
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Asterdorp, een Amsterdamse geschiedenis van verheffing en vernedering

Steinmetz, S.G.M.

Publication date
2016
Document Version
Final published version

Link to publication

Citation for published version (APA):
Steinmetz, S. G. M. (2016). Asterdorp, een Amsterdamse geschiedenis van verheffing en
vernedering. [, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:26 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/asterdorp-een-amsterdamse-geschiedenis-van-verheffing-en-vernedering(1352bf72-6bde-4878-9968-4507cb710bfe).html


113

11. OMZIEN

Tiny Raat: ‘Nou nou, wat heb ik daar een fijne jeugd gehad.’
Riki Olivier: ‘Ik zou zo graag weer twee weken terug willen naar die tijd. Dat 

ik daar nog even mocht leven. Ik heb het er fijn gehad.’
Op een frisse woensdagmiddag in het voorjaar van 1984 hebben zich vijf da-

mes verzameld in de woonkamer van Annie Olivier. Samen met twee universi-
taire toehoorders en de interviewer vormen ze een cirkel rond de salontafel.233 
Het past maar net. Op tafel liggen foto’s van de muur, de zandbak, een straatje, 
het poortgebouw. Voor de dames is het een reünie. De zussen Annie, Riki en 
Willy Olivier zien voor het eerst na bijna vijftig jaar hun jeugdvriendinnen 
Annie Janbroers en Tiny Raat terug. De foto’s gaan van hand tot hand.

Annie Janbroers: ‘Kijk, hier hadden we club.’
Tiny Raat: ‘En hier hadden we “Bij juffrouw Van den Berg kun je naaien voor 

een cent…”, dat zongen we altijd.’
Riki Olivier: ‘Ja… “de ene maakt een broek en de ander maakt een hemd”.’
Willy Olivier wijst naar een foto van een ommuurde zandbak: ‘Hier hielden 

we vakantieschool. De ene kant was voor de groten en de zandbak was voor de 
kleintjes.’

De dames herinneren zich hun meisjesjaren op het Asterdorp als een fijne 
tijd. Of hun ouders dat ook zo ervoeren, is de vraag. We zagen al dat de moeder 
van de zussen Olivier verstandelijk achterop liep, niet voor niets sprak haar oud-
ste dochter Hil zo begrijpelijk mogelijk tegen haar. En niet voor niets waren de 
hulpverleners kind aan huis bij de weduwe Olivier. Anders zou ze worden over-
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lopen door haar gehaaide kinderen. En dan moest ze ook nog weerstand bieden 
aan de opdringerige collecteurs van de buurtvereniging en de verleidelijke etala-
ges van de stad. Met geld kon ze haar problemen niet oplossen want ze ontving 
slechts een schamele uitkering. Keer op keer rommelde ze met geld en voerde 
toneelstukjes op. ‘Mejuffrouw Olivier komt schreeuwende op kantoor,’ schreef 
de opzichteresse in haar dagboek. ‘Huilt zonder tranen. Het pak van Nelis is ge-
stolen terwijl zij weg was. Zal het waarschijnlijk zelf wel beleend hebben.’234 Het 
was vooral Nelis die zijn moeder hoofdbrekens bezorgde. Op zijn tiende moest 
conciërge Varenhorst hem al geregeld midden op de dag terug naar school bren-
gen. Tegen de meester vertelde hij dan dat hij hout moest hakken voor zijn moe-
der maar in plaats van naar huis te gaan, spoedde hij zich in de pauze naar de 
conciërge ‘om den voetbal te leen te vragen.’235 Varenhorst beheerde namelijk de 
bal van de voetbalclub. Maar bovenal was Varenhorst een extra opzichter, de eni-
ge man tussen de gemeentelijke opzichteressen. 

De vriendinnen van toen kennen de opzichteressen nog allemaal bij naam: 
Van den Berg, Frenkel, haar opvolgster Carlier en natuurlijk De Miranda. 

Annie Olivier: ‘Juffrouw De Miranda moest altijd in de kasten kijken en ze 
keek ook altijd onder de bedden.’

Annie Janbroers: ‘Ik herinner mij vooral nog juffrouw Carlier, dat die door 
het dorp liep. Sommige mensen zaten ’s morgens om negen uur buiten in het 
zonnetje. Dan zei ze: mevrouw, u moet nou toch eens lekker uw ramen lappen. 
Beetje aansporen, dat deed Carlier wel.’

Tiny Raat: ‘Ik vind dat de mensen toen gedweeër waren.’
Annie Janbroers: ‘Waar bemoei je je mee, zeggen ze nu.’
Willy Olivier: ‘Wij namen veel toen.’
Annie Janbroers houdt een foto omhoog: ‘Moet je kijken, die gordijntjes. Dat 

ziet er toch gezellig uit?’
Annie Olivier: ‘Het wàs ook gezellig. Als het zomer was en we allemaal gege-

ten hadden, zo tegen een uur of zes, kwamen alle mensen naar buiten. De tafel-
tjes en stoeltjes werden neergezet, kleedje erop, en dan gingen de mannen 
kaarten. Wij kregen pinda’s en mochten tot tien uur opblijven. We speelden 
gewoon op straat, als het mooi weer was op blote voeten en anders op klompen 
want wij liepen allemaal op klompen.’

Annie Janbroers: ‘Ik heb nooit klompen gedragen.’
Annie Olivier: ‘Jij was een uitzondering.’
Annie Janbroers: ‘Dat is waar. Ze zijn vaak aan onze deur geweest, Varenhorst 
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en juffrouw Carlier. “Mevrouw Janbroers,” zeiden ze dan tegen mijn moeder, 
“kom, u moet hier weg. U hoort hier niet.” Maar mijn moeder wilde niet. Maar 
ze is wel gegaan.’

Het gezin Janbroers mocht inderdaad eerder dan de gezinnen Olivier en Raat 
Asterdorp verlaten, een overgang die mislukte omdat ze – ondanks een voor die 
tijd redelijk inkomen - direct huurschuld maakten in de nieuwe gemeentewo-
ning. Ze werden uit hun huis gezet, woonden korte tijd in een krot en meldden 
zich vervolgens weer bij de poort. ‘Man en vrouw smeeken weer terug te mogen 
komen in Asterdorp. Man zegt er niet eerder vandaan te willen, dan wanneer het 
dorp gesloopt wordt.’236 Vijftig jaar later spreekt dochter Annie met een verge-
lijkbare jubeltoon over het dorp: ‘Als het nou weer wordt neergezet, helemaal 
hetzelfde, zou ik er weer willen wonen.’

‘Ik ook!’ valt Annie Olivier haar bij maar Tiny Raat kijkt bedenkelijk: ‘Ik had 
er later wel eens last van, van het dorp. Ik was bijvoorbeeld eens op een bijeen-
komst waar het er rommelig aan toe ging en toen riep iemand: “Het lijkt 
Asterdorp wel.” Dan knakte er wat in mij.’ 

Willy Olivier: ‘Aan één kant ben ik toch wel blij dat het afgebroken is.’
Annie Janbroers: ‘Ik niet. Ik vond het er in één woord fantastisch.’
Annie Olivier: ‘Er werd ook wel eens geknokt maar dat gebeurt overal.’
Annie Janbroers: ‘Ik heb nooit een politieagent gezien op het dorp.’
Tiny Raat: ‘Als kind zie je geen narigheid.’
Anders dan de beide Annies is Tiny Raat niet zo positief over Asterdorp. 

Misschien omdat ze iets ouder was dan haar vriendinnen en daardoor beter zag 
wat er mis ging thuis. Als meisje van zestien zal ze ook hebben begrepen dat haar 
ouders als minderwaardig werden behandeld; een ervaring waar ze zich voor 
schaamde, toen en later. Eigenlijk was er op haar ouders maar één ding aan te 
merken: ze maakten schulden. Net als de weduwe Olivier was de moeder van 
Tiny Raat een trouwe klant van de Bank van Lening. Zo trouw dat de opzichte-
resse desgevraagd de Nederlands Hervormde Gemeente adviseerde om dit gezin 
over te slaan bij het traditionele uitdelen van kleren en speelgoed rond de kerst-
dagen.237 Niets geven, zei de opzichteresse, want alles wat daar binnen komt gaat 
direct naar de Lommerd. Ook ‘Liefdadigheid naar Vermogen’ werd – wederom 
desgevraagd – afgeraden om dit gezin te ondersteunen.238  ‘Liefdadigheid naar 
Vermogen’ was door een hofdame op het spoor van het gezin Raat gezet nadat 
de ouders van Tiny een brief aan de Koningin hadden gestuurd waarin zij vroe-
gen om hulp. Het bleven allemaal vruchteloze pogingen want alle instanties, 
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met inbegrip dus van de Koningin, vroegen telkens aan de opzichteresse wat ze 
moesten doen. Over Tiny zelf was de opzichteresse wel tevreden: ‘Tini zal gauw 
van school komen en wil dan in een betrekking om het huishouden te leeren.’ 
Een jaar later bleek dat ze dat goed gezien had.  ‘Tini is een flinke meid gewor-
den, die geregeld werkt.’239

Annie Janbroers heeft geen last van schaamte, integendeel. ‘Ons oude huis bij 
de Haarlemmerhouttuinen stortte in elkaar en ik was heel ziek. Ik had rood-
vonk. Toen zei de dokter: u moet naar Noord met dat kind. Zo zijn we op 
Asterdorp gekomen.’  

‘In het gezonde Asterdorp,’ valt Riki Olivier haar bij.
Annie Janbroers: ‘In dat gezonde Asterdorp, zo is het. In tijd van twee weken 

was ik weer beter en ik ben nooit meer ziek geweest. Nooit meer.’
Annie Olivier: ‘Nou, wij hebben anders allemaal reuma!’
Annie Janbroers: ‘Mijn man heeft er niet gewoond en die staat stijf van de 

reuma dus dat zegt niets.’
Tiny Raat: ‘Dat kwam door het vocht, onder alle vloeren stond een diepe laag 

water.’
Annie Olivier: ‘Toen ik zeven of acht was hebben de mannen gedemon-

streerd tegen de vochtoverlast en andere zaken. Ze kwamen bij elkaar in het zaal-
tje en hebben gepraat over een huurverlaging. Toen is de huur verlaagd. Er ging 
een gulden vanaf.’

Annie Janbroers: ‘Ik welk dorp gaat er een slang door de straten om alles 
schoon te spuiten? In ons dorp deden ze dat.’ 

Tiny Raat: ‘Maar waarom deden ze dat? Ik denk tegen de wandluizen, want 
dat had Keppler gezegd: let op voor wandluizen. In één huis zaten er heel veel. 
Dat is toen met touwen afgezet, het moest ontsmet worden. Als je ging verhui-
zen werd eerst ook alles ontsmet.’

Annie Olivier: ‘Er stonden ook veel huizen leeg, weten jullie dat nog? In de 
vakantie gingen we als het regende in die lege huizen spelen, dan zetten we er 
banken neer.’

Riki Olivier: ‘Later vonden wij het dorp te benauwd worden, met die muur er 
omheen. Als kind van 4 of 5 jaar had ik daar geen erg in maar toen ik wat ouder 
werd en ging werken, zag ik meer van de stad. Ik zag hoe andere mensen woon-
den. Maar dat betekent niet dat we ons schaamden voor het dorp.’

Annie Janbroers: ‘Nee, dat heb ik nooit gedaan. Nooit! Jij Tiny?’ In plaats van 
Tiny, die even moet nadenken, geeft Annie Olivier antwoord: ‘Ik schaamde me 
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niet. Ik weiger me te schamen voor wie ik ben. Maar ik maakte veel later wel mee 
dat mensen afstand hielden als ze merkten dat je van het Asterdorp kwam. En 
dat vond ik vreselijk.’

Riki Olivier: ‘Het komt door de praatjes. Door de praatjes schaamden we ons 
voor Asterdorp.’

De praatjes waar Riki op doelt, zijn de doorgaans sensationele verhalen die 
bewoners van de Amsterdamse arbeidersbuurten onder elkaar vertelden. 
Verhalen waarin bewoners van Asterdorp steevast werden afgeschilderd als 
vies, agressief, onzedelijk en crimineel. Maar dergelijke beelden ontsproten niet 
alleen aan de fantasie van bewoners, het waren ook kwalificaties die in de kran-
ten stonden. Na de tweede wereldoorlog volhardden dagbladen in het afschilde-
ren van de vooroorlogse Asterdorpers als gespuis. In kranten en tijdschriften 
werd het volkspraatje dat de poort elke avond om tien uur afgesloten werd, tot 
feit verheven.240 In de jaren vijftig en zestig gingen de spookverhalen over 
Asterdorp nog altijd rond in heel Amsterdam. Dat waren de decennia dat de kin-
deren van het dorp als jonge volwassenen een weg zochten in de stad en regel-
matig werden geconfronteerd met de ‘praatjes’ over het dorp van hun jeugd.

Annie Janbroers: ‘Ik word nog steeds kwaad als ze iets van het dorp zeggen. 
Dat de poort dicht ging, dat de stoelen vast zaten en dat we elke week aan ons 
arm uit het huis werden getrokken om te douchen. Het is gotverdikkie allemaal 
niet waar, het is allemaal gelogen!’

Annie Olivier: ‘Dat was ook allemaal politiek. Onze zus Hil weet daar nog 
van, van De Lelie en de communisten en die rijke stinkerd die met onze broer 
Nelis en andere kinderen naar De Bijenkorf ging om ze aan te kleden.’

Riki Olivier: ‘Ik weet nog dat het ons verboden was als kind om rode vlagge-
tjes te maken voor Koninginnedag. Alle kleuren mochten maar rood niet. Dat 
was communistisch en dan kwam de politie.’

Willy Olivier: ‘Ik zal jullie wat vertellen: mijn lagere school was aan het 
Distelplein. Daar zat ik als enige van het dorp in de klas, waarom weet ik niet. In 
die klas zaten naast de gewone arbeiderskinderen drie kinderen apart: een dok-
tersdochter, een directeursdochter en ik, de Asterdorper. Ik werd door die twee 
gewoon in een hoek geduwd, altijd maar vernederd. Ik zou ze nu zo nog herken-
nen, die twee meiden. Als ik ze tegenkom zal ik die koppen tegen elkaar slaan. 
Werkelijk waar. En meneer Van Mierlo, de onderwijzer, deed er nog een schepje 
bovenop door die twee meiden voor te trekken. Die mochten koffie zetten en 
die mochten dit en die mochten dat.’
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Annie Janbroers: ’Vieze Asterdorpers, zeiden ze altijd. Ik ben wat op de beuk 
geweest buiten Asterdorp. Ik nam dat niet hoor!’

Willy Olivier: ‘Die school, dat is mijn verdere leven gewoon een nachtmerrie 
geweest. Dus ik heb nooit meer gezegd dat ik van het Asterdorp afkwam. Kijk, 
Annie en Riki komen van de school aan de Ranonkelkade met allemaal kinderen 
van Asterdorp dus die hebben dat nooit gehad.’

Annie Olivier: ‘Op onze school had je meester De Waaij. Die ging met Sint 
Nicolaasfeest met een bakfiets de Overtoom af, huis aan huis aanbellen om 
speelgoed op te halen voor de kinderen van Asterdorp. Al dat speelgoed werd in 
de gymnastiekzaal in de rondte gelegd en wij  mochten allemaal uitzoeken wat 
we hebben wilden.’

Riki Olivier: ‘ Dat kan ik nog steeds niet asociaal noemen.’
Annie Olivier: ‘Nee. En wat is dat nou eigenlijk precies: asociaal?’
Annie Janbroers: ‘Je hebt toch overal schone en vieze mensen.’
Tiny Raat: ‘Nu zeggen ze: iedereen moet zelf weten hoe hij leeft.’

Hil Olivier, de oudere zus van Riki, Willy en Annie, kon niet bij de reünie 
aanwezig zijn. Als zij een week later haar herinneringen vertelt, moet ze gere-
geld diep zuchten. Hil Olivier was achttien toen het gezin Asterdorp verruilde 
voor een normale gemeentewoning. Nog sterker dan Tiny Raat was zij zich be-
wust van de situatie, van het isolement, het stigma. ‘De mensen keken op ons 
neer, dat was natuurlijk dom van ze maar zo ging dat. Toen ik aankwam op 
Asterdorp begreep ik het allemaal nog niet. Wij vonden het wel gek en ook erg 
dat er glas op de muur zat en dat het dorp zo achteraf lag, zo apart. Maar het was 
vooral onbekend: je ging er in en je wist niet wat er zou gaan komen.’ 

Toen ze vertrok van Asterdorp heeft ze er een gedicht over geschreven. 

Onbekend geluk

Zelfs een kind ging door de poort   
De angst liep met haar mee
Hij deed zich voor als een vriend
Zij haatte hem maar was gedwee.

Het huis was koud en klein
Heimwee was in haar hart
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Hoelang zou zij hier zijn
Haar blanke wangen waren van tranen nat.

Stukken glas op hoge muren
Geen tuin, bloem, boom of gras
En door kleine bevroren raampjes gluren
Gaf uitzicht op wat dan ons straatje was.

Het kind werd wijs, zij ging zich schamen
Voor die poort, het glas
De groezelige straat, de kleine ramen
Dit al, waar zij niet voor gekozen had.

Het kind werd opstandig
Zij schudde de angst van zich af
En werd zelfs wat losbandig
Zocht vriendjes onder koren en kaf.

Als jonge vrouw ging zij nog eenmaal door de poort
Er was verdriet in haar hart en niet verheugd
Zij keek om voor een laatst vaarwel, zoals het hoort
Oh, mijn poort, oh, mijn dorp
Hier was ik gelukkig in mijn jeugd.

Hil Olivier

Op een woensdagmiddag in april 1937, kort na het vertrek van de familie 
Olivier, was het een drukte van belang op het dorp. Drie auto’s parkeerden bui-
ten de poort en een stoet van dames en heren met hoedjes en hoeden betrad het 
dorp. Het gezelschap sloeg direct linksaf, richting het vierde straatje. Het was de 
complete Subcommissie II onder aanvoering van waarnemend directeur Flipse. 
Nu Keppler op zijn laatste benen liep, sloeg Flipse toe. Eigenlijk ergerde hij zich 
al jaren aan het dure verheffingsproject. Woningbeheer was in de ogen van 
Flipse een technische en financiële activiteit; ruimhartig sociaal werk hoorde 
daar niet bij. Het benoemen van een categorie abnormale gezinnen die de 
Woningdienst moest redden uit de goot, vond hij overtrokken. Hij wilde de 
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commissieleden met eigen ogen laten zien dat de meeste gezinnen op Asterdorp 
helemaal niet abnormaal waren. Misschien hadden ze iets meer zorg nodig dan 
een doorsnee arbeidersgezin, akkoord, maar zeker geen dure, aparte huisvesting 
met een eigen maatschappelijk werkster. 

De ouders van Annie Janbroers en Tiny Raat zullen, net als de andere bewo-
ners, vreemd hebben opgekeken toen de ‘dames en heren van de beddencontro-
le’ niet aan één of aan twee maar aan wel víjftien gezinnen een bezoekje brachten. 
Eerst ging het gezelschap  langs bij De Vijlder op 79, toen vijf minuutjes naar 
Mulder op 77, vervolgens nam het een kijkje bij de weduwe Boekhoff-Schuyt op 
80, bij Penninx op 34 en zo voorts. 

Het was een zorgvuldig voorbereide excursie. Flipse had alle 122 gezinnen 
die op dat moment in Asterdorp en in Zeeburgerdorp woonden, verdeeld in 
drie categorieën: de asocialen (die term paste volgens hem bij 36 gezinnen), een 
keur aan randgevallen (49 gezinnen, soms slordig met geld, of gebukt onder de 
ziekte van de vrouw of andere pech) en dan had je nog de overige gezinnen (37) 
waar eigenlijk niets mee aan de hand was.241 Uit die verzameling randgevallen 
had Flipse er vijftien op het Asterdorp geprikt om te bezoeken. Het bezoek le-
verde die bewoners overigens niets op. De commissieleden snuffelden een bé-
tje rond en de bezochte gezinnen bleven in verwarring achter toen de auto’s de 
Asterweg weer op waren gedraaid. Hadden ze het goed gedaan? Mochten ze 
weg?

Bij de commissieleden had Flipse nu genoeg twijfel gezaaid om de komende 
jaren te kunnen oogsten. Te beginnen in het najaar van 1937. Na het vertrek van 
Keppler was hij tot directeur bevorderd. Tijdens de eerstvolgende vergadering 
van de Subcommissie sprak mevrouw Van der Pek-Went de hoop uit ‘dat deze 
gewichtige taak tot vreugde voor de Gemeente, maar ook tot vreugde van den 
Directeur zelf moge leiden. De Subcommissie hoopt den Directeur in de vervul-
ling van die taak zooveel mogelijk te kunnen bijstaan.’242 Keppler werd niet 
meer genoemd. Het is verbazingwekkend hoe snel de Subcommissie zich aan-
paste aan de nieuwe verhoudingen. Twintig jaar lang volgden de gemeente-
raadsleden en de notabelen Keppler op zijn rechte pad; zijn opvolger hoefde 
maar één keer af te slaan of ze volgden een nieuw recht pad. 

Flipse stak van wal. De gemeente zou met minder woningen voor asocialen 
kunnen volstaan, dat hadden de commissieleden op die excursie toch zelf kun-
nen zien. Zeeburgerdorp bood voldoende capaciteit voor de asocialen en 
Asterdorp zou een gewone woonwijk moeten worden. Moltzer, de man die vijf 
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jaar eerder op de rem ging staan toen De Miranda een soortgelijk voorstel deed, 
knikte nu instemmend. Bij nader inzien keurde hij de opzet van Asterdorp zelfs 
af, ‘doch de fout is begrijpelijk, omdat men voor een volkomen nieuw probleem 
stond.’243

Daar bovenop wilde Flipse het hele fenomeen van woningopzichteressen en 
maatschappelijk werk op de schop nemen. Dat was in de jaren tien en twintig 
wel nodig geweest maar ondertussen wist iedereen wel hoe je een moderne wo-
ning moest bewonen. Het kon dus een tandje minder met de verheffing. Flipse 
koos andere woorden dan de communisten in de jaren twintig maar in essentie 
was de boodschap identiek. De opvoedkundige ambities waren te duur en te 
betuttelend; de materiële verbetering volstond.244 Het paste bij de tijd – de eco-
nomische crisis en het opkomend fascisme in Europa dempten het optimisme 
van de vernieuwers. Het paste bij de ontwikkeling van een ‘nieuwe cultuur’: een 
nieuw soort consumentenbeschaving die rond de eeuwwisseling was ingezet.245 
Hogere deugden als bijvoorbeeld zelfbeheersing, zedelijkheid en spaarzaam-
heid, moesten steeds meer wijken voor aardsere doelen als goede woningen, het 
kopen van spullen bij De Bijenkorf en de voorkeur voor meezingers als 
Tiritomba. Het feit dat ook Asterdorpers wasmachines en platenspelers aan-
schaften en graag taartjes gingen eten bij een lunchroom in de city, waren teke-
nen aan de moderne wand.246 Zij ontwikkelden zich, net als andere stedelingen, 
tot mensen van hun tijd. Die zakelijke, materiële aanpak paste trouwens ook bij 
de persoon Flipse. Hij was een loyale directeur, een type waar De Miranda naar 
gesnakt had. Een brave man die deed wat de baas zei zonder eigen oordelen, visie 
en morele waarden in de strijd te gooien. 

Flipse zette zijn statistici aan het werk om Asterdorp te evalueren. Deze be-
langrijke stafafdeling stond onder leiding van Arthur Rikkert, een medewerker 
van het eerste uur, die ook buiten de Woningdienst als dè autoriteit op het ter-
rein van woningstatistieken bekend stond. Alle woningbouwplannen in 
Amsterdam waren sinds 1915 gegrondvest op Rikkerts berekeningen. 

Op 1 april 1938 turfde cijferaar Rikkert de resultaten en zette ze glashelder 
op een rijtje. Vanaf begin 1927 tot dat moment waren 433 gezinnen op 
Asterdorp geplaatst. Daarvan waren er 115 doorgestroomd naar een normale 
gemeentewoning en 232 teruggekeerd naar de stad. De gemiddelde leegstand 
bedroeg 40% met een piek van 50% in 1931. Huisje nummer 137 kwam de twij-
felachtige eer te beurt het langst van allemaal te hebben leeggestaan: elf jaar (na-
dat in 1929 de eerste huurders het dorp verruilden voor een krot in de stad, 
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heeft er tot de oorlog niemand meer gewoond). 
Het is niet moeilijk conclusies aan deze cijfers te verbinden. Wie aan wil to-

nen dat Asterdorp mislukte, heeft het zelfs makkelijk. Kijk maar naar de volgen-
de rits getallen: 1292 gezinnen waren tot april 1938 door de opzichteressen als 
ontoelaatbaar (danwel asociaal) gediagnosticeerd en daarvan zou 70% in 
Asterdorp moeten belanden: 910 gezinnen dus. Feitelijk is daarvan maar onge-
veer de helft (433) binnen gehaald, de overige kandidaten weigerden. Je zou het 
ruim 50% ‘no show’ kunnen noemen. Van de helft die wel verscheen is onge-
veer een kwart (115) doorgestroomd naar een gemeentewoning zodat van de 
oorspronkelijke doelgroep slechts 12% met succes is ‘omgevormd’ tot ‘normale 
gezinnen.’ Wat Rikkert destijds niet kon voorspellen en wij nu wel kunnen ach-
terhalen, is hoe het verder ging met de wooncarrières van deze ‘omgevormde 
gezinnen’. Welnu, van die 115 doorgestroomde gezinnen trokken er 52 (45%) 
binnen de kortste keren de deur van de normale gemeentewoning voorgoed 
achter zich dicht. Ze keerden terug naar een woonschip, naar de Zeedijk of waar 
dan ook in de stad en ze onttrokken zich daarmee aan het permanente gemeen-
telijke toezicht. 

Onder de streep verschijnt nu het netto resultaat: van de oorspronkelijke 910 
gezinnen zijn er 63 blijvend beland in een normale gemeentewoning. Een score 
van één op veertien: 7% resultaat. Die 63 succesgezinnen kwamen daar trou-
wens ook niet meer uit. Zij zijn bijna allemaal tot hun laatste snik in de ooit be-
machtigde normale woning blijven wonen, zonder promotie dus naar een 
woning voor ‘valide arbeidersgezinnen.’

Als je de woonduur van de gezinnen op Asterdorp meet, kun je nog een pijn-
lijke conclusie trekken. Maar liefst 24 gezinnen, waaronder ook de ons bekende 
families Olivier, Lamberts en Viskoper, hebben tussen de zeven en bijna veer-
tien jaar (familie Muller) op Asterdorp gewoond. Zo’n lange woonduur staat in 
geen enkele relatie tot het oorspronkelijke heropvoedingsidee. De meeste van 
deze 24 gezinnen kregen uiteindelijk een gemeentewoning aangeboden, wel-
licht als beloning voor het lange wachten. Andersom valt op dat de gezinnen die 
op eigen gezag vertrokken naar een particuliere woning, dat over het algemeen 
razendsnel deden. Binnen enkele maanden, soms zelfs al binnen twee weken. 
Het heeft er alle schijn van dat ze zich rot schrokken toen ze beseften waar ze 
terecht waren gekomen.  

Hoe kun je nu achteraf het functioneren van Asterdorp beoordelen? Dat ligt 
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er maar aan welk vertrekpunt je kiest. Een score van 7% succesgezinnen en 40% 
leegstand, dat zijn geen cijfers om Keppler mee te feliciteren. Zeker niet als je 
hierbij bedenkt dat Asterdorp de gemeente over de periode 1927-1940 onge-
veer 450 duizend gulden heeft gekost.247 Keppler is er niet in geslaagd ontoelaat-
baren te veranderen in toelaatbaren en daar was het hem officieel wel om 
begonnen. 

In haar dissertatie ‘Arbeidersgezinnen en beschavingsarbeid’ concludeert ook 
Ali de Regt dat ‘de heropvoeding in dergelijke verblijven niet lukte.’248 Ze ver-
wijst daarbij naar de cijfers die Rikkert in 1938 keurig onder elkaar had gezet. In 
haar beoordeling van het oprichten van Asterdorp, sluit De Regt zich aan bij 
Kepplers stelling dat asociale gezinnen een manifest probleem vormden. Met de 
krotopruiming kwam, zo zegt De Regt, ‘een categorie mensen naar voren, die 
daarvoor nooit als zodanig was opgevallen, namelijk de ‘sociaal-zwakkeren’.’249 
De onderste laag uit die groep werd als ontoelaatbaren bestempeld. Die kon je 
niet op straat zetten en in een gewone woning kon je ze ook niet toelaten. Door 
de asocialen apart te zetten, werden de goede arbeidersgezinnen verlost van de 
narigheid: ‘Het ongedisciplineerde gedrag van buurtgenoten werd niet alleen als 
storend, maar ook als bedreigend ervaren. Het herinnerde aan een situatie die 
men zelf nog niet zo lang te boven was, en het gevaar daarin terug te vallen was 
niet denkbeeldig. (…) De ‘nette’ gezinnen wilden in deze nieuwe buurten wel 
gevrijwaard worden van de vestiging van gezinnen die ver onder de nieuw ge-
vormde maatstaven van ordelijkheid en netheid bleven.’250 Een opvangkamp 
voor lastige buren, dat wilden de loonarbeiders die zich spiegelden aan de mid-
denklasse, dat wilde Keppler, dat was het nut van Asterdorp volgens De Regt. 

Het is een logische redenering. Alleen is het de vraag of die groep ontoelaat-
baren in het echt wel bestond. De categorie bestond in de analyse, werd in de 
beleidsstukken en commissievergaderingen bloemrijk beschreven en iedereen 
had (en heeft) wel een beeld van zo’n onmogelijk gezin waar niemand naast wil 
wonen. Maar dat is iets anders dan een grote groep gezinnen kunnen definiëren 
op hun gedrag en vervolgens anders behandelen. Reeds bij de eerste aanzetten 
van Asterdorp zagen we Keppler zoeken naar praktische en urgente gedragingen 
waarmee hij zo’n groep kon omcirkelen. Trammelant in een blok woningen op 
het Javaplein greep hij aan als smoking gun. 

Er was echter geen manifest probleem van een wel omschreven groep die een 
aparte aanpak legitimeerde. Er was een oplossing, dat wel, een mooi construct 
dat Keppler wilde inzetten om die enorme woningbouwexercitie te complete-
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ren. Een preventief sluitstuk, een modern complex  van halfbetonnen huisjes 
waar buitenlandse politici, architecten en stedenbouwers waarderend naar op 
zouden kijken. 

Maar dan moesten er natuurlijk wel mensen in die huisjes zitten. Daarom was 
Keppler niet zo streng met de eisen van toelating. Het deed hem er eigenlijk niet 
toe wie er precies woonden. De sleutel van het succes van Asterdorp school na-
melijk in de gezinnen die juist geacht werden er niet te wonen. Paradoxaal ge-
noeg moet je het resultaat van Asterdorp niet afmeten aan de ontwikkeling van 
de gezinnen die er woonden. Niet voor niets wees Keppler eerdere kritiek op de 
hoge leegstand op het dorp van de hand door die pakweg zestig lege woningen 
in het kader te plaatsen van het grotere geheel van zo’n elfduizend gemeentewo-
ningen en zestienduizend corporatiewoningen. Door Asterdorp in de lucht te 
houden, en goed in beeld te brengen, kregen al die duizenden arbeidersgezinnen 
de boodschap mee dat ze maar boften in hun normale woningen. En dat ze er 
verstandig aan deden netjes met die woning om te gaan. 

Asterdorp was geen woonschool, geen onderdeel van een beschavingsoffen-
sief, geen heropvoedingskamp. Asterdorp was ook geen opvangkamp voor las-
tige buren zoals De Regt stelt. Nee, Asterdorp was de zak van Sinterklaas. Zoals 
kleine kinderen zich netjes gedragen om te voorkomen dat ze in die zak worden 
gestopt – het zal wel niet, maar je weet maar nooit – zo was de dreiging dat je kon 
worden overgeplaatst naar Asterdorp al voldoende om huurders in het gareel te 
houden. Het enige verschil met die immer lege zak van Sinterklaas, is dat er drie-
duizend mensen in Asterdorp hebben gewoond. Die werden eigenlijk gebruikt 
voor een hoger doel: tienduizenden arbeidersgezinnen de norm voorhouden. 
Asterdorp gaf - als beeld van een dorp vol viespeuken - aan de grote massa het 
omgekeerde voorbeeld. Iedereen wist nu hoe zich te gedragen in en om huis. 

Dat de gewenste bellen gingen rinkelen bij de naam Asterdorp, blijkt uit de 
resultaten van een klein onderzoekje dat Flipse bij de evaluatie had gevoegd. Hij 
had zijn medewerkers gevraagd om op te schrijven welke redenen mensen aan-
voerden om een woning op Asterdorp te weigeren.  

‘We zijn toch geen dieven of zoo, om achter een muur te worden opgebor-
gen.’

‘Men acht zich te goed.’
‘Men acht zich veel te goed.’
‘We zijn wel arm maar ik wil niet onder discipline staan.’
‘’t Lijkt wel of wij de grootste patsers of dronkaards zijn, dat men ons daar wil 
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plakken.’
‘Acht zich veel te goed voor de smeerpoetsenwoningen.’
‘De tucht wenst men niet. Kinderen mogen niet met brood op straat en om 

zes uur moeten ze binnen zijn: dit is onbehoorlijke inmenging.’
‘Om onder curateele te staan van Jan en alleman daar bedankt met feestelijk 

voor.’
‘Denkt er niet aan in de contrôlewoningen te gaan, tusschen al die vuilpoet-

sen.’
‘Voelt zich daar niet op de plaats; daar is het een rommeltje.’
‘Men laat zich niet over een kam scheren met het rapalje die daar hooren.’
Het schrikbeeld was effectief gevestigd. Als je het zo bekijkt was Asterdorp 

een succes. De cijfers van Rikkert doen dan niet meer ter zake. De succesvolle 
bewoning van 26 duizend251 gemeente- en corporatiewoningen, daar draaide 
het om. Door een minderheid te isoleren, heeft Keppler de grote meerderheid 
tevreden gesteld.252 

Daarbij had Keppler ook een materieel belang: hij wilde zijn mooie nieuwe 
wijken beschermen. Dat blijkt ondermeer uit een overzicht van motieven voor 
plaatsing op Asterdorp 253: 

1. ‘Het verwaarlozen van de woning’: 60 gezinnen
2. ‘Het maken van groote huurschulden’: 13 gezinnen
3. ‘Het last veroorzaken aan buren door wangedrag’: 0 gezinnen
4. ‘Speciaal toezicht vereischt’: 1 gezin.

‘Het verwaarlozen van de woning’ staat niet toevallig met stip bovenaan. Je 
hoort het Keppler en zijn mensen denken: wij bouwen de prachtigste woningen 
en die zult U, arbeider, niet vies en stuk maken. Uit de voorschriften waaraan 
bewoners moesten voldoen, proef je de moeite die het de Woningdienst kostte 
om zo iets moois in bruikleen te geven aan simpele arbeiders. Het standaard 
huurcontract van de Woningdienst uit die tijd bevatte vier pagina’s gedetailleer-
de geboden en verboden. Over de was, over het schoonmaken van de trap (elke 
dag vegen, om de dag dweilen), over de hoeveelheid meubels, over de sleutels, 
de kastplanken, de wc-pot, de ruitjes. Ook hier gold de dreiging: wie zijn wo-
ning niet volgens de instructies gebruikte en schoonmaakte, solliciteerde naar 
een enkeltje Asterdorp.



126

Dit soort theoretische bespiegelingen of hogere doelstellingen, daar had 
Flipse geen oren naar. Hij maakte zich niet druk over ‘het grote verband’ waar 
Keppler graag naar verwees en beoordeelde Asterdorp op de exploitatiecijfers 
van het complex zelf. Voor hem leidden de getallenreeksen van Rikkert naar een 
dikke onvoldoende als eindcijfer. Toch trok hij de stekker niet uit Asterdorp. 
Sterker nog, na zijn daadkrachtige start stopte hij het dossier Asterdorp weer 
onder in de la. Niemand zette druk op hem om werkelijk in te grijpen, De 
Miranda had elke interesse in het onderwerp verloren en de commissie wachtte 
af. Waarom zou hij zich nog druk maken over het dorp? Flipse viel terug op al-
gemeenheden: ‘Aan het in Amsterdam gevolgde systeem van opvoeding der 
asociale gezinnen zal evenwel nog veel verbeterd kunnen worden. Dit zal dienen 
te geschieden, door menschen met veel sociaal gevoel en groote ervaring; be-
zield door een groote liefde tot de onfortuinlijke maatschappelijke schipbreuke-
lingen waaruit de asociale gezinnen zijn samengesteld.’254 

Flipse had andere zorgen aan zijn hoofd waaronder de eeuwige strijd tegen 
het scheefwonen, ofwel het te weinig huur betalen gezien de hoogte van het 
inkomen. Hij merkte al snel na zijn aanstelling dat het Rijk zich hier aanhoudend 
druk over bleef maken. Amsterdam was na gemopper uit de gemeenteraad al 
jaren geleden gestopt met het doorlichten van wijken maar het Rijk had begin 
1938 juist een grote actie ontketend om deze spilzucht te stoppen.255 Alle bewo-
ners van alle woningwetwoningen moesten hun weekinkomen opgeven. Zo 
niet, dan zou het ministerie de rijksbijdragen stopzetten. Een belangrijke opera-
tie dus. En ingrijpend. Bij de gemeentewoningen lukte het wel, daar was Flipse 
de baas. Maar het kostte hem veel moeite om de woningbouwverenigingen mee 
te krijgen. Net als hun huurders hadden zij er geen trek in, zij beschouwden het 
als een ongepaste inmenging. Pas toen Flipse de woningbouwverenigingen, en 
via hen de huurders, onder druk zette, kwamen de cijfers los. Na veel geduw en 
getrek konden alle tabellen, overzichten per wijk en welgeteld 21.710 achterlig-
gende formulieren worden opgestuurd naar de afdeling Volkshuisvesting van 
hoofdinspecteur Van der Kaa. Tussen die paperassen zaten ook 76 formulieren 
van Asterdorpers waarvan er 25 als scheefwoners konden worden aangeduid. 
Als je de verdiensten van de kinderen in de onderzochte week meetelde, kwa-
men die gezinnen dus op een totaalinkomen dat meer dan zeven keer de huur 
bedroeg. Het duurde even voor het ministerie zich door deze papierberg had 
heen gewerkt. En toen viel het resultaat – bezien vanuit Van der Kaas perspectief 
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– nog tegen ook:  ‘Het gesignaleerde euvel is niet van zoodanigen omvang, dat 
ten aanzien van de tegenwoordige huurders reeds dadelijk maatregelen moeten 
worden getroffen.’256

Terwijl Flipse formulieren verzamelde probeerde Mozes Viskoper koortsach-
tig een nieuwe vrouw te vinden. Viskoper keek vooruit. Het verdriet om de 
dood van zijn vrouw Sophie en zijn jongste zoon Jopie wilde hij achter zich la-
ten. De hoop dat hij ooit nog met zijn broer samen op het dorp kwam te wonen, 
had hij al lang laten varen. Nadat de commissie in april 1937 een groot aantal 
gezinnen had bezocht, had hij weer eens om overplaatsing gevraagd. Maar ja, hij 
was twee keer niet thuis toen de commissie onverwachts langskwam, dus die 
kans verliep. In juli 1938 ging voor Mozes Viskoper de zon weer schijnen: hij 
had een nieuwe vrouw gevonden. Direct stelde hij haar voor aan de opzichteres-
se. Het leek haar ‘een aardige, nette vrouw,’ deze Duitse dienstbode.257 Ze had-
den al trouwplannen maar er was één probleem: zij weigerde om op Asterdorp 
te komen wonen. En dus vroeg Viskoper om versneld te worden toegelaten in 
een andere woning. Terwijl de Woningdienst nog niet klaar was met dit ver-
zoek, raakte de verkering al weer uit. Ze durfde het volgens de opzichteresse 
toch niet aan met ‘een werklooze man met 5 kinderen, waarvan één idioot en 
één wat vreemd.’ Viskoper gaf niet op en bleef schrijven op advertenties uit de 
rubriek ‘vrouw zoekt man’. Gegadigden genoeg, maar niemand wilde hier in het 
dorp wonen, verzuchtte hij tegen de opzichteresse. November kwam dan einde-
lijk de Subcommissie weer langs. ‘Hoewel niet alles in orde is, houdt men reke-
ning met de omstandigheid dat Viskoper alleen alles in orde moet houden; mag 
overgeplaatst worden,’ schreef de opzichteresse in haar dagboek. Het kwam er 
echter nog steeds niet van; er waren domweg te weinig grote woningen in de 
aanbieding. Flipse vroeg en kreeg nu toestemming van de wethouder om het 
gezin Viskoper met voorrang te mogen plaatsen in een grote woning.258 Maar 
zelfs met voorrang duurde het en duurde het. 

Intussen klaagde Viskoper tegen de opzichteresse dat hij maar niet kon slagen 
met een vrouw. In mei had hij echter beet. ‘Viskoper heeft weer “kennis”. Hij 
hoopt dat dit een “blijvertje” zal zijn,’ schreef de opzichteresse die meer en meer 
begaan was met zijn lot. Helaas, in juni moest ze noteren dat ook deze verkering 
uit was. Twee maanden later, in augustus 1939, was het weer raak. Ditmaal, zo 
zou blijken, was het wèl een blijvertje: ‘Viskoper heeft weer een beminde. Hij 
zegt over drie weken te gaan trouwen. Het is een Duitsche juffrouw uit 
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Hamburg. Tot nu toe heeft hij niets anders van haar gezien dan een foto, maar 
dat durft hij zoo wel aan. Wel zou hij graag een andere woning willen hebben.’ 
Vier dagen later was ook de woning geregeld, met dank aan de voorrangspositie. 
‘Verheugd komt Viskoper vertellen, dat hij een oproeping heeft gekregen. 
Nieuw adres: Tugelaweg 1021. Hij is erg blij en vast overtuigd, dat er nu betere 
tijden voor hem zullen aanbreken. Het zij zoo!’


