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9. SCHAAMTE EN ZORG 

Keppler en de notabelen van zijn adviescommissie konden tevreden zijn: de 
ingrepen in Asterdorp hadden effect. De leegstand liep terug van 50% in 1931 
naar 20% in 1935, enerzijds omdat de Woningdienst de toelatingsnormen ver-
vaagde, anderzijds vermoedelijk omdat krotbewoners argeloos stonden tegen-
over het aanbod van een nieuwe woning in het onbekende ‘Complex Blauwe 
Distelweg’. De jaren daarna was de nieuwigheid ervan af en steeg de leegstand 
weer naar 40%. De reputatie van het dorp was weer terug op het oude niveau. 

Na de botsing die avond in mei 1932 waren de verhoudingen tussen De 
Miranda en Keppler voorgoed verstoord. Het zal geen toeval zijn dat Keppler 
kort daarop tegen zijn zin het Muntgebouw moest verruilen voor een kamer in 
de centrale vestiging van de Woningdienst.170 Hij liet de verhuizing demonstra-
tief door een fotograaf vastleggen. Grimlachend poseerde hij voor zijn 
Muntgebouw met een koffer in elke hand. Maar Keppler raakte vooral gefrus-
treerd door het gebrek aan werk, aan bouwplannen. Het rijksbeleid had een ruk 
naar rechts gemaakt en liet geen subsidies meer toe. De door Amsterdam gehate 
rijksambtenaar Van der Kaa souffleerde de minister om geen nieuwe bouwplan-
nen voor sociale huurwoningen meer te accepteren.  Daar kwam bovenop dat de 
interessante, en door Keppler zeer begeerde opgave van de stadsontwikkeling, 
niet bij de Woningdienst was ondergebracht. Dat was extra zuur voor Keppler 
omdat juist hij had aangedrongen op de oprichting van een aparte afdeling die 
lijn en eenheid kon brengen in alle uitbreidingsplannen. Toen het eind 1927 
ging om de vraag waar die afdeling thuishoorde, zaten er even geen sociaalde-
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mocratische wethouders in het College: het werd Publieke Werken.  
Zodoende had Keppler weinig meer om handen. Noodgedwongen stak hij 

zijn energie in het tegenhouden van verdere bezuinigingen op de Woningdienst. 
Dat mocht ook al niet baten, het College dwong het ambtelijk apparaat tot ver-
regaand afslanken. Het College van B&W gaf zelf het goede voorbeeld door 
‘voortaan van gemeentewege geen sigaren en sigaretten meer te verstrekken bij 
vergaderingen en besprekingen.’171 

 
Er werd nog iets duidelijk tijdens die avondvergadering in mei 1932: sommi-

ge sprekers hoorden voor het eerst dat het dorp half leeg stond. Althans, het 
drong voor het eerst tot hen door. Bonger, Moltzer, Van der Pek-Went, ze waren 
onaangenaam verrast door de precieze leegstandcijfers die De Miranda hen 
voorrekende. Tot dan toe hadden ze de berichten over leegstand geduid zoals 
Keppler dat altijd deed: nu is er nog leegstand maar binnenkort is het dorp ge-
heel gevuld. Hoe is het mogelijk dat deze dames en heren, die bijna maandelijks 
een ronde door het dorp liepen, zich niet eerder zorgen maakten over de leeg-
stand? Omdat ze verblind waren door het succes; een andere reden valt niet te 
bedenken. Net als met het spreekwoordelijke glas, was in hun beleving het dorp 
altijd halfvol. De sociaaldemocratische elite was niet ontvankelijk voor slecht 
nieuws; de goede werken waren per definitie zegerijk. 

Henk Welman, hij groeide in die tijd op in Asterdorp, had de lege woningen 
wel in de smiezen: ‘We hebben al die ramen nog ingekinkeld.’ Hij was tien jaar 
oud toen hij in 1936 met zijn ouders en vier broers Asterdorp verliet om terug 
te keren naar een krot in de Jordaan. 

Welman: ‘Ik zat op een katholieke school. De andere kinderen in de klas ke-
ken me heel schuin aan. Ik was gewoon schorem van Asterdorp, het buiten-
beentje met mijn zwarte schoolkleren. En klompen, dat hadden de andere 
kinderen ook niet.’172 In de lente van 1984 zat ik tegenover Henk Welman aan 
de eetkamertafel in zijn kleine woning in Amsterdam Noord. Een grote sterke 
man, die sprak met duidelijke woorden in korte zinnen. Zijn vrouw zat op de 
bank.173 

‘Mijn moeder heeft er nooit willen wonen. Ze vond het heel erg op Asterdorp, 
zeker weten. Ze praatte niet met andere mensen en ze kwam nooit van het dorp 
af. Er werd voor haar gewassen. Dat kon ze zelf niet, ze had een ziekte aan haar 
nieren en ook andere kwalen. Mijn moeder was bang voor de controle. Ze wilde 
weg uit Asterdorp maar tegelijkertijd was ze ook bang dat ze eruit gezet zou 
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worden. Ik zie het nog voor me: dan lag ze met d’r zieke knieën de grond te 
schrobben. Je kon daar van de grond eten als de controle kwam.’ 

De herinneringen aan zijn vader hebben een heel andere kleur: een stadse 
scharrelaar die het niet uitmaakte waar hij woonde als hij maar op stap kon. 
Welman: ‘Hij was muzikant. Hij speelde als drummer in de cafés in de 
Warmoesstraat. Dan liep hij diep in de nacht met een flinke slok op naar huis, 
met zijn trommel op zijn rug. Als het te lang duurde eerdat hij thuis kwam, 
maakte mijn moeder zich zorgen. Dan moesten wij hem zoeken, mijn broer en 
ik. Met de pont naar de overkant, de Zeedijk op, zo klein als we waren. Meestal 
vonden we hem ergens op een stoepje.’

Mevrouw Welman mengde zich in het gesprek: ‘Ik woonde toen vlakbij het 
dorp; maar ja, daar durfden we nooit naar toe. Er gingen verhalen rond dat je daar 
werd afgeslacht. Toch zijn we er met een paar meiden een keer naartoe geweest. 
We vonden het zo geweldig, dat we dat durfden. Maar er keek geen hond naar 
ons.’ 

Zo nuchter als Henk Welman vertelde over zijn ouders, zo piekerig blikte hij 
terug op zijn periode op Asterdorp. Een paar jaar uit zijn kindertijd die hij had 
opgeborgen en waar hij nooit meer over sprak. ‘Zoveel jaren later ga je je afvra-
gen: waar was Asterdorp eigenlijk voor nodig? Waarom mochten wij niet ge-
woon in de stad wonen?’ 

Mevrouw Welman: ‘Ik dacht dat het was voor mensen die de huur niet kon-
den betalen?’ Welman: ‘Ja, die waren er ook bij. Maar het was eigenlijk gebouwd 
voor grote gezinnen. Dat had ik tenminste gehoord.’

De schaamte van Henk Welman heeft dezelfde ankerplaats als die van zijn 
leeftijdgenote Gonnie Lamberts, het meisje dat jokte dat ze op de Ranonkelkade 
woonde om pestkoppen af te schudden. Terwijl de meeste kinderen van 
Asterdorp op de openbare lagere school aan de Ranonkelkade zaten, bezochten 
Welman en Lamberts  een katholieke, respectievelijk een christelijke school. 
‘Mijn moeder was domineesdochter dus moest ik naar de dr. Kuypersschool aan 
de Mosstraat,’ vertelde Gonnie Lamberts. ‘Ik was de enige van Asterdorp in de 
klas, vreselijk.’174 

Het gezin Lamberts woonde tot 1930 in een normale gemeentewoning en 
belandde op Asterdorp wegens huurschuld. De vrouw des huizes was voortdu-
rend aan het rommelen met leningen en schulden en ondanks een fatsoenlijk 
inkomen - haar man werkte bij de KNSM en verdiende daar f. 30 per week – wa-
ren er altijd geldproblemen. Ook op Asterdorp lukte het de vrouw niet wekelijks 
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de huur te betalen. Haar dagbesteding werd kritisch gade geslagen door de op-
zichteresse: ‘De bewoning is slordig. Vrouw altijd bij buren.’175 Dat laatste beeld 
kon Gonnie Lamberts jaren later bevestigen: haar moeder vond het een fijne tijd. 
‘Ze vertelde er later nog honderduit over. Over de saamhorigheid, het uitje naar 
het washok, de gezelligheid van de vrouwen onder elkaar.’ Zijzelf keek daar an-
ders op terug: ‘Boven mij zaten nog twee oudere broers. Die herinneren zich nog 
veel meer van maar die willen er nog steeds niet over praten. Wij kinderen von-
den het afgrijselijk op Asterdorp. We voelden dat we niet bij de grote massa 
hoorden. Toen ik later een vriendje had vroeg die aan me waar ik gewoond had 
in Noord. Nou, dat vertelde ik dus niet.’ 

April 1932, midden in de crisisjaren, ging het mis bij de familie Lamberts. 
‘Man ontslagen bij de K.N.S.M. wegens slapte’ staat in het gezinsrapport. Gonnie 
Lamberts weet nog hoe dat zat: ‘Mijn vader kreeg een ongeluk bij de KNSM, hij 
had knel gezeten tussen een boot en de wal en toen had hij alsmaar pijn. Maar 
volgens de dokter simuleerde hij dat. Dus werd hij ontslagen en kreeg hij geen 
uitkering.’ Mèt geld ging het al mis met de huishoudportemonnee, zònder werd 
de situatie echt nijpend. Meneer Lamberts zocht steun bij de Gereformeerde 
Kerk, hij was per slot van rekening met een domineesdochter getrouwd. De kerk 
vroeg op zijn beurt aan de opzichteresse of het gezin een beetje wilde deugen en 
zij gaf een negatief steunadvies: ‘Gezegd dat toen de man werkte, een groote 
huurschuld is gemaakt. Ook heeft men schuld bij diverse leveranciers als bakker 
en melkboer.’176 Pas in de zomer van 1933 werd ontdekt dat de man een verbrij-
zelde nier had. Na een geslaagde operatie mocht hij als ‘boekjesman’ terugko-
men bij de KNSM. In de jaren daarna ging het steeds een stapje beter met het 
gezin. Langzaam aan lukte het om uit de schulden te komen. De opzichteresse 
noteerde: ‘Mejuffrouw Lamberts is in de wolken omdat zij zich een nieuw 
ameublement hebben kunnen aanschaffen. Het ziet er nu keurig uit. Dit gezin 
heeft zich, sinds de man het geld beheert, heelemaal opgewerkt.’177 

Gonnie Lamberts kon zich die periode niet meer voor de geest halen: ‘Ik her-
inner me vooral de narigheid, de ellende, de ruzies. Terwijl het toch geen slech-
te mensen waren op het dorp, meer armoedzaaiers. Ze waren aan lager wal 
geraakt door de problemen. Bij ons thuis was ook ruzie, vooral tussen mijn 
broers. De een was communist en de ander sociaaldemocraat.’ Als ze over haar 
broer Arie komt te spreken, blijken niet alle herinneringen zo somber. ‘Arie 
werkte vlakbij, bij de zakkenfabriek van Van Leer. Als hij naar huis kwam zong 
hij altijd en dat kon hij heel goed. Dan hoorde je hem aan komen, achter de muur 
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langs de Asterweg klonk zijn stem en die volgde ik dan. Vooral onder de poort 
galmde het mooi. Daar zong-ie altijd Tiritomba. Dat weet ik nog want tegenover 
de poort woonde ome Moos Viskoper en diens vrouw had tering. Die lag daar 
voor het raam te sterven, en dan vroeg ze of Arie onder de poort Tiritomba wou 
zingen.’178   

Het ging inderdaad niet goed met mevrouw Viskoper. Het gezin was al twee 
keer verhuisd binnen Asterdorp, telkens naar een iets ruimere en drogere wo-
ning, maar het mocht niet baten. Begin 1933 ging het even heel slecht, ze werd 
toen drie maanden opgenomen in het Israëlitisch Ziekenhuis. ‘Mej. Viskoper 
weer thuis, zij is nog niet hersteld, zal wel sukkelen blijven, is t.b.c. patiënte.’179 

Ook de conciërge was begaan met het lot van mevrouw Viskoper en hielp haar 
waar hij kon. Meerdere ex-bewoners hadden vijftig jaar later nog scherp op het 
netvlies hoe hij, in zijn bruine ketelpak, de wasmand van mevrouw Viskoper 
naar haar huisje sjouwde. Een enkeling herinnerde zich nog een ander privilege: 
‘De binnentuin, daar mocht niemand komen van de conciërge. Alleen de vrouw 
van Viskoper, mocht er in als het zonnig was. Hij had voor haar een soort schom-
melstoel gemaakt.’180

Terug uit het ziekenhuis kreeg ze thuiszorg. ‘Juffrouw voor de huisverzor-
ging komt geregeld wasschen in het badhuis. Het brengt het heele gezin wat 
hooger op, alles ziet er nu netjes uit.’181 Tegelijk diende zich een nieuw probleem 
aan bij de Viskopers: Jopie, de jongste telg, verzwakte heel erg. Hij bleek aanleg 
voor tbc te hebben en moest worden opgenomen in een kliniek in Zandvoort. 

Voor Moos kwam er door de thuiszorg wat rust in huis. Ze woonden nu in de 
ruimere woning op nummer 134, pal tegenover de poort, al was hij liever ver-
huisd naar een normale gemeentewoning. Daar was het ondertussen toch wel 
tijd voor, vond hij. Officieel werd dat verzoek afgewezen wegens huurschuld 
maar in het rapport noemde de opzichteresse een belangrijker argument: ‘Nog 
een reden is, dat huisverzorgster nu alles netjes voor elkaar houdt, maar als deze 
weggaat, wordt het natuurlijk weer een slordige boel.’ 

Het galmende Tiritomba van Arie Lamberts en de behouden thuiskomst van 
Jopie ten spijt (‘Hij ziet er heel gezond uit. Dit kind is meer dan een jaar ver-
pleegd geweest in de Klara-stichting’) ging het steeds slechter met mevrouw 
Viskoper. Ze lag alleen nog maar voor het raam te wachten op wat komen ging. 
In juni 1935 liet haar vader haar opnemen in het ziekenhuis. De opzichteresse 
begreep dat: ‘Hij wil dat zij op Joodsche wijze wordt behandeld als zij sterft en 
dan niet omringd is door Christenvrouwen.’182 Een week later bezocht de op-
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zichteresse mevrouw Viskoper in het ziekenhuis. ‘Zij ligt hier veel rustiger dan 
thuis,’ schreef ze ’s avonds op in het rapport. Daags daarna overleed Sophie 
Viskoper-Abrams, 43 jaar oud.

Tegen de zin van de opzichteresse werd kort daarna de thuiszorg stopgezet. 
Een ambtenares van Maatschappelijke Steun probeerde vervolgens de kinderen 
Viskoper naar een inrichting te krijgen maar zij stuitte op eendrachtige weer-
stand van Moos Viskoper en de opzichteresse. 

De intensieve bemoeienis van de opzichteresse met het gezin Viskoper was 
geen uitzondering. Was ze officieel primair gericht op het bijbrengen van woon-
hygiëne en genormeerd woongedrag, als puntje bij paaltje kwam werd ze ‘ge-
woon’ de maatschappelijk werkster waar ze voor was opgeleid. Ze regelde 
thuiszorg, ze belde naar de Klara-stichting, ze werkte mee aan een waardig af-
scheid, ze hengelde vergeefs naar toch nog wat hulp voor halve dagen. Ze stond 
dergelijke gezinnen bij, gezinnen die meer tegenslag moesten verwerken dan ze 
aankonden. 

Ook bij het gezin Wriede, dat van 1928 tot eind 1940 op nummer 127 
woonde, trad de opzichteresse op. Meneer en mevrouw Wriede, zo noteerde zij, 
hielden van een borrel maar dat was het probleem niet: ‘Man en vrouw gebrui-
ken nog al eens sterken drank, maar blijven rustig.’183 De zorgen zaten vooral in 
de zedelijke hoek: ‘Klacht van buren, dat oudste zoon en meisje van veertien jaar 
in één bed slapen. Ouders daarover onderhouden. Vinden dit niet zoo erg.’ Nu 
was het destijds de normaalste zaak van de wereld dat broers het bed deelden en 
zussen idem, maar mengen, dat was taboe. Bij de Wriedes werd direct een extra 
bed aangesleept. 

Of het nu kwam omdat de twee oudste dochters op hun 17e waren getrouwd 
met mannen van Asterdorp of omdat buren hadden geklaagd over dat gemengd 
slapen: feit is dat de kinderpolitie hard ingreep bij de twee jongste dochters. En 
zo te lezen niet naar het zin van de opzichteresse. We volgen onverkort haar ver-
slag van de affaire Wriede:

‘13 november 1933: Kinderpolitie heeft bemoeiingen met het gezin Wriede. 
De twee meisjes moeten onderzocht worden. Er is sprake van dat kinderen naar 
gesticht gaan. Lijkt mij krasse maatregel; zal Voogdijraad nog eens schrijven. 

28 december 1933: Bezoekster van den Voogdijraad deelt mede, dat Rika, de 
jongste dochter [13 jaar] spoedig gehaald zal worden; zij gaat dan naar een in-
richting in de nabijheid van Rotterdam (is speciaal voor achterlijke meisjes). 



93

29 januari 1934: Rika Wriede aan haar ouders ontnomen. Zij wilde niet weg. 
Ontzettend geschreeuwd. Zeven politie-agenten en rechercheurs kwamen haar 
halen en sleurden haar over de straat naar de auto. Mej. Wriede is meegegaan, 
doch is in de stad buiten den wagen gezet. Tweede dochter [15 jaar] opgepikt en 
weggebracht.

30 januari 1934: Wriede erg verontwaardigd. Voogdijraad wil nog niet me-
dedelen, waar kinderen naar toe zijn. Later pas.

4 april 1934: Kinderen zijn in Hillegersberg. Mej. Wriede wil zoo graag hen 
eens bezoeken. Zij hebben bij Maatschappelijken Steun reisgeld aangevraagd.

19 april 1934: Mej. Wriede is jarig en juist vandaag mocht zij van 
Maatschappelijken Steun naar haar dochtertjes. Zij is er erg mede ingenomen. 

22 mei 1934: Zaak Wriede wordt door Rechtbank behandeld. Getuigd dat 
man en vrouw niet meer misbruik maken van sterken drank en dat bewoning 
niet heelemaal slecht te noemen is. Ambtenares Kinderpolitie getuigde hetzelf-
de, uitspraak over veertien dagen.

2 juni 1934: Kinderen Wriede komen weer thuis, zaak is vervallen verklaard.
20 juni 1934: Wriede is zijn dochters gaan halen, thuis heeft men alles ver-

sierd tot een poort toe bij den ingang. Het halve dorp heeft een feeststemming te 
pakken. Kuypers (113) heeft een gevoelvol gedicht gemaakt, hetwelk Antoon 
Wriede zal voordragen.’184

Tussen de feestgangers zullen ook de weduwe Olivier van nummer 95 en 
mevrouw Van Kasteel van nummer 114 hebben gestaan. Zij hadden ook regel-
matig aanvaringen gehad met de Voogdijraad en de Kinderpolitie en ook bij hen 
probeerde de opzichteresse te voorkomen dat instellingen al te snel tot al te 
drastische maatregelen overgingen. Een beetje tegengas was wel nodig. Het leek 
er namelijk sterk op dat bij beslissingen over kinderen van Asterdorp een stan-
daard cirkelredenering van stal werd gehaald: het feit  dat het verdachte gezin op 
Asterdorp woonde, maakte het schuldig. Ze zullen daar immers niet voor niets 
terecht zijn gekomen. Een vergelijkbare kromme redenering pasten sommige 
bewoners zèlf toe om hun daden te vergoelijken. Bij enkele incidenten, met 
name diefstallen en vernielingen door jongens van het dorp, pleitten de ver-
dachten zich vrij door te wijzen op hun adres: ‘Ik woon toch niet voor niets op 
Asterdorp,’ leken ze dan te beweren. Als je toch al in de hoek bent gezet, zo re-
deneerden sommige gezinnen, hoef je ook niet meer je best te doen. 

Het zijn legitimaties waarbij het lastig is om achteraf vast te stellen wat er 
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eerder was: de overtreding of de vrijbrief. Wel is met zekerheid vast te stellen dat 
het wonen op Asterdorp automatisch betekende dat ieders doen en laten met 
dubbele attentie in de gaten werd gehouden. Niet alleen was dat een gevolg van 
de voortdurende aanwezigheid van de opzichteresse, ook bij alle andere zorgin-
stellingen gingen direct alarmbellen rinkelen zodra het een Asterdorper betrof. 

De opzichteresse, die meer en meer een maatschappelijk werkster op locatie 
werd, had het meeste te stellen met gezinnen waarbij de vrouw geestelijk ge-
stoord was of verstandelijk beperkt. Mevrouw Van Kasteel (de vrouw van Piet, 
de secretaris van Buurtvereeniging De Lelie) stond bovenaan het zorgenlijstje 
van de opzichteresse. Vanaf dag één ging het al mis. Ze woonde nog op Groot 
Hemelrijk, aan het begin van de Singel.185 De naam doet vermoeden dat het een 
prachtige wijk was maar het tegendeel was waar: hier stonden de ergste krotten 
opeen gepakt. Ergens in 1927 betrad de opzichteresse deze wirwar van stegen 
en gangen. Op nummer 113 driehoog klopte ze aan. ‘Moeder deed de deur op 
een kier open. Een helsch brutaal gezicht met kort geknipt haar verscheen om 
den hoek en op mijn vraag of ik even binnen mocht komen zegt ze: “ Waarvoor, 
inlichtingen geef ik niet, want ik moet niets van de Gemeente hebben, schrijf me 
maar af”. Heb haar aangeraden de zaak met haar man te bespreken, dan zou ik 
nog eens terugkomen. Later nog eens terug geweest. Vrouw bleef bij haar be-
sluit, als de zaak voor den grond gaat, zullen ze zich wel redden. Ik kon toch niet 
laten bij het afgaan van de onbeschrijflijk vuile trap te zeggen: “dag juffrouw tot 
later”!’186

In de periode dat ze op Asterdorp woonde (van 1928 tot eind 1935) was me-
vrouw Van Kasteel de ene dag agressief, de volgende suïcidaal en de derde dag 
vol excuses. De opzichteresse besprak het gedrag met dokter Berghuis, de vaste 
huisarts van Asterdorp. Hij was het roerend met haar eens. ‘Het wordt tijd dat er 
eens een eind aan komt en dat ze opgesloten wordt, vóór er een ernstig ongeluk 
voorvalt,’ schreef ze. Verrassend genoeg sloot mevrouw Van Kasteel zich bij 
deze analyse aan, zo blijkt uit de volgende notitie, mei 1929: ‘De doktoren vin-
den het niet noodig dat Mejuffrouw Van Kasteel opgenomen wordt. Ze is hier-
over zoo kwaad, dat ze op eigen gelegenheid naar het Wilhelmina Gasthuis gaat, 
want ze wil absoluut opgenomen worden.’ Dokter Berghuis pleitte er vervol-
gens voor dat ze een normale woning zou krijgen, dat zou volgens hem ook hel-
pen. De opzichteresse legde het voor aan Keppler: ‘Directeur hierover opgebeld, 
geen toestemming voor een andere woning, aangezien het toch geen oplossing 
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voor het geval is. Hij heeft er echter geen bezwaar tegen als Dr. Berghuis een 
woning voor ze wil bouwen.’ Tot het gezin Van Kasteel eind 1935 naar een nor-
male gemeentewoning in Noord mocht vertrekken, eentje in Floradorp, reeg ze 
de conflicten en vetes aan elkaar, ruzies met buren, met de gemeente, met haar 
man en met haar kinderen. Jaren later, na de oorlog, zouden ze hun gemeente-
woning weer verlaten en neerstrijken in de oude stad, ditmaal in een krot in de 
Jordaan. 

Op nummer 95 woonde de weduwe Olivier. Ze had vijf kinderen die stuk 
voor stuk heel wat gehaaider waren dan zij. Ze kon ze niet aan, ze had een ver-
standelijke beperking. Haar dochter Hil (die zich boos maakte  over de weldoe-
ner die slechts een selectie van de Asterdorpse kinderen mee troonde naar de 
Bijenkorf) koos er fijnere woorden voor: ‘Ik praatte toen altijd op zo’n manier 
tegen mijn moeder, dat ze me kon begrijpen.’187 Mevrouw Olivier en haar kinde-
ren kwamen in 1929 op Asterdorp wonen, Hil was toen tien jaar oud. In de 
ruim zeven jaren die ze er verbleven, kwamen de  opzichteresse, de voogdes, de 
huisverzorgster en mevrouw Koelman van de Maatschappelijke Steun regelma-
tig over de vloer. Met succes, de kinderen konden in het gezin blijven en in no-
vember 1936 mochten de Oliviers verhuizen naar een normale 
gemeentewoning. Als een laatste saluut schreef de opzichteresse in het rapport: 
‘Mejuffrouw Olivier is overgelukkig, maar nu het er echt op aan komt is zij toch 
wel een beetje onwennig, zij woont hier ook al bijna acht jaar.’188

Bij Olivier en Van Kasteel, net als bij Viskoper, moest de opzichteresse zelf 
helpend en sturend optreden. Maar er waren ook veel gezinnen bij wie dat niet 
hoefde. En bij sommige gezinnen met huiselijke sores, probeerde de 
Woningdienst het zo te regelen dat de kinderen de ouders zouden gaan helpen. 
De dochters de moeders, om precies te zijn. Het liep niet altijd goed af met der-
gelijke pogingen. 

De 68-jarige mevrouw Thomas woonde in het najaar van 1928 in haar eentje 
op een achterkamer aan de Lauriergracht. Het pand dreigde in te storten en zij 
moest daar onmiddellijk weg. ‘Vrouw wil niet bij de kinderen inwonen, wel 
dicht in de omgeving, omdat zij te oud is om haar huishouding zonder hulp in 
orde te houden, daarbij is zij erg doof.’ Ze had ook al een woning in gedachte: ‘Is 
op eigen verzoek zoo dicht mogelijk bij dochter Kohlberg (nr. 60) geplaatst, 
doch dit is niet zoo gunstig. Het is een heel groot gezin, waar dikwijls armoede 
geleden wordt.’ Dat was nog tot daaraan toe. Het grootste probleem bleek dat 
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schoonzoon Kohlberg zijn hand er niet voor omdraaide om haar als kinderoppas 
en geldbron te benutten. De dochter, waarvan het de bedoeling was dat zij haar 
moeder zou helpen, moest zich schikken naar de nukken van haar tirannieke 
man. En zo werd mevrouw Thomas meer getroffen dan geholpen. Enkele frag-
menten uit het gezinsrapport over de periode van zeven maanden dat zij op 
Asterdorp heeft gewoond: ‘Mejuffrouw Thomas komt hulp vragen. Om het ge-
zin Kohlberg te helpen heeft zij haar dekens en lakens en ook ondergoed naar de 
bank van leening gebracht. Zij heeft nu ondergoed noodig en weet niet hoe zij 
dit kan inlossen. (…) Mejuffrouw Thomas gaat zichtbaar achteruit. Zij kan het 
niet bolwerken tegen de familie Kohlberg, die zijn negen kleine kinderen telkens 
bij de Grootmoeder zendt en zij kan de kinderen niet laten toekijken als zij zelf 
een boterham eet. Zij kan dit echter van f. 5.50 steun niet betalen.’189 

Het aan elkaar koppelen van twee zwakke partijen, een groot, bruut en arm 
gezin aan de ene kant en een arme, oude, zwakke vrouw aan de andere kant, had 
een averechts effect. Mevrouw Thomas werd gelukkig met spoed een woning in 
de stad toegewezen, ver weg van haar familie. 

Soms vertaalde de zorgverlening van de Woningdienst zich in een opdracht 
om te verhuizen zonder dat de betreffende bewoner erom gevraagd had, een 
soort dienstbevel. De Woningdienst nam dan het heft geheel in handen. De in-
houd van de brief die de 71 jaar oude weduwe De Beul op 10 juli 1934 van 
Keppler ontving, spreekt voor zich: ‘Daar U wegens ouderdom en zwakte niet 
meer in staat zijt Uzelf en de woning te onderhouden en U verzorging noodig 
hebt, ben ik genoodzaakt U de huur van Uw woning op te zeggen tegen Maandag 
16 Juli a.s. U kunt de sleutels na het verlaten der woning op het kantoor van de 
opzichteres brengen vóór des middags 12 uur. Er is voor U gelegenheid om op-
genomen te worden in het Verzorgingshuis voor Ouden van Dagen in de 
Roeterstraat.’190 Het komt mij voor dat weduwe De Beul met deze harde over-
gang naar de slaapzalen van de Roeterstraat, toch nog beter af was dan weduwe 
Thomas die werd overgeleverd aan het vrije spel der eigen krachten. 

Tussen alle zorg en schaamte, maatschappelijk werk en diverse varianten van 
ouderenhuisvesting door, was de Woningdienst vooral druk bezig om zoveel 
mogelijk woningen op Asterdorp gevuld te krijgen. En dat ging niet vanzelf. 
Veel mensen weigerden of vertrokken binnen de kortste keren naar… ja, waar-
heen eigenlijk? Terug naar de stad en zonder kans op een sociale huurwoning, 
zoveel was duidelijk. Als we de gangen volgen van een gezin dat op eigen initia-
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tief vertrok, zien we in wat voor lastige situatie zo’n familie terecht kwam als ze 
toch een beetje fatsoenlijke woning wilde bemachtigen. Naast Kohlberg, die zijn 
schoonmoeder weg had gejaagd, woonde het gezin Riesenbeck. Na anderhalf 
jaar had Berend Riesenbeck het wel gezien op Asterdorp en vertrok met zijn 
vrouw, acht kinderen en de handkar naar de Indische Buurt. Projectontwikkelaars 
hadden daar ruime, nieuwe woningen gebouwd die echter aan de prijs waren: de 
huur bedroeg tussen de zeven en negen gulden per week.191 Woninghoppend 
trok Riesenbeck tussen 1930 en 1935 de buurt door: elf adressen had hij in die 
periode. Gemiddeld verbleef het gezin zes maanden op een woning. Dat de ver-
huurders dat toelieten, was niet alleen een gevolg van een overschot van duur-
dere huurwoningen op dat moment. Het was ook een kwestie van berekening: 
al ving de ontwikkelaar maar de helft van de huur, dan nog was het een lucratie-
ve handel. 

De gaten op Asterdorp moesten intussen wel worden opgevuld en al snel 
werden de criteria om binnen te worden gelaten losser en losser. Ontoelaatbaar, 
en later asociaal of sociaal achterlijk, bleef het officiële etiket maar gaandeweg 
werd het vooral een eerste opvang voor noodgevallen. Kijk bijvoorbeeld naar het 
gezin van mijnwerker Bosman. Hij werkte als gastarbeider in België maar raakte 
werkloos en werd in 1935 met vrouw en baby uitgewezen naar Nederland. 
‘Reden van plaatsing op Asterdorp: zonder woning. Goed soort mensen,’ staat 
aan het begin van het rapport.192 Na twee jaar mochten ze weg, de subcommissie 
was langs geweest en de conclusie was positief: ‘Het is een net gezin; de huurbe-
taling is goed.’ 

Of neem kruidenier De Vries van Kattenburg, een gezin dat alleen maar op 
Asterdorp terecht kwam omdat de winkel over de kop ging. ‘Woning Blauwe 
Distelweg 57 verhuurd. Knap soort menschen. Het zijn zulke keurige men-
schen, die hier heelemaal niet hooren.’193

Ook bakker Van der Hoek, met zes kinderen, belandde in 1933 op Asterdorp 
omdat het na een faillissement op straat was gezet. De streng gereformeerde 
vrouw hield het al snel niet meer uit: ‘Zij vindt het hier, vooral des Zondags, 
verschrikkelijk. De vrouw is heel netjes en van nette familie. Sub-commissie II 
bezoekt het gezin. Alles is keurig in orde en men mag overgeplaatst worden.’194

Niet alleen het aantal noodplaatsingen nam toe in de jaren dertig. Als het 
even kon werd misbruik gemaakt van de knellende situatie waar woningzoe-
kenden mee kampten. Zie het gezin Van der Wel dat met tien kinderen barstte 
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uit hun kleine woning in de stad: ‘Menschen niet ongeschikt. Niet bepaald een 
a-sociaal geval, hoewel men woning in Asterdorp wel accepteren zal, met het 
oog op a.s. bevalling.’195 

Midden jaren dertig verhoogden ambtenaren van de Woningdienst op eigen 
gezag de druk op willekeurige gezinnen met een uitkering. Wie niet meewerkte 
aan een verhuizing naar Asterdorp zou zijn steunuitkering verliezen, blufte de 
Woningdienst. De directeur van de afdeling Maatschappelijke Steun was zie-
dend toen hij het hoorde en weigerde hier aan mee te werken: ‘Een paardenmid-
del hetwelk bovendien averechts zou werken. Het gezin valt dan helemaal uit 
elkaar en men kweekt op die wijze bedelaars.’196 Keppler deed alles om de wo-
ningen van Asterdorp te verhuren, de voordeur stond wagenwijd open. Maar de 
uitgang bleef bewaakt. Zonder het fiat van de subcommissie kon een normale 
gemeentewoning niet worden betreden.

Moos Viskoper mocht intussen maar niet weg. Hij moest toekijken hoe al die 
gezinnen kwamen en gingen. Als man alleen met zes opgroeiende kinderen had 
hij het niet makkelijk. Hij was geen type voor huishoudelijke taken, dat was voor 
iedereen duidelijk, maar Viskoper zou Viskoper niet zijn als hij daar geen slim-
me oplossing voor had gevonden. ‘Viskoper laat zijn wasch niet meer in het 
waschhuis wasschen door huisverzorgster, hij heeft een electrische waschma-
chine gekocht.’197 Ongetwijfeld op afbetaling – tot ergernis van de opzichteresse.   

In een periode dat Viskoper zijn draai weer hervond, sloeg het noodlot toe. 
Eerst was zijn zoon Michel, 16 jaar oud, maart 1937 in het water gevallen in ‘de 
onbekende zee’, zo werd het deel van het IJ aan het eind van de Distelweg ge-
noemd. Het liep goed af: twee mannen wisten hem te redden. Maar op 7 juni 
1937 kwam voor Jopie de hulp te laat. In diezelfde onbekende zee. De Telegraaf 
deed verslag van het drama: ‘Met enige vriendjes was de kleine Jozef naar het 
eind van den Asterweg gewandeld en daar besloten zij zich in het IJ wat te ver-
frisschen. Tegenover de voormalige Plantenboterfabriek trokken zij kousen en 
schoenen uit en al spoedig hadden zij grote pret in het frissche water. Het is hier 
ondiep en daarom lijkt het voor kinderen ongevaarlijk. Maar de jongens waag-
den zich steeds wat verder…’198

In 2015 stond het Dien van der Ploeg – ze was twaalf jaar toen haar buurjon-
getje verdronk – nog goed voor ogen. ‘Als het mooi weer was, gingen we daar 
altijd zwemmen. Jopie stond eerst aan de zijkant waar het ondieper was, en aan 
de andere kant leerde onze vader ons zwemmen. Het middelste stuk, dat was 
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weer voor mensen die goed konden zwemmen en duiken en zo, en daar was 
Jopie naar toe gelopen...’199  

‘…eerst na een halfuur duiken en dreggen haalde de dertigjarige hulpbesteller 
der Posterijen G. Koopman het jongetje boven water…’200

‘Er was een enorme paniek,’ vervolgde Dien van der Ploeg haar verhaal. ‘De 
ziekenauto kwam maar hij was niet meer te redden. Ja, dat weet ik nog wel…. 
Jopie Viskoper. Wij woonden op nummer 8, en zij woonden op die hoek, pre-
cies tegenover ons. Een jaar of zeven, acht was hij, het was nog zo een jochie.’ 
Dien hield haar vlakke hand een meter boven de grond. ‘En zijn vader was erbij. 
Ja, die zag het gebeuren. Maar een kind schiet zo bij je vandaan, daar had die man 
geen schuld aan. Het waren heel lieve mensen hoor, van Viskoper.’ 

De dag na de tragedie haalden buren geld op voor een mooie tak op Jopies 
graf. Ze vroegen de opzichteresse om de lijst met giften te controleren en het 
geld te tellen en te bewaren. Het was f. 8.72. 201 Omgerekend naar 2015 is dat 
ruim ¤ 81,-. 


