evenwichtige diverse gemeenschap
met actieve bewoners.
- De gemeenschappelijke buurttuinen op diverse plekken in de buurt zijn een schoolvoorbeeld voor succesvolle burgerparticipatie.

Dubbel jubileumjaar 2013
De ideeën voor een nieuwe impuls voor de Transvaalbuurt vallen samen met het aanstaande 110 jarige bestaan van
de buurt. In 1903 keurde de gemeenteraad het stratenplan goed, dat door architect Berlage was getekende. 2013
heeft nog een eeuwfeest in petto. Honderd jaar eerder werd het Transvaalplein opgeleverd, één van eerste volkshuisvestingprojecten in Amsterdam, wederom ontworpen door Berlage, in opdracht van de Algemene Woningbouw
Vereeniging. Het plein vormde decennia lang het sociale hart van de buurt.
Stadsdeel Zuid heeft plannen om in 2013-2014 het vermaarde ‘Plan Zuid’ van Berlage groots op de kaart te zetten.
Een jaar lang zullen activiteiten worden georganiseerd. De Transvaalbuurt kan daarbij aanhaken. Beide Berlagebuurten
zijn door de Berlagebrug met elkaar verbonden.
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Museum met buurtfunctie
Om de buurt een herkenbare en verbindende plek te geven, wordt gedacht aan een museum met buurtfunctie. Een
museum kan een plek bieden voor exposities en activiteiten. Naast een statische museale invulling, kan deze plek ook
iets bieden ter versterking van de buurt. Mogelijke activiteiten zijn: lezingen, stadswandelingen, debatten, cursussen,
muziekuitvoeringen, etc. De mogelijkheden zijn vooralsnog onbeperkt. Het is zaak de praktische mogelijkheden en de
behoeftes uit de buurt in beeld te krijgen.
In eerste instantie wordt gekeken naar de mogelijkheden rondom het Transvaalplein. Het plein is door Berlage ontworpen en omvat veel cultuurhistorische thema’s die voor een buurtmuseum kunnen worden ingezet. De locatie
heeft ook beperkingen, zoals oppervlak van de woningen en de verscholen ligging. Daarom zal ook worden gekeken
naar alternatieve locaties.

2.2 Verkennend onderzoek
Verkenning van de mogelijkheden
Bij de ontwikkeling van een nieuw project zijn in grofweg drie fasen te onderscheiden:
1. Verkennende fase
2. Realisatiefase
3. Exploitatiefase
De werkgroep BMW richt zich voor dit rapport enkel op de eerste fase: een verkenning van de mogelijkheden, wensen en beperkingen van een museum met buurtfunctie. Een stevige verankering van het project in de buurt is van
wezenlijk belang voor het welslagen van de realisatie- en exploitatiefase.

Doel: inbedden in de buurt
Voor de planontwikkeling van een buurtmuseum staat de versterking van de Transvaalbuurt centraal. Een belangrijk
deel van het verkennende onderzoek is dan ook gericht op het inbedden van dit project in de buurt. Dit inbedden
bestaat uit:
- Het informeren van buurtbewoners over het project.
- Het meten van draagvlak in de buurt.
- Het inventariseren van ideeën, denkbeelden, wensen en plannen.
Uit deze contacten en informatie moet elementen voor een breed gedragen plan voortkomen. Op basis daarvan kan
worden overgegaan tot besluitvorming en realisatie. Het is de bedoeling iets neer te zetten waar de buurtbewoners
(en andere bezoekers) trots op zijn en waar ze graag komen.

Uitwerking
Om tot een breed gedragen plan te komen, is geprobeerd zoveel mogelijk personen en organisaties uit de buurt te
spreken en te informeren. Daarnaast zijn experts op het gebied van organisatie, maatschappij en cultuur benaderd
voor hun kennis en deskundigheid. Voor de verkenning zijn de volgende middelen ontwikkeld en evenementen georganiseerd.
Research: Inventarisatie van buurtmusea in Amsterdam en het theoretisch discours over buurtmusea in het algemeen.
Tevens is onderzoek verricht naar de geschiedenis van de Transvaalbuurt en de impact van Berlage op de buurt en
op het gebied van volkshuisvesting.
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Enquêteren: Op buurtevenementen en voor supermarkten is bewoners naar hun mening gevraagd. Het gaat daarbij
om te informeren over de plannen en het registeren van ideeën die leven in de buurt.
Informatieavond: Een gelegenheid waarbij samen met buurtbewoners wordt gebrainstormd over de mogelijke functies van de BMW.
Evenement op het Transvaalplein: Een gelegenheid om de pleinbewoners te spreken en hun ideeën te horen. Tevens
is het de bedoeling iets leuks aan te bieden als voorproefje van de BMW.
Werkbezoek Museum Het Schip: De Spaarndammerbuurt waar dit museum zich bevindt, toont grote overeenkomsten met de Transvaalbuurt. De ervaring van Het Schip kan tot voorbeeld dienen.
Expertmeeting: Gesprek met deskundigen uit verschillende disciplines (cultuur, beleid, historie, maatschappij), om
advies in te winnen over o.a de inhoud en haalbaarheid van de BMW.
Website: Informatie verstrekken over de plannen voor de BMW. De laatste ontwikkelingen tonen. De online-enquête
beschikbaar stellen.
Stadswandeling: Bewoners en bestuurders laten zien wat de buurt aan cultuurhistorie te bieden heeft. Tevens een
voorproefje van mogelijke activiteiten vanuit de BMW.
Media: Zowel mensen binnen als buiten de Transvaalbuurt informeren over de voorgenomen plannen. Vanwege beperkt budget wordt vooral gebruik gemaakt van free publicity.
In de volgende twee hoofdstukken (3 en 4) worden deze stappen besproken. Eerst worden in kort bestek enkele
theoretisch terreinen verkend: een museum als katalysator voor verandering; verschillende buurtmusea en Berlages
volkshuisvesting als uitgangspunt voor een museum. Het betreft hier slechts een aanzet voor verder onderzoek.
In het daarop volgende hoofdstuk worden de voor dit onderzoek ondernomen stappen en georganiseerde evenementen stuk voor stuk besproken. De resultaten zijn uitgewerkt en overzichtelijk geordend. Aan de hand hiervan
wordt naar een slotconclusie gewerkt.
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3. Theoretisch kader
3.1 Het Bilbao-effect
Musea kunnen een sterke impuls geven aan de stad of gemeenschap waar ze zich bevinden. Dat effect was duidelijk
zichtbaar bij de noordelijke Spaanse stad Bilbao, waar in 1997 een dependance van het Guggenheim Museum werd
geopend. Het futuristische museumgebouw (F. Gehry) en de beroemde collectie zorgden voor een ware metamorfose van de slaperige provinciestad. Niet alleen de toeristische industrie werd in beweging gezet, de hele bevolking
voelde zich gemotiveerd om allerhande initiatieven te ontplooien. De economie bloeide zichtbaar op. Deze werking
van een cultuurinstelling als transformator en katalysator van een hele (stedelijke)economie wordt sindsdien het
Bilboa-effect genoemd.
Dichter bij huis zien we een dergelijk effect bij het Groninger Museum. De transformatie zal minder groot zijn geweest,
maar het opvallende museum (A. Mendini) is wel het visitekaartje van de stad Groningen geworden. Het zorgt voor
spraakmakende exposities en positieve publiciteit. Daarnaast is het van belang voor een gunstig vestigingsklimaat voor
ondernemers.
Werkt het Bilbao-effect ook op buurtniveau? Buurtmusea kunnen een buurt op de kaart zetten. In Amsterdam staat
Museum Het Schip haast synoniem voor de Spaarndammerbuurt. Dat is te danken aan intensieve marketing en een
dynamisch activiteitenprogramma. In welke mate het museum de locale economie versterkt is lastig te meten. Een
ander voorbeeld is het Karel Appelhuis in de Dapperbuurt. Terwijl deze instelling nog maar een paar jaar bestaat, is de
naam toch al verbonden geraakt aan de buurt. Dat komt in eerste instantie door de naam, die bij menigeen tot de
verbeelding spreekt. Andere buurtmusea, zoals Museum Amsterdam Noord, zijn minder bekend bij het grote publiek.
Deze instellingen richten zich dan ook meer op de eigen bewoners.

Buitenlandse voorbeelden van buurtmusea
Het is ondoenlijk om een volledige inventarisatie en analyse te geven van buurtmusea in het Buitenland. Ter inspiratie
twee voorbeelden. Ten eerste het Tenement Museum in New York City. Centraal staat een goed geconserveerde
‘woonkazerne’ uit 1863. Hier verbleven pas gearriveerde immigranten met weinig inkomen. Iedere woning (twee per
etage) is ingericht in de stijl van de diverse migrantegroepen: Chinezen, Italianen, Ieren, Joden, etc.. Bezoekers bezichtigen met een gids enkele van deze woningen. De gids speelt in dit museumconcept een cruciale rol. Het verhaal zorgt
voor de feitelijke museumbeleving. Vanuit de moderne Museum Shop aan de overzijde van de straat worden lezingen
en stadswandelingen georganiseerd.
Het tweede voorbeeld is het Musée Urbain Tony Garnier te Lyon. Hier dient een hele stadswijk als decor voor een
museum. De modernistische stadswijk van architect Garnier dateert uit de jaren ’30. Recent zijn door verschillende
kunstenaars grote muurschilderingen aangebracht op de zijmuren van de woonblokken. De architectuur en de muurschilderingen vormen in feiten het museum. Er is wel één woning in oorspronkelijke staat teruggebracht, maar de
meeste activiteiten (stadswandelingen, kunsteducatie, kunstprojecten) vinden plaats buiten in de buurt.

Wat betekent dit voor de Transvaalbuurt?
Een museum kan weldegelijk een stimulerend effect hebben op een buurt, haar bewoners en de locale economie.
Dat effect is niet vanzelfsprekend. Om als vliegwiel te dienen moeten bewoners zich kunnen identificeren met het
museum. Bij een succesvolle uitvoering zal het rendament verder reiken dan de exploitatie van de cultuurinstelling zelf.
Een andere les die geleerd kan worden uit bovenstaande voorbeelden is dat een buurtmuseum geen eenduidige vorm
heeft. Bij het ene museum staat het verhaal van de gids centraal, bij het ander vormt de wijk als geheel het museum.
Belangrijk is dat het concept past binnen de buurt. Iedere buurt vraagt om een eigen creatieve formule.

8

Berlage MuseumWoning
T

r

a

n

s

v

a

a

l

b

u

u

r

t

3.2 Buurtmusea in Amsterdam
Amsterdam kent een tiental buurtmusea. Deze verschillen onderling sterk van doelstelling, presentatie en professionaliteit. De inhoudelijke keuzes lopen uiteen van het tonen van een authentiek interieur met alle toebehoren (Museumwoning Noord) tot een internationaal georiënteerde architectuurhistorische missie (Het Schip) of de nadruk op
kunsteducatie (Karel Appelhuis).
In het volgende overzicht staan de belangrijkste Amsterdamse buurtmusea onder elkaar vermeld. De meest buurtmusea vertegenwoordigen een buurt of een in de buurt dominante architectuurstroming. Maar er zijn ook een aantal
kleine musea waarbij het interieur is behouden of gereconstrueerd om een persoon of gebeurtenis te herdenken.Van
dit soort musea zijn in het overzicht drie opgenomen: Theo Thijssen Museum, Witsenhuis en het woonhuis van Anne
Frank. Naast hun thematische doelstelling tonen zij de buurt (resp. Jordaan, Oosterparkbuurt en Rivierenbuurt) in een
bepaalde historische periode.
Van de opgenomen buurtmusea worden de buurt, de eigenaar/beheerder en de inhoudelijke focus vermeld, evenals
enkele opmerkelijke kenmerken.

Overzicht Amsterdamse buurtmusea
Achtereenvolgend: Naam | Buurt | Adres | Eigenaar - beheerder | Focus | Kenmerken
Museum Het Schip | Spaarndammerbuurt | Spaarndammerplantsoen 140
Stichting De Golf en Eigen Haard
Architectuur van de Amsterdamse School
- Volkshuisvesting
- Michel de Klerk (architect)
- Doen veel aan stadswandelingen en excursies
- Bestaat uit vier delen: postkantoor, historisch interieur, lunchroom en tuin met straatmeubilair.
- Gericht op internationaal publiek
- Uitgebreide website
De Dageraad | De Pijp | Burg. Tellegenstraat 128 	
Museum Het Schip en De Alliantie
Architectuur van de Amsterdamse School in Plan Zuid
- Expositieruimte in voormalige winkel
- Stadswandelingen door de buurt
Karel Appelhuis | Dapperbuurt | Dapperstraat 7
De Key, Rijks Academie voor Beeldende Kunst en Cobra Museum
Kunsteducatie in combinatie met artists in residence.
- Geen museuminrichting
- Activiteiten in gedachte van Karel Appel
- Goede website
Bellamy Buurtmuseum | Bellamybuurt | 2e Kostverlorenkade 62
Gesteund door het stadsdeel
Geschiedenis van de buurt
- Vooral buurt ontmoetingsplek met exposities van (kinder) activiteiten.
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- Geopend 2002, verhuisd in 2005.
- In 2012 reeds opgeheven
Buurtmuseum Ortelius | Baarsjes | Willem Schoutenstraat 48
Dock, opbouwwerk De Baarsjes
Verzamel- en informatiepunt voor bewoners in de Orteliusbuurt
- Sinds 2004 geen recente info
- In 2012 reeds opgeheven
Van Eesterenmuseum | Nieuw West | Burg. De Vlugtlaan 125
Ondersteund door Stadsdeel West en efl-stichting
Architectuur en stedenbouwkundigplan van Nieuw West (1951-1970)
- Van Eesteren (architect)
- Gevestigd in voorm. schoolgebouw
- Binnen- en buitenmuseum (buurt)
- Ruimte wordt gebruikt voor bijeenkomsten en verhuur
- Te bezoeken modelwoning in jaren ’50 stijl
- Goede website
Museum Amsterdam Noord | Vogeldorp (Noord) | Zamenhofstraat 28 A
Stadsherstel Amsterdam NV / De Key
Geschiedenis van Amsterdam Noord
- Gevestigd in voormalig badhuis
- Wisseltentoonstellingen.
- Toont verhalen van bewoners
- Verhuur voor evenementen.
- Goede website.
Museumwoning Noord | Tuindorp Oostzaan | Meteorenweg 174
Ymere
Historisch Archief Oostzaan
- Authentiek interieur uit 1920
- Historisch interieur.
- Eén keer per maand geopend
Bijlmermuseum Amsterdam Zuidoost | Beoogde locatie: Grubbehoeve
Stichting Bijlmermuseum
Vastleggen van de (verdwijnende) geschiedenis van de Bijlmer
- Museum in oprichting
- Uitgebreide website
Anne Frank woonhuis | Rivierenbuurt | Merwedeplein 37
Ymere
Woonhuis Anne Frank voordat ze moest onderduiken
- Leven in onderdrukking
- Woonruimte voor gevluchte schrijvers.
- Sporadisch voor kleine groepen opengesteld

10

Berlage MuseumWoning
T

r

a

n

s

v

a

a

l

b

u

u

r

t

Het Witsenhuis | Oosterparkbuurt | Oosterpark 82
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en Witsenfonds
Woonhuis van schilder Willem Witsen, met inrichting uit 1906
- Tijdelijke huisvesting Nederlandse letterkundigen
- Sporadisch voor kleine groepen opengesteld
Theo Thijssen museum | Jordaan | Eerste Leliedwarsstraat 16
Stichting Theo Thijssen
Leven en werk van Th. Thijssen
- Gecombineerd met kleine boekwinkel

Conclusie buurtmusea
Bijna elke buurt in Amsterdam heeft wel een eigen buurtmuseum, of een museum in oprichting. Toch blijkt het voor
de meesten moeilijk het hoofd boven water te houden. Een aantal musea is slechts heel sporadisch opengesteld (Museumwoning Noord, Witsenhuis en woonhuis Anne Frank). Anderen zijn na een enthousiast start, vaak gesteund door
een stadsdeel, na enkele jaren alweer gesloten (Bellamy Buurtmuseum en Buurtmuseum Ortelius). Blijkbaar was de
continuïteit onvoldoende gewaarborgd. Dat kan liggen in het beheer, dat doorgaans op de schouders van enkele vrijwilligers rust, of ontoereikende exploitatie. In ieder geval was het vangnet onvoldoende om de tent open te houden.
Er is een aantal ogenschijnlijk succesvolle buurtmusea, ieder met een eigen concepten. Om enkele te noemen: Het
Schip (internationaal georiënteerd), Van Eesterenmuseum (gericht op architectuur van een hele stadswijk), Museum
Amsterdam Noord (gericht op verhalen van buurtbewoners) en het Karel Appelhuis (gericht op kunsteducatie). Wat
opvalt is dat deze vier zich duidelijk profileren met een goede website en heldere marketing. Ondanks het ogenschijnlijke succes zijn ook hier exploitatieproblemen. Het Van Eesterenmuseum moet al een jaar na de opening zwaar leunen
op zaalverhuur om inkomsten te genereren.
Opvallend is dat de meeste buurtmusea door een corporatie worden ondersteund. In de meeste gevallen is dat de
corporatie die de (historische) behuizing beheert. We noemen: Het Schip (Eigen Haard), De Dageraad (De Alliantie),
Museumwoning Noord (Ymere), Woonhuis Anne Frank (Ymere), Karel Appelhuis (De Key), Museum Amsterdam
Noord (onduidelijk, Stadsherstel of De Key).

3.3 Berlage en de Transvaalbuurt
De Architect Berlage heeft zijn stempel gedrukt op de Transvaalbuurt. Op vier plekken in de buurt is hij vertegenwoordigd. In 1903 tekende hij het revolutionaire stratenplan voor een echte arbeidersbuurt, met kromme straten en
veel pleinen en plantsoenen. Reeds in 1905 ontwierp hij twee bouwblokken met een halfrond pleintje aan het begin
van de Pretoriusstraat bij de Linnaeusstraat. Tussen 1911 en 1913 werd zijn Transvaalplein vol gebouwd, als één van
de allereerste sociale woningbouwprojecten in Amsterdam. En voor bebouwing aan de Kraaipanstraat maakte hij de
grondtekening, terwijl hij het eigenlijk ontwerp van de huizen aan zijn compagnon J. Gratama overliet.
Of Berlage uit socialistische overtuiging arbeiderswoningen heeft ontworpen is een vraag, waar geen eenduidig antwoord op is. Zeker is dat Berlage politiek en ideologisch tot de radicaal-liberale stroming gerekend kan worden. Dat
waren welgestelde burgers, die zich de erbarmelijke leefomstandigheden van arbeiders aantrokken. Berlage is nooit lid
geworden van de SDAP, maar onderhield wel een intensieve werkrelatie met linkse organisaties. In 1900 ontwierp hij
het hoofdkantoor voor de Algemene Nederlandse Diamantwerkers Bond (ANDB), de meest invloedrijke vakbond
van die tijd. De opdracht voor woningen aan het Transvaalplein kwam feitelijk van dezelfde opdrachtgever. De Alge-
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mene Woningbouw Vereeniging (AWV) was immers voortgekomen uit de vakbeweging.
Dat Berlage arbeiderswoningen ontwierp is bij weinig mensen bekend en biedt een interessant uitgangspunt voor een
museum met tentoonstellingen en stadswandelingen. De invulling hiervan zal verder strekken dan de persoon Berlage
en zijn werk. De Transvaalbuurt was de eerste wijk waar op grote schaal volkshuisvesting werd gerealiseerd. Meerdere
woningbouwverenigingen hebben hier hun eerste bouwblokken staan. Bovendien zijn er andere unieke thema’s in de
Transvaalbuurt, zoals de vooroorlogse actieve joods-socialistische populatie.
Zie appendix 1 voor een overzicht van belangrijke thema’s in de geschiedenis van de Transvaalbuurt, die gebruikt kunnen worden voor de invulling van een buurtmuseum.
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4. Resultaten van de verkenning
Onderdelen van de verkenning
Voor de verkenning van de mogelijkheden en wensen voor een buurtmuseum zijn verschillende benaderingswijzen
gehanteerd. Dat waren: (1) Enquêteren, (2) Informatieavond voor bewoners, (3) Evenement op het Transvaalplein,
(4) Werkbezoek Museum Het Schip, (5) Expertmeeting, (6) Lanceren van een website, (7) Stadswandelingen door
de Transvaalbuurt, (8) Berichten in de media. Daarbij werd gewerkt van algemene meningen naar meer specifieke
inzichten. De resultaten worden hier per onderdeel uitgewerkt.

4.1 Enquête
Het doel van de enquête was tweeledig. Enerzijds schiep het een gelegenheid om met mensen in gesprek te treden en
ze te informeren over de plannen voor een buurtmuseum. Anderzijds bood het de mogelijkheid meningen te peilen.
De enquête was nadrukkelijk bedoeld om de wensen van bewoners voor de invulling van het beoogde museum en
de gewenste buurtfuncties te inventariseren. Deze ideeën en wensen dienen te worden meegenomen in de verdere
planvorming.
De enquête is opgebouwd uit vijf vragen, waarbij van binnen naar buiten wordt geredeneerd: van het primaire persoonlijke gevoel, naar de buurt en volgens de verbinding met de stad.
1. Wat vindt u van een Berlage MuseumWoning in de Transvaalbuurt?
2. Welke (buurt)functie kan het museum vervullen?
3. Wat zou in dit museum te zien en te doen moeten zijn?
4. Welke andere activiteiten wilt u dat er georganiseerd worden?
5. Hoe kan dit initiatief de Transvaalbuurt met de rest van de stad verbinden?
Bij een voor deze gelegenheid ingerichte informatiestand konden bezoekers de enquête invullen. Historische foto’s
en uitleg over de geschiedenis van de buurt nodigden uit voor een gesprek met de aanwezige enquêteurs. Om de
bedoeling van de stand duidelijk te maken was een groot bord opgesteld met de tekst ‘Geef uw mening over de
Berlage MuseumWoning’.

Verschillende locaties
Op verschillende locaties in de Transvaalbuurt zijn enquêtes afgenomen. Er is gekeken naar plaatsen en momenten
waar de samenstelling van publiek van elkaar verschilden, om een goede representatie van meningen te verzamelen.
De verdeling van locaties en doelgroepen was als volgt:
Krugerpleinfestijn
24 sept. 2011		
Hoog opgeleid en cultureel geïnteresseerd
Dekamarkt		
28 juni 2012		
Winkelend publiek, veel huismoeders en -vaders
Transvaalplein		
30 juni 2012		
Pleinbewoners
Via de website		
Vanaf 1 mei ‘12		
Divers; voornamelijk cultureel geïnteresseerd
Losse reacties		
regelmatig		
Actieve burgers
Op het feestelijke Krugerpleinfestijn was het aanwezige publiek gemengd, Nederlanders en ‘Nieuwe Nederlanders’,
overeenkomstig de buurt. Over het algemeen waren zij hoog opgeleid en cultureel geïnteresseerd.
Om een ander segment van de bevolking te bereiken is ervoor gekozen een donderdagmiddag stelling te nemen voor
de Dekamarkt aan de Pretoriusstraat. Het publiek was wederom divers. Veel winkelende huismoeders en studenten.
Opvallend was een relatief groot aantal personen dat geen Nederlands sprak.
Aangezien het Transvaalplein één van de beoogde locaties is voor de BMW, is ervoor gekozen de pleinbewoners om
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hun mening te vragen. De bewoners hadden nog niet op andere manieren van zich laten horen.
Via internet kon de enquête online worden ingevuld. De respondenten die dat hebben gedaan komen deels uit de
Transvaalbuurt, deels uit andere delen van Amsterdam of elders. Een klein aantal actieve burgers heeft haar ideeën
uitgewerkt in een email en deze naar de werkgroep is gestuurd. Ze geven daarin uitvoerig antwoord op de gestelde
vragen uit de enquête.

Onderzoeksresultaten
In totaal zijn 58 enquêtes ingevuld. Het grootste bereik is behaald door met mensen te spreken. De enquêteurs hadden als doel zoveel mogelijk burgers aan te spreken en te informeren over de BMW. Het beeld dat zij daarmee hebben verkregen komt overeen met de resultaten van de enquête.
Uit de enquête zijn een aantal statistische gegevens af te lezen. Zo kan worden gezien in hoeverre buurtbewoners zijn
bereikt. Niet alle respondenten hebben echter een adres opgegeven. Toch kan worden verondersteld dat ook waar
geen adres is ingevuld de respondenten voor een groot deel uit de Transvaalbuurt afkomstig waren.
Een ander meetbaar gegeven is de mate van enthousiasme voor het initiatief. De meeste respondenten hebben wel
aangegeven of zij het al-dan-niet positief beoordelen. Ook wanneer de reactie negatief, of gematigd positief was, is dat
genoteerd. Het verkregen beeld verschilt sterk per locatie.
			
Buurtbewoners				
			
Ja
Nee
Onbekend*		
Krugerpleinfestijn
5
4
6			
Dekamarkt		
0
2
13			
Transvaalplein		
6
0
3			
Website		
6
9
0			
Overige			
2
1
1			
						
Totaal			
19
16
23			

Positief over het initiatief
Ja
Nee
Onbekend
15
0
0
13
1
1
5
4
0
14
1
0
4
0
0
51

6

1

* Niet alle respondenten hebben een adres opgegeven. Verondersteld kan worden dat een groot aantal van deze respondenten
in de Transvaalbuurt woont.

Op het Krugerpleinfestijn was iedereen erg te spreken over het initiatief. Er was een enkel kritisch geluid: ‘Er zijn al
zoveel buurthuizen’. Ook bij de Dekamarkt werd door alle cultuurgroepen enthousiast gereageerd op de mogelijkheid
om mee te denken met het initiatief. Op het Transvaalplein troffen wij een heel andere situatie. De bewoners voelden
zich overvallen door de mededeling dat er mogelijk een museum op hun plein komt. Een aantal pleinbewoners reageerde uitgesproken afwijzend. Bij punt 4.3 wordt hier verder op in gegaan.

Uitkomsten
De meest opmerkelijke antwoorden uit de enquête.
1. Wat vindt u van een Berlage MuseumWoning in de Transvaalbuurt?
- De reacties waren over het algemeen bijzonder positief: ‘Geweldig initiatief. Hier is grote
behoefte aan.’
- Er wordt gewezen op de bijzondere geschiedenis en architectuur van de buurt.
- Zeer waardevol voor de buurt: historisch besef bewoners; en voor toerisme: bezoekers trekken.
- Positief nieuws met intrinsieke waarde: Berlage bouwde voor gewone Amsterdammer.
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Kritische geluiden:
- Geen nieuw buurthuis: ‘Daar zijn er al zoveel van’
- Niet aan het Transvaalplein. Andere locatie is beter, bv schoolgebouw ‘De Kraal’.
- Het legt te veel de nadruk op de oorlogsgeschiedenis.
- Een museum is niet het juiste middel om met elkaar in contact te komen.
2. Welke (buurt)functie kan het museum vervullen?
- De buurt tot een meer coherent geheel maken, door te wijzen op gemeenschappelijke
geschiedenis, etc.
- Het versterken van de buurtidentiteit.
- Ontmoetingsplek voor buurtbewoners.
- Bed & breakfast gerund door buurtbewoners.
- Accommodatie voor ‘artists in residence’. Buitenlandse student in Berlagewoning krijgt de
verplichting zijn woning enkele dagen per week open te stellen voor publiek.
- Uitleenfunctie, bv kleine bibliotheek.
- Iets als Studio K met een podium en een restaurant.
- Een plek om de joodse geschiedenis van de buurt te memoreren.
Kritische geluiden:
- De culturele kloof is te groot. Die ga je niet kunnen overbruggen.
- Slechts weinig mensen zijn geïnteresseerd in geschiedenis en cultuur.
- Er zijn al genoeg ontmoetingsplekken.
3. Wat zou in dit museum te doen moeten zijn?
- Uitleg over de geschiedenis en architectuur van de buurt.
- Betekenis van Berlage en WOII laten zien.
- Stijlkamer Berlagehuis. Rondleidingen naar voorbeeld van Tenement Museum in New York.
Uitleg geven over de tijd en omstandigheden waarin men toen leefde.
- Wisseltentoonstellingen over interieur. Ieder jaar andere architectuurperiode tonen.
- Geschiedenis quiz.
- Kamerconcerten, lezingen, exposities.
- Cursusprogramma: koken, dansen, muziek.
- Veel foto’s en filmbeelden van vroeger en nu.
- Filosofisch café waar buurtbewoners met elkaar van gedachten kunnen wisselen.
- Leuke dingen voor kinderen. Ook chillen op een bank.
4. Welke andere activiteiten wilt u dat er georganiseerd worden?
- Stadswandelingen
- Concerten op het Transvaalplein / Krugerplein
- Eetfestival zoals in de Javastraat.
- Rommelmarkt. Buurtbewoners mogen eigen spullen verkopen.
- Kinderen in contact brengen met cultuur en geschiedenis.
- Speurtochten en cultureel inhoudelijke workshops voor kinderen.
- Programma’s voor kinderen, daarmee bereik je ook de ouders.
- Theater, muziek, café, BBQ.
- Exposities van kunstenaars uit de buurt.
- Excursies, ook buiten de buurt.
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5. Hoe kan dit initiatief de Transvaalbuurt met de rest
van de stad verbinden?
- Verbeteren van het imago van de buurt.
- Duidelijke eigen identiteit creëren.
- Eindelijk een museum voor Berlage in de stad.
- Berlage gebruiken als toeristische trekker.
- Samenwerken met andere musea, zoals Het Schip
- Verwijzen naar andere Berlage-projecten in de stad
en daarbuiten.
Kritische geluiden
- Het museum zal vooral een buurtfunctie houden.

Enquêteren bij de Deka Markt, Pretoriusstraat (foto: Daniel Metz)

Conclusie enquête
Het merendeel van de respondenten in uitgesproken enthousiast over het initiatief voor een buurtmuseum. Toch zijn
er ook bezorgde geluiden die serieus genomen moeten worden. Kan de Transvaalbuurt de verwachtingen van een aan
Berlage gewijd museum wel waarmaken? Ook wordt gewezen op de kloof tussen de culturele elite en niet cultureel
geïnteresseerde buurtbewoners.
Ideeën voor de invulling zijn er genoeg. Het toegankelijk maken van de buurtgeschiedenis en architectuur wordt zeer gewaardeerd. Daarnaast is behoefte aan een ontmoetingsplek, bijvoorbeeld een cultuurpodium gecombineerd met een restaurant. Suggesties voor activiteiten zijn: stadswandelingen, (educatieve) programma’s voor kinderen, rommelmarkt, eetfestival, speurtochten, BBQ op een plein en een door buurtbewoners gerunde
B&B in een Berlagewoning.
Volgens de respondenten kan het buurtmuseum het imago van de buurt verbeteren. En het kan helpen een duidelijke
eigen identiteit creëren voor de buurt en haar bewoners.

4.2 Informatieavond CBK
Op 26 april is een informatiebijeenkomst gehouden in het CBK-Oost. Bewust is gekozen voor een representatieve
culturele locatie. Op de bijeenkomst zijn ruim 40 bezoekers afgekomen. Het publiek was een mooie mix van beleidsmakers en bewoners. Dit zorgde voor een geanimeerd gesprek met diverse invalshoeken onder voorzitterschap van
Noud Verhave.
Onder de aanwezigen waren stadsdeelmedewerkers en -bestuurders, corporaties (Ymere en Stadgenoot), culturele
instellingen (Amsterdam Museum), cultuuropleidingen (Reinwardt Academie), ondernemers (Caf-vino), bewoners van
de Transvaalbuurt, kunstenaars en geïnteresseerden van buiten de buurt.
De avond bestond uit twee delen. Eerst werden drie presentaties gehouden, waarbij de geschiedenis van de Transvaalbuurt, het gebruik van de openbare ruimte en een mogelijke invulling van een buurtmuseum aan bod kwamen.
Vervolgens kreeg het publiek het woord en is intensief gebrainstormd over wensen en mogelijkheden van de BMW.

Drie presentaties
Daniel Metz (projectleider BMW): ‘Waarom een Berlage MuseumWoning?’
Met behulp van een PP-presentatie wordt een foto-impressie gegeven van de bijzondere historie van de Transvaalbuurt. Daarbij werd toegelicht dat architect Berlage op vier plekken in de Transvaalbuurt vertegenwoordigd is.
Verder worden diverse buurtmusea in Amsterdam getoond, die op verschillende manieren met inhoud en publiek
omgaan.
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Janine Toussaint (architect): ‘Waar is de openbare ruimte?’
Op boeiende wijze zien we hoe de openbare ruimte gebruikt kan worden om mensen met elkaar in contact te brengen. De focus ligt op het Transvaalplein, dat was ontworpen als gemeenschappelijke buitenruimte. Door aanpassingen
aan het plein is het gebruik veranderd. Ter vergelijking worden recente situaties op IJburg getoond.
Hanneke Wildervanck (coördinator Karel Appelhuis BG): Praktijkvoorbeeld Karel Appelhuis
Het Karel Appelhuis is in 2010 geopend. Het bovenhuis (BH) wordt verhuurd aan buitenlandse kunststudenten; de
begane grond (BG) is bestemd voor kunsteducatie in de wijk. KA BG is begonnen met een locatie en een programma.
Het leerde daarna pas de doelgroep kennen.

Publieksparticipatie
Het participatie gedeelte. Het publiek wordt verdeeld in drie groepen, gezeten rond drie tafels. De groepen wordt
gevraagd gezamenlijk na te denken over drie vragen. Het tafelkleed kan gebruikt en mag worden volgeschreven met
ingevingen en ideeën. Er wordt door de aanwezigen enthousiast en gepassioneerd meegedacht en geschreven.
De vragen:
1. Wat is uniek aan de Transvaalbuurt dat het een buurtmuseum verdient?
2. Wat kan een buurtmuseum voor de Transvaalbuurt betekenen? Zijn er ook tegenargumenten te bedenken?
3. Welke buurtfunctie kan het museum vervullen (cultureel, sociaal, maatschappelijk, etc.)?
Verzamelde reacties:
Antwoorden op vraag 1 (Wat is uniek aan de Transvaalbuurt?)
- Emancipatigeschiedenis van de wijk
- Bouwhistorische waarde
- Fysieke geschiedenis is goed zichtbaar
- Bijzondere (historische) bewoners
- Eilandje in de stad / een ‘verscholen parel’

- Veel buurtorganisaties
- Veel kunstenaars
- Goed bereikbaar
Antwoorden op vraag 2 (Wat kan een buurtmuseum voor de Transvaalbuurt betekenen?)
- Bekendheid geven aan de buurt
- Positiever imago voor de buurt
- Versterking van de identiteit van de buurt
- Verbinding (tussen etnische groepen, jong-oud, verleden en heden)
- Vertrekpunt voor het onderwijs (Geschiedenis, kunst, etc.)
- Leidt tot hogere huizenprijzen
- Ander publiek naar Oost & Transvaal trekken
- Aantrekkelijk voor toeristen (weg van gebaande paden)
- Slaagt alleen als de plek eigendom wordt van de buurt / bewoners
- Internationale relaties aangaan
Antwoorden op vraag 3 (Welke buurtfunctie kan het museum vervullen?)
- Expositie ruimte (vaste en wisselende tentoonstellingen)
- Architectuureducatie
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- Buurtreceptenwinkel voor tuinproducten
- Lezingen
- Architectuurexcursies, ook internationaal
- Mix van buurtgebonden activiteiten en internationale aandacht.
- Huismeesterkantoor Stadgenoot
- Tijdelijke woning voor architectuurstudent
- Trouwlocatie
- B&B / Hotel Berlagekamer

Conclusie bijeenkomst CBK
De informatieavond was goed bezocht. De aanwezigen zijn geïnformeerd over de plannen, waarna ze aan het werk
zijn gezet in een brainstormsessie. Aan de hand van drie voorgelegde vragen is de nodige informatie ingewonnen.
Als unieke kenmerken van de Transvaalbuurt worden de bouwhistorische waarde en de emancipatiegeschiedenis
genoemd. Ook de goede bereikbaarheid van de buurt wordt als een unique selling point gezien.
De betekenis van een buurtmuseum zien de aanwezigen voornamelijk in educatie, versterking van de identiteit en
het verbinden van groepen (oud-jong, allochtoon-autochtoon, hoog en laag opgeleid). Op langere termijn zou de
aanwezigheid van een museum zelfs kunnen leiden tot hogere huizenprijzen. Over de invulling van de buurtfunctie
wordt heel uiteenlopend gedacht. Ideaal is een mix van buurtgebonden activiteiten en een buurtoverstijgende cultuurhistorische uitstraling.

4.3 Evenement Transvaalplein
Het idee voor een Berlage MuseumWoning is nauw verbonden met het Transvaalplein. De markante arbeiderswoningen zijn door Berlage ontworpen en hebben een rijke sociaal-maatschappelijke geschiedenis. Het zou aardig zijn om
één woning in oorspronkelijke staat terug te brengen, aangevuld met andere culturele en maatschappelijke faciliteiten.
Om dit te kunnen uitvoeren heb je te maken met de directe bewoners van het plein. Het is dus van het aller grootste
belang deze bewoners te spreken. Om de pleinbewoners te informeren en hun mening te polsen is een evenement
georganiseerd op het Transvaalplein. Op het programma stonden een mobiele tentoonstelling over de BMW, de
enquête afgenomen door enquêteurs, kinderactiviteiten, een droomboom, waar kaartjes met wensen in gehangen
konden worden, lekker eten van de Multicultikeuken (thans onder de naam Anders Eten Team), sfeervolle live muziek
en, het belangrijkste, een gesprekstafel, om ideeën uit te wisselen.
De middag verliep anders dan gepland. Er heerste verwarring en boosheid onder de bewoners. Dit kwam onder meer
door een buurtgeschiedenistentoonstelling die enkele dagen eerder op de erkers rondom het Transvaalplein was bevestigd. Het gaf de bewoners het gevoel geen zeggenschap te hebben over hun eigen woonomgeving. Het idee voor
een museumwoning viel in dat verband helemaal verkeerd. Aan de gesprekstafel is ruim een uur met ongeveer 12 van
de meest uitgesproken bewoners gesproken. Daarbij is een beeld verkregen van de gevoeligheden die een museum
op deze plek met zich meebrengt.

Argumenten in hoofdlijnen
De bewoners hebben veel onvrede geuit over de huidige woonsituatie. Voor dit rapport worden alleen de argumenten weergegeven die betrekking hebben op de BMW. Er zijn een aantal hoofdlijnen te herkennen.
1. Wantrouwen instanties
Gevoel dat over hun hoofden heen wordt gewerkt, zonder de bewoners te raadplegen.
Er is weinig vertrouwen dat de buurt zal verbeteren.
‘Ze denken met dit soort lapwerk de buurt te verbeteren, maar het blijft slecht’.
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2. Woonomstandigheden
De huizen zijn erg gehorig en de muren zijn dun.
‘Wanneer iemand voor mijn huis staat te praten, lijkt het of hij in de woonkamer
staat. Ik zit dan ook niet te wachten op een stroom toeristen naar het plein’.
Ook is men tegen het ontnemen van een woning uit de woningmarkt.
‘Deze woningen zijn bedoeld voor mensen met kleine inkomens. Daar moet je
geen woning van afpakken’.
3. Geen behoefte aan cultuur
Er zijn meer primaire behoeften dan kunst in de buurt, zoals de achterstand van de woningen. Ook lost het volgens
de bewoners de culturele verschillen niet op.
‘Zonde van het geld. Laat ze investeren in de woningen.’
‘Er kan beter worden geïnvesteerd in onderwijs’
4. Oorlogsverleden
De bewoners zijn zich terdege bewust van het oorlogsverleden van het plein. Er is ook een besef te wonen in ‘schuldig
erfgoed’. Dat legt een zware druk op de bewoners. Ze voelen zich sterk verbonden aan de vroegere joodse bewoners, maar vinden niet dat een tentoonstelling of museum de nadruk op die geschiedenis moet leggen. Dat zou enkel
uitnodigen tot racisme.
‘Je geeft de Marokkaanse jongeren alleen maar meer reden om zich te misdragen’
De bewoners willen niet dagelijks aan de oorlog herinnert worden.
‘Vergeten doen we het nooit’
‘We zijn hier blij als het weer 6 mei is en we die oorlog even kunnen vergeten’.

Conclusie Evenement Transvaalplein
De bewoners die door het evenement naar het plein waren gekomen, lieten weinig aan onduidelijkheid bestaan over
hun gevoelens ten opzichten van een buurtmuseum. Toch is het beeld niet zo zwart-wit. Uit enquêtes die enkele van
deze bewoners hebben ingevuld komt een wat genuanceerder beeld naar voren. Een plek die mensen in de buurt
met elkaar verbindt, wordt als zeer wenselijk ervaren, maar niet op het Transvaalplein. Ook uit andere gesprekken en
observaties werd duidelijk dat het Transvaalplein minder geschikt is voor een culturele of toeristische bestemming. Het
plein heeft een echte woonbestemming. De huizen zijn gehorig en staan dicht op elkaar. Het vloeroppervlak van een
woning is ook erg klein voor een culturele bestemming.
De bijeenkomst op het Transvaalplein heeft aangetoond dat een buurtmuseum mogelijk op een andere manier vorm
moet krijgen. Wanneer een museum toch aan het plein wordt ondergebracht is de kans groot dat de bewoners daar
geen aandeel in willen hebben. Dat is strijdig met de doelstelling tot versterking van de buurtparticipatie.

4.4 Bezoek Museum Het schip
Van de Amsterdamse buurtmusea toont de thematiek van Het Schip in de Spaarndammerbuurt de meeste overeenkomsten met het beoogde museum in de Transvaalbuurt. De geschiedenis van volkshuisvesting staat centraal. Net
als de Transvaalbuurt ligt Het Schip ver buiten het centrum. Het heeft evenwel een goede reputatie opgebouwd en
timmert nog altijd stevig aan de weg.
Museum Het Schip is in 2001 geopend. De focus ligt bij volkshuisvesting en met name de daarbij veelvuldig toegepaste
architectuur van de Amsterdamse School. Het museum is gevestigd in een heel uitbundige creatie van architect Michel
de Klerk, ‘Het Schip’ genoemd. Het museum is verdeeld over verschillende ruimtes: een voormalig postkantoor, een
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arbeiderswoning (met kleine expositieruimte) en een tuin met straatmeubilair achter de eigen lunchroom. Er zijn plannen om delen van de expositie samen te brengen in een voormalig schoolgebouw in hetzelfde complex. Sinds mei
2012 heeft Het Schip een dependance (De Dageraad) geopend in De Pijp.
Ton Heijdra, initiatiefnemer van Het Schip, deelt zijn ervaringen met het oog op de plannen voor een Berlage MuseumWoning. Hier volgen enkele van zijn overwegingen.

Inhoudelijk
- De architectuur van de Transvaalbuurt is wel interessant, maar er zijn geen grote tot de verbeelding sprekende meesterwerken.
- De Joodse geschiedenis van de Transvaalbuurt en de sociaal-maatschappelijke emancipatie zijn interessant, maar
waarschijnlijk voor een beperkt publiek.
- De rol van Berlage bij stedenbouwkundig plan en bij architectuur zijn beperkt en zeker niet revolutionair.
- De Transvaalbuurt heeft veel elementen die samen een mooi verhaal maken.

Organisatie
- Klein beginnen. Maar je zult snel merken dat bezoekers meer willen. Om ze terug te laten komen moet
je voldoende te bieden hebben.
- Werk niet met vrijwilligers, dat geeft onduidelijke werkrelatie en is vaak amateuristisch.
- Zorg voor professionele uitstraling.
- De missie van je museum in één zin formuleren.

Buurtfunctie
- De combinatie museum met buurtfunctie is lastig. Welzijn en toerisme gaat niet goed samen.
- Houdt rekening met omwonenden.
- Bij nieuwe huurders in contract laten vastleggen dat ze in een toeristisch interessant complex wonen.
- De Museumnacht geeft te veel overlast voor een woonbuurt.
- Kopers zijn enthousiast: zij zien de prijs van hun woning stijgen. Huurders zijn bang te worden verjaagd.
- Zoek naar een gezamenlijk doel voor museum en bewoners. Bv, een taak om het ideaal van volkshuisvesting zo veel mogelijk te waarborgen.

Exploitatie
- De oprichting en inrichting van een museum krijg je wel gefinancierd. De exploitatie is het echte
probleem.
- De Transvaalbuurt is mogelijk te klein voor sluitende exploitatie.
- Waarschuwing: De Burcht van Berlage (Plantage) heeft het als museum niet gered. Het had meer te bieden.
- Belang van ‘stepping stones’: interessante plekken tussen centrum en de Transvaalbuurt waardoor toeristen komen.,
bijvoorbeeld het Witsenhuis bij Oosterpark.

Conclusie bezoek Museum Het Schip
De Transvaalbuurt heeft veel elementen die samen een mooi verhaal maken. Maar hoe ga je dat vertellen en aan wie?
De combinatie van museum met buurtfunctie is lastig. Welzijn en toerisme gaat niet goed samen. Kies een duidelijk
afgekaderd onderwerp tot je missie. Dat is goed voor de marketing. Wie zijn je buren: Kopers zien de prijs van hun
woning stijgen, maar huurders zijn bang te worden verjaagd. Klein beginnen, maar rekening houden met uitbreiding.
Om bezoekers terug te laten komen, moet je voldoende te bieden hebben. De Transvaalbuurt ligt ver buiten het
toeristische centrum en moet op een andere manieren bezoekers trekken. Exploitatie is lastig voor een klein museum.
Het is raadzaam samen te werken met andere buurtmusea en zo een toeristische brug te slaan vanuit het centrum
naar de buitenwijken.
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4.5 Expertmeeting
Na het aftasten van ideeën en behoeften van bewoners is het tijd om de verzamelde plannen te toetsen aan de
praktijkervaringen van experts uit diverse disciplines. Daartoe is een expertmeeting belegd, waarvoor senior medewerkers van cultuurinstellingen, de gemeente, corporaties, welzijnsorganisaties, monumentenzorg, beroepsonderwijs
en uit het wetenschappelijk veld zijn uitgenodigd.
De expertmeeting werd gehouden in de Krugerkamer. Daar is onder het genot van een goed verzorgde maaltijd in
een rustige en inspirerende omgeving gesproken over verschillende aspecten van de BMW. Tussen de gangen door
werden de volgende vier onderwerpen behandeld:
1 - Inhoudelijke afkadering:
Heeft de Transvaalbuurt genoeg potentie voor een buurtmuseum?
2 - Sociaal versus kunst:		
Zijn museum- en buurtfunctie met elkaar te combineren?
3 - Imago en uitstraling:		
Geeft een museum de buurt meer aanzien?
4 - Exploitatie: 		
Hoe zorgen we ervoor dat het museum over tien jaar nog bestaat?
De deelnemende experts waren benieuwd naar de plannen voor een nieuw museum in de Transvaalbuurt. Ze zijn
allen enthousiast om bij te dragen aan het initiatief. Van de veertien genodigden hebben twee op het laatste moment
moeten afzeggen.

Genodigden voor de expertmeeting
Naam				
Thomas Bernhart		
Mellouki Cadat			

Organisatie					
Architect NAP					
Movisie						

Aanwezig
ja
ja

Annemiek Gringold		
Jan Jacobs			
Pieter Klapwijk			
Jan Willem Kluit		
Henk Ras			
Marina Raymakers		
Jeroen Schilt			
Peer Smets			
Annemarie de Wildt		
Hanneke Wildervanck		
Marion Goosens		
Riemer Knoop			

Joods Historisch Museum			
Actieve bewoner Transvaalbuurt		
Stadsdeel Oost				
Stadgenoot					
Museum Amsterdam Noord			
CBK Oost					
Bureau Monumenten en Archeologie		
Stadssocioloog					
Amsterdam Museum				
Karel Appelhuis BG				
HvA						
Reinwardt Academie				

ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
Afgemeld
Afgemeld

Enkele hoofdlijnen
De deelnemende experts zijn het er over eens dat de Transvaalbuurt veel aan historie en cultuur te bieden
heeft. Een museum is een middel om een verhaal over te dragen. Traditioneel heeft een museum een collectie van objecten, maar tegenwoordig gaat het steeds meer over verhalen. Een goed voorbeeld is het Tenament Museum in New York, waar de verhalen van opeenvolgende groepen immigranten (Joods, Italiaans,
Chinees, etc.) worden verteld. Het geeft een goed beeld van de buurt en pars pro toto van de migratie
naar de VS.
Om bezoekers naar de Transvaalbuurt te trekken moet het museum onderscheidend zijn. Wanneer je je
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richt op internationaal cultuurpubliek moet je een groot thema nemen, bijvoorbeeld Berlage. Kies je voor
buurtgerichtheid dan kun je je meer richten op migratiegeschiedenis.
De experts hebben allemaal moeite met de gekozen werktitel ‘Berlage MuseumWoning’. Het schept verkeerde verwachtingen. Met name ‘woning’ schrikt af. Het voelt klein en oubollig. Berlage is ook te groot om
in een woning te proppen. Voor hem moet je juist buiten op straat zijn.
Jan Jacobs: Bewoners lopen niet warm voor Berlage. Zijn werk kan wel een uitgangspunt zijn om mensen
een gevoel van trots te geven. Laat de mensen zelf exposities maken. Een museum als cultuurdrager is wel
nodig, anders blijft alleen een buurthuisfunctie over.
Mellouki Cadat: In de Transvaalbuurt heb je twee soorten mensen: de niet-Westerse allochtonen en de
creatieve klasse. Je zou ruimte moeten scheppen voor beide groepen. Voor de eerste groep geldt: haal hun
geschiedenis naar binnen. Leg bij exposities een link naar hun eigen referentiekader. Meng een museum met
een laagdrempelige buurtfunctie. [‘Kunst en koffie’] Voor de tweede groep geldt: zij willen in een creatieve
omgeving contacten leggen. Combineer werkplekken met interessante exposities. [‘Seats to meet’].
Jan Willem Kluit: De BMW moet meer gaan over de plek van Transvaal in de stad: bijzonderheid, beslotenheid, samenleven vroeger en nu. Anders wordt het een dependance van de Spaarndammerbuurt. Een positief imago van de buurt
uitdragen op een dynamische manier.
Jeroen Schilt: Het moet geen intellectuele exercitie worden. Berlage of Joodse geschiedenis niet misbruiken voor sociale of politieke fleur. Wat wil je echt? Het kan hier echt baanbrekend worden. Dan moet je een formule vinden van:
en, en, en. Alle sterke componenten van de Transvaalbuurt bijeen brengen. [‘Genius Loci’]
Annemarie de Wildt: Je kunt beginnen met exposities op locatie in verschillende winkels. Beginnen zonder vaste locatie
heeft voordelen. Je hebt geen collectie en het verhaal dat je wilt vertellen komt bij het publiek beter binnen wanneer
je rondloopt, dan in een museum. [‘De bewegende Berlage’]
Pieter Klapwijk: De wijkaanpak wil de buurt op de kaart zetten. Er zijn veel ontluikende initiatieven. Maatschappelijk
vastgoed om dat te ondersteunen werkt niet goed. We kijken naar nieuwe vormen van exploitatie. In de Transvaalbuurt wordt gekeken naar een ‘Trust’-constructie. Bewoners zelf een plek laten exploiteren. Daar zit de verbinding.
Dan ben je de tegenstelling –sociaal versus kunst- voorbij.
Henk Ras: Exploitatie is moeilijk. Maak een begroting. Als die negatief is, niet aan beginnen. Ook met vrijwilligers is het
lastig. Vaak wordt onderschat hoe moeilijk het is om aan goede mensen te komen.

Overige opmerkingen:
- Je moet op zoek naar de ‘parel’ van de Transvaal. Het meest onderscheidende element. Bijvoorbeeld het stedenbouwkundig plan. Berlage niet gebruiken voor volkshuisvesting, wel voor stedenbouw. Dat is tevens buurtoverschrijdend.
- Wanneer mensen niet naar het museum komen, moet het museum naar de mensen.Tentoonstellingen en activiteiten
in de straten, pleinen en winkels.
- Neem een voorbeeld aan Noorderparkkamer en de Broedstraten, beide in Noord. Plekken waar van alles gebeurd
van muziek tot koken en knutselen. Niet te veel vastleggen. Je weet nog niet wat het wordt. Thema’s die in de Transvaalbuurt centraal zouden moeten staan zijn: (1) verbinden tussen vroeger en nu en (2) ontmoeten.
- Ondersteuning van een gevestigd museum. Museum Amsterdam Noord (MAN) heeft voor bepaalde tijd een marketingmedewerker van het Amsterdam Museum (AM) rondlopen. Als tegenprestatie haakt het MAN jaarlijks aan bij
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een thematentoonstelling van het AM.
- Het Joods Historisch Museum heeft op dit moment geen budget en bovendien in de Transvaalbuurt meer dan
Joodse geschiedenis.
- Creatieve verdienmodellen hanteren: pay what you like, crowdfunding, grote investeerders zoeken: Rabobank,
Triodosbank. Ook de corporaties willen vast meedenken. Eigenaarschap geven, door stoel of baksteen te laten kopen.
- Mensen met vermogen willen iets terugdoen voor de samenleving. Onderzoek het vermogen in de Transvaalbuurt.
- Studenten Urban Managment van de HvA en de Academie van de Stad zouden ingezet kunnen worden.

Conclusie Expert meeting
Zowel ‘Berlage’, ‘museum’ als ‘woning’ worden aan de kaak gesteld en gedurende het gesprek steeds meer losgelaten.
Berlage kan nog wel als een trekker dienen om een gevoel van trots aan de bewoners te geven. En tevens als vliegwiel
voor creatieve projecten. Aanbevolen wordt bewoners zo veel mogelijk verantwoordelijkheid geven, bijvoorbeeld in
een Trust-constructie.
Het beoogde museum hoeft niet aan het Transvaalplein. In het begin zou het ook heel goed zonder vaste locatie
kunnen opereren. Het gaat erom verbindende initiatieven uit de buurt een podium te bieden. Op den duur is een
ankerplek (vaste locatie) wel van belang voor de herkenbaarheid en als waarborg voor continuïteit.
Inhoudelijk wordt aanbevolen om een ‘en, en, en’-programma te creëren, waarbij alle sterke componenten van de
Transvaalbuurt worden samengebracht (‘Genius Loci’). Als voorbeeld kan de Noorderparkkamer worden genomen.
Het is zaak om alle bewonersgroepen te betrekken door middel van een gevarieerd programma van ‘lage’ en ‘hoge’
cultuur. Het museumaspect moet niet uit het oog worden verloren. Dit geeft het geheel identiteit en diepgang. Voor
de exploitatie moeten creatieve oplossingen worden gezocht. Voorkom afhankelijkheid van subsidies.

4.6 Buurtwandelingen
Om bewoners en bestuurders een beeld te geven van de rijke geschiedenis van de Transvaalbuurt zijn enkele stadswandelingen georganiseerd. Cultuurhistoricus Daniël Metz heeft de wandelingen verzorgd.
Twee wandelingen zijn speciaal georganiseerd voor zogenaamde professionals, die in hun werkzame leven te maken
hebben met woningen en de bewoners van de Transvaalbuurt. Tijdens deze wandelingen liepen medewerkers mee
van Stadsdeel Oost, Stadgenoot, Ymere, Eigen Haard, Rochdale, Dynamo en enkele zelfstandige communicatiemedewerkers. De wandelingen zijn als zeer waardevol ervaren. De gebouwen en staten zijn in hun historische context
geplaatst. De medewerkers kunnen de aangereikte informatie gebruiken in hun dagelijks werk.

4.7 Website
Voor de BMW is een website gemaakt om een breed publiek te informeren. De website geeft informatie over de
BMW en geeft updates over de voortgang van het project. Als achtergrondinformatie is een pagina gemaakt met een
overzicht van de belangrijkste historische thema’s met betrekking tot de Transvaalbuurt. Deze thema’s tonen tevens
de inhoudelijke mogelijkheden voor een buurtmuseum. Op een andere pagina worden historische foto’s getoond.

Online enquête
Een belangrijke ‘feature’ op de website is de online enquête. Dit is dezelfde enquête die op locatie door enquêteurs
is afgenomen. Met de website is het mogelijk om de enquête op je gemak thuis in te vullen. De ingevulde enquêtes
komen digitaal binnen bij de werkgroep BMW.

23

Berlage MuseumWoning
T

r

a

n

s

v

a

a

l

b

u

u

r

t

Bereik
De website is van groot belang gebleken om geïnteresseerden te wijzen op de plannen van de BMW. Het is het enige
concrete en (semi)permanente medium waarop de BMW op dit moment gestalte heeft gekregen. In de communicatie met professionele gesprekspartners is de website ook van onschatbaar belang gebleken.
Wegens de beperkte looptijd van het vooronderzoek zijn de website en de enquête niet onuitputtelijk in de media
bekend gemaakt. Hier liggen nog mogelijkheden. Om het publiek op de hoogte te houden van de voortgang na het
vooronderzoek kan de website ook van nut zijn, bv voor het aanmelden voor een digitale nieuwsbrief.

4.8 Media
De media is vooral gebruik gemaakt van free publicity. De verschillende evenementen zijn aangekondigd via persberichten, nieuwsbrieven en via Facebook. Deze berichten zijn opgepikt door verschillende kranten en online nieuwstations.
Voorafgaand aan de bijeenkomst in het CBK heeft Het Parool een berichtje geplaatst in de rubriek ‘Amsterdam Kort’,
wat extra bezoekers heeft opgeleverd. In Dwars, de buurtkrant van Amsterdam Oost, is naar aanleiding van de bijeenkomst een artikel (15 mei 2012) verschenen, van de hand van Marieke Mittelmeijer. Op 18 juni is op de Amsterdampagina van Het Parool een twee pagina groot artikel ‘Historie Transvaalbuurt verdient eigen museum’ verschenen,
geschreven door Jeroen Zonneveldt.
Op de website Meer Online, voor nieuws uit Amsterdam Oost, is tweemaal een bericht opgenomen: ‘Plannen voor
‘arbeidersmuseum’ in Transvaalbuurt’ (22 mei 2012) en ‘Bewoners enthousiast over mogelijke komst Berlagemuseum
in Transvaanbuurt’(27 juni 2012). In het laatste bericht wordt een eerste beeld geschetst van de uitkomsten van de
gehouden enquête.
Verder zijn er berichten verspreid via de nieuwsbrieven en websites van Dynamo, Buurtbeheer Transvaal, Transvaal
steeds beter, etc. In de media is telkens verwezen naar de website en de Facebookpagina van de BMW.
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5. conclusie : scenario’s & aanbevelingen
Algemene impressie
De respondenten van de enquêtes, de experts, bewoners en het stadsdeel zijn het erover eens dat de Transvaalbuurt
veel te bieden heeft. Genoemd worden o.a. de bijzondere architectuur, de unieke geschiedenis, de compactheid en
intimiteit, de geslaagde melange van culturen en het enthousiasme en de creativiteit van de bewoners. Die positieve
teneur is opmerkelijk aangezien de buurt tot voor kort als probleemwijk bekend stond. De investeringen van de afgelopen jaren zijn merkbaar en moeten nu worden doorgezet in promotie en versterking van de buurt.

5.1 Scenario’s
Om uit de verzamelde gegevens concrete mogelijkheden voor een buurtmuseum in de Transvaalbuurt te destilleren,
zijn zes scenario’s ontwikkeld. Ze lopen uiteen qua locatie, aanpak en organisatievorm. Op de hierna volgende pagina’s
wordt van alle scenario’s enkele voor- en nadelen genoemd. Bij aanbevelingen wordt een implementatie beschreven
waarbij meerdere van de hieronder genoemde scenario’s naast elkaar worden ingezet.

25

Interieur uit de tijd van Berlage (foto: Stadsarchief)

Berlage MuseumWoning
T

r

Scenario 1

a

n

s

v

a

a

l

b

u

u

r

t

Museumwoning (Transvaalplein)

Het Transvaalplein is één van de meest interessante plekken van de Transvaalbuurt. De woningen rondom
het plein zijn ontworpen door architect Berlage en vertegenwoordigen een vroege vorm van volkshuisvesting. Deze geschiedenis wordt nog nergens in Amsterdam belicht. Ook het uitgesproken socialaal-maatschappelijke engagement van de eerste bewoners is uniek voor de stad. De architect, het plein en haar bewoners geven veel
aanknopingspunten voor een boeiende programmering op deze plek.
Het is een buitenkans om Berlage als pionier van de volkshuisvesting als focus punt te nemen. Daarmee worden veel
onderwerpen omvat, waaronder zaken die sinds de opheffing van het Vakbondsmuseum weinig aandacht krijgen
(solidariteit, vakbondswezen, etc.).
De museumfunctie zou (mede vanwege de exploitatie) gecombineerd moeten worden met een andere functie. Dit
moet wel een rustige functie zijn, bv woning voor bezoekende architetuurstudent of huismeesterpost voor Stadgenoot. De locatie is minder geschikt als drukbezochte ontmoetingsplek of concertzaal. Daarentegen biedt het plein
veel moglijkheden. De gemeenschappelijke binnentuin tussen Transvaalkade en Transvaalplein kan worden ingericht als
beeldentuin.
Een arbeiderswoningen kan in oorspronkelijke staat worden teruggebracht. De woningen aan het Transvaalplein zijn
klein (45-70 m2). Bij Museum Het Schip is te zien hoe twee boven elkaar gelegen arbeiderswoningen op subtiele
manier aan elkaar zijn verbonden.
De ligging midden in een rustige woonwijk geeft ook beperkingen. Enkele bewoners hebben laten weten geen behoefte te hebben aan musealisering van hun woonomgeving. De komst van toeristen, het ontnemen van een woning
uit het huurbestand en gehorigheid van de woningen zijn argumenten waardoor de directe bewoners van het plein
niet enthousiast zijn.
Voordelen
- Architect Berlage als buurt overschrijdend selling point
- Veel cultuurhistorische aanknopingspunten voor gevarieerde programmering
- Mogelijk gebruik van het plein als buitenruimte
- Binnentuin is te gebruiken als beeldentuin
Nadelen
- Pleinbewoners zijn niet enthousiast over museum
- Het Transvaalplein ligt verborgen
- De woningen zijn klein en gehorig
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Toegangspoort (Maritzstraat)

Blok 1 van de zogenaamde Tugelawegblokken is, naast de bebouwing aan het Transvaalplein, het meest historisch geladen wooncomplex van de buurt. Het blok is in 1917 gebouwd in opdracht van het Joodse Bouwfonds Handwerkers
Vriendenkring (HWV). Zowel het idealisme van de eerste Joodse bewoners, het drama van de Tweede Wereldoorlog
en de latere gemêleerde bewoning zijn vertegenwoordigd. In de gevel zitten nog enkele historische tegeltableau’s. Ook
het uitgesproken politieke engagement van de Transvaalbuurt is hier terug te vinden. In de oorspronkelijke winkelrij in
de plint had tot de jaren ‘70 de PvdA een partijkantoor.
De inhoudelijke nadruk van een buurtmuseum op deze locatie zou meer komen te liggen bij sociaal-demografische
stedelijke veranderingen op buurtniveau. De Joodse geschiedenis kan daarvoor als uitgangspunt dienen. Bewoners en
groeperingen uit de buurt krijgen hier de gelegenheid hun eigen verhaal te vertellen. Dat kan in verschillende vormen:
exposities, bijeenkomsten of muziekuitvoeringen. Ter aanvulling komt er een aantrekkelijke lunchroom.
Gelegen direct naast het spoorviaduct, vormt het museum een ideale entree tot de Transvaalbuurt. Het slaat een
brug tussen het Beukenplein en het Krugerplein. Een deel van de ventweg aan de Maritzstraat kan als terras worden
gebruikt om de doorloop nog aantrekkelijker te maken. De locatie biedt een sterk startpunt voor (architectuur) wandelingen en kan dienen als locale VVV met informatie over winkels, gebouwen en buurtactiviteiten.
Voordelen:
- Het gebouw staat symbool voor de geschiedenis van de Transvaalbuurt
- Goede locatie; toegangspoort tot de buurt
- De plint biedt voldoende ruimte voor exposities, café, ect.
Nadelen:
- Het pand is niet van Berlage
- Het blok staat op de nominatie gesloopt te worden.
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Maritzstraat 2013: Impressie van Buurtmuseum Transvaal en coffecorner Leliman. Niet eens zo onrealistisch. (beeld: Noud Verhave)
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Wining & dining (Krugerplein)

Het Krugerplein is opgeknapt en vormt weer het hart van de Transvaalbuurt. Tussen de apotheek en café Oost komt
ruimte vrij waar restaurant Fifteen mogelijk haar intrek neemt. De ruimte kan gedeeld worden met een buurtmuseum
cq buurthuiskamer voor een diverse culturele programmering.
De centrale ligging aan het weidse plein maken het tot een echte buurtlocatie, waar iedereen iets mee heeft. Dat
kan helpen maatschappelijke barrières te doorbreken. De samenwerking met restaurant Fifteen zorgt voor een vaste
aanloop van bezoekers, ook van buiten de wijk. De programmering en het restaurant zullen elkaar versterken.
In het buurtmuseum is ruimte voor tentoonstellingen. Daarnaast zal de programmering bestaan uit activiteiten voor
en door buurtbewoners: kunstenaars, musici, tuin- en sportliefhebbers. Het is geen buurthuis, maar een platform voor
een interessante en gevarieerd aanbod.
Voordelen:
- Het Krugerplein ligt centraal en is geschikt als open podium.
- Geschikte plek om diverse initiatieven uit de buurt samen te brengen.
Nadelen:
- Beperkte autonomie
- Bij gedeelde ruimte met Fifteen, wie bepaald de programmering?

28

Terras Transvaal Krugerplein met de voorstelling Titanic van HEIM, 15 september 2012. Op de achtergrond de beoogde locatie (foto: Noud Verhave)
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Museum zonder muren

De Transvaalbuurt heeft veel cultuur en historie. Deze is aanwezig om gebruikt te worden in museale of culturele
zin. Daarvoor is niet persé een vaste ruimte nodig. Het tonen van de aanwezige elementen kan ook in de openbare
ruimte. Er is wel een organisatie nodig die de programmeringen en promotie verzorgt.
Door middel van een website en geregelde promotie verwerft het museum zonder muren bekendheid. Met een geregelde programmering worden activiteiten in de buurt georganiseerd die bewoners steeds opnieuw laten kijken naar
hun omgeving. De onderwerpen kunnen heel divers zijn, van architectuur tot muziek, smaak en geur. Middenstanders
worden betrokken bij de verschillende programma’s en routes door de buurt. Het museum zonder muren versterkt
de buurtcohesie en helpt de buurt tevens aan een positief imago.
Het museum zonder muren kan een fysieke vorm krijgen, door tekstborden aan gevels en exposities in etalages, of
heeft een vluchtig vorm met stadswandelingen, performances, muziekuitvoeringen. De organisatie gebeurt achter de
schermen en is niet gebonden aan een fysieke plek. Diverse bewonersinitiatieven kunnen eraan bijdragen.
Voordelen
- Geen dure exploitatiekosten
- Spannend nieuw concept
Nadelen
- Geen zichtbaar fysieke locatie
- Abstract concept
- Afhankelijk van actieve programmering en promotie
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Musee Urbain Lyon,
een voorbeeld van
een museum zonder muren (beeld
via google)
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Museale dependance

Er is een trend onder gevestigde musea om meer de buurt in te trekken. Daarop aanhakend kan een buurtmuseum
in de Transvaalbuurt zich profileren als een dependance van een bestaande instelling.
Te denken valt aan het Amsterdam Museum, Joods Historisch Museum of Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. De programmering en exploitatie worden dan deels bepaald door het moedermuseum. Ook kan gedacht
worden aan een samenwerking tussen verschillende buurtmusea.
Een alliantie met een gevestigde cultuurinstelling werkt voor beide partijen versterkend. Een buurtmuseum is geworteld in de buurt en kan gebruik maken van haar eigen netwerk om bewoners te bereiken. De doelstelling van
de BMW zal mogelijk breder getrokken moeten worden. Het kan een museum worden voor heel Amsterdam Oost,
waarbij de Transvaalbuurt als uitvalsbasis dient.
Het ‘Buurtmuseum Oost’, zoals we het maar even noemen, is een uitgesproken verhalenmuseum. Verhalen kunnen
beeldend worden getoond, of verbaal, muzikaal, etc. Een samenwerking met het Geheugen van Oost, dat reeds kantoor houdt in de Transvaalbuurt, ligt voor de hand.
Voordelen
- Meeliften op kennis en ervaring van grote instelling.
- Wisselwerking tussen museum en buurt.
- Groot repertoire aan verhalen van het Geheugen van Oost.
Nadelen
- Programmering afhankelijk van moedermuseum.
- Minder zelfstandig buurtmuseum met eigen imago.

Mogelijke partners waarbij BMW museale dependance kan zijn:
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Logo’s van het Amsterdam Museum | Museum het Schip | het CBK Oost | het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis | het Joods
Historisch Museum | het Kröller-Müller Museum.
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Trust

Museum en/of evenementenprogramma geëxploiteerd door een ‘Trust’. Een Trust is een ‘Wijk Ondernemings Maatschappij’ bestaande uit buurtbewoners en -ondernemers. In de Transvaalbuurt wordt gewerkt aan de oprichting van
een Trust-constructie. Door de Trust krijgt het museum en de programmering een sterke basis van zeer diverse expertise. Bovendien is het gelijk goed geworteld in de buurt.
De deelnemers van de Trust verzorgen volgens een rooster de programmering, ieder vanuit zijn eigen onderneming.
In feiten is geen kantoorruimte nodig. Wel dient er een locatie te zijn voor de uitvoering van het programma. En zelfs
dat hoeft geen permanente locatie te zijn. De Trust is flexibel en kan snel inspelen op veranderingen. De Trust kan
gebruik maken van bestaande netwerken en daarmee het aangeboden programma versterken met commerciële
partners, culturele instellingen, etc.
Door de diversiteit aan deelnemers in de Trust is de programmering heel afwisselend. Er zal een breed publiek worden
aangesproken. Het programma zal onder meer bestaan uit: culturele projecten, exposities (kunsten en geschiedenis),
inhoudelijke bijeenkomsten, kookworkshops, cultuureducatie en meer.
Voordelen
- Geen kantoorruimte nodig.
- Buurtbewoners en -ondernemingen staan aan de basis.
- Duurzame organisatiestructuur.
Nadelen
- Minder herkenbaar
- Gevaar dat de programmering als diffuus wordt ervaren.
- Wie heeft de eindverantwoording?
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Beeldmerk van de conferentie ‘Vertrouwen in de stad’ over de vorming van Trusts in Amsterdam,
georganiseerd door pakhuis de Zwijger ism Schleijpen&Leatemia op 31 mei 2012 (beeld: Pakhuis de Zwijger)
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5.2 Aanbevelingen
Om tot een breed gedragen buurtmuseum te komen, wordt aanbevolen een pluriform concept te ontwikkelen, waarbij verschillende aspecten van de Transvaalbuurt tot hun recht komen. Met andere woorden, het Genius loci-model:
het karakter van de buurt in al zijn facetten laten zien. De kracht hierbij is dat de bovengenoemde scenario’s juist naast
elkaar kunnen worden ingezet.

Implementatie in drie stappen:
In de loop van enkele jaren kan het buurtmuseum worden opgebouwd, beginnend met enkel een programmering
naar een volwaardig museum met uiteindelijk ook een historisch ingerichte museumwoning.
1. Stel voor een periode van 2 jaar een kwartiermaker aan en begin met een programmering zonder vaste museumlocatie [scenario 4]. Gebruik de creativiteit en de ondernemersgeest uit de buurt voor de invulling van de programmering. Maak daarvoor gebruik van de Trust-constructie [scenario 6]. De leden van de Trust krijgen een aandeel in de
programmering en dragen ook verantwoordelijkheid.
2. Na de startperiode kan het museum een vast onderkomen krijgen. Geschikte locaties zijn het Krugerplein [scenario
2] en de Maritzstraat [scenario 3]. Het is raadzaam de museumfunctie te combineren met een eetgelegenheid. Het
museum krijgt een (vaste) tentoonstelling om het geheel culturele diepgang te geven. De ruimte is tevens te gebruiken
als buurtpodium. Voor de invulling en de continuïteit van het museum wordt samengewerkt met gevestigde cultuurinstellingen [scenario 5].
3. Op den duur bestaat de mogelijkheid om een arbeiderswoning terug te brengen in oorspronkelijke staat [scenario
1]. De architectuur van Berlage en het socialistisch idealisme dienen als uitgangspunt. De woning wordt niet onttrokken aan de woningmarkt, maar toegewezen aan een student of artist in residence. De bewoner krijgt de taak iets
terug te geven aan de buurt in de vorm van een kustwerk of huiswerkbegeleiding. Enkele keren per jaar is de woning
opengesteld voor publiek. Minimale overlast voor omwonenden moet worden betracht.

Vervolgtraject
Enkele randvoorwaarden voor de uitvoering van het bovengenoemde voorstel:
- Laat de beslissing voor het vervolgtraject niet te lang liggen. Er is enthousiasme en goodwill opgebouwd
in de buurt en onder experts uit diverse disciplines.
- Kies een organisatievorm en benoem een bestuur.
- Stel een projectleider/coördinator/zakelijk leider aan.
- De projectleider krijgt enkele maanden de tijd voor het schrijven van een project- en exploitatieplan.
- Samen met het bestuur wordt een passende naam voor het buurtmuseum gekozen. ‘Berlage Museum
Woning’ is inmiddels enigszins ingeburgerd, maar dekt mogelijk onvoldoende de lading.
- Ontwikkel een sterk en goed herkenbaar beeldmerk: logo, doelstelling, imago.
- Maak in 2013 gebruik van het 110 jarig bestaan van de Transvaalbuurt en het 100-jarig bestaan van het Transvaalplein
voor de eerste programmering. In 2013 kan tevens worden aangehaakt van de promotie rond het Berlage-jaar van
Stadsdeel Zuid.
- Onderhoud de Website. Informeer bewoners en overige geïnteresseerden over de voortgang.
- Kom voor de invulling van het museum en de programmering zo veel mogelijk tegemoet aan behoeften en wensen
uit de buurt, zoals geuit in de enquêtes en bij de bijeenkomsten.
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Met dank aan:
Bewonersbudgetten
Stadsdeel Oost
Stadgenoot
CBK Oost
Krugerkamer
Roel vd Burgt
Hanna de Gruijter
Alle medewerkers en vrijwilligers
En vooral bedanken we iedereen die haar of zijn meningen en ideeën heeft gegeven. Zonder de inbreng van al deze
mensen had dit verslag niet geschreven kunnen worden.
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Transvaalplein in de jaren ‘50 (foto: Stadsarchief)
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Appendix 1. geschiedenis van de transvaalbuurt
De bijzondere geschiedenis van de Transvaalbuurt biedt thema’s die als uitgangspunt kunnen dienen voor de invulling
en programmering van de Berlage MuseumWoning.

Stratenplan van Berlage
Het stratenplan van de Transvaalbuurt is in 1903 getekend door de architect H.P. Berlage. Het moest een echte arbeidersbuurt worden. In de oude binnenstad van Amsterdam werden verkrotte buurten afgebroken. De bewoners
werden overgeplaatst naar de gloednieuwe Transvaalbuurt. Om deze, veelal ongeschoolde arbeiders, een veilig gevoel
te geven, gaf Berlage de buurt kromme straten met veel pleinen en plantsoenen. De nieuwe bewoners zouden zich
snel thuis voelen in hun eigen stukje straat.

Boerenoorlog
De straatnamen in de Transvaalbuurt zijn vernoemd naar de Boerenoorlog in Zuid-Afrika. Nederland voelde zich
verwant aan de ‘Boeren’, nazaten van Nederlandse kolonisten. Rond 1900 waren zij verwikkeld in een oorlog tegen
de Britse overheersers. De ‘Boeren’ verloren de strijd. Als steunbetuiging zijn in Nederland verschillende buurten
vernoemd naar personen en gebeurtenissen van de Boerenstrijd, waaronder Paul Kruger, president van de autonome
republiek Transvaal, de generaals Christiaan de Wet, Piet Joubert en Koos de la Rey en gewonnen veldslagen bij Majuba, Spitskop en Magersfontein.

Proeftuin voor sociale woningbouw
De Transvaalbuurt is ontwikkelt kort na invoering van de Woningwet (1902). De wet bood de mogelijkheid gesubsidieerde woningen te bouwen. Er ontstond een veelheid aan verenigingen die voor hun eigen achterban (politiek,
religieus, etc) huizen gingen bouwen. Een groot aantal woningbouwverenigingen realiseerden in de Transvaalbuurt hun
eerste woningen: de Algemene Woningbouw Vereeniging (socialistisch), Het Oosten (katholiek), Patrimonium (protestants), Handwerkers Vriendenkring (joods), ACOB (onderwijzers) en de Gemeentelijke Woningdienst. Het oudste
woningbezit van deze verenigingen staat vlak bij elkaar in de kleine Transvaalbuurt.

Het socialistische Transvaalplein
In de pas ontgonnen buurt werd het eerste grote bouwproject [1911-1913] gerealiseerd rondom het Transvaalplein.
Opdrachtgever was de Algemene Woningbouw Vereeniging (AWV), voortgekomen uit de vakbeweging. Er was nog
weinig ervaring met sociale woningbouw. Om het experiment aan te gaan, werd de socialistisch geïnspireerde architect Berlage gevraagd. Huisvesting was volgens Berlage meer dan woningen bieden. Het was ook vormgeven aan een
gemeenschap. Het Transvaalplein kreeg een dorpsachtige karakter. De bewoners van het plein waren uitgesproken
socialistisch. Zij organiseerden allerlei manifestaties, zoals 1 Mei-vieringen en evenementen van de Arbeiders Jeugd
Centrale.

Joodse bewoners
In de jaren ‘20 en ‘30 was ongeveer 70% van de bewoners in de Transvaalbuurt joods. Dat kwam door de sanering van
de oude Jodenbuurt, waar krotwoningen werden afgebroken en vervangen door degelijke nieuwbouw. Niet iedereen
kon terugkeren naar de oude buurt. Speciaal voor de joden van Uilenburg werden daarom in de Transvaalbuurt extra
woningen gebouwd, onder andere door het joodse Bouwfonds Handwerkers Vriendenkring. De joodse bewoners
waren over het algemeen niet religieus. Zij hadden het geloof ingeruild voor de idealen van het socialisme of het
communisme. Er was geen synagoge in de Transvaalbuurt. Toch rook het op vrijdagavond overal naar kippensoep, een
gerecht dat traditioneel wordt gegeten bij het ingaan van de sabbat.
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Oorlog
De Duitse bezetting had voor de Transvaalbuurt dramatische gevolgen. De buurt lag geïsoleerd van de rest van de
stad, ingesloten tussen de spoordijk en de Ringvaart. Het had bovendien veel joodse bewoners, waarvan het merendeel arm en ongeschoold. Bij de aanvang van de deportaties werden de armste joden als eerste weggevoerd. De
buurt werd vervolgens bestempeld als ‘concentratiebuurt’. Joden uit andere delen van de stad moesten verplicht hier
naartoe verhuizen. Zij kwamen in de huizen van reeds gedeporteerde joden. De laatste joden zijn weggevoerd tijdens
de razzia van 20 juni 1943.

Diversiteit
Na de oorlog kwamen nieuwe bewoners naar de Transvaalbuurt. Zij kwamen vooral uit Amsterdam Noord en Diemen. De eerste buitenlanders waren Italianen en Spanjaarden. Daarna volgden Turkse arbeiders die vanaf 1964 naar
Nederland kwamen. Op verschillende plaatsen in de Transvaalbuurt bevonden zich logementen, waar zij een bed
konden huren. De kamers werden door meerdere personen gedeeld. In de jaren ‘70 en ‘80 kreeg de buurt meer
diversiteit met gezinnen uit Marokko, Turkije, Suriname en later ook uit Ghana. Aan de Joubertstraat verrees in 2008
gebouw de Verbinding met daarin een Turkse en een Marokkaanse moskee. De Transvaalbuurt heeft een goede mix
aan culturen waar het trots op is.

Kunstenaars
Steeds meer mensen ontdekken de bijzondere architectuur en het knusse afgeschermde karakter van de Transvaalbuurt. Dat trekt onder meer kunstenaars naar deze kant van de stad. In de laatste jaren zijn verschillende ateliers
geopend. Aan de Tugelaweg bevindt zich het kunst- en cultuurgebouw Tugela85; aan het Krugerplein zit Berm, een
tijdelijke werkplek voor Rietveld studenten; en in het voormalige schoolgebouw De Kraal zijn ateliers voor kunstenaars
uit de buurt. De Transvaalbuurt ontwikkelt zich geleidelijk tot culturele hotspot.
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Transvaalplein anno jaren 20 (foto: Stadsarchief)
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enquête tekst

Geef uw mening over de invulling van het museum en de activiteiten die er kunnen plaatsvinden.
Wat vindt u van het initiatief? Welke functie zou zo’n museum kunnen vervullen voor de buurt?
En welke activiteiten wilt u dat er georganiseerd worden?
Wij horen graag uw mening, ideeën en suggesties.
Vul de enquête in draag zo bij aan een nieuw buurtmuseum.
1. Wat vindt u van een Berlage MuseumWoning in de Transvaalbuurt?
2. Welke (buurt)functie kan het museum vervullen?
3. Wat zou in dit museum te zien en te doen moeten zijn?
4. Welke andere activiteiten wilt u dat er georganiseerd worden?
5. Hoe kan dit initiatief de Transvaalbuurt met de rest van de stad verbinden?
Hou mij op de hoogte van dit project.
Naam:
Adres:
E-mail:
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Interieur van een woning aan het Transvaalplein rond 1935 (foto: Stadsarchief)

Berlage MuseumWoning
T

r

a

Appendix 3A:

n

s

v

a

a

l

b

u

u

r

t

BMW in de media - dwars door de buurt

Mei 2012 | tekst: Marieke Mittelmeijer | foto: Suzanne Blanchard
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BMW in de media - Het parool

18 juni 2012 | tekst: Joost Zonneveldt | foto: Maarten Bezem

Historie Transvaalbuurt verdient een eigen museum
Drie culturele ondernemers uit de Transvaalbuurt, willen met een Berlage Museumwoning duidelijk maken dat de
beroemde architect en de aandachtswijk onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.
“Met de Transvaalbuurt gaat het een stuk beter dan een jaar of tien geleden, toen buurtbewoners drugsspuiten in de
zandbak vonden, verslaafden in de buurt hingen en er veel criminaliteit was,” zegt Zeraja Terluin, “het is nog steeds
een wijk die aandacht vraagt, maar in de afgelopen jaren is door de inzet van bewoners, woningcorporaties en het
stadsdeel veel veranderd.”
Hoewel uit onderzoek blijkt dat bewoners hun Transvaalbuurt beter waarderen, is de wijk er nog niet, onder ander
omdat er op cultureel vlak nog relatief weinig te doen is, vindt Noud Verhave. “En dat terwijl de Transvaalbuurt een
heel bijzondere geschiedenis heeft,” zegt Daniel Metz. “We vertellen op panelen in de buurt al over de achtergrond
van de Transvaalbuurt, de grote joodse gemeenschap die hier woonde, de sociaal-democratische oorsprong van de
wijk, maar we willen graag nog een stap verder gaan door de relatie tussen de beroemde architect Berlage en de
Transvaalbuurt duidelijker te maken. “Hij bedacht het stratenplan en experimenteerde hier met de bouw van woningen voor arbeiders, die hij ook nog een eigen karakter wilde meegeven. Dit is de proeftuin voor Plan Zuid geweest
en een belangrijke voorloper van de bekende Amsterdamse School.” Juist die geschiedenis verdient een eigen plek,
het liefste aan het prachtige en intieme Transvaalplein. Metz: “Hier had je op 1 mei grote bijeenkomsten rond een
meiboom waarbij wethouders als De Miranda of Wibaut vanaf een balkon dan een toespraak hielden.”
De Transvaalbuurt, in 1903 getekend en in 1913 voor het eerst bewoond door voornamelijk Joodse arbeiders die
hun krotten op Uilenburg inruilden voor een gloednieuw arbeidersparadijs in de polder, was sterk links georienteerd;
het was de vakbond van de arbeiders die daar veel woningen liet bouwen. Metz wijst op de eerste steen die in een
woningblok aan de Tugelaweg is gemetseld. Ymere wil dat blok overigens slopen, maar dat is tegen het zere been van
Terluin, Metz en Verhave, omdat daarmee een beeldbepalend blok verdwijnt en de door Berlage bedachte brede
entree van de buurt wordt aangetast.
De initiatiefnemers van het buurtmuseum willen graag dat het erfgoed van Berlage, dat na honderd jaar nog zo goed
zichtbaar is in de buurt, behouden blijft en veel duidelijker uitdragen wordt. Verhave: “We zijn op het idee gekomen
om een Berlage Museumwoning te maken waarmee de beroemde architect een duidelijke plek in de buurt krijgt. We
zijn dat nu samen met stadsdeel Oost aan het onderzoeken op haalbaarheid.” Metz,Verhave en Terluin betrekken ook
nadrukkelijk de buurt bij het plan. “Op die manier willen we er achter komen of er behoefte is aan een gebouw voor
en van de buurt, maar dat iets anders is dan een buurthuis,” zegt Terluin. Hoe het buurtmuseum er precies uit komt
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te zien en waar die moet komen is dan ook nog niet duidelijk. “Het Transvaalplein zou een mooie plek zijn, omdat dit
het eerste grote woningbouwproject in de buurt was, maar het Steve Bikoplein of Krugerplein liggen meer in de loop.
Dat zijn ook opties.” Ook de invulling van de museumwoning is nog niet bekend. “Het kan als een stilleven zijn, met een
interieur van honderd jaar geleden, bijvoorbeeld in combinatie met een meer modern deel, een meer hedendaagse
inrichting.” Een architectuurstudent of een kunstenaar zou in de woning kunnen wonen, als hij zijn huis dan op gezette
tijden maar openstelt voor lezingen, films en tentoonstellingen. Terluin: “We willen een programma maken dat bij de
buurt aansluit, maar het zou ook heel mooi zijn als mensen over een tijdje zeggen: ‘Ik was gisteren in de Transvaalbuurt,
je weet wel, die buurt van het Berlagemuseum.”

Appendix 3C:

BMW in de media - Meer on line

27 juni 2012 | http://meer-online.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=2729:bewoners-enthousiast-over-mogelijke-komst-van-een-berlagemuseum-in-transvaalbuurt&catid=100:oud-oost&Itemid=500
Bewoners enthousiast over mogelijke komst van Berlagemuseum in Transvaalbuurt
TRANSVAALBUURT - De bewoners van de Transvaalbuurt zien een Berlagemuseum in hun buurt wel zitten. De
resultaten van een enquête laten zien dat ze vooral meerwaarde zien in het educatieve element en de mogelijkheid
dat een dergelijk museum bewoners met elkaar kan verbinden. Op zaterdag 30 juni is er een informatiebijeenkomst
op het Transvaalplein om verder informatie uit te wisselen.
De werkgroep Berlage MuseumWoning houdt een inventariserend onderzoek naar de mogelijkheden voor een kleinschalig Berlagemuseum met buurtfunctie. De werkgroep wil graag weten wat de bewoners van de Transvaalbuurt
vinden van een dergelijk museum. Het programma op zaterdag 30 juni bestaat uit een expositie, gesprekstafels, een
workshop voor kinderen en een gratis aangeboden hapje en een drankje van de Multiculti keuken.
Via de website www.berlagemuseumwoning.nl zijn de reacties op de enquête binnengekomen. Ze zijn over het algemeen positief. Vooral het educatieve element vinden mensen erg waardevol. Maar ook het feit dat het museum
mensen kan verbinden door vanuit het museum veel activiteiten te starten, zoals buurtwandelingen en activiteiten
voor kunstenaars in de buurt. Als het een wat grotere ruimte is, zijn zelfs huiskamerconcerten mogelijk van muziek uit
de tijd dat de Transvaalbuurt er net was. Ook zouden er cursussen kunnen worden gegeven aan schoolkinderen. De
invulling van het museum staat nog open en alle suggesties zijn welkom.
Ook een mooi idee van een bewoner is dat het museum een ‘hoofdkwartier’ zijn voor bepaalde buurtevenementen,
bijvoorbeeld een leuk jaren ‘40 themafeest rondom de bevrijding. Het kan ook een rustpunt zijn: veel mensen, vooral
jongeren, hebben geen idee hoe het is om een avondje door te brengen zonder bijvoorbeeld televisie, computer en
mobiele telefoon. Het zou leuk zijn mensen deze unieke ervaring te bieden; een dagje zoals vroeger in de Berlage
Museumwoning. Slecht één bewoner was kritisch en liet weten dat een Berlagemuseum niet in de Transvaalbuurt
thuishoort maar in de Rivierenbuurt.
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