
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Asterdorp, een Amsterdamse geschiedenis van verheffing en vernedering

Steinmetz, S.G.M.

Publication date
2016
Document Version
Final published version

Link to publication

Citation for published version (APA):
Steinmetz, S. G. M. (2016). Asterdorp, een Amsterdamse geschiedenis van verheffing en
vernedering. [, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:26 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/asterdorp-een-amsterdamse-geschiedenis-van-verheffing-en-vernedering(1352bf72-6bde-4878-9968-4507cb710bfe).html


45

.'�=>�>>KLM>�C:K>G3�KH>F%�KNSB>�
EN REGELS 

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; 
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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 
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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.


