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Het lijkt of Asterdorp na de oorlog in steeds andere vermommingen opdook. 
Met andere termen en andere verschijningsvormen zijn ministeries en gemeen-
ten decennia lang zoekende geweest naar ‘de juiste aanpak.’ En nog steeds klinkt 
af en toe de roep een apart dorp te bouwen voor gezinnen die uit de pas lopen. 
De drang om mensen te groeperen, een soortnaam te geven en apart te zetten, is 
blijkbaar diep geworteld. 

Maar waar kwam het idee voor het bouwen van zo’n apart dorp oorspronke-
lijk eigenlijk vandaan? Hoe kon Keppler zoveel invloed krijgen? Wat was de rol 
van professionals als ingenieurs en psychiaters in dit proces? Hoe pakte het ver-
blijf op Asterdorp uit voor de mensen die er gewoond hebben? En waarom was 
er zo weinig reflectie op het functioneren van het dorp? Om deze en andere vra-
gen te beantwoorden, keren we terug naar de kraamkamer van al die wijken, 
kampen en buurten voor onmaatschappelijken, asocialen en ontoelaatbaren. 
Naar Asterdorp.  

Zelfs zoveel jaren later, als het stof dat het zicht belemmerde al lang is neerge-
daald, blijft het lastig deze vragen eenduidig te beantwoorden. Zo leidt de eerste 
vraag, naar de ontstaansgrond van Asterdorp, naar meerdere interpretaties van 
de gebeurtenissen die honderd jaar geleden plaats vonden. 

Het heropvoeden van de laagste groepen arbeidersgezinnen tot nette gezin-
nen, maakte deel uit van een brede emancipatiebeweging die ten doel had de 
arbeidersklasse te verheffen. Zoveel is onomstreden. Grotendeels was dit een 
materieel proces waarbij krotten werden gesloopt en nieuwe betaalbare wonin-
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gen gebouwd. Deze enorme operatie was onontkoombaar; de situatie in de gro-
te steden was simpelweg onhoudbaar geworden. In korte tijd was de bevolking 
van Amsterdam verdubbeld: van 264 duizend in 1870 naar 510 duizend in 
1900. Eén op de tien Nederlanders woonde toen in de hoofdstad.326 De stad ex-
plodeerde. Overal verrezen fabrieken en de arbeiders, veelal afkomstig van het 
platteland, waren aangewezen op sloppen, kelders en krotten. Het waren de 
massaliteit en de nabijheid van armoe en vooral ziekten, die ingrijpen noodza-
kelijk maakten. De schotten tussen rijk en veilig aan de ene kant en arm en ziek 
aan de andere kant, vertoonden scheuren; de verwevenheid tussen de nette we-
reld en de groezelige achterbuurten verhoogde de risico’s nog verder.327 Naast 
dit directe eigenbelang voor de gevestigde burgerij was de verdere expansie van 
de stedelijk-industriële samenleving ook gebaat bij een arbeidersklasse die de 
burgerlijke gedragsstandaarden overnam. Op tijd op je werk zijn, gezond blijven 
en een verzorgd gezinsleven als baken van rust, het waren allemaal condities die 
de fabrikanten verwelkomden. ‘Civilisering van arbeiders is verlopen in nauwe 
samenhang met de ontwikkeling van een industriële samenleving, waarin arbei-
ders werden onderworpen aan een tot dan toe ongekende arbeidsdiscipline die 
regelmaat eiste in, maar ook buiten het werk,’ stelt Ali de Regt in haar studie 
‘Arbeidersgezinnen en beschavingsarbeid.’328 Met de term civilisering wijst zij 
erop dat het ontwikkelen van discipline en regelmaat geen op zichzelf staande 
exercitie was. Het werd geschaard onder een langduriger proces, een zelfs al eeu-
wen lopend proces dat bekend staat als de civilisatietheorie van Norbert Elias.329 
Gaandeweg werden de burgerlijke, aanvankelijk zelfs adellijke, gedragsvormen 
door imitatie overgeheveld naar lagere bevolkingsgroepen die de blik omhoog 
hadden gericht. Lichamelijke driften werden beteugeld, zelfbeheersing werd het 
doel, netheid de norm. De Regt wijst erop dat op allerlei terreinen (wonen, sek-
sualiteit, opvoeding) het gewenste gedrag met interventies van bovenaf moest 
worden gestimuleerd; het was meer beschavingsarbeid dan een autonoom civi-
lisatieproces. De achterblijvers, die zich niet konden of wilden voegen, moesten 
nog extra worden heropgevoed en daarvoor was Asterdorp in het leven geroe-
pen. Die achterblijvers, zo betoogt De Regt, werden immers niet toegelaten tot 
de particuliere woningen, de corporatiewoningen en de gewone gemeentewo-
ningen.330 De Regt wijst erop dat het ook de wat nettere, vaste arbeiders zelf wa-
ren die aandrongen op het apart zetten van losse arbeiders die de burgerlijke 
mores nog niet meester waren.331 Die vaste arbeiders spiegelden zich het meest 
aan de normen en waarden van de middenklasse, van de burgerij, en vonden 
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daarin een voorbeeld ‘van een fatsoenlijker, dat wil zeggen, sociaal meer geres-
pecteerd bestaan in een stedelijk-industriële omgeving.’332 Dat gaf status en ter 
versterking daarvan zetten ze zich af tegen de lagere arbeiders, de losse venters, 
de rommelaars. De Regt noemt deze ‘statusrivaliteit’ de drijfveer van arbeiders 
om druk op elkaar uit te oefenen om deze ‘nieuwe maatstaven van goed gedrag 
na te volgen,’ een soort burgerlijke pressie waar de arbeidersbeweging hen bij 
steunde.333 Om deze redenen was Asterdorp als een soort opvang- en opvoe-
dingskamp voor lastige buren een logisch initiatief van Keppler, het werd in 
hoofdstuk 11 al even aangestipt. 

Er zijn wel enkele kanttekeningen te plaatsen bij bovenstaande redenering. 
Niet bij de noodzaak om grootschalig nieuwe wijken met arbeiderswoningen te 
bouwen. Wel bij de noodzaak om daar een soort bezemwagen aan toe te voegen. 
Zo heb ik geen signalen kunnen vinden dat arbeiders er zelf om vroegen gevrij-
waard te blijven van drukke, rommelige types. Die signalen kwamen van hun 
vertegenwoordigers in vakbonden of de S.D.A.P. Verder blijken de ontoelaatba-
ren, als je hun verhuisbewegingen reconstrueert, wel degelijk toegang te hebben 
gehad tot de particuliere woningmarkt, zowel in de krotten als in het – moeilijk 
verhuurbare – duurdere segment. Tot slot was het etiketteren van gezinnen als 
‘ontoelaatbaar’ buitengemeen arbitrair. Dat laatste is begrijpelijk want er was 
geen manifest en helder omlijnd probleem dat gekoppeld kon worden aan dit 
etiket. Als je kijkt naar de Asterdorpers zelf, en daarvan zijn er genoeg de revue 
gepasseerd, vallen niet de overeenkomsten op maar juist het brede spectrum aan 
verschillen. Asterdorp kende de variëteit en complexiteit van zo menig andere 
volksbuurt.

Als bezemwagen of opvoedingsinstituut was Asterdorp dus niet nodig. Blijft 
de vraag waarom Asterdorp dan wèl is opgericht. Het antwoord kwam al eerder 
voorbij: om die duizenden arbeidersgezinnen in corporatiewoningen en gewo-
ne  gemeentewoningen de norm voor te houden, om een stok achter de deur te 
hebben. Asterdorp was niet gericht op de Asterdorpers, Asterdorp was gericht 
op de niet-Asterdorpers.  De gedachte dringt zich op, zowel voor Asterdorp als 
voor meerdere naoorlogse varianten, dat het apart behandelen van vermeende 
achterblijvers onder een verzamelnaam eerder voortkwam uit de behoefte om 
normerend te kunnen optreden voor de grote middengroep, dan uit de wens of 
noodzaak om een feitelijk probleem van een helder te omschrijven randgroep 
op te lossen. 

Maar waarom werden dan niet in veel meer steden Asterdorpen opgericht? In 
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alle grote steden deden zich immers de genoemde ontwikkelingen voor; overal 
was de trek van het arme platteland naar de veelbelovende stad met zijn fabrie-
ken waarneembaar. Toch werden rond 1920 alleen in Utrecht, Den Haag en 
Amsterdam initiatieven ontplooid om aparte dorpen voor ontoelaatbaren te 
creëren.334 Niet toevallig waren dat steden waar de sociaal-democratie een stevi-
ge machtsbasis had en bovendien de portefeuille volkshuisvesting in bezit. 
Terwijl het zaadje van de Woningwet en de verdere verbetering van de omstan-
digheden van de arbeidersklasse door de liberalen was geplant, was de uitvoe-
ring in handen van de sociaaldemocraten. Het leek wel of de S.D.A.P. de 
verheffing direct succesvol wilde maken door een groep achterblijvers aan te 
wijzen waar op neer kon worden gekeken. En misschien was dat wel een tweede 
reden om Asterdorp te bouwen. 

De eerste decennia van de vorige eeuw kun je ook door een heel andere bril 
bekijken. Duizelingwekkende jaren, noemt de Duitse historicus Philipp Blom 
de periode van 1900 tot 1914, het beginjaar van de Eerste Wereldoorlog. Hij 
stoelt deze mening op het feit dat er op vele terreinen een enorme versnelling 
optrad in die tijd. Cultuur, communicatie, mobiliteit, wetenschap, in een paar 
decennia veranderde de westerse maatschappij, de stad voorop, van een gezapig 
voortkabbelend beekje in een woeste stroom. Trein, auto, vliegtuig, moderne 
fabrieken, massaproductie, bioscopen, kranten, warenhuizen, mode, fotografie, 
speelgoed, etalages, elektrische spullen, in no time kreeg iedereen, ook de arbei-
der, de kans om de moderne tijd waar te nemen en daar ten dele zelfs aan mee te 
doen. ‘Net als nu stonden gesprekken en krantenartikelen in het teken van snel-
le technologische veranderingen, nieuwe communicatiemiddelen, globalisering 
en ingrijpende sociale veranderingen. Net als nu drukte de consumptiemaat-
schappij haar stempel op de tijd.’335 Tegenover de lineaire benadering van de 
ontwikkelingen door de tijden heen, waarbij de voortdurende civilisatie de rode 
draad zou zijn, plaats Blom de dynamiek van de snelle omkering. Arbeiders wer-
den consumenten. ‘Een nieuw soort mensen maakte opgang: ingenieurs, tech-
nocraten, stadsbewoners.’ 

In ‘De nieuwe mens – de culturele revolutie in Nederland rond 1900’ laat 
Auke van der Woud zien hoe deze flitsende ontwikkeling uitpakte in Nederland. 
Hij benadrukt het failliet van de hogere beschaving, waarbij kennis, netheid en 
etiquette centraal stonden, en benoemt een nieuwe beschaving die draait om 
materiële zaken. Zoals bijvoorbeeld de Woningwet, want die leverde ruim hon-
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derdduizend Amsterdammers een enorme verbetering op van hun dagelijkse 
leefomgeving. Na het gesappel in een krot beschikten ze nu over een moderne 
woning met frisse kamers, een wc, stromend water en een aparte keuken. Dát 
was de verheffing, zegt Van de Woud, en dus niet het aanleren van de etiquette 
van de gegoede burgerij, niet de gedragsinstructies, niet de zelfbeheersing onder 
de noemer civilisatie. Het kópen van spullen – al dan niet op afbetaling, het hèb-
ben van een wasmachine, met het hele gezin naar C&A gaan, het luisteren naar 
muziek uit de radio, het waren allemaal uitingen van de nieuwe cultuur die aan 
de massa toebehoorde. Pogingen om van bovenaf de massa voor te schrijven wat 
beschaving, cultuur en gewenst gedrag was, ziet Van der Woud als een gepas-
seerd station. Ook de term beschavingsarbeid trekt hij in twijfel omdat er geen 
eenduidige beschaving meer was: ‘Er waren [rond 1900] hoogstens sociale groe-
pen die zich erfgenamen van de oude beschaving voelden en hun waarden en 
normen een algemeen geldend karakter toeschreven.’336 

Het lijkt dat Van der Woud hier een paar bochten afsnijdt, dat hij een karika-
tuur maakt van de begrippen beschavingsarbeid en ‘oude beschaving.’ Zo was er 
geen sprake van een eenduidig beschavingsproces waar alle arbeiders aan onder-
worpen waren. Er waren vormende praktijken die grotendeels verliepen via de 
verzuilde instituties van kerken en politieke partijen en die ten dele hun eigen 
tempo en richting hadden. Bovendien definieert Van der Woud de ‘oude be-
schaving’ als een geheel van upperclass-gewoonten: musea bezoeken, klassieke 
muziek beluisteren, de Franse taal beheersen, terwijl de beschavingsinspannin-
gen zich veel meer richtten op alledaagse zaken rond het gezinsleven zoals kle-
den, eten, ontspanning en opvoeding. Het feit dat arbeiders deelgenoot werden 
van de vooruitgang en spullen konden kopen, had meer een economische com-
ponent dan een culturele, al waren de effecten ten dele wel cultureel, al was het 
maar dat opgroeiende arbeiderskinderen meer en meer participeerden in alles 
wat de stad te bieden had.

Toch is er wel degelijk een directe link tussen Asterdorp en de nieuwe tijd 
zoals Blom en Van der Woud die schetsen: Asterdorp was een onvervalst pro-
duct van deze nieuwe tijd. Het was immers een vinding van een moderne inge-
nieur die de randen van zijn professie opzocht in een actuele kwestie. Blom 
noemde niet voor niets de ingenieurs en de stadsbewoners als voorbeelden van 
de nieuwe mensen van die tijd. De civiele ingenieurs van de Polytechnische 
School in Delft vormden een relatief nieuwe beroepsgroep, zij tastten de onge-
kende mogelijkheden van hun tijd af. Schoon drinkwater in elke woning en elke 
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stad, een sluitend systeem van rioleringen, gezond wonen, ze boksten het alle-
maal voor elkaar. Het was in die zin begrijpelijk dat Keppler en zijn collega’s 
voortdurende zinden op nieuwe constructies en oplossingen voor allerhande 
misstanden die ze tegenkwamen of voorzagen. Inclusief dus het wijzigen van 
het woongedrag van voormalige krotbewoners. En eenmaal de tanden gezet in 
een probleem, liet ingenieur Keppler niet meer los. Dan moest en zou de oplos-
sing werken. Dan was hij onstuitbaar. 

Om Kepplers vasthoudendheid en machtspositie te begrijpen moeten we de 
netwerken waar hij in verkeerde in ogenschouw te nemen. En – maar dat is eer-
der al uitgebreid aan bod geweest – de relatie met zijn zwager Wibaut, die hem de 
hand boven het hoofd hield. Keppler had in Amsterdam enkele prominenten (bij 
voorkeur S.D.A.P-ers) die beroepsmatig betrokken waren bij de armenzorg, het 
(woning)maatschappelijk werk en de criminologie, verzameld in zijn 
Subcommissie II. Jurrema, Moltzer, Bonger, Van der Pek-Went, dat waren de 
opinieleiders van die tijd. Die schoof je niet zomaar aan de kant. Aangevuld met 
enkele sleutelpersonen uit de gemeenteraad vormde dit gezelschap een machts-
factor waar wethouder De Miranda het tegen aflegde toen deze in 1932 de strijd 
met Keppler aanging. Daarnaast beschikte Keppler over een internationaal net-
werk van architecten, bestuurders en wetenschappers. Dat laatste netwerk func-
tioneerde voor  Keppler vooral als het podium waar hij zijn accu oplaadde. Om 
daar te kunnen schitteren had hij een staalkaart van topprojecten in zijn koffer-
tje: de architectuur van de Amsterdamse School, de moderniteit van Betondorp, 
de consequente uitvoering van de garden cities, de sociale daad van Asterdorp. 

In de loop der jaren zijn meerdere disciplines professioneel betrokken ge-
weest bij Asterdorp en de naoorlogse opvolgers. De ingenieurs voorop, daarna 
het woningmaatschappelijk werk, de psychiatrie en uiteindelijk het welzijns-
werk. Wat zij met elkaar gemeen hadden, was de neiging de doelgroep onder te 
verdelen in verschillende categorieën. Deze diversificatie had Keppler al direct 
ingezet. In 1929 deelde hij de ontoelaatbaren op in drie subgroepen. Ook de wo-
ningmaatschappelijk werkster was voortdurend aan het indelen en de eerste psy-
chiatrische bemoeienis door Querido leidde in 1932 tot eenzelfde drieslag als 
Keppler had bepleit. Waar Querido vóór de oorlog nog oog had voor maatschap-
pelijk pechgevallen, leidde de naoorlogse psychiatrische bemoeienis met de aso-
cialen er steevast toe dat iedereen die in een kamp of woonschool zat, als 
psychiatrisch patiënt werd gezien. Net als Querido begin jaren tachtig, keek ook 
zijn collega D. Zuithoff na diens pensionering met enig schaamrood op de kaken 
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terug op zijn werk bij de gezinsoorden in de late jaren veertig en vijftig. ‘Alles wat 
niet klopte met de burgerlijke normen was onaangepast en wie onaangepast was, 
was psychiatrisch ziek,’337 verzuchtte hij in 1984. 

Voor de psychiaters, de woningmaatschappelijk werkers en later de welzijns-
werkers stond vast dat de aangewezen populatie apart was gezet vanwege het ver-
toonde gedrag. Maar dat was niet Kepplers opzet. Hij zette gezinnen preventief 
apart op basis van subjectieve inschattingen, gemaakt door zijn woningopzichte-
ressen die de kandidaat-huurders thuis hadden bezocht. In de huidige terminolo-
gie: Keppler  gebruikte het keukentafelgesprek om gezinnen uit de risicogroep te 
indiceren. Op het eerste oog is er niets mis met preventie, beter voorkomen dan 
genezen luidt het gezegde. Maar er schuilt ook een gevaar in preventieve acties. 
Mensen worden immers op voorhand gekoppeld aan negatief gedrag dat ze niet 
vertoond hebben. Stel je voor dat het strafrecht overstapt op preventie als leidend 
principe. Niet langer verschijnen daders voor de rechter maar potentiële daders. 
Dat zou de deur openzetten van wantoestanden en willekeur. Precies die wantoe-
standen en willekeur speelden zich af in Asterdorp en de vele latere varianten. 
Daar staat tegenover dat de schaarse keren dat objectieve maatstaven zijn gehan-
teerd om gezinnen als ontoelaatbaar, asociaal of onmaatschappelijk te verklaren, 
ook geen navolging verdienen. Drie voorbeelden: bewoners van woonschepen 
waren voor de oorlog automatisch als ontoelaatbaar bestempeld; zeer grote gezin-
nen die moesten evacueren uit de kuststreek in 1942 werden zonder discussie 
asociaal verklaard en naar een kamp gestuurd; alle Amsterdammers die in 1944 
extra steun aanvroegen bij Sociale Zaken kregen de kwalificatie ‘onmaatschappe-
lijk’ achter hun naam. 

Al dergelijke kwalificaties, of ze nu op subjectieve of objectieve gronden waren 
verleend, hadden hun stigmatiserende werking. Voor veel bewoners lijkt 
Asterdorp dan ook meer problemen te hebben veroorzaakt dan op voorhand op-
gelost. Maar niet voor iedereen. Een aantal gezinnen, met name grote, arme gezin-
nen waar de vrouw geen bijdrage kon leveren aan het huishouden, had baat bij de 
ondersteuning door de opzichteresse. Mozes Viskoper protesteerde in het begin 
nog tegen de helpende hand maar bond later in en liep uiteindelijk de deur plat bij 
de opzichteresse. De weduwe Olivier raakte gehecht aan het dorp. Wat opvalt bij 
de interviews met de ex-bewoners zijn de sterke gevoelens van schaamte danwel 
trots. Weinig gesprekspartners staan relatief neutraal tegenover hun jeugd op het 
dorp. Het is in de herinnering van ex-bewoners òf een vernederende tijd geweest 
òf een periode met opperste gemeenschapszin in een duister isolement. 
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Asterdorp was in zekere zin een modern experiment, opgericht door een 
moderne, sociaal-voelende ingenieur die was opgeleid door een van de meest 
vooruitstrevende en gezaghebbende wetenschappers van die tijd, later onder-
zocht door een jonge, veelbelovende psychiater. Ondanks deze wetenschappe-
lijke betrokkenheid bij het dorp valt op dat er van reflectie op wetenschappelijk 
niveau geen sprake was. Niet ten tijde van het functioneren van Asterdorp, niet 
in de naoorlogse periode van de gezinskampen. Kritiekloos voegden de weten-
schappers zich in het beeld dat Keppler - zij het in andere termen - had geschetst: 
er zijn gezinnen die afwijken van de burgerlijke norm en dat is een probleem dat 
moet worden aangepakt. Pas in 1954 kwam er een barst in het generaliserende, 
vooringenomen denken binnen de wetenschap als het om de asocialen ging. In 
‘De proletarische achterhoede – een sociologische critiek’ ontrafelde de nog jon-
ge socioloog Jac. van Doorn ‘De ongeschoolde arbeider,’ de kort daarvoor ver-
schenen dissertatie van J. Haveman. Havemans werk weerspiegelde het 
algemeen aanvaarde denken uit die tijd. Allerlei soorten arbeidersbuurten, arme 
gezinnen en asocialen werden gemakzuchtig op één hoop gegooid en gekoppeld 
aan wangedrag, drankzucht en jeugdcriminaliteit, en dat geheel was problema-
tisch. Alles wat Haveman in zijn boek had beweerd over achterbuurten, oplei-
dingen, inkomens, werkloosheid en bendevorming ging Van Doorn in de 
werkelijkheid toetsen. Het resultaat was een demasqué: er bleef niets over van 
Havemans betoog. Generaliseren en schematiseren zijn de termen waarmee Van 
Doorn het werk van Haveman typeerde. Hogere inlegkunde, zou je ook kunnen 
zeggen: niet eerst kijken en dan vinden, maar andersom. Wat Van Doorn daar 
tegenover stelde was precisie en voorzichtigheid: ‘In het bijzonder wanneer het 
de typering betreft van een belangrijke bevolkingsgroep in haar geheel, is voor-
zichtigheid geboden. Het valt immers te vrezen, dat de overigens verheugend 
grote belangstelling van pers, overheid en bedrijfsleven voor de maatschappelij-
ke problematiek door allerlei plausibele, maar onbewezen sociologische be-
schouwingen in een verkeerde richting wordt geleid.’338 


