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12. HET BITTERE SLOT

Asterdorp liep leeg. Viskoper was vertrokken, ook Raat ging, Janbroers ging, 
opa Kruimel was terug gekeerd naar de Koestraat, Lamberts was al weg. Muller 
ja, die woonde er nog, net als een handjevol andere gezinnen. De instroom was 
intussen minimaal, er druppelde sporadisch nog iemand binnen. Vier nieuwe 
gezinnen in 1938, twee in 1939, nul in 1940. Mensen vertrokken uit zichzelf 
maar de versoepelde houding van de Subcommissie II hielp ook een handje. 
Sneller dan voorheen kregen bewoners toestemming om naar een normale ge-
meentewoning te verhuizen. Het leek wel of de notabelen eindelijk oog hadden 
gekregen voor de beoordelingen die de opzichteresse had gemaakt van de gezin-
nen. Zo kreeg de familie De Haan, die al vier jaar op het dorp woonde, begin 
1939 plotseling toestemming te vertrekken terwijl de opzichteresse al in 1936 
genoteerd had nooit last te hebben met dit gezin: ’Knappe bewoning; aardige 
kinderen.’259 Of neem nu het echtpaar Burrichter met drie kinderen. Zij woon-
den vanaf 1935 zonder aanwijsbare reden op Asterdorp. ‘Bewoning netjes,’ rap-
porteerde de opzichteresse direct. En een jaar later: ‘Nooit eenige last; bemoeien 
zich weinig met buren.’ Ook dit gezin kreeg pas begin 1939 permissie tot ver-
huizen. ‘Zij zijn zóó blij met hun nieuwe huis en beloven alles goed in orde te 
zullen maken en houden. Woning wordt netjes achtergelaten en alle sleutels 
ingeleverd.’260

In mei 1940 brak de oorlog uit. Vanaf dat moment kreeg de Duitse bezetter 
greep op het overheidsapparaat. Al snel viel het oog van de bezetter op 
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Asterdorp. Voor Flipse was dat een streep door de rekening, hij legde namelijk 
net de laatste hand aan een brief aan de wethouder waarin hij voorstelde 
Asterdorp te verbouwen tot een gewone woonwijk. Eindelijk had hij zijn plan-
nen uit 1937 omgezet in een concreet voorstel. Het liep anders. In september 
1940 kreeg hij van de Duitsers de opdracht om Asterdorp helemaal leeg te ma-
ken zodat er Rotterdamse vluchtelingen in konden worden opgevangen. Het 
bombardement op Rotterdam had grote groepen inwoners dakloos gemaakt en 
vooral voor de gezinnen uit de oude arbeiderswijken was nog steeds geen goede 
opvang geregeld. De winter naderde en er moest iets gebeuren. Naast opvang bij 
gezinnen elders was het vrijwel leegstaande Asterdorp een logische opvanglo-
katie. Flipse plaatste in oktober 1940 nog enkele gezinnen over naar het 
Zeeburgerdorp, zo kwam er genoeg plaats vrij voor de Rotterdammers. Meer 
dan genoeg zelfs. Eind 1940 woonden er nog zeven oorspronkelijke Asterdorpse 
families, zij deelden het dorp met 69 Rotterdamse gezinnen. De clubjes, de op-
zichteresse, de conciërge, de crèche bij het washuis, ze waren intussen allemaal 
verdwenen. Wat was gebleven waren de muur, de ligging achteraf en die eeuwi-
ge vochtoverlast. De Asterdorpers waren het gewend, de Rotterdammers niet. 
In december verschenen in de pers kritische artikelen over de kwaliteit van de 
opvang. De Telegraaf was genuanceerd, Het Volk gematigd maar vooral Het 
Nationale Dagblad gaf ruim baan aan de klagende Rotterdammers. ‘Hartewensch 
van het “Asterdorp”: Weg uit dezen rommel!’261 kopte de NSB-krant, die graag 
berichtte over gestuntel van Nederlandse ambtenaren waarna Duitse instanties 
het zaakje weer recht konden trekken. Een bewoner verzuchtte tegen de verslag-
gever het gevoel te hebben te zijn ‘gedeporteerd, of wegens een misdaad opge-
sloten in een sombere vesting.’ Hij had meer te klagen: ‘Moet u zien: het water 
druipt langs de muren, zoodat de bedden kletsnat worden. Onder de vloeren 
staat 40 à 45 cm. water. De kleren in de kasten schimmelen door de vochtig-
heid.’ Aangespoord door de NSB-krant zochten de bewoners hulp bij de bezet-
ter en dat hielp: de Beauftragte262 (hoogste Duitse beambte in Amsterdam) 
kwam poolshoogte nemen en verbaasde zich over de ‘koeienstallen’ waarin de 
Rotterdammers moesten wonen. In het verslag dat hij daarna opstelde bleef er 
weinig van het dorp over: het stonk in het dorp naar vuilnis, het leek wel een 
moeras. Eigenlijk gaf het hele dorp de indruk van ‘een Marokkaans dorp, geen 
wonder want het is door een Joodse architect ontworpen. Het geheel lijkt wel 
een gevangenis.’263 

De Duitsers keurden het dorp af, niemand mocht er nog wonen, en Flipse 
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kreeg de opdracht het hele dorp te ontruimen. Zo geschiedde. In maart 1941 
verliet het laatste ontoelaatbare gezin Asterdorp, in de zomer van dat jaar keer-
den ook de laatste Rotterdammers terug naar Overschie, waar een nooddorp 
was verrezen.

Asterdorp was leeg. Nu zou de burgemeester 264 zich eindelijk kunnen buigen 
over het doorwrochte voorstel dat Flipse al sinds het begin van de oorlog klaar 
had liggen. Hij diende het augustus 1941 in bij zijn nieuwe wethouder, de NSB-
er Neiszen 265. Drie jaar had hij hier met tussenpozen aan gewerkt; nu moest het 
echt gebeuren. Op zich, zo redeneerde Flipse, deed Amsterdam er verstandig aan 
een klein complex te behouden voor asocialen, want er bestond wel degelijk een 
probleem: ‘De bevolking der asociale gezinnen laat zich kennen als een wereld 
van degeneratie, van biologische en maatschappelijke onvolwaardigheid, als een 
kweekplaats van a- en antisociale elementen, die in haar verscheidenheid een 
vergelijking toelaat met die der crimineelen.’ Forse woorden, daar had Keppler 
nog een puntje aan kunnen zuigen. Tegelijk moest de omvang van de doelgroep 
niet worden overschat, dat hadden de cijfers van Rikkert hem duidelijk gemaakt. 
Daar kwam nog bij dat Flipse niet langer een vermenging wilde van de ‘harde 
kern’-asocialen met sociaal zwakke gezinnen. Dat zou vooral slecht zijn voor de 
kinderen uit de sociaal zwakkere gezinnen, die dan beïnvloed werden door de 
kinderen uit de asociale gezinnen. Hij had op Asterdorp gezien hoe dat mis liep: 
‘De practijk wijst uit, dat zij geen omgang hebben met andere kinderen uit nor-
male gezinnen. Op school zitten ze bij elkaar, op straat spelen ze met elkaar, zij 
groeien op als onmaatschappelijk en het moeten al heel sterke naturen zijn, als 
zij zich boven het milieu zullen uitwerken. Dezen komen dan ook maar spora-
disch voor.’ Al met al concludeerde Flipse dat Zeeburgerdorp volstond voor de 
opvang van asocialen. Asterdorp kon dan worden verbouwd tot een gewone 
woonwijk. Hij had bij het ministerie al gepolst hoe zij daar aankeken tegenover 
financiële steun voor een ingrijpende verbouwing. De wethouder kon gerust 
zijn: de helft van de kosten zou het Rijk voor zijn rekening nemen. Tuintjes zou-
den er komen, forse openingen in de muur, schuine daken met vrolijke rode 
dakpannen, winkeltjes ook, al die tussenmuren achter de woningen moesten 
natuurlijk ook weg en verder had Flipse al een nieuwe naam in gedachte. 
Tuindorp Tolhuis, dat leek hem wel wat. De gemiddelde huur zou omhoog gaan 
van f. 3,30 naar f. 4,20 per week, dat was fors voor een woning op een industrie-
terrein maar het leek hem realistisch. De jaarlijkse kosten voor de gemeente zou-
den op deze manier worden teruggebracht van f. 35.700 naar f. 19.400. 
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Uiteraard zou het vochtprobleem nu ook echt worden aangepakt. Er was een 
drainagesysteem bedacht met afwatering in het Buiksloterkanaal. 

Het plan had louter voordelen. Des te frustrerender was het voor Flipse dat 
hij geen toestemming kreeg. Ambtenaren op het ministerie zetten hem in de 
wachtstand en zijn nieuwe wethouder gaf geen antwoord. Die stuurde hem in 
plaats daarvan een paar vragen, een eerste kennismaking voor de Woningdienst 
met de agenda van de bezetter. ‘Hierbij verzoek ik U mij – liefst eenigszins spoe-
dig – te willen mededeelen: a) het aantal Joodsche gezinnen, thans wonende in 
een gemeentewoning; b) het aantal Joodsche gezinnen, bewonende een garan-
tie-woning van een woningbouwvereeniging; c) het percentage Joodsche gezin-
nen van het totaal der gezinnen, wonende in woningen sub a) en b).’266 Flipse 
schoof deze vragen door naar Rikkert, de man van de cijfers immers, maar die 
trok direct een streep. Hier werkte hij niet aan mee. Flipse op zijn beurt probeer-
de de beantwoording te vertragen, wees erop dat het veel uitzoekwerk was, dat 
hiervoor extra ambtenaren moesten worden ingeschakeld en dat hier zeker 
1500 gulden mee gemoeid was. De tactiek werkte maar even. De wethouder 
regelde het geld 267 en zeven maanden later lagen de cijfers op het stadhuis.  

1941 was het jaar waarin de Woningdienst geleidelijk werd ingeschakeld in 
de Jodenvervolging. Het registeren van Joodse bewoners was een eerste stap. 
1941 was ook het jaar waarin de man stierf die zich niet liet leiden door voor-
schriften maar rücksichtslos door idealen: Arie Keppler. Sinds zijn gedwongen 
vertrek had hij zich min of meer opgesloten in zijn woning aan de Stadionweg. 
Eén keertje nog, in 1939, was hij afgereisd naar een conferentie in Maastricht 
waar zijn vriend Bakker Schut sprak over gezondheidszorg en stedenbouw. 
Kepplers ziekte en zijn wrok zaten hem in de weg. Daarnaast brak hem op dat hij 
buiten zijn werk niets had. Er was maar één Arie Keppler en die was volkomen 
vergroeid met zijn werk. Vanaf zijn studietijd was hij volop bezig geweest met 
volkshuisvesting, overdag als ambtenaar, ’s avonds als bestuurder van woning-
bouwverenigingen, in de weekenden als adviseur van Wibaut en als bezoeker 
van congressen, in zijn overige avonden als docent Volkshuisvesting en 
Stedenbouw op de Volksuniversiteit en lid van comités voor volkshuisvesting, 
in zijn vakanties als schrijver van talloze brochures over volkshuisvesting, en als 
hij tijd over had las hij Duitse en Engelse boeken over volkshuisvesting. Op zijn 
directiekamer had hij zelfs een klein bibliotheekje aangelegd waarin hij alle be-
langrijke boeken op dit terrein vanaf 1900 had verzameld. Een mooi biblio-
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theekje dat hij had achtergelaten voor Flipse.268 
Ook zijn brieven werden spaarzaam. In 1937 of 1938 deed hij aan een oude 

vriend een veelzeggende ontboezeming.269 Het onderwerp was, inderdaad, de 
verbetering van de volkshuisvesting. ‘Zoodra men met dat vraagstuk in aanra-
king komt, laat dit iemand niet meer los. Wat Pierson, Goeman Borgesius en 
Cort van der Linden hebben gedaan, mogen wij nimmer vergeten. Mijn leer-
meester Pekelharing in Delft bracht dat reeds in 1901 en 1902 ons aan het ver-
stand. Ik heb getracht in hun geest te werken. Mijn werk had beter tactvoller 
kunnen zijn.’ Met zijn studievriend en Haagse evenknie Pieter Bakker Schut 
heeft Keppler nog lang gecorrespondeerd. Vlak voor Kerstmis 1940 ontving hij 
een laatste brief van hem. Bakker Schut verontschuldigde zich dat hij het te druk 
om langs te komen. Hij hoopte in januari even ‘over te wippen.’ ‘De geschiede-
nis herhaalt zich,’ schreef Bakker Schut, ‘ik zit nu te pennen aan een rapport om 
te betoogen dat we een woningnood-periode krijgen, die minstens even erg is 
als 1918-1921 en dat er dus maar gebouwd moet worden. Of ’t veel zal uitwer-
ken betwijfel ik. En daarvoor hebben we nu dertig jaar gezwoegd!’. Op 3 april 
1941 overleed Arie Keppler, 64 jaar oud.270 

Ook zijn tegenspeler Monne de Miranda, de man wiens naam niet genoemd 
mocht worden in huize Keppler,271 kende eind jaren dertig een zware periode. In 
1939 kwam er een abrupt einde aan zijn wethouderschap door een felle hetze in 
De Telegraaf.272 Hij werd beschuldigd van corruptie, zou met erfpachtcontracten 
hebben gesjoemeld. Weken achtereen trok de krant alle registers open. 
Onverwacht stortte De Miranda compleet in. Hij schreef een suïcidale brief273 
die zijn dochter Flora deed ingrijpen: De Miranda werd opgenomen in een psy-
chiatrische kliniek in Gelderland. Het zou maanden  duren voor hij weer bij zin-
nen was. Intussen onderzocht een commissie van de gemeenteraad de 
beschuldigingen. Het eindrapport was duidelijk: De Miranda trof geen blaam. Er 
was misschien ambtelijk slordig gehandeld maar van corruptie was zeker geen 
sprake. De S.D.A.P. reageerde op de hele affaire met de lompe lef waar politieke 
partijen wel vaker last van hebben als iemand op zijn rug ligt. Ze gaven hem na 
zijn genezing een trap na. Terugkomen in de politiek was uitgesloten. 

Het feit dat De Miranda zo weinig vrienden in de politiek had, hing vermoe-
delijke samen met het feit dat hij buiten de politiek zoveel vijanden had. Anders 
dan Wibaut of andere politici, wist hij bij groepen Amsterdammers aversie en 
ook agressie op te wekken. Het meest pijnlijke voorbeeld van die agressie was 
wel de aanslag op zijn woning in mei 1934. Twee avonden achter elkaar werd 
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zijn huis beschoten, de schade bleef beperkt tot gebroken ramen maar de schrik 
was enorm. Geen wonder want de kogels lagen in de kinderkamer.274 Zelf dacht 
hij aan antisemitisme als motief275 maar het lijkt aannemelijker dat de (nooit ge-
vonden) dader een combinatie van motieven had. Voor grote groepen arbeiders 
was De Miranda immers een verrader, een-van-ons die over was gelopen naar de 
elite. En andersom werd hij binnen de bestuurlijke elite van Amsterdam met de 
nek aangekeken. Een diamantbewerker met een grote bek, daar hadden ze het in 
de hogere kringen niet zo op. 

Naast deze standenkwestie had De Miranda ook twee onderwerpen in zijn 
portefeuille die veel kwaad bloed zetten. Ten eerste het creëren van werk voor de 
tienduizenden werklozen in deze crisisjaren. Veel werklozen die verplicht wer-
den om jarenlang mee te scheppen bij de aanleg van het Amsterdamse Bos, na-
men dat De Miranda bijna persoonlijk kwalijk. Ten tweede propageerde hij een 
socialistische levensmiddelenpolitiek: gemeentewinkels moesten de prijs van 
melk, vis en brood naar beneden duwen. Het spreekt voor zich dat hij daarmee 
de klassieke middenstand tegen zich in het harnas joeg. 

In 1940 herpakte De Miranda zich weer en zette zich aan het schrijven. Hij 
schreef een verweerschrift tegen alle aantijgingen die hem zijn positie in de 
S.D.A.P. hadden gekost (‘Pro Domo’ getiteld) en was ook druk doende met een 
boek over de geschiedenis van de sociaaldemocratische politiek in Amsterdam. 
Dat werk werd bruut onderbroken. Juli 1942 werd hij thuis door agenten van de 
Duitse Sicherheitsdienst gearresteerd. Hij had gereisd en dat was hem, als Jood, 
niet toegestaan. Na enkele maanden detentie in Amsterdam werd hij eind okto-
ber overgebracht naar kamp Amersfoort. Hij werd ingedeeld in het 
Judenkommando, een groep gedetineerde Joden die zwaar lichamelijk werk 
moesten verrichten. Daar is hij door de Duitsers – als een prooidier – overgedra-
gen aan enkele Nederlandse gevangenen die de Duitsers bijstonden. Deze voor-
malige verzetsstrijders bleken het  specifiek op De Miranda te hebben gemunt: 
in tien dagen sloegen ze hem dood.276 Wederom is er nooit uitsluitsel gekomen 
over de precieze motieven, al lijkt het duidelijk dat klassenhaat een belangrijke 
rol speelde. Een getuige verklaarde na de oorlog dat een van de Nederlandse da-
ders uitriep: ‘Hij heeft de arbeiders altijd aangevoerd; nu zullen we hem eens 
aanvoeren.’277 Een medegevangene vertelde vijf jaar later: ‘Ik weet dat er stem-
ming in het kamp bestond voor den komst van De Miranda. Ieder transport dat 
binnenkwam werd er door de medegevangenen gevraagd of De Miranda er bij 
was. Een en ander vond zijn oorzaak dat de Amsterdamsche medegevangenen 
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op De Miranda gebrand waren, zulks naar aanleiding van zijn beleid toen hij 
wethouder van Amsterdam was.’278 

De Miranda stierf op 3 november 1942, 67 jaar oud.279 

Eerder dat jaar, op 25 februari, werden de verbouwingsplannen voor 
Asterdorp wederom doorkruist door de bezetter. Het dorp moest nu tijdelijk 
gaan dienen om ‘nader te bepalen gezinnen’ onder te brengen, de eerdere afkeu-
ring van het dorp als woonwijk deed niet meer ter zake.280 Boven het con-
cept-besluit uit maart 1942 stond het minder omfloerst: ‘Inrichten 
woningcomplex aan den Blauwe Distelweg (voormalig Asterdorp) voor huis-
vesting van Joodsche gezinnen.’ De Duitsers hadden hun oog op Asterdorp la-
ten vallen om logistieke redenen. Zij wilden als eersten de Duitse Joden die vóór 
de oorlog naar Nederland waren gevlucht, concentreren, bij voorkeur in kamp 
Westerbork. Dat sloot immers aan bij bestaand beleid. In het barakkenkamp bij 
Westerbork had de Nederlandse regering namelijk al circa 750 Duitse Joden ge-
huisvest. De Duitsers besloten het kamp nu fors uit te breiden en te omheinen. 
Maar dan nog was de capaciteit in het voorjaar van 1942 te beperkt. Zolang 
Westerbork niet kon functioneren als doorgangskamp (de eerste transporten 
naar de vernietigingskampen in Polen zouden pas in juli 1942 plaatsvinden) 
was Asterdorp een nuttige aanvulling, een overloop.281 Voor Flipse ontstond nu 
een probleem dat hij aan zijn wethouder voorlegde. Asterdorp was volgens de 
rijksregels gebouwd voor arme gezinnen en nu moest hij daar Duits-Joodse ge-
zinnen plaatsen waarvan hij de inkomsten niet kon controleren. ‘De welstand 
der Joodsche gezinnen, die in het Asterdorp gehuisvest zullen worden, is nog 
niet bekend, evenmin als de huur, welke deze gezinnen zullen kunnen of moe-
ten betalen.’282 Zal het ministerie straks nog wel de jaarlijkse rijksbijdrage van f. 
4.900 betalen? Dat was de centrale vraag. Hij stuurde zijn adjudant ir. Van 
Marlen op de Duitse autoriteiten af om de dreiging van scheefwonen af te wen-
den. Van Marlen schreef op 24 april283 aan Wörlein (de ondergeschikte van Aus 
der Fünten,284 tevens de man die alle zaken met de Woningdienst regelde) dat 
hij er niets voor voelde om de gewone huur van gemiddeld f. 3,30 te vragen. Dan 
bleef er zo’n 40 duizend gulden schuld over voor Rijk en gemeente, berekende 
Van Marlen. Beter was het de woningen in Asterdorp geheel kostendekkend te 
verhuren (f. 7,35 gemiddeld) of een marktconforme huur te vragen (f. 4,20 ge-
middeld). Dat laatste had zijn voorkeur. Tot verbazing van Van Marlen deed het 
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er Wörlein niet toe. Hij liet Van Marlen al snel weten dat hij ‘de vaststelling van 
de huurprijzen aan de Woningdienst wenscht over te laten.’285

Begin mei waren de meeste woningen weer klaar voor verhuur. De 
Woningdienst had ze minimaal opgelapt, ze waren teruggebracht tot de staat 
waarin ze verkeerden toen de Rotterdamse evacués waren vertrokken. Op 7 mei 
leidde Van Marlen een delegatie van de Joodse Raad286 rond. Wat vonden zij van 
Asterdorp? De leden van de Raad uitten in het verslag van het bezoek ernstige 
zorgen over het wonen in dat dorp. De poort zou worden afgesloten met een 
hek, zo voorspelde Van Marlen, en de Joodse Raad vroeg zich af hoe het dan 
moest met de boodschappen en met de huur? De Raad bepleitte een open dorp: 
‘Is de onderbrenging eenvoudig een verhuring aan ge-evacueerden, en mogen 
deze menschen het dorp verlaten om hun dagelijkschen werkzaamheden te vol-
brengen, dan is onderbrenging niet funest.’ Bovendien konden de bewoners dan 
zelf de huur betalen, een optie die de Joodse Raad verkoos. Al snel zou blijken 
dat er van een hek en een afsluiting geen sprake zou zijn, de bewoners konden de 
woningen gewoon huren. 

Flipse stelde nu voor om de huren met zo’n 25% tot 30% te verhogen: wo-
ningen met een huur van f. 3,50 deden voortaan f. 4,60 per week, f. 3,- werd f. 
3,75.287 Het clubgebouw, het badhuis en het washuis, de algemene ruimten dus 
die voorheen uit de huren van de woningen werden betaald, moest de Joodse 
Raad voortaan huren voor f. 1.800,- per jaar. Dat vond Flipse logisch want de 
Joodse Raad was ‘belast met het onderbrengen van deze gezinnen.’288 Er was nog 
één probleem: er gold een algeheel  verbod op huurverhogingen. Alle huren wa-
ren door het ministerie bevroren op het niveau van 10 mei 1940. ‘In verband 
met de gewijzigde bestemming van het complex’ werd voor Asterdorp een uit-
zondering gemaakt. Alleen de afdeling financiën op het stadhuis protesteerde 
nog even. ‘Het wil mij voorkomen dat het gewenscht is zekerheid te verkrijgen 
omtrent de vraag of het Rijk ook bij deze wijze van verhuring zijn gebruikelijke 
bijdrage blijft betalen.’ Uiteindelijk gaf de hoogste Haagse ambtenaar, secreta-
ris-generaal Frederiks hiervoor het groene licht. 

Eind mei 1942 arriveerden de eerste Duitse Joden (volgens de Duitsers wa-
ren dat statenloze Joden). Binnen enkele maanden was het dorp voor driekwart 
vol. Veel van deze gezinnen woonden voordien op kamers en hadden nauwe-
lijks meubels. De Joodse Raad voorzag de armsten van huisraad. De nieuwe 
huurders werden door de Woningdienst als gewone huurders behandeld. De 
borg van f. 10,- werd geïnd, klachten werden verholpen, ze werden erop gewe-
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zen dat jongetjes en meisjes aparte slaapkamers moesten hebben, de huur werd 
elke week opgehaald. Eind 1942 waren de meesten van de 154 Duitse Joden 
weer vertrokken uit Asterdorp, merendeels naar Westerbork. Hun plaatsen, en 
ook de nog niet verhuurde woningen, werden vanaf januari 1943 ingenomen 
door een andere groep Joden, vooral uit Amsterdam afkomstig. Het betrof 150 
Joden die verbonden waren aan de Joodse Raad. Zij waren allemaal tijdelijk vrij-
gesteld van deportatie. 

Simon Waterman was een van die bewoners. In februari 1943 belandde hij, 
twaalf jaar oud, met zijn ouders op Asterdorp 58. ‘We zijn van de Rijnstraat naar 
Asterdorp verhuisd. Er waren een paar winkeltjes, een slager, een groenteboer, 
een levensmiddelenwinkel. We speelden op straat. Ik was vooral vaak bij mijn 
buurmeisje, Rosa Vorsänger heette ze. Boven de poort was een klaslokaaltje, 
daar ging ik naar school. Dat lokaaltje werd voor van alles gebruikt. Onder meer 
voor mijn kerkelijke meerderjarigheid, als je dertien werd moest je bar mitswa 
doen. Er was een Duitse rabbijn in het dorp die dat heeft geleid. Het hele dorp 
was toen uitgelopen, ik kreeg allemaal kleine kadootjes van iedereen. Het was 
maart 1943, ik was misschien wel een van de laatste jongens in Amsterdam die 
bar mitswa werd! De zoon van de rabbijn vond het niets omdat wij niet ortho-
dox waren, die noemde ons spekjoden. Toen heb ik hem gepakt, we rolden in 
onze nette kleren over de straat. Ik was nogal vechtlustig, geloof ik. ’s Avonds 
keken we naar de luchtaanvallen. Zoeklichten, vuurwerk, interessant vond ik 
dat. Mijn moeder vond dat erg vervelend, dan stonden mijn vader en ik in de 
deuropening te kijken naar de lucht. Mijn moeder zei een keer: vanavond blijven 
jullie binnen. Dat deden we en toen kwam er een geweldige klap, een granaat-
scherf stak in de deur. Precies op de plek waar ik anders gestaan had. 

Het ‘weghalen’ gebeurde altijd ‘s nachts. De familie Vorsänger was ook plot-
seling weg. Ik ging ’s ochtends dat meiske halen, keek naar binnen, zag dat de 
borden op tafel stonden, voedsel er nog op. Kennelijk waren ze in het donker 
weggehaald. Geruisloos. Zij heetten Vorsänger, met een V dus. En wij waren de 
W. Toen dat gezin was verdwenen, wisten wij dat we pleite moesten. Maar hoe 
we nou weg zijn gegaan… ? We kwamen op de Ranonkelkade terecht bij een 
ex-medewerker van mijn vader, die heeft ons veertien dagen gehuisvest en van 
daaruit ben ik naar een onderduikadres in Limburg vertrokken. Ik ben nooit 
meer terug geweest op Asterdorp en dat wil ik ook niet. Dan kan ik niet. 
Asterdorp betekent dat ik me anders ging voelen dan andere mensen. Daarvoor 
was ik natuurlijk ook Joods maar niet anders. Daar wel.’



138

Asterdorp werd niet permanent bewaakt maar was wel omgeven door Duitse 
soldaten en afweergeschut. Aan de overzijde van het kanaal dat langs de 
Distelweg liep, lagen de Fokker-fabrieken, een favoriet doelwit voor Engelse 
bommenwerpers. Begin 1943 gebruikte Rikkert (het hoofd van de afdeling sta-
tistiek die ervoor paste om zijn statistische kennis in te zetten bij het vervolgen 
van Joden) zijn hiërarchische positie voor verzetsdoeleinden. Hij beval Nico 
Swaager, de fotograaf in dienst van de Woningdienst, om foto’s te maken van de 
Fokker-fabrieken, de omgeving, de camouflage. Swaager sputterde nog tegen 
maar Rikkert duldde geen tegenspraak van zijn ondergeschikte. Swaager moest 
niet bang zijn. Als dienstfotograaf riep hij geen verdenkingen op wanneer hij 
foto’s maakte van de buitenzijde van Asterdorp, dat had hij immers al zo vaak 
gedaan. Hij hoefde alleen maar zijn camera af en toe de andere kant op te richten. 
Rikkert, zelf een verdienstelijk amateurfotograaf, speelde de foto’s via het verzet 
door aan de Engelsen. Na enkele mislukte pogingen werden de Fokker-fabrieken 
in juli 1943 succesvol gebombardeerd. Oktober 1943 werd Rikkert gearresteerd 
door de Sichterheitspolizei. Niet vanwege zijn gesmokkelde foto’s, wel omdat 
hij bij een controle in het bezit bleek van een wapen en verzetskrantjes. Hij werd 
afgevoerd naar kamp Vught. In juni 1945 is hij door de Amerikanen bevrijd uit 
een gevangenis in Duisburg. 

In Asterdorp werd het begin mei 1943 stiller en stiller. Steeds meer gezinnen 
slaagden erin onder te duiken, anderen werden afgevoerd naar Westerbork of 
verplicht te verhuizen naar de Transvaalbuurt, die andere wijk vol gemeentewo-
ningen waar Joden geconcentreerd werden. Eind mei 1943 meldde Wörlein aan 
de gemeente dat Asterdorp weer vrij werd gegeven. Hij had het dorp niet meer 
nodig.289 

In de Transvaalbuurt bezat de Woningdienst circa 1800 woningen, inclusief 
het voormalige bezit van de Joodse woningbouwvereniging Handwerkers 
Vriendenkring. De zeshonderd woningen van deze corporatie waren in het be-
gin van de oorlog al overgedragen aan Woningdienst. In de loop van 1942 had-
den de Duitsers de hele Transvaalbuurt aangewezen als concentratiewijk voor 
Joden. Een soort getto, zij het dat deze wijk, net als de oude Jodenbuurt, 
Asterdorp en de Rivierenbuurt, niet permanent was afgesloten van de rest van 
de stad. Wel was de Transvaalbuurt een makkelijk te isoleren wijk (dat deden de 
Duitsers ook bij razzia’s) en bovendien: er woonden al heel veel Joodse gezin-
nen. Telkens als een woning leeg kwam, moest deze worden verhuurd aan een 
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Joods gezin dat de Duitsers aanwezen. Het vraagstuk dat zich in het klein in 
Asterdorp afspeelde, lag nu in hoofdletters op tafel bij de Woningdienst. Bijna 
tweeduizend woningen in de Transvaalbuurt moesten aan Joden worden ver-
huurd; hoe verhield zich dat tot de regels? Die aangewezen gezinnen zouden ‘bij 
toetsing aan de tot nu toe geldende normen uit hoofde van hun inkomen’290 
misschien niet voor een gemeentewoning in de Transvaalbuurt in aanmerking 
komen. Ofwel: er zouden Joden met een te hoog inkomen tussen kunnen zitten. 
Scheefwonende Joden dus. En dat zou moeilijkheden geven ‘bij het declareeren 
van de Rijksbijdrage.’291 De zorgen van de Woningdienst waren onterecht. Alle 
Joden waren namelijk eerder in 1942 reeds  gedwongen hun geld en bezittingen 
(op f. 250,- na) in te leveren bij de bank Lippmann, Rosenthal & Co. Dat geroof-
de geld gebruikten de Duitse bezetter èn de Nederlandse overheid vervolgens 
om de kosten van de vervolging te betalen. 

Flipse wist dat niet - of wilde dat niet weten - en stuurde wederom Van 
Marlen op pad met de opdracht het probleem rond de declaratie van de rijksbij-
drage op te lossen. Wörlein sloeg Van Marlen nu over. Daar hoefde hij immers 
niet op te rekenen, die vond dat intern geneuzel. Hij legde het dilemma van de 
scheefwonende Joden direct voor aan secretaris-generaal Frederiks van 
Binnenlandse Zaken, bij gebrek aan regering was dat de hoogste in rang in Den 
Haag. Opgelucht kon Flipse een paar dagen later aan zijn wethouder melden dat 
de lucht was geklaard. Van Marlen had namelijk de Asterdorpvariant van stal 
gehaald: ‘Overeengekomen werd de commercieele huur of zoo deze te hoog zou 
zijn, de markthuur te vragen van de gezinnen, die aangewezen zullen worden 
voor de gemeentewoningen.’292 De huren in de Transvaalbuurt werden nu over 
een brede linie naar het niveau van markthuren en soms zelfs commerciële hu-
ren getild. Dat zou de kans op scheefwonen aanmerkelijk verkleinen. Plus 20%, 
plus 25% plus 30%, de huurverhogingen varieerden. In een terugblik op de acti-
viteiten van de Joodse Raad schreven voormalige medewerkers van die organi-
satie na de oorlog: ‘Er deed zich een bijkomstig verschijnsel voor, en wel een 
enorme prijsstijging van woninghuur.’293 

Toen in het najaar van 1943 de getto-periode ten einde liep – op de onderdui-
kers na waren alle Joden uit Amsterdam verdwenen - deed zich een omgekeerd 
probleem voor: de huren waren nu te hoog voor de oorspronkelijke doelgroep 
van arme arbeiders. De gedwongen verhuring aan Joden was voorbij, de 
Woningdienst was weer baas over het eigen bezit, het zou van logica getuigen de 
huren weer te verlagen. Flipse vroeg aan zijn wethouder echter toestemming om 



140

de verhoogde huren ‘ook voor ariërs’ te mogen handhaven. De woningmarkt liet 
dat toe want er was weinig vraag naar goedkope woningen.294 Enkele maanden 
later stuurde Flipse de lijsten met de verhoogde huren naar het ministerie. 
‘Betreffende commercieele huren gemeentewoningen’ stond boven het ant-
woord van secretaris-generaal Frederiks. De inhoud van de brief was nauwelijks 
langer: ‘Met de vermelde huren kan ik mij vereenigen.’295

Tot ongeveer het jaar 2000 waren de huren van gemeentewoningen waar 
destijds Joden gedwongen naar toe verhuisden, een slag hoger dan van vergelijk-
bare woningen elders in de buurt.296 Het was een financieel naschokje uit de oor-
log, een langetermijneffect van de gemeentelijke angst voor scheefwonen. Die 
angst zat diep, anders valt het optreden van Flipse niet te verklaren. Waarom liet 
hij Joodse gezinnen, waarvan hij wist dat deze vervolgd werden, vernederd en 
opgejaagd, naar Duitsland gestuurd en wie weet wat er verder nog met ze zou 
gebeuren, waarom liet hij hen een extra hoge huur betalen in Asterdorp en de 
Transvaalbuurt? 

Niet omdat de Duitsers hier op aandrongen. Het interesseerde de bezetter 
niets. 

Niet omdat antisemitisme binnen het ambtelijk apparaat de boventoon voer-
de. Daar is – zeker bij de beslissers Flipse en Van Marlen – geen spoor van te be-
kennen. Was het dan omdat de regels het zo voorschreven? Ook niet. Formeel 
had de Woningdienst het risico kunnen nemen de rijksbijdragen mis te lopen. 
Dat zou een legitieme keuze zijn geweest. Alleen kwam die gedachte bij geen 
enkele ambtenaar op. Nu is dat misschien verrassend, toen dat was dat verklaar-
baar. Het was letterlijk ondenkbaar dat ambtenaren van de Woningdienst, de-
cennia lang getraind in het binnenhalen van bijdragen van het Rijk, en 
daarbovenop nog eens geschoold in het categoriseren van bewoners, bewust af 
zouden zien van die bijdrage. 

Maar was er dan geen moreel kompas bij de betrokken ambtenaren zelf, zoals 
bij Rikkert die een streep trok? 

Rikkert was een uitzondering. Flipse was de regel. 
Tegelijk toonde Flipse wel degelijk morele betrokkenheid bij de positie waarin 

Joden verkeerden. Dat uitte zich in empathie jegens Joodse huurders in de knel. 
Een huurster in Noord die last had van een Duitse soldaat, een slager in Betondorp 
die financieel knel zat toen hij zijn winkel niet meer mocht uitbaten: Flipse stond 
ze bij met praktische oplossingen. Maar zodra het om ‘de Joden’ als anonieme 
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groep ging, was er geen empathie, geen antipathie of sympathie. Dan heerste de 
apathie. Flipse en Van Marlen stonden niet alleen in hun apathie tegenover de 
groep en hun empathie jegens het individu. Vele ambtenaren hebben een Joodse 
bekende geholpen, weinigen de talloos onbekenden. Het was de standaardinstel-
ling van de ambtenaren van de gemeente Amsterdam in de oorlog. 

Een treffend voorbeeld van deze tegenstrijdige houding laat de ambitieuze, 
intelligente mr. P.J. Mijksenaar zien. Als hoofd van het Gemeentelijke Bureau 
voor Inkwartiering regelde hij ook de verplichte verhuizingen van Joodse gezin-
nen naar de Transvaalbuurt. Door de trage betalingen aan de verhuisfirma’s 
stokte dit proces. Het administratieve systeem dat de Duitsers hiervoor hadden 
bedacht was niet handig, zo ontdekte hij. Ongevraagd ontwikkelde hij – met 
succes – een beter procedé. ‘Het zou inderdaad van waarde zijn, indien hier een 
oplossing werd gevonden, daar verschillende verhuisfirma’s min of meer weige-
rachtig worden om verhuisopdrachten van Joodsche families te aanvaarden, 
hetgeen moeilijkheden berokkent bij de uitvoering van ontruimingsopdrach-
ten.’ 297 Hij zette zijn slimheid in om het proces van concentratie – een belangrij-
ke schakel in de Jodenvervolging – te versnellen. Niet omdat hij iets tegen Joden 
had. Integendeel, hij heeft zelfs enkele Joden helpen onderduiken.298  

Het was geen vooropgezet doel maar deze apathische houding pakte profijte-
lijk uit voor de kas van de gemeente Amsterdam. De exploitatie van de gemeen-
tewoningen in de Jodengetto’s Asterdorp en Transvaalbuurt bleek een bron van 
extra inkomsten. De bezettingsgraad van Asterdorp was een pluspunt, de borg 
van al die gedwongen verhuringen aan Joden in beide wijken kon de 
Woningdienst niet meer terug betalen en de hogere huurinkomsten - mét be-
houd van de rijksbijdragen - waren ook een meevaller. Daar staat tegenover dat 
de Woningdienst ook kosten moest maken in verband met de verplichte verhu-
ring van woningen aan Joodse gezinnen die de Duitsers aanwezen. Vooral parti-
culiere verhuurders hadden schade door huurderving en daar draaide de 
Woningdienst voor op. Secretaris-generaal Frederiks van het ministerie van 
Binnenlandse Zaken gaf Amsterdam de gelegenheid deze kosten bij hem te de-
clareren. ‘Onkosten van gemeenten terzake van het op transport stellen van 
Joden,’ zo begon de brief die hij op 22 oktober 1943 aan Amsterdam stuurde. 
Hij vroeg om een opgave van: ‘a) de zuivere transportkosten van afgevoerde 
Joden; b) de kosten van bewaring, opslag en bewaking van door Joden achterge-
laten inventarissen; c) de kosten van ontruiming van door Joden bij hun afvoe-
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ring achtergelaten woningen. Verdere specificatie wordt niet verlangd.’299 Drie 
weken later had Flipse zijn deel van de declaratie klaar: voor Asterdorp f. 14.600, 
voor huurderving f. 161.000 en voor herstelkosten f. 280.000.300 Totaal  f. 
455.600.301 

Parallel aan deze opgave stuurde Flipse ook declaraties voor huurderving naar 
de bank Lippmann, Rosenthal & Co.302 Een onbekend aantal keren declareerde 
hij per maand ruim f. 3.000 voor huurderving als gevolg van de exploitatie van 
de getto’s. De Woningdienst had de smaak van declareren te pakken. Toen in 
juni 1944 Frederiks aan alle gemeenten de mogelijkheid bood om ook de kosten 
van evacuaties van burgers als gevolg van militaire handelingen te declareren, 
bedachten de NSB-wethouders en Flipse dat je de Jodenvervolging daar eigen-
lijk ook wel onder kon begrijpen.303 Flipse stelde een factuur op van nog eens 
f. 244.255,14. Of al deze bedragen ook zijn betaald, is niet te achterhalen. Wel is 
zeker dat van de declaratie uit 1943 door Frederiks direct f. 86.506,52 is betaald, 
onder andere voor de herstelkosten van Asterdorp.

Dat geld is in ieder geval niet besteed aan Asterdorp. Eind mei 1943 was het 
dorp weer helemaal leeg. Toen juli 1943, bij het bombardement op de Fokker-
fabrieken, Asterdorp werd getroffen door een afzwaaier, was er enkel materiële 
schade. Flipse probeerde nog een verbouwing op gang te brengen maar daarvoor 
ontbrak het materiaal. Slopen, stelde hij voor aan de wethouder maar een amb-
tenaar van Bouw- en Woningtoezicht bestreed deze mening, wijzend op de wo-
ningnood. In een handgeschreven kattenbelletje deed hij verslag van zijn 
bevindingen: ‘Tot de helft van 1943 hebben zeer behoorlijke Joodsche gezinnen 
in Asterdorp gewoond die ik bezocht en constateerde dat de bewoning in gehee-
le gedeelten van het dorp goed mogelijk was. De Joodsche bewoners waren ook 
zonder klachten. Juli 1943 gaf schade. Het gaat er dus alleen om deze schade te 
herstellen en dan nog alleen aan die huizen die door de Jodenfamilies betrokken 
waren.’304 Niemand kreeg zijn zin: van zowel sloop als herstel kwam niets meer 
terecht in de oorlog. 

Wat wel doorging en tot begin 1944 eigenlijk nooit heeft stilgestaan, was het 
tijdelijk huisvesten van asociale gezinnen. Zonder Asterdorp uiteraard maar in 
Zeeburgerdorp ging de Woningdienst gewoon verder op de ooit door Keppler 
ingeslagen weg. Ook in de oorlog hield de opzichteresse de gezinsrapporten bij 
en Flipse ging samen met de wethouder regelmatig inspecteren of de vorderin-
gen bij bepaalde gezinnen een promotie tot een normale gemeentewoning toe-
lieten. Zo mocht mejuffrouw Sloterdijk (in de steek gelaten door haar man) op 
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10 januari 1944 verhuizen van Zeeburgerdorp 7 naar de Langkatstraat. Na haar 
vertrek kon Flipse echter de deur op slot doen; ze was de laatste. De Duitsers 
gingen het dorp namelijk slopen om er een militaire bestemming aan te kunnen 
geven, een mitrailleursnest werd er gevestigd, nodig voor de verdediging van de 
oostzijde van Amsterdam. 

Asterdorp lag er nu leeg en aangeschoten bij. In het dorp werden bouwmate-
rialen bewaard, schaarse spullen die dag en nacht bewaakt moesten worden. De 
misère in de rest van de stad was dieper en groter; heel Amsterdam hing in de 
touwen. In vijftien maanden tijd waren tachtigduizend Joden weggevoerd uit de 
stad. Buurten waren ontwricht, kinderen misten hun vriendjes en vriendinne-
tjes, buren balden machteloos de vuisten in hun broekzak. De Transvaalbuurt 
was uitgewoond, eind 1943 kende elk pand een of twee lege verdiepingen.  

De Woningdienst zag een andere stad. Op een vraag van een Rotterdamse 
collega antwoordde Flipse: ‘In hoofdzaak hebben deze omstandigheden t.a.v. 
den woningvoorraad gunstig gewerkt. Immers de belangrijkste factor in deze is 
het evacueren van de joodsche gezinnen geweest.’305

Niet iedereen zou dit het geijkte moment vinden om de opvang van ontoe-
laatbaren op de agenda te zetten. Maar Flipse zat anders in elkaar. Het stond op 
zijn lijstje dus moest hij er wat mee. Afspraak is afspraak. In 1937 had hij al een 
herziening van de aanpak aangekondigd. Toen sprak hij nog over ‘onfortuinlijke 
maatschappelijke schipbreukelingen.’ In het begin van oorlog had hij een andere 
toon aangeslagen toen hij een klein complex wilde handhaven om ‘deze wereld 
van degeneratie’ aan te pakken. En nu, oktober 1943, blies hij de discussie over 
het vraagstuk van de asocialen wederom nieuw leven in. En hoe. Ditmaal wilde 
hij ‘tot een definitieve oplossing van dat vraagstuk komen.’306 

De kordate termen die Flipse hier gebruikte vielen in vruchtbare aarde. Flipse 
voelde de tijdgeest en met name de bestuurlijke ambities van de NSB-
wethouders goed aan. Bij gebrek aan werkelijke macht werden deze bestuurders 
gekweld door een zucht naar daden. Wanneer nu de eigen ambtenaren, met de 
inzet en systematiek die de bezetter de afgelopen jaren ten toon had gespreid, 
deze groep eens aan kon pakken, dan zouden zij als bestuurders een nuttige bij-
drage aan het welzijn van de stad leveren. Misschien zouden ze dan ook wat 
waardering kunnen ontvangen in plaats van hoon.

Er werd direct een commissie ingesteld met daarin de directeuren van de re-
levante diensten. Voorzitter was de NSB-wethouder voor Sociale Zaken F.P. 
Guépin. In vergadering bijeen planden ze hun werkzaamheden. Eerst was het 
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zaak om het aantal asocialen te bepalen. Dan ging het erom deze te identificeren, 
te registreren om ze vervolgens in gebouwen en kampen te concentreren. Wat 
daarna gebeuren moest, dat wist de commissie nog niet. Eerst maar eens kijken 
hoeveel er waren. De heer R. de Wilde, directeur van het Bureau ter bestrijding 
van Maatschappelijke Misstanden, dacht aan 200 gezinnen, Flipse hield het nu 
op 800. Mevrouw J. Geijs van de Woningdienst (zij was opzichteresse op 
Zeeburgerdorp) riep zomaar 3000 en de wethouder maakte het af op 4000. 
Voor de opvang van kinderen uit die gezinnen moest ruimte komen. ‘De voor-
zitter constateert dat er dus meer kindertehuizen tot stand moeten komen. Er 
zijn Joodsche gebouwen leeg gekomen.’307 Staande de vergadering beklaagde 
mevrouw Geijs van de Woningdienst zich over het gebrek aan machtsmiddelen: 
‘Indien  de bewoners van het Zeeburgerdorp in een goede bui zijn, volgen ze wel 
de aanwijzingen op, maar later zeggen ze: doe het zelf maar. En dan moet men 
zich daarbij neerleggen. Wanneer een gezin bijv. konijnen in de huiskamer 
houdt (hetgeen gebeurd is), dan kan men, indien het gezin dit niet wil nalaten, 
niet anders dan de huur opzeggen.’308 Flipse had Geijs meegenomen als deskun-
dige maar de commissie stelde dit soort bespiegelingen niet op prijs. In zijn wel-
komstwoord had de wethouder al gewaarschuwd dat ‘bestuderen niet het 
voornaamste doel van de commissie moet zijn; we moeten zien dat we iets tot 
stand brengen.’ J.C. van Dam, directeur Sociale Zaken, voelde de sfeer goed aan. 
Hij stelde voor de asocialen naar werkkampen te sturen, een tip die had had ge-
kregen van zijn collega uit Rotterdam waar ze recent enige ervaring hadden op-
gedaan met deze werkwijze. In Drenthe, Overijssel en Friesland was nog plek 
genoeg in de werkverschaffingskampen: ‘Twee der bewakers beschikken over 
een politiehond. De arbeiders worden naar en van het werk gebracht onder ge-
leide der bewakers. Ook des nachts is er een wacht in hun verblijven en wordt er 
om de woonbarakken gepatrouilleerd. De werkzaamheden bestaan uit graaf- en 
kruiwerk voor de flinksten, terwijl de minder krachtigen touw draaien van cell-
ophane.’ Maar eerst, daar was de vergadering het over eens, moesten de asocia-
len worden geregistreerd. ‘Hoe komen we aan de namen?’ vroeg de wethouder. 
En wie gaat dat regelen? Flipse stelde zich gelijk kandidaat: hij kende een aantal 
gezinnen door burenruzies en dergelijke. Maar de wethouder stelde meer ver-
trouwen in Van Dam van Sociale Zaken, die kwam daadkrachtiger over dan 
Flipse. ‘De heer Van Dam zal gaarne over ieder geval een klein rapportje ontvan-
gen, zoodat hij kan classificeeren. In Rotterdam heeft men een kaart ontworpen; 
spreker zal daar eens inlichtingen over inwinnen.’
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November 1943 had Van Dam zijn kaart klaar. Het was de bedoeling dat aan 
alle gemeentelijke loketten ambtenaren deze kaart gingen invullen zodra ze een 
burger tegenover zich hadden waarbij ze een vermoeden van asocialiteit hadden. 
Na invulling van de kaart gaf de score aan of er daadwerkelijk sprake was van een 
asociaal. De handleiding was bijgeleverd: ‘Bij de invulling van rubriek H gelieve 
men zooveel mogelijk een der volgende kenmerken afgeleid van het levensge-
drag of de levensomstandigheden, te vermelden.

1. Bedelaar of bedelnegociant
2. Drankzuchtige,
3. Misdadiger,
4. Straatzanger of straatmuzikant,
5. Smokkelaar of zwarte handelaar,
6. Souteneur,
7. Verwaarloosd gezin,
8. Verwaarloosde woning,
9. Zwerver.
Het is verder gewenscht dat de graad der onmaatschappelijkheid wordt aan-

gegeven. Daartoe gelieve men in het daarvoor bestemde vakje het cijfer 1, 2, of 3 
te plaatsen:

1. voor verbetering vatbaar;
2. twijfelachtig;
3. onverbeterlijk.’
En zo waren er nog enkele rubrieken. De instellingen die de kaart voor com-

mentaar ontvingen waren enthousiast. Hoofdinspecteur Smit van de politie 
bestelde direct 200 kaarten. Flipse kon zich ‘volkomen met de indeeling, enz. 
vereenigen. Naar mijn globale schatting zijn er, gezien het aantal bij mijn dienst 
als ‘onmaatschappelijk’ bekend staande gezinnen, 6 à 700 kaarten noodig.’ De 
directeur van de G.G.D. twijfelde eerst even over de diagnostiek (‘onmaatschap-
pelijkheid is geen medische diagnose, zoodat de onmaatschappelijken bij mijn 
Dienst nergens als zoodanig zijn gerubriceerd’) en daarna over de omvang van 
de bestelling (‘Het is moeilijk te zeggen hoeveel kaarten ik noodig zal hebben’). 
De leider van het gemeentelijk Bureau tot bestrijding van Maatschappelijke 
Misstanden tot slot, de heer R. De Wilde, kon zich eveneens ‘geheel vereenigen’ 
met de kaart en de handleiding. 

Het schoot aanvankelijk niet op met het inleveren van bruikbare kaarten. 
Begin 1944 had de politie zes kaarten gereed, Bureau Maatschappelijke 
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Misstanden stuurde er dertig op, de Kinderrechter negen, de afdeling 
Werkverruiming van Sociale Zaken twee. In mei 1944 deed Flipse een forse duit 
in het zakje: 350 kaarten. Het waren ingekorte gezinsrapporten van ex-bewo-
ners van Asterdorp en Zeeburgerdorp. Begin 1945 lukte het  Van Dam het aan-
tal onmaatschappelijke gezinnen enorm op te voeren: hij verklaarde in één klap 
alle 3125 mensen asociaal die in 1944 voor extra hulp hadden aangeklopt bij de 
gemeente.309 In de hongerwinter stagneerde het ambtelijk apparaat, het ziekte-
verzuim liep op tot 35%, de commissie kwam niet meer bijeen en de kaarten 
werden langzaam bedekt door het stof. 

Na de bevrijding besloot het College van B&W de commissie op te heffen: 
‘Bestaat geen behoefte aan in het huidige bestel.’310


