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HYPERASOCIALEN 

‘Op 8 december 1930 was het 25 jaren geleden dat de heer Keppler zijn 
werkzaamheden bij de gemeente Amsterdam begon (eerst bij Bouw- en 
Woningtoezicht, toen als eerste directeur van de Woningdienst). Het 
Gemeentebestuur verleende hem voor zijn vele diensten de zilveren medaille 
der stad.’135 Dit was de concepttekst voor het Gemeentelijk Jaarverslag over 
1930, opgesteld in het voorjaar van 1931. Maar zo kon die tekst niet in het ver-
slag, dat vonden ze op het stadhuis te veel eer voor zo’n lastige directeur. ‘Voor 
zijn vele diensten’ werd doorgehaald en vervangen door ‘ter gelegenheid van 
25-jarige dienstvervulling.’ Blijkbaar was het nog te ruimhartig; uiteindelijk 
ging er een dik kruis door de hele tekst. Die medaille volstond. Voor Keppler 
maakte het niet uit: hij was als een kind zo blij met de medaille. En met het 
grootse feest dat de gemeente hem op 8 december aanbood voor zijn jubileum. 
Hij had hem geknepen want eerder had mevrouw Van Lier, een belangrijk amb-
tenaar op de secretarie, hem wijs gemaakt dat er alleen een geldbedrag zou wor-
den gestort.136 Het jubileum werd gevierd met een receptie en een diner in het 
Parkhotel. ‘25 jaar strijd voor verbetering van volkshuisvesting’ stond op de 
menukaart. Zijn medewerkers droegen ter plekke het ‘woningdienstelijk alpha-
bet’ voor:

‘F is de financiële afdeeling van het Stadhuis
Die ons controleert, maar ook wel eens heeft een abuis.
(…)
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M is de Munt waar de jubilaris resideert,
En waar vandaan hij de Woningdienst commandeert.
(…)
O zijn de Ontoelaatbaren, Asterdorp en Zeeburgerpad
Waar de jubilaris veel zorgen, maar ook vreugde aan had.’137

Wethouder De Miranda sprak de jubilaris toe. Keppler zat met zijn echtgeno-
te en drie kinderen tussen de ficussen, pilaren en bloemstukken en hoorde het 
allemaal glunderend aan. ‘Critiek is hem niet gespaard gebleven,’ zei De Miranda, 
‘gefundeerde zowel als niet gefundeerde critiek, maar gelukkig beschikte hij 
over een stootkussen: de wethouders, die hem van nabij gadesloegen, waren 
steeds bereid, den handschoen voor hem op te vatten, wanneer de critiek te fel 
en te onrechtvaardig werd. De heer Keppler was geen gemakkelijke directeur en 
ook thans is hij dat nog niet.’ Daar moest iedereen hartelijk om lachen en 
Keppler lachte luidkeels mee.138 De verslaggever van De Tribune, ook ter plekke, 
zag er de humor echter niet van in. ‘De gemeente-huisjesmelker gehuldigd’ 
stond daags daarna boven zijn verslag in de krant. ‘Tot de “groote verdienste” 
van dezen sociaal-fascist behoort o.a. het oprichten van de zoogenaamde verblij-
ven voor a-sociale gezinnen. De opzichters en opzichteressen oefenen er een 
ware dictatuur uit, vernederen er de menschen op alle manieren. Moreel worden 
de menschen er vermoord.’139 

Tijdens het feest was er geen ruimte voor het onversneden communistische 
geluid. De ene na de andere spreker was vol lof. Zo ook de heer J.W. Jurrema, 
directeur van de gemeentelijke afdeling Maatschappelijke Steun. Die vond 
Asterdorp een ‘heel goed werk, waardoor vele gezinnen weer uit het moeras 
werden opgehaald. Voor het grootste deel is dat uw werk geweest. U en uw per-
soneel zijn wij innig dankbaar voor al wat uw dienst voor de maatschappelijk 
misdeelden heeft gedaan.’ Een luid applaus viel Jurrema ten deel.140 

Jurrema wist waarover hij sprak want hij volgde de gang van zaken in 
Asterdorp en Zeeburgerdorp al jaren op de voet. Vanaf de besluitvorming in 
1924 had hij namelijk zitting in een commissie die Keppler bijstond in 
Asterdorp en Zeeburgerdorp, zowel met het vaststellen van beleid als met de 
uitvoering. Officieel heette het de Subcommissie II uit de Commissie van Advies 
bij het beheer der Gemeentewoningen. In de subcommissie zaten naast Jurrema 
de criminoloog professor mr. W. Bonger, het raadslid mevrouw L. Tilanus, me-
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vrouw L. Van der Pek-Went, die alles wist van het opzichteressewerk, en mr. M. 
Moltzer, directeur van de School voor Maatschappelijk Werk, de vakopleiding 
voor opzichteressen. Voorzitter was de wethouder maar Keppler trok achter de 
schermen aan de touwtjes. Hij had deze commissie samengesteld om op hoog 
niveau rugdekking te hebben maar ook om de beslissingen over individuele ge-
zinnen een officiële status te verlenen. Aanvankelijk besliste de commissie na-
melijk per gezin aan de hand van een dossier over de eventuele plaatsing maar 
dat bleek te omslachtig. Al snel werd deze beoordeling aan de opzichteressen 
van de Woningdienst overgelaten. De beslissing tot overplaatsing naar een ge-
wone gemeentewoning bleef echter wel afhankelijk van de mening van deze 
commissie. Wanneer een gezin uit Asterdorp bij de opzichteresse had gemeld te 
willen verhuizen naar een gewone woning, kwam een delegatie van de commis-
sie onverwachts op bezoek. Controle. De dames en heren (Keppler was er vaak 
bij, de wethouder nooit) betraden dan de woning en keken of alles netjes en 
schoon was. Het advies van de opzichteresse werd ingewonnen en daarna volg-
de een besluit. Wie deze procedure niet wilde volgen, kreeg nimmer toegang tot 
een sociale huurwoning en was dus op de particuliere markt aangewezen. 

In een terugblik op de jaren 1927 en 1928 overheerste tevredenheid bij de 
commissieleden. Akkoord, zo zeiden ze tegen elkaar, er was veel huurschuld, 
nog niet alle woningen waren verhuurd en er zaten twijfelgevallen tussen de 
gezinnen, sommige waren hopeloos en andere juist te beschaafd, maar ze zaten 
op de goede weg. ‘Als een klein bewijs,’ zo besluit het verslag, ‘dat hier een goede 
arbeid wordt verricht, moge nog dienen het feit, dat in Zeeburgerdorp een ten-
toonstellinkje werd gehouden van handenarbeid. Iedere bezoeker heeft zich er-
over kunnen verbazen, dat zulk net werk door deze kinderen kon worden 
afgeleverd.’141 

In 1929 werd er ook weer druk vergaderd. Naar aanleiding van oplopende 
huurschulden worstelde de commissie met de vraag wat het zwaarst moet we-
gen: ‘de reclasseering of de exploitatie der woningen.’ Schooldirecteur Moltzer 
meende dat de gemeente ‘op den duur behoefte zal hebben aan een soort ‘zink-
put’. Intusschen zal dan in de gevallen, die daarvoor in aanmerking komen, sterk 
moeten worden aangedrongen op ontzetting of ontheffing uit de ouderlijke 
macht.’142 

Vooruitlopend op deze gedachten, had Keppler in februari van 1929 alvast 
zijn wethouder verzocht het woningstelsel voor asocialen te mogen uitbreiden 
met een speciaal dorpje voor ‘hyper- of super-a-socialen,’ een term die hij afwis-
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selde met ‘super-sociaalachterlijken.’ ‘De ervaringen van de afgelopen jaren heb-
ben geleerd dat de gezinnen in drie groepen te verdelen zijn,’ zo schreef hij. ‘Een 
eerste groep bestaat uit die gezinnen, welke minstens sporen van vatbaarheid 
voor reclasseering bezitten. Een tweede groep bestaat uit verstokte wanbetalers. 
Een derde groep omvat de volslagen gedegenereerden, waarmede niets is te be-
reiken.’  Om nu die eerste groep in Asterdorp te vrijwaren van de tweede en 
derde groep, was een nieuw verblijf nodig. ‘Het verblijven in deze laatste inrich-
ting kan niet anders worden beschouwd dan een schande. De inrichting van de 
woning zal zeer nuchter en hecht moeten zijn. Eigen meubels zullen niet mede-
gebracht mogen worden. Een ijzeren tafel met banken, ledikanten met stroozak-
ken, vaste lichten zullen aanwezig moeten zijn. Ik schat dat een complex van 
twintig à dertig verblijven voldoende zal zijn, immers het verblijf aldaar zal af-
schrikken.’143 Om de deskundigen uit de commissie goed te kunnen laten oor-
delen over deze verdere verfijning van de huisvesting van asocialen, wilde hij 
een proefwoning laten neerzetten. Keppler heeft nooit antwoord gehad op dit 
verzoek.

Vier weken laten lag er alweer een volgend uitbreidingsplan op het bureau 
van de wethouder. Het leek dat Keppler, onder druk van de acties van bewoners 
op Asterdorp en de discussies in de pers, volle kracht vooruit wilde. Hoe meer 
obstakels er op zijn pad verschenen, hoe dieper hij het gaspedaal indrukte. ‘De 
beide complexen voor ontoelaatbare gezinnen, Zeeburgerdorp en Asterdorp, 
zullen binnenkort geheel gevuld zijn. Wat de eerstvermelde groep betreft, dus 
de groep der reclasseerbaren, ben ik tot de overtuiging gekomen, dat voor deze 
wederom een complex woningen beschikbaar moet worden gesteld. De erva-
ring in het laatste jaar opgedaan doet mij het aantal verblijven voor alle a-socia-
len in onze stad schatten op 750.’ 

Hoe kwam Keppler aan dit getal? Het ligt niet in de aard van een ingenieur 
om zomaar een getal te noemen. En zo was het ook niet. Keppler kwam op 750 
door Amsterdam te vergelijken met Frankfurt, Wenen en Parijs en dan simpel-
weg naar rato van het aantal inwoners het Amsterdamse getal in te vullen. 
Wenen had met 2 miljoen inwoners 2000 asocialen gezinnen, dan had 
Amsterdam met 750 duizend inwoners dus 750 asociale gezinnen. Net als bij de 
eerste schetsen van Asterdorp keek Keppler niet naar een manifest maatschap-
pelijk probleem dat hij op wilde lossen, nee, hij berekende de omvang van een 
conceptueel probleem en bouwde daar een oplossing voor. Ook dit uitbrei-
dingsplan is nooit in behandeling genomen. 
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Dat zou ook gaan gelden voor zijn derde uitbreidingsplan, dat hij in 1931 lan-
ceerde. Hij onderscheidde nu een vierde groep: ex-Asterdorpers die met huur-
schuld waren  vertrokken naar een particuliere woning. Die werden na hun 
vertrek wekelijks bezocht om het  verschuldigde bedrag stukje bij beetje op te 
halen. En als dat afbetalen lukte, wilde Keppler ze in een – jawel – apart dorpje 
van circa honderd woningen huisvesten. Deze mensen waren naar zijn mening 
namelijk nog maar half geschikt voor een normale gemeentewoning. ‘Zij wijken 
op velerlei gebied af van het normale, zelfs al neemt men dat tusschen breede 
grenzen. Zij zouden m.i. het best kunnen worden ondergebracht in een afzon-
derlijk blok, dat absoluut geen bizonder karakter moet dragen, dus ook geen tij-
delijk, zooals Asterdorp en Zeeburgerdorp, doch dat vredig is gelegen in een 
aangename omgeving waardoor zooveel mogelijk rust en opgewektheid wordt 
verkregen.’144 In de kantlijn staat ‘weth. heeft dit niet gevraagd.’ Het handschrift 
is onmiskenbaar van De Miranda.

Waar kwam bij Keppler de drang vandaan om binnen de groep ontoelaatba-
ren, die toen al niet meer zo mocht heten, allerlei subcategorieën aan te wijzen? 
Het is niet met zekerheid vast te stellen maar wel zeer aannemelijk dat Keppler 
deze verfijning heeft afgekeken bij zijn studiegenoot, collega, partijgenoot en 
vriend Pieter Bakker Schut, de directeur Stadsontwikkeling van de gemeente 
Den Haag. Terwijl Keppler sleutelde aan Asterdorp, ontwierp Bakker Schut de 
Stichting Controlewoningen. In een ommuurd complex van 106 woningen 
werden Haagse ontoelaatbaren gereclasseerd, de terminologie was identiek. 
Alleen had Bakker Schut direct een onderverdeling in drie klassen gemaakt: de 
ergste gezinnen in het straatje onder het raam van het kantoor van de opzichte-
resse, de twijfelgezinnen in huisjes in een paar dwarsstraatjes en de besten onder 
de slechten mochten in de muur wonen met als belangrijk verschil met 
Asterdorp dat zij een voordeur aan de buitenkant hadden. Keppler wilde zijn 
diversificatie uitvoeren door de schaal te vergroten: voor elke categorie een apart 
complex.

Zoals gezegd, het bleef bij plannen. De subcommissie besprak ze welwillend 
maar was niet direct overtuigd. En de wethouders, eerst nog even Boissevain, 
later weer De Miranda, reageerden niet eens. Van Boissevain had Keppler niet 
anders verwacht, die keek meer in de spiegel dan in de stukken. Maar van De 
Miranda’s zwijgen werd Keppler nerveus. Dat had alles te maken met het aan-
staande vertrek van Wibaut. Zijn zwager, intussen 72 jaar oud, wilde niet meer 
als wethouder terugkeren na de verkiezingen van 1931 legde en daarmee zou 
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Keppler zijn beschermheer kwijt raken. Inderdaad was De Miranda’s zwijgen 
geen toeval. Hij zat steeds meer in zijn maag met Asterdorp. En met Keppler. Nu 
Wibaut het politieke toneel ging verlaten, nam De Miranda de ruimte om zaken 
naar zijn hand te gaan zetten. 

Wie wel reageerden op Kepplers plannen waren de bewoners van Asterdorp, 
aangemoedigd door de communisten. Keppler had zijn plan voor de woningen 
met ijzeren bedden voor de super-sociaalachterlijken ook opgenomen in zijn 
boekje ‘De Huisvesting van asociale gezinnen te Amsterdam’ en dat boekje was 
te koop bij de Stadsdrukkerij. Na het min of meer doodbloeden van bewoners-
vereniging De Lelie (na het vertrek van Groenteman hield Van Kasteel er ook 
mee op en de vele nieuwe bestuursleden – inclusief Mozes Viskoper – deden 
weinig anders dan verkondigen dat ze bestuurslid waren) kozen de communis-
ten andere middelen om de strijd aan te gaan. Er werd bij partijleden thuis in 
Asterdorp vergaderd, Van Zelm-Van den Berg bracht geregeld bezoekjes bij 
vrouwen thuis en in juli 1930 werd een heuse buurtkrant gedrukt en verspreid: 
De Dorpskrant. Het beeldmerk bestond uit letters die op een muur waren ge-
kalkt, de muur die zo verdoemd werd. ‘Verschijnt wekelijks’, stond er optimis-
tisch boven maar vermoedelijk zijn er slechts drie nummers verschenen. De 
artikelen werden in een vaste volgorde opgenomen. Eerst werd Keppler als een 
despoot afgeschilderd die het slecht voor had met de arbeiders, dan werden de 
bewoners opgeroepen waakzaam te zijn want de vijand loerde overal, vervol-
gens klonk de eis ‘beide schandedorpen’ af te breken en als slotakkoord klonk 
steevast de oproep mee te demonstreren tegen de aanschaf van ‘oorlogsbodems 
en ander wapentuig.’ Alle drie bewaard gebleven nummers van de Dorpskrant145 
openen met een recensie van het boekje waarin Keppler openhartig de komst 
van een extra streng dorp aankondigde. ‘Ik heb hier voor mij liggen een exem-
plaar van het a’sociale boekje destijds uitgegeven door den hooggeleerden Heer 
Keppler.’ De week erop vervolgde de verslaggever zijn  bespreking: ‘Ik sla weer 
eens het boekje open, het boekje, waarin onze huisbaas Keppler ons uitscheldt 
voor al wat leelijk is.’ En de week daarna, in het laatste nummer, was het tijd 
voor de adviezen: ‘Als U weer eens een boekje schrijft, doe het dan wat listiger 
want U slaat nu wel een beetje gek figuur. U legt getuigenis af van volkomen 
onbekwaamheid van totale onberekenbaarheid voor Uw peadagogische taak.’ In 
een van de laatste artikelen van dat nummer gaat de schrijver in op een opvallen-
de stunt die bewoners van Asterdorp half juli 1930 hadden uitgevoerd. 
‘Communistische humor,’ zo had het Algemeen Handelsblad het nachtelijk op-
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hangen van straatnaambordjes in Asterdorp genoemd.146 Leninplein stond er op 
een bordje bij het pleintje met de paar bomen, het eerste straatje heette nu L. de 
Visserstraat, het vierde Krassinstraat. De Woningdienst had ze direct wegge-
haald. De Dorpskrant noemde het geen humor maar een noodkreet. ‘Wij willen 
wonen in woningen, welke een adres hebben en niet zooals in de gevangenis 
alleen een nummer. Vrij willen we zijn. Vrije uitgangen op den weg, tuintjes en 
straatnamen. Dus geen Asterdorp meer!!’ 

Ook de kinderen van Asterdorp werden door de communisten benaderd. 
Daartoe was de ‘Pioniersgroep Tan Malaka’ opgericht en die organiseerde weke-
lijks clubjes voor de jeugd. Het clublokaal boven de poort was verboden terrein 
voor de communisten, dan maar bij de bewoners thuis: ‘Dinsdagavond hebben 
wij weer een filmavond in het Asterdorp No. 109. Pioniers moeten op deze 
avond aanwezig zijn om te helpen. Denkt er om, kameraadjes: we beginnen pre-
cies 7 uur, maakt dus propaganda, de avond belooft schitterend te worden! 
Pioniers die lid willen worden van de communistische mondorgelclub moeten 
dit schriftelijk bij de secretaris melden.’147 

Naast deze lokale activiteiten zetten de communisten in 1930 ook het forme-
le middel van het raadsadres weer in. De brief van De Lelie had niet het gehoopte 
effect, wellicht had het raadsadres van de semi-communistische Algemeenen 
Amsterdamschen Huurdersbond wel resultaat.148 De indieners somden de in-
middels bekende klachten op: de muur, het toezicht, de afnemende kans op 
werk, het vocht, het isolement. Nieuw was kritiek op de conciërge ‘die gelijk een 
cipier het scherpe toezicht op de bewoners uitoefent.’ Daarmee gaven deze indie-
ners er blijk van los van de bewoners van Asterdorp te opereren. Bewoners, van 
welk huisje dan ook, zouden nimmer een kwaad woord over de conciërge spre-
ken. 

De brief eindigde met het verzoek Asterdorp op te heffen. Aan Keppler we-
derom de taak een antwoord op te stellen, en daar is hij eens goed voor gaan zit-
ten. Vijf pagina’s lang bestreed hij de visie van deze Huurdersbond. Opvallend is 
dat hij een aantal feiten niet betwistte, hij kleurde ze alleen anders in. ‘Door zijn 
ligging en inrichting staat het inderdaad achter bij andere normale complexen 
gemeentewoningen. Deze omstandigheid is niet aan het toeval toe te schrijven, 
doch beantwoordt aan een vooropgezet plan. Het hier toegepaste systeem moet 
als een proef beschouwd worden. Asterdorp gelijk te stellen met andere com-
plexen gemeentewoningen verdient m.i. geen aanbeveling, daar de prikkel om 
spoedig uit deze omgeving te verdwijnen dan geheel weggenomen is.’149 
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Verder vond Keppler alle aantijgingen ‘misleidend en onzinnig.’ En van de 
conciërge  moesten ze afblijven: ‘...den opgeschoten jongens geeft hij in zijn vrij-
en tijd leiding bij het voetballen.’ Dat veel Asterdorpers geen werk konden vin-
den, lag volgens Keppler aan hen zelf, niet aan hun adres. ‘Het grootste gedeelte 
der bewoners van Asterdorp bestaat uit steuntrekkenden, venters en onge-
schoolde arbeiders, waarvan een groot percentage met een geestelijk defect be-
hept is. Er is in Asterdorp een maatschappelijk residu, dat, waar het ook zal 
wonen, steeds door werkgevers bij normale werkkrachten achtergesteld zal 
worden.’150

Behalve het toneel van strijd en politiek was Asterdorp ook een podium voor 
weldoeners. Zij wilden zieltjes winnen of eenvoudigweg goed doen. Veel ophef 
werd veroorzaakt door een buitenlandse weldoener die had besloten een aantal 
arme kinderen van Asterdorp in nieuwe kleren te steken. Op een februaridag in 
1929 mochten ze in De Bijenkorf een nieuwe jurk of broek uitkiezen. In De 
Telegraaf verscheen een getekend verslagje door Jo Spier: hoe ‘Merietje uit het 
Asterdorp’ eruit zag voor het bezoekje aan de Bijenkorf en hoe daarna.151 Hil 
Olivier kon er vijftig jaar later nog boos om worden. Zij woonde als tienjarig 
meisje net een maand op nummer 95, samen met haar moeder, drie zussen en 
een broer. ‘Er kwam een rijke Amerikaan en die wou goed doen met z’n geld. Uit 
het dorp mocht één kind uit elk gezin aangekleed worden. Later dacht ik bij me-
zelf: wat is dat eigenlijk zielig, want één zo’n kind kreeg dan allemaal mooie kle-
ren en de rest had het nakijken. Hij had ook best kunnen zeggen: kleed al die 
kinderen maar aan, daar had-ie geen halfje minder om gegeten. Wij hadden één 
broer en tegen mijn moeder zeiden we: laat Nelis maar naar de Bijenkorf gaan. 
En ze gingen met z’n allen naar de Bijenkorf, daar werden ze allemaal in een rij 
aangekleed en op een rij kwamen ze terug.’152

Naast ‘de politiek’ en dit soort enkelingen waren vooral de kerken actief. Hil 
Olivier vond ze uitgekookt: ‘Het was crisistijd en er was dus honger. Dan kon je 
bij de katholieken  terecht voor brood maar dan zeiden ze erbij: ik zie u toch wel 
in de kerk binnenkort? Ik kende mensen die wilden weg bij de katholieken maar 
die durfden niet. Die zandbak, die was ook van de katholieken, daar had je juf-
frouw Van der Berg, dat was een schat van een mens. Ze zette van alles op touw, 
ook voor de meisjes ‘s avonds, voor de gezelligheid. Zo mochten we een keertje 
mee naar een klooster in Hilversum, daar hadden we veel plezier. Maar een vol-
gende keer konden we weer terecht bij de christelijken, bij de Meeuwenlaan. 
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Dan zaten we tussen al die psalmen en gezangen in. En weer een andere keer liep 
je in de rij met de rode vlag, of dan organiseerde de gemeente een boottocht. Of 
het nu katholiek was of christelijk of communistisch of wat dan ook, dat lieten 
we buiten beschouwing. Dus ik bedoel: die kinderen in de Jordaan en op 
Kattenburg en Oostenburg, die hadden eigenlijk minder dan wij.’153

Ook uit joodse kring werden op Asterdorp bijeenkomsten gehouden. Hier 
ging het niet om zieltjes winnen maar om zieltjes behouden. De weerstand te-
gen de christelijke verleidingen werd met cultuur en cadeaus aangesterkt. 
‘Rabbijn Sarlouis sprak de bewoners en kinderen toe, wees hun op het gevaar 
hetwelk hier zoo welig tiert n.l. de zending, om zich vooral niet met deze men-
schen in te laten op de belofte van al wat mooi en lekker is. Door de goede zor-
gen van Beis Jisroeil werden door de fa. Pathé diverse mooie films afgedraaid en 
ook enkele, welke de lachspieren van allen in beweging bracht. Diverse firma’s 
o.a. Groenteman en Bolle, Levison, Turksma, Flesseman, Asser onthaalden de 
kinderen. Voldaan ging ’n ieder na afloop met een pak nuttige kleeding naar 
huis.’154

Moos Viskoper had intussen andere zaken aan zijn hoofd. Hij was misschien 
niet handig in geld verdienen, hij had wel zijn trots. Koppelverkoop van stichte-
lijke praatjes en nuttige kleding meed hij, adviezen wees hij af. Daarmee maakte 
hij het voor zichzelf wel eens erg moeilijk. Neem nu zijn lichamelijke proble-
men. Naar huidige maatstaven was hij arbeidsongeschikt door een voetkwaal 
maar hij kreeg geen steun omdat hij zich niet wilde laten onderzoeken door een 
arts. Juffrouw De Miranda probeerde hem naar de dokter te sturen. Tevergeefs: 
‘Hij is evenwel niet te bewegen deze kleine moeite er voor te doen. Man is te 
achterlijk en te laks om de ernst van den toestand te overzien: “U hoeft niet voor 
mijn vrouw te zorgen!” ’155 Na enige weken liet Viskoper zich toch steunzolen 
aanmeten en werd direct naar de werkverschaffing gestuurd. Verdacht snel keer-
de hij terug, naar hij beweerde met ziekteverlof maar dat bleek iets anders te lig-
gen. In een poging om onder het werk uit te komen had hij zijn eigen steunzolen 
vernield. Dat werd als een vorm van sabotage opgevat: hij kreeg niet alleen geen 
ziekengeld, ook zijn uitkering werd stopgezet. Juffrouw De Miranda probeerde 
hem weer op het spoor te zetten, regelde met succes een nieuwe steunuitkering 
en zorgde er ook voor dat hij opnieuw naar de werkverschaffing vertrok. Of de 
duvel ermee speelde zat hij binnen de kortste keren weer thuis, ditmaal omdat 
er een staking op het werk was uitgebroken. De steun was ook weer stopgezet. 
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Juffrouw De Miranda noteerde in haar dagboek: ‘Maatschappelijke Steun Van 
der Pekstraat opgebeld voor dit gezin; er is geen stukje brood meer in huis, geen 
geld voor het electrisch licht en de vrouw staat op punt van een baby te krijgen. 
Volgens mededeeling van den heer Simons, chef der afdeeling, mochten ze geen 
steun geven, vóór de volgende week, aangezien de man gestaakt heeft bij de 
werkverschaffing. Wanneer de vrouw bevallen is, mag echter op rekening van 
Maatschappelijke Steun voor f. 5.- aan het gezin besteed worden.’156 

Op 1 december werd Jopie geboren en dat fleurde het gezin even op. Het 
duurde echter niet lang of de grauwsluier van armoe en ledigheid daalde weer 
neer. Zoals we hem intussen kennen, bedacht Moos Viskopers weer iets slims 
om het leven te veraangenamen. Als zijn broer  eens op het dorp zou komen 
wonen…  Nu stond hij er alleen voor. Zijn vrouw Sophie bleef maar ziek, en bij 
buurtvereniging De Lelie was het beste er ook van af. Hij was eind 1930 een 
tijdje bestuurslid geweest maar daar beleefde hij geen plezier meer aan. De brui-
sende stad was ver weg, daar had hij ook niets aan, maar als een klein stukje stad 
nu eens naar hem toe kon komen. Zijn broer Bram, dat wist hij, was wanhopig 
op zoek naar een nieuwe woning en die waren hier op Asterdorp een stuk goed-
koper dan in de Transvaalbuurt. Ze deden hier ook niet zo moeilijk over een 
beetje huurschuld. Daar moest je gewoon een verhaal bij houden. Als Moos goed 
genoeg was om op Asterdorp te worden toegelaten, dan was er toch zeker geen 
reden om Bram te weigeren? Bram was het roerend met hem eens. Zo gezegd, zo 
gedaan.

Op 10 februari 1931 was het zover. Moos stapte op juffrouw De Miranda af 
om mee te delen dat zijn broer hier vanavond kwam wonen. Lege woningen ge-
noeg. De assistent-opzichteresse belde naar het kantoor van de Woningdienst 
en hoorde dat daar geen sprake van kon zijn: broer Bram had nog een huurschuld 
openstaan uit de tijd dat hij in de Transvaalbuurt had gewoond. Nu zat Moos 
klem. Hij had het immers al geregeld met zijn broer. Die zou vanavond komen 
met zijn handkar, zijn vrouw en een stoet kinderen. Opzichteresse Frenkel be-
moeide zich er nu ook mee en schakelde uit voorzorg de politie in. In de nacht 
van 10 op 11 februari hield een politieagent de wacht onder de poort.157 Maar 
Bram kwam niet. Hij had blijkbaar andere zaken aan zijn hoofd, of was het ver-
geten. Een week later kwam hij wel, alleen. En na wat heen en weer brieven 
kreeg hij van wethouder De Miranda, tegen de adviezen van Keppler in, uitein-
delijk toch toestemming om naar Asterdorp te verhuizen, onder strenge voor-
waarden rond het aflossen van zijn schuld. Bram zag daar bij nader inzien en 
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ongetwijfeld tot verdriet van zijn broer van af. De binnenstad verruilen voor een 
een ommuurd dorp op een industrieterrein was blijkbaar een stap te ver. Hij 
koos voor het destijds populaire woninghoppen: je huurde een woning van een 
particulier, betaalde een paar maanden de huur en dan stopte je daar mee. Een 
paar weken later, als je geluk had duurde dat maanden, was de huisbaas het zat 
en zette je op straat. Geen nood: je huurde een nieuwe woning van een andere 
particulier, betaalde een tijdje de huur enzovoort. Zo is Bram Viskoper tussen 
1931 en 1943 nog vele malen verhuisd binnen de oude Joodse stadswijken. En 
moest Moos het zonder zijn broer stellen.


