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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-



18

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.


