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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.  


