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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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Asterdorp, een Amsterdamse 
geschiedenis van verheffing en 

vernedering

*

ACADEMISCH PROEFSCHRIFT
*

ter verkrijging van de graad van doctor
aan de Universiteit van Amsterdam
op gezag van de Rector Magnificus

mw. Prof. dr. D.C. van den Boom
ten overstaan van een door het College voor Promoties 

ingestelde commissie, in het openbaar te verdedigen in de 
Aula der Universiteit 

op donderdag, 18 februari 2016, te 13.00 uur
door Stephanus Gerardus Maria Steinmetz

geboren te ’s-Gravenhage.  
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