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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 



40

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 



41

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.


