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10. DE MACHT VAN DE 
ADMINISTRATIE 

Hoe verging het Arie Keppler intussen? 
Slecht. Hij was in de loop van de jaren dertig op een zijspoor beland, met een 

steeds legere agenda. Hij kon zijn stempel niet meer drukken op de planmatige 
ontwikkeling van de stad en was veroordeeld tot spiegelgevechten met zijn wet-
houder en zijn personeel. Verder ging zijn tijd op aan het regelen van het formu-
lierenverkeer tussen Amsterdam en het ministerie. Toen in april 1936 zijn 
zwager Wibaut overleed was hij bovendien zijn laatste steunpilaar kwijt. Hij 
stond er nu alleen voor.

Ook voor Asterdorp waren de mooie jaren voorbij. Er werden geen buiten-
landse bezoekers meer rondgeleid; op conferenties werden geen referaten meer 
gehouden over de reclassering van sociaal achterlijken. Niemand noemde 
Asterdorp nog in één adem met stijging en verheffing. Politici en notabelen zwe-
gen erover en ambtenaren spraken alleen nog over ‘complex Blauwe Distelweg’ 
in termen van tekorten en exploitatie. Zelfs het communistische dagblad De 
Tribune had zijn handen van Asterdorp afgetrokken.202 

Keppler tobde begin jaren dertig steeds meer met zijn gezondheid. Zijn licha-
melijke kwalen hadden geen dempend effect op zijn ambities: hij bleef de onge-
durige plannenmaker die hij was. De Miranda nam echter niet meer de moeite 
om te reageren op zijn voorstellen. Hij negeerde hem zelfs. In 1934 had Keppler 
een verzoek om op te stappen (omdat hij niet meer fit zou zijn) afgewimpeld en 
daarmee was het wat De Miranda betreft over en sluiten.203 De verhouding tus-
sen wethouder en directeur was kil geworden, op het kinderachtige af. Zelfs om 
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futiele aangelegenheden zaten ze elkaar dwars, zoals een briefwisseling uit 1935 
laat zien. Een internationale jury deed Amsterdam aan in verband met een ste-
denbouwkundige prijsvraag. Keppler wilde de buitenlandse gasten op gepaste 
wijze fêteren, inclusief een toespraak van de wethouder. Maar ja, wat was gepast 
in tijden van crisis? ‘Ik stel U voor,’ zo schreef hij aan De Miranda, ‘dat woord uit 
te spreken aan een eenvoudige lunch, welke het gemeentebestuur op den dag 
van de opening van de tentoonstelling aan de juryleden aanbiedt.’204 Dat leek 
Keppler niet teveel gevraagd. De Miranda voelde er niets voor. Hij was wel be-
reid om ’s middags de tentoonstelling te openen. En verder had de wethouder 
‘er geen bezwaar tegen, dat daarna op eenvoudige wijze door Uw eigen perso-
neel een kop thee wordt geschonken.’205 

Keppler werd midden jaren dertig voortdurend gekleineerd en afgeserveerd. 
Hij kon boos worden en briesen, zal dat ongetwijfeld ook bij dit briefje van De 
Miranda hebben gedaan, maar het hielp allemaal niet. Het waren niet alleen per-
soonlijke grieven die de twee mannen uit elkaar dreven, de verwijdering vloeide 
ook voort uit het feit dat de topjaren van de gemeentelijke bemoeienis met de 
volkshuisvesting voorbij waren. Dat verklaarde de witte pagina’s in Kepplers 
agenda en de desinteresse van De Miranda in de verrichtingen van de 
Woningdienst. Die had zijn handen vol met andere kwesties, de bestrijding van 
de werkloosheid (28% op dat moment) voorop. 

Dat zijn wethouder hem niet meer zag staan, vond Keppler vervelend maar 
tegelijk kon hij dat nog enigszins duiden en daardoor dulden. Spanningen tus-
sen wethouders en topambtenaren kwamen immers vaker voor, horen zelfs bij 
de cultuur van het politieke bedrijf. Schrijnender was het dat de directeuren van 
andere diensten, collega-ingenieurs nota bene, hem beschouwden als passé. Zo 
vond W. De Graaf, de machtige directeur van Publieke Werken, het niet langer 
nodig Keppler te spreken over actuele stedenbouwkundige ontwikkelingen. 

Waar waren de jaren gebleven dat Keppler in het Duits of Engels congressen 
toesprak, hele stadswijken schetste en tuindorpen bouwde? Waar waren die 
drommen architecten gebleven die altijd om hem heen cirkelden? En was in 
1935 nog iemand van plan zijn jubileum te vieren? Twintig jaar Woningdienst 
en op de kop af dertig jaar ambtenaar, dat is toch niet niks? In 1925 stonden ze 
op zijn jubileum in de rij op een bomvolle receptie, vijf jaar later liep het storm 
met meerdere diners, een reeks aan krantenartikelen, een zilveren penning en 
een toespraak van de wethouder. 

Er is een foto uit 1935 van een oude man, zijn witte haren in de war. Hij zit in 
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een rare armstoel tussen te weinig collega’s en te veel teilen bloemen. Dat was 
het hele jubileum, zijn laatste hoogtepunt. De foto heeft in geen enkele krant 
gestaan. 

Ook met zijn eigen personeel had Keppler het niet makkelijk, hij kreeg zelfs 
te stellen met succesvol intern verzet. Het opstandige geluid kwam uit de hoek 
van de woningopzichteressen en het waren conflicten die in de gemeenteraad 
(en daarmee in de openbaarheid) werden uitgevochten. 

Op Asterdorp was de opzichteresse een spilfiguur, de hoogste in rang ter 
plekke. Niet voor niets werd zij geregeld de directrice genoemd. Maar bij de dui-
zenden normale gemeentewoningen waren de opzichteressen veel minder na-
drukkelijk aanwezig en in de ogen van Keppler werd hun rol ook steeds minder 
belangrijk. Het kon zo langzaam aan allemaal wel wat zakelijker: iets minder aan 
maatschappelijk werk doen en iets meer aandacht besteden aan het innen van de 
huur, dat was wat Keppler ze opdroeg.

In het begin hadden opzichteressen nog een behoorlijke positie. Zij vormden 
de personificatie van de verheffing van gemeentewege. Gaandeweg ontstond er 
echter wrijving tussen deze dames en de directeur. De opzichteressen, die een 
gezaghebbende beroepsvereniging hadden opgericht, wilden als solistisch ope-
rerende professionals zelf bepalen wat ze deden terwijl Keppler ze beschouwde 
als zijn ondergeschikten. Daarbij kwam dat de ongeveer vijftien opzichteressen 
die bij de gemeente in dienst waren - uitgezonderd die van Asterdorp en 
Zeeburgerdorp - elk honderden, soms wel tegen de duizend woningen onder 
hun hoede hadden. Dan was een intensieve begeleiding van gezinnen of het or-
ganiseren van allerlei clubjes niet meer mogelijk. 

De spanningen tussen de opzichteressen en de baas, tussen de eigen beroep-
scodes en de zakelijke instructies, kwamen twee keer tot een uitbarsting: in 
1929 en in 1935. Beide keren stond de positie van mevrouw Bongers ter discus-
sie en beide keren bemoeide de gemeenteraad zich intensief met het personeels-
beleid van Keppler. Het grote verschil is de uitkomst. In 1929 won hij het 
dispuut, in 1935 – het mag geen verrassing heten - verloor hij. 

Het eerste conflict begon op Asterdorp. Mevrouw Van den Berg, waar Flora 
de Miranda nog assistente van was geweest, voldeed niet volgens Keppler en 
werd naar een kantoorbaan gedirigeerd. Mevrouw Frenkel, tot dan toe werk-
zaam in de Indische Buurt, stapte over naar Asterdorp en om het ontstane gat te 
vullen schoof mevrouw Bongers van de Spaarndammerbuurt op naar de 
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Indische Buurt. Een stoelendans waar geen verhaal over zou zijn ontstaan als 
mevrouw Bongers niet dwars was gaan liggen. Ze seinde haar vriendin me-
vrouw Koek in, lid van de gemeenteraad. Koek stelde lastige vragen die het toen 
nog samenwerkende duo Keppler/De Miranda soepel en afhoudend beant-
woordde. 

Een raadslid inschakelen, dat had Bongers beter niet kunnen doen. Keppler 
was ziedend en riep alle opzichteressen bijeen om ze de les te lezen. De notulen 
van deze bijeenkomst eindigen als volgt: ‘Met nadruk wijst de Directeur er op, 
dat hij niet kan hebben het gevoel, dat zijn Dienst ondermijnd wordt. Een inter-
pellatie als onlangs van het Raadslid Mevrouw Koek-Mulder, keurt hij ten sterk-
ste af, evenals het zenden van adressen aan den Raad. Het onderaardsch 
gerommel moet uit zijn. Wie zijn plicht niet kent, gaat er uit. Met een aanspo-
ring het werk met opgewektheid voort te zetten, sloot de Directeur de bijeen-
komst.’206

Mevrouw Bongers had zichzelf extra klem gezet door behalve het raadslid, 
ook de bewoners van de gemeentewoningen in de Spaarndammerbuurt op te 
roepen  om te protesteren tegen haar aanstaande overplaatsing. Een week voor 
de bijeenkomst waarin Keppler duidelijk maakte wie de baas was, had de ge-
meenteraad een petitie ontvangen met 340 handtekeningen. Het hielp haar 
niet, ze moest uiteindelijk zelfs op het matje komen bij de wethouder.207 

In 1935 nam Bongers wraak. Nadat Keppler haar, weer tegen haar zin, had 
weggehaald uit de Indische Buurt, zocht en vond zij wederom steun bij een lid 
van de gemeenteraad. Ditmaal nam mevrouw Van Blitz de honneurs waar. Maar 
nu nam de wethouder het verzoek van het raadslid wèl over en B&W vernietig-
den op 13 december 1935 het eerdere overplaatsingsbesluit van Keppler. Twaalf 
pagina’s telt de brief die Keppler vervolgens aan De Miranda schreef, een brief 
waarin hij eerst uitlegde dat het gebruikelijk en verstandig is dat een directeur 
over de inzet van personeel beslist en niet  een wethouder.208 Daarna deed hij uit 
de doeken wat er mis was met Bongers (‘Ik acht haar een zenuwpatiënte’) en de 
meeste andere opzichteressen: ze waren te oud en te eigenwijs. Hij wilde ze pas-
sende, lichtere taken geven: ‘Vrouwenarbeid kan zeer goed zijn doch het komt 
maar al te vaak voor dat vrouwen van die leeftijd [50-58 jaar] physieke of psychi-
sche defecten vertoonen en voor bepaalde functies minder geschiktheid dan 
voorheen aan den dag leggen.’ Keppler wilde vooral Bongers niet langer als op-
zichteresse in dienst hebben: ‘Deze opzichteresse huldigt de meening dat zij 
slechts gedeeltelijk onder mij staat en dat een opzichteres eenmaal aan een blok 
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aangesteld, dat kan bestieren naar hare inzichten.’ Keppler besloot zijn tirade te-
gen Bongers en enkele collega’s met een pleidooi om vrouwen voortaan met 
pensioen te sturen als ze 50, hooguit 55 jaar oud zijn. Wel had hij Bongers weer 
te werk gesteld in de Indische Buurt – maar enkel omdat hij na het besluit van 
B&W niet anders kon. 

Naast de wethouder en de opzichteressen had Keppler ook het nodige te stel-
len met het Rijk. Het beheren door zijn dienst van ruim twaalfduizend gemeen-
tewoningen en het controleren van de gang van zaken bij nog eens 
zestienduizend corporatiewoningen, vergde een enorme administratieve in-
spanning. Elk besluit over de toewijzing van een woning aan een gezin, moest 
eerst door de corporatie of de Woningdienst, dan door het gemeentebestuur en 
vervolgens door het ministerie worden genomen. En die trits besluiten, stuk 
voor stuk vastgelegd in formulieren met aanbiedingsbrieven, moest worden 
voorafgegaan door nauwkeurige toepassing van alle voorschriften en een even 
nauwkeurige inspectie van elk betrokken gezin. 

De Woningdienst gebruikte deze inspectie om elk gezin niet alleen in een 
passende woning maar ook in een passende wijk te kunnen plaatsen. Sociaal 
passend, was de term die daarvoor gebruikt werd. Grofweg verdeelde de ge-
meente daarvoor het eigen bezit, die twaalfduizend woningen dus, in vier cate-
gorieën. De allerlaagste categorie bestond uit de 187 woningen van 
Zeeburgerdorp en Asterdorp. En het hoogste segment omvatte zo’n 750 wonin-
gen voor middenstanders, verspreid over diverse wijken. Daartussen bevonden 
zich twee lagen. De bovenste van deze twee lagen bestond uit ruim 6600 ‘wo-
ningen voor valide arbeiders.’209 De Van der Pekbuurt hoorde daarbij, delen van 
de Transvaalbuurt, Tuindorp Oostzaan en Tuindorp Nieuwendam. Het waren 
woningen voor arbeidersgezinnen met doorgaans vaste banen in fabrieken of bij 
de gemeente. Eigenlijk leken deze buurten het meest op de wijken en woon-
blokken van de woningbouwverenigingen. Een treetje lager stonden de 4700 
‘woningen voor voormalige krotbewoners.’ Hieronder vielen onder meer 
Disteldorp, Floradorp (Tuindorp Buiksloterham) en ‘t Blauwe Zand (Tuindorp 
Buiksloot), wijken waarheen de Asterdorpers na gebleken geschiktheid moch-
ten doorschuiven. Een trede overslaan was er niet bij, een gezin kon onmogelijk 
van Asterdorp naar Tuindorp Oostzaan verhuizen. Deze beleidslijn lag overi-
gens nergens vast maar was gegroeid in de ambtelijke praktijk en vervolgens met 
ijzeren hand toegepast.210 
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Hoe onderzoek je in welke klasse van gemeentewoningen een bepaald gezin 
thuishoort?  Door dat bepaalde gezin in het oude huis te bezoeken, te beoorde-
len en een rapport op te stellen. De ambtenaar, meestal ambtenares, zette zich 
aan de keukentafel en schreef op een scoreformulier of het er schoon of vies was, 
of de jeneverfles in het zicht stond, hoeveel meubels er waren, hoe ouders en 
kinderen er psychisch en fysiek aan toe waren, en of de sfeer ruzieachtig was.211 
Tot 1930 werd van alle gezinnen die hun krot moesten verlaten (of zichzelf aan-
meldden voor een gemeentewoning), zo’n rapport opgesteld. Dat was een on-
doenlijke hoeveelheid werk. Vanaf 1930 lukte dit nog maar voor de helft van de 
gezinnen. Tussen 1926 en 1938 zijn op deze wijze in Amsterdam 56.692 rap-
porten opgesteld. Naar aanleiding van die rapporten zijn tussen 1927 en 1938 
exact 1292 gezinnen ontoelaatbaar danwel asociaal verklaard. 

Maar daarmee was de registratie nog niet compleet. Na toewijzing van een 
woning, en dit gold dus voor álle huurders van de twaalfduizend gemeentewo-
ningen, werd bovendien een registratiekaart van het gezin in de gemeentelijke 
laden gestopt. Op zo’n kaart stonden allerlei vragen die de ambtenaren moesten 
invullen. Soms waren het meerkeuzevragen (‘Wijze van bewonen: goed / tame-
lijk / slordig / slecht’), soms open vragen (‘Aard van het gezin: ...). 

Met deze huisbezoeken, rapporten en registratiekaarten haalde Amsterdam 
zich een administratie op de hals waar het ministerie niet om gevraagd had. Het 
ministerie was vooral geïnteresseerd in de financiële positie van de gezinnen. Er 
mocht immers geen rijkssubsidie weglekken naar gezinnen die op de particulie-
re woningmarkt terecht zouden kunnen. En dus moest de Woningdienst scherp 
letten op de inkomsten van de gezinnen. Met het ministerie was afgesproken dat 
het inkomen 6 à 7 keer de huur mocht bedragen, meer niet. Inkomsten van kin-
deren telden mee, hoewel de Woningdienst hier een andere, knap ingewikkelde 
interpretatie op na hield dan het Rijk.212

Het was nog tot daar aan toe dat een grote groep Amsterdamse ambtenaren 
een dagtaak had aan het controleren van gezinsomvang, aard van bewoning, in-
komens en bijverdiensten alvorens een huurcontract kon worden opgesteld (bij 
een gemeentewoning) of goedgekeurd (bij een corporatiewoning). Maar daar 
bleef het niet bij. Als de Amsterdamse ambtenaren hun voorwerk hadden ge-
daan, vulden ze alle gegevens in op een nieuw formulier dat werd verzonden 
naar de Directeur-Generaal van de Volksgezondheid van het Ministerie van 
Arbeid, Handel en Nijverheid. Daar zat een verse ploeg ambtenaren gereed om 
de ingevulde gegevens te controleren. Niet alleen de stroom formulieren uit 
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Amsterdam werd nageplozen, ook uit andere steden werd elke beslissing over 
elke sociale huurwoning voorgelegd aan deze rijksambtenaren. En die stuurden 
per beslissing een briefkaart retour waarop stond dat het in orde was. Of niet in 
orde. Of nòg niet in orde, want iedereen deed serieus zijn werk, rekende alles na 
en stelde vragen. Het moet in de jaren twintig en dertig een drukte van jewelste 
zijn geweest rond Den Haag. Posttreinen en postwagens volgeladen met  formu-
lieren, briefkaarten en verdere correspondentie, reden af en aan. 

De goedkeuring van het ministerie voor elk huurcontract was voor de ge-
meentekas van groot belang. Pas als het Rijk akkoord was met de uitvoering van 
de Woningwet op individueel niveau, konden per complex (meestal een bundel 
van een paar honderd woningen) de jaarlijkse subsidies worden overgemaakt. 
Zo hield het Rijk de gemeenten in de gaten, de gemeenten de corporaties en zij 
allen te zamen de bewoners van alle sociale huurwoningen.   

Deze gestapelde controle was niet nieuw. Met de invoering van de primaire 
verzorgingsstaat (met rijkssteun voor sociale woningbouw en gemeentelijke 
steun voor armen) was de controlestaat al in de steigers gezet. Wel nieuw was 
het toenemende belang dat gemeenten hechten aan het in de pas lopen met de 
rijksregels, dankzij die jaarlijkse rijksbijdragen als beloning.213 Rijksambtenaren 
onderstreepten deze machtspositie door zo nu en dan eens te prikken in een 
voorstel ‘… de huren gevorderd van D. Bijdemast (Asterdorp 67) en J.M. Vijlder 
(Asterdorp 79) komen mij te laag voor. Gaarne verneem ik Uw gevoelen om-
trent wijzigingen van deze huren.’214 Dat dwong  Keppler om in een lange brief 
aan het ministerie uit te leggen dat gezin Bijdemast inwonend was en knel zat, 
en dat gezin Vijlder in een zwaar vervuilde woning zat. Of de Directeur-Generaal 
in dit geval met deze tijdelijke plaatsing genoegen zou willen nemen. Nou voor-
uit, schreef de Directeur-Generaal dan terug. 

Niet alleen was het ministerie beducht voor scheefwonen, ook futiele uitga-
ven van de gemeenten aan het beheer van woningen waren onderwerp van ern-
stige studie. Zo bevatte de begroting van Asterdorp een post die een ambtenaar 
op het ministerie de wenkbrauwen deed fronsen. Tram- en bootgelden: 150 
gulden, wat was dat nu weer? De Directeur-Generaal van het ministerie wilde 
tekst en uitleg. Keppler klom weer eens in de pen: ‘Onder het hoofd Tram- en 
bootgelden zijn verantwoord de uitgaven voor verplaatsing van ambtenaren, die 
in het Asterdorp voor dienstzaken moet zijn.’215

Zo verzamelden Rijk en gemeente een enorme hoeveelheid informatie over 
tienduizenden Amsterdamse gezinnen, informatie die voortdurend geactuali-
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seerd werd want gedrag en inkomens konden veranderen. En al die informatie 
was altijd direct beschikbaar, daarvoor zorgden honderden ambtenaren die tien-
duizenden archiefmappen beheerden. Ook zonder digitalisering slaagde de 
overheid erin grootschalig data te verzamelen, te koppelen en te benutten. 
Privacy speelde geen rol. Wie direct of indirect gesteund werd door de overheid, 
via een uitkering of een sociale huurwoning, was elke privacy kwijt. We zagen 
eerder al dat de opzichteresse moeiteloos privé-gegevens van Asterdorpers uit-
wisselde met kerken, fondsen en hulpverleners,   inclusief zelfs particuliere ver-
huurders.216 Zodra er twijfel was over de financiële status van een gezin, werden 
de privéomstandigheden verder uitgeplozen en toegelicht. Ambtenaren speur-
den dagmarkten af om te controleren of mensen met een steunuitkering niet 
stiekem handelden of bedelden. Want steunfraude en scheefwonen waren in de 
ogen van de overheid de grootste plagen in de jaren dertig.

Geprikkeld door controle van bovenaf, besloot de gemeente om zelf wijken 
met sociale woningbouw door te lichten op scheefwoners. Met als doel ‘de ge-
forceerde opschuiving’ te bewerkstelligen: gezinnen die te goedkoop huurden 
werden overgeplaatst naar een duurdere woning. Voor Keppler, en voor één keer 
was De Miranda het met hem eens, stond als een paal boven water dat je scheef-
wonen nimmer mocht bestrijden door de huur te verhogen. Dat was het kind 
met het badwater weggooien; al die wijken met sociale huurwoningen waren 
juist gebouwd om laagbetaalden te bedienen. Niet de woning moest zich aan-
passen; de huurder moest vertrekken. 

Eind 1932 voegde Keppler de daad bij het woord. Hij zette het mes in de Van 
de Pekbuurt, een wijk voor ‘valide arbeidersgezinnen.’ Zijn ambtenaren verza-
melden de  actuele inkomensgegevens van duizend gezinnen, inclusief alle bij-
verdiensten van de kinderen. De exercitie mondde uit in de gedwongen 
verhuizing van 130 gezinnen. Een succes, ware het niet dat er in de gemeente-
raad een kort maar fel debat losbrak over deze operatie wat voor De Miranda 
aanleiding was om ‘de geforceerde opschuiving’ in de ijskast te zetten.  

Keppler moest hier dus inbinden maar zijn geschillen met het ministerie won 
hij meestal. Na wat gesputter gaf het Rijk doorgaans toe en kon Amsterdam 
weer zijn gang gaan. Op één keer na. Eén keer hield de Directeur-Generaal van 
het ministerie zijn poot stijf en opvallend genoeg was Keppler daarmee zeer in 
zijn nopjes. De kwestie betrof de hoogte van de salariëring van een corporatie-
bestuurder. Een vrijwillig bestuurslid van woningbouwvereniging De Dageraad, 
destijds een piepkleine corporatie met 550 woningen in beheer, ontving een 
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vergoeding van drieduizend gulden per jaar. Nadat Keppler intern had gemop-
perd over deze destijds forse honorering, had De Miranda besloten er geen zaak 
van te maken. Wellicht omdat hij het in die tijd per definitie niet eens wilde zijn 
met Keppler. Maar dan was er altijd nog een wakkere rijksambtenaar: ‘Deze ver-
goeding komt mij hoog voor. Gaarne zal ik hieromtrent de meening van Uw 
College vernemen.’217 Na een negen maanden durende briefwisseling moesten 
B&W hun verlies nemen en werd de vergoeding fors verlaagd. 

De afloop van deze affaire heeft Keppler niet meer meegemaakt. Tijdens de 
behandeling van dit geschil werd hijzelf namelijk de dupe van een ander, veel 
intenser conflict. Persoonlijker. Heftiger. 

Het gemeentebestuur had in het voorjaar van 1936 als bezuinigingsmaatregel 
bedacht dat voortaan alle ambtenaren met pensioen zouden worden gestuurd 
zodra ze zestig jaar oud waren. Argeloos had Keppler het gevraagde lijstje met 
oudere medewerkers ingeleverd bij de afdeling personeelszaken. Er stonden 
vooral veel opzichteressen op. Vergeet je niet iemand? zal iemand hem gevraagd 
hebben. Ene A. Keppler, geboren 15 oktober 1876?

Keppler vond dit een idiote gedachte en wilde er niets van horen. Begin juni 
1936 vertelde De Miranda (die een jaar ouder was dan Keppler) persoonlijk aan 
Keppler dat de maatregel ook voor directeuren zou gelden. Naast Keppler zou-
den nog vier andere directeuren worden voorgedragen voor ontslag. De wet-
houder gaf er direct enkele tips bij om de overgang naar de nieuwe situatie soepel 
te laten verlopen. J. Flipse, de adjunct-directeur, dat leek hem een logisch opvol-
ger. En die nieuwe hoofdambtenaar ir. L. van Marlen moest hij maar gaan klaar-
stomen voor de nieuwe leiding, dat leek De Miranda een goede adjunct. 

Keppler meldde zich direct ziek. En dat was hij ook. Hij raakte verlamd bij de 
gedachte dat hem zijn Woningdienst werd afgenomen. Op momenten dat zijn 
lichaam het toeliet begon Keppler te werken aan zijn verdediging. Tien pagina’s 
telde het pleidooi dat hij in de zomer van 1936 stuurde aan de wethouders 
Volkshuisvesting en Arbeidszaken. De overdaad aan argumenten onderstreepte 
de staat van radeloosheid waarin hij verkeerde. Het ontslag was te duur, het was 
slecht voor zijn kinderen, funest voor de Woningdienst, rampzalig voor de stad. 
Hij ging ook weer aan het werk, af en toe, schreef een memo aan zijn wethouder 
over de salarisaffaire bij De Dageraad, bezocht nog een enkele keer gezinnen in 
Asterdorp die bijna door mochten naar een normale gemeentewoning. Zo rom-
melde hij het najaar van 1936 door. Tot vrijdag 4 december. Die dag besloot het 
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College dat hij zou worden ontslagen op 1 juli 1937. Voor drie van de vier ande-
re directeuren op leeftijd maakte het College een uitzondering (‘B&W zijn na-
melijk van oordeel dat het belang van de gemeente zich tegen het ontslag verzet’) 
maar toen Kepplers naam viel, stak niemand zijn hand op.218

Daags daarna kreeg hij een briefkaart van zijn zwager Karel Brevet, die in de 
Nieuwe Rotterdamse Courant over Kepplers aanstaande ontslag had gelezen: 
‘Amsterdam doet rare dingen. Het handelt maar willekeurig met zijn werkkrach-
ten, werpt ze weg als ze nog volledig in staat zijn hun werk te doen en door hun 
ervaring nog volwaardig zijn. Dat dwaze handelen acht ik een gevolg van het 
opgeschroefd leven in Amsterdam. Niet bij de pakken neer gaan zitten. Studeren 
blijven, dat voorkomt piekeren.’219 De burgemeester van Arnhem, Henri 
Bloemers, stuurde hem ook een kaartje: ‘Dit is een zware dag, voor U, voor 
Amsterdam, voor de volkshuisvesting in het algemeen. Wat U betreft, U hebt 
dit allerminst verdiend. Dat behoeft geen betoog. Amsterdam kan Uw stuwende 
kracht ook in dezen tijd m.i. niet missen.’220

De vele brieven en kaarten die hij ontving zullen hem hebben gesterkt in de 
gedachte dat de bestuurders van Amsterdam zich vergist hadden en dat hij de 
boel recht moest zetten. De gemeenteraad werd nu zijn doel. Het College van 
B&W had alleen een besluit voorgesteld, de gemeenteraad zou op 17 december 
beslissen. En dus zette hij zich weer achter de schrijftafel in zijn woning aan de 
Stadionweg. ‘Ondergetekende, A. Keppler, directeur van den Gemeentelijken 
Woningdienst, richt bij deze tot den Gemeenteraad het verzoek de voordracht 
van Burgemeester en Wethouders no. 666 ‘Ontslag van hoofdambtenaren van 
60 jarigen of ouderen leeftijd’ niet aan te nemen. Zich aansluitende bij de Nota 
van het Instituut van Directeuren  meent hij alsnog onder Uw aandacht te bren-
gen dat zijn ontslag geen bezuiniging in de eerst volgende vijf jaren zal mede-
brengen. Hij is bereid dat met cijfers aan te toonen. DeDirGWD.’221

Anders dan in 1915 en in 1924 ging hij nu niet op het ambtenarenbankje 
zitten bij de cruciale vergadering. Hij wachtte thuis de uitslag af. Die was tergend 
teleurstellend. Niemand had zich iets aangetrokken van zijn brief. Niemand had 
zijn naam genoemd.

Dan was er nog maar één bestuurslaag over die een stokje kon steken voor dit 
apert verkeerde besluit: de burgemeester zelf. Op 21 december zette Keppler 
zich weer achter zijn schrijftafel: ‘Ik geef U alsnog het volgende in overweging: 
Gij, Burgemeester, die de beslissing van den Gemeenteraad betreffende het ont-
slag der Directeuren feitelijk niet in het belang van Uw Gemeente acht, vraagt bij 
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de Kroon vernietiging van het Raadsbesluit.’222 
Oudejaarsdag 1936, de sfeer op de Stadionweg 2 was om te snijden. Al we-

ken vocht Arie Keppler tegen zijn aanstaande ontslag en weer trok hij zich terug 
in zijn studeerkamer. Burgemeester De Vlugt had hem die ochtend gebeld en 
geprobeerd enig begrip voor de kwestie bij te brengen. Een vruchteloze poging. 
Voor Keppler was dat aanleiding om De Vlugt nog een uitgebreide brief te stu-
ren: ‘Bij mij blijft de meening, dat mijn nauwelijks zestigjarige leeftijd gebruikt 
is, om mij te doen verdwijnen, niet zoozeer uit haat tegenover mijn persoon, 
alswel omdat ik bij de uitoefening van een machtspositie niet de gewenschte 
dienaar van de heer Miranda ben.’ Opvallend dat Keppler, die je op geen taalfout 
kan betrappen in al zijn brieven, nimmer de naam De Miranda correct spelde. 
Wel correct lijkt zijn volgende conclusie: ‘In de laatste jaren hebben mijne voor-
stellen geen goede ontvangst meer. Telkens werd in afwijking met mijn voor-
stellen beslist. Dit geschiedde met zulk eene mate, dat bij mij de neiging ging 
ontstaan juist datgene voor te stellen wat ik niet wenschte.’223

Zijn wanhoopsoffensief tegen het naderend ontslag, kende op diezelfde ou-
dejaarsdag een bizar slot. Hij schreef een brief aan de vijand met het voorstel over 
te lopen.  Op een andere manier kun je de brief die hij 31 december zond naar 
het huisadres van ir. H. van der Kaa te Den Haag, niet lezen. Na een korte carriè-
re in Amsterdam was Van der Kaa hoofdinspecteur  voor de volkshuisvesting 
geworden bij het ministerie. Amsterdam mocht plannen maken maar Van der 
Kaa besliste. En hield ze vaak tegen want Van der Kaa hield niet van socialisten, 
hield niet van Amsterdam en hield niet van de Woningwet.224 Kepplers trouw-
ste vriend door al die jaren heen, Pieter Bakker Schut, de man die in Den Haag de 
Stichting Kontrolewoningen had opgericht, had in de jaren twintig al eens de 
oorlog verklaard aan Van der Kaa: ‘Als ik mee kan doen om v.d. Kaa onschadelijk 
te maken, dan gaarne!’225 Maar nu had Keppler even andere sympathieën. In zijn 
strijd tegen de gemeenteraad was alles geoorloofd: ‘In aansluiting met het on-
derhoud van gisterochtend,’ schreef hij aan Van der Kaa, die hij blijkbaar een dag 
eerder gebeld had, ‘kom ik nog met het volgende: zou de Minister van Sociale 
Zaken mij niet kunnen aanstellen als tijdelijk inspecteur of in een andere functie 
en liefst voor Amsterdam. Ik zou kunnen werken aan de grondpolitiek, aan de 
uitbreidingsplannen en aan de bebouwingsplannen. Het zou bovendien een 
flinke tegenzet zijn, tegen het optreden van Burgemeester en Wethouders en 
van den Gemeenteraad. Denk er eens over.’226 Van der Kaa heeft niet geant-
woord. 
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Begin 1937 was Keppler uitgestreden. De eerste twee maanden werkte hij 
door, zo goed en zo kwaad als het ging. Zijn wrok probeerde hij in bedwang te 
houden, zijn hopeloosheid weg te drukken maar de last werd hem te zwaar. In 
maart 1937 stortte hij volledig in, ziedend en verlamd tegelijk. Hij zat thuis op 
een stoel, lag op een bed, kon geen kant meer op. Op 5 juni 1937 stuurde hij een 
brief aan een onbekende buitenstaander. ‘Amice,’ staat er in grote bibberletters 
boven, ‘zooals gij in de krant hebt gelezen, moet ik met 1 Juli 1937 mijn post 
verlaten. Dit is voor mij een zeer grote pijnlijkheid. Ik moet de droeve gevoelens 
meester worden. De andere zorgen hebben betrekking op mijn dienst zelve. Die 
dienst is met mij gegroeid en is mij lief.’227

Zijn laatste jubileum mochten de kranten hebben overgeslagen maar zijn ver-
trek stond begin juli 1937 in alle belangrijke bladen. In de NRC zelfs met een 
foto op de voorpagina, pal naast een foto van Josephine Baker – ‘de lichte muze 
te Parijs.’228 Het Algemeen Handelsblad schreef sportief: ‘Directeur Keppler is 
van verschillende zijden, tijdens hij leiding gaf aan den Woningdienst, menig-
maal fel aangevallen, en dikwijls was de geoefende critiek volkomen gegrond. 
Wat echter niet wegnam dat hij door vriend en tegenstander werd gewaardeerd 
om de onafhankelijkheid van zijn karakter en het feit dat hij, als het noodig was 
voor zijn plannen te strijden, ook de boven hem geplaatsten niet ontzag.’229

Zijn medewerkers hadden een heus afscheid voorbereid, met een oorkonde 
erbij, en ze hadden geld ingezameld voor een fontein. Keppler had wel eens ge-
opperd dat een fontein niet zou misstaan in zijn grote tuin en dat leek zijn on-
dergeschikten nu een mooi cadeau. Hij was echter te ziek om afscheid te nemen. 
Flipse heeft de tekening van de fontein en de oorkonde bij hem thuis afgeleverd. 
‘Dat heeft de heer Keppler op hoogen prijs gesteld.’230

Ook het Instituut van Directeuren, een soort herenclub waar de gemeentelij-
ke directeuren onder het genot van wijn en sigaren mopperden op politici, 
moest het zonder receptie stellen. In het jaarverslag van 1937 wordt Keppler 
twee keer genoemd. Eén keer in de tekst: ‘De Heer Keppler was wegens een ern-
stige ongesteldheid niet in de gelegenheid officieel afscheid te nemen.’  En één 
keer in het financieel overzicht: ‘Bloemen afscheid Keppler: f. 6,50.’ 231 
Omgerekend naar 2015 is dat ongeveer ¤ 60,-.

Rond Asterdorp speelden zich op het stadhuis intussen heel andere taferelen 
af. Terwijl Keppler ziek en boos het speelveld werd afgedragen, was invaller 
Flipse direct begonnen met het ter discussie stellen van de toekomst van 
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Asterdorp. Wat De Miranda vijf jaar eerder niet lukte, leek Flipse nu wel voor 
elkaar te krijgen. In januari en april 1937 nam hij deel aan de vergadering van 
Subcommissie II. Voorzitter Moltzer, directeur van de School voor 
Maatschappelijk Werk, was verheugd dat er eindelijk weer eens vergaderd kon 
worden over Asterdorp. De laatste bijeenkomst was alweer bijna twee jaar gele-
den. 

Maar Flipse zette wel direct een andere toon dan Keppler. Hij zei, tot plotse 
schrik van Moltzer en de andere commissieleden, dat Asterdorp misschien niet 
meer nodig was. De leegstand, wederom gestegen tot 50%, was een niet mis te 
verstaan teken. Het ging niet goed achter die vijfhonderd meter lange ommu-
ring. Flipse wees met nadruk op de gevolgen voor de kinderen. ‘Deze worden als 
het ware gestempeld en hebben in hun verdere leven slechts onverkwikkelijke 
jeugdherinneringen.’232 


