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6. VOORZITTER GROENTEMAN

‘In het Asterdorp is een Buurtvereeniging opgericht, die zich ten doel stelt de 
stoffelijke en geestelijke belangen der bewoners te behartigen. Het secretariaat is 
gevestigd: Asterdorp no. 5.’105  Dat is in het eerste straatje en daar woonde Piet 
van Kasteel, de secretaris dus van de buurtvereniging, tevens los-werkman zon-
der werk. Voorzitter van ‘De Lelie’ was de werkloze sigarenmaker Jonas 
Groenteman. Sinds april 1928 woonde hij met zijn vrouw Schoontje en zeven 
kinderen in huisje nummer 6. Dat is de eerste woning in de muur naast de poort, 
richting het eerste straatje. Vóór Asterdorp woonde Groenteman in een ruime 
maar te dure nieuwbouwwoning. Daar werd hij wegens huurschuld uitgezet, 
wat hem ontoelaatbaar maakte.106 

De eerste actie van Buurtvereeniging De Lelie bestond uit het ontwerpen en 
laten drukken van een stapeltje briefpapier, de tweede uit het beleggen van een 
vergadering, de derde uit het sturen van een brief, een zogeheten raadsadres, aan 
de gemeenteraad van Amsterdam. Allemaal in een maand tijd. De brief was zo 
ambtelijk van toon dat de referendarissen van de Woningdienst er nog een 
puntje aan konden zuigen. ‘Geven met verschuldigde eerbied te kennen, onder-
geteekenden J.Groenteman en P.v.Kasteel, respectievelijk Voorzitter en 
Secretaris van de Buurtvereeniging “De Lelie” ten dezen domicileerende 
Asterdorp no. 5, Alhier; dat er verschillende grieven bestaan ten opzichte der 
Gemeentewoningen Asterdorp…’107 

Wat waren de belangrijkste klachten? Ten eerste was de huur te hoog. Met 
een weekhuur tussen de f 4,- en f 4,60  lagen de huren in Asterdorp voor de 
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doorsnee werkloze inderdaad aan de hoge kant. Op het krot was men meestal 
goedkoper uit en ook veel nieuwe gemeentewoningen in Noord kenden lagere 
huren. Maar de belangrijkste klacht betrof die enkele uitgang, waardoor er bij 
brand groot gevaar kon optreden voor de bewoners. Verder zag De Lelie graag 
dat er bij de Distelweg een pontje ging varen over het kanaal zodat Disteldorp, 
waar veel winkels waren, makkelijker bereikbaar zou worden. 

De Tribune, het dagblad van de Communistische Partij Holland, drukte de 
inhoud van het adres de volgende dag integraal af. Asterdorp was altijd al een 
steen des aanstoots geweest voor de communisten. Vanaf de start ageerden ze 
tegen de bouw maar nu hadden ze een aanknopingspunt bij de bewoners zelf. Ze 
hadden beet en lieten de komende jaren niet meer los. Het initiatief van 
Groenteman en Van Kasteel had er overigens alle schijn van te zijn ingefluisterd 
door het communistische raadslid mevrouw Van Zelm-Van den Berg. Het was 
dus beet bij een zelf uitgezette vis, maar evenzogoed hadden ze een zaak. Vooral 
de eerste maanden van 1928 verschenen in De Tribune de nodige artikelen van 
Van Zelm over Asterdorp. De eindredactie zette er smakelijke koppen boven: 
‘Armoede is misdaad, een noodkreet uit het Asterdorp (Over het IJ) te 
Amsterdam.’108 Of: ‘Het Asterdorp is een hel voor werkloozen.’109 Dat laatste 
artikel probeerde de bewoners ervan te overtuigen ‘dat zij met hun groote ellen-
de niet binnen de muren van hun dorp behoeven te blijven. Er bestaat n.l. een 
groote arbeidersvriend, bij wien zij hun gemoed kunnen luchten, en die hun met 
raad en daad wil terzijde staan, – dat is “de Tribune”.’ Het artikel eindigde met 
een oproep de burgerlijke pers vaarwel te zeggen en voortaan De Tribune te le-
zen. 

Of de oproep veel abonnees opleverde is niet te achterhalen, wel blijkt uit de 
dagboeken en rapporten dat de Woningdienst, in ieder geval de opzichteresse, 
nauwgezet bijhield wat er allemaal in de pers verscheen over Asterdorp. 
Opzichteresse Frenkel noteerde eind 1928 in haar dagboek hoe een bewoonster 
bij haar kwam klagen over de toon van een artikel in De Tribune. Samen met 
andere bewoners zou zij een brief sturen naar de krant. Voor het communisti-
sche dagblad was dat geen reden om in te binden. Bijna wekelijks werd een pagi-
na gevuld met berichten uit en over Asterdorp en dat was steevast slecht nieuws: 
‘Men drukt de menschen nog dieper in den poel van de misère. Daar is allereerst 
het feit, dat men een jeugdige opzichteresse als een soort luitenant den heelen 
dag laat „optreden” om de „ontoelaatbaren”, moeders van groote gezinnen vaak, 
op de meest krenkende wijze te berispen en te vernederen.’110 Zulke teksten rie-
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pen bij de opzichteresse maar ook onder een deel van de bewoners verontwaar-
diging op. 

De communisten maakten van Asterdorp een politiek speerpunt en grepen 
elke gelegenheid aan om het vuurtje brandend te houden. Het resultaat was dat 
meer kranten van tijd tot tijd over Asterdorp publiceerden. Het Volk, de krant 
van de S.D.A.P., belichtte de zegeningen van het werk van Keppler en De 
Miranda, De Telegraaf hield zich op de vlakte net als de liberale krant het 
Algemeen Handelsblad. 

In de strijd tegen Asterdorp richtten de communisten hun pijlen steeds meer 
op de muur met slechts één opening, het ontbreken van straatnamen maar voor-
al op de gehate term ‘ontoelaatbaren’. In de zomer van 1928 publiceerde De 
Tribune een lange ingezonden brief van Groenteman en Van Kasteel. In de stijl 
van deze krant  recenseerden de bestuursleden van De Lelie een artikel over 
Asterdorp dat kort daarvoor in De Standaard stond afgedrukt.111 Groenteman en 
Van Kasteel wijzen de schrijver van dat stuk terecht: ‘Schrijver noemde de men-
schen ‘ontoelaatbaren’, ‘dronkaards’, ‘vechtersbazen’, ‘achterlijken’, ‘opmakers’, 
‘slordige mannen en vrouwen’, ‘schipbreukelingen’, die een of ander geestelijk 
gebrek hebben en daarom minderwaardig zijn. Terwijl gij weet, althans weten 
moet, dat men hier in het slechtste geval te maken heeft met gedemoraliseerde, 
onverschilligen, die door zware armoede, zonder hoop op lotsverbetering, het 
leven als een last beschouwen en werktuigelijk hun bestaan voortsleepen, – gij 
hebt hun nu dien leelijken naam gegeven.’112 

Waarom had de Communistische Partij Holland (C.P.H.) eigenlijk voor 
Asterdorp gekozen als actieterrein om de S.D.A.P. de voet dwars te zetten?113 

Daar is een aantal redenen voor te geven. Om te beginnen bestreden de partijen 
elkaar in die jaren twintig standaard te vuur en te zwaard. Hun ontstaansge-
schiedenissen waren nauw verweven en dat leidde ertoe dat ze elkaar net zo fel 
in de haren zaten als gereformeerde kerkafsplitsingen plegen te doen.114 Die 
strijd werd bovendien door Moskou verordonneert in een megalomane poging 
de hele arbeidersklasse te verenigen achter die ene rode vlag. Ten tweede was het 
een reactie op de keuze van de sociaaldemocraten om Asterdorp naar voren te 
schuiven als een knap staaltje volksverheffing. Ook de proletarische achterhoe-
de was bij hen voortaan in goede handen, zo luidde de boodschap. Dat vroeg om 
een tegenzet van de communisten. Maar de belangrijkste reden had met marke-
ting te maken: er waren nieuwe leden te werven en dat hing weer samen met de 
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beroepen die de Asterdorpers uitoefenden. Terwijl in de wijken met normale 
gemeentewoningen (en zeker in de wijken met corporatiewoningen) naast be-
ambten veel arbeiders met vaste banen woonden, hadden de Asterdorpers 
meestal los werk of werkten ze als zelfstandige. Vaste banen boden de talloze 
fabrieken die toen in de stad stonden; los werk boden vooral de haven en de 
bouw. Die laatste sectoren hadden soms wel werk, dan weer niet. Het personeel 
werd per dag of per klus ingehuurd. Nu hadden de S.D.A.P. en de daaraan geli-
eerde vakbonden de eerste decennia een stevige positie opgebouwd in de fabrie-
ken, de diamantindustrie voorop. De communisten kregen daar maar moeilijk 
een voet aan de grond. Maar in een dorp als Asterdorp, waar weinig fabrieksar-
beiders werkten, was het wel mogelijk leden en abonnees te winnen. 

Jonas Groenteman en Piet van Kasteel werden in die strijd wellicht gebruikt 
door de communistische partij maar je kunt het ook omdraaien: het tweetal ver-
wierf bekendheid en enig lokaal aanzien door mee te liften met de communis-
ten. Steeds vaker stond Groenteman in de krant, aandacht die hem goed deed. 
Een paar weken nadat het deftige raadsadres op de post was gedaan, stond De 
Lelie weer prominent in De Tribune. Ditmaal niet als actieclub maar als kinder-
vriend. ‘Buurtvereeniging De Lelie - De kinderen van Asterdorp vieren feest’ 
kopte de krant boven het verslag. ‘De in allerlei opzicht zoo slecht bedeelde kin-
deren van de Asterdorp-proletariërs, hebben heerlijk genoten. De bijeenkomst 
werd om 8 uur door den voorz. Groenteman geopend. De grootste attractie 
bleek wel de dwergkomiek en de goochelaar; die de kinderen hartelijk deden 
lachen. Aan versnaperingen ontbrak het niet. En dan was er, om alles in een 
vroolijk kader te houden, een uitstekende Jazz-band.’115 Mevrouw Van Zelm-
Van den Berg hield de vaart in de anti-Asterdorp-campagne. Weer een week la-
ter was er een openbare vergadering van Buurtvereeniging De Lelie in het 
Tolhuis bij de pont. Van Zelm voerde het woord en sprak in het intussen beken-
de kritische jargon over de toestand in het dorp.116

In deze geladen sfeer, waarin pers en politiek zich roerden, moest Keppler 
zich buigen over het raadsadres. Hij moest immers alle vragen beantwoorden 
zodat wethouder Boissevain vervolgens zijn antwoorden kon opsturen.117 

Intussen was het klachtenlijstje van De Lelie nog aangevuld met verzoeken om 
bewoners zelf jeugdwerk te laten uitvoeren in plaats van de katholieke, christe-
lijke en gemeentelijke organisaties. Ook zou het op prijs gesteld worden wan-
neer kort geleden aangelegde tuintjes op een van de afgesloten binnenterreinen, 
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vaker open konden worden gesteld. Keppler had het minste werk aan de vraag 
over de huurverlaging: daar had hij eerder dat jaar namelijk zelf al het initiatief 
toe genomen. De huurschulden liepen steeds hoger op en hij achtte ze oninbaar: 
‘Waar niet is, verliest de keizer zijn recht.’118 Een gulden eraf per week had hij bij 
de wethouder bepleit en wanneer het Rijk akkoord ging zou dat worden inge-
voerd. In november 1928 is dat ook gebeurd. Maar het verhaal over brandgevaar 
doordat er maar één uitgang was, overtuigde hem niet: ‘Is volkomen ongegrond. 
De geringe hoogte van de woningen en van de afsluitmuurtjes maakt ontko-
men, bij eventuele versperring van de poort, zeer gemakkelijk.’119 Over de mo-
gelijke inzet van Asterdorpers zelf bij het jeugdwerk, oordeelde Keppler 
eveneens negatief. Hij dorst jeugdclubjes niet toe te vertrouwen aan ‘menschen 
die voor het meerendeel als psychopaath gequalificeerd moeten worden.’120 En 
de tuintjes, waar de conciërge met de kinderen op woensdagmiddag wiedde en 
schoffelde, bleven verder dicht, anders zouden dat rommelige volkstuintjes 
worden, een bron van ruzie bovendien. Over een pont naar Disteldorp tenslotte 
wilde hij pas nadenken wanneer bijna alle huisjes van Asterdorp verhuurd wa-
ren. 

De Lelie kreeg, op de huurverlaging na, dus nul op het rekest. Op een ander 
gebied hadden de inspanningen van de buurtvereniging wel effect. Groenteman 
had zich vastgebeten in een kwestie rond het bad- en washuis en dat leidde in 
het dorp tot rumoer en tweespalt. Het bad- en washuis zou in december 1928 
feestelijk worden geopend en daar voelde De Lelie niets voor. Eerst moest de 
verplichting om dat badhuis wekelijks te bezoeken van tafel. Maar anderen, zo-
als mevrouw Groen en mevrouw Moffie, hadden zich juist verheugd op de fees-
telijke opening. ‘Mej. Moffie (115) komt ons mededeelen dat men haar gisteren 
verweten heeft, dat ze op de feestelijke opening van het bad- en waschhuis zal 
voordragen,’ noteerde de opzichteresse in haar dagboek.121 ‘Ze deelt verder 
mede dat de Hr. Groenteman (6) namens het bestuur van de vereeniging “De 
Lelie”, de menschen opwekte geen gebruik van deze instellingen te maken om-
dat het verplichtend is. Ze zeggen dat het volstrekt niet uit hun naam is dat het 
bestuur van de vereeniging “De Lelie” spreekt.’ 

Vijf andere bewoners kwamen in diezelfde week Groenteman juist steunen. 
Ze accepteerden geen verplichting voor het badhuis en wezen de opzichteresse 
erop dat die verplichting ook niet op de verblijfkaart stond. Formeel hadden de 
vijf daar een punt. Op de verblijfkaart stond enkel dat de bewoners zich moesten 
houden aan de voorschriften van de Woningdienst. Maar de opzichteresse was 
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niet voor één gat te vangen en gaf bij het tekenen van de verblijfkaart standaard 
als mondelinge toelichting mee dat verplicht wassen en baden zo’n voorschrift 
was.122 Bovendien spiegelde ze de vijf heren een fraaie redenering voor: ‘De ver-
plichting van het wasch- en badhuis is niet gemaakt voor de aanwezige heeren 
en hunne gezinnen, maar voor die lieden, waarvoor het noodig is.’ De vijf man-
nen waren niet direct overtuigd. Dus legde de opzichteresse het uit met behulp 
van een metafoor: ‘De wet op het ontvreemden van een andermans eigendom is 
niet gemaakt voor diegenen, die nooit iets van een ander stelen, maar voor de 
dieven. Evenwel heeft ieder zich naar deze wet te richten.’ Nu waren de vijf stil. 
‘Dit sloeg in,’ noteerde de opzichteresse tevreden.123 

Intussen liepen de spanningen in het dorp op: mevrouw Van Kasteel kwam 
bij de opzichteresse roddelen over meneer Groenteman en de dames Groen en 
Moffie gingen met een petitie ten gunste van het feest alle deuren langs. Met 
succes: 52 van de 79 gezinnen tekenden de petitie: ‘Wij bewoners van het 
Asterdorp, wenschen bij het openen het Bad- en Waschhuis feestelijk te willen 
inhuldigen. En ook het a.s. Nicolaasfeest voor onze kinderen.’124 

Naast de badhuiskwestie was er een tweede conflict in het dorp ontstaan, dat 
op een gegeven moment het eerste conflict kruiste. Het draaide om de breiclub 
van de Bond van Sociaal Democratische Vrouwenclubs, een landelijke organisa-
tie waarvan mevrouw Wibaut voorzitter was. Keppler zelf heeft het ontstaan 
van het conflict fraai beschreven: ‘Door de gulheid van deze dames werd een 
fout begaan. De wol, benoodigd voor het breien van truien en jumpers, werd 
kosteloos verstrekt en het handwerk mocht mede naar huis worden genomen. 
Het resultaat was, dat de vrouwen van een buitengewone vaardigheid getuigden 
en drie jumpers breiden in den tijd, dat een normaal mensch er één breit. 
Hierdoor ontstond voor de leidsters een schadepost van over de tweehonderd 
gulden en bovendien kon geen tentoonstelling tot stand komen, omdat de jum-
pers reeds gedragen en half versleten waren.’125 Die tentoonstelling, daar draaide 
het voor Keppler juist om. Op het Zeeburgerdorp was eerder handwerk van een 
kinderclub tentoongesteld en gefotografeerd. Kenners waren vol lof over het 
resultaat van Kepplers inspanningen. Zo’n zichtbaar succes van het maatschap-
pelijk werk wilde hij ook van Asterdorp laten zien. Om alsnog een tentoonstel-
ling mogelijk te maken, mocht het handwerk voortaan niet meer mee naar huis 
worden genomen. Daarmee was het tweede conflict geboren. Opzichteresse 
Frenkel noteerde eind november in haar dagboek dat het erg rumoerig was in 
het dorp: ‘Vrouwen schelden elkaar uit. ’t Schijnt of de bevolking zich in twee 
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groepen heeft verdeeld. Op de cursus komen de vrouwen die tegen de verplich-
ting van het wasschen en baden zijn. De overigen blijven weg. De stemming is 
ontevreden omdat het materiaal niet mee naar huis mag. Ze mogen alles wat ze 
maken na afloop van de cursus meenemen.’ De tentoonstelling is er nooit geko-
men en op 2 januari 1929 was het afgelopen met de breiclub.126  

Jonas Groenteman had andere zaken aan zijn hoofd. Hij was druk bezig met 
het uitbreiden van zijn werkterrein nu hij publicitair de wind mee had. Het suc-
ces van het kinderfeest in september, met de dwergkomiek en de jazz, smaakte 
naar meer. Hij had nu bedacht om met De Lelie het Sint Nicolaasfeest op het 
dorp te organiseren en het leek hem vanzelfsprekend dat de opzichteresse het 
beschikbare geld voor dat feest alvast aan hem zou overhandigen. Daar voelde zij 
weinig voor, temeer daar de Woningdienst de  vereeniging niet wilde erken-
nen.127 Opzichteresse Frenkel had na maanden van protesten en ruzies langza-
merhand genoeg van Groenteman en zijn aanhoudende oproepen tot verzet 
tegen het verplichte bad. Ze stelde hem voor de keus: ‘Hem meteen eens ernstig 
gewaarschuwd, dat hij bezig is zijn gezin ongelukkig te maken. Als hij blijft sto-
ken en opruien, zal hij zoo spoedig mogelijk worden verwijderd.’128 

Dat had ze beter niet kunnen zeggen. Groenteman zag dit eerder als een aan-
moediging dan als een waarschuwing; het was een voorzet die hij niet missen 
kon. Op maandagavond 3 december 1928 was het zover. Hij ging spreken op 
een officiële bijeenkomst en zou de dreiging met ontruiming aan de kaak stellen. 
Hij zal hij zijn beste pak hebben aangetrokken (wie weet had hij die middag vrij-
willig een bad genomen) en met rechte rug, maar vast ook wel een tikkie zenuw-
achtig, de poort hebben verlaten, samen met Piet van Kasteel. Ze wandelden 
naar het Tolhuis, vlak bij de pont, want daar vond deze avond een openbare pro-
testvergadering plaats. Een belangrijke bijeenkomst. Op het affiche stond als 
spreker de heer J. Groenteman aangekondigd, voorzitter van Buurtvereeniging 
“De Lelie.” Nu moest hij het waarmaken. Daags daarna deed De Tribune uitge-
breid verslag: ‘Toen de voorzitter Groentenman de vergadering opende, was de 
heele zaal propvol. Hij spoorde de aanwezigen aan, de woorden van onze partij-
genoote van Zelm-v. d. Berg ter harte te namen en in samenwerking te strijden 
voor betere toestanden. Het moet uit zijn, zoo verklaarde hij, dat men ons als 
“ONTOELAATBAREN” aanduidt. Ook zette spreker de kwestie van het optre-
den van de “huisjuffrouw” uiteen, “de burgemeesteresse van het Asterdorp”, de 
jeugdige dochter van de Miranda, die eigengerechtigd en brutaal optreedt. 
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Voorts protesteerde spr. tegen het verbod om zich te vereenigen – men heeft 
hem, – spreker – gedreigd uit de woning te zetten, als hij niet uit de organisatie 
der bewoners trad. Ook ten aanzien van de toegezegde huurverlaging is er nog 
geen enkele zekerheid. De heer Keppler toont zich in alle opzichten een zwakke-
ling, van wie niets te verwachten is in dezen. Spr. besluit zijn luid toegejuichte 
openingsrede met een aansporing eensgezind te strijden in het belang der bewo-
ners.’129 De openingsrede was de grootste, de mooiste, maar ook de laatste bij-
drage van Jonas Groenteman aan de strijd tegen de Woningdienst. Waarom hij 
daarna stopte vertellen de dossiers niet; meest waarschijnlijk is dat zijn vrouw 
Schoontje geen zin had om op straat te worden gezet.

In de gemeenteraad werd de hele discussie nog eens opgerakeld bij de 
Algemene Beschouwingen. Van Zelm trok weer alle registers open en de doch-
ter van De Miranda was de kop van Jut: ‘De bemoeizucht van die opzichteresse. 
De wijze waarop zij optreedt kan niet erg genoeg afgekeurd worden. Wanneer 
kinderen met een boterham op straat lopen, worden zij naar binnen geduwd, 
omdat het opzichteresje niet wil, dat kinderen op straat hun boterham eten.’130 

Het niet willen erkennen van De Lelie als bewonersvereniging, de dreiging om 
voorzitter Groenteman uit zijn huis te zetten, het was allemaal een schande in 
de ogen van de communisten. De andere partijen hoorden het gelaten, soms ge-
animeerd aan maar reageerden niet eens. De enige wijziging van belang na alle 
acties en debatten was taalkundig van aard: de term ‘ontoelaatbaren’ werd taboe 
verklaard. Wat wethouder Boissevain betrof zelfs met terugwerkende kracht: 
zonder met zijn ogen te knipperen verklaarde hij dat het College van B&W deze 
term nooit heeft gebruikt. Keppler wist wel waar die nare naam vandaan kwam: 
‘De pers, die den onsymphatieken naam van “ontoelaatbare gezinnen” aan het 
publiek had overgeleverd en daardoor de Tehuizen impopulair had gemaakt…’131

Toch was diezelfde pers Keppler ook vaak ter wille. Zo publiceerde Het Volk 
(het dagblad van S.D.A.P.) kort na de politieke debatten een verslag van het 
Sinterklaasfeest op Asterdorp, waarbij – zo ging het gerucht – Keppler zelf de rol 
van de goedheiligman had vertolkt. Zeker is dat op zowel Zeeburgerdorp als 
Asterdorp de klazen en pieten door ambtenaren van de Woningdienst werden 
gespeeld.132 ‘Bijna tweehonderd kleuters zaten in keurige rijen in het rekreatie-
zaaltje van het Asterdorp, dat dorp aan den overkant van het IJ met de geelstee-
nen muren, waarin hooge, kleine raampjes en een poort, één poort.’ Zouden 
deze kinderen het zonder Sinterklaas moeten stellen nu de ouders het zo zwaar 
te verduren hadden? De journalist dreef de spanning op. Maar gelukkig, dankzij 
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de inzet van de medewerkers van de Woningdienst bleef de kinderen die teleur-
stelling bespaard. ‘Er was een fijn Sinterklaasfeestje Zaterdagmiddag. Daar was 
allereerst Sinterklaas zelf en z’n zwarte Piet en daar was te drinken en lekkers, 
daar werden sprookjesplaatjes op het witte doek geprojekteerd en van die mooie 
Sinterklaasliedjes gezongen en het fijnste was wel de kinderen, allemaal kleuters 
tusschen drie en acht, hadden een cadeautje uit mogen zoeken en Piet had een 
grooten zak bij zich en had voor ieder wat-ie toch zoo graag hebben wou. Daar 
kwamen ballen uit en poppen en meer van dat heerlijks, dat die blij-blozende 
kinderen alleen nog achter winkelruiten en in hun heerlijke Sinterklaas-
droomen hadden gezien.’133 

‘Ik kreeg een naaidoos, ik weet het nog goed. Een houten naaidoos. Ik was 
daar ontzettend blij mee.’ Mevrouw Schabracq woonde van haar 8e tot haar 10e 
op Asterdorp. Ze is inmiddels 95 jaar en haar geheugen werkt nog prima. 
Wanneer je op de galerij van haar flat in Amsterdam-Noord staat, kun je met 
helder weer het poortgebouw zien staan. Dertig jaar eerder was ik ook bij haar op 
bezoek. Ik werkte toen nog bij het Gemeentelijk Woningbedrijf, zocht van alles 
uit over het dorp en zij was een van de zestien ex-bewoners die toen hadden 
gereageerd op een oproep in de krant. Ik herinner mij van dat bezoek in 1983 
een jonge, kwieke oma. In 2014 zit ik tegenover een broze, heldere overgroot-
moeder. Bij mijn vorige bezoek had ik foto’s van Asterdorp meegenomen om 
haar geheugen op te frissen. Grote, sombere zwart-witfoto’s van een lange muur 
met glasscherven erop. ‘Wat eng. Dat ik toen ook al in een kamp heb gezeten.’ Ik 
heb de foto’s nu thuisgelaten, in plaats daarvan heb ik het gezinsrapport van 
haar ouders meegenomen. En het ondertekende raadsadres. Betty Groenteman, 
dat is haar meisjesnaam. Ze is de middelste van de zeven kinderen van Jonas 
Groenteman en Schoontje Turfrijer. Aandachtig bestudeert ze de kriebelletters 
onder het raadsadres, leest de handtekening van haar vader hardop voor, kijkt 
dan naar het plafond en schuift het papier opzij. Niets tastbaars bezit ze van haar 
ouders, broers, zussen, ooms, tantes, neven en nichten. Geen foto. Geen papier-
tje. Als ik een week later vraag of ze het rapport en het raadsadres nog heeft be-
keken, knikt ze van niet. 

Januari 1930 verliet het gezin Groenteman Asterdorp, ze hadden een norma-
le gemeentewoning in de Kraaipanstraat toegewezen gekregen. Met de regel-
maat van de klok bleven ze verhuizen, gemiddeld om de twee jaar, altijd in 
armoe. Betty Groenteman heeft op zeven lagere scholen gezeten. 
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‘Ik had lieve ouders. Mijn moeder heette Schoontje maar ze wás ook netjes. 
Ze was naaister en maakte alle kleren zelf. Ik ben later ook naaister geworden, dat 
zat in me. Ik zette overal de schaar in. Mijn vader had zelden werk, hij was altijd 
aan het rommelen en handelen. Ik herinner me, maar ik weet niet meer of dat op 
Asterdorp was, dat hij een partij bananen had ingekocht. En niet kwijt kon. We 
hebben twee weken bananen moeten eten. Maar hij wilde geen handelaar zijn, of 
arbeider of sigarenmaker. Hij wilde toneelspeler worden. Dat mocht ie niet van 
zijn ouders. Toneelspeler worden, dat was niet netjes. In werken had hij weinig 
zin, hij was altijd bezig met zang en voordracht.’

Als ik haar vertel dat haar vader op Asterdorp politiek actief was voor de com-
munistische partij en ook voorzitter was van de bewonersvereniging, kijkt ze 
me verbaasd aan. Politiek? Lid van de Communistische Partij? Daar gaf hij niks 
om, dat weet ze zeker. Zij geeft een andere verklaring voor de rol van haar vader, 
een betere: ‘Hij was wel altijd voorzitter. Overal waar we woonden was hij er-
gens voorzitter van. Dat was zijn podium, zijn toneel. In de Transvaalbuurt  was 
hij voorzitter van de sinterklaasvereniging, in de Indische Buurt was hij voorzit-
ter van de speeltuinvereniging, het kan ook andersom zijn geweest, of van de 
biljartvereniging. Dan zou hij in Asterdorp dus voorzitter van de bewonersver-
eniging zijn geweest. Ik heb daar als kind niks van gemerkt. Ik weet wel dat mijn 
vader het prachtig vond daar in Asterdorp. Een huis buiten, hij hoefde als ast-
mapatiënt nu geen trappen meer te lopen. Sommige mensen vonden het heel 
gezellig daar, zo allemaal met elkaar, maar mijn moeder was daar het type niet 
voor.’ 

Spaarzaam zijn de herinneringen van mevrouw Schabracq aan haar kinderja-
ren op Asterdorp. Als de naam van de jonge opzichteresse valt lichten haar ogen 
op: ‘Juffrouw De Miranda, die kan ik me nog goed herinneren. Als kleine meis-
jes liepen we met haar mee, mijn vriendinnetjes Bella en Esther Acathan en ik. 
Juffrouw De Miranda moest de huur ophalen, ze ging van huis naar huis en dan 
kregen wij soms een dropje van haar. Ze lette op je woordgebruik want vloeken 
mocht niet. “Loop naar je moer” bijvoorbeeld, dat mocht je niet zeggen. “Loop 
naar je moerbeiboompje” moesten we daar van maken.’ 

Maar wat overheerst zijn de associaties met armoe en isolement. Beelden van 
een man die aan de buitenkant van de muur bij haar slaapkamer naar binnen 
gluurde toen ze een keer met griep te bed lag; van het zwerven over het gras en 
langs de fabrieken; van de klompen en de kleren van de steun die zo stug aan-
voelden. ‘Je voelde je wel kind van het Asterdorp, dat durfde je niet te zeggen 
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toen. Nu wel. Er was geen boom en geen plantje en dan ging je aan het eind van 
de Distelweg naar het water. De “onbekende zee” noemden we dat. Die lucht 
ruik ik nog weleens, die lucht van rotte appels en troep, dooie vogeltjes. Toen we 
daar weg waren bleven we toch in de sleur van de armoede, maar achteraf voelde 
het wel als een opluchting dat we Asterdorp verlieten. Geloof ik.’

De sinterklaasviering van 1928 was een lichtpuntje in een grijze periode die 
later wegviel tegen de zwarte periode die nog komen moest. ‘Misschien was juf-
frouw De Miranda wel Pietermanknecht, wie weet, en meneer Keppler de 
Sinterklaas, met zijn lichtbeelden.’134


