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Mevrouw J. Heuckeroth en haar moeder
Vier dochters uit het gezin Olivier 
Mevrouw E. Schabracq
Mevrouw A. Lamberts
Mevrouw J. Beenken-Prosee
Mevrouw L. Postma en haar moeder 
Mevrouw W. Veldhuizen
Mevrouw A. Janbroers
Mevrouw T. Raat
Meneer H. Welman 
Meneer H. Brugman

Mevrouw C. Pastors en mevrouw T. Hamming, die beiden ook tussen 1927 en 
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VERANTWOORDING EN DANK

Veel informatie in dit boek heb ik geput uit 155 rapporten die over gezinnen 
op Asterdorp zijn samengesteld. Deze rapporten zijn bewaard gebleven omdat 
het de  gezinnen betrof die toestemming kregen te verhuizen naar een normale 
gemeentewoning; succesverhalen die de Woningdienst graag aan de wethouder 
toonde. Om die reden belandden zij in het keurig bijgehouden bestuurlijke 
hoekje van het gemeentelijk archief. De rapporten van de 300 gezinnen die niet 
naar een normale woning zijn doorgeschoven, bleken verstopt in het ambtelijke 
deel van het archief, een  gigantische brij. Medewerkers van het Stadsarchief wa-
ren ze vriendelijk uren rond te dolen in deze niet-geïnventariseerde wirwar, ze 
vonden ook nog een enkel dossier maar geen verdere rapporten. De 155 bestu-
deerde gezinsrapporten vormen dus geen representatieve steekproef van alle 
gezinnen. Toch geven ze – met dank aan de bloemrijke beschrijvingen van de 
opzichteressen – wel een breed beeld over het dagelijks leven in Asterdorp en 
dus ook over de gezinnen die op eigen gezag vertrokken. Daarnaast maakten de 
155 doorstroomgezinnen veel langer deel uit van de Asterdorpse bevolking dan 
de vertrekkers. Die namen doorgaans al snel de benen. Het is zelfs de vraag of  de 
rapporten van de snelle vertrekkers überhaupt zijn ingevuld. De beschikbare 
rapporten geven om die redenen genoeg informatie om een redelijk compleet 
beeld te vormen.   

De achttien voormalige bewoners van het vooroorlogse Asterdorp die zijn 
geïnterviewd, vormen ook geen representatieve steekproef. Het zijn immers 
mensen die ooit een oproep lazen en daarna vrijwillig besloten hun verhaal te 
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vertellen. Tegelijk zijn de verhalen en herinneringen zo divers, van langjarig be-
drukt tot halsstarrig positief, dat ook hier een breed spectrum vertegenwoor-
digd lijkt. 

Door de verhalen onderling te checken en naast de informatie uit de gezins-
rapporten (en soms ook dagbladen) te leggen, was het mogelijk om de werkelij-
ke gang van zaken te reconstrueren. Het geheugen kan immers een loopje 
nemen met het verleden maar na zo’n dubbele controle was het mogelijk het 
vertekende beeld en de werkelijkheid te scheiden. 

Om zo goed mogelijk van alle kanten het schouwspel van Asterdorp te kun-
nen belichten, heb ik – naast de genoemde bronnen – een groot aantal mensen 
gesproken die mij tips gaven, verhalen uit de overlevering vertelden, de ambte-
lijke cultuur van de Woningdienst hielpen begrijpen, het nu eens ragfijne en dan 
weer botte politieke machtsspel uit de doeken deden en mij aanspoorden dìt 
boek eens in te kijken, dìè mevrouw vooral te bellen, en déze ene website niet te 
vergeten. Ik raakte er af en toe de weg door kwijt maar moet ze nu vooral heel erg 
bedanken: die omweggetjes leverden maar al te vaak ontbrekende schakeltjes of 
verhelderende inkijkjes op. Allereerst mijn oude vrienden van het 
Woningbedrijf Henk Hanekamp, Rob Steinweg en Lucas Delfgauw, zij loodsten 
mij achteruit de ambtelijke geschiedenis in. Egbert Ottens, hij geldt terecht als 
de geschiedschrijver van de Dienst Volkshuisvesting, heeft mij veel waardevolle 
achtergrondinformatie gegeven en Ab Vos, de laatste directeur van de Dienst 
Wonen als ik ’t wel heb, gaf gratis een boeiend college over een eeuw volkshuis-
vestingspolitiek in Amsterdam. David Barnouw praatte me bij over de getto’s 
van 1942 en 1943 en Gerhard Smid heeft me geholpen de rol van ingenieurs, 
psychiaters en andere professionals, beter te kunnen begrijpen. 

Minder dankbaar sta ik tegenover woningcorporatie Ymere, de rechtsopvol-
ger van de gemeentelijke Woningdienst en daarmee eigenaar van al die voorma-
lige gemeentewoningen. Het had mij gepast en misschien ook wel nuttig 
geleken om samen met de opvolgers van Keppler en Flipse te reflecteren op twee 
aspecten uit het intussen honderd jaren tellende verleden van deze huisbaas. 
Ten eerste de mate waarin een sociale verhuurder toegang moet willen hebben 
tot het privédomein van huurders. Het adagium ‘wonen, leven, groeien’ op de 
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bedrijfsauto’s van Ymere wijst erop dat – net als de Woningdienst toen – Ymere 
zichzelf een taak toedicht in het bijsturen van de levensloop van haar huurders. 
Het tweede aspect is de rol van de Woningdienst in de Tweede Wereldoorlog, 
met name het op eigen initiatief verhogen van de huren die Joden in de getto’s 
moesten betalen. Over beide kwesties wilde Ymere niet spreken; de blik is strak 
voorwaarts gericht. 

Over de manier waarop ik die oorlogsperiode zou behandelen heb ik mezelf 
en anderen, ook vele vragen gesteld. Niet over de rol van de Woningdienst, wel 
over de vraag of de Holocaust expliciet aan de orde moest komen. Om de 
Asterdorpers in beeld te houden, kon ik niet anders dan op dit punt terughou-
dend berichten. Het punt is te groot.

Ik heb ook veel hulp gehad van Saskia van den Heuvel, de documentaire-
maakster uit Amsterdam-Noord. Met haar nam ik geregeld alle scenario’s door 
over wat er gebeurd is rond Asterdorp in de oorlog. Zij heeft het grootste deel 
van het archiefwerk in het NIOD verricht en daar maakte ik dankbaar gebruik 
van. Hannie Raaff, dochter van Flora de Miranda, was zo vriendelijk mij ontbre-
kende achtergrondinformatie over haar familie te geven.

Veel dank ben ik wederom verschuldigd aan Antje Dijk. Dertig jaar geleden 
schreef ik met haar een kleine voorstudie van dit boek en het onderwerp heeft 
ook haar niet meer los gelaten. Zij las alle teksten dubbel kritisch na en behoedde 
mij voor het betreden van al te veel zijpaden. Ook Marcella van der Kruk van 
uitgeverij Atlas-Contact heeft met haar kritische blik een waardevolle bijdrage 
geleverd aan het eindresultaat. Meindert Fennema, Arnold Reijndorp en 
Herman de Liagre Böhl zeg ik dank voor de adviezen en leestips die zij gaven 
toen het onderzoek naar Asterdorp de bocht nam richting promotie. 

En dan vergeet ik bijna nog mijn moeder, geboren in 1916 en overleden in 
2015. Zij was een wandelende encyclopedie over alles wat er gebeurde in het 
Amsterdamse arbeidersmilieu in de jaren twintig en dertig. Met haar relative-
rende verhalen over grote gezinnen en kleine gebeurtenissen, over nette men-
sen en vieze mensen, over het werk in de naaiateliers, het leven op straat en in de 
achterwoning, maakte ze mij bij elk bezoekje een beetje wijzer. ‘Niet zo snel oor-
delen jongen, die mensen hebben net als jij en ik een velletje over hun neus.’

Amsterdam/Heerde, januari 2016
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NOTEN

1  Stadsarchief Amsterdam, 5293, dossier 136 sw. Dit dossier bevindt zich in 
het niet geïnventariseerde deel van het archief van de Gemeentelijke 
Woningdienst. 
2   Idem.
3  Het aantal twintigduizend is gebaseerd op de aanname dat de gemiddelde 
grootte van een huishouden in een krot of kelderwoning zeven personen be-
droeg. Voor de hele stad was in 1909 de gemiddelde huishoudensgrootte iets 
meer dan 4,5 (bron: Verslag van de Gemeentelijke Woningdienst 1925, p. 36) 
maar in Asterdorp en ook in de Jordaan, de Jodenbuurt en de Oostelijke Eilanden 
(waar veel Asterdorpers vandaan kwamen) telde een gemiddelde woning zeven 
personen. Hermans (1901, pagina 66) becijferde dat alleen al in de eenkamer-
woningen in de oude Jodenbuurt de gezinsgrootte ruim 7,1 personen bedroeg. 
Omdat er rond 1900 nog 2800 bewoonde kelders waren (bron: Van der Woud, 
2012, p. 111), woonden daar dus ongeveer twintigduizend mensen. 
4  Eind 1931 telde Amsterdam 11.729 gemeentewoningen. Voor een beperkt 
deel was dat bezit overgenomen van kleine, zelfstandige verenigingen die vóór 
1915 her en der woningblokken hadden gebouwd. Voor het merendeel zijn het 
woningen die als dorpen en wijken tussen 1919 en 1930 buiten het oude cen-
trum zijn gebouwd. Daarnaast telde de stad in 1931 15.477 arbeiderswoningen 
van woningbouwverenigingen, ook merendeels gebouwd in de jaren twintig 
(bron: Jaarverslag van Amsterdam, 1931).
5  Het vak Staatshuishoudkunde kennen we nu onder de naam Economie.
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6  In de eerste helft van de 19e eeuw was onder aanvoering van Koning Willem 
I de maakbaarheidsgedachte tijdelijk al even leidend geweest. Uit deze periode 
stammen de opvoedingskolonie Frederiksoord en het tuchtoord Veenhuizen, 
initiatieven van J. van den Bossche (een vertrouweling van Willem I) die armen 
en verschoppelingen op het rechte pad wilde zetten. Met de Grondwet van 
1848 beperkte Thorbecke de macht van de koning en won het liberale vrijheids-
denken terrein. Het idee dat de samenleving maakbaar was, ebde daarmee weg.
7  Hermans, 1901, pagina 72.
8   B.H. Pekelharing: ‘De “natuurlijke” regeling der volkshuishouding’, in 
Vragen des Tijds 4 (1878), pagina 182. Aangehaald in Van der Woud, 2012, pa-
gina 204.
9  De Sociaal Democratische Arbeiders Partij (S.D.A.P.) is in 1894 opgericht. In 
1897 betrad de S.D.A.P. met twee leden de Tweede Kamer. In 1946 ging de 
S.D.A.P. op in de PvdA.
10  Pekelharing was niet alleen een leidend figuur in debatten met studenten, hij 
vormde ook het centrum van een kring radicaal-liberalen en (katheder)socialis-
ten die volkswoningbouw propageerde. Met Goeman Borgesius onderhield hij 
al langer nauwe banden, zij werkten eerder samen aan destijds toonaangevende 
progressief  liberale kranten als Het Vaderland en De Zutphense Courant.
11  Brief B. Pekelharing aan F. Wibaut, 1897. Aangehaald door G. Voerman in 
biografisch portret van B.H. Pekelharing in het Biografisch Woordenboek van 
het Socialisme en de Arbeidersbeweging in Nederland. BWSA 6 (1995), pagina 
167-171. Ook in te zien via www.socialhistory.org/bwsa.
12  Over Pekelharing schreef de feministe Cornélie Huygens in 1897 de sleutel-
roman Barthold Meryan. In het boek wordt Pekelharing aangeduid als professor 
Denners.
13  Brief Keppler aan Wibaut, juli 1907. Archief F.M. Wibaut, nr. 25-26, IISG. 
14  Brief Tellegen aan Keppler, 26 november 1907. Archief Arie Keppler, nr. 1, 
IISG.   
15  Brief Keppler aan Tellegen, 5 augustus 1908. Archief Arie Keppler, nr. 1, 
IISG.
16  Idem.
17  Brief Keppler aan Wibaut, 6 juni 1910. Archief F.M. Wibaut, nr. 25-26, 
IISG.
18  Ebenezer Howard, Garden Cities of Tomorrow, 1902. Aangehaald in Richter 
Roegholt, 1976, pagina 24.
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19  Tussen 1914 en 1926 werden er geen woningen onbewoonbaar verklaard. 
Daarna werden er tot 1940 nog eens 6774 woningen onbewoonbaar verklaard. 
Totaal zijn in Amsterdam tussen 1902 en 1940 dus 10.223 woningen onbe-
woonbaar verklaard. Ottens, 1975, pagina 146.
20  Gemeenteblad 1914, afdeling I,  pagina 2680 e.v.. Alleen de naam Tellegen 
staat onder het stuk, maar het is aannemelijk dat ook Keppler eraan gewerkt 
heeft. Zeker is dat Wibaut zelf, en dat was en is ongebruikelijk voor een wethou-
der, een belangrijke bijdrage aan de voordracht heeft geleverd.
21  Idem, pagina 2692.
22  Gemeenteblad 1915, afdeling I, pagina 111.
23  Brief Wibaut aan Keppler, 24 februari 1915. Archief Arie Keppler, nr. 1, 
IISG.
24  Een vertrouwelijke brief dd 24 januari 1915 van Keppler aan Wibaut met dit 
voorstel, is te vinden in het Archief Arie Keppler, nr. 1, IISG. 
25  Brief Tellegen aan Keppler, 10 maart 1915. Archief Arie Keppler, nr. 1, IISG.
26  Brief Keppler aan K. Brevet, 14 maart 1915. Archief Arie Keppler, nr. 1, IISG. 
Karel Brevet, rechter te Den Haag, was getrouwd met een zus van Mathilde en 
Josine. 
27  Brief Keppler aan Wibaut, ongedateerd, vermoedelijk rond 16 maart 1915. 
Archief Arie Keppler, nr. 1, IISG.
28  Brief Wibaut aan Keppler, 21 maart 1915. Archief Arie Keppler, nr. 1, IISG.
29  Brief Keppler aan Tellegen, 18 maart 1915. Archief Arie Keppler, nr. 1, IISG.
30  Idem.
31  Deze passage is gebaseerd op de jeugdherinneringen van Mathilde en Josine, 
beide te vinden in het Archief Mathilde Wibaut – Berdenis van Berlekom, nr. 
37-38, IISG.
32  Herman de Liagre Böhl, 2013, pagina’s 72, 73 en 381 e.v. 
33  Gemeenteblad 1915, afd. I, pagina 113-114.
34  Brief Wibaut aan Keppler, 10 april 1915. Archief Arie Keppler, nr. 1, IISG.
35  Brief Wibaut aan Keppler, 6 juli 1915. Archief Arie Keppler, nr. 1, IISG.
36  Brief Pekelharing aan Keppler, 9 september 1915. Archief Arie Keppler, nr. 
12, IISG.
37  Brief Tellegen aan Keppler, 9 september 1915. Archief Arie Keppler, nr. 12, 
IISG.
38  Brief Keppler aan Wibaut, 20 september 1914, Archief F.M. Wibaut, nr. 25-
26, IISG.
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39  Gemeenteblad 1914, afdeling I, pagina  2716 e.v.
40  Idem.
41  Idem.
42  Stadsarchief Amsterdam, 5187-117, dossier 3356.
43  Stadsarchief Amsterdam, jaarverslag Gemeentelijke Woningdienst over 
1917.
44  Stadsarchief Amsterdam, jaarverslag Gemeentelijke Woningdienst over 
1918.
45  Stadsarchief Amsterdam, jaarverslag Gemeentelijke Woningdienst over 
1919, pagina 69 e.v.
46  Brief Keppler met verslag opzichteresse Van der Wijk aan wethouder 
Wibaut, 5 december 1919. Stadsarchief Amsterdam, 5187-378, dossier 5730.
47  Stadsarchief Amsterdam, jaarverslag Gemeentelijke Woningdienst over 
1919, pagina 69 e.v.
48  Een landtong in het oostelijk deel van het IJ.
49  Wibaut had moeite met het grove taalgebruik van De Miranda. Na een par-
tijbijeenkomst wees Wibaut hem eens terecht: ‘Ik voel de wijze waarop je in het 
Concertgebouw gesproken hebt over de vrijzinnig-democraten (‘prostitutie’) en 
over Romme (‘pooier’) ver beneden je waardigheid.’ Wibaut noemde het tem-
perament van De Miranda heftiger dan het zijne ‘en niet steeds voldoende be-
heerscht.’ Bron: Stadsarchief Amsterdam, inventaris 1275, brief 24 september 
1927 (archief S.R. de Miranda).
50  ‘De gemeente en de volkshuisvesting,’ door Ir. A. Keppler en F.M. Wibaut. 
Amsterdam 1925, pagina 139.
51  Stadsarchief Amsterdam, 5187-847, dossier 3968.
52  Stadsarchief Amsterdam, 5187-864, dossier 5483.
53  Brief ‘kabinet’ (=vertrouwelijk) van De Miranda aan Keppler, 9 oktober 
1924. Stadsarchief Amsterdam, 5187-863, dossier 5483.
54  Stadsarchief Amsterdam, 5187-871, dossier 5884.
55  Gemeenteblad 1924, afdeling II, pagina 1567 e.v.
56  Keppler, 1929, pagina 15
57  Interview mevrouw Heuckeroth, 25 april 1984.
58  Keppler, 1929, pagina 17
59  Idem, pagina 16
60  Zo schreef Keppler in 1915 in zijn rapport ‘Gezinstehuizen’ (Stadsarchief 
Amsterdam, 5187-117, dossier 3356). In een ‘beknopt verslag’ van 
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Subcommissie II, elf jaar later, werd een andere reden genoemd: ‘Zooals bekend 
is, wordt angstvallig vermeden van “huur” te spreken, dit met het oog om een 
eventueele ontruiming zoo gemakkelijk mogelijk te maken.’ Bron: Jaarverslag 
Gemeentelijke Woningdienst 1926, pagina 115.
61  Interview mevrouw A. Lamberts, 19 april 1984. Gonnie Lamberts woonde 
van 1930 tot 1938 in Asterdorp, haar lagereschooltijd.
62  Stadsarchief Amsterdam, gezinsrapport Muller, 5187-3409, dossier 1940-
56/7 
63  Nóg langer tijdelijk dan het echtpaar Kruimel. In december 1940 mochten ze 
pas verhuizen naar een normale gemeentewoning.
64  Gezinsrapport Muller.
65  Idem.
66  Stadsarchief Amsterdam, gezinsrapport Acathan, 5187-2155, dossier 342.
67  Stadsarchief Amsterdam, gezinsrapport Servais, 5187-1992, dossier 722.
68  Stadsarchief Amsterdam, gezinsrapport Laffra, 5187-1570, dossier 218. 
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