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13. EPILOOG – WEG VAN 
ASTERDORP

Asterdorp was door de oorlogsschade onbewoonbaar geworden en bleef tot 
1947 een opslagplaats voor bouwmaterialen. Toen pas kwam er geld vrij om de 
oude plannen van Flipse uit te voeren: van Asterdorp een gewoon woonwijkje 
maken. Aan asocialen, of ‘onmaatschappelijken’ want dat werd na de oorlog de 
nieuwe naam, besteedde Flipse geen aandacht meer. Hij had direct na de bevrij-
ding andere prioriteiten. Als secretaris van het Instituut der Directeuren was hij 
druk bezig de zuivering van de ambtelijke organisatie tegen te houden. In een 
brief namens alle directeuren raadde hij Burgemeester & Wethouders aan om te 
stoppen met hun pogingen de ambtelijke organisatie te zuiveren. Flipse maakte 
zich zorgen over ‘de gevolgen daarvan op den goeden gang van zaken bij de 
diensten en bedrijven.’311 

Het oude leventje moest zijn loop weer krijgen. Dat was voor de uitvoerende 
afdelingen van de Woningdienst in 1944 al weer begonnen, dat oude leventje. 
Toen kreeg een klacht van de heer F. Avontuur, Transvaalstraat 42’, over het 
‘kloppen der kleden over de veranda’ weer alle aandacht.312 Net als het verzoek 
van de griffie van de provincie Zuid-Holland om inlichtingen ‘inzake de hier ter 
stede genomen maatregelen tot bestrijding der ontsierende antennes.’313

Eén man in het bijzonder was teleurgesteld over het feit dat de gemeente na 
de oorlog zo bruusk stopte met de aanpak van asocialen. Het was Van Dam, de 
directeur Sociale Zaken die in zijn eentje klaar stond om de asocialen over te 
brengen naar kampen; de namen en adressen van ruim 3000 kandidaten had hij 
paraat. Maar zo alleen stond Van Dam niet met zijn plannen. Als we uitzoomen 
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zien we dat zijn pleidooi voor het opsluiten van asocialen in kampen geen een-
mansactie was. Geen toevallige oprisping van een ambitieuze dienstdirecteur. 
Eerder en elders was het overbrengen van asocialen naar kampen al onderwerp 
van gesprek geweest en zelfs werk in uitvoering. Met het beëindigen van 
Asterdorp als ‘tijdelijk tehuis voor gezinnen’ was de drang om een groep achter-
blijvers te omcirkelen niet verdwenen. Die drang zou zelfs een grote vlucht ne-
men na de oorlog. 

Om de naoorlogse varianten van Asterdorp te kunnen plaatsen, moeten we 
eerst even terug naar 1937. In dat jaar was namelijk een omslag in het denken 
ingezet over de gewenste aanpak van het vraagstuk der asocialen. Op het congres 
van de Nederlandse Vereniging voor Geestelijke Volksgezondheid bespraken 
tientallen wetenschappers deze kwestie. Terwijl de praktijk stokte (Asterdorp 
liep op zijn laatste benen en de Haagse pendant was dat jaar opgeheven) werd er 
op theoretisch niveau wel voortgang geboekt. Een deel van de sprekers behoor-
de tot de eugenetici, een wetenschappelijke stroming die asocialiteit, net als vele 
andere aspecten van menselijk gedrag, als erfelijke eigenschap beschouwde. Zij 
bepleitten sterilisatie van asocialen of anders wel scheiding naar sexe. In de 
Verenigde Staten, Denemarken en Duitsland hadden de eugenetici voet aan de 
grond maar in Nederland verkondigden ze een minderheidsstandpunt.314 Recht 
tegenover deze aanhangers van de sociaal Darwinistische erfelijkheidsleer, 
stond de Amsterdamse psychiater A. Querido. Hij betoogde op het congres dat 
een gezin, als eenheid van verhoudingen, ziek kon worden. Dat kon door een 
verstandelijke beperking of een geestelijke stoornis van een van de gezinsleden 
maar ook door ellendige levensomstandigheden. Met zijn tienen wonen in een 
krot bijvoorbeeld, kon een gezin ziek maken. Dat had niets te maken met gene-
tisch materiaal. Hij was een paar jaar eerder, in 1932, tot deze conclusie geko-
men. In dat jaar had hij alle gezinnen van het Zeeburgerdorp tegen het licht 
gehouden. Querido  bracht een rapport uit waarbij hij met streepjes (psycho-
paat), kruisjes (toevallijder), plusjes (idioot), rondjes (normaal) en minnetjes 
(zwakzinnig) de gezinnen in een gecodeerd systeem plaatste. Vervolgens maak-
te hij een onderscheid tussen de gezinnen die waren ‘ontworteld’  door maat-
schappelijke omstandigheden, de twijfelgevallen en tenslotte de gezinnen waar 
sprake was een onomkeerbare lichamelijke en geestelijke ‘degeneratie.’ Querido 
noemde deze groepen respectievelijk de voorwaardelijk maatschappelijken, de 
voorwaardelijk onmaatschappelijken en de onvoorwaardelijk onmaatschappe-
lijken. Hij was er nog niet over uit hoe de zieke gezinnen vervolgens te genezen, 
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maar Asterdorp en Zeeburgerdorp waren in zijn ogen zeker niet het juiste medi-
cijn. Die aanpak vond hij halfwassen, te open. Hij speelde met de gedachte om 
asociale gezinnen onder dwang naar instellingen buiten de stad te brengen. 
Mannen zouden er moeten timmeren in een centrale werkplaats, vrouwen leren 
naaien en verstellen.315 Het bleef voorlopig bij hardop nadenken maar toen de 
oorlog uitbrak, ontstond er plots een nieuwe dynamiek. Dat bleek in Amsterdam 
waar Van Dam, overigens zonder hiernaar te verwijzen, de suggestie van 
Querido in de praktijk wilde brengen; dat bleek vooral in Rotterdam en in de 
hele kuststrook waar zonder theoretische aanloop honderden mensen vanwege 
‘onmaatschappelijkheid’ door rijksambtenaren in kampen werden gestopt, een 
praktijk waar Van Dam wel naar verwees.  

Wat was er gebeurd in die contreien? Het Rotterdamse verhaal, dat na de oor-
log de basis vormde van het rijksbeleid op het gebied van onmaatschappelijk-
heidsbestrijding, begon met het bombardement van 14 mei 1940. Ongeveer 85 
duizend mensen waren dakloos geworden en het Bureau Afvoer 
Burgerbevolking (BAB), een afdeling van het ministerie van Binnenlandse 
Zaken, had als taak de mensen te helpen die niet op eigen kracht al een tijdelijk 
onderkomen hadden geregeld. Omdat vooral de oude wijken in het centrum 
waren verwoest zaten tussen de daklozen relatief veel arbeidersgezinnen en 
werklozen. Het BAB bestempelde een deel van deze Rotterdammers als asociaal 
en kon of wilde ze om die reden niet onderbrengen bij gastgezinnen of gastvrije 
gemeenten. Zij maakten om die reden geen deel uit van de daklozen die tijdelijk 
in Asterdorp hebben gewoond. De groep werd in twee delen gesplitst: de alleen-
staanden (circa 400) en de gezinnen (bijna 200). Voor de gezinnen werd aan de 
rand van de stad een houten nooddorp gebouwd waar ze tot de bevrijding zou-
den blijven wonen.316 De alleenstaanden werden naar een loods in Hoek van 
Holland gebracht en daar, in Vluchtelingenkamp Hoek van Holland zoals het 
officieel heette, werd de Rotterdamse ambtenaar A. IJ. Diemers als directeur aan-
gesteld. Aan hem de taak de bewoning van dit kamp ordelijk te laten verlopen. 
Naast de loods was een politiepost waar hij desgewenst over kon beschikken en 
iets verderop stond een boerderij waar werk was. Diemers legde de lat hoog. Hij 
wilde met de inzet van orde en tucht deze losse groep mannen en vrouwen niet 
alleen in het gareel maar ook op een hoger plan brengen. Hij zag voor zichzelf 
een opvoedkundige taak weggelegd die hem naar eigen zeggen goed afging: ‘Er 
werd gewerkt en de stemming was best (…) Tucht en werk waren in een geslo-
ten gemeenschap niet alleen mogelijk, maar ook van groot opvoedende waarde 
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gebleken.’317 De gedreven opvoeder Diemers, de honderden asocialen, de loods, 
de politiepost, de boerderij: het waren allemaal puzzelstukjes die zomaar uit de 
lucht op hun plaats waren gevallen. Maar het beeld hield niet lang stand. In 1942 
hadden de Duitsers de loods nodig. Tot frustratie van Diemers werd het kamp 
opgeheven en vertrokken de bewoners met de noorderzon. De Duitsers hadden 
niet alleen dít stukje Hoek van Holland nodig, de hele kuststrook moest worden 
ontruimd in verband met de aanleg van verdedigingswerken. Een kleine volks-
verhuizing was het gevolg en wederom toog het BAB aan het werk. Net als twee 
jaar eerder zetten de rijksambtenaren de vermeende asocialen opzij. Dat deden 
ze soms op eigen intuïtie, soms op verzoek van de leverende gemeenten en bij 
grote gezinnen was het een standaardindicatie. Waar moesten al die gezinnen 
naar toe? Ditmaal viel hun oog op de vele leegstaande kampen waar vóór de oor-
log in het kader van de werkverschaffing werklozen naar toe waren gestuurd. 
Meerdere Asterdorpers, waaronder ook Mozes Viskoper, hadden in de jaren der-
tig nog verplicht in zo’n kamp gewerkt. Maar nu stonden ze leeg, een veertigtal 
kleine houten barakkenkampjes die vooral in het oosten van het land waren ge-
situeerd, merendeels in Drenthe. Tot zijn vreugde, hij zal het als een waardering 
voor zijn eerdere inspanningen hebben opgevat,  werd Diemers benoemd tot 
directeur van de Drentse kampen. Zodoende kreeg hij de kans zijn aanpak uit 
Hoek van Holland te continueren en dat deed hij met verve. Hij zorgde ervoor 
dat alle mannen in de omgeving aan het werk gingen, dat er toezicht kwam voor 
de vrouwen, en voor de oudere jeugd ontwierp hij kleine internaten, voor meis-
jes en jongens apart. Net als over zijn kamp in Hoek van Holland, was Diemers 
tevreden: ‘Gezinnen, los van het oude milieu in een nieuwe omgeving samen-
gebracht onder goede leiding, staan veel opener voor maatschappelijke maatre-
gelen.’318 De condities waaronder deze gezinnen woonden, waren aanmerkelijk 
schraler dan in Asterdorp: ze mochten niet ongevraagd het terrein verlaten, ’s 
avonds om tien uur deed de kampleiding centraal het licht uit, bewoners hadden 
geen eigen wc, vaak geen eigen stromend water, op 10% na moesten alle ver-
diensten worden ingeleverd. Achteraf valt vooral op dat er geen wettelijke basis 
was voor het onderbrengen van evacués in deze kampen. Er was eigenlijk geen 
enkele formele besluitvorming aan vooraf gegaan, net zomin als er een taakom-
schrijving lag voor Diemers. Toen mei 1945 heel Nederland bevrijd was, 
stroomden de kampen leeg. Opgelucht en blij haastten de bewoners zich terug 
naar hun eigen woning; ten tweede male bleef Diemers gefrustreerd achter.

Minder blij waren na de bevrijding de slachtoffers van het bombardement die 
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nog steeds in het houten nooddorp woonden.319 In de ogen van de Rotterdamse 
ambtenaren hadden ze in de hongerwinter het etiket ‘asociaal’ meer dan waarge-
maakt. Naarmate de situatie verslechterde hadden ze namelijk hun eigen huizen 
opgestookt. Twee, drie gezinnen trokken bij elkaar in en gebruikten de leegge-
komen huizen als brandhout, dat ze ook met bewoners uit de rijkere buurten 
ruilden voor etenswaren. ‘Diefstal van gemeente-eigendommen door onbe-
schaamde vernielingen,’ noteerde de politie.320 En een ijverige ambtenaar van de 
Rotterdamse Dienst van Sociale Zaken wilde de bewoners begin 1945 op grond 
van hun sloopactie direct overplaatsen naar de kampen in Drenthe. Maar daar 
wilde de BAB niet aan meewerken: ze hadden immers een dak boven hun hoofd 
en konden strikt genomen dus geen evacués worden genoemd… nog niet. 

Toen mei 1945 de Canadezen de restanten van dit nooddorp binnenreden, 
schrokken ze zo van de haveloze toestand dat ze – zonder overleg – de honder-
den bewoners overbrachten naar het Emigrantenhotel van de Holland-Amerika 
Lijn. Daar konden ze echter niet blijven. Wat nu? Al snel bedachten de 
Rotterdamse ambtenaren dat ze naar Drenthe konden, dit keer wel. Niets stond 
een enkele reis Drenthe immers nog in de weg: de houten kampen stonden weer 
leeg, Diemers popelde om nieuwe asocialen te ontvangen en nu waren ze wel 
officieel evacués. De Canadezen werd gevraagd het transport te regelen. En zo 
geschiedde. Op vrijdag 13 juli 1945 werd het hotel door soldaten omsingeld, 
acht Canadese vrachtwagens stonden klaar om de eerste 28 gezinnen naar 
Drenthe te transporteren en om zes uur in de ochtend was het zover. Het evacu-
atiebevel werd de slaperige meute voorgelezen: ‘Als gevolg van wanbewoning, 
voortspruitende uit onmaatschappelijke gedragingen, waardoor er in de 
Gemeente Rotterdam voor U en Uw gezin voor het oogenblik geen woonruim-
te beschikbaar is, wordt U gelast de Gemeente te verlaten, teneinde te worden 
ondergebracht in een kamp in de provincie Drenthe.’321 De maanden erna volg-
de nog twee transporten en in september 1945 waren veertig gezinnen overge-
bracht. De Rotterdamse Dienst Sociale Zaken heeft deze lijn doorgezet: in 
november 1946 zaten er 500 Rotterdammers in diverse kampen. 
‘Vooruitlopend op wettelijke voorschriften,’ erkende de directeur Sociale Zaken 
in een notitie genaamd ‘Opheffing van sociaal zwakken.’ Nood brak volgens 
hem wet: ‘In de stedelijke gemeenschap is deze groep niet te handhaven.’322 De 
Rotterdamse aanpak oogstte bewondering bij het ministerie van Binnenlandse 
Zaken. Minister Beel reisde zelfs af naar Drenthe om Diemers te spreken en zijn 
ambtenaren breidden het toezichthoudend personeel steeds verder uit. In 1948 
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wijzigde het ministerie de naam Rijksevacuatiekampen, een term die teveel aan 
de oorlog verbonden was, in Gezinsoorden voor Maatschappelijk Onaangepaste 
Gezinnen. Het aantal kampen werd ingedikt naar dertien, in het topjaar 1949 
woonden daar duizend mensen. Toen in 1952 het ministerie van 
Maatschappelijk Werk werd opgericht kwamen de gezinsoorden onder dat 
nieuwe ministerie te vallen. Uit heel het land meldden gemeenten hun ‘onmaat-
schappelijke gezinnen’ aan voor plaatsing in een van de oorden, zij het dat het 
aantal afnam in de loop der jaren. Dit beleid hield stand tot 1959, toen sloot 
minister Klompé de laatste zeven kampen en beëindigde daarmee het rijksbe-
leid. Voortaan waren de gemeenten en het particulier initiatief aan zet. 

Het lijkt erop dat de Rotterdamse aanloop ten grondslag lag aan het rijksbe-
leid voor onmaatschappelijkheidsbestrijding in de late jaren veertig en vijftig, 
maar dat is slechts het halve verhaal. De praktijken van Diemers werden direct 
na de oorlog namelijk geschraagd door wetenschappers, Querido voorop. 

In 1945, twee maanden na de bevrijding reeds, kwamen de theoretici die in 
1937 de degens hadden gekruist, weer bij elkaar. Alleen hadden de eugenetici nu 
afgehaakt; om begrijpelijke redenen hielden die zich muisstil na het recente 
echec van hun gedachtegoed. Dit congres was georganiseerd om de situatie in de 
Rijksevacuatiekampen te bespreken. In korte tijd waren er forse stappen voor-
waarts gezet in de bestrijding van onmaatschappelijkheid en verschillende spre-
kers juichten dit toe. Diemers was een van de sprekers en zijn betoog sloot goed 
aan op het vooroorlogse pleidooi van Querido. Querido zelf werd door het con-
gres benoemd tot voorzitter van de studiecommissie ‘Onmaatschappelijke ge-
zinnen.’ Zijn theoretische standpunt had zich verder verstrengeld met de 
praktijk in de kampen, zo blijkt het uit rapport dat hij – met Diemers als een van 
de co-auteurs – opstelde. Observatie was geboden, schreef Querido, net als ver-
dere onderverdeling van onmaatschappelijken en opvoeding van de gezinnen. 
‘Dit zal moeten geschieden in kampen – een ellendig woord, thans geheel in dis-
crediet – onder deskundige en veelzijdige leiding.’323 Hij bepleitte steeds meer 
maatregelen: een Rijksdienst voor Onmaatschappelijke Gezinnen was geboden; 
enkele jaren later werkte Querido zelfs aan een wetsontwerp ‘ondertoezicht-
stelling van onmaatschappelijke gezinnen.’ Hij was er achteraf niet trots op. Vlak 
voor zijn dood in 1983 maakte Querido de balans op van deze periode. ‘Ik ben 
blij dat onze plannen van toen in het duister zijn verdwenen, zij deugden name-
lijk absoluut niet.’324 



153

Begin jaren zestig, nadat de gezinskampen waren gesloten, werd op een meer 
lokale schaal – precies zoals minister Klompé het wenste – invulling gegeven aan 
de drang om ‘onmaatschappelijken’ aan te wijzen, te groeperen en te verande-
ren. In een reeks gemeenten werden woonwijkjes gebouwd of aangewezen, spe-
ciaal voor gezinnen met problemen. Haarlem, Eindhoven, Maastricht, overal 
ontstonden initiatieven waarbij maatschappelijk werk, wijkverpleging, woning-
bouwverenigingen en welzijnswerk de handen ineen sloegen en zich bekom-
merden om gezinnen die soms met verstandelijke beperkingen, soms met 
schulden, soms met ziekte, vaak met een grote kinderschaar, soms met drank-
problemen of een combinatie van deze eigenschappen te maken hadden. 

Ook in Amsterdam werd de draad weer opgepakt. In twee nieuwe wijkjes aan 
de westzijde van de stad concentreerden enkele samenwerkende woningcorpo-
raties gezinnen die elders voor overlast hadden gezorgd. Voor de dagelijkse lei-
ding in deze toeslagbuurten (zo werden ze genoemd omdat de gezinnen een 
extra uitkering van de Sociale Dienst kregen) trokken de corporaties een ervaren 
maatschappelijk werkster aan: Flora de Miranda. De dochter van De Miranda 
keerde dus terug op het oude nest. De reden was prozaïsch: na een echtscheiding 
moest ze de kost verdienen en de snelste weg naar werk was het oppakken van 
haar oude metier. Het diploma dat ze ooit op de School voor Maatschappelijk 
Werk van Moltzer had behaald, telde niet meer maar na enige bijscholing mocht 
ze aan het werk. Net als in 1932, toen ze gezinnen in Asterdorp vertelde wan-
neer de controleurs op bezoek zouden komen, ging ze zonodig het gevecht met 
de regels aan. Anders dan de wetenschappers, politici en ambtenaren beschouw-
de zij de situatie telkens ook vanuit het standpunt van de bewoners, een per-
spectief dat regelmatig de rariteit van opgelegde regels aan het licht bracht. Een 
treffend voorbeeld daarvan gaf zij zelf in 1959. Ze was toen 52 jaar en hield een 
lezing over haar werk voor de verzamelde bestuurders van corporaties. Het zat 
haar dwars, zo hield ze haar toehoorders voor, dat de bewoners van deze toeslag-
woningen geen duiven mochten houden omdat ze dan ontsierende hokken 
zouden gaan bouwen. Terwijl veel huurders beroepsduivenhouders waren, al-
len aangesloten bij de Bond van Duivenhouders. De Miranda zat knel: het was 
namelijk ook haar taak om de huurders te stimuleren een hobby op te pakken en 
‘men kan niet verwachten dat zij ineens postzegels gaan verzamelen.’325 Zou het 
geen idee zijn, legde ze de bestuurders voor, om ‘het voorbeeld van het blok ge-
meentewoningen aan de Floraweg in Amsterdam Noord te volgen. Daar is het 
houden van duiven toegestaan, mits de hokken volgens tekening van de Bond 
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zijn gemaakt. Er komen daar nimmer klachten over de duivenhouders.’ 
Gelijk op met de vele lokale initiatieven werd er op grote schaal onderzoek 

gedaan naar de manier waarop problemen in gezinnen en wijken moesten wor-
den aangepakt. De gezinsoorden waren danwel gesloten maar de aandacht voor 
de bestrijding van onmaatschappelijkheid bleef groeien. Het Rijk probeerde het 
lokale beleid te coördineren, allerlei organisaties deden onderzoek, wetenschap-
pers stortten zich op deze tak van sociaal werk. Er werd geteld, er werd gemeten 
en er werden vervolgonderzoeken aangekondigd. Toen begin jaren zestig op 
verzoek van minister Klompé een register werd aangelegd van al die lokale, pro-
vinciale en landelijke onderzoeken, stond de teller pas stil bij 180. 

De hoeveelheid papier mocht indrukwekkend zijn, toch verbrokkelde eind 
jaren zestig het vertrouwen in de gespecialiseerde aanpak van onmaatschappe-
lijke gezinnen. Het welzijnswerk, gericht op hele wijken, kwam in plaats van de 
focus op bepaalde gezinnen. ‘Samenlevingsopbouw’ heette niet toevallig de mi-
nisteriële nota die in 1971 een officieel einde maakte aan het apart werken met 
onmaatschappelijke gezinnen. Voortaan zou er aan de samenleving gesleuteld 
worden in plaats van aan gezinnen.

*

En Asterdorp zelf, hoe liep het daarmee af? In 1947 kon Flipse eindelijk zijn 
plan voor de verbouwing van het dorp uitvoeren. Er werden forse gaten gemaakt 
in de muur, die hele muur verdween eigenlijk. Er kwamen tuintjes, een paar 
winkeltjes op de hoeken van de straten, nieuwe straatnamen uiteraard, en nóg 
meer bomen. Alleen de schuine daken met rode dakpannen waren te duur. Ook 
de forse ingreep in het rioleringssysteem bleef uit. Binnen een jaar, het wordt 
een repeterend verhaal, stonden er weer klaagverhalen over vochtoverlast in de 
krant. Metingen volgden: 40 cm onder de vloer hier, 60 cm daar, mensen ver-
huisden zo snel ze konden. De opvolger van Flipse hield het in 1955 voor ge-
zien. In no-time werd het dorp gesloopt. De achtergebleven dossiers van 
Asterdorp, bestempeld als complex TS, complex N of complex Tolhuis, werden 
in een paar dozen gestopt. Die verdwenen naar de zolder van het kantoortje van 
de Woningdienst op het Distelplein. 

Alleen het poortgebouw bleef staan. Dat was begin jaren vijftig verhuurd aan 
een eigenwijze kunstenaar die niet mee wilde werken aan sloop. Beeldhouwer 
André Volten heeft er tot zijn dood in 2002 gewoond en gewerkt. Het – einde-
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lijk – wit geschilderde  poortgebouw staat er nog. Tussen het depot van 
Filminstituut Eye, de fabrieken en de loodsen in. Vlak naast een kringloopwin-
kel.


