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Een Amsterdamse geschiedenis

van verheff ing en

vernedering

In 1927 verrees Asterdorp, een wijk voor ‘ontoelaatbaren’, asocialen, 

aan de noordkant van het IJ. Om de wijk stond een muur, achter de 

wijk lag een ideaal: verheffing van de armste, lastigste arbeiders tot 

beschaafde burgers.  Kinderen groeiden er op, vrouwen bezochten het 

washuis, mannen sprokkelden een inkomen bij elkaar en ouderen sleten 

er hun laatste jaren. Stephan Steinmetz vertelt hun geschiedenis van 

binnenuit, aan de hand van brieven, archiefonderzoek, verslagen van 

opzichteressen en gesprekken met oud-bewoners. De realiteit achter het 

ideaal blijkt verre van idyllisch te zijn geweest. Met het verheffingsideaal 

kwam stigmatisering. En de Amsterdamse politiek van die jaren was een 

slangenkuil met Arie Keppler en wethouders Wibaut en De Miranda als 

hoofdrolspelers in de opkomst en ondergang van Asterdorp. In 1955 werd 

de wijk stilletjes gesloopt.

In Asterdorp behoedt Steinmetz deze wrange Amsterdamse geschiedenis 

voor de vergetelheid. Dat is nodig, want vragen als ‘Hoe maakbaar is onze 

samenleving?’ en ‘Hoe ver mag de overheid het privéleven van burgers 

betreden?’ zijn prangender dan ooit.
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1. PROLOOG - OP WEG NAAR 
ASTERDORP 

‘WelEdelengeleerden en gestrengenden Heer Wethouder Amsterdam,’ zo 
begon Bram Viskoper op 16 februari 1931 zijn brief aan Salomon De Miranda. 
‘Ondergeteekende Wensch gaarne zoo spoedig mogelijk een onderhoud met U 
edelen Heer bij dat niet mogelijk wensch ik dan van u edelen heer dat u dan deze 
brief met de volgende inhoud zoudt behandelen.’1  

Het zal midden in de nacht geweest zijn dat Bram Viskoper achter de keuken-
tafel plaats nam om zijn brief te schrijven. Een moment van rust in een huis vol 
drukte. Maar stil was het niet. Het was immers nooit stil in de 
Zwanenburgerstraat, het centrum van de Joodse wijk, pal achter het 
Waterlooplein. Ratelden er eindelijk geen karren met vloekende kooplui erach-
ter meer door de straat, dan vloog een echtpaar elkaar wel in de haren of waggel-
de een stoet dronken zeelui joelend de Staalstraat uit, het eiland Vlooienburg op. 
En door die rommelige herrie heen beierden op gezette tijden de klokken van de 
Zuiderkerk. ‘Daar ik op het oogenblik op een woning woont van negen gulden 
huur per week en ik daar in achterstallig bent gebleven moet ik u melden als dat 
ik met mij gezin van man, vrouw en 13 kinderen in de loop van deze twee dagen 
het kan ook nog in de loop van de dag van heden gebeuren op straat wordt gezet 
wegens huurschuld…’

Bram Viskoper had een lange dag achter de rug. Op zoek naar een nieuwe 
woning, eentje die niet te veel kostte en waar hij onmiddellijk in kon trekken, 
was hij naar Amsterdam-Noord, naar Asterdorp. Zijn broer Moos woonde daar 
al een jaar of twee en hij had Bram uitgenodigd om te verhuizen naar dat dorp. 
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‘Je moet naar de opzichteresse gaan en zeggen dat je werkloos bent en dertien 
kinderen hebt, een zieke vrouw thuis en geen geld meer. Dat komt door de crisis 
die de schuld is van de kapitalisten.’ Zoiets zal Moos hebben gezegd. ‘En als ze je 
niet willen helpen, zeg je dat je een broer bent van Ome Moos. Ze kennen mij 
allemaal op ’t dorp.’ 

Ruim een uur had de wandeling geduurd, met halverwege de pont over Het 
IJ. Bij het begin van de Van der Pekbuurt hield hij de kade aan tot de brug. Daarna 
volgde hij de Asterweg, een klinkerweg met aan weerszijden loodsen en fabrie-
ken. De asfaltfabriek, waarvan de stank ondraaglijk was, de British American 
Tobacco Industry, Van Leers Vatenfabriek, bouwbedrijf Hillen & Roosen, 
stoomwasserij De Lelie, de uitgebrande fietsfabriek De Magneet. Tegenover de 
restanten van de fietsfabriek stond een muur van vier meter hoog en zeker hon-
derd meter lang. Op het eind ging de muur de hoek van de Asterdorpweg om, 
richting Distelweg. Halverwege de Asterdorpweg omklemde die muur een 
groot gebouw, model schoenendoos. Het was een donker gebouw met centraal 
een rechthoekige opening. Boven deze poort hing een bordje, besmeurd maar 
toch, als je goed keek kon je het opschrift lezen: ‘Tijdelijk Tehuis voor Gezinnen’. 
Onder de poort zal Bram Viskoper zijn aangesproken door de opzichteresse, een 
rijzige, jonge vrouw met opgestoken haar. ‘De pollepel’ noemden de kinderen 
van het dorp haar. Lopend door het dorp, op zoek naar zijn broer, zag Bram tafe-
relen die hem vertrouwd voorkwamen.  Kinderen die sliertten over straat, man-
nen die leunden tegen een gevel, sommigen met hun trommel of harmonica 
voor zich, vrouwen die kibbelden en krijsten. Het was het beeld en geluid van 
alledag op Vlooienburg en Valkenburg, de buurten waar hij was opgegroeid. 
Maar dit decor was zo anders. Een paar ommuurde straatjes met allemaal platte 
huisjes, zoiets had hij nog nooit gezien. Er was geen gracht en dus ook geen brug, 
er was geen winkel, geen school, geen café en vooral: er was geen uitzicht. Welke 
kant je ook opkeek, je zag altijd een muur. Sommige huisjes waren leeg, de rui-
ten ingegooid. Bram Viskoper, nu eens uitbater van een haringstal, dan weer 
opkoper van vodden of handelaar in speelgoed, moet zich achter de oren hebben 
gekrabd. Toch probeerde hij direct bij de opzichteresse een woning te huren, de 
nood was immers hoog. Een oude huurschuld van f. 60,80 bij de gemeente brak 
hem nu op. De opzichteresse stuurde hem met lege handen terug naar de stad 
waarna hij het hogerop zocht: ‘…liever had ik zoo spoedig mogelijk een onder-
houd met u Edelen heer daarover gehad, dan had ik u beter de zaak kunnen refe-
reeren dat kan ik u niet zoo per brief doen.’
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Wethouder De Miranda schoof de brief door naar zijn topambtenaar, ingeni-
eur Arie Keppler. Keppler was vanaf de oprichting in 1915 directeur van de 
Gemeentelijke Woningdienst, maar bovenal geestelijk vader van Asterdorp. 
Twee dagen later had Keppler zijn advies klaar: ‘In de week van 9-16 Februari 
1931 heeft Viskoper zich naar het Asterdorp begeven met verzoek hem daar te 
plaatsen. Het bleek echter, dat hij uit zijn woning in de Zwanenburgerstraat 
53hs gezet was, of zou worden, wegens het maken van f. 72,- huurschuld. Ik 
acht het niet gewenscht Viskoper alsnog in een gemeentewoning te plaatsen 
daar adressant verschillende malen ervan blijk heeft gegeven, niet voornemens 
te zijn aan zijn verplichting in zake het betalen der huur te voldoen.’2 

Soms trok De Miranda zich iets aan van dergelijke adviezen, maar als het even 
kon gaf hij wanbetalers een nieuwe kans. Zeker als hij in zo’n verzoek zijn eigen 
jeugd weerspiegeld zag: een ongeschoolde man, geboren in een krot in de oude 
Jodenbuurt, opgegroeid in armoe, tastend naar houvast. Bram Viskoper kreeg 
dus nog een laatste kans: hij mocht naar Asterdorp. 

*

Honderd jaar geleden woonden in Amsterdam twintigduizend mensen on-
der de grond.3 Het is nu nauwelijks meer voor te stellen: duizenden kruipruim-
tes gevuld met kinderrijke gezinnen. Vaak lag op de vloer van het enige vertrek 
een laagje drab, een ongemak dat bewoners bestreden met houten vlonders. Dat 
verergerde wel een ander probleem: de kelders waren meestal 1,60 meter hoog 
terwijl de gemiddelde Amsterdammer toen 1,72 meter lang was. Geen wonder 
dat al die mensen, als het even kon, de straat opzochten. Naast de kelderwonin-
gen telde de stad ook een enorm aantal bovengrondse krotten, vooral in de oude 
wijken in de binnenstad. Binnenterreinen in bijvoorbeeld de Jordaan waren vol-
gebouwd met hokken om de toestroom van het platteland te kunnen herbergen. 
Het was allemaal de prijs van de vooruitgang, van economische voorspoed en 
werkgelegenheid. 

Omdat de particuliere woningbouw geen soelaas bood voor de stroom arbei-
dersgezinnen op zoek naar een huis, bouwden zowel woningbouwverenigingen 
als de gemeente Amsterdam duizenden goede, goedkope woningen.4 De wonin-
gen van de woningbouwverenigingen gingen vooral naar arbeiders met een vas-
te baan; de gemeentewoningen waren bestemd voor arbeidersgezinnen die een 
stapje lager op de maatschappelijke ladder stonden. Daar zaten ook veel bewo-
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ners van kelders en krotten tussen die de gemeente ‘niet netjes genoeg’ vond om 
ze de sleutel van zo’n fonkelnieuwe woning te overhandigen. Voor zulke gezin-
nen bouwde de Gemeentelijke Woningdienst op een afgelegen industrieterrein 
in Noord het Asterdorp. Hier werden deze gezinnen heropgevoed, je zou het 
een sociale quarantaine-inrichting kunnen noemen. In de gezinsrapporten van 
deze bewoners staat als reden voor plaatsing steevast opgegeven: ontoelaatbaar. 
Een term die we letterlijk moeten nemen. Niet toelaatbaar in een normale wo-
ning van de gemeente of – treetje hoger – van een woningbouwvereniging. Ook 
dat ‘niet netjes genoeg’ betekent precies wat er staat. Gezinnen die bleven steken 
in de schaamteloze gewoontes van de krottenwijken, moesten zich ontwikkelen 
tot fatsoenlijke arbeidersgezinnen. 

De scheiding tussen de goede en slechte krotbewoners had als belangrijk ne-
venvoordeel dat de goeden zich direct verheven wisten. Eindelijk konden zij ook 
eens naar beneden kijken in plaats van altijd maar omhoog. De ruim 27 duizend 
sociale huurwoningen die tussen 1915 en 1930 verrezen in de tuindorpen en 
andere uitbreidingswijken van Amsterdam, waren voor hen gereserveerd. 
Tegelijk vormden die nieuwe woningen in aantrekkelijke wijken een wenkend 
perspectief voor de gezinnen die tijdelijk in Asterdorp verbleven. Zo werden de 
rommelaars met de wortel en de stok gedreven naar een ‘net’ bestaan. Een be-
staan waar de man werk had of zocht, en dus niet rondhing en dronk. Waar de 
vrouw elke ochtend de bedden opmaakte, de vloeren boende en let op: de was-
mand niet midden in de kamer zette. Waar man en vrouw zich vooral niet be-
moeiden met de buren, die hardnekkige kwaal uit de sloppenwijk. En waar ze 
elke avond de schone gordijnen dichttrokken. Want voortaan woonden man en 
vrouw samen binnenshuis in plaats van apart buitenshuis. 

Als doelwit van deze gemeentelijke opvoedkundige ambities, hebben tussen 
1927 en 1940 in Asterdorp ruim drieduizend mensen gewoond. Toen 
Asterdorp eind 1940 moest worden leeggemaakt om Rotterdamse daklozen, 
slachtoffers van het bombardement op die stad, voor de winter op te vangen, 
was er nog maar een handjevol ontoelaatbaren over. Begin 1942 stond het dorp 
helemaal leeg. Terwijl de Woningdienst plannen maakte om Asterdorp geschikt 
te maken voor gewone woningzoekenden, had de Duitse bezetter een ander 
idee. Een afgezonderde wijk met ruim een halve kilometer muur er omheen, 
daar konden ze wel wat mee. Asterdorp werd een Joods getto. 

Pas na de oorlog werd de muur geslecht. Voortaan was het een buurtje zonder 
etiket, bestemd voor mensen zonder etiket. Maar met een nieuw probleem: 
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vocht. Nou ja, nieuw… bij de oplevering in 1927 waren de muren al te nat om te 
behangen. Nu er voor het eerst gewone criteria werden los gelaten op de wonin-
gen, luidde het vocht direct de ondergang van Asterdorp in. In 1955 kwam de 
sloper langs. Het werk was in twee weken gedaan; niemand pinkte een traantje 
weg. Binnen de kortste keren was Asterdorp uit het collectieve geheugen ver-
dwenen. 

*

Begin jaren tachtig hoorde ik voor het eerst van Asterdorp. Vanuit een oud 
schoolgebouwtje aan het Distelplein werkte ik bij het Gemeentelijk 
Woningbedrijf aan de verbreiding van bewonerszeggenschap. Deze vestiging 
van de voormalige Woningdienst stond op het punt te verhuizen naar een mo-
dern onderkomen. Goede reden om het archief eens op te ruimen. Onder het 
toeziend oog van een expert van de Gemeentelijke Archiefdienst toog ik aan het 
werk. Na een paar dagen ordenen en labellen, bleef er een onduidelijke stapel 
dozen over met opschriften als Complex Tolhuis, Complex N en Complex TS. 
Het kwam op mij over als abracadabra, terwijl ik toch twee jaar lang alle buurtjes 
had afgestruind. Ook de opzichters, die alle tuindorpen kenden, hadden geen 
idee waar die aanduidingen op wezen. De woningmaatschappelijk werkster wel: 
‘Oh, dat zijn de dozen van Asterdorp. Dat lag hier verderop.’ Ze wees achteloos 
naar de brug aan het eind van de Distelweg. ‘Al lang gesloopt. Kan allemaal weg.’ 

Uit nieuwsgierigheid deed ik het tegenovergestelde. De dozen met bouwte-
keningen, ambtelijke nota’s, krantenartikelen en een paar bewonersrapporten 
gingen mee naar huis. Bladerend door de papieren tekenden zich de contouren 
af van een gesloten oord met verheven doeleinden. Ik kwam een tekening van 
een muur tegen, een foto van een poortgebouw. Las over ‘resocialisatie’ van ‘so-
ciaal achterlijken’ in een ‘tijdelijk verblijf’. Wie werden hier eigenlijk apart ge-
zet? Waarom koos de gemeente voor deze aanpak? En wat deed dit allemaal met 
de mensen die er woonden? Met de kinderen die er opgroeiden? In het voorjaar 
van 1984 sprak ik zestien ex-bewoners, ze hadden gereageerd op een adverten-
tie die ik in een huis-aan-huisblad in Amsterdam-Noord had geplaatst. Ook de 
oudste dochter van De Miranda (‘de pollepel’) interviewde ik over haar werk als 
opzichteresse in Asterdorp. 

Kort daarna vertrok ik bij het Gemeentelijk Woningbedrijf; Asterdorp ver-
dween uit mijn blikveld. In de jaren negentig, ik was toen voorzitter was van het 
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Amsterdams Stadsdeel Zeeburg, moest ik er nog wel eens aan terugdenken. Als 
ambtenaren plannen maakten om het gedrag van bewoners te beïnvloeden, riep 
diep in mij een piepstemmetje heel zachtjes ‘Asterdorp’ of, iets luider, ‘bemoei-
al.’ Plannen om de groetplicht in te voeren, om alleenstaanden met elkaar in 
contact te brengen, om mensen op te roepen samen een perkje te wieden: tel-
kens rinkelde het belletje van Asterdorp. Intussen lagen naast de archiefdozen 
op zolder de zestien interviews, uitgetypt en wel. En twee keer per jaar belde 
Annie Olivier op, een van die zestien ex-bewoners: of ik nog wat ging doen met 
haar verhaal.  Zou Betty Groenteman nog leven, vroeg ik me wel eens af. Ik had 
haar nog een heleboel vragen te stellen. Hoe zat dat precies met haar vader Jonas 
bijvoorbeeld, voorzitter van de opstandige bewonersvereniging De Lelie?

Ergens in 2013 stuurde een vriend me een oproep tot crowdfunding toe. 
Over Asterdorp. ‘Dat was toch jouw dorp?’ Nu wilde een documentairemaak-
ster een film maken over Asterdorp. Een week later zat ik met Saskia van den 
Heuvel aan de koffie, informatie uit te wisselen. En al snel besefte ik: Asterdorp 
was niet weg, nooit weg geweest. Ik ging opnieuw de archieven in, maar nu die-
per, en las de eindeloze rij  gezinsrapporten van de woningopzichteressen. Stap 
voor stap kon ik een compleet beeld creëren van de dagelijkse belevenissen in 
het dorp, de saamhorigheid, de ruzies, het kleine leed en de politieke botsingen. 
Ik spitte de privé-correspondentie tussen wethouder Floor Wibaut en topamb-
tenaar Keppler door, zwagers die twee handen op één buik waren. Ik las versla-
gen van bijeenkomsten waarin wethouder De Miranda onverbloemd zijn 
mening gaf over Asterdorp. 

Als je alle informatie uit al die documenten op een rij zet, blijken er meerdere 
verhalen over Asterdorp te vertellen. Het verhaal dat zich als eerste aandient, 
gaat over de speciale missie die dit bijzondere dorp vervulde: heropvoeding via 
het wonen. Waarom? Een tweede verhaal gaat over de gevolgen voor de bewo-
ners: wat bracht het teweeg bij de gezinnen die er woonden, bij de kinderen 
vooral? Als je verder kijkt, komt er een derde verhaal in beeld: een verhaal over 
de ongebreidelde macht die een paar personen kunnen uitoefenen als ze alle 
ruimte hebben. Keppler, met Wibaut als beschermheer, was onstuitbaar: 
Asterdorp moest en zou een succes zijn. 

Tot slot doemt een verhaal op over de gevaren van het ambtelijke automatis-
me, de vierde macht. Wanneer regels en voorschriften losgeweekt raken van de 
oorspronkelijke bedoelingen, kan een keurige overheid zich tot een kille machi-
ne ontwikkelen. Juist in een tijd dat de overheid zich nadrukkelijk begeeft in de 
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privésfeer van burgers die zorg, steun of hulp nodig hebben, kan het leerzaam 
zijn de effecten van eerdere overheidsinterventies in het gezinsleven onder een 
vergrootglas te leggen.  

Naast alle documenten uit archieven, haalde ik ook de interviews uit de jaren 
tachtig onder het stof vandaan en ging op zoek naar de gesprekspartners van 
toen. Betty Groenteman leefde nog en wilde graag meer vertellen over haar va-
der. Saskia van den Heuvel had intussen ‘nieuwe’ oud-bewoners achterhaald, 
waaronder ook mensen die tijdens de oorlog in het getto Asterdorp woonden. 
Voor Annie Olivier kwam ik te laat. Net als bijna alle andere gesprekspartners is 
zij al jaren geleden gestorven. Het is in haar geest (‘Ik weiger me te schamen voor 
wie ik ben’) dat de bewoners die in dit boek voorkomen, bij hun eigen naam 
worden genoemd. 

*

Dit dorp, op een steenworp afstand van het Centraal Station, dit vergeten 
dorp met zijn verheven doelstelling, verdient een biografie, een reconstructie 
van een bewogen leven. De mensen die Asterdorp meemaakten en maakten 
staan hierin centraal. Hun persoonlijke geschiedenissen, opgetekend uit rappor-
ten, aantekeningen, brieven en interviews, kleuren het verhaal van Asterdorp.

Maar eerst neem ik u mee terug naar het jaar 1897. We reizen af naar Delft en 
gaan op bezoek bij professor Baltus Pekelharing, de goede genius achter al deze 
inspanningen, de uitvinder van de maakbare samenleving en de kneedbare 
mens. Want daar, op de Polytechnische School, begint het verhaal van 
Asterdorp. Daar liggen de ideologische ankers van de ingenieurs die Asterdorp 
bedachten en beheerden.
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2. HET KLASJE VAN PEEK 

Een mooie najaarsochtend in 1897, hartje Delft. Professor Baltus Pekelharing 
(‘Peek’ voor intimi) wandelde naar het gebouw van de Polytechnische School. 
Daar aangekomen stuitte hij op tientallen studenten die elkaar verdrongen bij de 
voordeur. Ook in de hal heerste grote drukte. Met moeite bereikte hij de college-
zaal waar hij over een half uur zijn college Staatshuishoudkunde zou geven.5 Op 
de eerste rij zaten de beste jongens van de klas al klaar, Pieter Bakker Schut, Jan 
Gratama en de meest fanatieke van allemaal: eerstejaars Arie Keppler. 

Niemand kon zo beeldend vertellen als professor Pekelharing. Maar het wa-
ren niet alleen zijn charisma en vertelkracht die studenten aanzogen, het was 
vooral de inhoud van zijn betoog die Delft rond de eeuwwisseling onderdom-
pelde in euforie. Pekelharing had iets nieuws te vertellen: de wereld was maak-
baar, verbeterbaar zelfs.6 Zestig jaar voor de jaren zestig zouden aanbreken, was 
in Delft de verbeelding al even aan de macht. ‘Peek’ spoorde zijn studenten aan, 
stookte ze op, gaf ze de eervolle opdracht dat juist zij - de ingenieurs van de 
nieuwe eeuw - de cholera en de krotten uit de steden moesten verdrijven met 
schoon drinkwater, moderne riolering en nieuwe, frisse arbeiderswoningen. 

De misstanden in de krottenwijken waren in brede kring bekend en al menig-
maal onderzocht. Alleen hadden al die onderzoeken nauwelijks effect, het werd 
genoteerd als onvermijdelijk randverschijnsel van de economische vooruitgang. 
In het zoveelste rapport over de kwalijke gevolgen van het opgroeien in vochti-
ge kelders, kon een onderzoeker zich niet meer inhouden: ‘Het kan niet genoeg 
herhaald worden, dat een woning niet in den grond maar op den grond behoort 
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te worden gebouwd.’7 Wetenschappers hadden geen oren naar dit soort nood-
kreten; zij verklaarden de malaise waar de onderste klasse in verkeerde als een 
natuurverschijnsel. En de meeste politici vonden dat een afdoende verklaring. 
Laissez faire, laissez passer, dat was het motto van de tweede helft van de negen-
tiende eeuw. 

Maar niet alle politici legden zich daarbij neer. Het waren vooral liberalen als 
Hendrik Goeman Borgesius en Samuel van Houten die zich verzetten tegen 
deze tot visie verheven passiviteit. En onder professoren klonk eenzaam de stem 
van Baltus Pekelharing: ‘De economische en sociale wetten zijn nooit onveran-
derlijk als de natuurwetten.’8 Met deze stelling gooide hij in 1878 de knuppel in 
het wetenschappelijke hoenderhok. Intussen bereidde Goeman Borgesius de 
Woningwet voor en een paar jaar eerder had Van Houten een eerste, voorzichti-
ge begrenzing van de kinderarbeid voor elkaar gekregen: kinderen jonger dan 
twaalf jaar mochten niet meer in fabrieken werken. Het waren pogingen om de 
maatschappelijke ontwikkelingen bij te sturen, misstanden tegen te gaan. Niet 
lang daarna, rond de eeuwwisseling, loodste minister-president Goeman 
Borgesius de belangrijkste sociale wetten door de Kamer: de Arbeidswet, de 
Gezondheidswet, de Leerplichtwet, de Woningwet. Het juridische fundament 
van de verzorgingsstaat was gelegd. De bouw van fatsoenlijke arbeiderswonin-
gen lag in het verschiet.

‘Zeg, wordt het geen tijd dat jij ook lid wordt van de Sociaal Democratische 
Arbeiders Partij?’ Floor Wibaut stelde deze vraag in 1897 aan Baltus Pekelharing. 
De gefortuneerde houthandelaar uit Middelburg was zelf net lid van de S.D.A.P.9 
maar wel direct haantje de voorste. Wibaut wilde binnen de wetenschappelijke 
wereld het debat over de inzichten van Marx op gang brengen, een streven dat 
leek te mislukken toen in alle universiteitssteden de deuren gesloten bleven 
voor dit revolutionaire gedachtegoed. Behalve in Delft. Pekelharing ontving 
Wibaut met open armen en ook zijn Duitse marxistische vrienden waren wel-
kom bij de avondlijke debatten. Zodoende ontstond een nauwe vriendschap 
tussen de sociaaldemocraat Wibaut en de gezaghebbende liberaal Pekelharing.10 
Het negatieve antwoord op Wibauts vraag om lid te worden (‘Ik voel mij niet 
beheerscht door de leer van K. Marx,’ verontschuldigde  Pekelharing zich), deed 
daar niets aan af.11 

Pekelharing had Marx ook niet nodig als inspirator. Zijn engagement was on-
blusbaar, ook in de omgang met studenten. Zijn behoefte om in discussie te tre-
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den met zijn discipelen leek zelfs onverzadigbaar. Rond 1890 nam hij een 
initiatief dat collega-hoogleraren de wenkbrauwen deed fronsen: hij stelde zijn 
eigen huis aan de Phoenixstraat open voor extra colleges en discussies. Al snel 
was het de gewoonte dat mejuffrouw Piel, zijn huishoudster, ’s middags om vier 
uur grote potten thee zette voor de kring van studenten met wie hij in de voor-
kamer in debat trad over het socialisme, de armoede, de woningkwestie, de ver-
kiezingen, zeg maar gerust: over alles wat toen politiek heette. ‘s Avonds gingen 
de bijeenkomsten aan de Phoenixstraat gewoon door, er ontstond een heus 
‘klasje van Peek’ dat tot zijn pensionering in 1907 niets aan vuur verloor. De 
Debatingclub, zo noemden ze het.  

Een paar sociaaldemocratische studenten uit deze kring, waaronder Arie 
Keppler, legden een serieuze link tussen hun vakopleiding en hun politieke am-
bities. De Sociaal-Technische Vereeniging van Demokratische Ingenieurs en 
Architecten heette het genootschap dat ze oprichtten. Een naam die niets te ra-
den overliet: hier sloegen de rode ingenieurs en architecten de handen ineen. 
Rekenend en tekenend zouden zij de arbeiders uit hun abominabele omstandig-
heden gaan bevrijden. 

Voor Pekelharing, die altijd vrijgezel was gebleven, was deze hele ambiance, 
deze kruisbestuiving van politiek en wetenschap, van jeugdig elan dat perma-
nent zijn huiskamer vulde, de ideale vulling van zijn vrije tijd.12 Generaties stu-
denten werden door zijn ‘masterclasses’ geprikkeld, geroepen zelfs, om hun 
technische kennis voortaan in te zetten voor het verbeteren van de maatschap-
pij. Het waren achteraf niet de minsten die de klasjes van Peek bevolkten, of 
misschien moet je het omdraaien: Pekelharing leverde toppers af. Het was een 
select gezelschap van gedreven studenten die in de eerste helft van de twintigste 
eeuw als politicus, ambtenaar of architect een stempel zouden gaan drukken op 
de ontwikkeling van de grote steden in Nederland. Eén van hen, een favoriet 
zelfs van Pekelharing, was Jan Willem Tellegen, een liberaal die topambtenaar 
werd:  directeur Gemeentewerken in Arnhem, daarna directeur Bouw- en 
Woningtoezicht in Amsterdam en uiteindelijk zelfs burgemeester van die stad. 

De ouderejaars Tellegen en de jongerejaars Keppler zouden binnen afzien-
bare tijd een sleutelrol gaan vervullen bij de creatie van Asterdorp, daarbij 
gesteund door de politicus Wibaut. 

In Delft kwamen Pekelharing, Wibaut en Keppler elkaar geregeld tegen. Het 
zal bij een van die gelegenheden zijn geweest dat Keppler de jongste zus van 
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Wibauts vrouw Mathilde ontmoette: Josje Berdenis van Berlekom. Na zijn af-
studeren in 1903 keerde Keppler terug naar Amsterdam en trouwde met Josje. 
Ook het gezin Wibaut vestigde zich in die tijd in de hoofdstad. Middelburg werd 
hem te klein, niet voor zijn werk als houthandelaar, wel voor zijn roeping als 
sociaaldemocraat. Op de achtergrond zal hebben meegespeeld dat zijn kinderen 
in Amsterdam gingen studeren; hij vond het als familieman helemaal niet erg 
daar dicht op te zitten. 

Pekelharings oogappel Tellegen was kort daarvoor al naar Amsterdam ver-
huisd. In 1901 was hij aangesteld als allereerste directeur van de Dienst Bouw- 
en Woningtoezicht, de organisatie die in Amsterdam de Woningwet moest gaan 
uitvoeren. Tellegen had eerder in Arnhem al krottenwijken gesaneerd en nu die 
Woningwet er eindelijk was, schreef hij hoogstpersoonlijk een bouwverorde-
ning, de eerste van Nederland. Alle kamers van alle nieuwe woningen moesten 
een raam hebben dat open kon; dergelijke voorschriften stonden er in. Om vaart 
te brengen in het uitvoeren van de nieuwe wet trok Tellegen Arie Keppler aan als 
adjudant. Keppler had in enkele gezaghebbende bladen gepeperde artikelen ge-
schreven waarin hij gemeenten opriep om snel werk te maken van die nieuwe 
Woningwet. Een ongeduldige doener aan zijn rechterhand, dat was precies wat 
Tellegen nodig had. Bovendien, zij hadden toch allebei hun voetstappen liggen 
in de Phoenixstraat? 

Arie Keppler was dus de aangewezen man voor de hoge functie bij die cruci-
ale dienst.  Daar dacht de burgemeester echter anders over. De liberale regent 
W.F. van Leeuwen had weinig gemeen met die sociaal-technische types uit 
Delft. Tellegen vertrouwde hij nog wel, die was per slot van rekening liberaal, 
maar de socialist Keppler stond hem tegen. Diens reputatie als rouwdouw en 
driftkop was hem vooruit gesneld en dat hielp ook al niet. Van Leeuwen was – 
terecht – bang dat zij samen met Wibaut de stad naar hun hand wilden zetten. 
En dus bepaalde hij dat Keppler alleen als volontair bij de dienst van Tellegen 
mocht gaan werken. Een zwager van die socialistische agitator Wibaut als twee-
de man bij Bouw- en Woningtoezicht… dat ging te ver. De status quo diende 
bewaakt te worden en dat hield - kort gezegd - in dat het gemeentebestuur niets 
moest willen en niets moest doen. Een beetje op de winkel passen, dat volstond 
al jaren. Het was de ijdele hoop van een regent die nog in de vorige eeuw leefde; 
het zou niet lang meer duren tot de vonken van de debatten af vlogen. De 
S.D.A.P. stond aan de vooravond van een ongekende groei in de stad en zette vol 
in op de verheffing van de arbeidsklasse: betere voeding, betere woningen, bete-
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re voorzieningen, beter gedrag. Met ingenieur Arie Keppler in de gelederen zou 
de verheffing tot in de puntjes worden uitgerekend en uitgevoerd.    

Tellegen, Keppler en Wibaut vormden de eerste decennia van de vorige eeuw 
een hecht trio. Bezielde mannen waren het, met één doel: de woon- en leefom-
standigheden van de Amsterdamse paupers verbeteren. Zelf waren ze overigens 
bepaald niet onbemiddeld. Tellegen was ‘oud geld’, allebei zijn ouders kwamen 
uit rijke families. Wibaut was als houthandelaar ‘nieuw geld’, een echte kapita-
list. Ook Kepplers kostje was gekocht. Zijn vader had een restaurant in 
Amsterdam uitgebaat en op een gunstig moment verkocht. Van het geld kon hij 
rentenieren. Kort daarna kwam hij echter om het leven bij zijn werk als vrijwil-
lige brandweerman, vrouw en kinderen achterlatend met verdriet maar ook met 
een vermogen. Arie Keppler kon achterover leunen. Dat was echter niet zijn ka-
rakter; hij had meer moeite met ontspannen dan met inspannen. 

Dit trio ging voortvarend te werk, onderling de rollen verdelend over de 
ambtenarij en de politiek. Tellegen (hij was 46 in 1905) was directeur van die 
belangrijke Gemeentelijke Dienst Bouw- en Woningtoezicht met Keppler (29) 
als onbetaalde hulp. Wibaut (ook 46) zorgde ervoor dat de S.D.A.P. een politieke 
machtsbasis ontwikkelde, wat stap voor stap lukte. In 1907 had de partij zes 
zetels veroverd en in 1913 kwam de doorbraak: 42% van de stemmen en vijftien 
van de 45 zetels. Vanaf dat jaar zou de S.D.A.P. voor lange tijd de grootste fractie 
in de gemeenteraad vormen. 

Wibaut betrad in 1907 de gemeenteraad, als lid van een zesmansfractie. 
Keppler stuurde zijn zwager daags na diens installatie een brief. Om hem te feli-
citeren maar vooral om hem een opdracht in te fluisteren. ‘Toen ik de uitslag van 
de verkiezingen vernam, vloog mij snel het denkbeeld door het hoofd van mo-
gelijke practische arbeid. Jodenbuurt en Jordaan om maar niet te spreken van de 
oude stad moeten “gesaneerd” worden en dat is te bereiken. Een voorstel van de 
“zes mannen” om daar eens aan te beginnen, een voorstel van gemeentelijke 
arbeiderswoningbouw, daar droomde ik reeds van.’13 

Tellegen boekte intussen flink progressie met de uitvoering van de 
Woningwet, althans met een deel ervan: het onbewoonbaar verklaren van krot-
ten. Zijn adjudant Keppler verzette daarvoor bergen werk maar intussen voelde 
hij zich niet voldoende gewaardeerd. Hij had een goede band met zijn kompa-
nen, daar ging het niet om, alleen stond de status van volontair hem steeds min-
der aan. Sollicitaties in andere gemeenten liepen op niets uit. Tandenknarsend 
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wachtte hij op betere tijden. Tellegen had te doen met Keppler en toen zijn assis-
tent met een griepje in bed lag stuurde hij hem een brief die een doorsnee-direc-
teur niet stuurt aan een doorsnee-vrijwilliger: ‘Waarde Heer Keppler, Gij zijt 
natuurlijk te vroeg aan de slag gegaan. Uw liefde voor de goede zaak speelt U 
parten, en ge trekt  U de onvermijdelijke onaangenaamheden in een ambte-
naarsmilieu te veel aan. Dat is ook niet gezond. Vier onderbreking nu maar goed 
uit. Beterschap, uw toegenegen J.W.C. Tellegen.’14

In 1908 lukte het Tellegen eindelijk om de burgemeester om te praten: 
Keppler kreeg een officiële betrekking, met salaris en alle ambtelijke egards die 
daarbij hoorden. Keppler was ongekend blij en opgelucht nu hij officieel de 
tweede man was. Zijn waardering voor Tellegen stak hij niet onder stoelen of 
banken: ‘‘t Is geen vlaag van mij als ik zeg dat ik weer eens verbaasd heb gestaan 
van Uw werkkracht,’ schreef hij aan zijn directeur.15 Het briefverkeer tussen 
Tellegen en Keppler hing van de complimenten aan elkaar. Toen Keppler opper-
de dat hij tien dagen wilde afreizen naar Engeland, om de bouw van arbeiders-
woningen te bestuderen noteerde Tellegen spontaan ‘Uitstekend!’  in de 
kantlijn.16 

En daar ging Keppler, naar Newcastle. Het was de eerste van een lange reeks 
reizen naar steden in Europa om te onderzoeken hoe de bouw van arbeiderswo-
ningen elders vorm kreeg. Vooral steden in Engeland en Duitsland hadden zijn 
belangstelling omdat die vooruit liepen op de ontwikkelingen in Nederland. Het 
was niet alleen zakelijke interesse die hem steeds naar het buitenland dreef, 
Keppler vond daar ook een podium voor zichzelf. Zo trad hij in 1910 in Wenen 
op als gastspreker op het 9e Internationale Woningcongres. Terwijl hij in 
Amsterdam net vrijwilliger-af was, werd hij in het buitenland als een autoriteit 
achter het katheder genood. Tientallen congressen zou hij de daaropvolgende 
jaren toespreken. Hij sprak over de sloop van krotten, over de bouw van gezon-
de wijken met kunstmatig lage huren voor arbeiders, en over de achterlopers die 
om een speciale aanpak vroegen. Op deze wijze bouwde hij een groot internati-
onaal netwerk op met architecten en politici, mannen met hoeden die hij later 
allemaal rond zou leiden door Asterdorp. 

Zo voorkomend als Keppler zich in het buitenland gedroeg, zo drammerig 
kon hij op het eigen stadhuis opereren. Vaak probeerde hij Wibaut voor zijn kar-
retje te spannen. Het favoriete karretje werd al snel het zwart maken van de 
Dienst Publieke Werken (P.W.). Keppler had daar een reden voor. Publieke 
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Werken wilde – en het zou deze dienst later ook lukken – de algehele stedelijke 
ontwikkeling beheersen, terwijl Keppler P.W. meer als uitvoerders beschouwde 
dan als ontwikkelaars, meer als domme doeners dan als analytische denkers. 
‘Beste Floor,’ schreef Keppler in een kattebelletje aan zijn zwager, ‘ik wil je even 
inlichten dat P.W. bezig is het plan Berlage te vernielen terwijl de te bouwen 
tram de Schinkelzijde van het plan wenscht te ruïneeren. Dit ware misschien 
eens in den Raad te vragen, voordat het te laat is. Hoe gaat het met Thiele, doet 
de heerlijke zomerlucht haar goed? Adieu, Arie K.’17 Thiele is Mathilde, de 
vrouw van Wibaut.

Naast zijn werk en zijn reizen bleef Keppler actief in het bestuur van de Sociaal 
Technische Vereeniging van Democratische Ingenieurs en Architecten. Hij or-
ganiseerde de internationale uitstapjes van dit genootschap. De excursie van 
1912 voerde weer naar Engeland, nu eerst naar de gemeentelijke woningcom-
plexen in Liverpool en daarna naar de Garden Cities bij Birmingham en York. ‘Er 
is daar veel te leeren,’ beloofde reisleider Keppler in de wervingsfolder en dat 
was niets teveel gezegd. Hijzelf zal er het meest van hebben opgestoken, het 
werd namelijk een reis die Kepplers agenda voor zijn hele carrière bepaald heeft. 

Om te beginnen werd hij getroffen door de ideologie van de Garden Cities. 
Steden moesten niet langer een ‘stapelplaats’ van mensen zijn maar in hun ver-
dere groei het beste van twee werelden verenigen: van de natuur en van de stad. 
Vanaf dat moment was hij een adept van die moderne tuinstadgedachte, een 
bekering waarvan de gevolgen in Amsterdam-Noord nog altijd zichtbaar zijn. 
Arbeiders hadden recht op een woning in een groene wijk, ‘van een omvang, 
welke een opgewekt sociaal leven mogelijk maakt.’18 Daarnaast hebben negatie-
ve ervaringen van Liverpoolse ambtenaren bij de exploitatie van nieuwe ge-
meentewoningen, de aanzet gegeven tot het oprichten van Asterdorp. 

Maar zover was het in 1912 nog niet. Eerst moest het voorwerk verricht wor-
den onder aansturing van Tellegen. Vooral het onbewoonbaar verklaren van 
krotten slokte Kepplers aandacht op. In de periode tot en met 1914 werden maar 
liefst 3449 woningen onbewoonbaar verklaard en dichtgetimmerd.19 De vol-
gende stap, het zorgen voor deugdelijke huisvesting voor al die mensen die op 
straat belandden, wilde intussen niet vlotten. De woningcorporaties bouwden 
wel woningen maar verhuurden die liever niet aan losse arbeiders uit de krotten-
wijken. Hun nieuwe woningen gingen naar arbeiders uit de eigen kring, liefst 
met een vaste baan bij een fabriek, daar waren er genoeg van. Bovendien lagen de 
huren, ondanks steun van het Rijk, doorgaans te hoog voor de arbeiders die het 
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van een eigen nerinkje of onregelmatig werk in de haven of de bouw moesten 
hebben. Daarom stelde Wibaut namens de S.D.A.P.-fractie in 1911 voor om ook 
zelf, als gemeente, 2000 woningen te bouwen waarvan de huren wèl binnen het 
bereik van de krotbewoners lagen. Hooguit een rijksdaalder per week mocht de 
huur bedragen. Hoewel de gemeenteraad het voorstel van Wibaut niet steunde 
trof Keppler samen met Tellegen achter de schermen toch voorbereidingen voor 
de bouw van gemeentewoningen. 

In 1914 werd Wibaut wethouder en dat veranderde de zaak enorm: het gas-
pedaal kon nu worden ingetrapt. In drie maanden tijd lag een afgerond voorstel 
op het bureau van Wibaut. ‘Woningbouw van Gemeentewege’ heette het rap-
port. Het plan voorzag in de bouw van niet langer 2000 maar 3500 gemeente-
woningen; de woningnood was intussen immers verder opgelopen. Het is in dít 
ingrijpende plan dat voor het eerst een groep krotbewoners als probleemgeval 
werd omschreven.

‘Twee, vele malen geopperde bezwaren tegen het bouwen en exploiteren van 
woningen, bestemd voor personen van zeer geringe draagkracht zijn, dat de hu-
ren zeer slecht zullen binnenkomen en de woningen niet behoorlijk zullen wor-
den bewoond,’ zo schreef Tellegen in het voorstel.20 Keppler had dat twee jaar 
eerder met eigen ogen gezien in Liverpool. Ex-krotbewoners die hun kersverse 
gemeentewoning verwaarloosden of de huur niet betaalden, en dat waren er 
honderden, werden daar zonder pardon op straat gezet. Huur betalen moest na-
tuurlijk, maar deze reactie gaf geen pas. ‘Het dakloos blijven van dergelijke ge-
zinnen kan in een geordende maatschappij evenmin worden toegestaan.’ Dit 
vraagstuk leidde tot een aparte paragraaf in het rapport, getiteld ‘Onder dak 
brengen van ontoelaatbare gezinnen.’ Hoe konden gezinnen gehuisvest worden 
‘die door hun levenswijze ongeschikt blijken met andere gezinnen in hetzelfde 
gebouw te verblijven, of die weigeren huur te betalen, terwijl zij naar hun eco-
nomische positie wel daartoe in staat worden geacht. Het is onze meening, dat 
de gemeentelijke bemoeiïng zich ook tot hen uitstrekken moet.’21

Het College van B&W vroeg de gezondheidscommissie, een gewichtig or-
gaan in die dagen, om commentaar op het voorstel. De commissie, onder leiding 
van J. Kruseman, beaamde dat deze categorie bewoners om een aparte aanpak 
vroeg. Maar, zo voegde Kruseman er aan toe, ‘er zullen nog steeds een aantal ge-
zinnen blijven bestaan, wien wegens hun wangedrag of vervuiling geen toegang 
tot die woningen zal kunnen worden verleend. Om eene afdoende verbetering 
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der volkshuisvesting te bereiken, zal ook in de huisvesting van deze ‘ontoelaat-
bare’ gezinnen dienen te worden voorzien.’22

Opmerkelijk. Reeds bij de eerste teksten die de gemeente produceerde over 
‘ontoelaatbaren,’ zien we tegenstrijdige invalshoeken. Tellegen en Keppler rede-
neerden repressief en curatief: de maatregel vòlgt op de daad.  Zij schreven over 
mensen die ‘ongeschikt blijken’ om met andere gezinnen in een gebouw te wo-
nen en over wanbetalers. Impliciet zeiden zij, en met hen later de gemeenteraad, 
dat het voorlopig een theoretische exercitie was: het moest nog blijken of er 
daadwerkelijk mensen zouden opduiken die het zo bont maakten dat ze uit hun 
normale gemeentewoning moesten worden gezet. Die kon je vervolgens niet 
zomaar op straat zetten en wat we daar wel mee moesten, daar studeerden we 
nog op. 

Maar Kruseman beweerde iets anders. Hij sprak over mensen waarvan je kon 
voorspellen dat ze zich zouden gaan misdragen. Kruseman bepleitte dus pre-
ventie: een maatregel vóóraf, op basis van een inschatting. De gemeenteraad 
volgde het Delftse duo Tellegen en Keppler. Maar toen in 1927 de eerste bewo-
ners in Asterdorp arriveerden, zou blijken dat Kruseman de toekomst beter had 
voorspeld.  

Op de dag dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak stemde het College van B&W 
in met het plan voor de bouw van gemeentewoningen. Door de internationale 
dreiging werd de behandeling in de gemeenteraad vooruitgeschoven, Wibaut 
moest maanden wachten. 

Ondertussen vond een bijzondere personele wijziging plaats. Omdat burge-
meester A. Roëll plotseling werd benoemd tot Commissaris van de Koningin in 
Noord Holland, was er vanaf februari 1915 een vacature. Tegen alle verwachtin-
gen in werd Tellegen – een ambtenaar! – benoemd tot burgemeester. Voor 
Keppler, de tweede man van de dienst, lag plotseling de weg naar de top open. 
Wie anders dan hij kon directeur van Bouw- en Woningtoezicht worden? 

Op 24 februari 1915 stuurde Wibaut hem een briefje: ‘Waarde Arie, Je zult 
wel verrast geweest zijn over de benoeming van den heer Tellegen. 
Zaterdagavond of Zondag kunnen we als je wilt wel eens praten. Gegroet, F. 
Wibaut.’23 Drie dagen later troffen de beide mannen elkaar ’s avonds bij Wibaut 
thuis aan de Weesperzijde 32. Ze dronken beneden een kopje koffie en trokken 
zich daarna terug in de voorkamer op één hoog. Het uitzicht over de Amstel was 
prachtig; het gesprek werd pijnlijk. Wibaut legde Keppler uit dat Tellegen en hij 
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hem ongeschikt vonden voor de directeursfunctie. Zijn stijl van optreden brak 
hem nu op. Vooral zijn ruzies met P.W. met als meest recente wapenfeit een 
stiekem voorstel aan de wethouders om P.W. onder te brengen bij Bouw- en 
Woningtoezicht, maakten hem ongeschikt als topambtenaar.24 Een directeur 
Bouw- en Woningtoezicht moest rust uitstralen, diplomatiek kunnen manoeu-
vreren, en dat waren niet de meest in het oog springende karaktereigenschappen 
van Keppler. 

Keppler droop ontgoocheld af en had even tijd nodig om zich te herpakken. 
Op 8 maart sprak hij de nieuwe burgemeester aan, Tellegen dus, zijn oude baas, 
zijn vriend, en liet hem weten diep, ja zeer diep gegriefd te zijn over de afwij-
zing. Tellegen zat hiermee in zijn maag, hij wilde Keppler binnenboord houden. 
Met een lange brief probeerde hij op het gemoed van de gekrenkte ingenieur te 
werken: ‘Ik zou zoo gaarne willen dat de gedachte ingang bij U vond dat geens-
zins gebrek aan waardering voor al hetgeen gij in de afgeloopen negen jaren ge-
daan hebt, mij tot mijn besluit heeft gebracht. Ik heb meermalen tegen menschen 
die U niet zoo goed kenden als ik en daardoor geen juist oordeel over U velden, 
gezegd dat ik nimmer een ambtenaar heb gehad die zooveel liefde voor zijn werk 
had.’ Na de stroop schakelde Tellegen over op een moreel appèl: denk aan uw 
gezin, denk aan de stad. Allemaal om ervoor te zorgen dat Keppler niet driftig 
weg zou benen. ‘Ik ben er vast van overtuigd dat het opnemen van de taak, die ik 
nu moet overdragen, voor U geestelijk en lichamelijk op een bittere teleurstel-
ling zou uitloopen. En daaraan moogt gij Uw gezin en Amsterdam niet wagen. 
Overweeg alles met kalme rust en vertrouw en geloof mij, Uw zeer toegenegen 
Tellegen.’25

Maar Keppler was geen man van kalme rust, vertrouwen en geloof. Hij kook-
te van woede. Tegelijk zocht hij de controle en dagdroomde alvast over zijn af-
scheid, zo laat een brief aan een andere zwager zien: ‘De wereld is groot en elders 
is de hemel blauwer en schijnt de zon vrolijker. Mijne zenuwen heb ik volkomen 
onder de knie. Mijn hoofd is nog koel en Josje is een beste vrouw.’26  

Aan Wibaut maakte Keppler nog eens duidelijk hoe scherp het voor hem lag. 
‘Beste Floor, vannacht heb ik gewikt en gewogen. Ik stel er prijs op je het resul-
taat mede te deelen.

1e Ik voel mij in staat directeur van het Bouw en Woningtoezicht te zijn.
2e Solliciteren doe ik niet.’
En mocht onverhoopt iemand anders worden benoemd, dan was Keppler 

weg. Direct. ‘Dit is geen ultimatum. De hoofdreden van mijn weggaan zal zijn, 
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dat ik van mijn eigen bestaan iets anders verwacht dan een gesloof als ambtenaar 
2e of 3e rang.’27

De tijd drong. Eind maart 1915 zou de gemeenteraad definitief besluiten zelf 
over te gaan tot het bouwen van woningen. Het lag voor de hand dat de Dienst 
Bouw- en Woningtoezicht die verantwoordelijkheid op zich zou nemen. Maar, 
zoveel was Wibaut en Tellegen nu wel duidelijk, dat zou dan tevens het vertrek 
van Keppler betekenen. Maar er was een uitweg uit deze impasse: een opsplit-
sing van de Dienst Bouw- en Woningtoezicht! Eigenlijk de oprichting van een 
nieuwe dienst voor de nieuwe taak, dat was de oplossing die Keppler twee we-
ken voor het gemeenteraadsdebat uit zijn hoge hoed toverde en daarna Wibaut 
en Tellegen onder hun neus hield. Een oplossing waarvoor? kun je je afvragen. 
Voor het particuliere probleem van Arie Keppler, is dan het antwoord. En omdat 
het particuliere belang van Keppler tegelijk het particuliere belang van Wibaut 
bleek, werd zijn oplossing serieus genomen. ‘Waarde Arie,’ schreef Wibaut in 
een kattenbelletje, ‘Het lijkt me onnoodig dat je het plan dat je me hebt voorge-
legd nader uitwerkt. Ook zooals het daar ligt begrijp ik het heel voldoende. 
Zooals ik je reeds zeide: wanneer m’n woningvoordracht zal zijn aangenomen, 
zal ik zelfstandig een voorstel opzetten en met T. bespreken en daarna hoor je 
van me.’28 Daags daarna schreef Keppler een lange brief aan Tellegen. 
Onvermoeibaar bleef hij inbeuken op zijn naasten, net zo lang tot ze hem direc-
teur maakten: ‘Waarde heer Tellegen, Wibaut heeft mij een dag of tien geleden 
verzocht te zinnen naar eene oplossing. Ik heb hem die gegeven en Zondag toe-
gelicht.’29 Waarna hij uitlegde hoe de opsplitsing van Bouw- en Woningtoezicht, 
inclusief de nieuwe taken, vorm moet krijgen. Krap twee maanden eerder had 
Keppler de wethouders nog opgeroepen om van twee diensten één te maken, nu 
legde hij omstandig uit hoeveel beter het was om van één dienst er twee te ma-
ken. Met schema’s waarin keurig in kolommen de taken staan uitgeschreven, 
links de taken van Bouw- en Woningtoezicht, rechts de taken van de nieuwe 
dienst die hij Volkshuisvesting noemde (‘Kan ook anders genoemd worden’). 
‘Nu rest de vraag,’ schreef hij, met subtiele verwijzing naar de stroopbrief van 
Tellegen, ‘of het gemeentebelang geschaad wordt, indien het directeurschap van 
den dienst “ Volkshuisvesting” door mij wordt vervuld.’ Nu nog steeds, maar 
toen zeker, was het ongepast dat een ambtenaar zich dwars door alle hiërarchi-
sche lagen heen tot de burgemeester wendde. Keppler deed het nu voor de twee-
de keer in een maand. Maar hij had een excuus: ‘Ik neem daartoe de vrijheid 
omdat de verschillende verhoudingen van personen zoo door elkaar heen ge-
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strengeld zijn, dat de lijn ambtenaar, Wethouder, Burgemeester toch niet volko-
men juist te volgen is.’30  

Aan Wibaut en Tellegen verschafte deze constructie, de opsplitsing dus, een 
mooie uitweg. De bouw en exploitatie van gemeentewoningen was dan gere-
geld, de vacature bij Bouw- en Woningtoezicht kon vrij worden ingevuld en 
Arie Keppler bleef behouden voor de stad. Terzijde, maar voor Wibaut van groot 
belang: de familieverhoudingen bleven intact. 

De Wibauts en de Kepplers brachten geregeld de weekends samen door in de 
bossen of aan zee. Wibaut kende de grillen van zijn zwager intussen en vreesde 
dat Keppler een totale breuk in het privéleven zou forceren als hij niet directeur 
van de Gemeentelijke Woningdienst (dat werd de naam) zou worden. Wibaut 
wilde koste wat het kost voorkomen dat Mathilde en Jos gescheiden zouden 
worden. Dat had alles te maken met enerzijds de bijzondere band tussen de zus-
sen en anderzijds met de aparte invulling van het huwelijk door het echtpaar 
Wibaut. 

Dat ze elkaar mochten, de zussen Berdenis van Berlekom, stond buiten kijf 
maar er was meer aan de hand.31 De zussen waren door een familiedrama bij de 
geboorte van Josje aan elkaar verknocht. Zestien jaar was Mathilde toen haar 
moeder in 1878 beviel van een nakomertje. De baby maakte het goed maar de 
moeder kwam de bevalling niet te boven. Zij stierf een week later in het kraam-
bed. Vlak voor haar overlijden droeg ze haar man op om de baby Josine te noe-
men, roepnaam Jos of Josje. Haar eigen naam zou op die wijze voortleven. 
Mathilde had een hechte band met haar moeder en was volledig van de kaart. 
Baby Josje groeide op bij een kinderloze tante. Pas later konden de zussen elkaar 
weer opzoeken en er ontstond een symbiotische band tussen beiden. Een breuk 
zou funest zijn en voor Wibaut was dat een doemscenario. Temeer daar hij 
Mathilde op handen droeg, bovenmatig zelfs. Wibaut hield er van tijd tot tijd 
een minnares op na, een gewoonte die hij als moderniteit wilde inpassen in het 
huwelijk wat hem ook lukte.32 Gedreven door liefde maar vermoedelijk ook 
door schuldgevoel, stelde hij alles in het werk om Mathilde gelukkig te maken. 
Het behoud van het contact met Jos stond bovenaan dat lijstje. Wibaut had daar-
mee zijn eigen motieven om Keppler de hand boven het hoofd te houden. 

En zo reserveerden Wibaut en Tellegen hun eerdere beoordeling van Keppler 
als ongeschikt voor het directeurschap, exclusief voor de vacature bij de Dienst 
Bouw- en Woningtoezicht. Directeur van de nieuwe Woningdienst, daar was ie 
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juist geknipt voor.  
Aan het eind van die bewogen maartmaand stemde de gemeenteraad, onder 

voorzitterschap van burgemeester Tellegen, in met de raadsvoordracht, onder-
tekend door ambtenaar Tellegen. De debatten duurden twee volle dagen, inclu-
sief de avonden en Wibaut kneep hem nog. Uiteindelijk stemde de gemeenteraad 
in met 31 tegen 13 stemmen. Het volgende agendapunt was een hamerstuk over 
de ‘Aanleg van een baggerbergplaats in den Buiksloterhampolder.’33 Een besluit-
tje van niks dat hier onvermeld zou blijven, ware het niet dat dit precies het lap-
je grond betrof waarop twaalf jaar later Asterdorp zou verrijzen. Op deze 
baggerbergplaats zou Keppler 132 gemeentewoningen gaan bouwen voor on-
toelaatbaren. Honderden gezinnen zou hij er uit preventief oogpunt naar toe 
sturen, de fouten die ze in Liverpool hadden gemaakt zou hij in Amsterdam 
voorkomen. 

In de maanden na het besluit van de gemeenteraad kwam Wibaut de toezeg-
ging aan zijn zwager na: hij ontwikkelde een voorstel voor de oprichting van een 
Gemeentelijke Woningdienst. Keppler bleef echter ongeduldig, hij vertrouwde 
niet op een goede afloop en steeds moest Wibaut hem geruststellen met kleine 
briefjes zoals bijvoorbeeld op 10 april: ‘Waarde Arie, ik ben erg moe en ga een 
paar dagen naar Oosterbeek, Hotel Tafelberg. Daarna kom ik ’s ochtends wel 
weer eens praten, en zal ik me bezighouden met de regeling.’34 Tegen de zomer 
van 1915 was het voorstel om de Woningdienst op te richten klaar voor behan-
deling in de gemeenteraad. Wibaut bracht zijn zwager een week eerder op de 
hoogte van de planning: ’14 juli komt de Woningdienst in de Raad. Daarna 28 
juli je benoeming. Ons plan is direct na 28 juli, een oproep te doen voor direc-
teur B&W.T, dan ziet men eens wie beschikbaar is. Rust maar goed uit, Groet 
Jos, F. Wibaut.’35

De benoeming van Keppler tot directeur van de Gemeentelijke Woningdienst 
vond uiteindelijk plaats op 7 september 1915. Sommige raadsleden wezen nog 
op de familierelatie met Wibaut, ze vonden het ruiken naar nepotisme, maar 
burgemeester Tellegen streek alles glad door de kandidaat – daar ging ie weer – 
de hemel in te prijzen. Glunderend zag Arie Keppler toe. Nu was hij waar hij 
wezen wilde: op de stoel van de directeur van de Gemeentelijke Dienst die over 
de bouw van gemeentewoningen ging. En wat hij ook deed of nog doen zou, hij 
was verzekerd van rugdekking van de burgemeester en de machtigste wethou-
der. Burgemeester & Wibaut, niets voor niks ging het grapje rond dat de afkor-
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ting B&W daar voor stond. Nu kon hij prachtige garden cities voor arbeiders 
gaan bouwen, nog mooier dan in Engeland. De beste architecten zou hij aantrek-
ken. Gezinnen die niet beschaafd waren zou hij tot de orde roepen en heropvoe-
den. Net zolang tot alle arbeidersgezinnen moderne gezinnen waren. En 
iedereen zou hem prijzen.
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3. OP ZOEK NAAR DE 
ONTOELAATBAREN

‘Amice, zooals ge wel begrijpt doet uwe benoeming ook mij groot genoegen. 
Ingenieurs als Tellegen en gij gaan het van lieverlede verwezenlijken.’36 Hij was 
er met zijn gelukwens het eerste bij, de oude Pekelharing. Op Kepplers nieuwe 
bureau lagen ook twee felicitaties van Wibaut, eentje privé en eentje als wet-
houder, en een telegram van Tellegen: ‘Keppler, Directeur!’37  Dat nieuwe bu-
reau stond, na korte omzwervingen, opgesteld in het Muntgebouw, toen nog 
direct verbonden met de Munttoren. Een centrale post, commandotoren incluis, 
met zicht over heel de stad. De symboliek had niet groter kunnen zijn. Alleen 
had Keppler die eerste jaren geen bezit om over uit te zien. Zolang de Eerste 
Wereldoorlog zich voortsleepte, was bouwmateriaal te duur. Het zou tot 1919 
duren voor de eerste gemeentewoning, een noodwoning half van steen, half van 
hout, werd opgeleverd. Om die reden was eerder al het onbewoonbaar verklaren 
van krotten gestaakt; de gemeente besefte dat ze lastig woningen kon slopen 
zonder voor vervanging te zorgen. Wel vroeg Keppler een aantal jonge, veelbe-
lovende architecten om alvast schetsen voor nieuwe woonblokken en tuindor-
pen te maken. Zijn vriend Jan van der Pek, zijn protegé Michel de Klerk, en ook 
partijgenoot Jan Gratama, die hij nog kende uit Delft, gingen aan de slag zodat de 
Woningdienst direct zou kunnen bouwen zodra er weer hout en stenen voor 
normale prijzen voorhanden kwamen. 

Het zat Keppler dwars dat hij afhankelijk was van de vrije jongens van de 
bouw. Kort voor zijn benoeming tot directeur had hij bij Wibaut nog een ver-
geefse poging gedaan om met een eigen, gemeentelijk bouwbedrijf de aanne-
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mers buitenspel te zetten.  ‘Steun van een grote houthandel was nodig,’ zo 
stelde hij vast. Om vervolgens een balletje op te gooien bij zijn zwager: ‘Zou ’t 
iets zijn voor de houtfirma te Middelburg? Ik wil ’t graag eens met je bespre-
ken.’38 Wibaut zal het verzoek, een onverbloemd voorstel tot vermenging van 
private en publieke belangen, met een diepe zucht terzijde hebben gelegd. Zo 
subtiel als hijzelf de juiste rol op het juiste moment kon spelen, nu eens kapita-
list, dan weer marxist, het ene moment familieman, het andere wethouder; zo 
plomp haalde zijn zwager alles door elkaar. 

Dat gemeentelijk bouwbedrijf kon Keppler natuurlijk vergeten. Dat gaf hem 
alle tijd om werk te maken van zijn tweede taak: plannen maken voor de huis-
vesting van ontoelaatbare gezinnen. Veel houvast had hij niet. Er lag een notitie 
van zijn eigen hand over de huisuitzettingen in Liverpool – zo moest het dus 
niet. En er lag een rapportje van Tellegen met voorbeelden uit binnen- en bui-
tenland – zo zou het kunnen. Eén van die voorbeelden lag in de stad Groningen. 
In de provincie Groningen kun je beter zeggen,  want het mistroostige gebouw 
voor dakloze gezinnen bevond zich op een uur lopen van de bebouwde kom. ‘De 
verlichting geschiedt door hooggeplaatste ramen, zoodat de bewoners geen uit-
zicht hebben,’ schreef Tellegen die het in 1913 had bezocht.39 Stromend water 
was er ook niet, de bewoners moesten het met regenwater doen. De gepensio-
neerde, gehandicapte politieagent, die de gemeente hier voor het toezicht had 
gestationeerd, kon niet klagen over de werkdruk: in acht jaar tijd hadden twee 
dakloze gezinnen korte tijd gebruik gemaakt van deze opvang. De gemeente was 
in zijn nopjes met de resultaten. Juist het feit dat er haast niemand woonde, gaf 
volgens de Groningse logica aan hoe klein het probleem was. Niets meer aan 
doen. Klaar. 

Tellegen en Keppler hadden samen ook over de grens gekeken. In Zürich be-
studeerden ze een fraaie opvanglokatie waar ze echter weinig waardering voor 
konden opbrengen. De ontoelaatbaren werden namelijk veel te veel in de watten 
gelegd, zodat ‘het verblijf der gezinnen in het gebouw ongewenscht lang 
duurt.’40 In Berlijn gooide men het over een andere, nogal drastische boeg: de 
gezinnen werden ontbonden, de mannen apart gezet van de vrouwen en kinde-
ren. ‘Aldaar wordt het bezwaar ondervonden, dat de mannelijke leden van het 
gezin menigmaal het Obdachlosenheim verlaten en de gemeente met de vrou-
welijke leden blijft zitten.’41 Steeds meer mannen die van hun vrouw en kinde-
ren afwilden, meldden zich aan de poort. Dat moesten ze in Amsterdam niet 
hebben. 
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Keppler zette na drie maanden directeurschap al deze ervaringen op een rij en 
trok zijn conclusies. ‘Gezinstehuizen’ staat boven het rapport dat hij december 
1915 bij Wibaut inleverde.42 De gezinnen moesten bij elkaar blijven, maar wel 
in een apart dorp. Dat was zijn eerste conclusie. Vervolgens bepleitte Keppler 
een uitgelijnde combinatie van de Groningse afstoting en de Zwitserse verlei-
ding. De ontoelaatbaren moesten eerst naar binnen worden gelokt om te wor-
den heropgevoed. Een frisse nieuwe woning met meerdere kamers, een washuis, 
een badhuis en clubjes voor de kinderen, dat zouden de positieve prikkels wor-
den. Enkele maanden later, als de heropvoeding afgerond was, moesten ze wil-
len vertrekken naar een normale woning. Een muur, een geïsoleerde ligging, 
veel controle en streng toezicht, dat waren de prikkels om te vertrekken. In 
Groningen en Zürich ontbrak de balans tussen die prikkels. Zoals een ingenieur 
betaamt werden de details niet over het hoofd gezien: ‘De inrichting zal des 
avonds om 8 uur gesloten moeten worden en om 9 uur worden de lichten ge-
doofd.’ Waar had Keppler dit tehuis gedacht? ‘Onjuist acht ik de verre ligging, 
omdat hierin allicht eenige plagerij wordt gezien.’ Maar ook niet al te dicht bij 
gewone gemeentewoningen, dat leek hem ‘onpraktisch.’ En aangenaam moest 
het zeker niet worden. ‘De woningen moeten niet uitzien op gezellige straten: 
mede daarom acht ik eene ligging rondom een afgesloten binnenerf aangewe-
zen.’ 

Het meest opvallende aan deze eerste schets van Asterdorp is het twistge-
sprek tussen de uitgetypte tekst en de potloodaantekeningen in de kantlijn. 
Volgens de hoofdtekst gaat het om gezinnen, ‘welke eene gemeentewoning 
moeten ontruimen.’ Maar de man met het potlood ziet dat anders: ‘of er niet 
kunnen worden toegelaten,’ krabbelde hij in de marge. Het handschrift is van 
Keppler zelf. Hij heeft een dag later, misschien drie dagen of een week, de tekst 
herlezend, potloodstompje in de mond, de draai gemaakt van repressie naar 
preventie. Van handelen op basis van een feitelijke misstand naar handelen op 
basis van een voorspelling. Precies zoals Kruseman van de 
Gezondheidscommissie een jaar eerder al betoogd had.  

Ondanks dit gedetailleerde voorwerk gebeurde er weinig in de praktijk. ‘De 
huisvesting van “ontoelaatbare” gezinnen maakt een zaak van ernstige studie 
uit,’ meldde het jaarverslag van de Woningdienst over 1917.43 In 1918 waren 
‘plannen ter verbetering hierin van gemeentewege in studie genomen.’44 
Allemaal ambtelijk Bargoens voor ‘niets gebeurd’. In 1919, de beklemmende 
passiviteit als gevolg van de Eerste Wereldoorlog behoorde inmiddels tot het 
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verleden, sloeg Keppler weer een actieve toon aan: ‘Zolang de oplossing van dit 
vraagstuk niet gevonden is, is een goede exploitatie van gemeentewoningen on-
denkbaar.’ Hij had nu definitief gekozen voor een selectie vooraf: ‘Dergelijke 
gezinnen kunnen niet onmiddellijk overgaan in één der complexen gemeente-
woningen (…). Door hun levenslange verblijf in slechte achterbuurten zijn zij zo 
verworden, dat het ondoenlijk is, hen tussen ordelijke groepen te plaatsen (…). 
Dronkenschap met als gevolg burenoverlast en kinderverwaarlozing kan wor-
den verwacht.’45 Keppler had in 1919 een rapport ontvangen van een opzichte-
resse die de wantoestanden in blokken gemeentewoningen aan het Javaplein en 
het Van Beuningenplein had onderzocht. Voorbeelden uit eigen stad, in plaats 
van uit Liverpool of Zürich, dáár had je wat aan. Keppler koesterde die voorbeel-
den niet alleen maar serveerde ze ook breed uit om de bouw van een speciaal 
dorp voor ontoelaatbaren te legitimeren. 

Wat was er aan de hand? Bij het Javaplein in Amsterdam Oost waren enkele 
jaren eerder door Vereeniging de Arbeiderswoning drie blokken met woningwet-
woningen neergezet, naar een ontwerp van Berlage. Deze vereniging, feitelijk 
een vrijwilligersorganisatie, kon het beheer niet meer aan en in 1917 nam de 
Woningdienst de blokken over. Simpele woningen, klein maar ook modern: 
licht en lucht in elke kamer. Volgens de verhalen die rondgingen in de inner cir-
cle van de Amsterdamse volkshuisvesting was het één grote bende in die blok-
ken. In 1919 plaatste Keppler er een opzichteresse en haar rapportage gaf extra 
munitie om met grote spoed de ontoelaatbaren te scheiden van de toelaatbaren. 
Eindelijk beschikte Keppler over een smoking gun, een misstand uit eigen stad 
om de raadsleden mee te bestoken. 

Maar wat kwam mevrouw A. van der Wijk-Groot, zo heette de opzichteresse 
die de wantoestanden aan het Javaplein onderzocht, eigenlijk tegen? In een rap-
portage aan de wethouder schetste zij een interessant, en vooral genuanceerd 
beeld van het dagelijks leven in deze woonblokken.46 En kwam ze tot heel ande-
re conclusies dan Keppler, Wibaut en de gemeenteraad. Om te beginnen zag zij 
dat veel leerplichtige kinderen gewoon thuis zaten. Niet omdat de ouders en die 
kinderen dat wilden, wel omdat de scholen deze kinderen niet wilden inschrij-
ven omdat ze niet vóór het begin van het schooljaar waren aangemeld. Zij stapte 
op de scholen af, sprak de hoofden streng toe en binnen een mum van tijd zaten 
al die kinderen op school. 

Het grootste probleem was in haar ogen echter het gebrek aan reinheid. ‘De 
kamers worden niet geregeld schoongehouden, aan de trappen wordt niets ge-
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daan, de wasch bij velen niet op tijd verzorgd, de bedden worden ’s morgens niet 
direct afgehaald.’ Ook hielden sommige mensen dieren in huis en dat was streng 
verboden. ‘Eenige weken geleden kwam ik in een slaapkamer waar de vogeltjes 
vrij ronddwarrelden!’ Een andere steen des aanstoots waren de thuiswerkers. In 
een slaapkamer zat een man sigaren te draaien, in een andere woning trof ze een 
schoenmaker aan de arbeid. Een groenteman gebruikte een slaapkamer om zijn 
handelswaar in te bewaren. Elders trof ze een commensaal in een slaapkamer, 
een onderhuurder dus. Allemaal streng verboden. ‘Aan alle schuldigen werd een 
schrijven van de Directie gezonden, waarna de overtreding werd beëindigd.’ 
Mevrouw Van der Wijk pakte het praktisch aan: de huisdieren moesten weg, de 
commensaal werd op straat gezet, de sigarenmaker beloofde een loodsje te zoe-
ken en voor het poetsen van de trap stelde ze een schema op. Het hielp: ‘De trap-
pen hebben al snel een beter aanzien gekregen.’ Bezien door de opvoedkundige 
bril van 1919 waren het allemaal vrijpostigheden die een arbeidersgezin mis-
stonden. Maar om ze daarom te kwalificeren als ‘verworden gezinnen’ die ge-
kenmerkt worden door aanstaande ‘dronkenschap, kindermishandeling en 
burenoverlast’ was zelfs voor die tijd overdreven. En dat was ook niet wat me-
vrouw Van der Wijk deed. Integendeel. Toen zij navroeg waarom de bewoners 
de was niet op zolder ophingen maar in de woonkamer (‘iets wat voor de bewo-
ners en voor de woning zeer verkeerd is’) kreeg ze te horen dat de was niet veilig 
hing op zolder. Buitenstaanders konden er vanaf de straat zo naar toe, geen deur 
kon op slot. Maar je kunt de was ook de deur uit doen, gaf ze als tip aan de bewo-
ners. Naar de Gemeentelijke Wasscherij bijvoorbeeld. Een advies dat weinig na-
volging kreeg: ‘In huis is het zoveel goedkoper hoor ik. Het duurt ook te lang, 
meer dan een week, terwijl er maar twee setjes van alles zijn.’ 

Ze was erop uit gestuurd om de wantoestanden onder de bewoners in kaart 
te brengen en aan te pakken, maar richtte haar pijlen meer en meer op de wonin-
gen zelf en op de gemeentelijke diensten. De witte houten vloer was moeilijk te 
boenen, er was geen berging, geen licht op de trap, zolders waren niet afsluit-
baar, de ‘Wasscherij’ deed er te lang over, de kachels waren onhandig want je 
kon er geen pan op zetten, in alle deuren zaten raampjes dus was het logisch dat 
er steeds glasschade was, er waren geen loodsjes of andere werkruimtes in de 
buurt ’die aan al dat clandestiene gedoe een eind zouden kunnen maken.’ En de 
bewoners bleken geen hardnekkige dwarsliggers: ‘Stuitte ik aanvankelijk op 
wantrouwen, op den duur maakt deze langzamerhand plaats voor vertrouwen.’ 

Om de situatie op zo’n trappenhuis met een hedendaagse blik te beoordelen, 
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moeten we ons realiseren dat er per trap tussen de veertig en zestig kinderen 
woonden. Het is een godswonder wanneer het op zo’n trappenhuis niet volledig 
ontspoorde. Ook is het goed te beseffen dat voor met name de grote gezinnen, 
en dat waren er nogal wat in die tijd, de overgang van het onleefbare eenkamer-
krot naar een nieuwe eigen woning met slaapkamers, keuken, waterleiding en 
een wc, een enorme stap voorwaarts was. Enige begeleiding daarbij deed won-
deren, zo liet mevrouw Van der Wijk in alle eenvoud zien. Had Keppler op dat 
moment de tips van deze opzichteresse ter harte genomen en bijvoorbeeld de 
overgang van krot naar gemeentewoning voorzien van een tijdelijke begeleiding 
per gezin, dan was Asterdorp misschien niet gebouwd. Maar Keppler was al te 
ver op dreef met zijn plannen om nog oog te hebben voor nuanceringen en een-
voudige oplossingen. Hij zag een diepe achterstand, die met kracht moest wor-
den bestreden. ‘De wenselijkheid kwam naar voren een afzonderlijk complex te 
stichten,’ zo besloot hij het jaarverslag van 1919 ‘van geringe omvang, waar ge-
tracht kan worden van deze verwaarloosden met grote liefde en eindeloos ge-
duld nog te redden, wat er te redden viel. In zo’n complex moet in de eerste 
plaats tucht heersen, een tucht die van buitenaf opgelegd, door het bekwaam en 
tactisch optreden der opzichteres, langzamerhand moet overgaan in een inner-
lijke tucht, als gevolg van de verandering in wezen en denken van de haar toe-
vertrouwde.’47 Hij wilde nu doorpakken: er moest zo snel mogelijk voor de 
ontoelaatbaren een complex komen van stenen woningen met platte daken en 
ijzeren kozijnen. In 1921 leverde hij een voorstel in bij Wibaut, die de gemeen-
teraad – op de communisten na – achter zich kreeg. De woningopzichteresse 
speelde in het voorstel een cruciale rol. Zij moest de leefwijze van de gezinnen 
zodanig zien te veranderen dat ze na een maand of zes naar een gewone gemeen-
tewoning konden doorschuiven. Of – wanneer er geen land mee te bezeilen was 
– op straat zouden worden gezet. Keppler zat klaar om het dorp te bouwen, als 
locatie was het Zeeburgerpad48 gekozen, maar na enkele maanden bleek de rege-
ring niet mee te willen betalen. De kosten waren nog te hoog, de aannemers te 
duur. 

In de loop van de jaren twintig trok de economie echter aan; bouwen werd 
weer rendabel. Keppler en zijn Woningdienst profiteerden van dit herstel en in 
sneltreinvaart werden tuinsteden en stadswijken gebouwd. Tuindorp Oostzaan 
en andere garden cities kwamen tot stand, de Transvaalbuurt kreeg vorm. 
Wibaut, die jarenlang had geijverd voor de bouw van gemeentewoningen, had 
intussen de portefeuille volkshuisvesting overgedaan aan De Miranda, de co-
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ming man binnen de S.D.A.P. Hijzelf ging de portefeuille financiën beheren. Het 
beetje zuur was het wel, zoveel jaren vechten voor gemeentelijke woningbouw 
en nu er eindelijk flink gebouwd kon worden, nam een ander de portefeuille 
over. Tegelijk zou de nieuwe rolverdeling juist heel effectief blijken te zijn. De 
Miranda liet de bouwmachine op volle toeren draaien en Wibaut zorgde voor 
het geld. Eigenlijk was iedereen tevreden over de nieuwe wethouder volkshuis-
vesting. Op één man na: Arie Keppler. Die was zijn zwager kwijt als ‘eigen’ wet-
houder, al bleef Wibaut veruit de machtigste man in Amsterdam. Toen in 1922 
Tellegen plotseling overleed, was Wibaut de laatst overgebleven strijdmakker 
van het eerste uur, tevens beschermheer. Maar meer nog dan het vertrek van 
Wibaut van de portefeuille volkshuisvesting, zat het Keppler dwars dat hij 
voortaan moest werken onder een wethouder die uit een ander milieu kwam. 
Om het ouderwets te formuleren: van een andere stand was. In tegenstelling tot 
Keppler en Wibaut was Salomon Rodrigues de Miranda een arbeiderskind, ge-
boren en getogen in armoede in de oude Jodenbuurt. Zijn lange naam klonk sta-
tig maar feitelijk was hij een eenvoudige diamantbewerker die zich via de 
vakbond omhoog had gewerkt. Hij beheerste de taal van de straat en als hij het 
nodig vond schold hij politieke tegenstanders publiekelijk uit voor alles wat le-
lijk was.49 

Bovenop deze standenkwestie, vermoedelijk als gevolg daarvan, verschilden 
Keppler en De Miranda fundamenteel van mening over de manier waarop de 
verheffing van de arbeiders moest worden uitgevoerd. Over stap één waren ze 
het eens: de materiële verheffing. Goede, betaalbare huurwoningen moesten er 
komen, gemeentelijke badhuizen, washuizen en liefst ook gemeentewinkels 
voor melk, brood en vis, zodat arbeiders toegang kregen tot hetzelfde basispak-
ket als de middenklasse. Maar anders dan De Miranda wilde Keppler een educa-
tieve kop zetten op de materiële verheffing. Niet alleen goede woningen 
moesten er komen, ook goed gedrag moest worden afgedwongen. En dat laatste 
paste niet in De Miranda’s kraam. Begrijpelijk, want hiermee voelde De Miranda 
– kind van het proletariaat - zichzelf vanaf een kansel aangesproken als doelwit 
van morele verheffing. 

Die twee tegenpolen, de één directeur, de ander wethouder, zouden nog tot 
1936 nauw moeten samenwerken, Keppler regelde immers de voorbereiding 
en uitvoering van alle woningbouwplannen. Bij de meeste projecten ging dat 
goed. Maar niet bij de plannen voor de huisvesting van ontoelaatbaren. Dat zou 
in 1924 blijken.
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Waren de plannen begin 1921 nog door het Rijk verworpen, in 1924 leek de 
tijd wèl rijp voor besluitvorming. De bouwkosten waren gedaald en Keppler 
haalde het oude plan voor 36 woningen aan het Zeeburgerpad van stal. Hij 
breidde het uit met 70 woningen op het voormalig baggerdepot tussen de 
Asterweg en de Distelweg.  ‘Hier is voor ons sociaal-democraten een schone 
taak weggelegd,’ zo schreven Keppler en Wibaut in een partijbrochure.50 De 
tekst die de gemeenteraadsleden eind 1924 voor zich kregen, zag er een stuk 
pragmatischer uit. De Miranda had de teksten van Keppler flink opgeschoond, 
verzakelijkt, en begon met de vaststelling dat ‘wij deze woningen noodig hebben 
voor verschillende doeleinden.’51 Verschillende doeleinden? Ziedend was 
Keppler. Precies een week nadat de voordracht was gepubliceerd, las hij zijn wet-
houder de les in een brief die nog langer was dan de voordracht zelf. ‘In de 
Raadsvoordracht, welke thans plotseling in het gemeenteblad is verschenen, 
zijn mijn oorspronkelijke voorstellen tot de stichting van woningen voor ontoe-
laatbaren geheel en al omgewerkt en gewijzigd. De zoogenaamde ontoelaatbare 
gezinnen, waarvoor reeds vele plannen zijn gemaakt, zijn in deze voordracht 
geheel naar den achtergrond gedrongen door de noodgevallen wegens bouwval-
ligheid, de woonschipbewoners, onbewoonbaarverklaring van Valkenburg. (…) 
Voor ieder van deze onderdeelen is het aantal eenige malen te gering; voor het 
doel, waarvoor de complexen aan den Asterweg en het Zeeburgerpad bestemd 
waren, blijft hiermede niets over. Ik meen U dientengevolge uitdrukkelijk te 
moeten zeggen, dat ik (…) mij daar in het geheel niet mede kan vereenigen. 
(…).’52 

De Miranda was not amused. Dit keer reageerde hij nog met een brief, een 
moeite die hij later niet meer zou nemen. ‘Ik mag niet verhelen,’ zo schreef de 
wethouder, die besefte dat hij – met dank aan Wibaut - was veroordeeld tot deze 
directeur, ‘dat deze brief een onaangename indruk op mij heeft gemaakt. (…) 
Dat U deze critiek thans lanceert getuigt van weinig tact en tevens, mede door 
haren vorm, van weinig deferentie [ontzagbetoon]  voor Burgemeester en 
Wethouders. Wat de critiek zelf aangaat zoo wil het mij voorkomen, dat deze 
geen getuigenis aflegt van Uw practischen zin. (…) Ik weet natuurlijk even goed 
als U dat de thans te bouwen woningen niet voldoende zijn om alle problemen 
op te lossen; doch de door U gedane voorstellen lossen deze evenmin volledig 
op. Met de thans te bouwen woningen kan tenminste een bescheiden begin ge-
maakt worden.’53 

Toen korte tijd later het plan in de gemeenteraad besproken werd, meldde 
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zich een nieuwe partij in de discussie: de buren. Een tiental bedrijven, gevestigd 
aan de Asterweg, schreef een adres (zo heet een brief aan de gemeenteraad) en de 
inhoud laat zich raden: tégen. De plantenboterfabriek, enkele bouwbedrijven, 
een brandstoffenhandel en stoomwasserij De Lelie waren bang ‘dat de kosten 
voor bewaking der terreinen aanmerkelijk zal verhoogen’ nu er ‘een soort kolo-
nie zal worden gevestigd van minder gewenschte elementen.’54

Het communistische raadslid Van Zelm-Van den Berg vond het adres ‘een 
gevolg van de betiteling door Burgemeester en Wethouders. De mensen zijn al 
geteekend nog vóór zij de woning betrokken hebben.’ De Miranda antwoordde 
dat men niet ‘sentimenteel’ moest doen over het woord ontoelaatbaren en hield 
de raadsleden voor dat er streng toezicht zou heersen in de complexen, ‘niet al-
leen ter wille van de woningen doch ook ter wille van de buren.’ Vermoedelijk 
had Keppler de S.D.A.P.–fractie nog bewerkt want deze raadsleden riepen De 
Miranda op om de woningen niet aan gewone krotbewoners te verhuren: ‘Men 
moet in de keus voor de bewoners voorzichtig zijn en de woningen bestemmen 
voor gezinnen, waarvan men zeker weet, dat zij nog leiding noodig hebben.’55 
Met – zoals verwacht – alleen de stemmen van de communisten tegen werd het 
voorstel, inclusief de aanscherping van de S.D.A.P., aangenomen. 

Wederom kon Keppler tevreden toezien vanaf het ambtenarenbankje: 
Asterdorp kon van start, en ook het Zeeburgerdorp, met 55 woningen het klei-
ne zusje van Asterdorp, kon gebouwd worden. De gemeente en ditmaal ook het 
Rijk zouden zijn verheffingsproject financieren. Toen een jaar later het Rijk zelfs 
ruimhartiger dan voorzien wilde bijdragen, werd het plan voor Asterdorp uitge-
breid tot 132 woningen. Een extra Rijksvergoeding, daar paste de Woningdienst 
de plannen graag op aan.  
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Najaar 1926, een paar maanden eerder dan Asterdorp, werd in het oosten van 
Amsterdam Zeeburgerdorp in gebruik genomen. Het bouwplan van deze ver-
kleinde versie van Asterdorp was simpel: aan het eind van het Zeeburgerpad, 
een landtong in Het IJ, stonden tegenover elkaar twee rijtjes huizen. Achter die 
rijtjes lagen de lozingskanalen van het Amsterdamse grachtenstelsel. Vooraan 
waren een badhuis, een washuis en het kantoor van de opzichteresse gesitueerd. 
De huisjes waren allemaal licht van tint. 

De plattegrond van Asterdorp was anders, ambitieuzer. Asterdorp was ont-
worpen als een pentagon, waarbij de achterkanten van de huisjes tezamen de 
ommuring vormden. De woningen hadden hun voordeuren aan de randweg ín 
het dorp. Het binnenterrein was volgebouwd met huisjes. Twee verbindings-
straten verdeelden het binnenterrein in drie blokken met elk weer een eigen, 
afgesloten binnenterreintje. Werkelijk alles was van steen, binnen de muur was 
geen grasspriet te bekennen, laat staan een struik of boom. Het enige zachte 
plekje was de zandbak in een van die kleine binnenterreintjes. In de zuidpunt 
van het dorp lag een klein, driehoekig pleintje waar later een paar bomen zijn 
geplant. Aan de tegenoverliggende zijde stond in het midden het poortgebouw. 
Anders dan in Zeeburgerdorp was in Asterdorp gekozen voor donkere tinten, 
waarbij bruin en grijs domineerden. ‘Dat is met opzet geschied,’ schreef Keppler 
later, ‘teneinde twee verschillende proeven te nemen.’56 De donkere kleuren van 
Asterdorp werkten negatief, luidde in 1929 de conclusie, wat overigens geen 
reden bleek om de witkwast er eens overheen te halen. 
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Vanuit het poortgebouw aan de kortste zijde van de vijfhoek keek je uit over 
grasland met iets verderop Het IJ. Het kunstmatige eiland waarop Asterdorp 
werd gebouwd, werd verder omzoomd door kanalen. Er was slechts één brug 
naar de ‘gewone’ wereld. Deze voerde naar de Ranonkelkade aan de rand van de 
Van der Pekbuurt, een buurt vol normale gemeentewoningen die de 
Asterdorpers op weg naar winkel, werk of school dagelijks moesten passeren, 
maar die als woonbestemming vooralsnog onbereikbaar was. 

De huisjes van Asterdorp waren gelijkvloers en hadden twee tot vier slaapka-
mers die allemaal uitkwamen op een woonkamer waarin tegen de achtergevel 
een aanrechtje was neergezet. Dat was voor die tijd een merkwaardig ontwerp. 
Alle inspanningen waren er juist op gericht om de gezinnen te leren hoe ze net-
jes een moderne arbeiderswoning moesten bewonen. Netjes en modern, dat 
wilde zeggen dat de vrouw kóókte in de keuken en het gezin àt in de woonka-
mer. Om die reden bezaten alle normale gemeentewoningen een aparte keuken 
die zo klein was dat er geen tafel in paste. Om de opzichteresse goed zicht te 
bieden op de toestand in het huis als ze de huur kwam ophalen, was in Asterdorp 
echter gekozen voor een centrale kamer annex keuken. 

De slaapkamers waren piepklein. Maar ondanks deze manco’s waren de 
meeste bewoners tevreden over hun woning. Het was natuurlijk ook een enor-
me vooruitgang: een nieuwbouwwoning op de begane grond met meerdere ka-
mers en een eigen toilet. ‘Mijn moeder was dolblij met dat huis,’ herinnerde een 
bewoonster zich vijftig jaar jaar later nog goed.57 En ze was niet de enige.   

Januari 1927 ging Asterdorp open. Zonder festiviteit of artikel in de krant. 
Aan de buitenzijde van de poort hing een werkman van de Woningdienst een 
bord op met de tekst ‘Tijdelijk tehuis voor gezinnen.’ De ruimte boven de door-
gang werd ingericht als clublokaal, ‘bestemd voor het verrichten van ontwikke-
lingsarbeid en onschoolse bijeenkomsten ten behoeve van de jeugd.’58 De 
opzichteresse werkte alleen overdag op het dorp, vanuit een kantoor naast de 
poort, maar Keppler wilde dag en nacht toezicht. Daarom bevorderde hij een van 
de werklieden van de Woningdienst tot inwonend conciërge. Frans Varenhorst 
viel deze eer te beurt. Hij betrok met vrouw en kinderen de woning aan de ande-
re kant van de poort, tegenover het kantoor van de opzichteresse. De keus viel 
op Varenhorst omdat hij niet alleen handig was, maar bovenal sociaal begaafd. 
Voor een laag salaris, officieel was hij slechts assistent-opzichter, heeft 
Varenhorst menig ruzie beslecht, wasmand gedragen, peertje ingedraaid, ruitje 
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gezet, klap opgevangen, krijsende vrouw aangehoord, baldadige puber in de 
kladden gegrepen en – wat Keppler betreft het hoogtepunt –  een voetbalclub 
opgericht voor de jongens. Of zijn vrouw en kinderen ook zo blij waren met hun 
permanente verblijf op Asterdorp, is niet te achterhalen maar de verhuizing naar 
de Ranonkelkade in 1935 doet vermoeden dat het gezin Varenhorst een beetje 
afstand wel kon gebruiken. 

Eind 1928 werden een badhuis en een washuis in gebruik genomen, gelegen 
naast de conciërgewoning. Hygiëne was een belangrijk item in die dagen en de 
druk op alle bewoners om wekelijks te baden was groot. Het was zelfs als een 
impliciete verplichting in het ‘verblijfscontract’ opgenomen. Bij het washuis 
was een crèche ingericht zodat de vrouwen ongestoord konden boenen en wrin-
gen. ‘Elke waschbox is voorzien van een wringer, doch verdere mechanische 
hulpmiddelen zijn er niet, omdat bij het inrichten van het waschlokaal is uitge-
gaan van het standpunt, dat de menschen zelf moeten leeren wasschen. Meerder 
comfort is uit paedagogisch oogpunt niet gewenscht.’59 Het badhuis was even-
eens simpel van opzet. Om het verschil ook formeel aan te zetten werden de 
bewoners geen huurders  genoemd. ‘De woningen in de inrichting worden ‘ver-
blijven’ genoemd, de huur ‘vergoeding voor de verblijfskosten,’ opdat uit alles 
zal blijken, dat men woont in een tehuis, in een inrichting en niet in een norma-
le woning.’60 

Om diezelfde reden hadden de straten geen namen; in Asterdorp woonde je 
op een nummer. Gonnie Lamberts weet vijftig jaar later nog welk nummer. 
‘Waar kom je vandaan? vroegen ze op school. Ranonkelkade zei ik, want dat lag 
lekker dichtbij. Nummer 38 zei ik, dat was namelijk ons nummer. Maar ja, het 
waren rotmeiden. Ze liepen je achterna en zagen dat je de brug over ging, dus 
dan was je al gauw een vieze Asterdorper.’61 

Een jaartje eerder dan de familie Lamberts, ging het kinderloze echtpaar 
Kruimel door de poort. In 1929 kregen zij huisje 81 toegewezen, schuin tegen-
over de poort. De Kruimels kwamen van de Koestraat, een steeg bij de 
Nieuwmarkt, en vielen om meerdere redenen uit de toon op Asterdorp. Om te 
beginnen was het een – voor die tijd – hoogbejaard stel: hij was 60, zij bijna 80 
toen ze arriveerden. Verder gaven ze een bijzondere invulling aan het begrip ‘tij-
delijk’: pas in 1940 is de oude heer Kruimel (zijn vrouw was intussen overleden) 
onder druk van de gemeente vertrokken. Het meest bijzondere was wel dat 
Kruimel toen gewoon retour ging naar de Koestraat. Naar een uitgewoonde een-
kamerwoning, twee deuren naast zijn oude huisje. Hij was in elf jaar niet veel 
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opgeschoten maar had in die jaren wel indruk gemaakt op Asterdorp. Meerdere 
bewoners die ik later sprak, konden nog een beeld schetsen van dit echtpaar. 
Meneer Kruimel zat tevreden voor zijn huisje en mevrouw Kruimel, ter plekke 
beter bekend als tante Jopie, zorgde voor extra inkomen door bij vrouwen in 
nood de kaarten te lezen. Daar had ze het druk mee; vrouwen in nood waren er 
genoeg in Asterdorp. Midden in de jaren dertig heeft de opzichteresse de wo-
ning van dit echtpaar eens grondig laten uitmesten. Omwonenden zagen ver-
baasd toe hoeveel rotzooi de Kruimels hadden vergaard. Vanaf dat moment 
heette tante Jopie vieze Jopie, maar haar populariteit als kaartlezeres leed niet 
onder deze naamswijziging. 

De Kruimels waren er vroeg bij maar ze waren niet de eersten. Die eer gaat 
naar het echtpaar Muller met negen kinderen. Zij kregen op 31 januari 1927 
huisje 44 toegewezen, een relatief ruime woning in de muur, vlakbij het boom-
loze pleintje. Vooraf had een opzichteresse van de Woningdienst poolshoogte 
genomen in hun oude eenkamerwoning in de Jordaan. ‘Vuil gezin, ontoelaat-
baar’ schreef ze in het gezinsrapport dat bewaard is gebleven. ‘Krotwoning, vree-
selijk onzuiver. Het geheel armoedig. Allen slapen op den grond behalve Vader 
en Moeder, die in een bedstede slapen. Geen W.C. Geen betrouwbaar gezin.’62 

Het moet een enorme operatie zijn geweest: duizenden bewoners van al die 
krotten die ontruimd moesten worden, werden bezocht door de opzichteressen 
van de Woningdienst. Zij bepaalden wie naar een gewone gemeentewoning 
mocht en wie eerst naar Asterdorp moest. Wat de opzichteresse ook deed was 
navraag doen bij relevante instellingen. De Armenraad, de Kinderpolitie, de 
Maatschappelijke Steun (Sociale Dienst) hoorden daar standaard bij. Van elke 
gezin op Asterdorp stelde de opzichteresse een rapport op. Daarin stonden, 
naast een korte impressie van het huisbezoek en de informatie van andere in-
stellingen, ook ‘aantekeningen gedurende het verblijf.’ Die laatste notities vor-
men per gezin een soort dagboek over de hele woonperiode. Alle voorvallen en 
indrukken werden genoteerd. Bij de Mullers beslaan deze aantekeningen negen 
pagina’s, dat is meer dan gemiddeld maar de Mullers zijn dan ook het langst van 
iedereen gebleven.63 Een greep uit de aantekeningen: ‘17.11.28. De heer Muller 
en eenige anderen komen protesteeren tegen het verplichte gebruik van bad- en 
waschhuis. Indien dit gehandhaafd blijft, zullen zij niet op het openingsfeest 
verschijnen.’ Begin 1929 wilden de Mullers Asterdorp al verlaten. ‘Vrouw 
vraagt een normale woning,’ noteerde de opzichteresse in het rapport. Om er 
direct haar kijk op de op zaak aan toe te voegen: ‘Haar uitgelegd, dat dit heel goed 
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kan, als ze haar schuld, momenteel f. 156.40 afbetaalt en zorgt, dat de woning er 
beter uitziet. Het is al beter dan vroeger, maar het moet nog anders worden.’64 

Binnen de Woningdienst leefden in deze periode naast opvoedkundige am-
bities ook gevoelens van medeleven met de kinderen die in Asterdorp moesten 
opgroeien, vandaar ook Kepplers waardering voor de voetbalclub die conciërge 
Varenhorst had opgericht.  Asterdorp was niet zomaar een deel van het ‘bezit,’ 
het was ook een goed doel: werklieden en kantoorpersoneel zamelden geld in en 
deden de kinderen van Asterdorp een bootreis cadeau. Juli 1929: ‘Muller en 
eenige andere bewoners, komen uit naam van het hele dorp bedanken voor den 
gezelligen dag, die de kinderen gehad hebben, op hun boottochtje naar IJmuiden. 
Ze waren erg voldaan.’ Doorgaans waren de notities minder vrolijk van toon en 
werden ruzies, kwalen of vermeend brutaal gedrag beschreven. ’15.9.29: Jaap 
Muller slaat Mejuffrouw Cosman, één van de bewoners, een blauw oog, omdat 
zij partij trok voor een tachtigjarige kaartlegster, die door de jongens met vuil 
werd gegooid. Ze heeft hiervan aangifte gedaan.’65 

Grote gezinnen als de Mullers woonden in de muur, daar had je woningen 
met vier slaapkamers. Een van de allergrootste gezinnen was de familie Acathan, 
een zelfstandige kleermaker met vijftien kinderen en een vrouw die leed aan tu-
berculose. Van 1927 tot 1931 woonden ze op Asterdorp. Af en toe had Acathan 
werk maar de meeste tijd ging op aan beklag en discussie. Hij legde zich niet zo-
maar neer bij de oordelen van de Woningdienst: ‘Man is verbazend eigenwijs,’ 
schreef de opzichteresse in 1928, ‘zegt, dat het elders veel beter is en dat het 
oordeel, dat de bewoning van zijn woning niet in orde is, volkomen onjuist is.’ 
Intussen lukte het de vrouw niet het omvangrijke huishouden naar het vereiste 
niveau te tillen. ‘Wat moraliteit betreft, kan dit gezin rustig overgeplaatst wor-
den. De huisvrouw kan echter haar taak niet aan, met vijftien kinderen. Alles 
onfrisch en onverzorgd; ook de kinderen; er heerscht hier een bittere armoe-
de.’66 Tot de oorlog zou dit gezin pendelen tussen de krotten in de oude 
Jodenbuurt en de woningen van Asterdorp en ook Zeeburgerdorp. 

In het hoekje waar Acathan woonde, hebben in die eerste jaren ook de fami-
lies Werkheim, Sarlui, Viskoper, Moffie en Waterman gewoond. De namen 
spreken boekdelen; ze zijn stuk voor stuk afkomstig uit het omvangrijke, straat-
arme Joodse proletariaat van Vlooienburg, Rapenburg, Uilenburg, Valkenburg 
en de buurt rond de Weesperstraat. 

Tot de vaste klantenkring van de gemeentelijke heropvoeding behoorden 
ook de bewoners van woonschepen. Die werden standaard betiteld als ontoe-
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laatbaar. ‘De gewone woonschuit-misère,’ noteerde de opzichteresse die het 
echtpaar Servais bezocht in hun schip aan de Grasweg, om de hoek van 
Asterdorp nota bene. Zij kregen een woning tegenover Acathan en Sarlui en als 
je de aantekeningen vergelijkt, pasten ze goed in dat eigenwijze hoekje. 
‘Mejuffrouw Servais heeft haar kinderen niet naar het badhuis gezonden, niette-
genstaande onze herhaaldelijke aansporingen zulks te doen. Ze wascht ze zelf 
thuis!’ Kort daarop stelde de opzichteresse aan meneer Servais voor te verhuizen 
naar een andere woning op Asterdorp. Daar voelde hij niets voor: ‘Hij is in zijn 
buurtje tevreden. Op mijn vraag, of hij geen last van de joden had, gaf hij ten 
antwoord, dat dit een stokerij in het dorp was en dat hij aan dat “middeleeuwsch 
gedoe” niet mee deed.’67 

Voordat Acathan na een interne verhuizing de grote hoekwoning op num-
mer 30 betrok, woonde daar de familie Laffra. Dit katholieke gezin was koploper 
in kindertal, een positie die door de 17-jarige dochter Jansje nog eens versterkt 
werd toen zij - tot verrassing van haar ouders - beviel van een zoon. ‘Ouders 
hadden er veel verdriet van, Jansje is geen slecht kind. Moeder Laffra zei: ze had 
15 kinderen groot gebracht en verwachtte de 16e, dus de 17e kon er ook wel 
bij.’68 Hoewel ze van de Woningdienst mochten verhuizen naar een normale 
gemeentewoning, kwam het er maar niet van. Begin 1929 lichtte Keppler het 
lange wachten toe in een brief aan de wethouder: ‘Het gezin Laffra wacht op de 
voltooiing van een poortwoning in Tuindorp Buiksloterham, omdat slechts 
deze soort woning voldoende ruimte biedt voor dit groote gezin, dat dreigt zich 
nog meer uit te breiden.’69  

Laffra en Acathan waren uitschieters maar een kinderschare van acht, negen, 
tien was heel normaal op Asterdorp. Gerekend over de hele periode van 1927 
tot 1940 was zeven personen per huishouden het gemiddelde. Dat is fors meer 
dan de vier tot vijf personen die een gemiddeld Amsterdams huishouden telde 
in die jaren.70 Het is zonneklaar dat het ordenen van het dagelijks leven in zo’n 
krot - met een lege portemonnee en een brede kinderschaar - een zware wissel 
trok op de vermogens van de ouders. Als dat niet lukte, om wat voor reden dan 
ook, kwam Asterdorp in beeld. Of gezinnen het in hun krot net wel of net niet 
rooiden, hing grotendeels af van de vaardigheden van de vrouw. Het kantelpunt 
tussen toelaatbaar en ontoelaatbaar lag bij haar: zij moest poetsen, kleden, was-
sen en financieel de eindjes aan elkaar knopen. Terwijl de man zijn nuttige of 
onnuttige gang ging werd háár de maat genomen, kwalijk genomen dat het er 
niet netjes uitzag in die drassige kelder, dat tochtige krot. 
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Eind 1926 bezocht een opzichteresse van de Woningdienst het gezin van 
Mozes Viskoper (de broer van briefschrijver Bram die we in het begin van dit 
verhaal tegenkwamen) op de Rapenburgerstraat 41 tweehoog-voor. Reden: de 
woning zou wettelijk onbewoonbaar worden verklaard en de vraag was waar de 
Viskopers nu naar toe moesten. Bij het vakje ‘Inkomen en verdiensten’ vulde de 
opzichteresse in: ‘In den zomer werkzaam groentenmarkt. ’s Winters steun f. 
13.26. Psychische toestand: Zoon 7-2-’20 achterlijk, bedwateren. Toestand van 
het gezin: Vuil, verwaarloosd. Bedden slecht, vooral van de kinderen. Bij huis-
bezoek om ongeveer 1 uur nog niets gedaan. Vrouw ziekelijk, loopt iederen 
morgen naar den dokter. Eenkamerwoning; op portaal waterleiding. Beneden 
samen met 4 gezinnen één W.C. Men woont hier acht jaar. Vreeselijk onzuiver, 
verder last van ratten en muizen.’71 Moos Viskoper, met zijn zieke vrouw en op 
dat moment vier kinderen, mocht niet naar een gewone woning van de gemeen-
te. Ook de woningen van de Joodse woningbouwvereniging Handwerkers 
Vriendenkring waren boven zijn stand. Of Viskoper bedankte voor de uitnodi-
ging om naar Asterdorp te verhuizen, vermeldt het rapport niet. Zeker is dat hij 
vertrok naar een woning van een particuliere huisbaas in de Zwanenburgerstraat, 
de straat waar twee jaar later zijn broer Bram ook een woning zou huren. 

Begin 1929 maakte hij toch de oversteek naar Asterdorp, vermoedelijk om-
dat zijn vrouw steeds zieker werd. Tien jaar lang bleef hij er wonen, en op de 
belevenissen van Moos Viskoper in dat decennium zullen we af en toe nog te-
rugkomen. Een beetje omdat het zo’n gemiddeld Asterdorpgezin was met zijn 
intussen vijf kinderen, zijn zieke vrouw, de armoede, de ongerichte strijdlust en 
het naïeve optimisme. Maar vooral omdat hij zonder te schmieren een streepje 
voor had bij conciërge Varenhorst en bij andere bewoners, uiteindelijk zelfs bij 
de opzichteressen. Januari 1929 kwam Moos Viskoper aan op Asterdorp nr. 24. 
Een paar maanden later schreef de opzichteresse haar eerste bevindingen op: 
‘Viskoper heel erg arm gezin, kunnen geen steun en geen handelsgeld krijgen, 
man verdient absoluut niets als kruier op de groentenmarkt. Alles gaat tegen-
woordig met auto’s; kan geen huur betalen.’72 

Het zal Moos Viskoper misschien niet zijn opgevallen toen hij de handkar 
met  huisraad het dorp binnenrolde , maar o, wat zag alles er schoon uit. De 
stadsreiniging had het dorp tot in de uiterste hoeken geveegd en gespoten en de 
meeste bewoners wisten wat dat betekende: hoog bezoek. Keppler leidde later 
die dag een delegatie van politici en ambtenaren uit Zürich rond in Amsterdam 
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en een bezoekje aan Asterdorp was het hoogtepunt. Hoe pakte Amsterdam het 
probleem van de ontoelaatbaren aan? Dat wilden ‘de Zwitsersche dames’ met 
eigen ogen zien. Daarbij moest ook een ontoelaatbaar gezin worden bezocht, een 
armoedig gezin dat niet al te hopeloos was en graag een beetje welriekend. Het 
werd de familie Jansen van 91. Dit echtpaar met vijf kinderen was niet afkomstig 
uit een Amsterdams krot, maar uit Delft. Hun groentewinkel was over de kop 
gegaan en ze waren naar Amsterdam getrokken, in de hoop op werk. Dat pakte 
anders uit: geen werk, geen inkomen en al snel waren ze door een particuliere 
huisbaas op straat gezet. ‘Kan geen hooge huur betalen. Ontoelaatbaar gezin’ 
staat als reden van plaatsing genoemd.73 Al snel bemerkte de opzichteresse dat 
ze te maken had met een weliswaar arm maar keurig huishouden, al valt er na-
tuurlijk altijd wat aan te merken: ‘Het gezin gedraagt zich behoorlijk. Kinderen 
worden netjes grootgebracht. Ook is de woning knap onderhouden. Man maakt 
een slappen indruk, is invalide. Vrouw veel flinker. Wel een gezin dat geholpen 
moet worden.’74 Een paar maanden na het bezoek van de Zwitsers mocht de fa-
milie Jansen vertrekken naar een normale gemeentewoning. 

Voor Keppler was het routine om Asterdorp te showen aan internationale 
gasten. Augustus 1927, de poort was toen net een half jaar open, leidde hij het 
Oostenrijkse parlementslid Martha Tausk rond, drie maanden later Lord Astor 
uit Engeland. Mei 1928 kwam de Franse baron M. De Fontenay, vice-voorzitter 
van de gemeenteraad van Parijs, langs, in augustus van dat jaar gevolgd door de 
Franse Minister van Arbeid L. Loucheur. Op 30 april 1929 was dr. H. Luther, 
oud-Rijkskanselier uit Duitsland te gast en zomer 1929 deed Arthur Henderson, 
de Engelse Minister van Buitenlandse Zaken, samen met Keppler Asterdorp aan. 
Er zijn wijken in Amsterdam die het met minder hebben moeten doen.
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Midden jaren twintig, toen Asterdorp gebouwd werd, stond Keppler op het 
toppunt van zijn macht. Aan de randen van de stad waren meer dan twintigdui-
zend gesubsidieerde arbeiderswoningen verrezen, vorm gegeven door jonge, 
vernieuwende architecten. Het ‘mekka van de volkshuisvesting’, onder die 
naam stond Amsterdam bekend in de rest van de wereld. In juli 1924 hadden 
500 bezoekers uit 25 landen het Internationaal Stedebouwcongres bezocht. 
Niet toevallig vond dat congres in Amsterdam plaats. ‘Amsterdam is een van de 
steden die aan de spits staan in het lenigen van den woningnood, en het pro-
bleem van het bouwen van fraaie, niet te dure woningcomplexen in den besten 
zin hebben weten op te lossen,’ zo complimenteerde de burgemeester van 
Antwerpen Keppler, om daarna te vragen hoe hij dat voor elkaar had gekregen.75 

Door veel te reizen en overal wat op te steken, zou een deel van het het ant-
woord kunnen luiden. Eenmaal directeur van de Woningdienst was Kepplers 
reislust niet meer te stuiten. Twee, soms drie keer per jaar trok hij naar steden als 
Parijs, Wenen, Londen en Frankfurt. Hij was lid van meerdere internationale 
comités en werd in Frankrijk opgenomen in de fine fleur van architecten en po-
litici. In 1928 ontving hij tijdens een plechtige bijeenkomst zelfs de zilveren me-
daille van de stad Parijs, de een-na-hoogste onderscheiding die een buitenlander 
kon ontvangen. Keppler koesterde dit kleinood. Maar de glimmende penning 
onderstreepte ook een schrijnend gemis in zijn prijzenkast: de zilveren medaille 
van zijn eigen stad. Waar bleef die? 

Van alle buitenlandse reizen bewaarde Keppler de warmste herinneringen 
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aan zijn reis naar New York in 1925. Een week lang verkeerde hij – als enige 
Nederlander – tussen toparchitecten, weldoeners en politici uit Engeland, de 
Verenigde Staten, Japan, Australië en Duitsland. Bij het openingsdiner was hij 
geplaceerd naast de inmiddels 75-jarige Ebenezer Howard, de grondlegger van 
de Garden Cities. Daar zat ie dan, prikkend in zijn Braised Rockfish á la 
Chambord, keuvelend met de oude meester. De volgende middag hield hij een 
drie kwartier durende voordracht met lichtbeelden over de planmatige uitbrei-
ding van de stad Amsterdam vanaf de Gouden Eeuw. En ’s avonds schudde hij 
vele handen tijdens de receptie in het Metropolitan Museum of Art, terwijl op 
de achtergrond een orkest de bourree van Bach ten gehore bracht.76 

Het contrast tussen deze belevenissen en de dagelijkse besognes in 
Amsterdam kon niet groter zijn. Telkens als hij na een reis weer het Amsterdamse 
stadhuis betrad, zonk de moed hem iets verder in de schoenen. Het bureaucrati-
sche gemiep, het gezeur over geld, de heikneuters van Publieke Werken, de 
kleinheid van de politici die zich met zijn werk bemoeiden, het leverde allemaal 
irritatie op en hinderlijke vertraging bij het grote werk. En wat kreeg hij in plaats 
van waardering? Kritiek. Neem bijvoorbeeld de brief die hij maart 1929 van zijn 
wethouder ontving. Keppler zou een betaling van f. 14,- per maand niet correct 
hebben geregeld. De wethouders Financiën en Volkshuisvesting waren al weken 
aan het corresponderen over wat ‘de pianokwestie’ ging heten. Keppler legde 
het -  met frisse tegenzin – nog een keertje uit aan zijn wethouder: ‘De posten 
hebben betrekking op den aankoop van een piano ten behoeve van het 
Maatschappelijk Werk op Asterdorp, welke piano aan de Firma Goldschmeding 
betaald wordt in 35 termijnen elk van f. 14.-.’77 Daar nam de wethouder 
Financiën geen genoegen mee. Kepplers uitleg heeft bij hem ‘de vraag doen rij-
zen of het koopen van piano’s ten behoeve van het maatschappelijke werk op 
den weg der Gemeente ligt. De beantwoording dezer vraag aan U overlatende, 
meen ik U echter te moeten mededeelen, dat ik het beneden de waardigheid van 
de gemeente Amsterdam acht om piano’s op afbetaling te koopen.’78 

De pianokwestie was niet zijn enige conflict. Datzelfde voorjaar was hij ver-
wikkeld in een taaie, kansloze veldslag met de Gemeentelijke Afdeeling 
Kleeding en Schoeisel over het vraagstuk waar de petten van de huurlopers 
moesten worden aangeschaft.79 

Zo voerde Keppler naast zijn permanente krijg met de dienst Publieke 
Werken, vele kleine en grote oorlogen uit. Iedereen die hem in de weg stond of 
zijn instructies niet per direct uitvoerde, kreeg de wind van voren. De positie 
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van het slachtoffer op de hiërarchische ladder liet hem hierbij koud. Of het nu 
een partijvoorzitter was of een trambestuurder, een wethouder of een elektri-
cien, Keppler maakte geen onderscheid. Zo zal Jan Oudegeest, de latere voorzit-
ter van de S.D.A.P., vreemd hebben opgekeken toen hij op de partnerkeuze van 
zijn zus werd aangesproken. Zij werkte, net als haar aanstaande man, bij de 
Woningdienst en Keppler verlangde om een of andere reden dat Oudegeest een 
stokje voor het huwelijk stak. ‘Alhoewel ik op dit oogenblik nog niet begrijp,’ 
schreef Oudegeest aan Keppler, ‘wat ik (of de gemeente) te maken heb met het 
verkeer van twee menschen, die sinds meer dan zeer geruimen tijd den meer-
derjarigen leeftijd hebben overschreden, ben ik natuurlijk toch volgaarne bereid 
het geval eens met je te bespreken.’ Deze toon stond Keppler niet aan: ‘Naar aan-
leiding van Uw schrijven acht ik eene bespreking met U volkomen overbodig,’ 
krabbelde hij in de kantlijn van de brief.80 En weer was er een ruzie geboren.

Het merendeel van de conflicten vocht Keppler uit met ondergeschikten, al 
moet ook worden aangetekend dat hij door een aantal getrouwen juist op han-
den werd gedragen. De geschillen werden soms juridisch uitgevochten, ook 
knalde zo nu en dan een deur uit de sponning wanneer een medewerker deze 
niet snel genoeg opende. Meestal bleef het bij een tirade. Zo’n uitbrander viel 
ook gemeenteraadsleden ten deel die het waagden kritische kanttekeningen te 
plaatsen bij voorstellen van de Woningdienst. Die werden dezelfde avond nog 
thuis opgebeld en te verstaan gegeven dat het schip der Woningdienst maar één 
kapitein kende. 

Eén keer liep de spanning tussen directeur en eigen medewerkers letterlijk 
hoog op. Bij een bezoek van Keppler aan een werkplaats, hadden enkele elektri-
ciens een metalen werkbank onder stroom gezet in de hoop hun tirannieke di-
recteur eens flink schrik aan te jagen. Het plan mislukte, er was iets mis met de 
bedrading, en dat was voor beide partijen een groot geluk.  

Een ander apocrief verhaal laat zien dat ook ambtenaren van andere dienst-
takken door Keppler als eigen personeel werden beschouwd. Aan het einde van 
elke werkdag nam Keppler op het Muntplein tram 24 naar huis. Eenmaal was de 
conducteur de halte bij zijn huis voorbij gereden zonder te stoppen. Keppler was 
woedend.  De directeur beval de conducteur onmiddellijk rechtsomkeert te ma-
ken met zijn tram. In de wetenschap dat het hier een directeur van een gemeen-
telijke dienst betrof, koos de bestuurder eieren voor zijn geld. Hij stapte uit, 
draaide de pantograaf een halve slag en reed de tram achteruit tot de gewenste 
halte. Keppler was er de man niet naar langer dan noodzakelijk boos te blijven; 



48

bij het uitstappen nam hij ongetwijfeld even de hoed af. 
We hadden al gezien dat bij zijn entree in Amsterdam, in 1905, verhalen over 

zijn lastige karakter hem vooruit waren gesneld. Nu, bijna 25 jaar later, had hij 
alle vooroordelen ruimschoots bevestigd. Gemeenteraadsleden, wethouders en 
collega-directeuren hadden zich er bij neergelegd dat ze het met deze man moes-
ten doen – hij was immers de protegé van Wibaut. 

Toch ontstond er tegelijkertijd steeds meer waardering voor hem. Zijn onver-
mogen zich te schikken in ambtelijke structuren, werd soms als een deugd ge-
zien. Wie zijn nukken geaccepteerd had, geparkeerd is misschien een beter 
woord, kreeg tegelijk een beter zicht op zijn prestaties. Hij vocht voor elke wo-
ning, voor elke cent rijkssubsidie, voor de stad Amsterdam. Hij stond zonodig 
pal achter zijn personeel, hij weigerde te bezuinigen op de architectuur en liep er 
nooit, maar dan ook nooit de kantjes van af. 

Het resultaat van die geblokte inzet mocht en mag gezien worden. 
Architectuurexcursies voeren nog altijd langs de pronkstukken van de 
Amsterdamse School.81 Kepplers rol hierin mag hier niet onderschat worden. 
Tegenstanders die de architecten te jong en te eigenwijs vonden en hun plannen 
te duur; politici en ambtenaren, die het tegendraads vonden om zulke mooie 
woningen te bouwen voor simpele arbeiders – Keppler schoof ze allemaal opzij. 

Tegelijk had hij het kleine hartje dat spreekwoordelijk past bij de grote mond. 
Hij wilde complimentjes, aandacht, erkenning. In de aanloop naar zijn 25-jarig 
jubileum in 1930 was hem – vermoedelijk als grapje – wijs gemaakt dat er geen 
speciaal feest zou komen om hem te eren. Terwijl hij daar wel op gerekend had. 
Wat heet: hij smachtte er naar. In een persoonlijk briefje aan Wibaut liet hij zijn 
teleurstelling de vrije loop: ‘Ik kreeg Zaterdagmiddag mevr. Van Lier op visite 
met de vraag op welke wijze ik het bedrag, hetwelk bij zulke gelegenheden er 
voor staat, wensch te ontvangen. Zo’n boodschap van het gemeentebestuur is 
mij te machtig. Men heeft ook wel eens wat warmte noodig. ’t Is nu verpoe-
deld.’82  

Er was één plek in Amsterdam waar Keppler zich nimmer miskend of ge-
dwarsboomd  voelde en dat was Asterdorp. Ook Zeeburgerdorp bezocht hij 
weleens maar de dynamiek van het veel grotere Asterdorp was hem liever. Zo 
heeft hij met de lichtlantaarn lezingen gegeven in het clublokaal en een enkele 
keer trapte hij op woensdagmiddag een balletje mee met Nelis, Karst en de an-
dere jongens van de voetbalclub van de conciërge. De bouw van duizenden goe-
de, mooie woningen was een massaal succes maar daarmee was het ook een 
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anoniem proces geworden. Hij kon er geen persoonlijke band mee onderhou-
den, een gemis dat door Asterdorp goed werd gemaakt. In zijn persoonlijke 
adresboekje vallen, tussen circa tweehonderd architecten, vrienden en familie-
leden, de namen op van de opzichteressen van Asterdorp en Zeeburgerdorp. 
Andere opzichteressen worden niet genoemd. Er staan überhaupt nauwelijks 
Amsterdamse ambtenaren en politici in. Ook naar de naam van Salomon de 
Miranda, zestien jaar zijn wethouder, zul je in dit boekje vergeefs zoeken.83

Hoe zag het dagelijks leven eruit in Asterdorp? Gewoon, zou je kunnen zeg-
gen. De mannen ging naar hun werk als ze dat hadden. Vrouwen deden het huis-
houden in meer of mindere mate. Kinderen gingen naar school of speelden op 
en rond het dorp. Tegelijk was het ongewoon. Want mannen, vrouwen en kin-
deren waren geïsoleerd, ingesloten op het dorp, aangewezen op elkaar. Ze hin-
gen rond op straat, of bij de poort. Daar kaartten ze, dronken koffie bij elkaar, 
maakten ruzie, zochten elkaar voortdurend op. Dat leven op straat was enerzijds 
routine, ze kwamen immers uit de krottenwijken waar het leven zich per defini-
tie buiten afspeelde. Maar anderzijds lokte de ommuurde setting het ook uit. Er 
was geen logische wandeling naar een café of andere stadse reuring voorhanden. 

Het leven op Asterdorp kende vele gezichten. Dat zou je misschien niet ver-
wachten in een dorp waar alle bewoners een identiek etiket opgeplakt hadden 
gekregen. Maar in de praktijk waren ze allesbehalve eenduidig in hun gedrag of 
eenstemmig in hun oordeel. Als je alle dagboeken, rapporten en jeugdherinne-
ringen op een rijtje legt, zie je de verschillen oplichten. Tussen de mensen in het 
dorp, tussen de beginjaren en de latere jaren, en ook, zeker in de eerste jaren, 
tussen de verschillende delen van het dorp. 

We gaan wat preciezer kijken in een ruige uithoek van het dorp, het ‘eerste 
straatje’. Hier vonden grote vechtpartijen plaats, terwijl het in het vierde straatje 
bijna altijd rustig was. ‘Het eerste straatje’ was het straatje dat het dichtst bij de 
Asterweg lag. Bij gebrek aan straatnamen hadden de bewoners de vier dwars-
straatjes genummerd. Het was ook het straatje waar Mozes Viskoper januari 
1929 was komen wonen, in huisje 24. Het lukte hem vrijwel altijd om conflic-
ten te omzeilen. Vaste ruziemakers waren de dames Griffioen, Cosman, Van 
Kasteel en Van der Vegt. Vooral mevrouw Van der Vegt, van nummer 18, was 
snel aangebrand. Geregeld was zij verwikkeld in een straatgevecht waarbij over-
buurvrouw Griffioen haar favoriete slachtoffer was. De opzichteresse deed er 
verslag van: ‘Groote ruzie tusschen dames Griffioen en Van der Vegt. De eerste 



50

wordt uitgescholden voor “vuile, vieze Leger des Heils bril” en andere liefelijke 
benamingen (de juffrouw in kwestie draagt een bril).’84 Ook kinderen leverden 
een bijdrage aan de ruzies. De tienjarige Karst Griffioen nam het op tegen de drie 
jaar oudere Nelis Olivier: ‘Zoontje Karst krijgt ruzie met Nelis Olivier in het 
clubgebouw. De eerste trekt zijn klomp uit en gooit dezen door het lokaal, waar-
op beide vechtersbazen door den conciërge verwijderd worden. Hierop gooide 
Karst Griffioen nog een ruit in van het zaaltje en ging naar huis zijn vader halen 
die met opgestreken zeilen naar den conciërge toekwam en dezen te lijf wilde. Er 
ontstond een relletje waarbij ieder een duit in het zakje deed, gezamenlijk tegen 
den conciërge en zijn vrouw.’85 

De opzichteresse keurde de ruzies en vechtpartijen uiteraard niet goed maar 
uit haar woordkeuze blijkt dat een paar klappen hier en daar laconiek werden 
opgenomen. Het  hoorde niet standaard bij het gedrag dat afgeleerd moest wor-
den. Sterker nog, ze leek er plezier in te hebben de gezinsrapporten te verleven-
digen met bloemrijke verslagen van vechtpartijen. Op 4 juli 1929 was ze er eens 
goed voor gaan zitten: ‘Heftige ruzie tusschen Mejuffrouw Van Kasteel en 
Mejuffrouw V.d. Vegt over een orgel dat Mejuffrouw Van Kasteel zou bestellen 
voor den verjaardag van Mejuffrouw V.d. Vegt. De man van Mejuffrouw V.d. 
Vegt wilde daar niets van weten en gaf aan zijn dochtertje de opdracht dit af te 
bestellen. Als gevolg krijgt Mejuffrouw Van Kasteel een aanval van razernij, gilt 
alles bij elkaar, gooit een stoel door het raam naar Mej. V.d. Vegt, geeft bloed op 
en schreeuwt dat ze haar moeten opnemen, dat ze weg wil. Mej. V.d. Vegt gooit 
haar een kop koffie (versch gezet) terug en rent haar met een bezem achterna, 
hysterisch gillend, hierin bijgestaan door Mej. Orsel die in de finale in “kat-
zwijm” valt.’86

Namen de mannen het gevecht over, wat overigens niet de gewoonte was, 
dan moest de politie eraan te pas komen. In de ogen van de politie zelf waren 
Asterdorp en Zeeburgerdorp overigens geen wijken die opvielen door boven-
matig veel ruzies.87 In alle arbeiderswijken, zowel de oude als de nieuwe, was het 
in die vooroorlogse jaren regelmatig bal. Een kopstoot hier, een vechtpartij daar, 
menig discussie werd beslecht met klappen. Geweld tussen echtgenoten juich-
ten de opzichtessen soms zelfs toe. Als de man zijn vrouw sloeg om haar in het 
beschaafde gareel te krijgen, werd dit als een verheffende maatregel gezien. Slaan 
zonder zo’n opvoedkundige bedoeling ging echter te ver: ‘Groote ruzie tusschen 
de echtgenooten; de man is zeer jaloersch op zijn jonge vrouw en slaat haar dan 
ongemotiveerd.’88 
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Bij het echtpaar Reesen vond de opzichteresse dat de man wèl motieven had 
om te slaan. Dit echtpaar woonde in Zeeburgerdorp maar omdat het verslag in 
het gezinsrapport zo verhelderend is, spelen we even leentjebuur bij het kleine 
zusje van Asterdorp. ‘De vrouw geeft graag geld uit, de man moet telkens het 
gat weer dichten,’ schreef de opzichteresse al na een eerste bezoekje aan de 
oude krotwoning.89 Ook in Zeeburgerdorp ging het nog steeds mis met het 
geld en het huishouden. Alleen als zij ziek op bed lag ging het even goed; de 
ijverige man loste dan alle schulden af en bracht de huishouding weer op orde.  
Maar zodra mevrouw Reesen weer beter was, begon het oude liedje weer van 
vooraf aan. Dan ging ze poetsen bij een buurvrouw die net bevallen was, 
betaalde daar ook de boodschappen zodat de steunuitkering weer snel op was. 
Op een donderdagavond barstte de bom. ‘Na een scene met haar man, gaat ze 
met den pas ontvangen steun het pad af om boodschappen te doen. Onderweg 
ontmoet ze den penningmeester van haar man’s voetbalclub en deze, die altijd 
nogal aardigheid in haar heeft en nu spoedig het heele verhaal over het slechte 
leven, dat ze met haar man heeft, te hooren krijgt, brengt haar spoedig het 
hoofd op hol. Ze moet eens wat meer om zichzelf denken, vindt dit heerschap. 
Aldus koopt mej. Reesen een nieuwe japon, corset en bustehouder.’ Toen ze 
besefte dat het geld voor de komende week nu op was, dook ze onder bij haar 
vader, bang voor de gevolgen. En terecht, zo bleek de volgende dag toen ze 
weer op het dorp verscheen: ‘Reesen geeft z’n vrouw een duchtig pak slaag en 
mej. Reesen huilt bloedige tranen, niet alleen om den straf, maar ook omdat ze 
den steun opgemaakt heeft en ze dus weer overal in de schulden zitten. Weer 
neemt Reesen het beheer over de financien op zich, wéér worden regelingen 
met leveranciers getroffen en belooft mej. Reesen beterschap.’

Het mocht niet baten, een maand later ging het weer mis. Nu ging mevrouw 
Reesen met een vriendin thee drinken in de stad. ‘Reesen, die de twee vrou-
wen schijnbaar gevolgd is, komt plotseling de lunchroom binnen stappen en 
slaat z’n vrouw de straat op. “Zelf taartjes eten en voor de kinderen geen hap 
warm eten, dat gaat niet”.’ 

Een half jaar later bespeurde de opzichteresse eindelijk vooruitgang, reden 
voor enkele complimenteuze notities. ‘De vrouw doet erg haar best in de 
huishouding. De boel ziet er dan ook keurig uit. Oude schulden worden 
allemaal met kleine bedragen afbetaald. Op het dorp is men van meening dat 
Reesen z’n vrouw te kort houdt. Dit is bij mej. Reesen echter wel noodig. Het is 
een heel goed mensch, maar ze zal tot den laatsten cent alles weggeven, zelfs 
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schulden voor een ander maken, doch haar eigen huishouding verwaarlozen en 
haar gezin tekort doen. Met een stevige hand achter zich gaat alles best en zal ze 
in een blok normale gemeentewoningen geen slecht figuur slaan.’

Slechts een enkel gezin dat op Asterdorp heeft gewoond zou je met de 
hedendaagse bril op, kunnen classificeren als asociaal in de meest negatieve zin 
van het woord. Hufters, tuig, dergelijk termen vallen tegenwoordig als het gaat 
om mensen die dreigen, die vernielen, die crimineel gedrag vertonen en 
gewelddadig zijn. Bewoners die het leven van de buren vergallen. Het gezin 
van Abraham Halberstadt, acht kinderen rijk, had die reputatie. Eerst op 
Asterdorp 58, waar ze uit zijn gezet vanwege burenoverlast. Ze bedreigden de 
buren en treiterden hen met nachtelijk lawaai. Daarna belandden ze op 
Zeeburgerdorp 10 waar het om dezelfde reden mis ging. De opzichteresse 
typeerde het gezin als volgt: ‘Allen huichelachtig, niet dom. Man en vrouw 
denken door brutaal en bruut optreden angst in te boezemen en daardoor wat 
te bereiken.’90 Keppler had Asterdorp niet ontworpen om onverbeterlijke 
lastpakken op te vangen. Aan types als Halberstadt was geen eer te behalen; zij 
werden dan ook zo snel mogelijk het dorp uitgezet. 

Maar het gebeurde ook omgekeerd, zo laat het echtpaar Sluyter zien. 
Vanwege burenoverlast was dit gezin in 1927 uit hun normale gemeentewo-
ning gezet en overgeplaatst naar Asterdorp. Helemaal serieus werd de dreiging 
van dit gezin niet genomen door de opzichteresse, getuige haar schampere 
beschrijving van de toestand op de vorige woning: ‘Mej. Sluyter heeft steeds 
onaangenaamheden met de buren. Soms komt manlief te hulp, die dan 
dreigend en vloekend rondloopt; tot vechten komt hij niet, ofschoon hij 
eenmaal getracht heeft een der buren van de trap af te gooien, wat niet eens 
gelukte.’91 Aangekomen op Asterdorp bleek het allemaal mee te vallen, de 
opzichteresse trad bij de eerste grote ruzie streng op. Daarna was het over met 
de conflicten en binnen twee jaar mocht het gezin verhuizen naar een normale 
gemeentewoning in Floradorp. 

De ruwe gezinnen vormden een kleine groep in Asterdorp. De grootste 
groep Asterdorpers bestond uit een conglomeraat van pechvogels, mensen 
met schulden, kinderrijke gezinnen waarbij de vrouw verstandelijk of lichame-
lijk zwak of ziek was, daklozen, gelukszoekers, dwarse types, dromers, 
rommelaars. Daar hoorden ook de goeiige types bij die braaf alles deden wat de 
gemeente opdroeg. 
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Zo woonde midden tussen de vechtersbazen van het eerste straatje het echt-
paar Goedhart met zes kinderen. Goedhart was met zijn vrouw en kroost naar 
Asterdorp gestuurd omdat hij ‘opstandig’ gedrag had vertoond en daarmee als 
ontoelaatbaar was bestempeld. Wat was het geval? Het gezin Goedhart woonde 
op een eenkamerwoning in de Jordaan. De WC moesten ze delen met drie ande-
re gezinnen, waaronder enkele tbc-patiënten. Een onhoudbare situatie en de 
woning werd dan ook onbewoonbaar verklaard. Het aanbod van een nieuwe 
woning bleef echter lang uit, zo lang dat hij ongedurig werd en zich een brutale 
opmerking had gepermitteerd tegenover de opzichteresse. Verder had zij enkel 
goede berichten te melden: de kinderen waren ‘knap’ aangekleed, en de man 
‘doet altijd zijn best om te werken en werk te zoeken.’92 Eenmaal geïnstalleerd 
op Asterdorp bleken ze het niet getroffen te hebben met de overburen. Oktober 
1928: ‘Onaangenaamheden van Mej. Goedhart met Mej. V.d. Vegt. De eerste had 
verteld, dat de kinderen van Mej. V.d.Vegt, tijdens haar verblijf in het ziekenhuis, 
verwaarloosd zijn geworden. Mej. Goedhart heeft er geen kwaad mede bedoeld, 
wilde alleen op den verkeerden toestand opmerkzaam maken.’ Een maand later 
kwam meneer Goedhart de opzichteresse om overplaatsing vragen. Zijn kinde-
ren werden steeds geslagen door de kinderen van Van der Vegt. Hij was het zat 
en de opzichteresse toonde nu begrip: ‘Zit ook wel tusschen de slechtste soort 
bewoners van Asterdorp in. Kinderen worden goed onderhouden maar komen 
bijna nooit op straat.’93 

Iets verderop in het straatje, naast Mozes Viskoper, woonde het echtpaar 
Groen met negen kinderen. Een gezin dat ontoelaatbaar was verklaard omdat de 
vrouw onvoldoende energie in het huishouden stak. Navraag bij de kinderpoli-
tie leerde de opzichteresse dat de vrouw in de binnenstad, waar het gezin tot 
1927 woonde ‘bekend stond als “de vrouw met de lamme handjes”. Man: op-
passend; vrouw heel erg lui.’94 Dit gezin baarde de opzichteresse meer zorgen 
dan de vechtersbazen uit hetzelfde straatje. Luiheid was erger dan vechtlust. ‘Het 
gezin woont hier ruim twee jaar, heeft geen last gegeven in de omgeving. 
Huurbetaling is prompt. De huisvrouw kan echter niet aan orde en reinheid ge-
wennen. Ze is een gemoedelijke, vriendelijke vrouw maar doet liefst niets. Is 
altijd klaar menschen uit de omgeving te helpen.’ Januari 1929 voegde mevrouw 
Groen de daad bij het woord: ‘Juffrouw Groen heeft het kindje van Van Sister 
(no. 29) gered door de brandende kleertjes af te trekken, verder ook het brandje 
gebluscht wat ontstaan was.’ Maar om dergelijke heldhaftige eigenschappen was 
het de opzichteresse niet te doen. Een maand later schreef ze in het rapport: 
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‘Genoemd gezin is nog niet knap genoeg om naar een normale woning te ver-
huizen. Nogmaals ernstig met moeder Groen gesproken. Ze zal zorgen, dat alles 
in orde komt. Ze doet nu wel erg haar best, al is het nog niet voldoende. Toch 
proberen. Opgegeven voor overplaatsing.’ 

Het behoorde tot het vaste repertoire van de opzichteresse om de vrouw aan 
te moedigen de situatie binnenshuis te verbeteren. Toen mevrouw Servais (de 
vrouw van het woonschip die tegen de regels in volhardde in het thuis wassen 
van haar kinderen) jammerde dat haar man altijd maar wegliep, gaf de opzichte-
resse als tip ‘het zoo gezellig mogelijk voor hem te maken, dan lukt het mis-
schien wel hem thuis te houden.’ Deze strategie leverde niet direct succes op, in 
ieder geval adviseerde de opzichteresse drie maanden later nog eens ‘de woning 
gezelliger te maken, als hij thuiskomt. De boel kan armoedig zijn, maar toch hel-
der.’ Gaandeweg sloegen de adviezen aan. Weer twee maanden later noteerde de 
opzichteresse: ‘Vandaag was de woning zoo opgeknapt, dat ik werkelijk mijn 
handen in elkaar sloeg. De toestand blijft daar nu doorlopend goed. Vrouw doet 
wel erg haar best.’95 Het echtpaar vroeg overplaatsing aan en kreeg bezoek van 
Keppler en zijn adviseurs. ‘Commissie op bezoek; vindt den toestand nog niet 
van dien aard, dat het gezin direct overgeplaatst kan worden, zullen later nog 
eens terug komen. Servais en zijn vrouw zeer ontdaan over den uitslag van het 
bezoek; blijven toch hun best doen.’ Een maand later kwam Keppler in zijn een-
tje nog eens langs. Dat hielp: ‘Directeur weer op bezoek, vindt het goed, dat het 
gezin overgeplaatst kan worden naar de Distelbuurt.’ 

Waar richtte de ‘reclasseering’ van de Woningdienst zich precies op? Op wel-
ke aspecten moesten de gezinnen hun doen en laten wijzigen om Asterdorp te 
mogen verruilen voor een normale gemeentewoning in Tuindorp 
Buiksloterham (Floradorp) of Tuindorp Buiksloot (’t Blauwe Zand)? Er zijn 
twee routes  om het antwoord op die vraag te vinden. Je kunt de beleidsstukken 
uit die tijd erop naslaan of je kunt kijken wat er in de gezinsrapporten werd ge-
noteerd. 

De beleidsstukken geven weinig houvast. Nergens is precies vastgelegd wat 
toelaatbaar en ontoelaatbaar was. Pas in 1929, toen het dorp dus al twee jaar 
functioneerde, schreef Keppler voor het eerst op wat het doel was van Asterdorp 
en waaraan mensen moesten voldoen om naar een gewone woning te mogen: ‘a. 
om van gezinnen, die de woning verwaarlozen, nette gezinnen te vormen; b. 
wanbetalers tot geregelde betalers te maken; c. last veroorzakende gezinnen te 
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vervormen tot rustige, kalme bewoners.’ 
Nette, kalme mensen moesten het worden. Subjectieve termen waar de op-

zichteressen mee aan de slag moesten. Hoe deden ze dat? Grofweg stonden op 
het controlelijstje van de opzichteressen de volgende items: orde, reinheid, was, 
eten, kleding. 

Het gezinsleven binnenshuis moest gestimuleerd worden. En daarom moest 
het binnen schoon, opgeruimd en gezellig zijn. Reinheid was ook van belang 
vanuit hygiënisch standpunt, opruimen diende vooral om het huis aantrekkelijk 
te maken. Het opmaken van de bedden was het meetinstrument. De opzichte-
resse noteerde bij elk bezoek of, en zo nee hoe laat nog steeds niet, de bedden 
waren opgemaakt. 

Ook op de was letten de opzichteressen. Die mocht niet zichtbaar zijn, zeker 
niet vies maar ook niet schoon want dan hoorde deze in de kast te liggen. De 
middenklasse deed de was de deur uit, en daarmee het probleem. De S.D.A.P. 
wilde met de gemeentelijke wasserij ook de arbeiders deze vrucht van de voor-
uitgang laten consumeren. De was was politiek. In 1923 wijdde De Miranda 
zelfs een essay aan de relatie tussen socialisme en de was. ‘Een vrouw, die het 
kiesrecht heeft, behoort niet aan de waschtobbe te staan en den man, die deel 
uitmaakt van de klasse welke geroepen is in de toekomst den staat te besturen en 
de maatschappij te beheerschen, moet het genot van het thuis-zijn niet vergald 
worden, wanneer hij zijn rusttijd genoeglijk in het gezin wil doorbrengen.’96

Hoe aten de bewoners? Dat wilden de opzichteressen weten. Eten hoorde je 
binnen te doen, aan een tafel, van een bord. Buiten eten, laat staan rondlopen, 
met in de ene hand een drinkbeker en in de andere een boterham, was een teken 
van asocialiteit. Eten diende op een hygiënische wijze op gezette tijden in ge-
zinsverband te gebeuren. De Viskopers waren dat onderdeel nog niet meester. 
‘Op bezoek in het gezin geen rommel, enkele dingen schoongemaakt. 
Gemeentewasscherij bracht juist de wasch, een hoop schoone lompen. Voor de 
rest doodarm, hadden alleen een paar oudbakken brooden cadeau gekregen. 
Vrouw sneed er een homp af, hapte er van en terwijl ze het even op tafel legde, 
kloof de man er verder aan totdat zij het merkte, een aanmerking er over maakte, 
waarop hij het neerlegt en zij het verder netjes opeet! Hoogst achterlijk.’

Tot slot was de kleding belangrijk. Vooral de kinderen moesten met schone, 
hele kleren naar school. Wie dat niet voor elkaar kon krijgen was van laag allooi. 
Het gemeentelijke vangnet – ouders die geen goede kleren voor hun kinderen 
konden betalen, mochten in de stad ‘gratis schoolkleren’ halen – bevestigde de 
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lage status. De gemeentelijke schoolkleren werkten namelijk als een soort uni-
form, het uniform van de opperste armoede. Kleren om je voor te schamen. Op 
de meeste scholen in de buurt stond het dragen van die schoolkleren gelijk aan 
een adres op Asterdorp. 

Er moest ook het nodige worden afgeleerd. Bovenaan dat lijstje stond de be-
moeienis met de buren. Wat tegenwoordig onder de noemer sociale cohesie 
wordt nagestreefd, werd toen met kracht bestreden. Alles wat de opzichteresse 
deed denken aan het volkse straatleven in de krottenwijken, of het nu naasten-
liefde of burenruzie  betrof, moest worden ontmoedigd. Ruzie maken of koffie 
drinken en roddelen; het was uit den boze. Net als helpen en opvangen in plaats 
van je eigen huis opruimen en schoonmaken.

Een greep uit de gezinsrapporten laat zien hoe opmerkzaam de opzichteres-
sen waren op al deze aspecten: ‘Langzamerhand is de boel op zijn plaats geko-
men en gebleven; ook bedden en linnenkast goed in orde. Kinderen zien er goed 
verzorgd uit; ze bemoeien zich weinig met buren.’97 ‘Moeder De Haze wordt er 
wel van verdacht te veel koffievisite  te ontvangen.’98 Soms sloeg een gezin door 
in braafheid wat ook weer problemen gaf: ‘Gezin netjes. Te netjes; daardoor ook 
wel eens lastig, vooral voor anderen. Men maakt ruzie tegen hen uit jaloezie. 
Vrouwen, die den geheelen dag staan praten, kunnen de vrouw, die altijd bezig 
is, niet verdragen.’99   

De luie mevrouw Groen, die kinderen uit de brand redde en uiteindelijk in 
haar eigen  huishouden ook haar best deed, mocht in april 1929 met haar gezin 
naar een gewone woning verhuizen, waar ze nog wel ‘onder bijzonder toezicht 
van de opzichteres zal staan.’100 Dat bijzonder toezicht bestond eruit dat de op-
zichteresse van de gewone gemeentewoning geregeld een formulier met vragen 
invulde over het betreffende gezin. Opzichteressen in normale gemeentewo-
ningcomplexen hadden honderden, soms wel duizend woningen onder hun 
toezicht, en konden dus niet zo intensief alles bijhouden als in Asterdorp. Een 
extra probleem voor deze opzichteressen was de duur van de nacontrole. Dat 
bijzondere toezicht kon namelijk lang aanhouden. Zo werd het gezin Karboden, 
dat ook in 1929 Asterdorp mocht verlaten, eind jaren dertig nog steeds via het 
formulier gevolgd. ‘Hoe is de verzorging van het beddegoed? Is er oneenigheid 
in het gezin, zoo ja, tusschen wie, en wat zijn de oorzaken? Hoe is de verhouding 
tot de buren? Houdt men dieren of heeft men andere liefhebberijen?’101 De for-
mulieren bevatten reeksen van zulke vragen maar het is twijfelachtig  of de op-
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zichteressen kans zagen ze regelmatig in te vullen. Het formulier van de 
Karbodens uit 1938 is in ieder geval oningevuld gebleven.

In 1928 begon het te broeien onder de bewoners van Asterdorp. De meesten 
hadden niet verwacht dat hun dagelijks leven onder een gemeentelijk vergroot-
glas zou komen te liggen. De irritaties namen toe, kleine ongenoegens en inci-
denten stapelden zich op tot grote klachten. Kinderen die op straat een boterham 
aten werden door de ijverige assistent-opzichteresse naar binnen gestuurd, 
vrouwen die met elkaar op straat een praatje maken werden gemaand hun huis 
te poetsen en mannen die iets veranderden aan hun woninkje werden terecht 
gewezen, zelfs wanneer ze probeerden hun huis een slag ‘beschaafder’ te maken. 
De Roover van nummer 114 was ermee begonnen: ‘Bij huisbezoek blijkt dat de 
woonkamer-keuken door een houten schot in twee deelen is gesplitst. ’t Geheel 
ziet er netjes uit. Mej. De Roover wilde zoo graag een aparte keuken hebben, dat 
haar man deeze oplossing voor haar heeft gevonden. Na mijn gezegde, dat dit 
volstrekt niet mocht, heeft de Roover het vertrek zoo spoedig mogelijk in z’n 
oorspronkelijke toestand teruggebracht.’102 Het tussenschot van De Roover 
werd al snel een rage bij de buren aan het driehoekige pleintje. Telkens greep de 
opzichteresse direct in.103 

Naast wrevel over het strenge en immer aanwezige toezicht, riep ook de lig-
ging van het dorp en de onhandige positionering van de poort steeds meer 
weerstand op. Iedereen moest altijd omlopen want de enige route naar de stad 
ging over de Asterweg, terug langs de muur. Tegelijk kregen steeds meer bewo-
ners last van de naam van het dorp, van de stigmatiserende werking van hun 
woonadres. Asterdorp werd een besmet begrip, berucht in heel de stad, wat het 
vinden van werk extra moeilijk maakte. Het preventief isoleren ter verbetering, 
pakte al snel uit als verslechtering. Toen enkele bewoners over deze klachten een 
bijeenkomst wilden houden in het clubgebouw, stond de opzichteresse dit niet 
toe. De breiclub voor tienermeisjes, de gezellige avond voor vrouwen, de lees-
middag voor kinderen, de padvindersclub en de vertelavond met lichtbeelden, 
daar was het clubgebouw voor bedoeld. Niet voor politiek. De ontevreden be-
woners weken uit naar de kantine van vatenfabriek Van Leer, om de hoek op de 
Asterweg. Directeur Bernard van Leer was altijd begaan geweest met de noden 
van de armsten der armen; bij hem hadden de Asterdorpers juist een streepje 
voor. En zo ontstond in 1928 de eerste bewonersvereniging van Asterdorp. De 
naam was snel gevonden: De Lelie, net als de naastgelegen stoomwasserij, maar 
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- wie weet - ook vanwege de schone bedoelingen. Het was geen toeval dat De 
Tribune, dagblad van de Communistische Partij Holland, er direct melding van 
maakte.104 Hier konden ze wat mee in hun broederstrijd met de S.D.A.P.
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6. VOORZITTER GROENTEMAN

‘In het Asterdorp is een Buurtvereeniging opgericht, die zich ten doel stelt de 
stoffelijke en geestelijke belangen der bewoners te behartigen. Het secretariaat is 
gevestigd: Asterdorp no. 5.’105  Dat is in het eerste straatje en daar woonde Piet 
van Kasteel, de secretaris dus van de buurtvereniging, tevens los-werkman zon-
der werk. Voorzitter van ‘De Lelie’ was de werkloze sigarenmaker Jonas 
Groenteman. Sinds april 1928 woonde hij met zijn vrouw Schoontje en zeven 
kinderen in huisje nummer 6. Dat is de eerste woning in de muur naast de poort, 
richting het eerste straatje. Vóór Asterdorp woonde Groenteman in een ruime 
maar te dure nieuwbouwwoning. Daar werd hij wegens huurschuld uitgezet, 
wat hem ontoelaatbaar maakte.106 

De eerste actie van Buurtvereeniging De Lelie bestond uit het ontwerpen en 
laten drukken van een stapeltje briefpapier, de tweede uit het beleggen van een 
vergadering, de derde uit het sturen van een brief, een zogeheten raadsadres, aan 
de gemeenteraad van Amsterdam. Allemaal in een maand tijd. De brief was zo 
ambtelijk van toon dat de referendarissen van de Woningdienst er nog een 
puntje aan konden zuigen. ‘Geven met verschuldigde eerbied te kennen, onder-
geteekenden J.Groenteman en P.v.Kasteel, respectievelijk Voorzitter en 
Secretaris van de Buurtvereeniging “De Lelie” ten dezen domicileerende 
Asterdorp no. 5, Alhier; dat er verschillende grieven bestaan ten opzichte der 
Gemeentewoningen Asterdorp…’107 

Wat waren de belangrijkste klachten? Ten eerste was de huur te hoog. Met 
een weekhuur tussen de f 4,- en f 4,60  lagen de huren in Asterdorp voor de 
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doorsnee werkloze inderdaad aan de hoge kant. Op het krot was men meestal 
goedkoper uit en ook veel nieuwe gemeentewoningen in Noord kenden lagere 
huren. Maar de belangrijkste klacht betrof die enkele uitgang, waardoor er bij 
brand groot gevaar kon optreden voor de bewoners. Verder zag De Lelie graag 
dat er bij de Distelweg een pontje ging varen over het kanaal zodat Disteldorp, 
waar veel winkels waren, makkelijker bereikbaar zou worden. 

De Tribune, het dagblad van de Communistische Partij Holland, drukte de 
inhoud van het adres de volgende dag integraal af. Asterdorp was altijd al een 
steen des aanstoots geweest voor de communisten. Vanaf de start ageerden ze 
tegen de bouw maar nu hadden ze een aanknopingspunt bij de bewoners zelf. Ze 
hadden beet en lieten de komende jaren niet meer los. Het initiatief van 
Groenteman en Van Kasteel had er overigens alle schijn van te zijn ingefluisterd 
door het communistische raadslid mevrouw Van Zelm-Van den Berg. Het was 
dus beet bij een zelf uitgezette vis, maar evenzogoed hadden ze een zaak. Vooral 
de eerste maanden van 1928 verschenen in De Tribune de nodige artikelen van 
Van Zelm over Asterdorp. De eindredactie zette er smakelijke koppen boven: 
‘Armoede is misdaad, een noodkreet uit het Asterdorp (Over het IJ) te 
Amsterdam.’108 Of: ‘Het Asterdorp is een hel voor werkloozen.’109 Dat laatste 
artikel probeerde de bewoners ervan te overtuigen ‘dat zij met hun groote ellen-
de niet binnen de muren van hun dorp behoeven te blijven. Er bestaat n.l. een 
groote arbeidersvriend, bij wien zij hun gemoed kunnen luchten, en die hun met 
raad en daad wil terzijde staan, – dat is “de Tribune”.’ Het artikel eindigde met 
een oproep de burgerlijke pers vaarwel te zeggen en voortaan De Tribune te le-
zen. 

Of de oproep veel abonnees opleverde is niet te achterhalen, wel blijkt uit de 
dagboeken en rapporten dat de Woningdienst, in ieder geval de opzichteresse, 
nauwgezet bijhield wat er allemaal in de pers verscheen over Asterdorp. 
Opzichteresse Frenkel noteerde eind 1928 in haar dagboek hoe een bewoonster 
bij haar kwam klagen over de toon van een artikel in De Tribune. Samen met 
andere bewoners zou zij een brief sturen naar de krant. Voor het communisti-
sche dagblad was dat geen reden om in te binden. Bijna wekelijks werd een pagi-
na gevuld met berichten uit en over Asterdorp en dat was steevast slecht nieuws: 
‘Men drukt de menschen nog dieper in den poel van de misère. Daar is allereerst 
het feit, dat men een jeugdige opzichteresse als een soort luitenant den heelen 
dag laat „optreden” om de „ontoelaatbaren”, moeders van groote gezinnen vaak, 
op de meest krenkende wijze te berispen en te vernederen.’110 Zulke teksten rie-
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pen bij de opzichteresse maar ook onder een deel van de bewoners verontwaar-
diging op. 

De communisten maakten van Asterdorp een politiek speerpunt en grepen 
elke gelegenheid aan om het vuurtje brandend te houden. Het resultaat was dat 
meer kranten van tijd tot tijd over Asterdorp publiceerden. Het Volk, de krant 
van de S.D.A.P., belichtte de zegeningen van het werk van Keppler en De 
Miranda, De Telegraaf hield zich op de vlakte net als de liberale krant het 
Algemeen Handelsblad. 

In de strijd tegen Asterdorp richtten de communisten hun pijlen steeds meer 
op de muur met slechts één opening, het ontbreken van straatnamen maar voor-
al op de gehate term ‘ontoelaatbaren’. In de zomer van 1928 publiceerde De 
Tribune een lange ingezonden brief van Groenteman en Van Kasteel. In de stijl 
van deze krant  recenseerden de bestuursleden van De Lelie een artikel over 
Asterdorp dat kort daarvoor in De Standaard stond afgedrukt.111 Groenteman en 
Van Kasteel wijzen de schrijver van dat stuk terecht: ‘Schrijver noemde de men-
schen ‘ontoelaatbaren’, ‘dronkaards’, ‘vechtersbazen’, ‘achterlijken’, ‘opmakers’, 
‘slordige mannen en vrouwen’, ‘schipbreukelingen’, die een of ander geestelijk 
gebrek hebben en daarom minderwaardig zijn. Terwijl gij weet, althans weten 
moet, dat men hier in het slechtste geval te maken heeft met gedemoraliseerde, 
onverschilligen, die door zware armoede, zonder hoop op lotsverbetering, het 
leven als een last beschouwen en werktuigelijk hun bestaan voortsleepen, – gij 
hebt hun nu dien leelijken naam gegeven.’112 

Waarom had de Communistische Partij Holland (C.P.H.) eigenlijk voor 
Asterdorp gekozen als actieterrein om de S.D.A.P. de voet dwars te zetten?113 

Daar is een aantal redenen voor te geven. Om te beginnen bestreden de partijen 
elkaar in die jaren twintig standaard te vuur en te zwaard. Hun ontstaansge-
schiedenissen waren nauw verweven en dat leidde ertoe dat ze elkaar net zo fel 
in de haren zaten als gereformeerde kerkafsplitsingen plegen te doen.114 Die 
strijd werd bovendien door Moskou verordonneert in een megalomane poging 
de hele arbeidersklasse te verenigen achter die ene rode vlag. Ten tweede was het 
een reactie op de keuze van de sociaaldemocraten om Asterdorp naar voren te 
schuiven als een knap staaltje volksverheffing. Ook de proletarische achterhoe-
de was bij hen voortaan in goede handen, zo luidde de boodschap. Dat vroeg om 
een tegenzet van de communisten. Maar de belangrijkste reden had met marke-
ting te maken: er waren nieuwe leden te werven en dat hing weer samen met de 
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beroepen die de Asterdorpers uitoefenden. Terwijl in de wijken met normale 
gemeentewoningen (en zeker in de wijken met corporatiewoningen) naast be-
ambten veel arbeiders met vaste banen woonden, hadden de Asterdorpers 
meestal los werk of werkten ze als zelfstandige. Vaste banen boden de talloze 
fabrieken die toen in de stad stonden; los werk boden vooral de haven en de 
bouw. Die laatste sectoren hadden soms wel werk, dan weer niet. Het personeel 
werd per dag of per klus ingehuurd. Nu hadden de S.D.A.P. en de daaraan geli-
eerde vakbonden de eerste decennia een stevige positie opgebouwd in de fabrie-
ken, de diamantindustrie voorop. De communisten kregen daar maar moeilijk 
een voet aan de grond. Maar in een dorp als Asterdorp, waar weinig fabrieksar-
beiders werkten, was het wel mogelijk leden en abonnees te winnen. 

Jonas Groenteman en Piet van Kasteel werden in die strijd wellicht gebruikt 
door de communistische partij maar je kunt het ook omdraaien: het tweetal ver-
wierf bekendheid en enig lokaal aanzien door mee te liften met de communis-
ten. Steeds vaker stond Groenteman in de krant, aandacht die hem goed deed. 
Een paar weken nadat het deftige raadsadres op de post was gedaan, stond De 
Lelie weer prominent in De Tribune. Ditmaal niet als actieclub maar als kinder-
vriend. ‘Buurtvereeniging De Lelie - De kinderen van Asterdorp vieren feest’ 
kopte de krant boven het verslag. ‘De in allerlei opzicht zoo slecht bedeelde kin-
deren van de Asterdorp-proletariërs, hebben heerlijk genoten. De bijeenkomst 
werd om 8 uur door den voorz. Groenteman geopend. De grootste attractie 
bleek wel de dwergkomiek en de goochelaar; die de kinderen hartelijk deden 
lachen. Aan versnaperingen ontbrak het niet. En dan was er, om alles in een 
vroolijk kader te houden, een uitstekende Jazz-band.’115 Mevrouw Van Zelm-
Van den Berg hield de vaart in de anti-Asterdorp-campagne. Weer een week la-
ter was er een openbare vergadering van Buurtvereeniging De Lelie in het 
Tolhuis bij de pont. Van Zelm voerde het woord en sprak in het intussen beken-
de kritische jargon over de toestand in het dorp.116

In deze geladen sfeer, waarin pers en politiek zich roerden, moest Keppler 
zich buigen over het raadsadres. Hij moest immers alle vragen beantwoorden 
zodat wethouder Boissevain vervolgens zijn antwoorden kon opsturen.117 

Intussen was het klachtenlijstje van De Lelie nog aangevuld met verzoeken om 
bewoners zelf jeugdwerk te laten uitvoeren in plaats van de katholieke, christe-
lijke en gemeentelijke organisaties. Ook zou het op prijs gesteld worden wan-
neer kort geleden aangelegde tuintjes op een van de afgesloten binnenterreinen, 
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vaker open konden worden gesteld. Keppler had het minste werk aan de vraag 
over de huurverlaging: daar had hij eerder dat jaar namelijk zelf al het initiatief 
toe genomen. De huurschulden liepen steeds hoger op en hij achtte ze oninbaar: 
‘Waar niet is, verliest de keizer zijn recht.’118 Een gulden eraf per week had hij bij 
de wethouder bepleit en wanneer het Rijk akkoord ging zou dat worden inge-
voerd. In november 1928 is dat ook gebeurd. Maar het verhaal over brandgevaar 
doordat er maar één uitgang was, overtuigde hem niet: ‘Is volkomen ongegrond. 
De geringe hoogte van de woningen en van de afsluitmuurtjes maakt ontko-
men, bij eventuele versperring van de poort, zeer gemakkelijk.’119 Over de mo-
gelijke inzet van Asterdorpers zelf bij het jeugdwerk, oordeelde Keppler 
eveneens negatief. Hij dorst jeugdclubjes niet toe te vertrouwen aan ‘menschen 
die voor het meerendeel als psychopaath gequalificeerd moeten worden.’120 En 
de tuintjes, waar de conciërge met de kinderen op woensdagmiddag wiedde en 
schoffelde, bleven verder dicht, anders zouden dat rommelige volkstuintjes 
worden, een bron van ruzie bovendien. Over een pont naar Disteldorp tenslotte 
wilde hij pas nadenken wanneer bijna alle huisjes van Asterdorp verhuurd wa-
ren. 

De Lelie kreeg, op de huurverlaging na, dus nul op het rekest. Op een ander 
gebied hadden de inspanningen van de buurtvereniging wel effect. Groenteman 
had zich vastgebeten in een kwestie rond het bad- en washuis en dat leidde in 
het dorp tot rumoer en tweespalt. Het bad- en washuis zou in december 1928 
feestelijk worden geopend en daar voelde De Lelie niets voor. Eerst moest de 
verplichting om dat badhuis wekelijks te bezoeken van tafel. Maar anderen, zo-
als mevrouw Groen en mevrouw Moffie, hadden zich juist verheugd op de fees-
telijke opening. ‘Mej. Moffie (115) komt ons mededeelen dat men haar gisteren 
verweten heeft, dat ze op de feestelijke opening van het bad- en waschhuis zal 
voordragen,’ noteerde de opzichteresse in haar dagboek.121 ‘Ze deelt verder 
mede dat de Hr. Groenteman (6) namens het bestuur van de vereeniging “De 
Lelie”, de menschen opwekte geen gebruik van deze instellingen te maken om-
dat het verplichtend is. Ze zeggen dat het volstrekt niet uit hun naam is dat het 
bestuur van de vereeniging “De Lelie” spreekt.’ 

Vijf andere bewoners kwamen in diezelfde week Groenteman juist steunen. 
Ze accepteerden geen verplichting voor het badhuis en wezen de opzichteresse 
erop dat die verplichting ook niet op de verblijfkaart stond. Formeel hadden de 
vijf daar een punt. Op de verblijfkaart stond enkel dat de bewoners zich moesten 
houden aan de voorschriften van de Woningdienst. Maar de opzichteresse was 
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niet voor één gat te vangen en gaf bij het tekenen van de verblijfkaart standaard 
als mondelinge toelichting mee dat verplicht wassen en baden zo’n voorschrift 
was.122 Bovendien spiegelde ze de vijf heren een fraaie redenering voor: ‘De ver-
plichting van het wasch- en badhuis is niet gemaakt voor de aanwezige heeren 
en hunne gezinnen, maar voor die lieden, waarvoor het noodig is.’ De vijf man-
nen waren niet direct overtuigd. Dus legde de opzichteresse het uit met behulp 
van een metafoor: ‘De wet op het ontvreemden van een andermans eigendom is 
niet gemaakt voor diegenen, die nooit iets van een ander stelen, maar voor de 
dieven. Evenwel heeft ieder zich naar deze wet te richten.’ Nu waren de vijf stil. 
‘Dit sloeg in,’ noteerde de opzichteresse tevreden.123 

Intussen liepen de spanningen in het dorp op: mevrouw Van Kasteel kwam 
bij de opzichteresse roddelen over meneer Groenteman en de dames Groen en 
Moffie gingen met een petitie ten gunste van het feest alle deuren langs. Met 
succes: 52 van de 79 gezinnen tekenden de petitie: ‘Wij bewoners van het 
Asterdorp, wenschen bij het openen het Bad- en Waschhuis feestelijk te willen 
inhuldigen. En ook het a.s. Nicolaasfeest voor onze kinderen.’124 

Naast de badhuiskwestie was er een tweede conflict in het dorp ontstaan, dat 
op een gegeven moment het eerste conflict kruiste. Het draaide om de breiclub 
van de Bond van Sociaal Democratische Vrouwenclubs, een landelijke organisa-
tie waarvan mevrouw Wibaut voorzitter was. Keppler zelf heeft het ontstaan 
van het conflict fraai beschreven: ‘Door de gulheid van deze dames werd een 
fout begaan. De wol, benoodigd voor het breien van truien en jumpers, werd 
kosteloos verstrekt en het handwerk mocht mede naar huis worden genomen. 
Het resultaat was, dat de vrouwen van een buitengewone vaardigheid getuigden 
en drie jumpers breiden in den tijd, dat een normaal mensch er één breit. 
Hierdoor ontstond voor de leidsters een schadepost van over de tweehonderd 
gulden en bovendien kon geen tentoonstelling tot stand komen, omdat de jum-
pers reeds gedragen en half versleten waren.’125 Die tentoonstelling, daar draaide 
het voor Keppler juist om. Op het Zeeburgerdorp was eerder handwerk van een 
kinderclub tentoongesteld en gefotografeerd. Kenners waren vol lof over het 
resultaat van Kepplers inspanningen. Zo’n zichtbaar succes van het maatschap-
pelijk werk wilde hij ook van Asterdorp laten zien. Om alsnog een tentoonstel-
ling mogelijk te maken, mocht het handwerk voortaan niet meer mee naar huis 
worden genomen. Daarmee was het tweede conflict geboren. Opzichteresse 
Frenkel noteerde eind november in haar dagboek dat het erg rumoerig was in 
het dorp: ‘Vrouwen schelden elkaar uit. ’t Schijnt of de bevolking zich in twee 
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groepen heeft verdeeld. Op de cursus komen de vrouwen die tegen de verplich-
ting van het wasschen en baden zijn. De overigen blijven weg. De stemming is 
ontevreden omdat het materiaal niet mee naar huis mag. Ze mogen alles wat ze 
maken na afloop van de cursus meenemen.’ De tentoonstelling is er nooit geko-
men en op 2 januari 1929 was het afgelopen met de breiclub.126  

Jonas Groenteman had andere zaken aan zijn hoofd. Hij was druk bezig met 
het uitbreiden van zijn werkterrein nu hij publicitair de wind mee had. Het suc-
ces van het kinderfeest in september, met de dwergkomiek en de jazz, smaakte 
naar meer. Hij had nu bedacht om met De Lelie het Sint Nicolaasfeest op het 
dorp te organiseren en het leek hem vanzelfsprekend dat de opzichteresse het 
beschikbare geld voor dat feest alvast aan hem zou overhandigen. Daar voelde zij 
weinig voor, temeer daar de Woningdienst de  vereeniging niet wilde erken-
nen.127 Opzichteresse Frenkel had na maanden van protesten en ruzies langza-
merhand genoeg van Groenteman en zijn aanhoudende oproepen tot verzet 
tegen het verplichte bad. Ze stelde hem voor de keus: ‘Hem meteen eens ernstig 
gewaarschuwd, dat hij bezig is zijn gezin ongelukkig te maken. Als hij blijft sto-
ken en opruien, zal hij zoo spoedig mogelijk worden verwijderd.’128 

Dat had ze beter niet kunnen zeggen. Groenteman zag dit eerder als een aan-
moediging dan als een waarschuwing; het was een voorzet die hij niet missen 
kon. Op maandagavond 3 december 1928 was het zover. Hij ging spreken op 
een officiële bijeenkomst en zou de dreiging met ontruiming aan de kaak stellen. 
Hij zal hij zijn beste pak hebben aangetrokken (wie weet had hij die middag vrij-
willig een bad genomen) en met rechte rug, maar vast ook wel een tikkie zenuw-
achtig, de poort hebben verlaten, samen met Piet van Kasteel. Ze wandelden 
naar het Tolhuis, vlak bij de pont, want daar vond deze avond een openbare pro-
testvergadering plaats. Een belangrijke bijeenkomst. Op het affiche stond als 
spreker de heer J. Groenteman aangekondigd, voorzitter van Buurtvereeniging 
“De Lelie.” Nu moest hij het waarmaken. Daags daarna deed De Tribune uitge-
breid verslag: ‘Toen de voorzitter Groentenman de vergadering opende, was de 
heele zaal propvol. Hij spoorde de aanwezigen aan, de woorden van onze partij-
genoote van Zelm-v. d. Berg ter harte te namen en in samenwerking te strijden 
voor betere toestanden. Het moet uit zijn, zoo verklaarde hij, dat men ons als 
“ONTOELAATBAREN” aanduidt. Ook zette spreker de kwestie van het optre-
den van de “huisjuffrouw” uiteen, “de burgemeesteresse van het Asterdorp”, de 
jeugdige dochter van de Miranda, die eigengerechtigd en brutaal optreedt. 
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Voorts protesteerde spr. tegen het verbod om zich te vereenigen – men heeft 
hem, – spreker – gedreigd uit de woning te zetten, als hij niet uit de organisatie 
der bewoners trad. Ook ten aanzien van de toegezegde huurverlaging is er nog 
geen enkele zekerheid. De heer Keppler toont zich in alle opzichten een zwakke-
ling, van wie niets te verwachten is in dezen. Spr. besluit zijn luid toegejuichte 
openingsrede met een aansporing eensgezind te strijden in het belang der bewo-
ners.’129 De openingsrede was de grootste, de mooiste, maar ook de laatste bij-
drage van Jonas Groenteman aan de strijd tegen de Woningdienst. Waarom hij 
daarna stopte vertellen de dossiers niet; meest waarschijnlijk is dat zijn vrouw 
Schoontje geen zin had om op straat te worden gezet.

In de gemeenteraad werd de hele discussie nog eens opgerakeld bij de 
Algemene Beschouwingen. Van Zelm trok weer alle registers open en de doch-
ter van De Miranda was de kop van Jut: ‘De bemoeizucht van die opzichteresse. 
De wijze waarop zij optreedt kan niet erg genoeg afgekeurd worden. Wanneer 
kinderen met een boterham op straat lopen, worden zij naar binnen geduwd, 
omdat het opzichteresje niet wil, dat kinderen op straat hun boterham eten.’130 

Het niet willen erkennen van De Lelie als bewonersvereniging, de dreiging om 
voorzitter Groenteman uit zijn huis te zetten, het was allemaal een schande in 
de ogen van de communisten. De andere partijen hoorden het gelaten, soms ge-
animeerd aan maar reageerden niet eens. De enige wijziging van belang na alle 
acties en debatten was taalkundig van aard: de term ‘ontoelaatbaren’ werd taboe 
verklaard. Wat wethouder Boissevain betrof zelfs met terugwerkende kracht: 
zonder met zijn ogen te knipperen verklaarde hij dat het College van B&W deze 
term nooit heeft gebruikt. Keppler wist wel waar die nare naam vandaan kwam: 
‘De pers, die den onsymphatieken naam van “ontoelaatbare gezinnen” aan het 
publiek had overgeleverd en daardoor de Tehuizen impopulair had gemaakt…’131

Toch was diezelfde pers Keppler ook vaak ter wille. Zo publiceerde Het Volk 
(het dagblad van S.D.A.P.) kort na de politieke debatten een verslag van het 
Sinterklaasfeest op Asterdorp, waarbij – zo ging het gerucht – Keppler zelf de rol 
van de goedheiligman had vertolkt. Zeker is dat op zowel Zeeburgerdorp als 
Asterdorp de klazen en pieten door ambtenaren van de Woningdienst werden 
gespeeld.132 ‘Bijna tweehonderd kleuters zaten in keurige rijen in het rekreatie-
zaaltje van het Asterdorp, dat dorp aan den overkant van het IJ met de geelstee-
nen muren, waarin hooge, kleine raampjes en een poort, één poort.’ Zouden 
deze kinderen het zonder Sinterklaas moeten stellen nu de ouders het zo zwaar 
te verduren hadden? De journalist dreef de spanning op. Maar gelukkig, dankzij 
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de inzet van de medewerkers van de Woningdienst bleef de kinderen die teleur-
stelling bespaard. ‘Er was een fijn Sinterklaasfeestje Zaterdagmiddag. Daar was 
allereerst Sinterklaas zelf en z’n zwarte Piet en daar was te drinken en lekkers, 
daar werden sprookjesplaatjes op het witte doek geprojekteerd en van die mooie 
Sinterklaasliedjes gezongen en het fijnste was wel de kinderen, allemaal kleuters 
tusschen drie en acht, hadden een cadeautje uit mogen zoeken en Piet had een 
grooten zak bij zich en had voor ieder wat-ie toch zoo graag hebben wou. Daar 
kwamen ballen uit en poppen en meer van dat heerlijks, dat die blij-blozende 
kinderen alleen nog achter winkelruiten en in hun heerlijke Sinterklaas-
droomen hadden gezien.’133 

‘Ik kreeg een naaidoos, ik weet het nog goed. Een houten naaidoos. Ik was 
daar ontzettend blij mee.’ Mevrouw Schabracq woonde van haar 8e tot haar 10e 
op Asterdorp. Ze is inmiddels 95 jaar en haar geheugen werkt nog prima. 
Wanneer je op de galerij van haar flat in Amsterdam-Noord staat, kun je met 
helder weer het poortgebouw zien staan. Dertig jaar eerder was ik ook bij haar op 
bezoek. Ik werkte toen nog bij het Gemeentelijk Woningbedrijf, zocht van alles 
uit over het dorp en zij was een van de zestien ex-bewoners die toen hadden 
gereageerd op een oproep in de krant. Ik herinner mij van dat bezoek in 1983 
een jonge, kwieke oma. In 2014 zit ik tegenover een broze, heldere overgroot-
moeder. Bij mijn vorige bezoek had ik foto’s van Asterdorp meegenomen om 
haar geheugen op te frissen. Grote, sombere zwart-witfoto’s van een lange muur 
met glasscherven erop. ‘Wat eng. Dat ik toen ook al in een kamp heb gezeten.’ Ik 
heb de foto’s nu thuisgelaten, in plaats daarvan heb ik het gezinsrapport van 
haar ouders meegenomen. En het ondertekende raadsadres. Betty Groenteman, 
dat is haar meisjesnaam. Ze is de middelste van de zeven kinderen van Jonas 
Groenteman en Schoontje Turfrijer. Aandachtig bestudeert ze de kriebelletters 
onder het raadsadres, leest de handtekening van haar vader hardop voor, kijkt 
dan naar het plafond en schuift het papier opzij. Niets tastbaars bezit ze van haar 
ouders, broers, zussen, ooms, tantes, neven en nichten. Geen foto. Geen papier-
tje. Als ik een week later vraag of ze het rapport en het raadsadres nog heeft be-
keken, knikt ze van niet. 

Januari 1930 verliet het gezin Groenteman Asterdorp, ze hadden een norma-
le gemeentewoning in de Kraaipanstraat toegewezen gekregen. Met de regel-
maat van de klok bleven ze verhuizen, gemiddeld om de twee jaar, altijd in 
armoe. Betty Groenteman heeft op zeven lagere scholen gezeten. 
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‘Ik had lieve ouders. Mijn moeder heette Schoontje maar ze wás ook netjes. 
Ze was naaister en maakte alle kleren zelf. Ik ben later ook naaister geworden, dat 
zat in me. Ik zette overal de schaar in. Mijn vader had zelden werk, hij was altijd 
aan het rommelen en handelen. Ik herinner me, maar ik weet niet meer of dat op 
Asterdorp was, dat hij een partij bananen had ingekocht. En niet kwijt kon. We 
hebben twee weken bananen moeten eten. Maar hij wilde geen handelaar zijn, of 
arbeider of sigarenmaker. Hij wilde toneelspeler worden. Dat mocht ie niet van 
zijn ouders. Toneelspeler worden, dat was niet netjes. In werken had hij weinig 
zin, hij was altijd bezig met zang en voordracht.’

Als ik haar vertel dat haar vader op Asterdorp politiek actief was voor de com-
munistische partij en ook voorzitter was van de bewonersvereniging, kijkt ze 
me verbaasd aan. Politiek? Lid van de Communistische Partij? Daar gaf hij niks 
om, dat weet ze zeker. Zij geeft een andere verklaring voor de rol van haar vader, 
een betere: ‘Hij was wel altijd voorzitter. Overal waar we woonden was hij er-
gens voorzitter van. Dat was zijn podium, zijn toneel. In de Transvaalbuurt  was 
hij voorzitter van de sinterklaasvereniging, in de Indische Buurt was hij voorzit-
ter van de speeltuinvereniging, het kan ook andersom zijn geweest, of van de 
biljartvereniging. Dan zou hij in Asterdorp dus voorzitter van de bewonersver-
eniging zijn geweest. Ik heb daar als kind niks van gemerkt. Ik weet wel dat mijn 
vader het prachtig vond daar in Asterdorp. Een huis buiten, hij hoefde als ast-
mapatiënt nu geen trappen meer te lopen. Sommige mensen vonden het heel 
gezellig daar, zo allemaal met elkaar, maar mijn moeder was daar het type niet 
voor.’ 

Spaarzaam zijn de herinneringen van mevrouw Schabracq aan haar kinderja-
ren op Asterdorp. Als de naam van de jonge opzichteresse valt lichten haar ogen 
op: ‘Juffrouw De Miranda, die kan ik me nog goed herinneren. Als kleine meis-
jes liepen we met haar mee, mijn vriendinnetjes Bella en Esther Acathan en ik. 
Juffrouw De Miranda moest de huur ophalen, ze ging van huis naar huis en dan 
kregen wij soms een dropje van haar. Ze lette op je woordgebruik want vloeken 
mocht niet. “Loop naar je moer” bijvoorbeeld, dat mocht je niet zeggen. “Loop 
naar je moerbeiboompje” moesten we daar van maken.’ 

Maar wat overheerst zijn de associaties met armoe en isolement. Beelden van 
een man die aan de buitenkant van de muur bij haar slaapkamer naar binnen 
gluurde toen ze een keer met griep te bed lag; van het zwerven over het gras en 
langs de fabrieken; van de klompen en de kleren van de steun die zo stug aan-
voelden. ‘Je voelde je wel kind van het Asterdorp, dat durfde je niet te zeggen 
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toen. Nu wel. Er was geen boom en geen plantje en dan ging je aan het eind van 
de Distelweg naar het water. De “onbekende zee” noemden we dat. Die lucht 
ruik ik nog weleens, die lucht van rotte appels en troep, dooie vogeltjes. Toen we 
daar weg waren bleven we toch in de sleur van de armoede, maar achteraf voelde 
het wel als een opluchting dat we Asterdorp verlieten. Geloof ik.’

De sinterklaasviering van 1928 was een lichtpuntje in een grijze periode die 
later wegviel tegen de zwarte periode die nog komen moest. ‘Misschien was juf-
frouw De Miranda wel Pietermanknecht, wie weet, en meneer Keppler de 
Sinterklaas, met zijn lichtbeelden.’134
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‘Op 8 december 1930 was het 25 jaren geleden dat de heer Keppler zijn 
werkzaamheden bij de gemeente Amsterdam begon (eerst bij Bouw- en 
Woningtoezicht, toen als eerste directeur van de Woningdienst). Het 
Gemeentebestuur verleende hem voor zijn vele diensten de zilveren medaille 
der stad.’135 Dit was de concepttekst voor het Gemeentelijk Jaarverslag over 
1930, opgesteld in het voorjaar van 1931. Maar zo kon die tekst niet in het ver-
slag, dat vonden ze op het stadhuis te veel eer voor zo’n lastige directeur. ‘Voor 
zijn vele diensten’ werd doorgehaald en vervangen door ‘ter gelegenheid van 
25-jarige dienstvervulling.’ Blijkbaar was het nog te ruimhartig; uiteindelijk 
ging er een dik kruis door de hele tekst. Die medaille volstond. Voor Keppler 
maakte het niet uit: hij was als een kind zo blij met de medaille. En met het 
grootse feest dat de gemeente hem op 8 december aanbood voor zijn jubileum. 
Hij had hem geknepen want eerder had mevrouw Van Lier, een belangrijk amb-
tenaar op de secretarie, hem wijs gemaakt dat er alleen een geldbedrag zou wor-
den gestort.136 Het jubileum werd gevierd met een receptie en een diner in het 
Parkhotel. ‘25 jaar strijd voor verbetering van volkshuisvesting’ stond op de 
menukaart. Zijn medewerkers droegen ter plekke het ‘woningdienstelijk alpha-
bet’ voor:

‘F is de financiële afdeeling van het Stadhuis
Die ons controleert, maar ook wel eens heeft een abuis.
(…)
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M is de Munt waar de jubilaris resideert,
En waar vandaan hij de Woningdienst commandeert.
(…)
O zijn de Ontoelaatbaren, Asterdorp en Zeeburgerpad
Waar de jubilaris veel zorgen, maar ook vreugde aan had.’137

Wethouder De Miranda sprak de jubilaris toe. Keppler zat met zijn echtgeno-
te en drie kinderen tussen de ficussen, pilaren en bloemstukken en hoorde het 
allemaal glunderend aan. ‘Critiek is hem niet gespaard gebleven,’ zei De Miranda, 
‘gefundeerde zowel als niet gefundeerde critiek, maar gelukkig beschikte hij 
over een stootkussen: de wethouders, die hem van nabij gadesloegen, waren 
steeds bereid, den handschoen voor hem op te vatten, wanneer de critiek te fel 
en te onrechtvaardig werd. De heer Keppler was geen gemakkelijke directeur en 
ook thans is hij dat nog niet.’ Daar moest iedereen hartelijk om lachen en 
Keppler lachte luidkeels mee.138 De verslaggever van De Tribune, ook ter plekke, 
zag er de humor echter niet van in. ‘De gemeente-huisjesmelker gehuldigd’ 
stond daags daarna boven zijn verslag in de krant. ‘Tot de “groote verdienste” 
van dezen sociaal-fascist behoort o.a. het oprichten van de zoogenaamde verblij-
ven voor a-sociale gezinnen. De opzichters en opzichteressen oefenen er een 
ware dictatuur uit, vernederen er de menschen op alle manieren. Moreel worden 
de menschen er vermoord.’139 

Tijdens het feest was er geen ruimte voor het onversneden communistische 
geluid. De ene na de andere spreker was vol lof. Zo ook de heer J.W. Jurrema, 
directeur van de gemeentelijke afdeling Maatschappelijke Steun. Die vond 
Asterdorp een ‘heel goed werk, waardoor vele gezinnen weer uit het moeras 
werden opgehaald. Voor het grootste deel is dat uw werk geweest. U en uw per-
soneel zijn wij innig dankbaar voor al wat uw dienst voor de maatschappelijk 
misdeelden heeft gedaan.’ Een luid applaus viel Jurrema ten deel.140 

Jurrema wist waarover hij sprak want hij volgde de gang van zaken in 
Asterdorp en Zeeburgerdorp al jaren op de voet. Vanaf de besluitvorming in 
1924 had hij namelijk zitting in een commissie die Keppler bijstond in 
Asterdorp en Zeeburgerdorp, zowel met het vaststellen van beleid als met de 
uitvoering. Officieel heette het de Subcommissie II uit de Commissie van Advies 
bij het beheer der Gemeentewoningen. In de subcommissie zaten naast Jurrema 
de criminoloog professor mr. W. Bonger, het raadslid mevrouw L. Tilanus, me-
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vrouw L. Van der Pek-Went, die alles wist van het opzichteressewerk, en mr. M. 
Moltzer, directeur van de School voor Maatschappelijk Werk, de vakopleiding 
voor opzichteressen. Voorzitter was de wethouder maar Keppler trok achter de 
schermen aan de touwtjes. Hij had deze commissie samengesteld om op hoog 
niveau rugdekking te hebben maar ook om de beslissingen over individuele ge-
zinnen een officiële status te verlenen. Aanvankelijk besliste de commissie na-
melijk per gezin aan de hand van een dossier over de eventuele plaatsing maar 
dat bleek te omslachtig. Al snel werd deze beoordeling aan de opzichteressen 
van de Woningdienst overgelaten. De beslissing tot overplaatsing naar een ge-
wone gemeentewoning bleef echter wel afhankelijk van de mening van deze 
commissie. Wanneer een gezin uit Asterdorp bij de opzichteresse had gemeld te 
willen verhuizen naar een gewone woning, kwam een delegatie van de commis-
sie onverwachts op bezoek. Controle. De dames en heren (Keppler was er vaak 
bij, de wethouder nooit) betraden dan de woning en keken of alles netjes en 
schoon was. Het advies van de opzichteresse werd ingewonnen en daarna volg-
de een besluit. Wie deze procedure niet wilde volgen, kreeg nimmer toegang tot 
een sociale huurwoning en was dus op de particuliere markt aangewezen. 

In een terugblik op de jaren 1927 en 1928 overheerste tevredenheid bij de 
commissieleden. Akkoord, zo zeiden ze tegen elkaar, er was veel huurschuld, 
nog niet alle woningen waren verhuurd en er zaten twijfelgevallen tussen de 
gezinnen, sommige waren hopeloos en andere juist te beschaafd, maar ze zaten 
op de goede weg. ‘Als een klein bewijs,’ zo besluit het verslag, ‘dat hier een goede 
arbeid wordt verricht, moge nog dienen het feit, dat in Zeeburgerdorp een ten-
toonstellinkje werd gehouden van handenarbeid. Iedere bezoeker heeft zich er-
over kunnen verbazen, dat zulk net werk door deze kinderen kon worden 
afgeleverd.’141 

In 1929 werd er ook weer druk vergaderd. Naar aanleiding van oplopende 
huurschulden worstelde de commissie met de vraag wat het zwaarst moet we-
gen: ‘de reclasseering of de exploitatie der woningen.’ Schooldirecteur Moltzer 
meende dat de gemeente ‘op den duur behoefte zal hebben aan een soort ‘zink-
put’. Intusschen zal dan in de gevallen, die daarvoor in aanmerking komen, sterk 
moeten worden aangedrongen op ontzetting of ontheffing uit de ouderlijke 
macht.’142 

Vooruitlopend op deze gedachten, had Keppler in februari van 1929 alvast 
zijn wethouder verzocht het woningstelsel voor asocialen te mogen uitbreiden 
met een speciaal dorpje voor ‘hyper- of super-a-socialen,’ een term die hij afwis-
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selde met ‘super-sociaalachterlijken.’ ‘De ervaringen van de afgelopen jaren heb-
ben geleerd dat de gezinnen in drie groepen te verdelen zijn,’ zo schreef hij. ‘Een 
eerste groep bestaat uit die gezinnen, welke minstens sporen van vatbaarheid 
voor reclasseering bezitten. Een tweede groep bestaat uit verstokte wanbetalers. 
Een derde groep omvat de volslagen gedegenereerden, waarmede niets is te be-
reiken.’  Om nu die eerste groep in Asterdorp te vrijwaren van de tweede en 
derde groep, was een nieuw verblijf nodig. ‘Het verblijven in deze laatste inrich-
ting kan niet anders worden beschouwd dan een schande. De inrichting van de 
woning zal zeer nuchter en hecht moeten zijn. Eigen meubels zullen niet mede-
gebracht mogen worden. Een ijzeren tafel met banken, ledikanten met stroozak-
ken, vaste lichten zullen aanwezig moeten zijn. Ik schat dat een complex van 
twintig à dertig verblijven voldoende zal zijn, immers het verblijf aldaar zal af-
schrikken.’143 Om de deskundigen uit de commissie goed te kunnen laten oor-
delen over deze verdere verfijning van de huisvesting van asocialen, wilde hij 
een proefwoning laten neerzetten. Keppler heeft nooit antwoord gehad op dit 
verzoek.

Vier weken laten lag er alweer een volgend uitbreidingsplan op het bureau 
van de wethouder. Het leek dat Keppler, onder druk van de acties van bewoners 
op Asterdorp en de discussies in de pers, volle kracht vooruit wilde. Hoe meer 
obstakels er op zijn pad verschenen, hoe dieper hij het gaspedaal indrukte. ‘De 
beide complexen voor ontoelaatbare gezinnen, Zeeburgerdorp en Asterdorp, 
zullen binnenkort geheel gevuld zijn. Wat de eerstvermelde groep betreft, dus 
de groep der reclasseerbaren, ben ik tot de overtuiging gekomen, dat voor deze 
wederom een complex woningen beschikbaar moet worden gesteld. De erva-
ring in het laatste jaar opgedaan doet mij het aantal verblijven voor alle a-socia-
len in onze stad schatten op 750.’ 

Hoe kwam Keppler aan dit getal? Het ligt niet in de aard van een ingenieur 
om zomaar een getal te noemen. En zo was het ook niet. Keppler kwam op 750 
door Amsterdam te vergelijken met Frankfurt, Wenen en Parijs en dan simpel-
weg naar rato van het aantal inwoners het Amsterdamse getal in te vullen. 
Wenen had met 2 miljoen inwoners 2000 asocialen gezinnen, dan had 
Amsterdam met 750 duizend inwoners dus 750 asociale gezinnen. Net als bij de 
eerste schetsen van Asterdorp keek Keppler niet naar een manifest maatschap-
pelijk probleem dat hij op wilde lossen, nee, hij berekende de omvang van een 
conceptueel probleem en bouwde daar een oplossing voor. Ook dit uitbrei-
dingsplan is nooit in behandeling genomen. 
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Dat zou ook gaan gelden voor zijn derde uitbreidingsplan, dat hij in 1931 lan-
ceerde. Hij onderscheidde nu een vierde groep: ex-Asterdorpers die met huur-
schuld waren  vertrokken naar een particuliere woning. Die werden na hun 
vertrek wekelijks bezocht om het  verschuldigde bedrag stukje bij beetje op te 
halen. En als dat afbetalen lukte, wilde Keppler ze in een – jawel – apart dorpje 
van circa honderd woningen huisvesten. Deze mensen waren naar zijn mening 
namelijk nog maar half geschikt voor een normale gemeentewoning. ‘Zij wijken 
op velerlei gebied af van het normale, zelfs al neemt men dat tusschen breede 
grenzen. Zij zouden m.i. het best kunnen worden ondergebracht in een afzon-
derlijk blok, dat absoluut geen bizonder karakter moet dragen, dus ook geen tij-
delijk, zooals Asterdorp en Zeeburgerdorp, doch dat vredig is gelegen in een 
aangename omgeving waardoor zooveel mogelijk rust en opgewektheid wordt 
verkregen.’144 In de kantlijn staat ‘weth. heeft dit niet gevraagd.’ Het handschrift 
is onmiskenbaar van De Miranda.

Waar kwam bij Keppler de drang vandaan om binnen de groep ontoelaatba-
ren, die toen al niet meer zo mocht heten, allerlei subcategorieën aan te wijzen? 
Het is niet met zekerheid vast te stellen maar wel zeer aannemelijk dat Keppler 
deze verfijning heeft afgekeken bij zijn studiegenoot, collega, partijgenoot en 
vriend Pieter Bakker Schut, de directeur Stadsontwikkeling van de gemeente 
Den Haag. Terwijl Keppler sleutelde aan Asterdorp, ontwierp Bakker Schut de 
Stichting Controlewoningen. In een ommuurd complex van 106 woningen 
werden Haagse ontoelaatbaren gereclasseerd, de terminologie was identiek. 
Alleen had Bakker Schut direct een onderverdeling in drie klassen gemaakt: de 
ergste gezinnen in het straatje onder het raam van het kantoor van de opzichte-
resse, de twijfelgezinnen in huisjes in een paar dwarsstraatjes en de besten onder 
de slechten mochten in de muur wonen met als belangrijk verschil met 
Asterdorp dat zij een voordeur aan de buitenkant hadden. Keppler wilde zijn 
diversificatie uitvoeren door de schaal te vergroten: voor elke categorie een apart 
complex.

Zoals gezegd, het bleef bij plannen. De subcommissie besprak ze welwillend 
maar was niet direct overtuigd. En de wethouders, eerst nog even Boissevain, 
later weer De Miranda, reageerden niet eens. Van Boissevain had Keppler niet 
anders verwacht, die keek meer in de spiegel dan in de stukken. Maar van De 
Miranda’s zwijgen werd Keppler nerveus. Dat had alles te maken met het aan-
staande vertrek van Wibaut. Zijn zwager, intussen 72 jaar oud, wilde niet meer 
als wethouder terugkeren na de verkiezingen van 1931 legde en daarmee zou 
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Keppler zijn beschermheer kwijt raken. Inderdaad was De Miranda’s zwijgen 
geen toeval. Hij zat steeds meer in zijn maag met Asterdorp. En met Keppler. Nu 
Wibaut het politieke toneel ging verlaten, nam De Miranda de ruimte om zaken 
naar zijn hand te gaan zetten. 

Wie wel reageerden op Kepplers plannen waren de bewoners van Asterdorp, 
aangemoedigd door de communisten. Keppler had zijn plan voor de woningen 
met ijzeren bedden voor de super-sociaalachterlijken ook opgenomen in zijn 
boekje ‘De Huisvesting van asociale gezinnen te Amsterdam’ en dat boekje was 
te koop bij de Stadsdrukkerij. Na het min of meer doodbloeden van bewoners-
vereniging De Lelie (na het vertrek van Groenteman hield Van Kasteel er ook 
mee op en de vele nieuwe bestuursleden – inclusief Mozes Viskoper – deden 
weinig anders dan verkondigen dat ze bestuurslid waren) kozen de communis-
ten andere middelen om de strijd aan te gaan. Er werd bij partijleden thuis in 
Asterdorp vergaderd, Van Zelm-Van den Berg bracht geregeld bezoekjes bij 
vrouwen thuis en in juli 1930 werd een heuse buurtkrant gedrukt en verspreid: 
De Dorpskrant. Het beeldmerk bestond uit letters die op een muur waren ge-
kalkt, de muur die zo verdoemd werd. ‘Verschijnt wekelijks’, stond er optimis-
tisch boven maar vermoedelijk zijn er slechts drie nummers verschenen. De 
artikelen werden in een vaste volgorde opgenomen. Eerst werd Keppler als een 
despoot afgeschilderd die het slecht voor had met de arbeiders, dan werden de 
bewoners opgeroepen waakzaam te zijn want de vijand loerde overal, vervol-
gens klonk de eis ‘beide schandedorpen’ af te breken en als slotakkoord klonk 
steevast de oproep mee te demonstreren tegen de aanschaf van ‘oorlogsbodems 
en ander wapentuig.’ Alle drie bewaard gebleven nummers van de Dorpskrant145 
openen met een recensie van het boekje waarin Keppler openhartig de komst 
van een extra streng dorp aankondigde. ‘Ik heb hier voor mij liggen een exem-
plaar van het a’sociale boekje destijds uitgegeven door den hooggeleerden Heer 
Keppler.’ De week erop vervolgde de verslaggever zijn  bespreking: ‘Ik sla weer 
eens het boekje open, het boekje, waarin onze huisbaas Keppler ons uitscheldt 
voor al wat leelijk is.’ En de week daarna, in het laatste nummer, was het tijd 
voor de adviezen: ‘Als U weer eens een boekje schrijft, doe het dan wat listiger 
want U slaat nu wel een beetje gek figuur. U legt getuigenis af van volkomen 
onbekwaamheid van totale onberekenbaarheid voor Uw peadagogische taak.’ In 
een van de laatste artikelen van dat nummer gaat de schrijver in op een opvallen-
de stunt die bewoners van Asterdorp half juli 1930 hadden uitgevoerd. 
‘Communistische humor,’ zo had het Algemeen Handelsblad het nachtelijk op-
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hangen van straatnaambordjes in Asterdorp genoemd.146 Leninplein stond er op 
een bordje bij het pleintje met de paar bomen, het eerste straatje heette nu L. de 
Visserstraat, het vierde Krassinstraat. De Woningdienst had ze direct wegge-
haald. De Dorpskrant noemde het geen humor maar een noodkreet. ‘Wij willen 
wonen in woningen, welke een adres hebben en niet zooals in de gevangenis 
alleen een nummer. Vrij willen we zijn. Vrije uitgangen op den weg, tuintjes en 
straatnamen. Dus geen Asterdorp meer!!’ 

Ook de kinderen van Asterdorp werden door de communisten benaderd. 
Daartoe was de ‘Pioniersgroep Tan Malaka’ opgericht en die organiseerde weke-
lijks clubjes voor de jeugd. Het clublokaal boven de poort was verboden terrein 
voor de communisten, dan maar bij de bewoners thuis: ‘Dinsdagavond hebben 
wij weer een filmavond in het Asterdorp No. 109. Pioniers moeten op deze 
avond aanwezig zijn om te helpen. Denkt er om, kameraadjes: we beginnen pre-
cies 7 uur, maakt dus propaganda, de avond belooft schitterend te worden! 
Pioniers die lid willen worden van de communistische mondorgelclub moeten 
dit schriftelijk bij de secretaris melden.’147 

Naast deze lokale activiteiten zetten de communisten in 1930 ook het forme-
le middel van het raadsadres weer in. De brief van De Lelie had niet het gehoopte 
effect, wellicht had het raadsadres van de semi-communistische Algemeenen 
Amsterdamschen Huurdersbond wel resultaat.148 De indieners somden de in-
middels bekende klachten op: de muur, het toezicht, de afnemende kans op 
werk, het vocht, het isolement. Nieuw was kritiek op de conciërge ‘die gelijk een 
cipier het scherpe toezicht op de bewoners uitoefent.’ Daarmee gaven deze indie-
ners er blijk van los van de bewoners van Asterdorp te opereren. Bewoners, van 
welk huisje dan ook, zouden nimmer een kwaad woord over de conciërge spre-
ken. 

De brief eindigde met het verzoek Asterdorp op te heffen. Aan Keppler we-
derom de taak een antwoord op te stellen, en daar is hij eens goed voor gaan zit-
ten. Vijf pagina’s lang bestreed hij de visie van deze Huurdersbond. Opvallend is 
dat hij een aantal feiten niet betwistte, hij kleurde ze alleen anders in. ‘Door zijn 
ligging en inrichting staat het inderdaad achter bij andere normale complexen 
gemeentewoningen. Deze omstandigheid is niet aan het toeval toe te schrijven, 
doch beantwoordt aan een vooropgezet plan. Het hier toegepaste systeem moet 
als een proef beschouwd worden. Asterdorp gelijk te stellen met andere com-
plexen gemeentewoningen verdient m.i. geen aanbeveling, daar de prikkel om 
spoedig uit deze omgeving te verdwijnen dan geheel weggenomen is.’149 
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Verder vond Keppler alle aantijgingen ‘misleidend en onzinnig.’ En van de 
conciërge  moesten ze afblijven: ‘...den opgeschoten jongens geeft hij in zijn vrij-
en tijd leiding bij het voetballen.’ Dat veel Asterdorpers geen werk konden vin-
den, lag volgens Keppler aan hen zelf, niet aan hun adres. ‘Het grootste gedeelte 
der bewoners van Asterdorp bestaat uit steuntrekkenden, venters en onge-
schoolde arbeiders, waarvan een groot percentage met een geestelijk defect be-
hept is. Er is in Asterdorp een maatschappelijk residu, dat, waar het ook zal 
wonen, steeds door werkgevers bij normale werkkrachten achtergesteld zal 
worden.’150

Behalve het toneel van strijd en politiek was Asterdorp ook een podium voor 
weldoeners. Zij wilden zieltjes winnen of eenvoudigweg goed doen. Veel ophef 
werd veroorzaakt door een buitenlandse weldoener die had besloten een aantal 
arme kinderen van Asterdorp in nieuwe kleren te steken. Op een februaridag in 
1929 mochten ze in De Bijenkorf een nieuwe jurk of broek uitkiezen. In De 
Telegraaf verscheen een getekend verslagje door Jo Spier: hoe ‘Merietje uit het 
Asterdorp’ eruit zag voor het bezoekje aan de Bijenkorf en hoe daarna.151 Hil 
Olivier kon er vijftig jaar later nog boos om worden. Zij woonde als tienjarig 
meisje net een maand op nummer 95, samen met haar moeder, drie zussen en 
een broer. ‘Er kwam een rijke Amerikaan en die wou goed doen met z’n geld. Uit 
het dorp mocht één kind uit elk gezin aangekleed worden. Later dacht ik bij me-
zelf: wat is dat eigenlijk zielig, want één zo’n kind kreeg dan allemaal mooie kle-
ren en de rest had het nakijken. Hij had ook best kunnen zeggen: kleed al die 
kinderen maar aan, daar had-ie geen halfje minder om gegeten. Wij hadden één 
broer en tegen mijn moeder zeiden we: laat Nelis maar naar de Bijenkorf gaan. 
En ze gingen met z’n allen naar de Bijenkorf, daar werden ze allemaal in een rij 
aangekleed en op een rij kwamen ze terug.’152

Naast ‘de politiek’ en dit soort enkelingen waren vooral de kerken actief. Hil 
Olivier vond ze uitgekookt: ‘Het was crisistijd en er was dus honger. Dan kon je 
bij de katholieken  terecht voor brood maar dan zeiden ze erbij: ik zie u toch wel 
in de kerk binnenkort? Ik kende mensen die wilden weg bij de katholieken maar 
die durfden niet. Die zandbak, die was ook van de katholieken, daar had je juf-
frouw Van der Berg, dat was een schat van een mens. Ze zette van alles op touw, 
ook voor de meisjes ‘s avonds, voor de gezelligheid. Zo mochten we een keertje 
mee naar een klooster in Hilversum, daar hadden we veel plezier. Maar een vol-
gende keer konden we weer terecht bij de christelijken, bij de Meeuwenlaan. 
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Dan zaten we tussen al die psalmen en gezangen in. En weer een andere keer liep 
je in de rij met de rode vlag, of dan organiseerde de gemeente een boottocht. Of 
het nu katholiek was of christelijk of communistisch of wat dan ook, dat lieten 
we buiten beschouwing. Dus ik bedoel: die kinderen in de Jordaan en op 
Kattenburg en Oostenburg, die hadden eigenlijk minder dan wij.’153

Ook uit joodse kring werden op Asterdorp bijeenkomsten gehouden. Hier 
ging het niet om zieltjes winnen maar om zieltjes behouden. De weerstand te-
gen de christelijke verleidingen werd met cultuur en cadeaus aangesterkt. 
‘Rabbijn Sarlouis sprak de bewoners en kinderen toe, wees hun op het gevaar 
hetwelk hier zoo welig tiert n.l. de zending, om zich vooral niet met deze men-
schen in te laten op de belofte van al wat mooi en lekker is. Door de goede zor-
gen van Beis Jisroeil werden door de fa. Pathé diverse mooie films afgedraaid en 
ook enkele, welke de lachspieren van allen in beweging bracht. Diverse firma’s 
o.a. Groenteman en Bolle, Levison, Turksma, Flesseman, Asser onthaalden de 
kinderen. Voldaan ging ’n ieder na afloop met een pak nuttige kleeding naar 
huis.’154

Moos Viskoper had intussen andere zaken aan zijn hoofd. Hij was misschien 
niet handig in geld verdienen, hij had wel zijn trots. Koppelverkoop van stichte-
lijke praatjes en nuttige kleding meed hij, adviezen wees hij af. Daarmee maakte 
hij het voor zichzelf wel eens erg moeilijk. Neem nu zijn lichamelijke proble-
men. Naar huidige maatstaven was hij arbeidsongeschikt door een voetkwaal 
maar hij kreeg geen steun omdat hij zich niet wilde laten onderzoeken door een 
arts. Juffrouw De Miranda probeerde hem naar de dokter te sturen. Tevergeefs: 
‘Hij is evenwel niet te bewegen deze kleine moeite er voor te doen. Man is te 
achterlijk en te laks om de ernst van den toestand te overzien: “U hoeft niet voor 
mijn vrouw te zorgen!” ’155 Na enige weken liet Viskoper zich toch steunzolen 
aanmeten en werd direct naar de werkverschaffing gestuurd. Verdacht snel keer-
de hij terug, naar hij beweerde met ziekteverlof maar dat bleek iets anders te lig-
gen. In een poging om onder het werk uit te komen had hij zijn eigen steunzolen 
vernield. Dat werd als een vorm van sabotage opgevat: hij kreeg niet alleen geen 
ziekengeld, ook zijn uitkering werd stopgezet. Juffrouw De Miranda probeerde 
hem weer op het spoor te zetten, regelde met succes een nieuwe steunuitkering 
en zorgde er ook voor dat hij opnieuw naar de werkverschaffing vertrok. Of de 
duvel ermee speelde zat hij binnen de kortste keren weer thuis, ditmaal omdat 
er een staking op het werk was uitgebroken. De steun was ook weer stopgezet. 
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Juffrouw De Miranda noteerde in haar dagboek: ‘Maatschappelijke Steun Van 
der Pekstraat opgebeld voor dit gezin; er is geen stukje brood meer in huis, geen 
geld voor het electrisch licht en de vrouw staat op punt van een baby te krijgen. 
Volgens mededeeling van den heer Simons, chef der afdeeling, mochten ze geen 
steun geven, vóór de volgende week, aangezien de man gestaakt heeft bij de 
werkverschaffing. Wanneer de vrouw bevallen is, mag echter op rekening van 
Maatschappelijke Steun voor f. 5.- aan het gezin besteed worden.’156 

Op 1 december werd Jopie geboren en dat fleurde het gezin even op. Het 
duurde echter niet lang of de grauwsluier van armoe en ledigheid daalde weer 
neer. Zoals we hem intussen kennen, bedacht Moos Viskopers weer iets slims 
om het leven te veraangenamen. Als zijn broer  eens op het dorp zou komen 
wonen…  Nu stond hij er alleen voor. Zijn vrouw Sophie bleef maar ziek, en bij 
buurtvereniging De Lelie was het beste er ook van af. Hij was eind 1930 een 
tijdje bestuurslid geweest maar daar beleefde hij geen plezier meer aan. De brui-
sende stad was ver weg, daar had hij ook niets aan, maar als een klein stukje stad 
nu eens naar hem toe kon komen. Zijn broer Bram, dat wist hij, was wanhopig 
op zoek naar een nieuwe woning en die waren hier op Asterdorp een stuk goed-
koper dan in de Transvaalbuurt. Ze deden hier ook niet zo moeilijk over een 
beetje huurschuld. Daar moest je gewoon een verhaal bij houden. Als Moos goed 
genoeg was om op Asterdorp te worden toegelaten, dan was er toch zeker geen 
reden om Bram te weigeren? Bram was het roerend met hem eens. Zo gezegd, zo 
gedaan.

Op 10 februari 1931 was het zover. Moos stapte op juffrouw De Miranda af 
om mee te delen dat zijn broer hier vanavond kwam wonen. Lege woningen ge-
noeg. De assistent-opzichteresse belde naar het kantoor van de Woningdienst 
en hoorde dat daar geen sprake van kon zijn: broer Bram had nog een huurschuld 
openstaan uit de tijd dat hij in de Transvaalbuurt had gewoond. Nu zat Moos 
klem. Hij had het immers al geregeld met zijn broer. Die zou vanavond komen 
met zijn handkar, zijn vrouw en een stoet kinderen. Opzichteresse Frenkel be-
moeide zich er nu ook mee en schakelde uit voorzorg de politie in. In de nacht 
van 10 op 11 februari hield een politieagent de wacht onder de poort.157 Maar 
Bram kwam niet. Hij had blijkbaar andere zaken aan zijn hoofd, of was het ver-
geten. Een week later kwam hij wel, alleen. En na wat heen en weer brieven 
kreeg hij van wethouder De Miranda, tegen de adviezen van Keppler in, uitein-
delijk toch toestemming om naar Asterdorp te verhuizen, onder strenge voor-
waarden rond het aflossen van zijn schuld. Bram zag daar bij nader inzien en 
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ongetwijfeld tot verdriet van zijn broer van af. De binnenstad verruilen voor een 
een ommuurd dorp op een industrieterrein was blijkbaar een stap te ver. Hij 
koos voor het destijds populaire woninghoppen: je huurde een woning van een 
particulier, betaalde een paar maanden de huur en dan stopte je daar mee. Een 
paar weken later, als je geluk had duurde dat maanden, was de huisbaas het zat 
en zette je op straat. Geen nood: je huurde een nieuwe woning van een andere 
particulier, betaalde een tijdje de huur enzovoort. Zo is Bram Viskoper tussen 
1931 en 1943 nog vele malen verhuisd binnen de oude Joodse stadswijken. En 
moest Moos het zonder zijn broer stellen.
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8. HET VERLIES VAN DE MIRANDA

Was het toeval dat de dochter van de wethouder al in de zomer van 1927 
opzichteresse werd op Asterdorp? Ja en nee. Ja, want het was haar eigen idee om 
naar de School van Maatschappelijk Werk te gaan, de school van M. Moltzer. Ja 
wederom, want haar vader heeft haar niet voorgedragen. Nee uiteindelijk, want 
toen zij solliciteerde konden de ambtenaren van de Woningdienst niet om haar 
heen. 

Flora de Miranda kwam als jong meisje op Asterdorp terecht. Ze was negen-
tien toen ze in de zomer van 1927 begon, vers van de opleiding. Tegelijk was ze 
vroeg volwassen geworden, een direct gevolg van de omstandigheden in het ge-
zin. Haar moeder Selly was jong overleden, na een ziekbed dat jaren duurde. 
Flora was zestien toen haar moeder wegviel en zij was als oudste dochter de aan-
gewezen persoon om het huishouden te bestieren. Een vader die altijd weg was, 
een jonger zusje (Janny) dat verstandelijk gehandicapt was, het zal voor Flora 
niet eenvoudig zijn geweest. Er was wel hulp maar De Miranda had geen finan-
ciële zekerheden. Vanaf 1921 was hij wethouder maar dat was het dan ook. Geen 
vetpot in die tijd en bovendien een onzekere positie. Toen hij in 1927 zijn posi-
tie tijdelijk moest afstaan aan de liberaal Boissevain keek hij dan ook met enige 
zorg naar de inhoud van zijn portemonnee. Hij woonde op een relatief dure 
huurwoning aan het Oosterpark en kon zich geen verdere luxe veroorloven. 
Intussen was er de zorg om Janny. Ze was in een ‘bezinkingsklas’ geplaatst en 
elke ochtend bracht De Miranda haar naar dat klasje.158 Gaandeweg trok de juf-
frouw van dat klasje zijn speciale aandacht en het duurde niet lang of Mien 
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Timmerman werd zijn tweede vrouw. Flora was intussen assistent-opzichteres-
se op Asterdorp geworden en vertelde haar vader over haar ervaringen. 
Aanvankelijk waren dat de verhalen van een groentje, maar gaandeweg die van 
een kritische waarneemster. Begin 1932 kwamen De Miranda met zijn nieuwe 
vrouw een tijdje inwonen bij zijn dochter en schoonzoon, wachtend op de op-
levering van hun nieuwe woning. In deze periode, waarin de dagelijkse gebeur-
tenissen van Asterdorp elke avond bij het eten ter sprake kwamen, heeft hij zijn 
gedachten over het dorp eens goed op een rijtje gezet. Flora’s verhalen sterkten 
hem in de mening dat de gemeente hier te ver ging.  Dit klopt niet, moet hij op 
een vrijdagavond tijdens het nuttigen van de kippensoep hebben bedacht. Hier 
werd een standenstrijd verknoopt met een klassenstrijd. Verheffing met verne-
dering. Nu Wibaut weg was, pakte De Miranda de ruimte. Keppler had uitbrei-
dingsplan na uitbreidingsplan ingeleverd, voor de ene na de andere subcategorie, 
terwijl De Miranda juist behoefte had om met zijn boerenverstand de zaken fi-
nancieel en logisch te ordenen. Temidden van een Subcommissie vol meesters 
en professors, met een directeur die stond op het toevoegsel civiel ingenieur, en 
binnen een partij die dan wel vóór de arbeiders maar bepaald niet vàn de arbei-
ders was, stond De Miranda alleen. Hij kon niet anders dan simpel en direct re-
deneren. Hij pakte een vel papier en ging rekenen. Hoeveel woningen stonden 
er eigenlijk in Asterdorp en Zeeburgerdorp? 188. En hoeveel waren er begin 
1932 bewoond? 123. Wat kostte het de gemeente per jaar, na aftrek dus van de 
bijdrage van het Rijk? F. 60.213,67. En als je die kosten nu eens deelde door het 
aantal gezinnen, wat gaven we dan per jaar uit per gezin? F. 489.159 Hij onder-
streepte dit bedrag.160 Met deze staartdeling zou hij de discussie kunnen openen. 
Zoveel geld verspild, terwijl de problemen bleven bestaan en honderden, mis-
schien wel duizenden gezinnen net zo zielig, dwars, verstandelijk beperkt of 
anderszins in de sores zaten, terwijl niemand zich daar om bekommerde. De 
Miranda was vastbesloten: hij ging Asterdorp opheffen. 

De eerste stap had hij een paar maanden eerder, in november 1931, al gezet. 
Hij had Keppler opdracht gegeven om een reorganisatie van Asterdorp voor te 
bereiden. Directe aanleiding was de enorme leegstand, gevolg van een stijgend 
aantal weigeringen van de geselecteerde gezinnen om te verhuizen naar het in-
dustrieterrein in Noord.161 800 had Keppler er in 1931 aangewezen, 25 accep-
teerden een woning op Asterdorp. De aanhoudende negatieve publiciteit en de 
raadsadressen deden de de naam van Asterdorp geen goed. Tegelijk vatte ook bij 
Keppler en enkele commissieleden de gedachte post dat het niet onredelijk was 
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een tweede ingang te creëren zodat Asterdorpers niet meer hoefden om te lo-
pen. Ook de roep om een normaal adres, met een straatnaam dus, kon langza-
merhand op begrip rekenen net als het planten van een handjevol bomen. 
Allemaal maatregelen die de aantrekkelijkheid van het dorp zouden  vergroten, 
zo meende Keppler. In februari 1932 diende hij het voorstel in en op 26 februa-
ri was het zover: het College van B&W besloot een tweede entree (bij huisje 30) 
te laten maken en de naam Asterdorp op te heffen.162 Semantisch waren daar-
mee alle problemen opgelost: ‘ontoelaatbaren’ en ‘Asterdorp’ bestonden nu niet 
meer. De Asterdorpweg werd de Asterdwarsweg, de randweg binnen het dorp 
heette voortaan Blauwe Distelweg en de tussenstraatjes Edelweisstraat en 
Fuchsiastraat. Klaar, dacht Keppler. 

We beginnen pas, dacht De Miranda. Op 3 maart 1932 schreef hij een korte 
maar beslissende brief aan Keppler: ‘In aansluiting hiermede [de reorganisatie 
van Asterdorp] acht ik het gewenscht, dat de wijze van verhuring dezer wonin-
gen eveneens op meer normale wijze geschiedt en dat daaraan het tijdelijk ka-
rakter wordt ontnomen. De woningen kunnen dan ter beschikking worden 
gesteld van de gezinnen, uit onbewoonbaar verklaarde woningen e.d. Ik verzoek 
U in deze richting maatregelen te nemen.’163 Keppler zal vuur hebben gespuwd. 
Na een eerdere poging in 1924 probeerde De Miranda  opnieuw de heropvoe-
ding van asocialen om zeep te helpen. Hij stuurde de brief van De Miranda direct 
door naar de commissie, besprak met Moltzer de strategie en trommelde de hele 
commissie op voor een bijeenkomst met de wethouder op 31 mei 1932. Op die 
avond, in een zaaltje van het stadhuis aan de Oudezijds Voorburgwal, barstte de 
bom. Tot een andere conclusie kun je niet komen wanneer je het verslag van de 
besloten bijeenkomst leest.164 Voorzitter De Miranda opende het treffen met 
Keppler, Moltzer, Bonger, Tilanus, Jurrema, Van der Pek-Went en nog enkele 
andere notabelen met een frontale aanval: hij was het fundamenteel oneens met 
Keppler en wilde per direct van Asterdorp een gewone woonwijk maken.165 De 
oprichting van Asterdorp was wat hem betreft al niet ‘con amore’ geschied en 
intussen had hij zijn buik vol van de stigmatiserende werking van het dorp. ‘Het 
odium dat op het complex als zoodanig drukt, werkt belemmerend bij het plaat-
sen vooral van de kinderen in betrekkingen. Sprekers persoonlijke ondervin-
ding althans is in dit opzicht slecht.’ Hier klonk de stem van Flora door. Zij zag 
immers hoeveel moeite het de kinderen kostte om – eenmaal veertien jaar oud 
– een baantje te vinden.166 De Miranda schudde de staartdeling uit zijn mouw en 
hield de commissie voor dat je met een dergelijk bedrag per gezin op een andere 
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wijze ook veel aan reclassering kunt doen. Laten we, zo besloot hij zijn ope-
ningsbetoog, ‘het reglement voor de bewoning zoo wijzigen, dat het niet meer 
afwijkt van dat voor andere woningen en verder de nog beschikbare woningen 
verhuren aan gezinnen met kleine inkomens en daarbij aan de reclasseering niet 
meer te doen dan in andere gemeentewoningen geschiedt.’ 

Het woord was nu aan de commissie. Moltzer zei ‘nooit geweten te hebben 
dat de Voorzitter tegen deze bemoeiing was.’ Professor Bonger ‘ziet de zaak ge-
heel anders dan de Voorzitter. Het zijn veelal achterlijke elementen. Het stigma 
is onvermijdelijk. Normale valide arbeiders willen deze menschen niet in hun 
omgeving hebben.  Weliswaar is er veel critiek uit de kringen van de vertegen-
woordigers van het pauperisme. Dit vindt spreker echter niet belangrijk.’ Die 
laatste manoeuvre was pijnlijk: wie kritiek heeft is een communist, bedoelde 
Bonger, maar tegelijk verwees hij naar de afkomst van De Miranda. Ook me-
vrouw Van de Pek-Went keerde zich tegen De Miranda. Zij benadrukte het nut 
van de afschrikwekkende werking van Asterdorp. Keppler zelf mengde zich ook 
in de discussie. Dat de helft leegstond moest niet worden overtrokken, hij keek 
liever naar de absolute getallen: ‘Op het geheele aantal gemeentewoningen ge-
rekend, is dit aantal niet groot.’ Keppler zou het een jaartje willen aanzien en 
‘trachten de woningen vol te krijgen met de bewoners van hetzelfde soort. 
Politiek heeft men deze complexen trachten uit te buiten; dit is nu echter wel tot 
staan gebracht.’ Met die laatste opmerking verwees hij naar de protesten van de 
communisten. Ook de andere leden verwierpen de plannen van De Miranda: 
Asterdorpers konden niet tussen gewone gezinnen wonen; het dorp was een 
veiligheidsklep waar je af moest blijven; de resultaten waren juist heel goed; de 
klagers hadden ongelijk en de vrouwen waren zwakzinnig. 

De Miranda hoorde het allemaal aan, zal eens flink geslikt hebben en deed 
toen een tweede poging. Ditmaal koos hij mildere bewoordingen en toonde be-
grip voor de commissieleden. Zo erkende hij dat er veel mensen met verstande-
lijke beperkingen woonden op Asterdorp, maar daarin stond Asterdorp niet 
alleen: ‘De scholen voor zwakzinnigen zijn dicht bevolkt, doch de meeste zijn 
toch uit gezinnen, welke temidden van andere groepen leven, hoewel de ouders 
misschien ook niet geheel normaal zijn. Spreker ontkent de waarde van het werk 
niet, doch meent dat men te veel beteekenis hecht aan het systeem van den 
Woningdienst. Thans hebben wij een complex van 130 woningen, waarvan de 
helft niet bewoond is, omdat er niet meer gezinnen zijn, die wenschen gebruik 
te maken van de geboden gelegenheid daar te wonen.’ Keppler onderbrak zijn 
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wethouder hier: ‘Communistische propaganda speelt daarbij een rol.’ De 
Miranda probeerde nog de gedachtewisseling uit dit politieke sjabloon te halen: 
‘De oorzaak ligt dieper. Men wil niet vanwege het stigma. Spreker wijst er voorts 
op, dat in de vereenigingswoningen ook nog wel gezinnen wonen, die opvoe-
ding behoeven. Men accepteert dit echter in eigen kring.’

Het maakte niet meer uit wat De Miranda zei: de commissie, waarin flink wat 
partijgenoten zaten, was tegen en bleef tegen. Dit betekende dat hij ook niets 
hoefde te verwachten van zijn partijgenoten in de gemeenteraad. Hij had de slag 
verloren. Twee maanden later werd Flora de Miranda door Keppler ontslagen. 

‘Ik weet nog goed hoe dat ging: als iemand weg wilde uit Asterdorp kwam de 
subcommissie inspecteren of het gezin wel netjes woonde. Die kwamen dan on-
verwachts langs en liepen zo de woning in om de bedden, de w.c. en het stof te 
controleren. “Mogen we binnenkomen,” vroeg Keppler dan, want die was wel 
beleefd. En telkens was alles in orde, er lagen nieuwe lakens op het bed, daar 
letten ze erg op. Bij één van die bezoeken zei Moltzer: “Deze gezinnen zijn ge-
waarschuwd.” Ik zei: “Natuurlijk heb ik ze gewaarschuwd. U vindt het toch ook 
niet leuk als ze zomaar bij U langskomen?” Nou, toen kon ik wel gaan, dat was 
meen ik in 1932.’  

Flora de Miranda was 76 jaar toen ik haar sprak in 1983.167 Een rijzige dame, 
zo herinner ik me haar. Begrijpelijk dat ze de pollepel werd genoemd. Maar dat 
bleek een vertekende herinnering, zo leerde ik later van haar dochter: ‘Mijn 
moeder was helemaal niet lang. Ze was sterk, ze had een knotje, stond rechtop 
en keek je recht aan. Daardoor leek ze lang.’168 

Flora de Miranda: ‘Eerst werkte ik onder mevrouw Van den Berg, maar die 
verdween in 1929.169 Toen kwam juffrouw Frenkel, die was mij te schuchter. 
Een paar jaar later is die eens aangevallen door bewoners en toen zijn haar broers 
naar Keppler gegaan om overplaatsing te eisen. Toch waren de mensen niet 
agressief. Het was veel meer zo dat ze gelaten waren, soms zelfs kapot. Ze voel-
den zich het uitschot, dat stempel hadden ze gekregen. Dat vond ik ook zo erg 
voor de kinderen, die gingen naar school met armenkleren met van die rode 
bandjes. Schoolkleren. Dat iedereen het kon zien. De mensen hadden geen geld 
en geen werk en tot een zeker niveau konden de vrouwen het gezinsleven wel 
aan, maar als er dan wéér een kind bij kwam werd het teveel. Dan kon de moeder 
het niet meer aan. En als ze eenmaal in die situatie zaten, werkte het wonen in 
Asterdorp vooral ontmoedigend.’
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Flora de Miranda wijst erop dat de sfeer op het dorp in de eerste drie jaren 
sterk verschilde met de periode daarna. ‘De eerste jaren vertrokken vooral de 
mensen met pit. Bewoners die zich verzetten gingen terug naar de stad. De op-
gevers bleven en waren terneergeslagen. De mannen stonden de hele dag maar 
in de deuropening en de goeien zaten binnen voor het raam. Want wij hadden 
op de School voor Maatschappelijk Werk geleerd dat vooral het gezinsleven be-
nadrukt moest worden. De mensen moesten niet teveel op straat leven, niet te-
veel met de buren optrekken. Ik heb een keer een kind dat op straat zijn brood 
opat naar binnen gestuurd. Dat moest ik doen, al vond ik het bespottelijk. Daar 
is nog een toestand over gemaakt in de gemeenteraad. Waar ik me altijd voor 
geneerde was dat je zo diep in iemands privéleven ging graven. Vreselijk, waar 
bemoeiden we ons eigenlijk mee? Uiteindelijk ben ik ontslagen omdat ik daar 
tegen in ging. Ik heb nu vooral nare herinneringen aan die tijd en zodoende kan 
ik me ook niets leuks herinneren. Wel vervelende dingen. Ik weet nog dat er een 
klas van de School voor Maatschappelijk Werk langs kwam op Asterdorp. “Laat 
eens een hele vieze zien,” vroegen die leerlingen. Zo werd er tegenaan gekeken.’ 

Ondanks de nare herinneringen verschijnt er tijdens het gesprek ook een 
glimlach op haar gezicht: ‘Ik vond de bewoners vaak heel aardig. Er was een ge-
zin met heel veel kinderen, 14 of 15. De vader was kolensjouwer. In de zomer 
had hij zijn kar een keer helemaal schoongemaakt en al zijn kinderen er in gezet. 
De jongens voor in de kar, de meisjes achterin. En zo reed hij met die kar de stad 
door om bij C&A kleren te kopen voor de kinderen. Vonden ze prachtig. Ik kon 
ook veel leren van die mensen, laat ik zeggen: levenslessen. Zo was er een wedu-
we en die had vier kinderen. Na een tijdje kwam nummer vijf. Ik vond dat vrese-
lijk maar een buurvrouw zei toen tegen mij: dat is toch heel gewoon als je elke 
avond alleen thuis bent... Dat gaf te denken. Zo had ik niet geleerd er tegenaan te 
kijken.’

Het plotselinge ontslag heeft bij Flora de Miranda geen bittere nasmaak te-
weeg gebracht: ‘Een paar jaar later sprak ik Keppler nog eens en toen hadden we 
het weer over Asterdorp. “ Weet U wat het is,” zei hij toen, “als mijn vader arm 
was geweest, was ik nu ook asociaal. Het geld heeft het goed gemaakt.”’
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9. SCHAAMTE EN ZORG 

Keppler en de notabelen van zijn adviescommissie konden tevreden zijn: de 
ingrepen in Asterdorp hadden effect. De leegstand liep terug van 50% in 1931 
naar 20% in 1935, enerzijds omdat de Woningdienst de toelatingsnormen ver-
vaagde, anderzijds vermoedelijk omdat krotbewoners argeloos stonden tegen-
over het aanbod van een nieuwe woning in het onbekende ‘Complex Blauwe 
Distelweg’. De jaren daarna was de nieuwigheid ervan af en steeg de leegstand 
weer naar 40%. De reputatie van het dorp was weer terug op het oude niveau. 

Na de botsing die avond in mei 1932 waren de verhoudingen tussen De 
Miranda en Keppler voorgoed verstoord. Het zal geen toeval zijn dat Keppler 
kort daarop tegen zijn zin het Muntgebouw moest verruilen voor een kamer in 
de centrale vestiging van de Woningdienst.170 Hij liet de verhuizing demonstra-
tief door een fotograaf vastleggen. Grimlachend poseerde hij voor zijn 
Muntgebouw met een koffer in elke hand. Maar Keppler raakte vooral gefrus-
treerd door het gebrek aan werk, aan bouwplannen. Het rijksbeleid had een ruk 
naar rechts gemaakt en liet geen subsidies meer toe. De door Amsterdam gehate 
rijksambtenaar Van der Kaa souffleerde de minister om geen nieuwe bouwplan-
nen voor sociale huurwoningen meer te accepteren.  Daar kwam bovenop dat de 
interessante, en door Keppler zeer begeerde opgave van de stadsontwikkeling, 
niet bij de Woningdienst was ondergebracht. Dat was extra zuur voor Keppler 
omdat juist hij had aangedrongen op de oprichting van een aparte afdeling die 
lijn en eenheid kon brengen in alle uitbreidingsplannen. Toen het eind 1927 
ging om de vraag waar die afdeling thuishoorde, zaten er even geen sociaalde-
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mocratische wethouders in het College: het werd Publieke Werken.  
Zodoende had Keppler weinig meer om handen. Noodgedwongen stak hij 

zijn energie in het tegenhouden van verdere bezuinigingen op de Woningdienst. 
Dat mocht ook al niet baten, het College dwong het ambtelijk apparaat tot ver-
regaand afslanken. Het College van B&W gaf zelf het goede voorbeeld door 
‘voortaan van gemeentewege geen sigaren en sigaretten meer te verstrekken bij 
vergaderingen en besprekingen.’171 

 
Er werd nog iets duidelijk tijdens die avondvergadering in mei 1932: sommi-

ge sprekers hoorden voor het eerst dat het dorp half leeg stond. Althans, het 
drong voor het eerst tot hen door. Bonger, Moltzer, Van der Pek-Went, ze waren 
onaangenaam verrast door de precieze leegstandcijfers die De Miranda hen 
voorrekende. Tot dan toe hadden ze de berichten over leegstand geduid zoals 
Keppler dat altijd deed: nu is er nog leegstand maar binnenkort is het dorp ge-
heel gevuld. Hoe is het mogelijk dat deze dames en heren, die bijna maandelijks 
een ronde door het dorp liepen, zich niet eerder zorgen maakten over de leeg-
stand? Omdat ze verblind waren door het succes; een andere reden valt niet te 
bedenken. Net als met het spreekwoordelijke glas, was in hun beleving het dorp 
altijd halfvol. De sociaaldemocratische elite was niet ontvankelijk voor slecht 
nieuws; de goede werken waren per definitie zegerijk. 

Henk Welman, hij groeide in die tijd op in Asterdorp, had de lege woningen 
wel in de smiezen: ‘We hebben al die ramen nog ingekinkeld.’ Hij was tien jaar 
oud toen hij in 1936 met zijn ouders en vier broers Asterdorp verliet om terug 
te keren naar een krot in de Jordaan. 

Welman: ‘Ik zat op een katholieke school. De andere kinderen in de klas ke-
ken me heel schuin aan. Ik was gewoon schorem van Asterdorp, het buiten-
beentje met mijn zwarte schoolkleren. En klompen, dat hadden de andere 
kinderen ook niet.’172 In de lente van 1984 zat ik tegenover Henk Welman aan 
de eetkamertafel in zijn kleine woning in Amsterdam Noord. Een grote sterke 
man, die sprak met duidelijke woorden in korte zinnen. Zijn vrouw zat op de 
bank.173 

‘Mijn moeder heeft er nooit willen wonen. Ze vond het heel erg op Asterdorp, 
zeker weten. Ze praatte niet met andere mensen en ze kwam nooit van het dorp 
af. Er werd voor haar gewassen. Dat kon ze zelf niet, ze had een ziekte aan haar 
nieren en ook andere kwalen. Mijn moeder was bang voor de controle. Ze wilde 
weg uit Asterdorp maar tegelijkertijd was ze ook bang dat ze eruit gezet zou 



89

worden. Ik zie het nog voor me: dan lag ze met d’r zieke knieën de grond te 
schrobben. Je kon daar van de grond eten als de controle kwam.’ 

De herinneringen aan zijn vader hebben een heel andere kleur: een stadse 
scharrelaar die het niet uitmaakte waar hij woonde als hij maar op stap kon. 
Welman: ‘Hij was muzikant. Hij speelde als drummer in de cafés in de 
Warmoesstraat. Dan liep hij diep in de nacht met een flinke slok op naar huis, 
met zijn trommel op zijn rug. Als het te lang duurde eerdat hij thuis kwam, 
maakte mijn moeder zich zorgen. Dan moesten wij hem zoeken, mijn broer en 
ik. Met de pont naar de overkant, de Zeedijk op, zo klein als we waren. Meestal 
vonden we hem ergens op een stoepje.’

Mevrouw Welman mengde zich in het gesprek: ‘Ik woonde toen vlakbij het 
dorp; maar ja, daar durfden we nooit naar toe. Er gingen verhalen rond dat je daar 
werd afgeslacht. Toch zijn we er met een paar meiden een keer naartoe geweest. 
We vonden het zo geweldig, dat we dat durfden. Maar er keek geen hond naar 
ons.’ 

Zo nuchter als Henk Welman vertelde over zijn ouders, zo piekerig blikte hij 
terug op zijn periode op Asterdorp. Een paar jaar uit zijn kindertijd die hij had 
opgeborgen en waar hij nooit meer over sprak. ‘Zoveel jaren later ga je je afvra-
gen: waar was Asterdorp eigenlijk voor nodig? Waarom mochten wij niet ge-
woon in de stad wonen?’ 

Mevrouw Welman: ‘Ik dacht dat het was voor mensen die de huur niet kon-
den betalen?’ Welman: ‘Ja, die waren er ook bij. Maar het was eigenlijk gebouwd 
voor grote gezinnen. Dat had ik tenminste gehoord.’

De schaamte van Henk Welman heeft dezelfde ankerplaats als die van zijn 
leeftijdgenote Gonnie Lamberts, het meisje dat jokte dat ze op de Ranonkelkade 
woonde om pestkoppen af te schudden. Terwijl de meeste kinderen van 
Asterdorp op de openbare lagere school aan de Ranonkelkade zaten, bezochten 
Welman en Lamberts  een katholieke, respectievelijk een christelijke school. 
‘Mijn moeder was domineesdochter dus moest ik naar de dr. Kuypersschool aan 
de Mosstraat,’ vertelde Gonnie Lamberts. ‘Ik was de enige van Asterdorp in de 
klas, vreselijk.’174 

Het gezin Lamberts woonde tot 1930 in een normale gemeentewoning en 
belandde op Asterdorp wegens huurschuld. De vrouw des huizes was voortdu-
rend aan het rommelen met leningen en schulden en ondanks een fatsoenlijk 
inkomen - haar man werkte bij de KNSM en verdiende daar f. 30 per week – wa-
ren er altijd geldproblemen. Ook op Asterdorp lukte het de vrouw niet wekelijks 
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de huur te betalen. Haar dagbesteding werd kritisch gade geslagen door de op-
zichteresse: ‘De bewoning is slordig. Vrouw altijd bij buren.’175 Dat laatste beeld 
kon Gonnie Lamberts jaren later bevestigen: haar moeder vond het een fijne tijd. 
‘Ze vertelde er later nog honderduit over. Over de saamhorigheid, het uitje naar 
het washok, de gezelligheid van de vrouwen onder elkaar.’ Zijzelf keek daar an-
ders op terug: ‘Boven mij zaten nog twee oudere broers. Die herinneren zich nog 
veel meer van maar die willen er nog steeds niet over praten. Wij kinderen von-
den het afgrijselijk op Asterdorp. We voelden dat we niet bij de grote massa 
hoorden. Toen ik later een vriendje had vroeg die aan me waar ik gewoond had 
in Noord. Nou, dat vertelde ik dus niet.’ 

April 1932, midden in de crisisjaren, ging het mis bij de familie Lamberts. 
‘Man ontslagen bij de K.N.S.M. wegens slapte’ staat in het gezinsrapport. Gonnie 
Lamberts weet nog hoe dat zat: ‘Mijn vader kreeg een ongeluk bij de KNSM, hij 
had knel gezeten tussen een boot en de wal en toen had hij alsmaar pijn. Maar 
volgens de dokter simuleerde hij dat. Dus werd hij ontslagen en kreeg hij geen 
uitkering.’ Mèt geld ging het al mis met de huishoudportemonnee, zònder werd 
de situatie echt nijpend. Meneer Lamberts zocht steun bij de Gereformeerde 
Kerk, hij was per slot van rekening met een domineesdochter getrouwd. De kerk 
vroeg op zijn beurt aan de opzichteresse of het gezin een beetje wilde deugen en 
zij gaf een negatief steunadvies: ‘Gezegd dat toen de man werkte, een groote 
huurschuld is gemaakt. Ook heeft men schuld bij diverse leveranciers als bakker 
en melkboer.’176 Pas in de zomer van 1933 werd ontdekt dat de man een verbrij-
zelde nier had. Na een geslaagde operatie mocht hij als ‘boekjesman’ terugko-
men bij de KNSM. In de jaren daarna ging het steeds een stapje beter met het 
gezin. Langzaam aan lukte het om uit de schulden te komen. De opzichteresse 
noteerde: ‘Mejuffrouw Lamberts is in de wolken omdat zij zich een nieuw 
ameublement hebben kunnen aanschaffen. Het ziet er nu keurig uit. Dit gezin 
heeft zich, sinds de man het geld beheert, heelemaal opgewerkt.’177 

Gonnie Lamberts kon zich die periode niet meer voor de geest halen: ‘Ik her-
inner me vooral de narigheid, de ellende, de ruzies. Terwijl het toch geen slech-
te mensen waren op het dorp, meer armoedzaaiers. Ze waren aan lager wal 
geraakt door de problemen. Bij ons thuis was ook ruzie, vooral tussen mijn 
broers. De een was communist en de ander sociaaldemocraat.’ Als ze over haar 
broer Arie komt te spreken, blijken niet alle herinneringen zo somber. ‘Arie 
werkte vlakbij, bij de zakkenfabriek van Van Leer. Als hij naar huis kwam zong 
hij altijd en dat kon hij heel goed. Dan hoorde je hem aan komen, achter de muur 
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langs de Asterweg klonk zijn stem en die volgde ik dan. Vooral onder de poort 
galmde het mooi. Daar zong-ie altijd Tiritomba. Dat weet ik nog want tegenover 
de poort woonde ome Moos Viskoper en diens vrouw had tering. Die lag daar 
voor het raam te sterven, en dan vroeg ze of Arie onder de poort Tiritomba wou 
zingen.’178   

Het ging inderdaad niet goed met mevrouw Viskoper. Het gezin was al twee 
keer verhuisd binnen Asterdorp, telkens naar een iets ruimere en drogere wo-
ning, maar het mocht niet baten. Begin 1933 ging het even heel slecht, ze werd 
toen drie maanden opgenomen in het Israëlitisch Ziekenhuis. ‘Mej. Viskoper 
weer thuis, zij is nog niet hersteld, zal wel sukkelen blijven, is t.b.c. patiënte.’179 

Ook de conciërge was begaan met het lot van mevrouw Viskoper en hielp haar 
waar hij kon. Meerdere ex-bewoners hadden vijftig jaar later nog scherp op het 
netvlies hoe hij, in zijn bruine ketelpak, de wasmand van mevrouw Viskoper 
naar haar huisje sjouwde. Een enkeling herinnerde zich nog een ander privilege: 
‘De binnentuin, daar mocht niemand komen van de conciërge. Alleen de vrouw 
van Viskoper, mocht er in als het zonnig was. Hij had voor haar een soort schom-
melstoel gemaakt.’180

Terug uit het ziekenhuis kreeg ze thuiszorg. ‘Juffrouw voor de huisverzor-
ging komt geregeld wasschen in het badhuis. Het brengt het heele gezin wat 
hooger op, alles ziet er nu netjes uit.’181 Tegelijk diende zich een nieuw probleem 
aan bij de Viskopers: Jopie, de jongste telg, verzwakte heel erg. Hij bleek aanleg 
voor tbc te hebben en moest worden opgenomen in een kliniek in Zandvoort. 

Voor Moos kwam er door de thuiszorg wat rust in huis. Ze woonden nu in de 
ruimere woning op nummer 134, pal tegenover de poort, al was hij liever ver-
huisd naar een normale gemeentewoning. Daar was het ondertussen toch wel 
tijd voor, vond hij. Officieel werd dat verzoek afgewezen wegens huurschuld 
maar in het rapport noemde de opzichteresse een belangrijker argument: ‘Nog 
een reden is, dat huisverzorgster nu alles netjes voor elkaar houdt, maar als deze 
weggaat, wordt het natuurlijk weer een slordige boel.’ 

Het galmende Tiritomba van Arie Lamberts en de behouden thuiskomst van 
Jopie ten spijt (‘Hij ziet er heel gezond uit. Dit kind is meer dan een jaar ver-
pleegd geweest in de Klara-stichting’) ging het steeds slechter met mevrouw 
Viskoper. Ze lag alleen nog maar voor het raam te wachten op wat komen ging. 
In juni 1935 liet haar vader haar opnemen in het ziekenhuis. De opzichteresse 
begreep dat: ‘Hij wil dat zij op Joodsche wijze wordt behandeld als zij sterft en 
dan niet omringd is door Christenvrouwen.’182 Een week later bezocht de op-
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zichteresse mevrouw Viskoper in het ziekenhuis. ‘Zij ligt hier veel rustiger dan 
thuis,’ schreef ze ’s avonds op in het rapport. Daags daarna overleed Sophie 
Viskoper-Abrams, 43 jaar oud.

Tegen de zin van de opzichteresse werd kort daarna de thuiszorg stopgezet. 
Een ambtenares van Maatschappelijke Steun probeerde vervolgens de kinderen 
Viskoper naar een inrichting te krijgen maar zij stuitte op eendrachtige weer-
stand van Moos Viskoper en de opzichteresse. 

De intensieve bemoeienis van de opzichteresse met het gezin Viskoper was 
geen uitzondering. Was ze officieel primair gericht op het bijbrengen van woon-
hygiëne en genormeerd woongedrag, als puntje bij paaltje kwam werd ze ‘ge-
woon’ de maatschappelijk werkster waar ze voor was opgeleid. Ze regelde 
thuiszorg, ze belde naar de Klara-stichting, ze werkte mee aan een waardig af-
scheid, ze hengelde vergeefs naar toch nog wat hulp voor halve dagen. Ze stond 
dergelijke gezinnen bij, gezinnen die meer tegenslag moesten verwerken dan ze 
aankonden. 

Ook bij het gezin Wriede, dat van 1928 tot eind 1940 op nummer 127 
woonde, trad de opzichteresse op. Meneer en mevrouw Wriede, zo noteerde zij, 
hielden van een borrel maar dat was het probleem niet: ‘Man en vrouw gebrui-
ken nog al eens sterken drank, maar blijven rustig.’183 De zorgen zaten vooral in 
de zedelijke hoek: ‘Klacht van buren, dat oudste zoon en meisje van veertien jaar 
in één bed slapen. Ouders daarover onderhouden. Vinden dit niet zoo erg.’ Nu 
was het destijds de normaalste zaak van de wereld dat broers het bed deelden en 
zussen idem, maar mengen, dat was taboe. Bij de Wriedes werd direct een extra 
bed aangesleept. 

Of het nu kwam omdat de twee oudste dochters op hun 17e waren getrouwd 
met mannen van Asterdorp of omdat buren hadden geklaagd over dat gemengd 
slapen: feit is dat de kinderpolitie hard ingreep bij de twee jongste dochters. En 
zo te lezen niet naar het zin van de opzichteresse. We volgen onverkort haar ver-
slag van de affaire Wriede:

‘13 november 1933: Kinderpolitie heeft bemoeiingen met het gezin Wriede. 
De twee meisjes moeten onderzocht worden. Er is sprake van dat kinderen naar 
gesticht gaan. Lijkt mij krasse maatregel; zal Voogdijraad nog eens schrijven. 

28 december 1933: Bezoekster van den Voogdijraad deelt mede, dat Rika, de 
jongste dochter [13 jaar] spoedig gehaald zal worden; zij gaat dan naar een in-
richting in de nabijheid van Rotterdam (is speciaal voor achterlijke meisjes). 
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29 januari 1934: Rika Wriede aan haar ouders ontnomen. Zij wilde niet weg. 
Ontzettend geschreeuwd. Zeven politie-agenten en rechercheurs kwamen haar 
halen en sleurden haar over de straat naar de auto. Mej. Wriede is meegegaan, 
doch is in de stad buiten den wagen gezet. Tweede dochter [15 jaar] opgepikt en 
weggebracht.

30 januari 1934: Wriede erg verontwaardigd. Voogdijraad wil nog niet me-
dedelen, waar kinderen naar toe zijn. Later pas.

4 april 1934: Kinderen zijn in Hillegersberg. Mej. Wriede wil zoo graag hen 
eens bezoeken. Zij hebben bij Maatschappelijken Steun reisgeld aangevraagd.

19 april 1934: Mej. Wriede is jarig en juist vandaag mocht zij van 
Maatschappelijken Steun naar haar dochtertjes. Zij is er erg mede ingenomen. 

22 mei 1934: Zaak Wriede wordt door Rechtbank behandeld. Getuigd dat 
man en vrouw niet meer misbruik maken van sterken drank en dat bewoning 
niet heelemaal slecht te noemen is. Ambtenares Kinderpolitie getuigde hetzelf-
de, uitspraak over veertien dagen.

2 juni 1934: Kinderen Wriede komen weer thuis, zaak is vervallen verklaard.
20 juni 1934: Wriede is zijn dochters gaan halen, thuis heeft men alles ver-

sierd tot een poort toe bij den ingang. Het halve dorp heeft een feeststemming te 
pakken. Kuypers (113) heeft een gevoelvol gedicht gemaakt, hetwelk Antoon 
Wriede zal voordragen.’184

Tussen de feestgangers zullen ook de weduwe Olivier van nummer 95 en 
mevrouw Van Kasteel van nummer 114 hebben gestaan. Zij hadden ook regel-
matig aanvaringen gehad met de Voogdijraad en de Kinderpolitie en ook bij hen 
probeerde de opzichteresse te voorkomen dat instellingen al te snel tot al te 
drastische maatregelen overgingen. Een beetje tegengas was wel nodig. Het leek 
er namelijk sterk op dat bij beslissingen over kinderen van Asterdorp een stan-
daard cirkelredenering van stal werd gehaald: het feit  dat het verdachte gezin op 
Asterdorp woonde, maakte het schuldig. Ze zullen daar immers niet voor niets 
terecht zijn gekomen. Een vergelijkbare kromme redenering pasten sommige 
bewoners zèlf toe om hun daden te vergoelijken. Bij enkele incidenten, met 
name diefstallen en vernielingen door jongens van het dorp, pleitten de ver-
dachten zich vrij door te wijzen op hun adres: ‘Ik woon toch niet voor niets op 
Asterdorp,’ leken ze dan te beweren. Als je toch al in de hoek bent gezet, zo re-
deneerden sommige gezinnen, hoef je ook niet meer je best te doen. 

Het zijn legitimaties waarbij het lastig is om achteraf vast te stellen wat er 
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eerder was: de overtreding of de vrijbrief. Wel is met zekerheid vast te stellen dat 
het wonen op Asterdorp automatisch betekende dat ieders doen en laten met 
dubbele attentie in de gaten werd gehouden. Niet alleen was dat een gevolg van 
de voortdurende aanwezigheid van de opzichteresse, ook bij alle andere zorgin-
stellingen gingen direct alarmbellen rinkelen zodra het een Asterdorper betrof. 

De opzichteresse, die meer en meer een maatschappelijk werkster op locatie 
werd, had het meeste te stellen met gezinnen waarbij de vrouw geestelijk ge-
stoord was of verstandelijk beperkt. Mevrouw Van Kasteel (de vrouw van Piet, 
de secretaris van Buurtvereeniging De Lelie) stond bovenaan het zorgenlijstje 
van de opzichteresse. Vanaf dag één ging het al mis. Ze woonde nog op Groot 
Hemelrijk, aan het begin van de Singel.185 De naam doet vermoeden dat het een 
prachtige wijk was maar het tegendeel was waar: hier stonden de ergste krotten 
opeen gepakt. Ergens in 1927 betrad de opzichteresse deze wirwar van stegen 
en gangen. Op nummer 113 driehoog klopte ze aan. ‘Moeder deed de deur op 
een kier open. Een helsch brutaal gezicht met kort geknipt haar verscheen om 
den hoek en op mijn vraag of ik even binnen mocht komen zegt ze: “ Waarvoor, 
inlichtingen geef ik niet, want ik moet niets van de Gemeente hebben, schrijf me 
maar af”. Heb haar aangeraden de zaak met haar man te bespreken, dan zou ik 
nog eens terugkomen. Later nog eens terug geweest. Vrouw bleef bij haar be-
sluit, als de zaak voor den grond gaat, zullen ze zich wel redden. Ik kon toch niet 
laten bij het afgaan van de onbeschrijflijk vuile trap te zeggen: “dag juffrouw tot 
later”!’186

In de periode dat ze op Asterdorp woonde (van 1928 tot eind 1935) was me-
vrouw Van Kasteel de ene dag agressief, de volgende suïcidaal en de derde dag 
vol excuses. De opzichteresse besprak het gedrag met dokter Berghuis, de vaste 
huisarts van Asterdorp. Hij was het roerend met haar eens. ‘Het wordt tijd dat er 
eens een eind aan komt en dat ze opgesloten wordt, vóór er een ernstig ongeluk 
voorvalt,’ schreef ze. Verrassend genoeg sloot mevrouw Van Kasteel zich bij 
deze analyse aan, zo blijkt uit de volgende notitie, mei 1929: ‘De doktoren vin-
den het niet noodig dat Mejuffrouw Van Kasteel opgenomen wordt. Ze is hier-
over zoo kwaad, dat ze op eigen gelegenheid naar het Wilhelmina Gasthuis gaat, 
want ze wil absoluut opgenomen worden.’ Dokter Berghuis pleitte er vervol-
gens voor dat ze een normale woning zou krijgen, dat zou volgens hem ook hel-
pen. De opzichteresse legde het voor aan Keppler: ‘Directeur hierover opgebeld, 
geen toestemming voor een andere woning, aangezien het toch geen oplossing 
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voor het geval is. Hij heeft er echter geen bezwaar tegen als Dr. Berghuis een 
woning voor ze wil bouwen.’ Tot het gezin Van Kasteel eind 1935 naar een nor-
male gemeentewoning in Noord mocht vertrekken, eentje in Floradorp, reeg ze 
de conflicten en vetes aan elkaar, ruzies met buren, met de gemeente, met haar 
man en met haar kinderen. Jaren later, na de oorlog, zouden ze hun gemeente-
woning weer verlaten en neerstrijken in de oude stad, ditmaal in een krot in de 
Jordaan. 

Op nummer 95 woonde de weduwe Olivier. Ze had vijf kinderen die stuk 
voor stuk heel wat gehaaider waren dan zij. Ze kon ze niet aan, ze had een ver-
standelijke beperking. Haar dochter Hil (die zich boos maakte  over de weldoe-
ner die slechts een selectie van de Asterdorpse kinderen mee troonde naar de 
Bijenkorf) koos er fijnere woorden voor: ‘Ik praatte toen altijd op zo’n manier 
tegen mijn moeder, dat ze me kon begrijpen.’187 Mevrouw Olivier en haar kinde-
ren kwamen in 1929 op Asterdorp wonen, Hil was toen tien jaar oud. In de 
ruim zeven jaren die ze er verbleven, kwamen de  opzichteresse, de voogdes, de 
huisverzorgster en mevrouw Koelman van de Maatschappelijke Steun regelma-
tig over de vloer. Met succes, de kinderen konden in het gezin blijven en in no-
vember 1936 mochten de Oliviers verhuizen naar een normale 
gemeentewoning. Als een laatste saluut schreef de opzichteresse in het rapport: 
‘Mejuffrouw Olivier is overgelukkig, maar nu het er echt op aan komt is zij toch 
wel een beetje onwennig, zij woont hier ook al bijna acht jaar.’188

Bij Olivier en Van Kasteel, net als bij Viskoper, moest de opzichteresse zelf 
helpend en sturend optreden. Maar er waren ook veel gezinnen bij wie dat niet 
hoefde. En bij sommige gezinnen met huiselijke sores, probeerde de 
Woningdienst het zo te regelen dat de kinderen de ouders zouden gaan helpen. 
De dochters de moeders, om precies te zijn. Het liep niet altijd goed af met der-
gelijke pogingen. 

De 68-jarige mevrouw Thomas woonde in het najaar van 1928 in haar eentje 
op een achterkamer aan de Lauriergracht. Het pand dreigde in te storten en zij 
moest daar onmiddellijk weg. ‘Vrouw wil niet bij de kinderen inwonen, wel 
dicht in de omgeving, omdat zij te oud is om haar huishouding zonder hulp in 
orde te houden, daarbij is zij erg doof.’ Ze had ook al een woning in gedachte: ‘Is 
op eigen verzoek zoo dicht mogelijk bij dochter Kohlberg (nr. 60) geplaatst, 
doch dit is niet zoo gunstig. Het is een heel groot gezin, waar dikwijls armoede 
geleden wordt.’ Dat was nog tot daaraan toe. Het grootste probleem bleek dat 
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schoonzoon Kohlberg zijn hand er niet voor omdraaide om haar als kinderoppas 
en geldbron te benutten. De dochter, waarvan het de bedoeling was dat zij haar 
moeder zou helpen, moest zich schikken naar de nukken van haar tirannieke 
man. En zo werd mevrouw Thomas meer getroffen dan geholpen. Enkele frag-
menten uit het gezinsrapport over de periode van zeven maanden dat zij op 
Asterdorp heeft gewoond: ‘Mejuffrouw Thomas komt hulp vragen. Om het ge-
zin Kohlberg te helpen heeft zij haar dekens en lakens en ook ondergoed naar de 
bank van leening gebracht. Zij heeft nu ondergoed noodig en weet niet hoe zij 
dit kan inlossen. (…) Mejuffrouw Thomas gaat zichtbaar achteruit. Zij kan het 
niet bolwerken tegen de familie Kohlberg, die zijn negen kleine kinderen telkens 
bij de Grootmoeder zendt en zij kan de kinderen niet laten toekijken als zij zelf 
een boterham eet. Zij kan dit echter van f. 5.50 steun niet betalen.’189 

Het aan elkaar koppelen van twee zwakke partijen, een groot, bruut en arm 
gezin aan de ene kant en een arme, oude, zwakke vrouw aan de andere kant, had 
een averechts effect. Mevrouw Thomas werd gelukkig met spoed een woning in 
de stad toegewezen, ver weg van haar familie. 

Soms vertaalde de zorgverlening van de Woningdienst zich in een opdracht 
om te verhuizen zonder dat de betreffende bewoner erom gevraagd had, een 
soort dienstbevel. De Woningdienst nam dan het heft geheel in handen. De in-
houd van de brief die de 71 jaar oude weduwe De Beul op 10 juli 1934 van 
Keppler ontving, spreekt voor zich: ‘Daar U wegens ouderdom en zwakte niet 
meer in staat zijt Uzelf en de woning te onderhouden en U verzorging noodig 
hebt, ben ik genoodzaakt U de huur van Uw woning op te zeggen tegen Maandag 
16 Juli a.s. U kunt de sleutels na het verlaten der woning op het kantoor van de 
opzichteres brengen vóór des middags 12 uur. Er is voor U gelegenheid om op-
genomen te worden in het Verzorgingshuis voor Ouden van Dagen in de 
Roeterstraat.’190 Het komt mij voor dat weduwe De Beul met deze harde over-
gang naar de slaapzalen van de Roeterstraat, toch nog beter af was dan weduwe 
Thomas die werd overgeleverd aan het vrije spel der eigen krachten. 

Tussen alle zorg en schaamte, maatschappelijk werk en diverse varianten van 
ouderenhuisvesting door, was de Woningdienst vooral druk bezig om zoveel 
mogelijk woningen op Asterdorp gevuld te krijgen. En dat ging niet vanzelf. 
Veel mensen weigerden of vertrokken binnen de kortste keren naar… ja, waar-
heen eigenlijk? Terug naar de stad en zonder kans op een sociale huurwoning, 
zoveel was duidelijk. Als we de gangen volgen van een gezin dat op eigen initia-
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tief vertrok, zien we in wat voor lastige situatie zo’n familie terecht kwam als ze 
toch een beetje fatsoenlijke woning wilde bemachtigen. Naast Kohlberg, die zijn 
schoonmoeder weg had gejaagd, woonde het gezin Riesenbeck. Na anderhalf 
jaar had Berend Riesenbeck het wel gezien op Asterdorp en vertrok met zijn 
vrouw, acht kinderen en de handkar naar de Indische Buurt. Projectontwikkelaars 
hadden daar ruime, nieuwe woningen gebouwd die echter aan de prijs waren: de 
huur bedroeg tussen de zeven en negen gulden per week.191 Woninghoppend 
trok Riesenbeck tussen 1930 en 1935 de buurt door: elf adressen had hij in die 
periode. Gemiddeld verbleef het gezin zes maanden op een woning. Dat de ver-
huurders dat toelieten, was niet alleen een gevolg van een overschot van duur-
dere huurwoningen op dat moment. Het was ook een kwestie van berekening: 
al ving de ontwikkelaar maar de helft van de huur, dan nog was het een lucratie-
ve handel. 

De gaten op Asterdorp moesten intussen wel worden opgevuld en al snel 
werden de criteria om binnen te worden gelaten losser en losser. Ontoelaatbaar, 
en later asociaal of sociaal achterlijk, bleef het officiële etiket maar gaandeweg 
werd het vooral een eerste opvang voor noodgevallen. Kijk bijvoorbeeld naar het 
gezin van mijnwerker Bosman. Hij werkte als gastarbeider in België maar raakte 
werkloos en werd in 1935 met vrouw en baby uitgewezen naar Nederland. 
‘Reden van plaatsing op Asterdorp: zonder woning. Goed soort mensen,’ staat 
aan het begin van het rapport.192 Na twee jaar mochten ze weg, de subcommissie 
was langs geweest en de conclusie was positief: ‘Het is een net gezin; de huurbe-
taling is goed.’ 

Of neem kruidenier De Vries van Kattenburg, een gezin dat alleen maar op 
Asterdorp terecht kwam omdat de winkel over de kop ging. ‘Woning Blauwe 
Distelweg 57 verhuurd. Knap soort menschen. Het zijn zulke keurige men-
schen, die hier heelemaal niet hooren.’193

Ook bakker Van der Hoek, met zes kinderen, belandde in 1933 op Asterdorp 
omdat het na een faillissement op straat was gezet. De streng gereformeerde 
vrouw hield het al snel niet meer uit: ‘Zij vindt het hier, vooral des Zondags, 
verschrikkelijk. De vrouw is heel netjes en van nette familie. Sub-commissie II 
bezoekt het gezin. Alles is keurig in orde en men mag overgeplaatst worden.’194

Niet alleen het aantal noodplaatsingen nam toe in de jaren dertig. Als het 
even kon werd misbruik gemaakt van de knellende situatie waar woningzoe-
kenden mee kampten. Zie het gezin Van der Wel dat met tien kinderen barstte 
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uit hun kleine woning in de stad: ‘Menschen niet ongeschikt. Niet bepaald een 
a-sociaal geval, hoewel men woning in Asterdorp wel accepteren zal, met het 
oog op a.s. bevalling.’195 

Midden jaren dertig verhoogden ambtenaren van de Woningdienst op eigen 
gezag de druk op willekeurige gezinnen met een uitkering. Wie niet meewerkte 
aan een verhuizing naar Asterdorp zou zijn steunuitkering verliezen, blufte de 
Woningdienst. De directeur van de afdeling Maatschappelijke Steun was zie-
dend toen hij het hoorde en weigerde hier aan mee te werken: ‘Een paardenmid-
del hetwelk bovendien averechts zou werken. Het gezin valt dan helemaal uit 
elkaar en men kweekt op die wijze bedelaars.’196 Keppler deed alles om de wo-
ningen van Asterdorp te verhuren, de voordeur stond wagenwijd open. Maar de 
uitgang bleef bewaakt. Zonder het fiat van de subcommissie kon een normale 
gemeentewoning niet worden betreden.

Moos Viskoper mocht intussen maar niet weg. Hij moest toekijken hoe al die 
gezinnen kwamen en gingen. Als man alleen met zes opgroeiende kinderen had 
hij het niet makkelijk. Hij was geen type voor huishoudelijke taken, dat was voor 
iedereen duidelijk, maar Viskoper zou Viskoper niet zijn als hij daar geen slim-
me oplossing voor had gevonden. ‘Viskoper laat zijn wasch niet meer in het 
waschhuis wasschen door huisverzorgster, hij heeft een electrische waschma-
chine gekocht.’197 Ongetwijfeld op afbetaling – tot ergernis van de opzichteresse.   

In een periode dat Viskoper zijn draai weer hervond, sloeg het noodlot toe. 
Eerst was zijn zoon Michel, 16 jaar oud, maart 1937 in het water gevallen in ‘de 
onbekende zee’, zo werd het deel van het IJ aan het eind van de Distelweg ge-
noemd. Het liep goed af: twee mannen wisten hem te redden. Maar op 7 juni 
1937 kwam voor Jopie de hulp te laat. In diezelfde onbekende zee. De Telegraaf 
deed verslag van het drama: ‘Met enige vriendjes was de kleine Jozef naar het 
eind van den Asterweg gewandeld en daar besloten zij zich in het IJ wat te ver-
frisschen. Tegenover de voormalige Plantenboterfabriek trokken zij kousen en 
schoenen uit en al spoedig hadden zij grote pret in het frissche water. Het is hier 
ondiep en daarom lijkt het voor kinderen ongevaarlijk. Maar de jongens waag-
den zich steeds wat verder…’198

In 2015 stond het Dien van der Ploeg – ze was twaalf jaar toen haar buurjon-
getje verdronk – nog goed voor ogen. ‘Als het mooi weer was, gingen we daar 
altijd zwemmen. Jopie stond eerst aan de zijkant waar het ondieper was, en aan 
de andere kant leerde onze vader ons zwemmen. Het middelste stuk, dat was 
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weer voor mensen die goed konden zwemmen en duiken en zo, en daar was 
Jopie naar toe gelopen...’199  

‘…eerst na een halfuur duiken en dreggen haalde de dertigjarige hulpbesteller 
der Posterijen G. Koopman het jongetje boven water…’200

‘Er was een enorme paniek,’ vervolgde Dien van der Ploeg haar verhaal. ‘De 
ziekenauto kwam maar hij was niet meer te redden. Ja, dat weet ik nog wel…. 
Jopie Viskoper. Wij woonden op nummer 8, en zij woonden op die hoek, pre-
cies tegenover ons. Een jaar of zeven, acht was hij, het was nog zo een jochie.’ 
Dien hield haar vlakke hand een meter boven de grond. ‘En zijn vader was erbij. 
Ja, die zag het gebeuren. Maar een kind schiet zo bij je vandaan, daar had die man 
geen schuld aan. Het waren heel lieve mensen hoor, van Viskoper.’ 

De dag na de tragedie haalden buren geld op voor een mooie tak op Jopies 
graf. Ze vroegen de opzichteresse om de lijst met giften te controleren en het 
geld te tellen en te bewaren. Het was f. 8.72. 201 Omgerekend naar 2015 is dat 
ruim ¤ 81,-. 
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10. DE MACHT VAN DE 
ADMINISTRATIE 

Hoe verging het Arie Keppler intussen? 
Slecht. Hij was in de loop van de jaren dertig op een zijspoor beland, met een 

steeds legere agenda. Hij kon zijn stempel niet meer drukken op de planmatige 
ontwikkeling van de stad en was veroordeeld tot spiegelgevechten met zijn wet-
houder en zijn personeel. Verder ging zijn tijd op aan het regelen van het formu-
lierenverkeer tussen Amsterdam en het ministerie. Toen in april 1936 zijn 
zwager Wibaut overleed was hij bovendien zijn laatste steunpilaar kwijt. Hij 
stond er nu alleen voor.

Ook voor Asterdorp waren de mooie jaren voorbij. Er werden geen buiten-
landse bezoekers meer rondgeleid; op conferenties werden geen referaten meer 
gehouden over de reclassering van sociaal achterlijken. Niemand noemde 
Asterdorp nog in één adem met stijging en verheffing. Politici en notabelen zwe-
gen erover en ambtenaren spraken alleen nog over ‘complex Blauwe Distelweg’ 
in termen van tekorten en exploitatie. Zelfs het communistische dagblad De 
Tribune had zijn handen van Asterdorp afgetrokken.202 

Keppler tobde begin jaren dertig steeds meer met zijn gezondheid. Zijn licha-
melijke kwalen hadden geen dempend effect op zijn ambities: hij bleef de onge-
durige plannenmaker die hij was. De Miranda nam echter niet meer de moeite 
om te reageren op zijn voorstellen. Hij negeerde hem zelfs. In 1934 had Keppler 
een verzoek om op te stappen (omdat hij niet meer fit zou zijn) afgewimpeld en 
daarmee was het wat De Miranda betreft over en sluiten.203 De verhouding tus-
sen wethouder en directeur was kil geworden, op het kinderachtige af. Zelfs om 
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futiele aangelegenheden zaten ze elkaar dwars, zoals een briefwisseling uit 1935 
laat zien. Een internationale jury deed Amsterdam aan in verband met een ste-
denbouwkundige prijsvraag. Keppler wilde de buitenlandse gasten op gepaste 
wijze fêteren, inclusief een toespraak van de wethouder. Maar ja, wat was gepast 
in tijden van crisis? ‘Ik stel U voor,’ zo schreef hij aan De Miranda, ‘dat woord uit 
te spreken aan een eenvoudige lunch, welke het gemeentebestuur op den dag 
van de opening van de tentoonstelling aan de juryleden aanbiedt.’204 Dat leek 
Keppler niet teveel gevraagd. De Miranda voelde er niets voor. Hij was wel be-
reid om ’s middags de tentoonstelling te openen. En verder had de wethouder 
‘er geen bezwaar tegen, dat daarna op eenvoudige wijze door Uw eigen perso-
neel een kop thee wordt geschonken.’205 

Keppler werd midden jaren dertig voortdurend gekleineerd en afgeserveerd. 
Hij kon boos worden en briesen, zal dat ongetwijfeld ook bij dit briefje van De 
Miranda hebben gedaan, maar het hielp allemaal niet. Het waren niet alleen per-
soonlijke grieven die de twee mannen uit elkaar dreven, de verwijdering vloeide 
ook voort uit het feit dat de topjaren van de gemeentelijke bemoeienis met de 
volkshuisvesting voorbij waren. Dat verklaarde de witte pagina’s in Kepplers 
agenda en de desinteresse van De Miranda in de verrichtingen van de 
Woningdienst. Die had zijn handen vol met andere kwesties, de bestrijding van 
de werkloosheid (28% op dat moment) voorop. 

Dat zijn wethouder hem niet meer zag staan, vond Keppler vervelend maar 
tegelijk kon hij dat nog enigszins duiden en daardoor dulden. Spanningen tus-
sen wethouders en topambtenaren kwamen immers vaker voor, horen zelfs bij 
de cultuur van het politieke bedrijf. Schrijnender was het dat de directeuren van 
andere diensten, collega-ingenieurs nota bene, hem beschouwden als passé. Zo 
vond W. De Graaf, de machtige directeur van Publieke Werken, het niet langer 
nodig Keppler te spreken over actuele stedenbouwkundige ontwikkelingen. 

Waar waren de jaren gebleven dat Keppler in het Duits of Engels congressen 
toesprak, hele stadswijken schetste en tuindorpen bouwde? Waar waren die 
drommen architecten gebleven die altijd om hem heen cirkelden? En was in 
1935 nog iemand van plan zijn jubileum te vieren? Twintig jaar Woningdienst 
en op de kop af dertig jaar ambtenaar, dat is toch niet niks? In 1925 stonden ze 
op zijn jubileum in de rij op een bomvolle receptie, vijf jaar later liep het storm 
met meerdere diners, een reeks aan krantenartikelen, een zilveren penning en 
een toespraak van de wethouder. 

Er is een foto uit 1935 van een oude man, zijn witte haren in de war. Hij zit in 
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een rare armstoel tussen te weinig collega’s en te veel teilen bloemen. Dat was 
het hele jubileum, zijn laatste hoogtepunt. De foto heeft in geen enkele krant 
gestaan. 

Ook met zijn eigen personeel had Keppler het niet makkelijk, hij kreeg zelfs 
te stellen met succesvol intern verzet. Het opstandige geluid kwam uit de hoek 
van de woningopzichteressen en het waren conflicten die in de gemeenteraad 
(en daarmee in de openbaarheid) werden uitgevochten. 

Op Asterdorp was de opzichteresse een spilfiguur, de hoogste in rang ter 
plekke. Niet voor niets werd zij geregeld de directrice genoemd. Maar bij de dui-
zenden normale gemeentewoningen waren de opzichteressen veel minder na-
drukkelijk aanwezig en in de ogen van Keppler werd hun rol ook steeds minder 
belangrijk. Het kon zo langzaam aan allemaal wel wat zakelijker: iets minder aan 
maatschappelijk werk doen en iets meer aandacht besteden aan het innen van de 
huur, dat was wat Keppler ze opdroeg.

In het begin hadden opzichteressen nog een behoorlijke positie. Zij vormden 
de personificatie van de verheffing van gemeentewege. Gaandeweg ontstond er 
echter wrijving tussen deze dames en de directeur. De opzichteressen, die een 
gezaghebbende beroepsvereniging hadden opgericht, wilden als solistisch ope-
rerende professionals zelf bepalen wat ze deden terwijl Keppler ze beschouwde 
als zijn ondergeschikten. Daarbij kwam dat de ongeveer vijftien opzichteressen 
die bij de gemeente in dienst waren - uitgezonderd die van Asterdorp en 
Zeeburgerdorp - elk honderden, soms wel tegen de duizend woningen onder 
hun hoede hadden. Dan was een intensieve begeleiding van gezinnen of het or-
ganiseren van allerlei clubjes niet meer mogelijk. 

De spanningen tussen de opzichteressen en de baas, tussen de eigen beroep-
scodes en de zakelijke instructies, kwamen twee keer tot een uitbarsting: in 
1929 en in 1935. Beide keren stond de positie van mevrouw Bongers ter discus-
sie en beide keren bemoeide de gemeenteraad zich intensief met het personeels-
beleid van Keppler. Het grote verschil is de uitkomst. In 1929 won hij het 
dispuut, in 1935 – het mag geen verrassing heten - verloor hij. 

Het eerste conflict begon op Asterdorp. Mevrouw Van den Berg, waar Flora 
de Miranda nog assistente van was geweest, voldeed niet volgens Keppler en 
werd naar een kantoorbaan gedirigeerd. Mevrouw Frenkel, tot dan toe werk-
zaam in de Indische Buurt, stapte over naar Asterdorp en om het ontstane gat te 
vullen schoof mevrouw Bongers van de Spaarndammerbuurt op naar de 
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Indische Buurt. Een stoelendans waar geen verhaal over zou zijn ontstaan als 
mevrouw Bongers niet dwars was gaan liggen. Ze seinde haar vriendin me-
vrouw Koek in, lid van de gemeenteraad. Koek stelde lastige vragen die het toen 
nog samenwerkende duo Keppler/De Miranda soepel en afhoudend beant-
woordde. 

Een raadslid inschakelen, dat had Bongers beter niet kunnen doen. Keppler 
was ziedend en riep alle opzichteressen bijeen om ze de les te lezen. De notulen 
van deze bijeenkomst eindigen als volgt: ‘Met nadruk wijst de Directeur er op, 
dat hij niet kan hebben het gevoel, dat zijn Dienst ondermijnd wordt. Een inter-
pellatie als onlangs van het Raadslid Mevrouw Koek-Mulder, keurt hij ten sterk-
ste af, evenals het zenden van adressen aan den Raad. Het onderaardsch 
gerommel moet uit zijn. Wie zijn plicht niet kent, gaat er uit. Met een aanspo-
ring het werk met opgewektheid voort te zetten, sloot de Directeur de bijeen-
komst.’206

Mevrouw Bongers had zichzelf extra klem gezet door behalve het raadslid, 
ook de bewoners van de gemeentewoningen in de Spaarndammerbuurt op te 
roepen  om te protesteren tegen haar aanstaande overplaatsing. Een week voor 
de bijeenkomst waarin Keppler duidelijk maakte wie de baas was, had de ge-
meenteraad een petitie ontvangen met 340 handtekeningen. Het hielp haar 
niet, ze moest uiteindelijk zelfs op het matje komen bij de wethouder.207 

In 1935 nam Bongers wraak. Nadat Keppler haar, weer tegen haar zin, had 
weggehaald uit de Indische Buurt, zocht en vond zij wederom steun bij een lid 
van de gemeenteraad. Ditmaal nam mevrouw Van Blitz de honneurs waar. Maar 
nu nam de wethouder het verzoek van het raadslid wèl over en B&W vernietig-
den op 13 december 1935 het eerdere overplaatsingsbesluit van Keppler. Twaalf 
pagina’s telt de brief die Keppler vervolgens aan De Miranda schreef, een brief 
waarin hij eerst uitlegde dat het gebruikelijk en verstandig is dat een directeur 
over de inzet van personeel beslist en niet  een wethouder.208 Daarna deed hij uit 
de doeken wat er mis was met Bongers (‘Ik acht haar een zenuwpatiënte’) en de 
meeste andere opzichteressen: ze waren te oud en te eigenwijs. Hij wilde ze pas-
sende, lichtere taken geven: ‘Vrouwenarbeid kan zeer goed zijn doch het komt 
maar al te vaak voor dat vrouwen van die leeftijd [50-58 jaar] physieke of psychi-
sche defecten vertoonen en voor bepaalde functies minder geschiktheid dan 
voorheen aan den dag leggen.’ Keppler wilde vooral Bongers niet langer als op-
zichteresse in dienst hebben: ‘Deze opzichteresse huldigt de meening dat zij 
slechts gedeeltelijk onder mij staat en dat een opzichteres eenmaal aan een blok 
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aangesteld, dat kan bestieren naar hare inzichten.’ Keppler besloot zijn tirade te-
gen Bongers en enkele collega’s met een pleidooi om vrouwen voortaan met 
pensioen te sturen als ze 50, hooguit 55 jaar oud zijn. Wel had hij Bongers weer 
te werk gesteld in de Indische Buurt – maar enkel omdat hij na het besluit van 
B&W niet anders kon. 

Naast de wethouder en de opzichteressen had Keppler ook het nodige te stel-
len met het Rijk. Het beheren door zijn dienst van ruim twaalfduizend gemeen-
tewoningen en het controleren van de gang van zaken bij nog eens 
zestienduizend corporatiewoningen, vergde een enorme administratieve in-
spanning. Elk besluit over de toewijzing van een woning aan een gezin, moest 
eerst door de corporatie of de Woningdienst, dan door het gemeentebestuur en 
vervolgens door het ministerie worden genomen. En die trits besluiten, stuk 
voor stuk vastgelegd in formulieren met aanbiedingsbrieven, moest worden 
voorafgegaan door nauwkeurige toepassing van alle voorschriften en een even 
nauwkeurige inspectie van elk betrokken gezin. 

De Woningdienst gebruikte deze inspectie om elk gezin niet alleen in een 
passende woning maar ook in een passende wijk te kunnen plaatsen. Sociaal 
passend, was de term die daarvoor gebruikt werd. Grofweg verdeelde de ge-
meente daarvoor het eigen bezit, die twaalfduizend woningen dus, in vier cate-
gorieën. De allerlaagste categorie bestond uit de 187 woningen van 
Zeeburgerdorp en Asterdorp. En het hoogste segment omvatte zo’n 750 wonin-
gen voor middenstanders, verspreid over diverse wijken. Daartussen bevonden 
zich twee lagen. De bovenste van deze twee lagen bestond uit ruim 6600 ‘wo-
ningen voor valide arbeiders.’209 De Van der Pekbuurt hoorde daarbij, delen van 
de Transvaalbuurt, Tuindorp Oostzaan en Tuindorp Nieuwendam. Het waren 
woningen voor arbeidersgezinnen met doorgaans vaste banen in fabrieken of bij 
de gemeente. Eigenlijk leken deze buurten het meest op de wijken en woon-
blokken van de woningbouwverenigingen. Een treetje lager stonden de 4700 
‘woningen voor voormalige krotbewoners.’ Hieronder vielen onder meer 
Disteldorp, Floradorp (Tuindorp Buiksloterham) en ‘t Blauwe Zand (Tuindorp 
Buiksloot), wijken waarheen de Asterdorpers na gebleken geschiktheid moch-
ten doorschuiven. Een trede overslaan was er niet bij, een gezin kon onmogelijk 
van Asterdorp naar Tuindorp Oostzaan verhuizen. Deze beleidslijn lag overi-
gens nergens vast maar was gegroeid in de ambtelijke praktijk en vervolgens met 
ijzeren hand toegepast.210 
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Hoe onderzoek je in welke klasse van gemeentewoningen een bepaald gezin 
thuishoort?  Door dat bepaalde gezin in het oude huis te bezoeken, te beoorde-
len en een rapport op te stellen. De ambtenaar, meestal ambtenares, zette zich 
aan de keukentafel en schreef op een scoreformulier of het er schoon of vies was, 
of de jeneverfles in het zicht stond, hoeveel meubels er waren, hoe ouders en 
kinderen er psychisch en fysiek aan toe waren, en of de sfeer ruzieachtig was.211 
Tot 1930 werd van alle gezinnen die hun krot moesten verlaten (of zichzelf aan-
meldden voor een gemeentewoning), zo’n rapport opgesteld. Dat was een on-
doenlijke hoeveelheid werk. Vanaf 1930 lukte dit nog maar voor de helft van de 
gezinnen. Tussen 1926 en 1938 zijn op deze wijze in Amsterdam 56.692 rap-
porten opgesteld. Naar aanleiding van die rapporten zijn tussen 1927 en 1938 
exact 1292 gezinnen ontoelaatbaar danwel asociaal verklaard. 

Maar daarmee was de registratie nog niet compleet. Na toewijzing van een 
woning, en dit gold dus voor álle huurders van de twaalfduizend gemeentewo-
ningen, werd bovendien een registratiekaart van het gezin in de gemeentelijke 
laden gestopt. Op zo’n kaart stonden allerlei vragen die de ambtenaren moesten 
invullen. Soms waren het meerkeuzevragen (‘Wijze van bewonen: goed / tame-
lijk / slordig / slecht’), soms open vragen (‘Aard van het gezin: ...). 

Met deze huisbezoeken, rapporten en registratiekaarten haalde Amsterdam 
zich een administratie op de hals waar het ministerie niet om gevraagd had. Het 
ministerie was vooral geïnteresseerd in de financiële positie van de gezinnen. Er 
mocht immers geen rijkssubsidie weglekken naar gezinnen die op de particulie-
re woningmarkt terecht zouden kunnen. En dus moest de Woningdienst scherp 
letten op de inkomsten van de gezinnen. Met het ministerie was afgesproken dat 
het inkomen 6 à 7 keer de huur mocht bedragen, meer niet. Inkomsten van kin-
deren telden mee, hoewel de Woningdienst hier een andere, knap ingewikkelde 
interpretatie op na hield dan het Rijk.212

Het was nog tot daar aan toe dat een grote groep Amsterdamse ambtenaren 
een dagtaak had aan het controleren van gezinsomvang, aard van bewoning, in-
komens en bijverdiensten alvorens een huurcontract kon worden opgesteld (bij 
een gemeentewoning) of goedgekeurd (bij een corporatiewoning). Maar daar 
bleef het niet bij. Als de Amsterdamse ambtenaren hun voorwerk hadden ge-
daan, vulden ze alle gegevens in op een nieuw formulier dat werd verzonden 
naar de Directeur-Generaal van de Volksgezondheid van het Ministerie van 
Arbeid, Handel en Nijverheid. Daar zat een verse ploeg ambtenaren gereed om 
de ingevulde gegevens te controleren. Niet alleen de stroom formulieren uit 
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Amsterdam werd nageplozen, ook uit andere steden werd elke beslissing over 
elke sociale huurwoning voorgelegd aan deze rijksambtenaren. En die stuurden 
per beslissing een briefkaart retour waarop stond dat het in orde was. Of niet in 
orde. Of nòg niet in orde, want iedereen deed serieus zijn werk, rekende alles na 
en stelde vragen. Het moet in de jaren twintig en dertig een drukte van jewelste 
zijn geweest rond Den Haag. Posttreinen en postwagens volgeladen met  formu-
lieren, briefkaarten en verdere correspondentie, reden af en aan. 

De goedkeuring van het ministerie voor elk huurcontract was voor de ge-
meentekas van groot belang. Pas als het Rijk akkoord was met de uitvoering van 
de Woningwet op individueel niveau, konden per complex (meestal een bundel 
van een paar honderd woningen) de jaarlijkse subsidies worden overgemaakt. 
Zo hield het Rijk de gemeenten in de gaten, de gemeenten de corporaties en zij 
allen te zamen de bewoners van alle sociale huurwoningen.   

Deze gestapelde controle was niet nieuw. Met de invoering van de primaire 
verzorgingsstaat (met rijkssteun voor sociale woningbouw en gemeentelijke 
steun voor armen) was de controlestaat al in de steigers gezet. Wel nieuw was 
het toenemende belang dat gemeenten hechten aan het in de pas lopen met de 
rijksregels, dankzij die jaarlijkse rijksbijdragen als beloning.213 Rijksambtenaren 
onderstreepten deze machtspositie door zo nu en dan eens te prikken in een 
voorstel ‘… de huren gevorderd van D. Bijdemast (Asterdorp 67) en J.M. Vijlder 
(Asterdorp 79) komen mij te laag voor. Gaarne verneem ik Uw gevoelen om-
trent wijzigingen van deze huren.’214 Dat dwong  Keppler om in een lange brief 
aan het ministerie uit te leggen dat gezin Bijdemast inwonend was en knel zat, 
en dat gezin Vijlder in een zwaar vervuilde woning zat. Of de Directeur-Generaal 
in dit geval met deze tijdelijke plaatsing genoegen zou willen nemen. Nou voor-
uit, schreef de Directeur-Generaal dan terug. 

Niet alleen was het ministerie beducht voor scheefwonen, ook futiele uitga-
ven van de gemeenten aan het beheer van woningen waren onderwerp van ern-
stige studie. Zo bevatte de begroting van Asterdorp een post die een ambtenaar 
op het ministerie de wenkbrauwen deed fronsen. Tram- en bootgelden: 150 
gulden, wat was dat nu weer? De Directeur-Generaal van het ministerie wilde 
tekst en uitleg. Keppler klom weer eens in de pen: ‘Onder het hoofd Tram- en 
bootgelden zijn verantwoord de uitgaven voor verplaatsing van ambtenaren, die 
in het Asterdorp voor dienstzaken moet zijn.’215

Zo verzamelden Rijk en gemeente een enorme hoeveelheid informatie over 
tienduizenden Amsterdamse gezinnen, informatie die voortdurend geactuali-
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seerd werd want gedrag en inkomens konden veranderen. En al die informatie 
was altijd direct beschikbaar, daarvoor zorgden honderden ambtenaren die tien-
duizenden archiefmappen beheerden. Ook zonder digitalisering slaagde de 
overheid erin grootschalig data te verzamelen, te koppelen en te benutten. 
Privacy speelde geen rol. Wie direct of indirect gesteund werd door de overheid, 
via een uitkering of een sociale huurwoning, was elke privacy kwijt. We zagen 
eerder al dat de opzichteresse moeiteloos privé-gegevens van Asterdorpers uit-
wisselde met kerken, fondsen en hulpverleners,   inclusief zelfs particuliere ver-
huurders.216 Zodra er twijfel was over de financiële status van een gezin, werden 
de privéomstandigheden verder uitgeplozen en toegelicht. Ambtenaren speur-
den dagmarkten af om te controleren of mensen met een steunuitkering niet 
stiekem handelden of bedelden. Want steunfraude en scheefwonen waren in de 
ogen van de overheid de grootste plagen in de jaren dertig.

Geprikkeld door controle van bovenaf, besloot de gemeente om zelf wijken 
met sociale woningbouw door te lichten op scheefwoners. Met als doel ‘de ge-
forceerde opschuiving’ te bewerkstelligen: gezinnen die te goedkoop huurden 
werden overgeplaatst naar een duurdere woning. Voor Keppler, en voor één keer 
was De Miranda het met hem eens, stond als een paal boven water dat je scheef-
wonen nimmer mocht bestrijden door de huur te verhogen. Dat was het kind 
met het badwater weggooien; al die wijken met sociale huurwoningen waren 
juist gebouwd om laagbetaalden te bedienen. Niet de woning moest zich aan-
passen; de huurder moest vertrekken. 

Eind 1932 voegde Keppler de daad bij het woord. Hij zette het mes in de Van 
de Pekbuurt, een wijk voor ‘valide arbeidersgezinnen.’ Zijn ambtenaren verza-
melden de  actuele inkomensgegevens van duizend gezinnen, inclusief alle bij-
verdiensten van de kinderen. De exercitie mondde uit in de gedwongen 
verhuizing van 130 gezinnen. Een succes, ware het niet dat er in de gemeente-
raad een kort maar fel debat losbrak over deze operatie wat voor De Miranda 
aanleiding was om ‘de geforceerde opschuiving’ in de ijskast te zetten.  

Keppler moest hier dus inbinden maar zijn geschillen met het ministerie won 
hij meestal. Na wat gesputter gaf het Rijk doorgaans toe en kon Amsterdam 
weer zijn gang gaan. Op één keer na. Eén keer hield de Directeur-Generaal van 
het ministerie zijn poot stijf en opvallend genoeg was Keppler daarmee zeer in 
zijn nopjes. De kwestie betrof de hoogte van de salariëring van een corporatie-
bestuurder. Een vrijwillig bestuurslid van woningbouwvereniging De Dageraad, 
destijds een piepkleine corporatie met 550 woningen in beheer, ontving een 
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vergoeding van drieduizend gulden per jaar. Nadat Keppler intern had gemop-
perd over deze destijds forse honorering, had De Miranda besloten er geen zaak 
van te maken. Wellicht omdat hij het in die tijd per definitie niet eens wilde zijn 
met Keppler. Maar dan was er altijd nog een wakkere rijksambtenaar: ‘Deze ver-
goeding komt mij hoog voor. Gaarne zal ik hieromtrent de meening van Uw 
College vernemen.’217 Na een negen maanden durende briefwisseling moesten 
B&W hun verlies nemen en werd de vergoeding fors verlaagd. 

De afloop van deze affaire heeft Keppler niet meer meegemaakt. Tijdens de 
behandeling van dit geschil werd hijzelf namelijk de dupe van een ander, veel 
intenser conflict. Persoonlijker. Heftiger. 

Het gemeentebestuur had in het voorjaar van 1936 als bezuinigingsmaatregel 
bedacht dat voortaan alle ambtenaren met pensioen zouden worden gestuurd 
zodra ze zestig jaar oud waren. Argeloos had Keppler het gevraagde lijstje met 
oudere medewerkers ingeleverd bij de afdeling personeelszaken. Er stonden 
vooral veel opzichteressen op. Vergeet je niet iemand? zal iemand hem gevraagd 
hebben. Ene A. Keppler, geboren 15 oktober 1876?

Keppler vond dit een idiote gedachte en wilde er niets van horen. Begin juni 
1936 vertelde De Miranda (die een jaar ouder was dan Keppler) persoonlijk aan 
Keppler dat de maatregel ook voor directeuren zou gelden. Naast Keppler zou-
den nog vier andere directeuren worden voorgedragen voor ontslag. De wet-
houder gaf er direct enkele tips bij om de overgang naar de nieuwe situatie soepel 
te laten verlopen. J. Flipse, de adjunct-directeur, dat leek hem een logisch opvol-
ger. En die nieuwe hoofdambtenaar ir. L. van Marlen moest hij maar gaan klaar-
stomen voor de nieuwe leiding, dat leek De Miranda een goede adjunct. 

Keppler meldde zich direct ziek. En dat was hij ook. Hij raakte verlamd bij de 
gedachte dat hem zijn Woningdienst werd afgenomen. Op momenten dat zijn 
lichaam het toeliet begon Keppler te werken aan zijn verdediging. Tien pagina’s 
telde het pleidooi dat hij in de zomer van 1936 stuurde aan de wethouders 
Volkshuisvesting en Arbeidszaken. De overdaad aan argumenten onderstreepte 
de staat van radeloosheid waarin hij verkeerde. Het ontslag was te duur, het was 
slecht voor zijn kinderen, funest voor de Woningdienst, rampzalig voor de stad. 
Hij ging ook weer aan het werk, af en toe, schreef een memo aan zijn wethouder 
over de salarisaffaire bij De Dageraad, bezocht nog een enkele keer gezinnen in 
Asterdorp die bijna door mochten naar een normale gemeentewoning. Zo rom-
melde hij het najaar van 1936 door. Tot vrijdag 4 december. Die dag besloot het 
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College dat hij zou worden ontslagen op 1 juli 1937. Voor drie van de vier ande-
re directeuren op leeftijd maakte het College een uitzondering (‘B&W zijn na-
melijk van oordeel dat het belang van de gemeente zich tegen het ontslag verzet’) 
maar toen Kepplers naam viel, stak niemand zijn hand op.218

Daags daarna kreeg hij een briefkaart van zijn zwager Karel Brevet, die in de 
Nieuwe Rotterdamse Courant over Kepplers aanstaande ontslag had gelezen: 
‘Amsterdam doet rare dingen. Het handelt maar willekeurig met zijn werkkrach-
ten, werpt ze weg als ze nog volledig in staat zijn hun werk te doen en door hun 
ervaring nog volwaardig zijn. Dat dwaze handelen acht ik een gevolg van het 
opgeschroefd leven in Amsterdam. Niet bij de pakken neer gaan zitten. Studeren 
blijven, dat voorkomt piekeren.’219 De burgemeester van Arnhem, Henri 
Bloemers, stuurde hem ook een kaartje: ‘Dit is een zware dag, voor U, voor 
Amsterdam, voor de volkshuisvesting in het algemeen. Wat U betreft, U hebt 
dit allerminst verdiend. Dat behoeft geen betoog. Amsterdam kan Uw stuwende 
kracht ook in dezen tijd m.i. niet missen.’220

De vele brieven en kaarten die hij ontving zullen hem hebben gesterkt in de 
gedachte dat de bestuurders van Amsterdam zich vergist hadden en dat hij de 
boel recht moest zetten. De gemeenteraad werd nu zijn doel. Het College van 
B&W had alleen een besluit voorgesteld, de gemeenteraad zou op 17 december 
beslissen. En dus zette hij zich weer achter de schrijftafel in zijn woning aan de 
Stadionweg. ‘Ondergetekende, A. Keppler, directeur van den Gemeentelijken 
Woningdienst, richt bij deze tot den Gemeenteraad het verzoek de voordracht 
van Burgemeester en Wethouders no. 666 ‘Ontslag van hoofdambtenaren van 
60 jarigen of ouderen leeftijd’ niet aan te nemen. Zich aansluitende bij de Nota 
van het Instituut van Directeuren  meent hij alsnog onder Uw aandacht te bren-
gen dat zijn ontslag geen bezuiniging in de eerst volgende vijf jaren zal mede-
brengen. Hij is bereid dat met cijfers aan te toonen. DeDirGWD.’221

Anders dan in 1915 en in 1924 ging hij nu niet op het ambtenarenbankje 
zitten bij de cruciale vergadering. Hij wachtte thuis de uitslag af. Die was tergend 
teleurstellend. Niemand had zich iets aangetrokken van zijn brief. Niemand had 
zijn naam genoemd.

Dan was er nog maar één bestuurslaag over die een stokje kon steken voor dit 
apert verkeerde besluit: de burgemeester zelf. Op 21 december zette Keppler 
zich weer achter zijn schrijftafel: ‘Ik geef U alsnog het volgende in overweging: 
Gij, Burgemeester, die de beslissing van den Gemeenteraad betreffende het ont-
slag der Directeuren feitelijk niet in het belang van Uw Gemeente acht, vraagt bij 
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de Kroon vernietiging van het Raadsbesluit.’222 
Oudejaarsdag 1936, de sfeer op de Stadionweg 2 was om te snijden. Al we-

ken vocht Arie Keppler tegen zijn aanstaande ontslag en weer trok hij zich terug 
in zijn studeerkamer. Burgemeester De Vlugt had hem die ochtend gebeld en 
geprobeerd enig begrip voor de kwestie bij te brengen. Een vruchteloze poging. 
Voor Keppler was dat aanleiding om De Vlugt nog een uitgebreide brief te stu-
ren: ‘Bij mij blijft de meening, dat mijn nauwelijks zestigjarige leeftijd gebruikt 
is, om mij te doen verdwijnen, niet zoozeer uit haat tegenover mijn persoon, 
alswel omdat ik bij de uitoefening van een machtspositie niet de gewenschte 
dienaar van de heer Miranda ben.’ Opvallend dat Keppler, die je op geen taalfout 
kan betrappen in al zijn brieven, nimmer de naam De Miranda correct spelde. 
Wel correct lijkt zijn volgende conclusie: ‘In de laatste jaren hebben mijne voor-
stellen geen goede ontvangst meer. Telkens werd in afwijking met mijn voor-
stellen beslist. Dit geschiedde met zulk eene mate, dat bij mij de neiging ging 
ontstaan juist datgene voor te stellen wat ik niet wenschte.’223

Zijn wanhoopsoffensief tegen het naderend ontslag, kende op diezelfde ou-
dejaarsdag een bizar slot. Hij schreef een brief aan de vijand met het voorstel over 
te lopen.  Op een andere manier kun je de brief die hij 31 december zond naar 
het huisadres van ir. H. van der Kaa te Den Haag, niet lezen. Na een korte carriè-
re in Amsterdam was Van der Kaa hoofdinspecteur  voor de volkshuisvesting 
geworden bij het ministerie. Amsterdam mocht plannen maken maar Van der 
Kaa besliste. En hield ze vaak tegen want Van der Kaa hield niet van socialisten, 
hield niet van Amsterdam en hield niet van de Woningwet.224 Kepplers trouw-
ste vriend door al die jaren heen, Pieter Bakker Schut, de man die in Den Haag de 
Stichting Kontrolewoningen had opgericht, had in de jaren twintig al eens de 
oorlog verklaard aan Van der Kaa: ‘Als ik mee kan doen om v.d. Kaa onschadelijk 
te maken, dan gaarne!’225 Maar nu had Keppler even andere sympathieën. In zijn 
strijd tegen de gemeenteraad was alles geoorloofd: ‘In aansluiting met het on-
derhoud van gisterochtend,’ schreef hij aan Van der Kaa, die hij blijkbaar een dag 
eerder gebeld had, ‘kom ik nog met het volgende: zou de Minister van Sociale 
Zaken mij niet kunnen aanstellen als tijdelijk inspecteur of in een andere functie 
en liefst voor Amsterdam. Ik zou kunnen werken aan de grondpolitiek, aan de 
uitbreidingsplannen en aan de bebouwingsplannen. Het zou bovendien een 
flinke tegenzet zijn, tegen het optreden van Burgemeester en Wethouders en 
van den Gemeenteraad. Denk er eens over.’226 Van der Kaa heeft niet geant-
woord. 
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Begin 1937 was Keppler uitgestreden. De eerste twee maanden werkte hij 
door, zo goed en zo kwaad als het ging. Zijn wrok probeerde hij in bedwang te 
houden, zijn hopeloosheid weg te drukken maar de last werd hem te zwaar. In 
maart 1937 stortte hij volledig in, ziedend en verlamd tegelijk. Hij zat thuis op 
een stoel, lag op een bed, kon geen kant meer op. Op 5 juni 1937 stuurde hij een 
brief aan een onbekende buitenstaander. ‘Amice,’ staat er in grote bibberletters 
boven, ‘zooals gij in de krant hebt gelezen, moet ik met 1 Juli 1937 mijn post 
verlaten. Dit is voor mij een zeer grote pijnlijkheid. Ik moet de droeve gevoelens 
meester worden. De andere zorgen hebben betrekking op mijn dienst zelve. Die 
dienst is met mij gegroeid en is mij lief.’227

Zijn laatste jubileum mochten de kranten hebben overgeslagen maar zijn ver-
trek stond begin juli 1937 in alle belangrijke bladen. In de NRC zelfs met een 
foto op de voorpagina, pal naast een foto van Josephine Baker – ‘de lichte muze 
te Parijs.’228 Het Algemeen Handelsblad schreef sportief: ‘Directeur Keppler is 
van verschillende zijden, tijdens hij leiding gaf aan den Woningdienst, menig-
maal fel aangevallen, en dikwijls was de geoefende critiek volkomen gegrond. 
Wat echter niet wegnam dat hij door vriend en tegenstander werd gewaardeerd 
om de onafhankelijkheid van zijn karakter en het feit dat hij, als het noodig was 
voor zijn plannen te strijden, ook de boven hem geplaatsten niet ontzag.’229

Zijn medewerkers hadden een heus afscheid voorbereid, met een oorkonde 
erbij, en ze hadden geld ingezameld voor een fontein. Keppler had wel eens ge-
opperd dat een fontein niet zou misstaan in zijn grote tuin en dat leek zijn on-
dergeschikten nu een mooi cadeau. Hij was echter te ziek om afscheid te nemen. 
Flipse heeft de tekening van de fontein en de oorkonde bij hem thuis afgeleverd. 
‘Dat heeft de heer Keppler op hoogen prijs gesteld.’230

Ook het Instituut van Directeuren, een soort herenclub waar de gemeentelij-
ke directeuren onder het genot van wijn en sigaren mopperden op politici, 
moest het zonder receptie stellen. In het jaarverslag van 1937 wordt Keppler 
twee keer genoemd. Eén keer in de tekst: ‘De Heer Keppler was wegens een ern-
stige ongesteldheid niet in de gelegenheid officieel afscheid te nemen.’  En één 
keer in het financieel overzicht: ‘Bloemen afscheid Keppler: f. 6,50.’ 231 
Omgerekend naar 2015 is dat ongeveer ¤ 60,-.

Rond Asterdorp speelden zich op het stadhuis intussen heel andere taferelen 
af. Terwijl Keppler ziek en boos het speelveld werd afgedragen, was invaller 
Flipse direct begonnen met het ter discussie stellen van de toekomst van 
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Asterdorp. Wat De Miranda vijf jaar eerder niet lukte, leek Flipse nu wel voor 
elkaar te krijgen. In januari en april 1937 nam hij deel aan de vergadering van 
Subcommissie II. Voorzitter Moltzer, directeur van de School voor 
Maatschappelijk Werk, was verheugd dat er eindelijk weer eens vergaderd kon 
worden over Asterdorp. De laatste bijeenkomst was alweer bijna twee jaar gele-
den. 

Maar Flipse zette wel direct een andere toon dan Keppler. Hij zei, tot plotse 
schrik van Moltzer en de andere commissieleden, dat Asterdorp misschien niet 
meer nodig was. De leegstand, wederom gestegen tot 50%, was een niet mis te 
verstaan teken. Het ging niet goed achter die vijfhonderd meter lange ommu-
ring. Flipse wees met nadruk op de gevolgen voor de kinderen. ‘Deze worden als 
het ware gestempeld en hebben in hun verdere leven slechts onverkwikkelijke 
jeugdherinneringen.’232 
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11. OMZIEN

Tiny Raat: ‘Nou nou, wat heb ik daar een fijne jeugd gehad.’
Riki Olivier: ‘Ik zou zo graag weer twee weken terug willen naar die tijd. Dat 

ik daar nog even mocht leven. Ik heb het er fijn gehad.’
Op een frisse woensdagmiddag in het voorjaar van 1984 hebben zich vijf da-

mes verzameld in de woonkamer van Annie Olivier. Samen met twee universi-
taire toehoorders en de interviewer vormen ze een cirkel rond de salontafel.233 
Het past maar net. Op tafel liggen foto’s van de muur, de zandbak, een straatje, 
het poortgebouw. Voor de dames is het een reünie. De zussen Annie, Riki en 
Willy Olivier zien voor het eerst na bijna vijftig jaar hun jeugdvriendinnen 
Annie Janbroers en Tiny Raat terug. De foto’s gaan van hand tot hand.

Annie Janbroers: ‘Kijk, hier hadden we club.’
Tiny Raat: ‘En hier hadden we “Bij juffrouw Van den Berg kun je naaien voor 

een cent…”, dat zongen we altijd.’
Riki Olivier: ‘Ja… “de ene maakt een broek en de ander maakt een hemd”.’
Willy Olivier wijst naar een foto van een ommuurde zandbak: ‘Hier hielden 

we vakantieschool. De ene kant was voor de groten en de zandbak was voor de 
kleintjes.’

De dames herinneren zich hun meisjesjaren op het Asterdorp als een fijne 
tijd. Of hun ouders dat ook zo ervoeren, is de vraag. We zagen al dat de moeder 
van de zussen Olivier verstandelijk achterop liep, niet voor niets sprak haar oud-
ste dochter Hil zo begrijpelijk mogelijk tegen haar. En niet voor niets waren de 
hulpverleners kind aan huis bij de weduwe Olivier. Anders zou ze worden over-
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lopen door haar gehaaide kinderen. En dan moest ze ook nog weerstand bieden 
aan de opdringerige collecteurs van de buurtvereniging en de verleidelijke etala-
ges van de stad. Met geld kon ze haar problemen niet oplossen want ze ontving 
slechts een schamele uitkering. Keer op keer rommelde ze met geld en voerde 
toneelstukjes op. ‘Mejuffrouw Olivier komt schreeuwende op kantoor,’ schreef 
de opzichteresse in haar dagboek. ‘Huilt zonder tranen. Het pak van Nelis is ge-
stolen terwijl zij weg was. Zal het waarschijnlijk zelf wel beleend hebben.’234 Het 
was vooral Nelis die zijn moeder hoofdbrekens bezorgde. Op zijn tiende moest 
conciërge Varenhorst hem al geregeld midden op de dag terug naar school bren-
gen. Tegen de meester vertelde hij dan dat hij hout moest hakken voor zijn moe-
der maar in plaats van naar huis te gaan, spoedde hij zich in de pauze naar de 
conciërge ‘om den voetbal te leen te vragen.’235 Varenhorst beheerde namelijk de 
bal van de voetbalclub. Maar bovenal was Varenhorst een extra opzichter, de eni-
ge man tussen de gemeentelijke opzichteressen. 

De vriendinnen van toen kennen de opzichteressen nog allemaal bij naam: 
Van den Berg, Frenkel, haar opvolgster Carlier en natuurlijk De Miranda. 

Annie Olivier: ‘Juffrouw De Miranda moest altijd in de kasten kijken en ze 
keek ook altijd onder de bedden.’

Annie Janbroers: ‘Ik herinner mij vooral nog juffrouw Carlier, dat die door 
het dorp liep. Sommige mensen zaten ’s morgens om negen uur buiten in het 
zonnetje. Dan zei ze: mevrouw, u moet nou toch eens lekker uw ramen lappen. 
Beetje aansporen, dat deed Carlier wel.’

Tiny Raat: ‘Ik vind dat de mensen toen gedweeër waren.’
Annie Janbroers: ‘Waar bemoei je je mee, zeggen ze nu.’
Willy Olivier: ‘Wij namen veel toen.’
Annie Janbroers houdt een foto omhoog: ‘Moet je kijken, die gordijntjes. Dat 

ziet er toch gezellig uit?’
Annie Olivier: ‘Het wàs ook gezellig. Als het zomer was en we allemaal gege-

ten hadden, zo tegen een uur of zes, kwamen alle mensen naar buiten. De tafel-
tjes en stoeltjes werden neergezet, kleedje erop, en dan gingen de mannen 
kaarten. Wij kregen pinda’s en mochten tot tien uur opblijven. We speelden 
gewoon op straat, als het mooi weer was op blote voeten en anders op klompen 
want wij liepen allemaal op klompen.’

Annie Janbroers: ‘Ik heb nooit klompen gedragen.’
Annie Olivier: ‘Jij was een uitzondering.’
Annie Janbroers: ‘Dat is waar. Ze zijn vaak aan onze deur geweest, Varenhorst 
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en juffrouw Carlier. “Mevrouw Janbroers,” zeiden ze dan tegen mijn moeder, 
“kom, u moet hier weg. U hoort hier niet.” Maar mijn moeder wilde niet. Maar 
ze is wel gegaan.’

Het gezin Janbroers mocht inderdaad eerder dan de gezinnen Olivier en Raat 
Asterdorp verlaten, een overgang die mislukte omdat ze – ondanks een voor die 
tijd redelijk inkomen - direct huurschuld maakten in de nieuwe gemeentewo-
ning. Ze werden uit hun huis gezet, woonden korte tijd in een krot en meldden 
zich vervolgens weer bij de poort. ‘Man en vrouw smeeken weer terug te mogen 
komen in Asterdorp. Man zegt er niet eerder vandaan te willen, dan wanneer het 
dorp gesloopt wordt.’236 Vijftig jaar later spreekt dochter Annie met een verge-
lijkbare jubeltoon over het dorp: ‘Als het nou weer wordt neergezet, helemaal 
hetzelfde, zou ik er weer willen wonen.’

‘Ik ook!’ valt Annie Olivier haar bij maar Tiny Raat kijkt bedenkelijk: ‘Ik had 
er later wel eens last van, van het dorp. Ik was bijvoorbeeld eens op een bijeen-
komst waar het er rommelig aan toe ging en toen riep iemand: “Het lijkt 
Asterdorp wel.” Dan knakte er wat in mij.’ 

Willy Olivier: ‘Aan één kant ben ik toch wel blij dat het afgebroken is.’
Annie Janbroers: ‘Ik niet. Ik vond het er in één woord fantastisch.’
Annie Olivier: ‘Er werd ook wel eens geknokt maar dat gebeurt overal.’
Annie Janbroers: ‘Ik heb nooit een politieagent gezien op het dorp.’
Tiny Raat: ‘Als kind zie je geen narigheid.’
Anders dan de beide Annies is Tiny Raat niet zo positief over Asterdorp. 

Misschien omdat ze iets ouder was dan haar vriendinnen en daardoor beter zag 
wat er mis ging thuis. Als meisje van zestien zal ze ook hebben begrepen dat haar 
ouders als minderwaardig werden behandeld; een ervaring waar ze zich voor 
schaamde, toen en later. Eigenlijk was er op haar ouders maar één ding aan te 
merken: ze maakten schulden. Net als de weduwe Olivier was de moeder van 
Tiny Raat een trouwe klant van de Bank van Lening. Zo trouw dat de opzichte-
resse desgevraagd de Nederlands Hervormde Gemeente adviseerde om dit gezin 
over te slaan bij het traditionele uitdelen van kleren en speelgoed rond de kerst-
dagen.237 Niets geven, zei de opzichteresse, want alles wat daar binnen komt gaat 
direct naar de Lommerd. Ook ‘Liefdadigheid naar Vermogen’ werd – wederom 
desgevraagd – afgeraden om dit gezin te ondersteunen.238  ‘Liefdadigheid naar 
Vermogen’ was door een hofdame op het spoor van het gezin Raat gezet nadat 
de ouders van Tiny een brief aan de Koningin hadden gestuurd waarin zij vroe-
gen om hulp. Het bleven allemaal vruchteloze pogingen want alle instanties, 
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met inbegrip dus van de Koningin, vroegen telkens aan de opzichteresse wat ze 
moesten doen. Over Tiny zelf was de opzichteresse wel tevreden: ‘Tini zal gauw 
van school komen en wil dan in een betrekking om het huishouden te leeren.’ 
Een jaar later bleek dat ze dat goed gezien had.  ‘Tini is een flinke meid gewor-
den, die geregeld werkt.’239

Annie Janbroers heeft geen last van schaamte, integendeel. ‘Ons oude huis bij 
de Haarlemmerhouttuinen stortte in elkaar en ik was heel ziek. Ik had rood-
vonk. Toen zei de dokter: u moet naar Noord met dat kind. Zo zijn we op 
Asterdorp gekomen.’  

‘In het gezonde Asterdorp,’ valt Riki Olivier haar bij.
Annie Janbroers: ‘In dat gezonde Asterdorp, zo is het. In tijd van twee weken 

was ik weer beter en ik ben nooit meer ziek geweest. Nooit meer.’
Annie Olivier: ‘Nou, wij hebben anders allemaal reuma!’
Annie Janbroers: ‘Mijn man heeft er niet gewoond en die staat stijf van de 

reuma dus dat zegt niets.’
Tiny Raat: ‘Dat kwam door het vocht, onder alle vloeren stond een diepe laag 

water.’
Annie Olivier: ‘Toen ik zeven of acht was hebben de mannen gedemon-

streerd tegen de vochtoverlast en andere zaken. Ze kwamen bij elkaar in het zaal-
tje en hebben gepraat over een huurverlaging. Toen is de huur verlaagd. Er ging 
een gulden vanaf.’

Annie Janbroers: ‘Ik welk dorp gaat er een slang door de straten om alles 
schoon te spuiten? In ons dorp deden ze dat.’ 

Tiny Raat: ‘Maar waarom deden ze dat? Ik denk tegen de wandluizen, want 
dat had Keppler gezegd: let op voor wandluizen. In één huis zaten er heel veel. 
Dat is toen met touwen afgezet, het moest ontsmet worden. Als je ging verhui-
zen werd eerst ook alles ontsmet.’

Annie Olivier: ‘Er stonden ook veel huizen leeg, weten jullie dat nog? In de 
vakantie gingen we als het regende in die lege huizen spelen, dan zetten we er 
banken neer.’

Riki Olivier: ‘Later vonden wij het dorp te benauwd worden, met die muur er 
omheen. Als kind van 4 of 5 jaar had ik daar geen erg in maar toen ik wat ouder 
werd en ging werken, zag ik meer van de stad. Ik zag hoe andere mensen woon-
den. Maar dat betekent niet dat we ons schaamden voor het dorp.’

Annie Janbroers: ‘Nee, dat heb ik nooit gedaan. Nooit! Jij Tiny?’ In plaats van 
Tiny, die even moet nadenken, geeft Annie Olivier antwoord: ‘Ik schaamde me 
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niet. Ik weiger me te schamen voor wie ik ben. Maar ik maakte veel later wel mee 
dat mensen afstand hielden als ze merkten dat je van het Asterdorp kwam. En 
dat vond ik vreselijk.’

Riki Olivier: ‘Het komt door de praatjes. Door de praatjes schaamden we ons 
voor Asterdorp.’

De praatjes waar Riki op doelt, zijn de doorgaans sensationele verhalen die 
bewoners van de Amsterdamse arbeidersbuurten onder elkaar vertelden. 
Verhalen waarin bewoners van Asterdorp steevast werden afgeschilderd als 
vies, agressief, onzedelijk en crimineel. Maar dergelijke beelden ontsproten niet 
alleen aan de fantasie van bewoners, het waren ook kwalificaties die in de kran-
ten stonden. Na de tweede wereldoorlog volhardden dagbladen in het afschilde-
ren van de vooroorlogse Asterdorpers als gespuis. In kranten en tijdschriften 
werd het volkspraatje dat de poort elke avond om tien uur afgesloten werd, tot 
feit verheven.240 In de jaren vijftig en zestig gingen de spookverhalen over 
Asterdorp nog altijd rond in heel Amsterdam. Dat waren de decennia dat de kin-
deren van het dorp als jonge volwassenen een weg zochten in de stad en regel-
matig werden geconfronteerd met de ‘praatjes’ over het dorp van hun jeugd.

Annie Janbroers: ‘Ik word nog steeds kwaad als ze iets van het dorp zeggen. 
Dat de poort dicht ging, dat de stoelen vast zaten en dat we elke week aan ons 
arm uit het huis werden getrokken om te douchen. Het is gotverdikkie allemaal 
niet waar, het is allemaal gelogen!’

Annie Olivier: ‘Dat was ook allemaal politiek. Onze zus Hil weet daar nog 
van, van De Lelie en de communisten en die rijke stinkerd die met onze broer 
Nelis en andere kinderen naar De Bijenkorf ging om ze aan te kleden.’

Riki Olivier: ‘Ik weet nog dat het ons verboden was als kind om rode vlagge-
tjes te maken voor Koninginnedag. Alle kleuren mochten maar rood niet. Dat 
was communistisch en dan kwam de politie.’

Willy Olivier: ‘Ik zal jullie wat vertellen: mijn lagere school was aan het 
Distelplein. Daar zat ik als enige van het dorp in de klas, waarom weet ik niet. In 
die klas zaten naast de gewone arbeiderskinderen drie kinderen apart: een dok-
tersdochter, een directeursdochter en ik, de Asterdorper. Ik werd door die twee 
gewoon in een hoek geduwd, altijd maar vernederd. Ik zou ze nu zo nog herken-
nen, die twee meiden. Als ik ze tegenkom zal ik die koppen tegen elkaar slaan. 
Werkelijk waar. En meneer Van Mierlo, de onderwijzer, deed er nog een schepje 
bovenop door die twee meiden voor te trekken. Die mochten koffie zetten en 
die mochten dit en die mochten dat.’
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Annie Janbroers: ’Vieze Asterdorpers, zeiden ze altijd. Ik ben wat op de beuk 
geweest buiten Asterdorp. Ik nam dat niet hoor!’

Willy Olivier: ‘Die school, dat is mijn verdere leven gewoon een nachtmerrie 
geweest. Dus ik heb nooit meer gezegd dat ik van het Asterdorp afkwam. Kijk, 
Annie en Riki komen van de school aan de Ranonkelkade met allemaal kinderen 
van Asterdorp dus die hebben dat nooit gehad.’

Annie Olivier: ‘Op onze school had je meester De Waaij. Die ging met Sint 
Nicolaasfeest met een bakfiets de Overtoom af, huis aan huis aanbellen om 
speelgoed op te halen voor de kinderen van Asterdorp. Al dat speelgoed werd in 
de gymnastiekzaal in de rondte gelegd en wij  mochten allemaal uitzoeken wat 
we hebben wilden.’

Riki Olivier: ‘ Dat kan ik nog steeds niet asociaal noemen.’
Annie Olivier: ‘Nee. En wat is dat nou eigenlijk precies: asociaal?’
Annie Janbroers: ‘Je hebt toch overal schone en vieze mensen.’
Tiny Raat: ‘Nu zeggen ze: iedereen moet zelf weten hoe hij leeft.’

Hil Olivier, de oudere zus van Riki, Willy en Annie, kon niet bij de reünie 
aanwezig zijn. Als zij een week later haar herinneringen vertelt, moet ze gere-
geld diep zuchten. Hil Olivier was achttien toen het gezin Asterdorp verruilde 
voor een normale gemeentewoning. Nog sterker dan Tiny Raat was zij zich be-
wust van de situatie, van het isolement, het stigma. ‘De mensen keken op ons 
neer, dat was natuurlijk dom van ze maar zo ging dat. Toen ik aankwam op 
Asterdorp begreep ik het allemaal nog niet. Wij vonden het wel gek en ook erg 
dat er glas op de muur zat en dat het dorp zo achteraf lag, zo apart. Maar het was 
vooral onbekend: je ging er in en je wist niet wat er zou gaan komen.’ 

Toen ze vertrok van Asterdorp heeft ze er een gedicht over geschreven. 

Onbekend geluk

Zelfs een kind ging door de poort   
De angst liep met haar mee
Hij deed zich voor als een vriend
Zij haatte hem maar was gedwee.

Het huis was koud en klein
Heimwee was in haar hart
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Hoelang zou zij hier zijn
Haar blanke wangen waren van tranen nat.

Stukken glas op hoge muren
Geen tuin, bloem, boom of gras
En door kleine bevroren raampjes gluren
Gaf uitzicht op wat dan ons straatje was.

Het kind werd wijs, zij ging zich schamen
Voor die poort, het glas
De groezelige straat, de kleine ramen
Dit al, waar zij niet voor gekozen had.

Het kind werd opstandig
Zij schudde de angst van zich af
En werd zelfs wat losbandig
Zocht vriendjes onder koren en kaf.

Als jonge vrouw ging zij nog eenmaal door de poort
Er was verdriet in haar hart en niet verheugd
Zij keek om voor een laatst vaarwel, zoals het hoort
Oh, mijn poort, oh, mijn dorp
Hier was ik gelukkig in mijn jeugd.

Hil Olivier

Op een woensdagmiddag in april 1937, kort na het vertrek van de familie 
Olivier, was het een drukte van belang op het dorp. Drie auto’s parkeerden bui-
ten de poort en een stoet van dames en heren met hoedjes en hoeden betrad het 
dorp. Het gezelschap sloeg direct linksaf, richting het vierde straatje. Het was de 
complete Subcommissie II onder aanvoering van waarnemend directeur Flipse. 
Nu Keppler op zijn laatste benen liep, sloeg Flipse toe. Eigenlijk ergerde hij zich 
al jaren aan het dure verheffingsproject. Woningbeheer was in de ogen van 
Flipse een technische en financiële activiteit; ruimhartig sociaal werk hoorde 
daar niet bij. Het benoemen van een categorie abnormale gezinnen die de 
Woningdienst moest redden uit de goot, vond hij overtrokken. Hij wilde de 
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commissieleden met eigen ogen laten zien dat de meeste gezinnen op Asterdorp 
helemaal niet abnormaal waren. Misschien hadden ze iets meer zorg nodig dan 
een doorsnee arbeidersgezin, akkoord, maar zeker geen dure, aparte huisvesting 
met een eigen maatschappelijk werkster. 

De ouders van Annie Janbroers en Tiny Raat zullen, net als de andere bewo-
ners, vreemd hebben opgekeken toen de ‘dames en heren van de beddencontro-
le’ niet aan één of aan twee maar aan wel víjftien gezinnen een bezoekje brachten. 
Eerst ging het gezelschap  langs bij De Vijlder op 79, toen vijf minuutjes naar 
Mulder op 77, vervolgens nam het een kijkje bij de weduwe Boekhoff-Schuyt op 
80, bij Penninx op 34 en zo voorts. 

Het was een zorgvuldig voorbereide excursie. Flipse had alle 122 gezinnen 
die op dat moment in Asterdorp en in Zeeburgerdorp woonden, verdeeld in 
drie categorieën: de asocialen (die term paste volgens hem bij 36 gezinnen), een 
keur aan randgevallen (49 gezinnen, soms slordig met geld, of gebukt onder de 
ziekte van de vrouw of andere pech) en dan had je nog de overige gezinnen (37) 
waar eigenlijk niets mee aan de hand was.241 Uit die verzameling randgevallen 
had Flipse er vijftien op het Asterdorp geprikt om te bezoeken. Het bezoek le-
verde die bewoners overigens niets op. De commissieleden snuffelden een bé-
tje rond en de bezochte gezinnen bleven in verwarring achter toen de auto’s de 
Asterweg weer op waren gedraaid. Hadden ze het goed gedaan? Mochten ze 
weg?

Bij de commissieleden had Flipse nu genoeg twijfel gezaaid om de komende 
jaren te kunnen oogsten. Te beginnen in het najaar van 1937. Na het vertrek van 
Keppler was hij tot directeur bevorderd. Tijdens de eerstvolgende vergadering 
van de Subcommissie sprak mevrouw Van der Pek-Went de hoop uit ‘dat deze 
gewichtige taak tot vreugde voor de Gemeente, maar ook tot vreugde van den 
Directeur zelf moge leiden. De Subcommissie hoopt den Directeur in de vervul-
ling van die taak zooveel mogelijk te kunnen bijstaan.’242 Keppler werd niet 
meer genoemd. Het is verbazingwekkend hoe snel de Subcommissie zich aan-
paste aan de nieuwe verhoudingen. Twintig jaar lang volgden de gemeente-
raadsleden en de notabelen Keppler op zijn rechte pad; zijn opvolger hoefde 
maar één keer af te slaan of ze volgden een nieuw recht pad. 

Flipse stak van wal. De gemeente zou met minder woningen voor asocialen 
kunnen volstaan, dat hadden de commissieleden op die excursie toch zelf kun-
nen zien. Zeeburgerdorp bood voldoende capaciteit voor de asocialen en 
Asterdorp zou een gewone woonwijk moeten worden. Moltzer, de man die vijf 
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jaar eerder op de rem ging staan toen De Miranda een soortgelijk voorstel deed, 
knikte nu instemmend. Bij nader inzien keurde hij de opzet van Asterdorp zelfs 
af, ‘doch de fout is begrijpelijk, omdat men voor een volkomen nieuw probleem 
stond.’243

Daar bovenop wilde Flipse het hele fenomeen van woningopzichteressen en 
maatschappelijk werk op de schop nemen. Dat was in de jaren tien en twintig 
wel nodig geweest maar ondertussen wist iedereen wel hoe je een moderne wo-
ning moest bewonen. Het kon dus een tandje minder met de verheffing. Flipse 
koos andere woorden dan de communisten in de jaren twintig maar in essentie 
was de boodschap identiek. De opvoedkundige ambities waren te duur en te 
betuttelend; de materiële verbetering volstond.244 Het paste bij de tijd – de eco-
nomische crisis en het opkomend fascisme in Europa dempten het optimisme 
van de vernieuwers. Het paste bij de ontwikkeling van een ‘nieuwe cultuur’: een 
nieuw soort consumentenbeschaving die rond de eeuwwisseling was ingezet.245 
Hogere deugden als bijvoorbeeld zelfbeheersing, zedelijkheid en spaarzaam-
heid, moesten steeds meer wijken voor aardsere doelen als goede woningen, het 
kopen van spullen bij De Bijenkorf en de voorkeur voor meezingers als 
Tiritomba. Het feit dat ook Asterdorpers wasmachines en platenspelers aan-
schaften en graag taartjes gingen eten bij een lunchroom in de city, waren teke-
nen aan de moderne wand.246 Zij ontwikkelden zich, net als andere stedelingen, 
tot mensen van hun tijd. Die zakelijke, materiële aanpak paste trouwens ook bij 
de persoon Flipse. Hij was een loyale directeur, een type waar De Miranda naar 
gesnakt had. Een brave man die deed wat de baas zei zonder eigen oordelen, visie 
en morele waarden in de strijd te gooien. 

Flipse zette zijn statistici aan het werk om Asterdorp te evalueren. Deze be-
langrijke stafafdeling stond onder leiding van Arthur Rikkert, een medewerker 
van het eerste uur, die ook buiten de Woningdienst als dè autoriteit op het ter-
rein van woningstatistieken bekend stond. Alle woningbouwplannen in 
Amsterdam waren sinds 1915 gegrondvest op Rikkerts berekeningen. 

Op 1 april 1938 turfde cijferaar Rikkert de resultaten en zette ze glashelder 
op een rijtje. Vanaf begin 1927 tot dat moment waren 433 gezinnen op 
Asterdorp geplaatst. Daarvan waren er 115 doorgestroomd naar een normale 
gemeentewoning en 232 teruggekeerd naar de stad. De gemiddelde leegstand 
bedroeg 40% met een piek van 50% in 1931. Huisje nummer 137 kwam de twij-
felachtige eer te beurt het langst van allemaal te hebben leeggestaan: elf jaar (na-
dat in 1929 de eerste huurders het dorp verruilden voor een krot in de stad, 



122

heeft er tot de oorlog niemand meer gewoond). 
Het is niet moeilijk conclusies aan deze cijfers te verbinden. Wie aan wil to-

nen dat Asterdorp mislukte, heeft het zelfs makkelijk. Kijk maar naar de volgen-
de rits getallen: 1292 gezinnen waren tot april 1938 door de opzichteressen als 
ontoelaatbaar (danwel asociaal) gediagnosticeerd en daarvan zou 70% in 
Asterdorp moeten belanden: 910 gezinnen dus. Feitelijk is daarvan maar onge-
veer de helft (433) binnen gehaald, de overige kandidaten weigerden. Je zou het 
ruim 50% ‘no show’ kunnen noemen. Van de helft die wel verscheen is onge-
veer een kwart (115) doorgestroomd naar een gemeentewoning zodat van de 
oorspronkelijke doelgroep slechts 12% met succes is ‘omgevormd’ tot ‘normale 
gezinnen.’ Wat Rikkert destijds niet kon voorspellen en wij nu wel kunnen ach-
terhalen, is hoe het verder ging met de wooncarrières van deze ‘omgevormde 
gezinnen’. Welnu, van die 115 doorgestroomde gezinnen trokken er 52 (45%) 
binnen de kortste keren de deur van de normale gemeentewoning voorgoed 
achter zich dicht. Ze keerden terug naar een woonschip, naar de Zeedijk of waar 
dan ook in de stad en ze onttrokken zich daarmee aan het permanente gemeen-
telijke toezicht. 

Onder de streep verschijnt nu het netto resultaat: van de oorspronkelijke 910 
gezinnen zijn er 63 blijvend beland in een normale gemeentewoning. Een score 
van één op veertien: 7% resultaat. Die 63 succesgezinnen kwamen daar trou-
wens ook niet meer uit. Zij zijn bijna allemaal tot hun laatste snik in de ooit be-
machtigde normale woning blijven wonen, zonder promotie dus naar een 
woning voor ‘valide arbeidersgezinnen.’

Als je de woonduur van de gezinnen op Asterdorp meet, kun je nog een pijn-
lijke conclusie trekken. Maar liefst 24 gezinnen, waaronder ook de ons bekende 
families Olivier, Lamberts en Viskoper, hebben tussen de zeven en bijna veer-
tien jaar (familie Muller) op Asterdorp gewoond. Zo’n lange woonduur staat in 
geen enkele relatie tot het oorspronkelijke heropvoedingsidee. De meeste van 
deze 24 gezinnen kregen uiteindelijk een gemeentewoning aangeboden, wel-
licht als beloning voor het lange wachten. Andersom valt op dat de gezinnen die 
op eigen gezag vertrokken naar een particuliere woning, dat over het algemeen 
razendsnel deden. Binnen enkele maanden, soms zelfs al binnen twee weken. 
Het heeft er alle schijn van dat ze zich rot schrokken toen ze beseften waar ze 
terecht waren gekomen.  

Hoe kun je nu achteraf het functioneren van Asterdorp beoordelen? Dat ligt 
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er maar aan welk vertrekpunt je kiest. Een score van 7% succesgezinnen en 40% 
leegstand, dat zijn geen cijfers om Keppler mee te feliciteren. Zeker niet als je 
hierbij bedenkt dat Asterdorp de gemeente over de periode 1927-1940 onge-
veer 450 duizend gulden heeft gekost.247 Keppler is er niet in geslaagd ontoelaat-
baren te veranderen in toelaatbaren en daar was het hem officieel wel om 
begonnen. 

In haar dissertatie ‘Arbeidersgezinnen en beschavingsarbeid’ concludeert ook 
Ali de Regt dat ‘de heropvoeding in dergelijke verblijven niet lukte.’248 Ze ver-
wijst daarbij naar de cijfers die Rikkert in 1938 keurig onder elkaar had gezet. In 
haar beoordeling van het oprichten van Asterdorp, sluit De Regt zich aan bij 
Kepplers stelling dat asociale gezinnen een manifest probleem vormden. Met de 
krotopruiming kwam, zo zegt De Regt, ‘een categorie mensen naar voren, die 
daarvoor nooit als zodanig was opgevallen, namelijk de ‘sociaal-zwakkeren’.’249 
De onderste laag uit die groep werd als ontoelaatbaren bestempeld. Die kon je 
niet op straat zetten en in een gewone woning kon je ze ook niet toelaten. Door 
de asocialen apart te zetten, werden de goede arbeidersgezinnen verlost van de 
narigheid: ‘Het ongedisciplineerde gedrag van buurtgenoten werd niet alleen als 
storend, maar ook als bedreigend ervaren. Het herinnerde aan een situatie die 
men zelf nog niet zo lang te boven was, en het gevaar daarin terug te vallen was 
niet denkbeeldig. (…) De ‘nette’ gezinnen wilden in deze nieuwe buurten wel 
gevrijwaard worden van de vestiging van gezinnen die ver onder de nieuw ge-
vormde maatstaven van ordelijkheid en netheid bleven.’250 Een opvangkamp 
voor lastige buren, dat wilden de loonarbeiders die zich spiegelden aan de mid-
denklasse, dat wilde Keppler, dat was het nut van Asterdorp volgens De Regt. 

Het is een logische redenering. Alleen is het de vraag of die groep ontoelaat-
baren in het echt wel bestond. De categorie bestond in de analyse, werd in de 
beleidsstukken en commissievergaderingen bloemrijk beschreven en iedereen 
had (en heeft) wel een beeld van zo’n onmogelijk gezin waar niemand naast wil 
wonen. Maar dat is iets anders dan een grote groep gezinnen kunnen definiëren 
op hun gedrag en vervolgens anders behandelen. Reeds bij de eerste aanzetten 
van Asterdorp zagen we Keppler zoeken naar praktische en urgente gedragingen 
waarmee hij zo’n groep kon omcirkelen. Trammelant in een blok woningen op 
het Javaplein greep hij aan als smoking gun. 

Er was echter geen manifest probleem van een wel omschreven groep die een 
aparte aanpak legitimeerde. Er was een oplossing, dat wel, een mooi construct 
dat Keppler wilde inzetten om die enorme woningbouwexercitie te complete-
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ren. Een preventief sluitstuk, een modern complex  van halfbetonnen huisjes 
waar buitenlandse politici, architecten en stedenbouwers waarderend naar op 
zouden kijken. 

Maar dan moesten er natuurlijk wel mensen in die huisjes zitten. Daarom was 
Keppler niet zo streng met de eisen van toelating. Het deed hem er eigenlijk niet 
toe wie er precies woonden. De sleutel van het succes van Asterdorp school na-
melijk in de gezinnen die juist geacht werden er niet te wonen. Paradoxaal ge-
noeg moet je het resultaat van Asterdorp niet afmeten aan de ontwikkeling van 
de gezinnen die er woonden. Niet voor niets wees Keppler eerdere kritiek op de 
hoge leegstand op het dorp van de hand door die pakweg zestig lege woningen 
in het kader te plaatsen van het grotere geheel van zo’n elfduizend gemeentewo-
ningen en zestienduizend corporatiewoningen. Door Asterdorp in de lucht te 
houden, en goed in beeld te brengen, kregen al die duizenden arbeidersgezinnen 
de boodschap mee dat ze maar boften in hun normale woningen. En dat ze er 
verstandig aan deden netjes met die woning om te gaan. 

Asterdorp was geen woonschool, geen onderdeel van een beschavingsoffen-
sief, geen heropvoedingskamp. Asterdorp was ook geen opvangkamp voor las-
tige buren zoals De Regt stelt. Nee, Asterdorp was de zak van Sinterklaas. Zoals 
kleine kinderen zich netjes gedragen om te voorkomen dat ze in die zak worden 
gestopt – het zal wel niet, maar je weet maar nooit – zo was de dreiging dat je kon 
worden overgeplaatst naar Asterdorp al voldoende om huurders in het gareel te 
houden. Het enige verschil met die immer lege zak van Sinterklaas, is dat er drie-
duizend mensen in Asterdorp hebben gewoond. Die werden eigenlijk gebruikt 
voor een hoger doel: tienduizenden arbeidersgezinnen de norm voorhouden. 
Asterdorp gaf - als beeld van een dorp vol viespeuken - aan de grote massa het 
omgekeerde voorbeeld. Iedereen wist nu hoe zich te gedragen in en om huis. 

Dat de gewenste bellen gingen rinkelen bij de naam Asterdorp, blijkt uit de 
resultaten van een klein onderzoekje dat Flipse bij de evaluatie had gevoegd. Hij 
had zijn medewerkers gevraagd om op te schrijven welke redenen mensen aan-
voerden om een woning op Asterdorp te weigeren.  

‘We zijn toch geen dieven of zoo, om achter een muur te worden opgebor-
gen.’

‘Men acht zich te goed.’
‘Men acht zich veel te goed.’
‘We zijn wel arm maar ik wil niet onder discipline staan.’
‘’t Lijkt wel of wij de grootste patsers of dronkaards zijn, dat men ons daar wil 
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plakken.’
‘Acht zich veel te goed voor de smeerpoetsenwoningen.’
‘De tucht wenst men niet. Kinderen mogen niet met brood op straat en om 

zes uur moeten ze binnen zijn: dit is onbehoorlijke inmenging.’
‘Om onder curateele te staan van Jan en alleman daar bedankt met feestelijk 

voor.’
‘Denkt er niet aan in de contrôlewoningen te gaan, tusschen al die vuilpoet-

sen.’
‘Voelt zich daar niet op de plaats; daar is het een rommeltje.’
‘Men laat zich niet over een kam scheren met het rapalje die daar hooren.’
Het schrikbeeld was effectief gevestigd. Als je het zo bekijkt was Asterdorp 

een succes. De cijfers van Rikkert doen dan niet meer ter zake. De succesvolle 
bewoning van 26 duizend251 gemeente- en corporatiewoningen, daar draaide 
het om. Door een minderheid te isoleren, heeft Keppler de grote meerderheid 
tevreden gesteld.252 

Daarbij had Keppler ook een materieel belang: hij wilde zijn mooie nieuwe 
wijken beschermen. Dat blijkt ondermeer uit een overzicht van motieven voor 
plaatsing op Asterdorp 253: 

1. ‘Het verwaarlozen van de woning’: 60 gezinnen
2. ‘Het maken van groote huurschulden’: 13 gezinnen
3. ‘Het last veroorzaken aan buren door wangedrag’: 0 gezinnen
4. ‘Speciaal toezicht vereischt’: 1 gezin.

‘Het verwaarlozen van de woning’ staat niet toevallig met stip bovenaan. Je 
hoort het Keppler en zijn mensen denken: wij bouwen de prachtigste woningen 
en die zult U, arbeider, niet vies en stuk maken. Uit de voorschriften waaraan 
bewoners moesten voldoen, proef je de moeite die het de Woningdienst kostte 
om zo iets moois in bruikleen te geven aan simpele arbeiders. Het standaard 
huurcontract van de Woningdienst uit die tijd bevatte vier pagina’s gedetailleer-
de geboden en verboden. Over de was, over het schoonmaken van de trap (elke 
dag vegen, om de dag dweilen), over de hoeveelheid meubels, over de sleutels, 
de kastplanken, de wc-pot, de ruitjes. Ook hier gold de dreiging: wie zijn wo-
ning niet volgens de instructies gebruikte en schoonmaakte, solliciteerde naar 
een enkeltje Asterdorp.
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Dit soort theoretische bespiegelingen of hogere doelstellingen, daar had 
Flipse geen oren naar. Hij maakte zich niet druk over ‘het grote verband’ waar 
Keppler graag naar verwees en beoordeelde Asterdorp op de exploitatiecijfers 
van het complex zelf. Voor hem leidden de getallenreeksen van Rikkert naar een 
dikke onvoldoende als eindcijfer. Toch trok hij de stekker niet uit Asterdorp. 
Sterker nog, na zijn daadkrachtige start stopte hij het dossier Asterdorp weer 
onder in de la. Niemand zette druk op hem om werkelijk in te grijpen, De 
Miranda had elke interesse in het onderwerp verloren en de commissie wachtte 
af. Waarom zou hij zich nog druk maken over het dorp? Flipse viel terug op al-
gemeenheden: ‘Aan het in Amsterdam gevolgde systeem van opvoeding der 
asociale gezinnen zal evenwel nog veel verbeterd kunnen worden. Dit zal dienen 
te geschieden, door menschen met veel sociaal gevoel en groote ervaring; be-
zield door een groote liefde tot de onfortuinlijke maatschappelijke schipbreuke-
lingen waaruit de asociale gezinnen zijn samengesteld.’254 

Flipse had andere zorgen aan zijn hoofd waaronder de eeuwige strijd tegen 
het scheefwonen, ofwel het te weinig huur betalen gezien de hoogte van het 
inkomen. Hij merkte al snel na zijn aanstelling dat het Rijk zich hier aanhoudend 
druk over bleef maken. Amsterdam was na gemopper uit de gemeenteraad al 
jaren geleden gestopt met het doorlichten van wijken maar het Rijk had begin 
1938 juist een grote actie ontketend om deze spilzucht te stoppen.255 Alle bewo-
ners van alle woningwetwoningen moesten hun weekinkomen opgeven. Zo 
niet, dan zou het ministerie de rijksbijdragen stopzetten. Een belangrijke opera-
tie dus. En ingrijpend. Bij de gemeentewoningen lukte het wel, daar was Flipse 
de baas. Maar het kostte hem veel moeite om de woningbouwverenigingen mee 
te krijgen. Net als hun huurders hadden zij er geen trek in, zij beschouwden het 
als een ongepaste inmenging. Pas toen Flipse de woningbouwverenigingen, en 
via hen de huurders, onder druk zette, kwamen de cijfers los. Na veel geduw en 
getrek konden alle tabellen, overzichten per wijk en welgeteld 21.710 achterlig-
gende formulieren worden opgestuurd naar de afdeling Volkshuisvesting van 
hoofdinspecteur Van der Kaa. Tussen die paperassen zaten ook 76 formulieren 
van Asterdorpers waarvan er 25 als scheefwoners konden worden aangeduid. 
Als je de verdiensten van de kinderen in de onderzochte week meetelde, kwa-
men die gezinnen dus op een totaalinkomen dat meer dan zeven keer de huur 
bedroeg. Het duurde even voor het ministerie zich door deze papierberg had 
heen gewerkt. En toen viel het resultaat – bezien vanuit Van der Kaas perspectief 
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– nog tegen ook:  ‘Het gesignaleerde euvel is niet van zoodanigen omvang, dat 
ten aanzien van de tegenwoordige huurders reeds dadelijk maatregelen moeten 
worden getroffen.’256

Terwijl Flipse formulieren verzamelde probeerde Mozes Viskoper koortsach-
tig een nieuwe vrouw te vinden. Viskoper keek vooruit. Het verdriet om de 
dood van zijn vrouw Sophie en zijn jongste zoon Jopie wilde hij achter zich la-
ten. De hoop dat hij ooit nog met zijn broer samen op het dorp kwam te wonen, 
had hij al lang laten varen. Nadat de commissie in april 1937 een groot aantal 
gezinnen had bezocht, had hij weer eens om overplaatsing gevraagd. Maar ja, hij 
was twee keer niet thuis toen de commissie onverwachts langskwam, dus die 
kans verliep. In juli 1938 ging voor Mozes Viskoper de zon weer schijnen: hij 
had een nieuwe vrouw gevonden. Direct stelde hij haar voor aan de opzichteres-
se. Het leek haar ‘een aardige, nette vrouw,’ deze Duitse dienstbode.257 Ze had-
den al trouwplannen maar er was één probleem: zij weigerde om op Asterdorp 
te komen wonen. En dus vroeg Viskoper om versneld te worden toegelaten in 
een andere woning. Terwijl de Woningdienst nog niet klaar was met dit ver-
zoek, raakte de verkering al weer uit. Ze durfde het volgens de opzichteresse 
toch niet aan met ‘een werklooze man met 5 kinderen, waarvan één idioot en 
één wat vreemd.’ Viskoper gaf niet op en bleef schrijven op advertenties uit de 
rubriek ‘vrouw zoekt man’. Gegadigden genoeg, maar niemand wilde hier in het 
dorp wonen, verzuchtte hij tegen de opzichteresse. November kwam dan einde-
lijk de Subcommissie weer langs. ‘Hoewel niet alles in orde is, houdt men reke-
ning met de omstandigheid dat Viskoper alleen alles in orde moet houden; mag 
overgeplaatst worden,’ schreef de opzichteresse in haar dagboek. Het kwam er 
echter nog steeds niet van; er waren domweg te weinig grote woningen in de 
aanbieding. Flipse vroeg en kreeg nu toestemming van de wethouder om het 
gezin Viskoper met voorrang te mogen plaatsen in een grote woning.258 Maar 
zelfs met voorrang duurde het en duurde het. 

Intussen klaagde Viskoper tegen de opzichteresse dat hij maar niet kon slagen 
met een vrouw. In mei had hij echter beet. ‘Viskoper heeft weer “kennis”. Hij 
hoopt dat dit een “blijvertje” zal zijn,’ schreef de opzichteresse die meer en meer 
begaan was met zijn lot. Helaas, in juni moest ze noteren dat ook deze verkering 
uit was. Twee maanden later, in augustus 1939, was het weer raak. Ditmaal, zo 
zou blijken, was het wèl een blijvertje: ‘Viskoper heeft weer een beminde. Hij 
zegt over drie weken te gaan trouwen. Het is een Duitsche juffrouw uit 
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Hamburg. Tot nu toe heeft hij niets anders van haar gezien dan een foto, maar 
dat durft hij zoo wel aan. Wel zou hij graag een andere woning willen hebben.’ 
Vier dagen later was ook de woning geregeld, met dank aan de voorrangspositie. 
‘Verheugd komt Viskoper vertellen, dat hij een oproeping heeft gekregen. 
Nieuw adres: Tugelaweg 1021. Hij is erg blij en vast overtuigd, dat er nu betere 
tijden voor hem zullen aanbreken. Het zij zoo!’
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12. HET BITTERE SLOT

Asterdorp liep leeg. Viskoper was vertrokken, ook Raat ging, Janbroers ging, 
opa Kruimel was terug gekeerd naar de Koestraat, Lamberts was al weg. Muller 
ja, die woonde er nog, net als een handjevol andere gezinnen. De instroom was 
intussen minimaal, er druppelde sporadisch nog iemand binnen. Vier nieuwe 
gezinnen in 1938, twee in 1939, nul in 1940. Mensen vertrokken uit zichzelf 
maar de versoepelde houding van de Subcommissie II hielp ook een handje. 
Sneller dan voorheen kregen bewoners toestemming om naar een normale ge-
meentewoning te verhuizen. Het leek wel of de notabelen eindelijk oog hadden 
gekregen voor de beoordelingen die de opzichteresse had gemaakt van de gezin-
nen. Zo kreeg de familie De Haan, die al vier jaar op het dorp woonde, begin 
1939 plotseling toestemming te vertrekken terwijl de opzichteresse al in 1936 
genoteerd had nooit last te hebben met dit gezin: ’Knappe bewoning; aardige 
kinderen.’259 Of neem nu het echtpaar Burrichter met drie kinderen. Zij woon-
den vanaf 1935 zonder aanwijsbare reden op Asterdorp. ‘Bewoning netjes,’ rap-
porteerde de opzichteresse direct. En een jaar later: ‘Nooit eenige last; bemoeien 
zich weinig met buren.’ Ook dit gezin kreeg pas begin 1939 permissie tot ver-
huizen. ‘Zij zijn zóó blij met hun nieuwe huis en beloven alles goed in orde te 
zullen maken en houden. Woning wordt netjes achtergelaten en alle sleutels 
ingeleverd.’260

In mei 1940 brak de oorlog uit. Vanaf dat moment kreeg de Duitse bezetter 
greep op het overheidsapparaat. Al snel viel het oog van de bezetter op 
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Asterdorp. Voor Flipse was dat een streep door de rekening, hij legde namelijk 
net de laatste hand aan een brief aan de wethouder waarin hij voorstelde 
Asterdorp te verbouwen tot een gewone woonwijk. Eindelijk had hij zijn plan-
nen uit 1937 omgezet in een concreet voorstel. Het liep anders. In september 
1940 kreeg hij van de Duitsers de opdracht om Asterdorp helemaal leeg te ma-
ken zodat er Rotterdamse vluchtelingen in konden worden opgevangen. Het 
bombardement op Rotterdam had grote groepen inwoners dakloos gemaakt en 
vooral voor de gezinnen uit de oude arbeiderswijken was nog steeds geen goede 
opvang geregeld. De winter naderde en er moest iets gebeuren. Naast opvang bij 
gezinnen elders was het vrijwel leegstaande Asterdorp een logische opvanglo-
katie. Flipse plaatste in oktober 1940 nog enkele gezinnen over naar het 
Zeeburgerdorp, zo kwam er genoeg plaats vrij voor de Rotterdammers. Meer 
dan genoeg zelfs. Eind 1940 woonden er nog zeven oorspronkelijke Asterdorpse 
families, zij deelden het dorp met 69 Rotterdamse gezinnen. De clubjes, de op-
zichteresse, de conciërge, de crèche bij het washuis, ze waren intussen allemaal 
verdwenen. Wat was gebleven waren de muur, de ligging achteraf en die eeuwi-
ge vochtoverlast. De Asterdorpers waren het gewend, de Rotterdammers niet. 
In december verschenen in de pers kritische artikelen over de kwaliteit van de 
opvang. De Telegraaf was genuanceerd, Het Volk gematigd maar vooral Het 
Nationale Dagblad gaf ruim baan aan de klagende Rotterdammers. ‘Hartewensch 
van het “Asterdorp”: Weg uit dezen rommel!’261 kopte de NSB-krant, die graag 
berichtte over gestuntel van Nederlandse ambtenaren waarna Duitse instanties 
het zaakje weer recht konden trekken. Een bewoner verzuchtte tegen de verslag-
gever het gevoel te hebben te zijn ‘gedeporteerd, of wegens een misdaad opge-
sloten in een sombere vesting.’ Hij had meer te klagen: ‘Moet u zien: het water 
druipt langs de muren, zoodat de bedden kletsnat worden. Onder de vloeren 
staat 40 à 45 cm. water. De kleren in de kasten schimmelen door de vochtig-
heid.’ Aangespoord door de NSB-krant zochten de bewoners hulp bij de bezet-
ter en dat hielp: de Beauftragte262 (hoogste Duitse beambte in Amsterdam) 
kwam poolshoogte nemen en verbaasde zich over de ‘koeienstallen’ waarin de 
Rotterdammers moesten wonen. In het verslag dat hij daarna opstelde bleef er 
weinig van het dorp over: het stonk in het dorp naar vuilnis, het leek wel een 
moeras. Eigenlijk gaf het hele dorp de indruk van ‘een Marokkaans dorp, geen 
wonder want het is door een Joodse architect ontworpen. Het geheel lijkt wel 
een gevangenis.’263 

De Duitsers keurden het dorp af, niemand mocht er nog wonen, en Flipse 
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kreeg de opdracht het hele dorp te ontruimen. Zo geschiedde. In maart 1941 
verliet het laatste ontoelaatbare gezin Asterdorp, in de zomer van dat jaar keer-
den ook de laatste Rotterdammers terug naar Overschie, waar een nooddorp 
was verrezen.

Asterdorp was leeg. Nu zou de burgemeester 264 zich eindelijk kunnen buigen 
over het doorwrochte voorstel dat Flipse al sinds het begin van de oorlog klaar 
had liggen. Hij diende het augustus 1941 in bij zijn nieuwe wethouder, de NSB-
er Neiszen 265. Drie jaar had hij hier met tussenpozen aan gewerkt; nu moest het 
echt gebeuren. Op zich, zo redeneerde Flipse, deed Amsterdam er verstandig aan 
een klein complex te behouden voor asocialen, want er bestond wel degelijk een 
probleem: ‘De bevolking der asociale gezinnen laat zich kennen als een wereld 
van degeneratie, van biologische en maatschappelijke onvolwaardigheid, als een 
kweekplaats van a- en antisociale elementen, die in haar verscheidenheid een 
vergelijking toelaat met die der crimineelen.’ Forse woorden, daar had Keppler 
nog een puntje aan kunnen zuigen. Tegelijk moest de omvang van de doelgroep 
niet worden overschat, dat hadden de cijfers van Rikkert hem duidelijk gemaakt. 
Daar kwam nog bij dat Flipse niet langer een vermenging wilde van de ‘harde 
kern’-asocialen met sociaal zwakke gezinnen. Dat zou vooral slecht zijn voor de 
kinderen uit de sociaal zwakkere gezinnen, die dan beïnvloed werden door de 
kinderen uit de asociale gezinnen. Hij had op Asterdorp gezien hoe dat mis liep: 
‘De practijk wijst uit, dat zij geen omgang hebben met andere kinderen uit nor-
male gezinnen. Op school zitten ze bij elkaar, op straat spelen ze met elkaar, zij 
groeien op als onmaatschappelijk en het moeten al heel sterke naturen zijn, als 
zij zich boven het milieu zullen uitwerken. Dezen komen dan ook maar spora-
disch voor.’ Al met al concludeerde Flipse dat Zeeburgerdorp volstond voor de 
opvang van asocialen. Asterdorp kon dan worden verbouwd tot een gewone 
woonwijk. Hij had bij het ministerie al gepolst hoe zij daar aankeken tegenover 
financiële steun voor een ingrijpende verbouwing. De wethouder kon gerust 
zijn: de helft van de kosten zou het Rijk voor zijn rekening nemen. Tuintjes zou-
den er komen, forse openingen in de muur, schuine daken met vrolijke rode 
dakpannen, winkeltjes ook, al die tussenmuren achter de woningen moesten 
natuurlijk ook weg en verder had Flipse al een nieuwe naam in gedachte. 
Tuindorp Tolhuis, dat leek hem wel wat. De gemiddelde huur zou omhoog gaan 
van f. 3,30 naar f. 4,20 per week, dat was fors voor een woning op een industrie-
terrein maar het leek hem realistisch. De jaarlijkse kosten voor de gemeente zou-
den op deze manier worden teruggebracht van f. 35.700 naar f. 19.400. 
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Uiteraard zou het vochtprobleem nu ook echt worden aangepakt. Er was een 
drainagesysteem bedacht met afwatering in het Buiksloterkanaal. 

Het plan had louter voordelen. Des te frustrerender was het voor Flipse dat 
hij geen toestemming kreeg. Ambtenaren op het ministerie zetten hem in de 
wachtstand en zijn nieuwe wethouder gaf geen antwoord. Die stuurde hem in 
plaats daarvan een paar vragen, een eerste kennismaking voor de Woningdienst 
met de agenda van de bezetter. ‘Hierbij verzoek ik U mij – liefst eenigszins spoe-
dig – te willen mededeelen: a) het aantal Joodsche gezinnen, thans wonende in 
een gemeentewoning; b) het aantal Joodsche gezinnen, bewonende een garan-
tie-woning van een woningbouwvereeniging; c) het percentage Joodsche gezin-
nen van het totaal der gezinnen, wonende in woningen sub a) en b).’266 Flipse 
schoof deze vragen door naar Rikkert, de man van de cijfers immers, maar die 
trok direct een streep. Hier werkte hij niet aan mee. Flipse op zijn beurt probeer-
de de beantwoording te vertragen, wees erop dat het veel uitzoekwerk was, dat 
hiervoor extra ambtenaren moesten worden ingeschakeld en dat hier zeker 
1500 gulden mee gemoeid was. De tactiek werkte maar even. De wethouder 
regelde het geld 267 en zeven maanden later lagen de cijfers op het stadhuis.  

1941 was het jaar waarin de Woningdienst geleidelijk werd ingeschakeld in 
de Jodenvervolging. Het registeren van Joodse bewoners was een eerste stap. 
1941 was ook het jaar waarin de man stierf die zich niet liet leiden door voor-
schriften maar rücksichtslos door idealen: Arie Keppler. Sinds zijn gedwongen 
vertrek had hij zich min of meer opgesloten in zijn woning aan de Stadionweg. 
Eén keertje nog, in 1939, was hij afgereisd naar een conferentie in Maastricht 
waar zijn vriend Bakker Schut sprak over gezondheidszorg en stedenbouw. 
Kepplers ziekte en zijn wrok zaten hem in de weg. Daarnaast brak hem op dat hij 
buiten zijn werk niets had. Er was maar één Arie Keppler en die was volkomen 
vergroeid met zijn werk. Vanaf zijn studietijd was hij volop bezig geweest met 
volkshuisvesting, overdag als ambtenaar, ’s avonds als bestuurder van woning-
bouwverenigingen, in de weekenden als adviseur van Wibaut en als bezoeker 
van congressen, in zijn overige avonden als docent Volkshuisvesting en 
Stedenbouw op de Volksuniversiteit en lid van comités voor volkshuisvesting, 
in zijn vakanties als schrijver van talloze brochures over volkshuisvesting, en als 
hij tijd over had las hij Duitse en Engelse boeken over volkshuisvesting. Op zijn 
directiekamer had hij zelfs een klein bibliotheekje aangelegd waarin hij alle be-
langrijke boeken op dit terrein vanaf 1900 had verzameld. Een mooi biblio-
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theekje dat hij had achtergelaten voor Flipse.268 
Ook zijn brieven werden spaarzaam. In 1937 of 1938 deed hij aan een oude 

vriend een veelzeggende ontboezeming.269 Het onderwerp was, inderdaad, de 
verbetering van de volkshuisvesting. ‘Zoodra men met dat vraagstuk in aanra-
king komt, laat dit iemand niet meer los. Wat Pierson, Goeman Borgesius en 
Cort van der Linden hebben gedaan, mogen wij nimmer vergeten. Mijn leer-
meester Pekelharing in Delft bracht dat reeds in 1901 en 1902 ons aan het ver-
stand. Ik heb getracht in hun geest te werken. Mijn werk had beter tactvoller 
kunnen zijn.’ Met zijn studievriend en Haagse evenknie Pieter Bakker Schut 
heeft Keppler nog lang gecorrespondeerd. Vlak voor Kerstmis 1940 ontving hij 
een laatste brief van hem. Bakker Schut verontschuldigde zich dat hij het te druk 
om langs te komen. Hij hoopte in januari even ‘over te wippen.’ ‘De geschiede-
nis herhaalt zich,’ schreef Bakker Schut, ‘ik zit nu te pennen aan een rapport om 
te betoogen dat we een woningnood-periode krijgen, die minstens even erg is 
als 1918-1921 en dat er dus maar gebouwd moet worden. Of ’t veel zal uitwer-
ken betwijfel ik. En daarvoor hebben we nu dertig jaar gezwoegd!’. Op 3 april 
1941 overleed Arie Keppler, 64 jaar oud.270 

Ook zijn tegenspeler Monne de Miranda, de man wiens naam niet genoemd 
mocht worden in huize Keppler,271 kende eind jaren dertig een zware periode. In 
1939 kwam er een abrupt einde aan zijn wethouderschap door een felle hetze in 
De Telegraaf.272 Hij werd beschuldigd van corruptie, zou met erfpachtcontracten 
hebben gesjoemeld. Weken achtereen trok de krant alle registers open. 
Onverwacht stortte De Miranda compleet in. Hij schreef een suïcidale brief273 
die zijn dochter Flora deed ingrijpen: De Miranda werd opgenomen in een psy-
chiatrische kliniek in Gelderland. Het zou maanden  duren voor hij weer bij zin-
nen was. Intussen onderzocht een commissie van de gemeenteraad de 
beschuldigingen. Het eindrapport was duidelijk: De Miranda trof geen blaam. Er 
was misschien ambtelijk slordig gehandeld maar van corruptie was zeker geen 
sprake. De S.D.A.P. reageerde op de hele affaire met de lompe lef waar politieke 
partijen wel vaker last van hebben als iemand op zijn rug ligt. Ze gaven hem na 
zijn genezing een trap na. Terugkomen in de politiek was uitgesloten. 

Het feit dat De Miranda zo weinig vrienden in de politiek had, hing vermoe-
delijke samen met het feit dat hij buiten de politiek zoveel vijanden had. Anders 
dan Wibaut of andere politici, wist hij bij groepen Amsterdammers aversie en 
ook agressie op te wekken. Het meest pijnlijke voorbeeld van die agressie was 
wel de aanslag op zijn woning in mei 1934. Twee avonden achter elkaar werd 



134

zijn huis beschoten, de schade bleef beperkt tot gebroken ramen maar de schrik 
was enorm. Geen wonder want de kogels lagen in de kinderkamer.274 Zelf dacht 
hij aan antisemitisme als motief275 maar het lijkt aannemelijker dat de (nooit ge-
vonden) dader een combinatie van motieven had. Voor grote groepen arbeiders 
was De Miranda immers een verrader, een-van-ons die over was gelopen naar de 
elite. En andersom werd hij binnen de bestuurlijke elite van Amsterdam met de 
nek aangekeken. Een diamantbewerker met een grote bek, daar hadden ze het in 
de hogere kringen niet zo op. 

Naast deze standenkwestie had De Miranda ook twee onderwerpen in zijn 
portefeuille die veel kwaad bloed zetten. Ten eerste het creëren van werk voor de 
tienduizenden werklozen in deze crisisjaren. Veel werklozen die verplicht wer-
den om jarenlang mee te scheppen bij de aanleg van het Amsterdamse Bos, na-
men dat De Miranda bijna persoonlijk kwalijk. Ten tweede propageerde hij een 
socialistische levensmiddelenpolitiek: gemeentewinkels moesten de prijs van 
melk, vis en brood naar beneden duwen. Het spreekt voor zich dat hij daarmee 
de klassieke middenstand tegen zich in het harnas joeg. 

In 1940 herpakte De Miranda zich weer en zette zich aan het schrijven. Hij 
schreef een verweerschrift tegen alle aantijgingen die hem zijn positie in de 
S.D.A.P. hadden gekost (‘Pro Domo’ getiteld) en was ook druk doende met een 
boek over de geschiedenis van de sociaaldemocratische politiek in Amsterdam. 
Dat werk werd bruut onderbroken. Juli 1942 werd hij thuis door agenten van de 
Duitse Sicherheitsdienst gearresteerd. Hij had gereisd en dat was hem, als Jood, 
niet toegestaan. Na enkele maanden detentie in Amsterdam werd hij eind okto-
ber overgebracht naar kamp Amersfoort. Hij werd ingedeeld in het 
Judenkommando, een groep gedetineerde Joden die zwaar lichamelijk werk 
moesten verrichten. Daar is hij door de Duitsers – als een prooidier – overgedra-
gen aan enkele Nederlandse gevangenen die de Duitsers bijstonden. Deze voor-
malige verzetsstrijders bleken het  specifiek op De Miranda te hebben gemunt: 
in tien dagen sloegen ze hem dood.276 Wederom is er nooit uitsluitsel gekomen 
over de precieze motieven, al lijkt het duidelijk dat klassenhaat een belangrijke 
rol speelde. Een getuige verklaarde na de oorlog dat een van de Nederlandse da-
ders uitriep: ‘Hij heeft de arbeiders altijd aangevoerd; nu zullen we hem eens 
aanvoeren.’277 Een medegevangene vertelde vijf jaar later: ‘Ik weet dat er stem-
ming in het kamp bestond voor den komst van De Miranda. Ieder transport dat 
binnenkwam werd er door de medegevangenen gevraagd of De Miranda er bij 
was. Een en ander vond zijn oorzaak dat de Amsterdamsche medegevangenen 
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op De Miranda gebrand waren, zulks naar aanleiding van zijn beleid toen hij 
wethouder van Amsterdam was.’278 

De Miranda stierf op 3 november 1942, 67 jaar oud.279 

Eerder dat jaar, op 25 februari, werden de verbouwingsplannen voor 
Asterdorp wederom doorkruist door de bezetter. Het dorp moest nu tijdelijk 
gaan dienen om ‘nader te bepalen gezinnen’ onder te brengen, de eerdere afkeu-
ring van het dorp als woonwijk deed niet meer ter zake.280 Boven het con-
cept-besluit uit maart 1942 stond het minder omfloerst: ‘Inrichten 
woningcomplex aan den Blauwe Distelweg (voormalig Asterdorp) voor huis-
vesting van Joodsche gezinnen.’ De Duitsers hadden hun oog op Asterdorp la-
ten vallen om logistieke redenen. Zij wilden als eersten de Duitse Joden die vóór 
de oorlog naar Nederland waren gevlucht, concentreren, bij voorkeur in kamp 
Westerbork. Dat sloot immers aan bij bestaand beleid. In het barakkenkamp bij 
Westerbork had de Nederlandse regering namelijk al circa 750 Duitse Joden ge-
huisvest. De Duitsers besloten het kamp nu fors uit te breiden en te omheinen. 
Maar dan nog was de capaciteit in het voorjaar van 1942 te beperkt. Zolang 
Westerbork niet kon functioneren als doorgangskamp (de eerste transporten 
naar de vernietigingskampen in Polen zouden pas in juli 1942 plaatsvinden) 
was Asterdorp een nuttige aanvulling, een overloop.281 Voor Flipse ontstond nu 
een probleem dat hij aan zijn wethouder voorlegde. Asterdorp was volgens de 
rijksregels gebouwd voor arme gezinnen en nu moest hij daar Duits-Joodse ge-
zinnen plaatsen waarvan hij de inkomsten niet kon controleren. ‘De welstand 
der Joodsche gezinnen, die in het Asterdorp gehuisvest zullen worden, is nog 
niet bekend, evenmin als de huur, welke deze gezinnen zullen kunnen of moe-
ten betalen.’282 Zal het ministerie straks nog wel de jaarlijkse rijksbijdrage van f. 
4.900 betalen? Dat was de centrale vraag. Hij stuurde zijn adjudant ir. Van 
Marlen op de Duitse autoriteiten af om de dreiging van scheefwonen af te wen-
den. Van Marlen schreef op 24 april283 aan Wörlein (de ondergeschikte van Aus 
der Fünten,284 tevens de man die alle zaken met de Woningdienst regelde) dat 
hij er niets voor voelde om de gewone huur van gemiddeld f. 3,30 te vragen. Dan 
bleef er zo’n 40 duizend gulden schuld over voor Rijk en gemeente, berekende 
Van Marlen. Beter was het de woningen in Asterdorp geheel kostendekkend te 
verhuren (f. 7,35 gemiddeld) of een marktconforme huur te vragen (f. 4,20 ge-
middeld). Dat laatste had zijn voorkeur. Tot verbazing van Van Marlen deed het 



136

er Wörlein niet toe. Hij liet Van Marlen al snel weten dat hij ‘de vaststelling van 
de huurprijzen aan de Woningdienst wenscht over te laten.’285

Begin mei waren de meeste woningen weer klaar voor verhuur. De 
Woningdienst had ze minimaal opgelapt, ze waren teruggebracht tot de staat 
waarin ze verkeerden toen de Rotterdamse evacués waren vertrokken. Op 7 mei 
leidde Van Marlen een delegatie van de Joodse Raad286 rond. Wat vonden zij van 
Asterdorp? De leden van de Raad uitten in het verslag van het bezoek ernstige 
zorgen over het wonen in dat dorp. De poort zou worden afgesloten met een 
hek, zo voorspelde Van Marlen, en de Joodse Raad vroeg zich af hoe het dan 
moest met de boodschappen en met de huur? De Raad bepleitte een open dorp: 
‘Is de onderbrenging eenvoudig een verhuring aan ge-evacueerden, en mogen 
deze menschen het dorp verlaten om hun dagelijkschen werkzaamheden te vol-
brengen, dan is onderbrenging niet funest.’ Bovendien konden de bewoners dan 
zelf de huur betalen, een optie die de Joodse Raad verkoos. Al snel zou blijken 
dat er van een hek en een afsluiting geen sprake zou zijn, de bewoners konden de 
woningen gewoon huren. 

Flipse stelde nu voor om de huren met zo’n 25% tot 30% te verhogen: wo-
ningen met een huur van f. 3,50 deden voortaan f. 4,60 per week, f. 3,- werd f. 
3,75.287 Het clubgebouw, het badhuis en het washuis, de algemene ruimten dus 
die voorheen uit de huren van de woningen werden betaald, moest de Joodse 
Raad voortaan huren voor f. 1.800,- per jaar. Dat vond Flipse logisch want de 
Joodse Raad was ‘belast met het onderbrengen van deze gezinnen.’288 Er was nog 
één probleem: er gold een algeheel  verbod op huurverhogingen. Alle huren wa-
ren door het ministerie bevroren op het niveau van 10 mei 1940. ‘In verband 
met de gewijzigde bestemming van het complex’ werd voor Asterdorp een uit-
zondering gemaakt. Alleen de afdeling financiën op het stadhuis protesteerde 
nog even. ‘Het wil mij voorkomen dat het gewenscht is zekerheid te verkrijgen 
omtrent de vraag of het Rijk ook bij deze wijze van verhuring zijn gebruikelijke 
bijdrage blijft betalen.’ Uiteindelijk gaf de hoogste Haagse ambtenaar, secreta-
ris-generaal Frederiks hiervoor het groene licht. 

Eind mei 1942 arriveerden de eerste Duitse Joden (volgens de Duitsers wa-
ren dat statenloze Joden). Binnen enkele maanden was het dorp voor driekwart 
vol. Veel van deze gezinnen woonden voordien op kamers en hadden nauwe-
lijks meubels. De Joodse Raad voorzag de armsten van huisraad. De nieuwe 
huurders werden door de Woningdienst als gewone huurders behandeld. De 
borg van f. 10,- werd geïnd, klachten werden verholpen, ze werden erop gewe-
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zen dat jongetjes en meisjes aparte slaapkamers moesten hebben, de huur werd 
elke week opgehaald. Eind 1942 waren de meesten van de 154 Duitse Joden 
weer vertrokken uit Asterdorp, merendeels naar Westerbork. Hun plaatsen, en 
ook de nog niet verhuurde woningen, werden vanaf januari 1943 ingenomen 
door een andere groep Joden, vooral uit Amsterdam afkomstig. Het betrof 150 
Joden die verbonden waren aan de Joodse Raad. Zij waren allemaal tijdelijk vrij-
gesteld van deportatie. 

Simon Waterman was een van die bewoners. In februari 1943 belandde hij, 
twaalf jaar oud, met zijn ouders op Asterdorp 58. ‘We zijn van de Rijnstraat naar 
Asterdorp verhuisd. Er waren een paar winkeltjes, een slager, een groenteboer, 
een levensmiddelenwinkel. We speelden op straat. Ik was vooral vaak bij mijn 
buurmeisje, Rosa Vorsänger heette ze. Boven de poort was een klaslokaaltje, 
daar ging ik naar school. Dat lokaaltje werd voor van alles gebruikt. Onder meer 
voor mijn kerkelijke meerderjarigheid, als je dertien werd moest je bar mitswa 
doen. Er was een Duitse rabbijn in het dorp die dat heeft geleid. Het hele dorp 
was toen uitgelopen, ik kreeg allemaal kleine kadootjes van iedereen. Het was 
maart 1943, ik was misschien wel een van de laatste jongens in Amsterdam die 
bar mitswa werd! De zoon van de rabbijn vond het niets omdat wij niet ortho-
dox waren, die noemde ons spekjoden. Toen heb ik hem gepakt, we rolden in 
onze nette kleren over de straat. Ik was nogal vechtlustig, geloof ik. ’s Avonds 
keken we naar de luchtaanvallen. Zoeklichten, vuurwerk, interessant vond ik 
dat. Mijn moeder vond dat erg vervelend, dan stonden mijn vader en ik in de 
deuropening te kijken naar de lucht. Mijn moeder zei een keer: vanavond blijven 
jullie binnen. Dat deden we en toen kwam er een geweldige klap, een granaat-
scherf stak in de deur. Precies op de plek waar ik anders gestaan had. 

Het ‘weghalen’ gebeurde altijd ‘s nachts. De familie Vorsänger was ook plot-
seling weg. Ik ging ’s ochtends dat meiske halen, keek naar binnen, zag dat de 
borden op tafel stonden, voedsel er nog op. Kennelijk waren ze in het donker 
weggehaald. Geruisloos. Zij heetten Vorsänger, met een V dus. En wij waren de 
W. Toen dat gezin was verdwenen, wisten wij dat we pleite moesten. Maar hoe 
we nou weg zijn gegaan… ? We kwamen op de Ranonkelkade terecht bij een 
ex-medewerker van mijn vader, die heeft ons veertien dagen gehuisvest en van 
daaruit ben ik naar een onderduikadres in Limburg vertrokken. Ik ben nooit 
meer terug geweest op Asterdorp en dat wil ik ook niet. Dan kan ik niet. 
Asterdorp betekent dat ik me anders ging voelen dan andere mensen. Daarvoor 
was ik natuurlijk ook Joods maar niet anders. Daar wel.’
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Asterdorp werd niet permanent bewaakt maar was wel omgeven door Duitse 
soldaten en afweergeschut. Aan de overzijde van het kanaal dat langs de 
Distelweg liep, lagen de Fokker-fabrieken, een favoriet doelwit voor Engelse 
bommenwerpers. Begin 1943 gebruikte Rikkert (het hoofd van de afdeling sta-
tistiek die ervoor paste om zijn statistische kennis in te zetten bij het vervolgen 
van Joden) zijn hiërarchische positie voor verzetsdoeleinden. Hij beval Nico 
Swaager, de fotograaf in dienst van de Woningdienst, om foto’s te maken van de 
Fokker-fabrieken, de omgeving, de camouflage. Swaager sputterde nog tegen 
maar Rikkert duldde geen tegenspraak van zijn ondergeschikte. Swaager moest 
niet bang zijn. Als dienstfotograaf riep hij geen verdenkingen op wanneer hij 
foto’s maakte van de buitenzijde van Asterdorp, dat had hij immers al zo vaak 
gedaan. Hij hoefde alleen maar zijn camera af en toe de andere kant op te richten. 
Rikkert, zelf een verdienstelijk amateurfotograaf, speelde de foto’s via het verzet 
door aan de Engelsen. Na enkele mislukte pogingen werden de Fokker-fabrieken 
in juli 1943 succesvol gebombardeerd. Oktober 1943 werd Rikkert gearresteerd 
door de Sichterheitspolizei. Niet vanwege zijn gesmokkelde foto’s, wel omdat 
hij bij een controle in het bezit bleek van een wapen en verzetskrantjes. Hij werd 
afgevoerd naar kamp Vught. In juni 1945 is hij door de Amerikanen bevrijd uit 
een gevangenis in Duisburg. 

In Asterdorp werd het begin mei 1943 stiller en stiller. Steeds meer gezinnen 
slaagden erin onder te duiken, anderen werden afgevoerd naar Westerbork of 
verplicht te verhuizen naar de Transvaalbuurt, die andere wijk vol gemeentewo-
ningen waar Joden geconcentreerd werden. Eind mei 1943 meldde Wörlein aan 
de gemeente dat Asterdorp weer vrij werd gegeven. Hij had het dorp niet meer 
nodig.289 

In de Transvaalbuurt bezat de Woningdienst circa 1800 woningen, inclusief 
het voormalige bezit van de Joodse woningbouwvereniging Handwerkers 
Vriendenkring. De zeshonderd woningen van deze corporatie waren in het be-
gin van de oorlog al overgedragen aan Woningdienst. In de loop van 1942 had-
den de Duitsers de hele Transvaalbuurt aangewezen als concentratiewijk voor 
Joden. Een soort getto, zij het dat deze wijk, net als de oude Jodenbuurt, 
Asterdorp en de Rivierenbuurt, niet permanent was afgesloten van de rest van 
de stad. Wel was de Transvaalbuurt een makkelijk te isoleren wijk (dat deden de 
Duitsers ook bij razzia’s) en bovendien: er woonden al heel veel Joodse gezin-
nen. Telkens als een woning leeg kwam, moest deze worden verhuurd aan een 
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Joods gezin dat de Duitsers aanwezen. Het vraagstuk dat zich in het klein in 
Asterdorp afspeelde, lag nu in hoofdletters op tafel bij de Woningdienst. Bijna 
tweeduizend woningen in de Transvaalbuurt moesten aan Joden worden ver-
huurd; hoe verhield zich dat tot de regels? Die aangewezen gezinnen zouden ‘bij 
toetsing aan de tot nu toe geldende normen uit hoofde van hun inkomen’290 
misschien niet voor een gemeentewoning in de Transvaalbuurt in aanmerking 
komen. Ofwel: er zouden Joden met een te hoog inkomen tussen kunnen zitten. 
Scheefwonende Joden dus. En dat zou moeilijkheden geven ‘bij het declareeren 
van de Rijksbijdrage.’291 De zorgen van de Woningdienst waren onterecht. Alle 
Joden waren namelijk eerder in 1942 reeds  gedwongen hun geld en bezittingen 
(op f. 250,- na) in te leveren bij de bank Lippmann, Rosenthal & Co. Dat geroof-
de geld gebruikten de Duitse bezetter èn de Nederlandse overheid vervolgens 
om de kosten van de vervolging te betalen. 

Flipse wist dat niet - of wilde dat niet weten - en stuurde wederom Van 
Marlen op pad met de opdracht het probleem rond de declaratie van de rijksbij-
drage op te lossen. Wörlein sloeg Van Marlen nu over. Daar hoefde hij immers 
niet op te rekenen, die vond dat intern geneuzel. Hij legde het dilemma van de 
scheefwonende Joden direct voor aan secretaris-generaal Frederiks van 
Binnenlandse Zaken, bij gebrek aan regering was dat de hoogste in rang in Den 
Haag. Opgelucht kon Flipse een paar dagen later aan zijn wethouder melden dat 
de lucht was geklaard. Van Marlen had namelijk de Asterdorpvariant van stal 
gehaald: ‘Overeengekomen werd de commercieele huur of zoo deze te hoog zou 
zijn, de markthuur te vragen van de gezinnen, die aangewezen zullen worden 
voor de gemeentewoningen.’292 De huren in de Transvaalbuurt werden nu over 
een brede linie naar het niveau van markthuren en soms zelfs commerciële hu-
ren getild. Dat zou de kans op scheefwonen aanmerkelijk verkleinen. Plus 20%, 
plus 25% plus 30%, de huurverhogingen varieerden. In een terugblik op de acti-
viteiten van de Joodse Raad schreven voormalige medewerkers van die organi-
satie na de oorlog: ‘Er deed zich een bijkomstig verschijnsel voor, en wel een 
enorme prijsstijging van woninghuur.’293 

Toen in het najaar van 1943 de getto-periode ten einde liep – op de onderdui-
kers na waren alle Joden uit Amsterdam verdwenen - deed zich een omgekeerd 
probleem voor: de huren waren nu te hoog voor de oorspronkelijke doelgroep 
van arme arbeiders. De gedwongen verhuring aan Joden was voorbij, de 
Woningdienst was weer baas over het eigen bezit, het zou van logica getuigen de 
huren weer te verlagen. Flipse vroeg aan zijn wethouder echter toestemming om 
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de verhoogde huren ‘ook voor ariërs’ te mogen handhaven. De woningmarkt liet 
dat toe want er was weinig vraag naar goedkope woningen.294 Enkele maanden 
later stuurde Flipse de lijsten met de verhoogde huren naar het ministerie. 
‘Betreffende commercieele huren gemeentewoningen’ stond boven het ant-
woord van secretaris-generaal Frederiks. De inhoud van de brief was nauwelijks 
langer: ‘Met de vermelde huren kan ik mij vereenigen.’295

Tot ongeveer het jaar 2000 waren de huren van gemeentewoningen waar 
destijds Joden gedwongen naar toe verhuisden, een slag hoger dan van vergelijk-
bare woningen elders in de buurt.296 Het was een financieel naschokje uit de oor-
log, een langetermijneffect van de gemeentelijke angst voor scheefwonen. Die 
angst zat diep, anders valt het optreden van Flipse niet te verklaren. Waarom liet 
hij Joodse gezinnen, waarvan hij wist dat deze vervolgd werden, vernederd en 
opgejaagd, naar Duitsland gestuurd en wie weet wat er verder nog met ze zou 
gebeuren, waarom liet hij hen een extra hoge huur betalen in Asterdorp en de 
Transvaalbuurt? 

Niet omdat de Duitsers hier op aandrongen. Het interesseerde de bezetter 
niets. 

Niet omdat antisemitisme binnen het ambtelijk apparaat de boventoon voer-
de. Daar is – zeker bij de beslissers Flipse en Van Marlen – geen spoor van te be-
kennen. Was het dan omdat de regels het zo voorschreven? Ook niet. Formeel 
had de Woningdienst het risico kunnen nemen de rijksbijdragen mis te lopen. 
Dat zou een legitieme keuze zijn geweest. Alleen kwam die gedachte bij geen 
enkele ambtenaar op. Nu is dat misschien verrassend, toen dat was dat verklaar-
baar. Het was letterlijk ondenkbaar dat ambtenaren van de Woningdienst, de-
cennia lang getraind in het binnenhalen van bijdragen van het Rijk, en 
daarbovenop nog eens geschoold in het categoriseren van bewoners, bewust af 
zouden zien van die bijdrage. 

Maar was er dan geen moreel kompas bij de betrokken ambtenaren zelf, zoals 
bij Rikkert die een streep trok? 

Rikkert was een uitzondering. Flipse was de regel. 
Tegelijk toonde Flipse wel degelijk morele betrokkenheid bij de positie waarin 

Joden verkeerden. Dat uitte zich in empathie jegens Joodse huurders in de knel. 
Een huurster in Noord die last had van een Duitse soldaat, een slager in Betondorp 
die financieel knel zat toen hij zijn winkel niet meer mocht uitbaten: Flipse stond 
ze bij met praktische oplossingen. Maar zodra het om ‘de Joden’ als anonieme 
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groep ging, was er geen empathie, geen antipathie of sympathie. Dan heerste de 
apathie. Flipse en Van Marlen stonden niet alleen in hun apathie tegenover de 
groep en hun empathie jegens het individu. Vele ambtenaren hebben een Joodse 
bekende geholpen, weinigen de talloos onbekenden. Het was de standaardinstel-
ling van de ambtenaren van de gemeente Amsterdam in de oorlog. 

Een treffend voorbeeld van deze tegenstrijdige houding laat de ambitieuze, 
intelligente mr. P.J. Mijksenaar zien. Als hoofd van het Gemeentelijke Bureau 
voor Inkwartiering regelde hij ook de verplichte verhuizingen van Joodse gezin-
nen naar de Transvaalbuurt. Door de trage betalingen aan de verhuisfirma’s 
stokte dit proces. Het administratieve systeem dat de Duitsers hiervoor hadden 
bedacht was niet handig, zo ontdekte hij. Ongevraagd ontwikkelde hij – met 
succes – een beter procedé. ‘Het zou inderdaad van waarde zijn, indien hier een 
oplossing werd gevonden, daar verschillende verhuisfirma’s min of meer weige-
rachtig worden om verhuisopdrachten van Joodsche families te aanvaarden, 
hetgeen moeilijkheden berokkent bij de uitvoering van ontruimingsopdrach-
ten.’ 297 Hij zette zijn slimheid in om het proces van concentratie – een belangrij-
ke schakel in de Jodenvervolging – te versnellen. Niet omdat hij iets tegen Joden 
had. Integendeel, hij heeft zelfs enkele Joden helpen onderduiken.298  

Het was geen vooropgezet doel maar deze apathische houding pakte profijte-
lijk uit voor de kas van de gemeente Amsterdam. De exploitatie van de gemeen-
tewoningen in de Jodengetto’s Asterdorp en Transvaalbuurt bleek een bron van 
extra inkomsten. De bezettingsgraad van Asterdorp was een pluspunt, de borg 
van al die gedwongen verhuringen aan Joden in beide wijken kon de 
Woningdienst niet meer terug betalen en de hogere huurinkomsten - mét be-
houd van de rijksbijdragen - waren ook een meevaller. Daar staat tegenover dat 
de Woningdienst ook kosten moest maken in verband met de verplichte verhu-
ring van woningen aan Joodse gezinnen die de Duitsers aanwezen. Vooral parti-
culiere verhuurders hadden schade door huurderving en daar draaide de 
Woningdienst voor op. Secretaris-generaal Frederiks van het ministerie van 
Binnenlandse Zaken gaf Amsterdam de gelegenheid deze kosten bij hem te de-
clareren. ‘Onkosten van gemeenten terzake van het op transport stellen van 
Joden,’ zo begon de brief die hij op 22 oktober 1943 aan Amsterdam stuurde. 
Hij vroeg om een opgave van: ‘a) de zuivere transportkosten van afgevoerde 
Joden; b) de kosten van bewaring, opslag en bewaking van door Joden achterge-
laten inventarissen; c) de kosten van ontruiming van door Joden bij hun afvoe-
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ring achtergelaten woningen. Verdere specificatie wordt niet verlangd.’299 Drie 
weken later had Flipse zijn deel van de declaratie klaar: voor Asterdorp f. 14.600, 
voor huurderving f. 161.000 en voor herstelkosten f. 280.000.300 Totaal  f. 
455.600.301 

Parallel aan deze opgave stuurde Flipse ook declaraties voor huurderving naar 
de bank Lippmann, Rosenthal & Co.302 Een onbekend aantal keren declareerde 
hij per maand ruim f. 3.000 voor huurderving als gevolg van de exploitatie van 
de getto’s. De Woningdienst had de smaak van declareren te pakken. Toen in 
juni 1944 Frederiks aan alle gemeenten de mogelijkheid bood om ook de kosten 
van evacuaties van burgers als gevolg van militaire handelingen te declareren, 
bedachten de NSB-wethouders en Flipse dat je de Jodenvervolging daar eigen-
lijk ook wel onder kon begrijpen.303 Flipse stelde een factuur op van nog eens 
f. 244.255,14. Of al deze bedragen ook zijn betaald, is niet te achterhalen. Wel is 
zeker dat van de declaratie uit 1943 door Frederiks direct f. 86.506,52 is betaald, 
onder andere voor de herstelkosten van Asterdorp.

Dat geld is in ieder geval niet besteed aan Asterdorp. Eind mei 1943 was het 
dorp weer helemaal leeg. Toen juli 1943, bij het bombardement op de Fokker-
fabrieken, Asterdorp werd getroffen door een afzwaaier, was er enkel materiële 
schade. Flipse probeerde nog een verbouwing op gang te brengen maar daarvoor 
ontbrak het materiaal. Slopen, stelde hij voor aan de wethouder maar een amb-
tenaar van Bouw- en Woningtoezicht bestreed deze mening, wijzend op de wo-
ningnood. In een handgeschreven kattenbelletje deed hij verslag van zijn 
bevindingen: ‘Tot de helft van 1943 hebben zeer behoorlijke Joodsche gezinnen 
in Asterdorp gewoond die ik bezocht en constateerde dat de bewoning in gehee-
le gedeelten van het dorp goed mogelijk was. De Joodsche bewoners waren ook 
zonder klachten. Juli 1943 gaf schade. Het gaat er dus alleen om deze schade te 
herstellen en dan nog alleen aan die huizen die door de Jodenfamilies betrokken 
waren.’304 Niemand kreeg zijn zin: van zowel sloop als herstel kwam niets meer 
terecht in de oorlog. 

Wat wel doorging en tot begin 1944 eigenlijk nooit heeft stilgestaan, was het 
tijdelijk huisvesten van asociale gezinnen. Zonder Asterdorp uiteraard maar in 
Zeeburgerdorp ging de Woningdienst gewoon verder op de ooit door Keppler 
ingeslagen weg. Ook in de oorlog hield de opzichteresse de gezinsrapporten bij 
en Flipse ging samen met de wethouder regelmatig inspecteren of de vorderin-
gen bij bepaalde gezinnen een promotie tot een normale gemeentewoning toe-
lieten. Zo mocht mejuffrouw Sloterdijk (in de steek gelaten door haar man) op 
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10 januari 1944 verhuizen van Zeeburgerdorp 7 naar de Langkatstraat. Na haar 
vertrek kon Flipse echter de deur op slot doen; ze was de laatste. De Duitsers 
gingen het dorp namelijk slopen om er een militaire bestemming aan te kunnen 
geven, een mitrailleursnest werd er gevestigd, nodig voor de verdediging van de 
oostzijde van Amsterdam. 

Asterdorp lag er nu leeg en aangeschoten bij. In het dorp werden bouwmate-
rialen bewaard, schaarse spullen die dag en nacht bewaakt moesten worden. De 
misère in de rest van de stad was dieper en groter; heel Amsterdam hing in de 
touwen. In vijftien maanden tijd waren tachtigduizend Joden weggevoerd uit de 
stad. Buurten waren ontwricht, kinderen misten hun vriendjes en vriendinne-
tjes, buren balden machteloos de vuisten in hun broekzak. De Transvaalbuurt 
was uitgewoond, eind 1943 kende elk pand een of twee lege verdiepingen.  

De Woningdienst zag een andere stad. Op een vraag van een Rotterdamse 
collega antwoordde Flipse: ‘In hoofdzaak hebben deze omstandigheden t.a.v. 
den woningvoorraad gunstig gewerkt. Immers de belangrijkste factor in deze is 
het evacueren van de joodsche gezinnen geweest.’305

Niet iedereen zou dit het geijkte moment vinden om de opvang van ontoe-
laatbaren op de agenda te zetten. Maar Flipse zat anders in elkaar. Het stond op 
zijn lijstje dus moest hij er wat mee. Afspraak is afspraak. In 1937 had hij al een 
herziening van de aanpak aangekondigd. Toen sprak hij nog over ‘onfortuinlijke 
maatschappelijke schipbreukelingen.’ In het begin van oorlog had hij een andere 
toon aangeslagen toen hij een klein complex wilde handhaven om ‘deze wereld 
van degeneratie’ aan te pakken. En nu, oktober 1943, blies hij de discussie over 
het vraagstuk van de asocialen wederom nieuw leven in. En hoe. Ditmaal wilde 
hij ‘tot een definitieve oplossing van dat vraagstuk komen.’306 

De kordate termen die Flipse hier gebruikte vielen in vruchtbare aarde. Flipse 
voelde de tijdgeest en met name de bestuurlijke ambities van de NSB-
wethouders goed aan. Bij gebrek aan werkelijke macht werden deze bestuurders 
gekweld door een zucht naar daden. Wanneer nu de eigen ambtenaren, met de 
inzet en systematiek die de bezetter de afgelopen jaren ten toon had gespreid, 
deze groep eens aan kon pakken, dan zouden zij als bestuurders een nuttige bij-
drage aan het welzijn van de stad leveren. Misschien zouden ze dan ook wat 
waardering kunnen ontvangen in plaats van hoon.

Er werd direct een commissie ingesteld met daarin de directeuren van de re-
levante diensten. Voorzitter was de NSB-wethouder voor Sociale Zaken F.P. 
Guépin. In vergadering bijeen planden ze hun werkzaamheden. Eerst was het 
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zaak om het aantal asocialen te bepalen. Dan ging het erom deze te identificeren, 
te registreren om ze vervolgens in gebouwen en kampen te concentreren. Wat 
daarna gebeuren moest, dat wist de commissie nog niet. Eerst maar eens kijken 
hoeveel er waren. De heer R. de Wilde, directeur van het Bureau ter bestrijding 
van Maatschappelijke Misstanden, dacht aan 200 gezinnen, Flipse hield het nu 
op 800. Mevrouw J. Geijs van de Woningdienst (zij was opzichteresse op 
Zeeburgerdorp) riep zomaar 3000 en de wethouder maakte het af op 4000. 
Voor de opvang van kinderen uit die gezinnen moest ruimte komen. ‘De voor-
zitter constateert dat er dus meer kindertehuizen tot stand moeten komen. Er 
zijn Joodsche gebouwen leeg gekomen.’307 Staande de vergadering beklaagde 
mevrouw Geijs van de Woningdienst zich over het gebrek aan machtsmiddelen: 
‘Indien  de bewoners van het Zeeburgerdorp in een goede bui zijn, volgen ze wel 
de aanwijzingen op, maar later zeggen ze: doe het zelf maar. En dan moet men 
zich daarbij neerleggen. Wanneer een gezin bijv. konijnen in de huiskamer 
houdt (hetgeen gebeurd is), dan kan men, indien het gezin dit niet wil nalaten, 
niet anders dan de huur opzeggen.’308 Flipse had Geijs meegenomen als deskun-
dige maar de commissie stelde dit soort bespiegelingen niet op prijs. In zijn wel-
komstwoord had de wethouder al gewaarschuwd dat ‘bestuderen niet het 
voornaamste doel van de commissie moet zijn; we moeten zien dat we iets tot 
stand brengen.’ J.C. van Dam, directeur Sociale Zaken, voelde de sfeer goed aan. 
Hij stelde voor de asocialen naar werkkampen te sturen, een tip die had had ge-
kregen van zijn collega uit Rotterdam waar ze recent enige ervaring hadden op-
gedaan met deze werkwijze. In Drenthe, Overijssel en Friesland was nog plek 
genoeg in de werkverschaffingskampen: ‘Twee der bewakers beschikken over 
een politiehond. De arbeiders worden naar en van het werk gebracht onder ge-
leide der bewakers. Ook des nachts is er een wacht in hun verblijven en wordt er 
om de woonbarakken gepatrouilleerd. De werkzaamheden bestaan uit graaf- en 
kruiwerk voor de flinksten, terwijl de minder krachtigen touw draaien van cell-
ophane.’ Maar eerst, daar was de vergadering het over eens, moesten de asocia-
len worden geregistreerd. ‘Hoe komen we aan de namen?’ vroeg de wethouder. 
En wie gaat dat regelen? Flipse stelde zich gelijk kandidaat: hij kende een aantal 
gezinnen door burenruzies en dergelijke. Maar de wethouder stelde meer ver-
trouwen in Van Dam van Sociale Zaken, die kwam daadkrachtiger over dan 
Flipse. ‘De heer Van Dam zal gaarne over ieder geval een klein rapportje ontvan-
gen, zoodat hij kan classificeeren. In Rotterdam heeft men een kaart ontworpen; 
spreker zal daar eens inlichtingen over inwinnen.’
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November 1943 had Van Dam zijn kaart klaar. Het was de bedoeling dat aan 
alle gemeentelijke loketten ambtenaren deze kaart gingen invullen zodra ze een 
burger tegenover zich hadden waarbij ze een vermoeden van asocialiteit hadden. 
Na invulling van de kaart gaf de score aan of er daadwerkelijk sprake was van een 
asociaal. De handleiding was bijgeleverd: ‘Bij de invulling van rubriek H gelieve 
men zooveel mogelijk een der volgende kenmerken afgeleid van het levensge-
drag of de levensomstandigheden, te vermelden.

1. Bedelaar of bedelnegociant
2. Drankzuchtige,
3. Misdadiger,
4. Straatzanger of straatmuzikant,
5. Smokkelaar of zwarte handelaar,
6. Souteneur,
7. Verwaarloosd gezin,
8. Verwaarloosde woning,
9. Zwerver.
Het is verder gewenscht dat de graad der onmaatschappelijkheid wordt aan-

gegeven. Daartoe gelieve men in het daarvoor bestemde vakje het cijfer 1, 2, of 3 
te plaatsen:

1. voor verbetering vatbaar;
2. twijfelachtig;
3. onverbeterlijk.’
En zo waren er nog enkele rubrieken. De instellingen die de kaart voor com-

mentaar ontvingen waren enthousiast. Hoofdinspecteur Smit van de politie 
bestelde direct 200 kaarten. Flipse kon zich ‘volkomen met de indeeling, enz. 
vereenigen. Naar mijn globale schatting zijn er, gezien het aantal bij mijn dienst 
als ‘onmaatschappelijk’ bekend staande gezinnen, 6 à 700 kaarten noodig.’ De 
directeur van de G.G.D. twijfelde eerst even over de diagnostiek (‘onmaatschap-
pelijkheid is geen medische diagnose, zoodat de onmaatschappelijken bij mijn 
Dienst nergens als zoodanig zijn gerubriceerd’) en daarna over de omvang van 
de bestelling (‘Het is moeilijk te zeggen hoeveel kaarten ik noodig zal hebben’). 
De leider van het gemeentelijk Bureau tot bestrijding van Maatschappelijke 
Misstanden tot slot, de heer R. De Wilde, kon zich eveneens ‘geheel vereenigen’ 
met de kaart en de handleiding. 

Het schoot aanvankelijk niet op met het inleveren van bruikbare kaarten. 
Begin 1944 had de politie zes kaarten gereed, Bureau Maatschappelijke 
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Misstanden stuurde er dertig op, de Kinderrechter negen, de afdeling 
Werkverruiming van Sociale Zaken twee. In mei 1944 deed Flipse een forse duit 
in het zakje: 350 kaarten. Het waren ingekorte gezinsrapporten van ex-bewo-
ners van Asterdorp en Zeeburgerdorp. Begin 1945 lukte het  Van Dam het aan-
tal onmaatschappelijke gezinnen enorm op te voeren: hij verklaarde in één klap 
alle 3125 mensen asociaal die in 1944 voor extra hulp hadden aangeklopt bij de 
gemeente.309 In de hongerwinter stagneerde het ambtelijk apparaat, het ziekte-
verzuim liep op tot 35%, de commissie kwam niet meer bijeen en de kaarten 
werden langzaam bedekt door het stof. 

Na de bevrijding besloot het College van B&W de commissie op te heffen: 
‘Bestaat geen behoefte aan in het huidige bestel.’310
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13. EPILOOG – WEG VAN 
ASTERDORP

Asterdorp was door de oorlogsschade onbewoonbaar geworden en bleef tot 
1947 een opslagplaats voor bouwmaterialen. Toen pas kwam er geld vrij om de 
oude plannen van Flipse uit te voeren: van Asterdorp een gewoon woonwijkje 
maken. Aan asocialen, of ‘onmaatschappelijken’ want dat werd na de oorlog de 
nieuwe naam, besteedde Flipse geen aandacht meer. Hij had direct na de bevrij-
ding andere prioriteiten. Als secretaris van het Instituut der Directeuren was hij 
druk bezig de zuivering van de ambtelijke organisatie tegen te houden. In een 
brief namens alle directeuren raadde hij Burgemeester & Wethouders aan om te 
stoppen met hun pogingen de ambtelijke organisatie te zuiveren. Flipse maakte 
zich zorgen over ‘de gevolgen daarvan op den goeden gang van zaken bij de 
diensten en bedrijven.’311 

Het oude leventje moest zijn loop weer krijgen. Dat was voor de uitvoerende 
afdelingen van de Woningdienst in 1944 al weer begonnen, dat oude leventje. 
Toen kreeg een klacht van de heer F. Avontuur, Transvaalstraat 42’, over het 
‘kloppen der kleden over de veranda’ weer alle aandacht.312 Net als het verzoek 
van de griffie van de provincie Zuid-Holland om inlichtingen ‘inzake de hier ter 
stede genomen maatregelen tot bestrijding der ontsierende antennes.’313

Eén man in het bijzonder was teleurgesteld over het feit dat de gemeente na 
de oorlog zo bruusk stopte met de aanpak van asocialen. Het was Van Dam, de 
directeur Sociale Zaken die in zijn eentje klaar stond om de asocialen over te 
brengen naar kampen; de namen en adressen van ruim 3000 kandidaten had hij 
paraat. Maar zo alleen stond Van Dam niet met zijn plannen. Als we uitzoomen 
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zien we dat zijn pleidooi voor het opsluiten van asocialen in kampen geen een-
mansactie was. Geen toevallige oprisping van een ambitieuze dienstdirecteur. 
Eerder en elders was het overbrengen van asocialen naar kampen al onderwerp 
van gesprek geweest en zelfs werk in uitvoering. Met het beëindigen van 
Asterdorp als ‘tijdelijk tehuis voor gezinnen’ was de drang om een groep achter-
blijvers te omcirkelen niet verdwenen. Die drang zou zelfs een grote vlucht ne-
men na de oorlog. 

Om de naoorlogse varianten van Asterdorp te kunnen plaatsen, moeten we 
eerst even terug naar 1937. In dat jaar was namelijk een omslag in het denken 
ingezet over de gewenste aanpak van het vraagstuk der asocialen. Op het congres 
van de Nederlandse Vereniging voor Geestelijke Volksgezondheid bespraken 
tientallen wetenschappers deze kwestie. Terwijl de praktijk stokte (Asterdorp 
liep op zijn laatste benen en de Haagse pendant was dat jaar opgeheven) werd er 
op theoretisch niveau wel voortgang geboekt. Een deel van de sprekers behoor-
de tot de eugenetici, een wetenschappelijke stroming die asocialiteit, net als vele 
andere aspecten van menselijk gedrag, als erfelijke eigenschap beschouwde. Zij 
bepleitten sterilisatie van asocialen of anders wel scheiding naar sexe. In de 
Verenigde Staten, Denemarken en Duitsland hadden de eugenetici voet aan de 
grond maar in Nederland verkondigden ze een minderheidsstandpunt.314 Recht 
tegenover deze aanhangers van de sociaal Darwinistische erfelijkheidsleer, 
stond de Amsterdamse psychiater A. Querido. Hij betoogde op het congres dat 
een gezin, als eenheid van verhoudingen, ziek kon worden. Dat kon door een 
verstandelijke beperking of een geestelijke stoornis van een van de gezinsleden 
maar ook door ellendige levensomstandigheden. Met zijn tienen wonen in een 
krot bijvoorbeeld, kon een gezin ziek maken. Dat had niets te maken met gene-
tisch materiaal. Hij was een paar jaar eerder, in 1932, tot deze conclusie geko-
men. In dat jaar had hij alle gezinnen van het Zeeburgerdorp tegen het licht 
gehouden. Querido  bracht een rapport uit waarbij hij met streepjes (psycho-
paat), kruisjes (toevallijder), plusjes (idioot), rondjes (normaal) en minnetjes 
(zwakzinnig) de gezinnen in een gecodeerd systeem plaatste. Vervolgens maak-
te hij een onderscheid tussen de gezinnen die waren ‘ontworteld’  door maat-
schappelijke omstandigheden, de twijfelgevallen en tenslotte de gezinnen waar 
sprake was een onomkeerbare lichamelijke en geestelijke ‘degeneratie.’ Querido 
noemde deze groepen respectievelijk de voorwaardelijk maatschappelijken, de 
voorwaardelijk onmaatschappelijken en de onvoorwaardelijk onmaatschappe-
lijken. Hij was er nog niet over uit hoe de zieke gezinnen vervolgens te genezen, 
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maar Asterdorp en Zeeburgerdorp waren in zijn ogen zeker niet het juiste medi-
cijn. Die aanpak vond hij halfwassen, te open. Hij speelde met de gedachte om 
asociale gezinnen onder dwang naar instellingen buiten de stad te brengen. 
Mannen zouden er moeten timmeren in een centrale werkplaats, vrouwen leren 
naaien en verstellen.315 Het bleef voorlopig bij hardop nadenken maar toen de 
oorlog uitbrak, ontstond er plots een nieuwe dynamiek. Dat bleek in Amsterdam 
waar Van Dam, overigens zonder hiernaar te verwijzen, de suggestie van 
Querido in de praktijk wilde brengen; dat bleek vooral in Rotterdam en in de 
hele kuststrook waar zonder theoretische aanloop honderden mensen vanwege 
‘onmaatschappelijkheid’ door rijksambtenaren in kampen werden gestopt, een 
praktijk waar Van Dam wel naar verwees.  

Wat was er gebeurd in die contreien? Het Rotterdamse verhaal, dat na de oor-
log de basis vormde van het rijksbeleid op het gebied van onmaatschappelijk-
heidsbestrijding, begon met het bombardement van 14 mei 1940. Ongeveer 85 
duizend mensen waren dakloos geworden en het Bureau Afvoer 
Burgerbevolking (BAB), een afdeling van het ministerie van Binnenlandse 
Zaken, had als taak de mensen te helpen die niet op eigen kracht al een tijdelijk 
onderkomen hadden geregeld. Omdat vooral de oude wijken in het centrum 
waren verwoest zaten tussen de daklozen relatief veel arbeidersgezinnen en 
werklozen. Het BAB bestempelde een deel van deze Rotterdammers als asociaal 
en kon of wilde ze om die reden niet onderbrengen bij gastgezinnen of gastvrije 
gemeenten. Zij maakten om die reden geen deel uit van de daklozen die tijdelijk 
in Asterdorp hebben gewoond. De groep werd in twee delen gesplitst: de alleen-
staanden (circa 400) en de gezinnen (bijna 200). Voor de gezinnen werd aan de 
rand van de stad een houten nooddorp gebouwd waar ze tot de bevrijding zou-
den blijven wonen.316 De alleenstaanden werden naar een loods in Hoek van 
Holland gebracht en daar, in Vluchtelingenkamp Hoek van Holland zoals het 
officieel heette, werd de Rotterdamse ambtenaar A. IJ. Diemers als directeur aan-
gesteld. Aan hem de taak de bewoning van dit kamp ordelijk te laten verlopen. 
Naast de loods was een politiepost waar hij desgewenst over kon beschikken en 
iets verderop stond een boerderij waar werk was. Diemers legde de lat hoog. Hij 
wilde met de inzet van orde en tucht deze losse groep mannen en vrouwen niet 
alleen in het gareel maar ook op een hoger plan brengen. Hij zag voor zichzelf 
een opvoedkundige taak weggelegd die hem naar eigen zeggen goed afging: ‘Er 
werd gewerkt en de stemming was best (…) Tucht en werk waren in een geslo-
ten gemeenschap niet alleen mogelijk, maar ook van groot opvoedende waarde 
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gebleken.’317 De gedreven opvoeder Diemers, de honderden asocialen, de loods, 
de politiepost, de boerderij: het waren allemaal puzzelstukjes die zomaar uit de 
lucht op hun plaats waren gevallen. Maar het beeld hield niet lang stand. In 1942 
hadden de Duitsers de loods nodig. Tot frustratie van Diemers werd het kamp 
opgeheven en vertrokken de bewoners met de noorderzon. De Duitsers hadden 
niet alleen dít stukje Hoek van Holland nodig, de hele kuststrook moest worden 
ontruimd in verband met de aanleg van verdedigingswerken. Een kleine volks-
verhuizing was het gevolg en wederom toog het BAB aan het werk. Net als twee 
jaar eerder zetten de rijksambtenaren de vermeende asocialen opzij. Dat deden 
ze soms op eigen intuïtie, soms op verzoek van de leverende gemeenten en bij 
grote gezinnen was het een standaardindicatie. Waar moesten al die gezinnen 
naar toe? Ditmaal viel hun oog op de vele leegstaande kampen waar vóór de oor-
log in het kader van de werkverschaffing werklozen naar toe waren gestuurd. 
Meerdere Asterdorpers, waaronder ook Mozes Viskoper, hadden in de jaren der-
tig nog verplicht in zo’n kamp gewerkt. Maar nu stonden ze leeg, een veertigtal 
kleine houten barakkenkampjes die vooral in het oosten van het land waren ge-
situeerd, merendeels in Drenthe. Tot zijn vreugde, hij zal het als een waardering 
voor zijn eerdere inspanningen hebben opgevat,  werd Diemers benoemd tot 
directeur van de Drentse kampen. Zodoende kreeg hij de kans zijn aanpak uit 
Hoek van Holland te continueren en dat deed hij met verve. Hij zorgde ervoor 
dat alle mannen in de omgeving aan het werk gingen, dat er toezicht kwam voor 
de vrouwen, en voor de oudere jeugd ontwierp hij kleine internaten, voor meis-
jes en jongens apart. Net als over zijn kamp in Hoek van Holland, was Diemers 
tevreden: ‘Gezinnen, los van het oude milieu in een nieuwe omgeving samen-
gebracht onder goede leiding, staan veel opener voor maatschappelijke maatre-
gelen.’318 De condities waaronder deze gezinnen woonden, waren aanmerkelijk 
schraler dan in Asterdorp: ze mochten niet ongevraagd het terrein verlaten, ’s 
avonds om tien uur deed de kampleiding centraal het licht uit, bewoners hadden 
geen eigen wc, vaak geen eigen stromend water, op 10% na moesten alle ver-
diensten worden ingeleverd. Achteraf valt vooral op dat er geen wettelijke basis 
was voor het onderbrengen van evacués in deze kampen. Er was eigenlijk geen 
enkele formele besluitvorming aan vooraf gegaan, net zomin als er een taakom-
schrijving lag voor Diemers. Toen mei 1945 heel Nederland bevrijd was, 
stroomden de kampen leeg. Opgelucht en blij haastten de bewoners zich terug 
naar hun eigen woning; ten tweede male bleef Diemers gefrustreerd achter.

Minder blij waren na de bevrijding de slachtoffers van het bombardement die 
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nog steeds in het houten nooddorp woonden.319 In de ogen van de Rotterdamse 
ambtenaren hadden ze in de hongerwinter het etiket ‘asociaal’ meer dan waarge-
maakt. Naarmate de situatie verslechterde hadden ze namelijk hun eigen huizen 
opgestookt. Twee, drie gezinnen trokken bij elkaar in en gebruikten de leegge-
komen huizen als brandhout, dat ze ook met bewoners uit de rijkere buurten 
ruilden voor etenswaren. ‘Diefstal van gemeente-eigendommen door onbe-
schaamde vernielingen,’ noteerde de politie.320 En een ijverige ambtenaar van de 
Rotterdamse Dienst van Sociale Zaken wilde de bewoners begin 1945 op grond 
van hun sloopactie direct overplaatsen naar de kampen in Drenthe. Maar daar 
wilde de BAB niet aan meewerken: ze hadden immers een dak boven hun hoofd 
en konden strikt genomen dus geen evacués worden genoemd… nog niet. 

Toen mei 1945 de Canadezen de restanten van dit nooddorp binnenreden, 
schrokken ze zo van de haveloze toestand dat ze – zonder overleg – de honder-
den bewoners overbrachten naar het Emigrantenhotel van de Holland-Amerika 
Lijn. Daar konden ze echter niet blijven. Wat nu? Al snel bedachten de 
Rotterdamse ambtenaren dat ze naar Drenthe konden, dit keer wel. Niets stond 
een enkele reis Drenthe immers nog in de weg: de houten kampen stonden weer 
leeg, Diemers popelde om nieuwe asocialen te ontvangen en nu waren ze wel 
officieel evacués. De Canadezen werd gevraagd het transport te regelen. En zo 
geschiedde. Op vrijdag 13 juli 1945 werd het hotel door soldaten omsingeld, 
acht Canadese vrachtwagens stonden klaar om de eerste 28 gezinnen naar 
Drenthe te transporteren en om zes uur in de ochtend was het zover. Het evacu-
atiebevel werd de slaperige meute voorgelezen: ‘Als gevolg van wanbewoning, 
voortspruitende uit onmaatschappelijke gedragingen, waardoor er in de 
Gemeente Rotterdam voor U en Uw gezin voor het oogenblik geen woonruim-
te beschikbaar is, wordt U gelast de Gemeente te verlaten, teneinde te worden 
ondergebracht in een kamp in de provincie Drenthe.’321 De maanden erna volg-
de nog twee transporten en in september 1945 waren veertig gezinnen overge-
bracht. De Rotterdamse Dienst Sociale Zaken heeft deze lijn doorgezet: in 
november 1946 zaten er 500 Rotterdammers in diverse kampen. 
‘Vooruitlopend op wettelijke voorschriften,’ erkende de directeur Sociale Zaken 
in een notitie genaamd ‘Opheffing van sociaal zwakken.’ Nood brak volgens 
hem wet: ‘In de stedelijke gemeenschap is deze groep niet te handhaven.’322 De 
Rotterdamse aanpak oogstte bewondering bij het ministerie van Binnenlandse 
Zaken. Minister Beel reisde zelfs af naar Drenthe om Diemers te spreken en zijn 
ambtenaren breidden het toezichthoudend personeel steeds verder uit. In 1948 
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wijzigde het ministerie de naam Rijksevacuatiekampen, een term die teveel aan 
de oorlog verbonden was, in Gezinsoorden voor Maatschappelijk Onaangepaste 
Gezinnen. Het aantal kampen werd ingedikt naar dertien, in het topjaar 1949 
woonden daar duizend mensen. Toen in 1952 het ministerie van 
Maatschappelijk Werk werd opgericht kwamen de gezinsoorden onder dat 
nieuwe ministerie te vallen. Uit heel het land meldden gemeenten hun ‘onmaat-
schappelijke gezinnen’ aan voor plaatsing in een van de oorden, zij het dat het 
aantal afnam in de loop der jaren. Dit beleid hield stand tot 1959, toen sloot 
minister Klompé de laatste zeven kampen en beëindigde daarmee het rijksbe-
leid. Voortaan waren de gemeenten en het particulier initiatief aan zet. 

Het lijkt erop dat de Rotterdamse aanloop ten grondslag lag aan het rijksbe-
leid voor onmaatschappelijkheidsbestrijding in de late jaren veertig en vijftig, 
maar dat is slechts het halve verhaal. De praktijken van Diemers werden direct 
na de oorlog namelijk geschraagd door wetenschappers, Querido voorop. 

In 1945, twee maanden na de bevrijding reeds, kwamen de theoretici die in 
1937 de degens hadden gekruist, weer bij elkaar. Alleen hadden de eugenetici nu 
afgehaakt; om begrijpelijke redenen hielden die zich muisstil na het recente 
echec van hun gedachtegoed. Dit congres was georganiseerd om de situatie in de 
Rijksevacuatiekampen te bespreken. In korte tijd waren er forse stappen voor-
waarts gezet in de bestrijding van onmaatschappelijkheid en verschillende spre-
kers juichten dit toe. Diemers was een van de sprekers en zijn betoog sloot goed 
aan op het vooroorlogse pleidooi van Querido. Querido zelf werd door het con-
gres benoemd tot voorzitter van de studiecommissie ‘Onmaatschappelijke ge-
zinnen.’ Zijn theoretische standpunt had zich verder verstrengeld met de 
praktijk in de kampen, zo blijkt het uit rapport dat hij – met Diemers als een van 
de co-auteurs – opstelde. Observatie was geboden, schreef Querido, net als ver-
dere onderverdeling van onmaatschappelijken en opvoeding van de gezinnen. 
‘Dit zal moeten geschieden in kampen – een ellendig woord, thans geheel in dis-
crediet – onder deskundige en veelzijdige leiding.’323 Hij bepleitte steeds meer 
maatregelen: een Rijksdienst voor Onmaatschappelijke Gezinnen was geboden; 
enkele jaren later werkte Querido zelfs aan een wetsontwerp ‘ondertoezicht-
stelling van onmaatschappelijke gezinnen.’ Hij was er achteraf niet trots op. Vlak 
voor zijn dood in 1983 maakte Querido de balans op van deze periode. ‘Ik ben 
blij dat onze plannen van toen in het duister zijn verdwenen, zij deugden name-
lijk absoluut niet.’324 
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Begin jaren zestig, nadat de gezinskampen waren gesloten, werd op een meer 
lokale schaal – precies zoals minister Klompé het wenste – invulling gegeven aan 
de drang om ‘onmaatschappelijken’ aan te wijzen, te groeperen en te verande-
ren. In een reeks gemeenten werden woonwijkjes gebouwd of aangewezen, spe-
ciaal voor gezinnen met problemen. Haarlem, Eindhoven, Maastricht, overal 
ontstonden initiatieven waarbij maatschappelijk werk, wijkverpleging, woning-
bouwverenigingen en welzijnswerk de handen ineen sloegen en zich bekom-
merden om gezinnen die soms met verstandelijke beperkingen, soms met 
schulden, soms met ziekte, vaak met een grote kinderschaar, soms met drank-
problemen of een combinatie van deze eigenschappen te maken hadden. 

Ook in Amsterdam werd de draad weer opgepakt. In twee nieuwe wijkjes aan 
de westzijde van de stad concentreerden enkele samenwerkende woningcorpo-
raties gezinnen die elders voor overlast hadden gezorgd. Voor de dagelijkse lei-
ding in deze toeslagbuurten (zo werden ze genoemd omdat de gezinnen een 
extra uitkering van de Sociale Dienst kregen) trokken de corporaties een ervaren 
maatschappelijk werkster aan: Flora de Miranda. De dochter van De Miranda 
keerde dus terug op het oude nest. De reden was prozaïsch: na een echtscheiding 
moest ze de kost verdienen en de snelste weg naar werk was het oppakken van 
haar oude metier. Het diploma dat ze ooit op de School voor Maatschappelijk 
Werk van Moltzer had behaald, telde niet meer maar na enige bijscholing mocht 
ze aan het werk. Net als in 1932, toen ze gezinnen in Asterdorp vertelde wan-
neer de controleurs op bezoek zouden komen, ging ze zonodig het gevecht met 
de regels aan. Anders dan de wetenschappers, politici en ambtenaren beschouw-
de zij de situatie telkens ook vanuit het standpunt van de bewoners, een per-
spectief dat regelmatig de rariteit van opgelegde regels aan het licht bracht. Een 
treffend voorbeeld daarvan gaf zij zelf in 1959. Ze was toen 52 jaar en hield een 
lezing over haar werk voor de verzamelde bestuurders van corporaties. Het zat 
haar dwars, zo hield ze haar toehoorders voor, dat de bewoners van deze toeslag-
woningen geen duiven mochten houden omdat ze dan ontsierende hokken 
zouden gaan bouwen. Terwijl veel huurders beroepsduivenhouders waren, al-
len aangesloten bij de Bond van Duivenhouders. De Miranda zat knel: het was 
namelijk ook haar taak om de huurders te stimuleren een hobby op te pakken en 
‘men kan niet verwachten dat zij ineens postzegels gaan verzamelen.’325 Zou het 
geen idee zijn, legde ze de bestuurders voor, om ‘het voorbeeld van het blok ge-
meentewoningen aan de Floraweg in Amsterdam Noord te volgen. Daar is het 
houden van duiven toegestaan, mits de hokken volgens tekening van de Bond 
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zijn gemaakt. Er komen daar nimmer klachten over de duivenhouders.’ 
Gelijk op met de vele lokale initiatieven werd er op grote schaal onderzoek 

gedaan naar de manier waarop problemen in gezinnen en wijken moesten wor-
den aangepakt. De gezinsoorden waren danwel gesloten maar de aandacht voor 
de bestrijding van onmaatschappelijkheid bleef groeien. Het Rijk probeerde het 
lokale beleid te coördineren, allerlei organisaties deden onderzoek, wetenschap-
pers stortten zich op deze tak van sociaal werk. Er werd geteld, er werd gemeten 
en er werden vervolgonderzoeken aangekondigd. Toen begin jaren zestig op 
verzoek van minister Klompé een register werd aangelegd van al die lokale, pro-
vinciale en landelijke onderzoeken, stond de teller pas stil bij 180. 

De hoeveelheid papier mocht indrukwekkend zijn, toch verbrokkelde eind 
jaren zestig het vertrouwen in de gespecialiseerde aanpak van onmaatschappe-
lijke gezinnen. Het welzijnswerk, gericht op hele wijken, kwam in plaats van de 
focus op bepaalde gezinnen. ‘Samenlevingsopbouw’ heette niet toevallig de mi-
nisteriële nota die in 1971 een officieel einde maakte aan het apart werken met 
onmaatschappelijke gezinnen. Voortaan zou er aan de samenleving gesleuteld 
worden in plaats van aan gezinnen.

*

En Asterdorp zelf, hoe liep het daarmee af? In 1947 kon Flipse eindelijk zijn 
plan voor de verbouwing van het dorp uitvoeren. Er werden forse gaten gemaakt 
in de muur, die hele muur verdween eigenlijk. Er kwamen tuintjes, een paar 
winkeltjes op de hoeken van de straten, nieuwe straatnamen uiteraard, en nóg 
meer bomen. Alleen de schuine daken met rode dakpannen waren te duur. Ook 
de forse ingreep in het rioleringssysteem bleef uit. Binnen een jaar, het wordt 
een repeterend verhaal, stonden er weer klaagverhalen over vochtoverlast in de 
krant. Metingen volgden: 40 cm onder de vloer hier, 60 cm daar, mensen ver-
huisden zo snel ze konden. De opvolger van Flipse hield het in 1955 voor ge-
zien. In no-time werd het dorp gesloopt. De achtergebleven dossiers van 
Asterdorp, bestempeld als complex TS, complex N of complex Tolhuis, werden 
in een paar dozen gestopt. Die verdwenen naar de zolder van het kantoortje van 
de Woningdienst op het Distelplein. 

Alleen het poortgebouw bleef staan. Dat was begin jaren vijftig verhuurd aan 
een eigenwijze kunstenaar die niet mee wilde werken aan sloop. Beeldhouwer 
André Volten heeft er tot zijn dood in 2002 gewoond en gewerkt. Het – einde-
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lijk – wit geschilderde  poortgebouw staat er nog. Tussen het depot van 
Filminstituut Eye, de fabrieken en de loodsen in. Vlak naast een kringloopwin-
kel.
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Het lijkt of Asterdorp na de oorlog in steeds andere vermommingen opdook. 
Met andere termen en andere verschijningsvormen zijn ministeries en gemeen-
ten decennia lang zoekende geweest naar ‘de juiste aanpak.’ En nog steeds klinkt 
af en toe de roep een apart dorp te bouwen voor gezinnen die uit de pas lopen. 
De drang om mensen te groeperen, een soortnaam te geven en apart te zetten, is 
blijkbaar diep geworteld. 

Maar waar kwam het idee voor het bouwen van zo’n apart dorp oorspronke-
lijk eigenlijk vandaan? Hoe kon Keppler zoveel invloed krijgen? Wat was de rol 
van professionals als ingenieurs en psychiaters in dit proces? Hoe pakte het ver-
blijf op Asterdorp uit voor de mensen die er gewoond hebben? En waarom was 
er zo weinig reflectie op het functioneren van het dorp? Om deze en andere vra-
gen te beantwoorden, keren we terug naar de kraamkamer van al die wijken, 
kampen en buurten voor onmaatschappelijken, asocialen en ontoelaatbaren. 
Naar Asterdorp.  

Zelfs zoveel jaren later, als het stof dat het zicht belemmerde al lang is neerge-
daald, blijft het lastig deze vragen eenduidig te beantwoorden. Zo leidt de eerste 
vraag, naar de ontstaansgrond van Asterdorp, naar meerdere interpretaties van 
de gebeurtenissen die honderd jaar geleden plaats vonden. 

Het heropvoeden van de laagste groepen arbeidersgezinnen tot nette gezin-
nen, maakte deel uit van een brede emancipatiebeweging die ten doel had de 
arbeidersklasse te verheffen. Zoveel is onomstreden. Grotendeels was dit een 
materieel proces waarbij krotten werden gesloopt en nieuwe betaalbare wonin-
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gen gebouwd. Deze enorme operatie was onontkoombaar; de situatie in de gro-
te steden was simpelweg onhoudbaar geworden. In korte tijd was de bevolking 
van Amsterdam verdubbeld: van 264 duizend in 1870 naar 510 duizend in 
1900. Eén op de tien Nederlanders woonde toen in de hoofdstad.326 De stad ex-
plodeerde. Overal verrezen fabrieken en de arbeiders, veelal afkomstig van het 
platteland, waren aangewezen op sloppen, kelders en krotten. Het waren de 
massaliteit en de nabijheid van armoe en vooral ziekten, die ingrijpen noodza-
kelijk maakten. De schotten tussen rijk en veilig aan de ene kant en arm en ziek 
aan de andere kant, vertoonden scheuren; de verwevenheid tussen de nette we-
reld en de groezelige achterbuurten verhoogde de risico’s nog verder.327 Naast 
dit directe eigenbelang voor de gevestigde burgerij was de verdere expansie van 
de stedelijk-industriële samenleving ook gebaat bij een arbeidersklasse die de 
burgerlijke gedragsstandaarden overnam. Op tijd op je werk zijn, gezond blijven 
en een verzorgd gezinsleven als baken van rust, het waren allemaal condities die 
de fabrikanten verwelkomden. ‘Civilisering van arbeiders is verlopen in nauwe 
samenhang met de ontwikkeling van een industriële samenleving, waarin arbei-
ders werden onderworpen aan een tot dan toe ongekende arbeidsdiscipline die 
regelmaat eiste in, maar ook buiten het werk,’ stelt Ali de Regt in haar studie 
‘Arbeidersgezinnen en beschavingsarbeid.’328 Met de term civilisering wijst zij 
erop dat het ontwikkelen van discipline en regelmaat geen op zichzelf staande 
exercitie was. Het werd geschaard onder een langduriger proces, een zelfs al eeu-
wen lopend proces dat bekend staat als de civilisatietheorie van Norbert Elias.329 
Gaandeweg werden de burgerlijke, aanvankelijk zelfs adellijke, gedragsvormen 
door imitatie overgeheveld naar lagere bevolkingsgroepen die de blik omhoog 
hadden gericht. Lichamelijke driften werden beteugeld, zelfbeheersing werd het 
doel, netheid de norm. De Regt wijst erop dat op allerlei terreinen (wonen, sek-
sualiteit, opvoeding) het gewenste gedrag met interventies van bovenaf moest 
worden gestimuleerd; het was meer beschavingsarbeid dan een autonoom civi-
lisatieproces. De achterblijvers, die zich niet konden of wilden voegen, moesten 
nog extra worden heropgevoed en daarvoor was Asterdorp in het leven geroe-
pen. Die achterblijvers, zo betoogt De Regt, werden immers niet toegelaten tot 
de particuliere woningen, de corporatiewoningen en de gewone gemeentewo-
ningen.330 De Regt wijst erop dat het ook de wat nettere, vaste arbeiders zelf wa-
ren die aandrongen op het apart zetten van losse arbeiders die de burgerlijke 
mores nog niet meester waren.331 Die vaste arbeiders spiegelden zich het meest 
aan de normen en waarden van de middenklasse, van de burgerij, en vonden 
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daarin een voorbeeld ‘van een fatsoenlijker, dat wil zeggen, sociaal meer geres-
pecteerd bestaan in een stedelijk-industriële omgeving.’332 Dat gaf status en ter 
versterking daarvan zetten ze zich af tegen de lagere arbeiders, de losse venters, 
de rommelaars. De Regt noemt deze ‘statusrivaliteit’ de drijfveer van arbeiders 
om druk op elkaar uit te oefenen om deze ‘nieuwe maatstaven van goed gedrag 
na te volgen,’ een soort burgerlijke pressie waar de arbeidersbeweging hen bij 
steunde.333 Om deze redenen was Asterdorp als een soort opvang- en opvoe-
dingskamp voor lastige buren een logisch initiatief van Keppler, het werd in 
hoofdstuk 11 al even aangestipt. 

Er zijn wel enkele kanttekeningen te plaatsen bij bovenstaande redenering. 
Niet bij de noodzaak om grootschalig nieuwe wijken met arbeiderswoningen te 
bouwen. Wel bij de noodzaak om daar een soort bezemwagen aan toe te voegen. 
Zo heb ik geen signalen kunnen vinden dat arbeiders er zelf om vroegen gevrij-
waard te blijven van drukke, rommelige types. Die signalen kwamen van hun 
vertegenwoordigers in vakbonden of de S.D.A.P. Verder blijken de ontoelaatba-
ren, als je hun verhuisbewegingen reconstrueert, wel degelijk toegang te hebben 
gehad tot de particuliere woningmarkt, zowel in de krotten als in het – moeilijk 
verhuurbare – duurdere segment. Tot slot was het etiketteren van gezinnen als 
‘ontoelaatbaar’ buitengemeen arbitrair. Dat laatste is begrijpelijk want er was 
geen manifest en helder omlijnd probleem dat gekoppeld kon worden aan dit 
etiket. Als je kijkt naar de Asterdorpers zelf, en daarvan zijn er genoeg de revue 
gepasseerd, vallen niet de overeenkomsten op maar juist het brede spectrum aan 
verschillen. Asterdorp kende de variëteit en complexiteit van zo menig andere 
volksbuurt.

Als bezemwagen of opvoedingsinstituut was Asterdorp dus niet nodig. Blijft 
de vraag waarom Asterdorp dan wèl is opgericht. Het antwoord kwam al eerder 
voorbij: om die duizenden arbeidersgezinnen in corporatiewoningen en gewo-
ne  gemeentewoningen de norm voor te houden, om een stok achter de deur te 
hebben. Asterdorp was niet gericht op de Asterdorpers, Asterdorp was gericht 
op de niet-Asterdorpers.  De gedachte dringt zich op, zowel voor Asterdorp als 
voor meerdere naoorlogse varianten, dat het apart behandelen van vermeende 
achterblijvers onder een verzamelnaam eerder voortkwam uit de behoefte om 
normerend te kunnen optreden voor de grote middengroep, dan uit de wens of 
noodzaak om een feitelijk probleem van een helder te omschrijven randgroep 
op te lossen. 

Maar waarom werden dan niet in veel meer steden Asterdorpen opgericht? In 
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alle grote steden deden zich immers de genoemde ontwikkelingen voor; overal 
was de trek van het arme platteland naar de veelbelovende stad met zijn fabrie-
ken waarneembaar. Toch werden rond 1920 alleen in Utrecht, Den Haag en 
Amsterdam initiatieven ontplooid om aparte dorpen voor ontoelaatbaren te 
creëren.334 Niet toevallig waren dat steden waar de sociaal-democratie een stevi-
ge machtsbasis had en bovendien de portefeuille volkshuisvesting in bezit. 
Terwijl het zaadje van de Woningwet en de verdere verbetering van de omstan-
digheden van de arbeidersklasse door de liberalen was geplant, was de uitvoe-
ring in handen van de sociaaldemocraten. Het leek wel of de S.D.A.P. de 
verheffing direct succesvol wilde maken door een groep achterblijvers aan te 
wijzen waar op neer kon worden gekeken. En misschien was dat wel een tweede 
reden om Asterdorp te bouwen. 

De eerste decennia van de vorige eeuw kun je ook door een heel andere bril 
bekijken. Duizelingwekkende jaren, noemt de Duitse historicus Philipp Blom 
de periode van 1900 tot 1914, het beginjaar van de Eerste Wereldoorlog. Hij 
stoelt deze mening op het feit dat er op vele terreinen een enorme versnelling 
optrad in die tijd. Cultuur, communicatie, mobiliteit, wetenschap, in een paar 
decennia veranderde de westerse maatschappij, de stad voorop, van een gezapig 
voortkabbelend beekje in een woeste stroom. Trein, auto, vliegtuig, moderne 
fabrieken, massaproductie, bioscopen, kranten, warenhuizen, mode, fotografie, 
speelgoed, etalages, elektrische spullen, in no time kreeg iedereen, ook de arbei-
der, de kans om de moderne tijd waar te nemen en daar ten dele zelfs aan mee te 
doen. ‘Net als nu stonden gesprekken en krantenartikelen in het teken van snel-
le technologische veranderingen, nieuwe communicatiemiddelen, globalisering 
en ingrijpende sociale veranderingen. Net als nu drukte de consumptiemaat-
schappij haar stempel op de tijd.’335 Tegenover de lineaire benadering van de 
ontwikkelingen door de tijden heen, waarbij de voortdurende civilisatie de rode 
draad zou zijn, plaats Blom de dynamiek van de snelle omkering. Arbeiders wer-
den consumenten. ‘Een nieuw soort mensen maakte opgang: ingenieurs, tech-
nocraten, stadsbewoners.’ 

In ‘De nieuwe mens – de culturele revolutie in Nederland rond 1900’ laat 
Auke van der Woud zien hoe deze flitsende ontwikkeling uitpakte in Nederland. 
Hij benadrukt het failliet van de hogere beschaving, waarbij kennis, netheid en 
etiquette centraal stonden, en benoemt een nieuwe beschaving die draait om 
materiële zaken. Zoals bijvoorbeeld de Woningwet, want die leverde ruim hon-
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derdduizend Amsterdammers een enorme verbetering op van hun dagelijkse 
leefomgeving. Na het gesappel in een krot beschikten ze nu over een moderne 
woning met frisse kamers, een wc, stromend water en een aparte keuken. Dát 
was de verheffing, zegt Van de Woud, en dus niet het aanleren van de etiquette 
van de gegoede burgerij, niet de gedragsinstructies, niet de zelfbeheersing onder 
de noemer civilisatie. Het kópen van spullen – al dan niet op afbetaling, het hèb-
ben van een wasmachine, met het hele gezin naar C&A gaan, het luisteren naar 
muziek uit de radio, het waren allemaal uitingen van de nieuwe cultuur die aan 
de massa toebehoorde. Pogingen om van bovenaf de massa voor te schrijven wat 
beschaving, cultuur en gewenst gedrag was, ziet Van der Woud als een gepas-
seerd station. Ook de term beschavingsarbeid trekt hij in twijfel omdat er geen 
eenduidige beschaving meer was: ‘Er waren [rond 1900] hoogstens sociale groe-
pen die zich erfgenamen van de oude beschaving voelden en hun waarden en 
normen een algemeen geldend karakter toeschreven.’336 

Het lijkt dat Van der Woud hier een paar bochten afsnijdt, dat hij een karika-
tuur maakt van de begrippen beschavingsarbeid en ‘oude beschaving.’ Zo was er 
geen sprake van een eenduidig beschavingsproces waar alle arbeiders aan onder-
worpen waren. Er waren vormende praktijken die grotendeels verliepen via de 
verzuilde instituties van kerken en politieke partijen en die ten dele hun eigen 
tempo en richting hadden. Bovendien definieert Van der Woud de ‘oude be-
schaving’ als een geheel van upperclass-gewoonten: musea bezoeken, klassieke 
muziek beluisteren, de Franse taal beheersen, terwijl de beschavingsinspannin-
gen zich veel meer richtten op alledaagse zaken rond het gezinsleven zoals kle-
den, eten, ontspanning en opvoeding. Het feit dat arbeiders deelgenoot werden 
van de vooruitgang en spullen konden kopen, had meer een economische com-
ponent dan een culturele, al waren de effecten ten dele wel cultureel, al was het 
maar dat opgroeiende arbeiderskinderen meer en meer participeerden in alles 
wat de stad te bieden had.

Toch is er wel degelijk een directe link tussen Asterdorp en de nieuwe tijd 
zoals Blom en Van der Woud die schetsen: Asterdorp was een onvervalst pro-
duct van deze nieuwe tijd. Het was immers een vinding van een moderne inge-
nieur die de randen van zijn professie opzocht in een actuele kwestie. Blom 
noemde niet voor niets de ingenieurs en de stadsbewoners als voorbeelden van 
de nieuwe mensen van die tijd. De civiele ingenieurs van de Polytechnische 
School in Delft vormden een relatief nieuwe beroepsgroep, zij tastten de onge-
kende mogelijkheden van hun tijd af. Schoon drinkwater in elke woning en elke 
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stad, een sluitend systeem van rioleringen, gezond wonen, ze boksten het alle-
maal voor elkaar. Het was in die zin begrijpelijk dat Keppler en zijn collega’s 
voortdurende zinden op nieuwe constructies en oplossingen voor allerhande 
misstanden die ze tegenkwamen of voorzagen. Inclusief dus het wijzigen van 
het woongedrag van voormalige krotbewoners. En eenmaal de tanden gezet in 
een probleem, liet ingenieur Keppler niet meer los. Dan moest en zou de oplos-
sing werken. Dan was hij onstuitbaar. 

Om Kepplers vasthoudendheid en machtspositie te begrijpen moeten we de 
netwerken waar hij in verkeerde in ogenschouw te nemen. En – maar dat is eer-
der al uitgebreid aan bod geweest – de relatie met zijn zwager Wibaut, die hem de 
hand boven het hoofd hield. Keppler had in Amsterdam enkele prominenten (bij 
voorkeur S.D.A.P-ers) die beroepsmatig betrokken waren bij de armenzorg, het 
(woning)maatschappelijk werk en de criminologie, verzameld in zijn 
Subcommissie II. Jurrema, Moltzer, Bonger, Van der Pek-Went, dat waren de 
opinieleiders van die tijd. Die schoof je niet zomaar aan de kant. Aangevuld met 
enkele sleutelpersonen uit de gemeenteraad vormde dit gezelschap een machts-
factor waar wethouder De Miranda het tegen aflegde toen deze in 1932 de strijd 
met Keppler aanging. Daarnaast beschikte Keppler over een internationaal net-
werk van architecten, bestuurders en wetenschappers. Dat laatste netwerk func-
tioneerde voor  Keppler vooral als het podium waar hij zijn accu oplaadde. Om 
daar te kunnen schitteren had hij een staalkaart van topprojecten in zijn koffer-
tje: de architectuur van de Amsterdamse School, de moderniteit van Betondorp, 
de consequente uitvoering van de garden cities, de sociale daad van Asterdorp. 

In de loop der jaren zijn meerdere disciplines professioneel betrokken ge-
weest bij Asterdorp en de naoorlogse opvolgers. De ingenieurs voorop, daarna 
het woningmaatschappelijk werk, de psychiatrie en uiteindelijk het welzijns-
werk. Wat zij met elkaar gemeen hadden, was de neiging de doelgroep onder te 
verdelen in verschillende categorieën. Deze diversificatie had Keppler al direct 
ingezet. In 1929 deelde hij de ontoelaatbaren op in drie subgroepen. Ook de wo-
ningmaatschappelijk werkster was voortdurend aan het indelen en de eerste psy-
chiatrische bemoeienis door Querido leidde in 1932 tot eenzelfde drieslag als 
Keppler had bepleit. Waar Querido vóór de oorlog nog oog had voor maatschap-
pelijk pechgevallen, leidde de naoorlogse psychiatrische bemoeienis met de aso-
cialen er steevast toe dat iedereen die in een kamp of woonschool zat, als 
psychiatrisch patiënt werd gezien. Net als Querido begin jaren tachtig, keek ook 
zijn collega D. Zuithoff na diens pensionering met enig schaamrood op de kaken 
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terug op zijn werk bij de gezinsoorden in de late jaren veertig en vijftig. ‘Alles wat 
niet klopte met de burgerlijke normen was onaangepast en wie onaangepast was, 
was psychiatrisch ziek,’337 verzuchtte hij in 1984. 

Voor de psychiaters, de woningmaatschappelijk werkers en later de welzijns-
werkers stond vast dat de aangewezen populatie apart was gezet vanwege het ver-
toonde gedrag. Maar dat was niet Kepplers opzet. Hij zette gezinnen preventief 
apart op basis van subjectieve inschattingen, gemaakt door zijn woningopzichte-
ressen die de kandidaat-huurders thuis hadden bezocht. In de huidige terminolo-
gie: Keppler  gebruikte het keukentafelgesprek om gezinnen uit de risicogroep te 
indiceren. Op het eerste oog is er niets mis met preventie, beter voorkomen dan 
genezen luidt het gezegde. Maar er schuilt ook een gevaar in preventieve acties. 
Mensen worden immers op voorhand gekoppeld aan negatief gedrag dat ze niet 
vertoond hebben. Stel je voor dat het strafrecht overstapt op preventie als leidend 
principe. Niet langer verschijnen daders voor de rechter maar potentiële daders. 
Dat zou de deur openzetten van wantoestanden en willekeur. Precies die wantoe-
standen en willekeur speelden zich af in Asterdorp en de vele latere varianten. 
Daar staat tegenover dat de schaarse keren dat objectieve maatstaven zijn gehan-
teerd om gezinnen als ontoelaatbaar, asociaal of onmaatschappelijk te verklaren, 
ook geen navolging verdienen. Drie voorbeelden: bewoners van woonschepen 
waren voor de oorlog automatisch als ontoelaatbaar bestempeld; zeer grote gezin-
nen die moesten evacueren uit de kuststreek in 1942 werden zonder discussie 
asociaal verklaard en naar een kamp gestuurd; alle Amsterdammers die in 1944 
extra steun aanvroegen bij Sociale Zaken kregen de kwalificatie ‘onmaatschappe-
lijk’ achter hun naam. 

Al dergelijke kwalificaties, of ze nu op subjectieve of objectieve gronden waren 
verleend, hadden hun stigmatiserende werking. Voor veel bewoners lijkt 
Asterdorp dan ook meer problemen te hebben veroorzaakt dan op voorhand op-
gelost. Maar niet voor iedereen. Een aantal gezinnen, met name grote, arme gezin-
nen waar de vrouw geen bijdrage kon leveren aan het huishouden, had baat bij de 
ondersteuning door de opzichteresse. Mozes Viskoper protesteerde in het begin 
nog tegen de helpende hand maar bond later in en liep uiteindelijk de deur plat bij 
de opzichteresse. De weduwe Olivier raakte gehecht aan het dorp. Wat opvalt bij 
de interviews met de ex-bewoners zijn de sterke gevoelens van schaamte danwel 
trots. Weinig gesprekspartners staan relatief neutraal tegenover hun jeugd op het 
dorp. Het is in de herinnering van ex-bewoners òf een vernederende tijd geweest 
òf een periode met opperste gemeenschapszin in een duister isolement. 
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Asterdorp was in zekere zin een modern experiment, opgericht door een 
moderne, sociaal-voelende ingenieur die was opgeleid door een van de meest 
vooruitstrevende en gezaghebbende wetenschappers van die tijd, later onder-
zocht door een jonge, veelbelovende psychiater. Ondanks deze wetenschappe-
lijke betrokkenheid bij het dorp valt op dat er van reflectie op wetenschappelijk 
niveau geen sprake was. Niet ten tijde van het functioneren van Asterdorp, niet 
in de naoorlogse periode van de gezinskampen. Kritiekloos voegden de weten-
schappers zich in het beeld dat Keppler - zij het in andere termen - had geschetst: 
er zijn gezinnen die afwijken van de burgerlijke norm en dat is een probleem dat 
moet worden aangepakt. Pas in 1954 kwam er een barst in het generaliserende, 
vooringenomen denken binnen de wetenschap als het om de asocialen ging. In 
‘De proletarische achterhoede – een sociologische critiek’ ontrafelde de nog jon-
ge socioloog Jac. van Doorn ‘De ongeschoolde arbeider,’ de kort daarvoor ver-
schenen dissertatie van J. Haveman. Havemans werk weerspiegelde het 
algemeen aanvaarde denken uit die tijd. Allerlei soorten arbeidersbuurten, arme 
gezinnen en asocialen werden gemakzuchtig op één hoop gegooid en gekoppeld 
aan wangedrag, drankzucht en jeugdcriminaliteit, en dat geheel was problema-
tisch. Alles wat Haveman in zijn boek had beweerd over achterbuurten, oplei-
dingen, inkomens, werkloosheid en bendevorming ging Van Doorn in de 
werkelijkheid toetsen. Het resultaat was een demasqué: er bleef niets over van 
Havemans betoog. Generaliseren en schematiseren zijn de termen waarmee Van 
Doorn het werk van Haveman typeerde. Hogere inlegkunde, zou je ook kunnen 
zeggen: niet eerst kijken en dan vinden, maar andersom. Wat Van Doorn daar 
tegenover stelde was precisie en voorzichtigheid: ‘In het bijzonder wanneer het 
de typering betreft van een belangrijke bevolkingsgroep in haar geheel, is voor-
zichtigheid geboden. Het valt immers te vrezen, dat de overigens verheugend 
grote belangstelling van pers, overheid en bedrijfsleven voor de maatschappelij-
ke problematiek door allerlei plausibele, maar onbewezen sociologische be-
schouwingen in een verkeerde richting wordt geleid.’338 
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SAMENVATTING

In 1927 verrees op een industrieterrein in Amsterdam-Noord een woonwijk 
van 132 huisjes met een muur er omheen: Asterdorp. Hier plaatste de 
Gemeentelijke Woningdienst uit voorzorg gezinnen die ‘ontoelaatbaar’ werden 
geacht voor andere gemeentewoningen en corporatiewoningen. Het doel was 
om deze gezinnen, door de inzet van een opzichteresse, om te vormen tot ‘nette’ 
gezinnen. Ruim 450 gezinnen (samen 3000 mensen) hebben er tot 1940 ge-
woond. In het begin van de oorlog hebben er korte tijd daklozen uit Rotterdam 
gewoond en in 1942-1943 was Asterdorp een concentratiewijk voor Joodse 
gezinnen. Na de oorlog is vergeefs geprobeerd van het dorp een normale woon-
wijk te maken. In 1955 is Asterdorp gesloopt.

‘Asterdorp, een Amsterdamse geschiedenis van verheffing en vernedering’ is 
een biografie. Alle fasen van de levensgeschiedenis van het dorp worden van 
binnenuit belicht: het ontstaan, het functioneren, het einde. Aan de hand van 
uitgebreid archiefonderzoek (beleidsstukken, gezinsrapporten, privé-archie-
ven) en een reeks gesprekken met ex-bewoners en een voormalige opzichteres-
se (alle gevoerd in 1984), reconstrueert en evalueert ‘Asterdorp’ de drijfveren 
van de makers (zowel politici als ambtenaren) en belicht de gevolgen voor de 
mensen die in het dorp gewoond hebben. 

In ‘Asterdorp’ wordt eerst beschreven hoe rond 1900 de liberale Delftse 
hoogleraar Baltus Pekelharing een generatie studenten aan de Polytechnische 
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School motiveerde en inspireerde om misstanden in de steden aan te pakken. 
Het slopen van krotten en bouwen van nieuwe wijken voor de arbeiders maak-
ten deel uit van de materiële verheffing. In Amsterdam gingen Pekelharings vol-
gelingen J.W. Tellegen en A. Keppler hier voortvarend mee aan de slag, gesteund 
door Pekelharings vriend F. Wibaut. Keppler vooral werd de man aan het stuur: 
hij wist zichzelf in 1915 te manoeuvreren in de leidende positie van de kersver-
se Woningdienst die de bouw van gemeentewoningen op zich nam. Zijn per-
soonlijke relaties met burgemeester Tellegen (zij waren bevriend) en wethouder 
Wibaut (zij waren zwagers) waren hierbij van groot belang. Direct in 1915 al 
maakte Keppler plannen om een categorie krotbewoners te definiëren die van-
wege de kans op ontsporingen, niet direct naar een nieuwe woning zouden kun-
nen overstappen. Een apart dorp was nodig. Enkele incidenten (die overigens 
snel werden opgelost) in een blok gemeentewoningen in 1918 en ervaringen die 
hij had opgedaan bij een bezoek aan een nieuwe arbeiderswijk in Liverpool 
(waar wanbetalers op straat belandden) vormden voor Keppler aanleiding om 
preventief te handelen. Krotbewoners die naar de inschatting van zijn ambtena-
ren tijdens een huisbezoek, als potentieel wanbetaler of als niet-netjes werden 
bestempeld, gingen naar Asterdorp of naar het kleinere zusterdorp 
Zeeburgerdorp. In 1927 kwamen de eerste tientallen gezinnen in Asterdorp. De 
opzichteresse sprak ze aan op hun gedrag waarbij zij vooral lette op de netheid 
en de mate waarin ouders binnen waren. Bedden moesten opgemaakt, de was 
uit het zicht, de vloer schoon en vooral lette de opzichteresse erop dat bewoners 
zich niet met elkaar bemoeiden. Sociale cohesie diende afgeleerd; nette arbeiders 
zaten binnen. Wanneer een gezin naar de mening van een gemeentelijke com-
missie, die onaangekondigd een bezoekje aflegde, voldoende netjes was, mocht 
zo’n gezin verhuizen naar een categorie gemeentewoningen die één stap hoger 
stond op de ladder. Verhuizen naar een woning van een corporatie of de boven-
ste groep gemeentewoningen, was uitgesloten. 

In 1928 en 1929 werd Asterdorp een arena van politieke strijd. De commu-
nistische partij voerde intensief campagne op het dorp en in de eigen pers, ener-
zijds om onder de vele losse werklui leden te winnen, anderzijds om de sociaal 
democratische SDAP, die het dorp politiek had omarmd, de voet dwars te zet-
ten. ‘Asterdorp’ laat zien hoe de politieke conflicten via persoonlijke lijnen wer-
den uitgevochten. Zowel tussen de gezinnen in het dorp als binnen de politieke 
en ambtelijke top, was Asterdorp een splijtzwam. De verantwoordelijk wethou-
der, S.R. de Miranda, probeerde het dorp te sluiten wat hem niet lukte omdat 
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Keppler een sterk netwerk had opgebouwd. De Miranda had – als arbeiderszoon 
- zelf bedenkingen tegen het dorp vanwege de stigmatiserende werking maar 
werd ook beïnvloed door de verhalen van zijn dochter Flora, die er als opzichte-
resse werkte. Interviews met Flora de Miranda en de dochter van de voorzitter 
van communistische buurtvereniging ‘De Lelie’, geven een persoonlijke inkijkje 
in de conflicten in en om Asterdorp de eerste jaren.

Rond 1930 werd duidelijk dat  steeds meer gezinnen weigerden om in 
Asterdorp te wonen. De leegstand nam toe tot 50% in 1931. Het isolement, het 
stigma en de overheidscontrole verslechterden het imago van dorp. Gemiddeld 
stond tussen 1927 en 1940 40% van de huisjes leeg, veel mensen weigerden en 
zochten een woning op de particuliere markt. De mensen die er wel langer ge-
woond hebben, blikken later met schaamte terug. Ze voelden zich apart gezet. In 
1937 werd Keppler met vervroegd pensioen gestuurd en bereidde diens opvol-
ger Flipse de opheffing van Asterdorp voor. De oorlog gooide roet in het eten. In 
1942 vorderde de bezetter het dorp om er een Joods getto van te maken. Voor de 
Woningdienst doemde een administratief probleem op, net als kort daarna bij 
de Transvaalbuurt. Om scheefwonen te voorkomen verhoogde de gemeente de 
huur van alle gemeentewoningen waar Joodse gezinnen verplicht werden ge-
huisvest. Na de oorlog werd Asterdorp verbouwd tot normale woonwijk maar 
vanwege de vochtoverlast – een probleem dat het dorp al vanaf het begin parten 
speelde - werd het dorp gesloopt in 1955. De Woningdienst borg de archiefdo-
zen diep weg. Elders in het land werd direct na de oorlog de aparte huisvesting 
van ’onmaatschappelijken’ met kracht ter hand genomen. 

Alles overziend luidt de eerste conclusie dat de ontoelaatbaren van Asterdorp 
niet hebben bestaan. Er was honderd jaar geleden ook geen manifest probleem 
met een omlijnde groep gezinnen dat opgelost moest worden. De gezinnen die 
in Asterdorp geplaatst werden, waren van zeer divers pluimage. Tweede conclu-
sie: Asterdorp was niet bedoeld om een bepaalde groep op te voeden maar dien-
de als een schrikbeeld voor al die duizenden arbeidersgezinnen die naar 
normale gemeentewoningen en corporatiewoningen mochten verhuizen. Wie 
zich niet gedroeg zou naar Asterdorp worden gestuurd. 
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On an industrial estate in Northern Amsterdam a residential area was built in 
1927 consisting of 132 small houses surrounded by a wall. Here the Council 
Housing Authority housed as a precautionary measure families that were 
deemed ‘unfit’ to live in other council estates or corporation houses. The aim 
was to reshape these families, with the help of a female superintendent, into 
‘decent’ families. More than 450 families (together around 3000 people) lived 
there until 1940. At the beginning of World War II homeless families from 
Rotterdam were housed there for a short period of time and from 1942-1943 
Asterdorp (lit: Aster Village) was a concentration area for Jewish families. After 
the war attempts to turn the estate into a normal living area failed. In 1955 
Asterdorp was torn down.

‘Asterdorp, an Amsterdam history of elevation and humiliation’ is a biograp-
hy. All phases of the history of the ‘village’ are highlighted from the inside: the 
start, the functioning, the end. On the basis of extensive research in archives 
(policy documents, family reports, private archives) and a series of interviews 
with former inhabitants and a former female superintendent, all conducted in 
1984, ‘Asterdorp’ reconstructs the motives of the makers (politicians and offici-
als) and sheds light on the consequence for the people who lived there. 

In the first chapters of ‘Asterdorp’ the attempts at the beginning of the 20th 
Century by the liberal professor Baltus Pekelharing from the Delft School of 
Polytechnics to motivate and inspire a generation of students to tackle social ills 
in the cities are described. Tearing down dilapidated houses en building new 
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housing estates for the laborers was part of their material uplift. In Amsterdam 
Pekelharing’s adherents J.W.Tellegen and A.Keppler got to work energetically 
with these ideas, supported by Pekelharing’s friend F.Wibaut. Keppler became 
the main instigator: he managed in 1915 to manipulate himself into a leading 
position of the newly founded Housing Authority that became responsible for 
the building of the council housing projects. His personal relation with mayor 
Tellegen (they were friends) and alderman Wibaut (they were brothers in law) 
was of the utmost importance. Already in 1915 Keppler made plans to define a 
category of people who lived in dilapidated houses that would not be able to 
move directly to a new house, because of the possibility that they would get out 
of control. A separate housing area seemed the only solution. A few incidents 
(that by the way were dissolved quickly) in a council estate in 1918 and the ex-
periences he encountered during a visit to a Liverpool working class area (where 
defaulters were evicted) motivated Keppler to act preventively. Inhabitants of 
slums who were as a result of a house call assessed by his officials as potential 
defaulter or as not tidy were send to Asterdorp or to the smaller sister area 
Zeeburgerdorp. In 1927 the first dozens of families settled in Asterdorp. The 
female superintendent addressed them if they did not behave properly. The fo-
cus of attention was mainly directed at neatness and how much time they spent 
indoors. The beds should be made, the laundry invisible, the floor clean and the 
inhabitants should mind their own business and leave their neighbours alone. 
Social cohesion was unwanted; decent workers kept themselves to themselves 
and stayed indoors. When a family, according to the council committee that vi-
sited them unannounced, was sufficiently neat, the family was allowed to move 
to a category of houses that were one step up the ladder. Moving to a house 
owned by a Housing Corporation or to one of the best quality council houses 
was out of the question. 

In 1928 and 1929 Asterdorp became an arena of political struggles. The 
Communist Party was campaigning extensively in the area and in its papers, on 
the one hand to gain more members among casual labourers and on the other 
hand to thwart the social democratic party (SDAP), that had politically em-
braced the village. ‘Asterdorp’ illustrates how political conflicts were fought out 
along personal lines. Among families in the village and among the political lea-
dership and council management ‘Asterdorp’ was a divisive issue. The responsi-
ble counsellor, S.R. De Miranda, tried but failed to close down the village, 
because Keppler had built a strong network. De Miranda – a workman’s son 
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himself – had his reservations about the village because of the stigmatizing ef-
fect, but his judgement was influenced by the stories of his daughter Flora, who 
worked there as a superintendent. Interviews with Flora de Miranda and the 
daughter of the chairman of the communist residents association ‘De Lelie’ (The 
Lilly) offer a personal account of the conflicts in and around Asterdorp during 
the first years.

Around 1930 it became clear that an increasing number of families refused to 
live in Asterdorp. In 1931 vacancy rates amounted to 50%. The isolation, the 
stigma and the council control led to a deteriorating image of the village. 
Between 1927 and 1940 on average 40% of the houses were vacant, most peo-
ple declined to live there and tried to find a house on the private market. People 
who lived there for a longer period of time later looked back in shame. They felt 
set aside. In 1937 Keppler was sent on early retirement and his successor Flipse 
prepared to dismantle Asterdorp. The war put a spanner in the works. In 1942 
the German occupying forces claimed the village to turn it into a Jewish ghetto. 
To the Council Housing Authority an administrative problem arose, and a little 
later the same problem would arise in the Transvaal area (area in Amsterdam 
East where a lot of Jewish families lived). In order to avoid a subsidized-rent-be-
nefit, the council raised the rent for all council accommodation in which Jewish 
families were compulsorily housed. After the war Asterdorp was converted into 
a normal housing estate, but because of problems with moisture – this had been 
a problem from the start – the village was dismantled in 1955. The Housing 
Authority hid all the boxes with the entire archive where no one could find 
them.

In other parts of the country the authorities immediately started vigorously 
to work on special housing programmes for the ‘anti social’.   

All things considered the first conclusion is that the ‘inadmissables’ of 
Asterdorp did not exist. A hundred years ago there was also not an explicit pro-
blem with a fixed group of families that needed solving. The families that were 
housed in Asterdorp were birds of all kinds.

The second conclusion: Asterdorp was not intended to educate a certain 
group, but served as a bogeyman to all those thousands of families that were 
allowed to move to normal council estates and corporation houses. Those who 
misbehaved faced the threat of being expelled to Asterdorp.
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is in dat jaar ten tweede male geïnterviewd.

Onderstaande bewoonster en bewoner woonden in de periode mei 1942 – mei 
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VERANTWOORDING EN DANK

Veel informatie in dit boek heb ik geput uit 155 rapporten die over gezinnen 
op Asterdorp zijn samengesteld. Deze rapporten zijn bewaard gebleven omdat 
het de  gezinnen betrof die toestemming kregen te verhuizen naar een normale 
gemeentewoning; succesverhalen die de Woningdienst graag aan de wethouder 
toonde. Om die reden belandden zij in het keurig bijgehouden bestuurlijke 
hoekje van het gemeentelijk archief. De rapporten van de 300 gezinnen die niet 
naar een normale woning zijn doorgeschoven, bleken verstopt in het ambtelijke 
deel van het archief, een  gigantische brij. Medewerkers van het Stadsarchief wa-
ren ze vriendelijk uren rond te dolen in deze niet-geïnventariseerde wirwar, ze 
vonden ook nog een enkel dossier maar geen verdere rapporten. De 155 bestu-
deerde gezinsrapporten vormen dus geen representatieve steekproef van alle 
gezinnen. Toch geven ze – met dank aan de bloemrijke beschrijvingen van de 
opzichteressen – wel een breed beeld over het dagelijks leven in Asterdorp en 
dus ook over de gezinnen die op eigen gezag vertrokken. Daarnaast maakten de 
155 doorstroomgezinnen veel langer deel uit van de Asterdorpse bevolking dan 
de vertrekkers. Die namen doorgaans al snel de benen. Het is zelfs de vraag of  de 
rapporten van de snelle vertrekkers überhaupt zijn ingevuld. De beschikbare 
rapporten geven om die redenen genoeg informatie om een redelijk compleet 
beeld te vormen.   

De achttien voormalige bewoners van het vooroorlogse Asterdorp die zijn 
geïnterviewd, vormen ook geen representatieve steekproef. Het zijn immers 
mensen die ooit een oproep lazen en daarna vrijwillig besloten hun verhaal te 
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vertellen. Tegelijk zijn de verhalen en herinneringen zo divers, van langjarig be-
drukt tot halsstarrig positief, dat ook hier een breed spectrum vertegenwoor-
digd lijkt. 

Door de verhalen onderling te checken en naast de informatie uit de gezins-
rapporten (en soms ook dagbladen) te leggen, was het mogelijk om de werkelij-
ke gang van zaken te reconstrueren. Het geheugen kan immers een loopje 
nemen met het verleden maar na zo’n dubbele controle was het mogelijk het 
vertekende beeld en de werkelijkheid te scheiden. 

Om zo goed mogelijk van alle kanten het schouwspel van Asterdorp te kun-
nen belichten, heb ik – naast de genoemde bronnen – een groot aantal mensen 
gesproken die mij tips gaven, verhalen uit de overlevering vertelden, de ambte-
lijke cultuur van de Woningdienst hielpen begrijpen, het nu eens ragfijne en dan 
weer botte politieke machtsspel uit de doeken deden en mij aanspoorden dìt 
boek eens in te kijken, dìè mevrouw vooral te bellen, en déze ene website niet te 
vergeten. Ik raakte er af en toe de weg door kwijt maar moet ze nu vooral heel erg 
bedanken: die omweggetjes leverden maar al te vaak ontbrekende schakeltjes of 
verhelderende inkijkjes op. Allereerst mijn oude vrienden van het 
Woningbedrijf Henk Hanekamp, Rob Steinweg en Lucas Delfgauw, zij loodsten 
mij achteruit de ambtelijke geschiedenis in. Egbert Ottens, hij geldt terecht als 
de geschiedschrijver van de Dienst Volkshuisvesting, heeft mij veel waardevolle 
achtergrondinformatie gegeven en Ab Vos, de laatste directeur van de Dienst 
Wonen als ik ’t wel heb, gaf gratis een boeiend college over een eeuw volkshuis-
vestingspolitiek in Amsterdam. David Barnouw praatte me bij over de getto’s 
van 1942 en 1943 en Gerhard Smid heeft me geholpen de rol van ingenieurs, 
psychiaters en andere professionals, beter te kunnen begrijpen. 

Minder dankbaar sta ik tegenover woningcorporatie Ymere, de rechtsopvol-
ger van de gemeentelijke Woningdienst en daarmee eigenaar van al die voorma-
lige gemeentewoningen. Het had mij gepast en misschien ook wel nuttig 
geleken om samen met de opvolgers van Keppler en Flipse te reflecteren op twee 
aspecten uit het intussen honderd jaren tellende verleden van deze huisbaas. 
Ten eerste de mate waarin een sociale verhuurder toegang moet willen hebben 
tot het privédomein van huurders. Het adagium ‘wonen, leven, groeien’ op de 
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bedrijfsauto’s van Ymere wijst erop dat – net als de Woningdienst toen – Ymere 
zichzelf een taak toedicht in het bijsturen van de levensloop van haar huurders. 
Het tweede aspect is de rol van de Woningdienst in de Tweede Wereldoorlog, 
met name het op eigen initiatief verhogen van de huren die Joden in de getto’s 
moesten betalen. Over beide kwesties wilde Ymere niet spreken; de blik is strak 
voorwaarts gericht. 

Over de manier waarop ik die oorlogsperiode zou behandelen heb ik mezelf 
en anderen, ook vele vragen gesteld. Niet over de rol van de Woningdienst, wel 
over de vraag of de Holocaust expliciet aan de orde moest komen. Om de 
Asterdorpers in beeld te houden, kon ik niet anders dan op dit punt terughou-
dend berichten. Het punt is te groot.

Ik heb ook veel hulp gehad van Saskia van den Heuvel, de documentaire-
maakster uit Amsterdam-Noord. Met haar nam ik geregeld alle scenario’s door 
over wat er gebeurd is rond Asterdorp in de oorlog. Zij heeft het grootste deel 
van het archiefwerk in het NIOD verricht en daar maakte ik dankbaar gebruik 
van. Hannie Raaff, dochter van Flora de Miranda, was zo vriendelijk mij ontbre-
kende achtergrondinformatie over haar familie te geven.

Veel dank ben ik wederom verschuldigd aan Antje Dijk. Dertig jaar geleden 
schreef ik met haar een kleine voorstudie van dit boek en het onderwerp heeft 
ook haar niet meer los gelaten. Zij las alle teksten dubbel kritisch na en behoedde 
mij voor het betreden van al te veel zijpaden. Ook Marcella van der Kruk van 
uitgeverij Atlas-Contact heeft met haar kritische blik een waardevolle bijdrage 
geleverd aan het eindresultaat. Meindert Fennema, Arnold Reijndorp en 
Herman de Liagre Böhl zeg ik dank voor de adviezen en leestips die zij gaven 
toen het onderzoek naar Asterdorp de bocht nam richting promotie. 

En dan vergeet ik bijna nog mijn moeder, geboren in 1916 en overleden in 
2015. Zij was een wandelende encyclopedie over alles wat er gebeurde in het 
Amsterdamse arbeidersmilieu in de jaren twintig en dertig. Met haar relative-
rende verhalen over grote gezinnen en kleine gebeurtenissen, over nette men-
sen en vieze mensen, over het werk in de naaiateliers, het leven op straat en in de 
achterwoning, maakte ze mij bij elk bezoekje een beetje wijzer. ‘Niet zo snel oor-
delen jongen, die mensen hebben net als jij en ik een velletje over hun neus.’

Amsterdam/Heerde, januari 2016
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NOTEN

1  Stadsarchief Amsterdam, 5293, dossier 136 sw. Dit dossier bevindt zich in 
het niet geïnventariseerde deel van het archief van de Gemeentelijke 
Woningdienst. 
2   Idem.
3  Het aantal twintigduizend is gebaseerd op de aanname dat de gemiddelde 
grootte van een huishouden in een krot of kelderwoning zeven personen be-
droeg. Voor de hele stad was in 1909 de gemiddelde huishoudensgrootte iets 
meer dan 4,5 (bron: Verslag van de Gemeentelijke Woningdienst 1925, p. 36) 
maar in Asterdorp en ook in de Jordaan, de Jodenbuurt en de Oostelijke Eilanden 
(waar veel Asterdorpers vandaan kwamen) telde een gemiddelde woning zeven 
personen. Hermans (1901, pagina 66) becijferde dat alleen al in de eenkamer-
woningen in de oude Jodenbuurt de gezinsgrootte ruim 7,1 personen bedroeg. 
Omdat er rond 1900 nog 2800 bewoonde kelders waren (bron: Van der Woud, 
2012, p. 111), woonden daar dus ongeveer twintigduizend mensen. 
4  Eind 1931 telde Amsterdam 11.729 gemeentewoningen. Voor een beperkt 
deel was dat bezit overgenomen van kleine, zelfstandige verenigingen die vóór 
1915 her en der woningblokken hadden gebouwd. Voor het merendeel zijn het 
woningen die als dorpen en wijken tussen 1919 en 1930 buiten het oude cen-
trum zijn gebouwd. Daarnaast telde de stad in 1931 15.477 arbeiderswoningen 
van woningbouwverenigingen, ook merendeels gebouwd in de jaren twintig 
(bron: Jaarverslag van Amsterdam, 1931).
5  Het vak Staatshuishoudkunde kennen we nu onder de naam Economie.
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6  In de eerste helft van de 19e eeuw was onder aanvoering van Koning Willem 
I de maakbaarheidsgedachte tijdelijk al even leidend geweest. Uit deze periode 
stammen de opvoedingskolonie Frederiksoord en het tuchtoord Veenhuizen, 
initiatieven van J. van den Bossche (een vertrouweling van Willem I) die armen 
en verschoppelingen op het rechte pad wilde zetten. Met de Grondwet van 
1848 beperkte Thorbecke de macht van de koning en won het liberale vrijheids-
denken terrein. Het idee dat de samenleving maakbaar was, ebde daarmee weg.
7  Hermans, 1901, pagina 72.
8   B.H. Pekelharing: ‘De “natuurlijke” regeling der volkshuishouding’, in 
Vragen des Tijds 4 (1878), pagina 182. Aangehaald in Van der Woud, 2012, pa-
gina 204.
9  De Sociaal Democratische Arbeiders Partij (S.D.A.P.) is in 1894 opgericht. In 
1897 betrad de S.D.A.P. met twee leden de Tweede Kamer. In 1946 ging de 
S.D.A.P. op in de PvdA.
10  Pekelharing was niet alleen een leidend figuur in debatten met studenten, hij 
vormde ook het centrum van een kring radicaal-liberalen en (katheder)socialis-
ten die volkswoningbouw propageerde. Met Goeman Borgesius onderhield hij 
al langer nauwe banden, zij werkten eerder samen aan destijds toonaangevende 
progressief  liberale kranten als Het Vaderland en De Zutphense Courant.
11  Brief B. Pekelharing aan F. Wibaut, 1897. Aangehaald door G. Voerman in 
biografisch portret van B.H. Pekelharing in het Biografisch Woordenboek van 
het Socialisme en de Arbeidersbeweging in Nederland. BWSA 6 (1995), pagina 
167-171. Ook in te zien via www.socialhistory.org/bwsa.
12  Over Pekelharing schreef de feministe Cornélie Huygens in 1897 de sleutel-
roman Barthold Meryan. In het boek wordt Pekelharing aangeduid als professor 
Denners.
13  Brief Keppler aan Wibaut, juli 1907. Archief F.M. Wibaut, nr. 25-26, IISG. 
14  Brief Tellegen aan Keppler, 26 november 1907. Archief Arie Keppler, nr. 1, 
IISG.   
15  Brief Keppler aan Tellegen, 5 augustus 1908. Archief Arie Keppler, nr. 1, 
IISG.
16  Idem.
17  Brief Keppler aan Wibaut, 6 juni 1910. Archief F.M. Wibaut, nr. 25-26, 
IISG.
18  Ebenezer Howard, Garden Cities of Tomorrow, 1902. Aangehaald in Richter 
Roegholt, 1976, pagina 24.
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19  Tussen 1914 en 1926 werden er geen woningen onbewoonbaar verklaard. 
Daarna werden er tot 1940 nog eens 6774 woningen onbewoonbaar verklaard. 
Totaal zijn in Amsterdam tussen 1902 en 1940 dus 10.223 woningen onbe-
woonbaar verklaard. Ottens, 1975, pagina 146.
20  Gemeenteblad 1914, afdeling I,  pagina 2680 e.v.. Alleen de naam Tellegen 
staat onder het stuk, maar het is aannemelijk dat ook Keppler eraan gewerkt 
heeft. Zeker is dat Wibaut zelf, en dat was en is ongebruikelijk voor een wethou-
der, een belangrijke bijdrage aan de voordracht heeft geleverd.
21  Idem, pagina 2692.
22  Gemeenteblad 1915, afdeling I, pagina 111.
23  Brief Wibaut aan Keppler, 24 februari 1915. Archief Arie Keppler, nr. 1, 
IISG.
24  Een vertrouwelijke brief dd 24 januari 1915 van Keppler aan Wibaut met dit 
voorstel, is te vinden in het Archief Arie Keppler, nr. 1, IISG. 
25  Brief Tellegen aan Keppler, 10 maart 1915. Archief Arie Keppler, nr. 1, IISG.
26  Brief Keppler aan K. Brevet, 14 maart 1915. Archief Arie Keppler, nr. 1, IISG. 
Karel Brevet, rechter te Den Haag, was getrouwd met een zus van Mathilde en 
Josine. 
27  Brief Keppler aan Wibaut, ongedateerd, vermoedelijk rond 16 maart 1915. 
Archief Arie Keppler, nr. 1, IISG.
28  Brief Wibaut aan Keppler, 21 maart 1915. Archief Arie Keppler, nr. 1, IISG.
29  Brief Keppler aan Tellegen, 18 maart 1915. Archief Arie Keppler, nr. 1, IISG.
30  Idem.
31  Deze passage is gebaseerd op de jeugdherinneringen van Mathilde en Josine, 
beide te vinden in het Archief Mathilde Wibaut – Berdenis van Berlekom, nr. 
37-38, IISG.
32  Herman de Liagre Böhl, 2013, pagina’s 72, 73 en 381 e.v. 
33  Gemeenteblad 1915, afd. I, pagina 113-114.
34  Brief Wibaut aan Keppler, 10 april 1915. Archief Arie Keppler, nr. 1, IISG.
35  Brief Wibaut aan Keppler, 6 juli 1915. Archief Arie Keppler, nr. 1, IISG.
36  Brief Pekelharing aan Keppler, 9 september 1915. Archief Arie Keppler, nr. 
12, IISG.
37  Brief Tellegen aan Keppler, 9 september 1915. Archief Arie Keppler, nr. 12, 
IISG.
38  Brief Keppler aan Wibaut, 20 september 1914, Archief F.M. Wibaut, nr. 25-
26, IISG.
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39  Gemeenteblad 1914, afdeling I, pagina  2716 e.v.
40  Idem.
41  Idem.
42  Stadsarchief Amsterdam, 5187-117, dossier 3356.
43  Stadsarchief Amsterdam, jaarverslag Gemeentelijke Woningdienst over 
1917.
44  Stadsarchief Amsterdam, jaarverslag Gemeentelijke Woningdienst over 
1918.
45  Stadsarchief Amsterdam, jaarverslag Gemeentelijke Woningdienst over 
1919, pagina 69 e.v.
46  Brief Keppler met verslag opzichteresse Van der Wijk aan wethouder 
Wibaut, 5 december 1919. Stadsarchief Amsterdam, 5187-378, dossier 5730.
47  Stadsarchief Amsterdam, jaarverslag Gemeentelijke Woningdienst over 
1919, pagina 69 e.v.
48  Een landtong in het oostelijk deel van het IJ.
49  Wibaut had moeite met het grove taalgebruik van De Miranda. Na een par-
tijbijeenkomst wees Wibaut hem eens terecht: ‘Ik voel de wijze waarop je in het 
Concertgebouw gesproken hebt over de vrijzinnig-democraten (‘prostitutie’) en 
over Romme (‘pooier’) ver beneden je waardigheid.’ Wibaut noemde het tem-
perament van De Miranda heftiger dan het zijne ‘en niet steeds voldoende be-
heerscht.’ Bron: Stadsarchief Amsterdam, inventaris 1275, brief 24 september 
1927 (archief S.R. de Miranda).
50  ‘De gemeente en de volkshuisvesting,’ door Ir. A. Keppler en F.M. Wibaut. 
Amsterdam 1925, pagina 139.
51  Stadsarchief Amsterdam, 5187-847, dossier 3968.
52  Stadsarchief Amsterdam, 5187-864, dossier 5483.
53  Brief ‘kabinet’ (=vertrouwelijk) van De Miranda aan Keppler, 9 oktober 
1924. Stadsarchief Amsterdam, 5187-863, dossier 5483.
54  Stadsarchief Amsterdam, 5187-871, dossier 5884.
55  Gemeenteblad 1924, afdeling II, pagina 1567 e.v.
56  Keppler, 1929, pagina 15
57  Interview mevrouw Heuckeroth, 25 april 1984.
58  Keppler, 1929, pagina 17
59  Idem, pagina 16
60  Zo schreef Keppler in 1915 in zijn rapport ‘Gezinstehuizen’ (Stadsarchief 
Amsterdam, 5187-117, dossier 3356). In een ‘beknopt verslag’ van 
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Subcommissie II, elf jaar later, werd een andere reden genoemd: ‘Zooals bekend 
is, wordt angstvallig vermeden van “huur” te spreken, dit met het oog om een 
eventueele ontruiming zoo gemakkelijk mogelijk te maken.’ Bron: Jaarverslag 
Gemeentelijke Woningdienst 1926, pagina 115.
61  Interview mevrouw A. Lamberts, 19 april 1984. Gonnie Lamberts woonde 
van 1930 tot 1938 in Asterdorp, haar lagereschooltijd.
62  Stadsarchief Amsterdam, gezinsrapport Muller, 5187-3409, dossier 1940-
56/7 
63  Nóg langer tijdelijk dan het echtpaar Kruimel. In december 1940 mochten ze 
pas verhuizen naar een normale gemeentewoning.
64  Gezinsrapport Muller.
65  Idem.
66  Stadsarchief Amsterdam, gezinsrapport Acathan, 5187-2155, dossier 342.
67  Stadsarchief Amsterdam, gezinsrapport Servais, 5187-1992, dossier 722.
68  Stadsarchief Amsterdam, gezinsrapport Laffra, 5187-1570, dossier 218. 
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73  Stadsarchief Amsterdam, gezinsrapport Jansen, 5187-1587, dossier 631.
74  Idem.
75  Stadsarchief Amsterdam, 5187-1381, document 540
76  Archief Keppler, IISG, nr. 44, IISG.
77  Stadsarchief Amsterdam, 5187-1570, dossier 212. 
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