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8. HET VERLIES VAN DE MIRANDA

Was het toeval dat de dochter van de wethouder al in de zomer van 1927 
opzichteresse werd op Asterdorp? Ja en nee. Ja, want het was haar eigen idee om 
naar de School van Maatschappelijk Werk te gaan, de school van M. Moltzer. Ja 
wederom, want haar vader heeft haar niet voorgedragen. Nee uiteindelijk, want 
toen zij solliciteerde konden de ambtenaren van de Woningdienst niet om haar 
heen. 

Flora de Miranda kwam als jong meisje op Asterdorp terecht. Ze was negen-
tien toen ze in de zomer van 1927 begon, vers van de opleiding. Tegelijk was ze 
vroeg volwassen geworden, een direct gevolg van de omstandigheden in het ge-
zin. Haar moeder Selly was jong overleden, na een ziekbed dat jaren duurde. 
Flora was zestien toen haar moeder wegviel en zij was als oudste dochter de aan-
gewezen persoon om het huishouden te bestieren. Een vader die altijd weg was, 
een jonger zusje (Janny) dat verstandelijk gehandicapt was, het zal voor Flora 
niet eenvoudig zijn geweest. Er was wel hulp maar De Miranda had geen finan-
ciële zekerheden. Vanaf 1921 was hij wethouder maar dat was het dan ook. Geen 
vetpot in die tijd en bovendien een onzekere positie. Toen hij in 1927 zijn posi-
tie tijdelijk moest afstaan aan de liberaal Boissevain keek hij dan ook met enige 
zorg naar de inhoud van zijn portemonnee. Hij woonde op een relatief dure 
huurwoning aan het Oosterpark en kon zich geen verdere luxe veroorloven. 
Intussen was er de zorg om Janny. Ze was in een ‘bezinkingsklas’ geplaatst en 
elke ochtend bracht De Miranda haar naar dat klasje.158 Gaandeweg trok de juf-
frouw van dat klasje zijn speciale aandacht en het duurde niet lang of Mien 
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Timmerman werd zijn tweede vrouw. Flora was intussen assistent-opzichteres-
se op Asterdorp geworden en vertelde haar vader over haar ervaringen. 
Aanvankelijk waren dat de verhalen van een groentje, maar gaandeweg die van 
een kritische waarneemster. Begin 1932 kwamen De Miranda met zijn nieuwe 
vrouw een tijdje inwonen bij zijn dochter en schoonzoon, wachtend op de op-
levering van hun nieuwe woning. In deze periode, waarin de dagelijkse gebeur-
tenissen van Asterdorp elke avond bij het eten ter sprake kwamen, heeft hij zijn 
gedachten over het dorp eens goed op een rijtje gezet. Flora’s verhalen sterkten 
hem in de mening dat de gemeente hier te ver ging.  Dit klopt niet, moet hij op 
een vrijdagavond tijdens het nuttigen van de kippensoep hebben bedacht. Hier 
werd een standenstrijd verknoopt met een klassenstrijd. Verheffing met verne-
dering. Nu Wibaut weg was, pakte De Miranda de ruimte. Keppler had uitbrei-
dingsplan na uitbreidingsplan ingeleverd, voor de ene na de andere subcategorie, 
terwijl De Miranda juist behoefte had om met zijn boerenverstand de zaken fi-
nancieel en logisch te ordenen. Temidden van een Subcommissie vol meesters 
en professors, met een directeur die stond op het toevoegsel civiel ingenieur, en 
binnen een partij die dan wel vóór de arbeiders maar bepaald niet vàn de arbei-
ders was, stond De Miranda alleen. Hij kon niet anders dan simpel en direct re-
deneren. Hij pakte een vel papier en ging rekenen. Hoeveel woningen stonden 
er eigenlijk in Asterdorp en Zeeburgerdorp? 188. En hoeveel waren er begin 
1932 bewoond? 123. Wat kostte het de gemeente per jaar, na aftrek dus van de 
bijdrage van het Rijk? F. 60.213,67. En als je die kosten nu eens deelde door het 
aantal gezinnen, wat gaven we dan per jaar uit per gezin? F. 489.159 Hij onder-
streepte dit bedrag.160 Met deze staartdeling zou hij de discussie kunnen openen. 
Zoveel geld verspild, terwijl de problemen bleven bestaan en honderden, mis-
schien wel duizenden gezinnen net zo zielig, dwars, verstandelijk beperkt of 
anderszins in de sores zaten, terwijl niemand zich daar om bekommerde. De 
Miranda was vastbesloten: hij ging Asterdorp opheffen. 

De eerste stap had hij een paar maanden eerder, in november 1931, al gezet. 
Hij had Keppler opdracht gegeven om een reorganisatie van Asterdorp voor te 
bereiden. Directe aanleiding was de enorme leegstand, gevolg van een stijgend 
aantal weigeringen van de geselecteerde gezinnen om te verhuizen naar het in-
dustrieterrein in Noord.161 800 had Keppler er in 1931 aangewezen, 25 accep-
teerden een woning op Asterdorp. De aanhoudende negatieve publiciteit en de 
raadsadressen deden de de naam van Asterdorp geen goed. Tegelijk vatte ook bij 
Keppler en enkele commissieleden de gedachte post dat het niet onredelijk was 
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een tweede ingang te creëren zodat Asterdorpers niet meer hoefden om te lo-
pen. Ook de roep om een normaal adres, met een straatnaam dus, kon langza-
merhand op begrip rekenen net als het planten van een handjevol bomen. 
Allemaal maatregelen die de aantrekkelijkheid van het dorp zouden  vergroten, 
zo meende Keppler. In februari 1932 diende hij het voorstel in en op 26 februa-
ri was het zover: het College van B&W besloot een tweede entree (bij huisje 30) 
te laten maken en de naam Asterdorp op te heffen.162 Semantisch waren daar-
mee alle problemen opgelost: ‘ontoelaatbaren’ en ‘Asterdorp’ bestonden nu niet 
meer. De Asterdorpweg werd de Asterdwarsweg, de randweg binnen het dorp 
heette voortaan Blauwe Distelweg en de tussenstraatjes Edelweisstraat en 
Fuchsiastraat. Klaar, dacht Keppler. 

We beginnen pas, dacht De Miranda. Op 3 maart 1932 schreef hij een korte 
maar beslissende brief aan Keppler: ‘In aansluiting hiermede [de reorganisatie 
van Asterdorp] acht ik het gewenscht, dat de wijze van verhuring dezer wonin-
gen eveneens op meer normale wijze geschiedt en dat daaraan het tijdelijk ka-
rakter wordt ontnomen. De woningen kunnen dan ter beschikking worden 
gesteld van de gezinnen, uit onbewoonbaar verklaarde woningen e.d. Ik verzoek 
U in deze richting maatregelen te nemen.’163 Keppler zal vuur hebben gespuwd. 
Na een eerdere poging in 1924 probeerde De Miranda  opnieuw de heropvoe-
ding van asocialen om zeep te helpen. Hij stuurde de brief van De Miranda direct 
door naar de commissie, besprak met Moltzer de strategie en trommelde de hele 
commissie op voor een bijeenkomst met de wethouder op 31 mei 1932. Op die 
avond, in een zaaltje van het stadhuis aan de Oudezijds Voorburgwal, barstte de 
bom. Tot een andere conclusie kun je niet komen wanneer je het verslag van de 
besloten bijeenkomst leest.164 Voorzitter De Miranda opende het treffen met 
Keppler, Moltzer, Bonger, Tilanus, Jurrema, Van der Pek-Went en nog enkele 
andere notabelen met een frontale aanval: hij was het fundamenteel oneens met 
Keppler en wilde per direct van Asterdorp een gewone woonwijk maken.165 De 
oprichting van Asterdorp was wat hem betreft al niet ‘con amore’ geschied en 
intussen had hij zijn buik vol van de stigmatiserende werking van het dorp. ‘Het 
odium dat op het complex als zoodanig drukt, werkt belemmerend bij het plaat-
sen vooral van de kinderen in betrekkingen. Sprekers persoonlijke ondervin-
ding althans is in dit opzicht slecht.’ Hier klonk de stem van Flora door. Zij zag 
immers hoeveel moeite het de kinderen kostte om – eenmaal veertien jaar oud 
– een baantje te vinden.166 De Miranda schudde de staartdeling uit zijn mouw en 
hield de commissie voor dat je met een dergelijk bedrag per gezin op een andere 
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wijze ook veel aan reclassering kunt doen. Laten we, zo besloot hij zijn ope-
ningsbetoog, ‘het reglement voor de bewoning zoo wijzigen, dat het niet meer 
afwijkt van dat voor andere woningen en verder de nog beschikbare woningen 
verhuren aan gezinnen met kleine inkomens en daarbij aan de reclasseering niet 
meer te doen dan in andere gemeentewoningen geschiedt.’ 

Het woord was nu aan de commissie. Moltzer zei ‘nooit geweten te hebben 
dat de Voorzitter tegen deze bemoeiing was.’ Professor Bonger ‘ziet de zaak ge-
heel anders dan de Voorzitter. Het zijn veelal achterlijke elementen. Het stigma 
is onvermijdelijk. Normale valide arbeiders willen deze menschen niet in hun 
omgeving hebben.  Weliswaar is er veel critiek uit de kringen van de vertegen-
woordigers van het pauperisme. Dit vindt spreker echter niet belangrijk.’ Die 
laatste manoeuvre was pijnlijk: wie kritiek heeft is een communist, bedoelde 
Bonger, maar tegelijk verwees hij naar de afkomst van De Miranda. Ook me-
vrouw Van de Pek-Went keerde zich tegen De Miranda. Zij benadrukte het nut 
van de afschrikwekkende werking van Asterdorp. Keppler zelf mengde zich ook 
in de discussie. Dat de helft leegstond moest niet worden overtrokken, hij keek 
liever naar de absolute getallen: ‘Op het geheele aantal gemeentewoningen ge-
rekend, is dit aantal niet groot.’ Keppler zou het een jaartje willen aanzien en 
‘trachten de woningen vol te krijgen met de bewoners van hetzelfde soort. 
Politiek heeft men deze complexen trachten uit te buiten; dit is nu echter wel tot 
staan gebracht.’ Met die laatste opmerking verwees hij naar de protesten van de 
communisten. Ook de andere leden verwierpen de plannen van De Miranda: 
Asterdorpers konden niet tussen gewone gezinnen wonen; het dorp was een 
veiligheidsklep waar je af moest blijven; de resultaten waren juist heel goed; de 
klagers hadden ongelijk en de vrouwen waren zwakzinnig. 

De Miranda hoorde het allemaal aan, zal eens flink geslikt hebben en deed 
toen een tweede poging. Ditmaal koos hij mildere bewoordingen en toonde be-
grip voor de commissieleden. Zo erkende hij dat er veel mensen met verstande-
lijke beperkingen woonden op Asterdorp, maar daarin stond Asterdorp niet 
alleen: ‘De scholen voor zwakzinnigen zijn dicht bevolkt, doch de meeste zijn 
toch uit gezinnen, welke temidden van andere groepen leven, hoewel de ouders 
misschien ook niet geheel normaal zijn. Spreker ontkent de waarde van het werk 
niet, doch meent dat men te veel beteekenis hecht aan het systeem van den 
Woningdienst. Thans hebben wij een complex van 130 woningen, waarvan de 
helft niet bewoond is, omdat er niet meer gezinnen zijn, die wenschen gebruik 
te maken van de geboden gelegenheid daar te wonen.’ Keppler onderbrak zijn 
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wethouder hier: ‘Communistische propaganda speelt daarbij een rol.’ De 
Miranda probeerde nog de gedachtewisseling uit dit politieke sjabloon te halen: 
‘De oorzaak ligt dieper. Men wil niet vanwege het stigma. Spreker wijst er voorts 
op, dat in de vereenigingswoningen ook nog wel gezinnen wonen, die opvoe-
ding behoeven. Men accepteert dit echter in eigen kring.’

Het maakte niet meer uit wat De Miranda zei: de commissie, waarin flink wat 
partijgenoten zaten, was tegen en bleef tegen. Dit betekende dat hij ook niets 
hoefde te verwachten van zijn partijgenoten in de gemeenteraad. Hij had de slag 
verloren. Twee maanden later werd Flora de Miranda door Keppler ontslagen. 

‘Ik weet nog goed hoe dat ging: als iemand weg wilde uit Asterdorp kwam de 
subcommissie inspecteren of het gezin wel netjes woonde. Die kwamen dan on-
verwachts langs en liepen zo de woning in om de bedden, de w.c. en het stof te 
controleren. “Mogen we binnenkomen,” vroeg Keppler dan, want die was wel 
beleefd. En telkens was alles in orde, er lagen nieuwe lakens op het bed, daar 
letten ze erg op. Bij één van die bezoeken zei Moltzer: “Deze gezinnen zijn ge-
waarschuwd.” Ik zei: “Natuurlijk heb ik ze gewaarschuwd. U vindt het toch ook 
niet leuk als ze zomaar bij U langskomen?” Nou, toen kon ik wel gaan, dat was 
meen ik in 1932.’  

Flora de Miranda was 76 jaar toen ik haar sprak in 1983.167 Een rijzige dame, 
zo herinner ik me haar. Begrijpelijk dat ze de pollepel werd genoemd. Maar dat 
bleek een vertekende herinnering, zo leerde ik later van haar dochter: ‘Mijn 
moeder was helemaal niet lang. Ze was sterk, ze had een knotje, stond rechtop 
en keek je recht aan. Daardoor leek ze lang.’168 

Flora de Miranda: ‘Eerst werkte ik onder mevrouw Van den Berg, maar die 
verdween in 1929.169 Toen kwam juffrouw Frenkel, die was mij te schuchter. 
Een paar jaar later is die eens aangevallen door bewoners en toen zijn haar broers 
naar Keppler gegaan om overplaatsing te eisen. Toch waren de mensen niet 
agressief. Het was veel meer zo dat ze gelaten waren, soms zelfs kapot. Ze voel-
den zich het uitschot, dat stempel hadden ze gekregen. Dat vond ik ook zo erg 
voor de kinderen, die gingen naar school met armenkleren met van die rode 
bandjes. Schoolkleren. Dat iedereen het kon zien. De mensen hadden geen geld 
en geen werk en tot een zeker niveau konden de vrouwen het gezinsleven wel 
aan, maar als er dan wéér een kind bij kwam werd het teveel. Dan kon de moeder 
het niet meer aan. En als ze eenmaal in die situatie zaten, werkte het wonen in 
Asterdorp vooral ontmoedigend.’



86

Flora de Miranda wijst erop dat de sfeer op het dorp in de eerste drie jaren 
sterk verschilde met de periode daarna. ‘De eerste jaren vertrokken vooral de 
mensen met pit. Bewoners die zich verzetten gingen terug naar de stad. De op-
gevers bleven en waren terneergeslagen. De mannen stonden de hele dag maar 
in de deuropening en de goeien zaten binnen voor het raam. Want wij hadden 
op de School voor Maatschappelijk Werk geleerd dat vooral het gezinsleven be-
nadrukt moest worden. De mensen moesten niet teveel op straat leven, niet te-
veel met de buren optrekken. Ik heb een keer een kind dat op straat zijn brood 
opat naar binnen gestuurd. Dat moest ik doen, al vond ik het bespottelijk. Daar 
is nog een toestand over gemaakt in de gemeenteraad. Waar ik me altijd voor 
geneerde was dat je zo diep in iemands privéleven ging graven. Vreselijk, waar 
bemoeiden we ons eigenlijk mee? Uiteindelijk ben ik ontslagen omdat ik daar 
tegen in ging. Ik heb nu vooral nare herinneringen aan die tijd en zodoende kan 
ik me ook niets leuks herinneren. Wel vervelende dingen. Ik weet nog dat er een 
klas van de School voor Maatschappelijk Werk langs kwam op Asterdorp. “Laat 
eens een hele vieze zien,” vroegen die leerlingen. Zo werd er tegenaan gekeken.’ 

Ondanks de nare herinneringen verschijnt er tijdens het gesprek ook een 
glimlach op haar gezicht: ‘Ik vond de bewoners vaak heel aardig. Er was een ge-
zin met heel veel kinderen, 14 of 15. De vader was kolensjouwer. In de zomer 
had hij zijn kar een keer helemaal schoongemaakt en al zijn kinderen er in gezet. 
De jongens voor in de kar, de meisjes achterin. En zo reed hij met die kar de stad 
door om bij C&A kleren te kopen voor de kinderen. Vonden ze prachtig. Ik kon 
ook veel leren van die mensen, laat ik zeggen: levenslessen. Zo was er een wedu-
we en die had vier kinderen. Na een tijdje kwam nummer vijf. Ik vond dat vrese-
lijk maar een buurvrouw zei toen tegen mij: dat is toch heel gewoon als je elke 
avond alleen thuis bent... Dat gaf te denken. Zo had ik niet geleerd er tegenaan te 
kijken.’

Het plotselinge ontslag heeft bij Flora de Miranda geen bittere nasmaak te-
weeg gebracht: ‘Een paar jaar later sprak ik Keppler nog eens en toen hadden we 
het weer over Asterdorp. “ Weet U wat het is,” zei hij toen, “als mijn vader arm 
was geweest, was ik nu ook asociaal. Het geld heeft het goed gemaakt.”’


