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HOOFDSTUK I 

INLEIDING 

Over de huidige thuislozen in Nederland is weinig bekend. 
In het hiernavolgende onderzoek hebben wij getracht een bijdrage te 

leveren aan de kennis omtrent de sociaal-geneeskundige achtergronden 
van het thuisloos-zijn. Hiertoe zijn door ons 220 in de periode van 1 juni 
1959 tot 1 augustus 1960 nieuw-opgenomenen in het internaat van het 
Labre-Huis voor Thuislozen te Nijmegen onderzocht. 

De in het internaat opgenomenen worden door ons gasten genoemd ; deze 
naam duidt naar onze mening hun positie duidelijk aan, vooral omdat hij 
associaties oproept met het vroegere gasthuis. 

Het onderzoek bestond uit het opnemen van een biografische (inclusief 
een sociale) en een medische anamnese, gevolgd door het verrichten van 
een geneeskundig onderzoek. De op deze wijze verkregen gegevens werden 
zo veel mogelijk geverifieerd, gecompleteerd, gecodeerd onder nummer en 
vervolgens op ponskaarten overgebracht. 

Op grond van deze gegevens hebben wij de gasten aan de hand van ver
schillende criteria ingedeeld, bepaalde gegevens gecorreleerd en onze uit
komsten voor zover mogelijk vergeleken met overeenkomstige bevindingen 
in de literatuur en met cijfers van de nederlandse bevolking, zoals deze ge
publiceerd zijn door het Centraal Bureau voor de Statistiek (C.B.S.). 

Dit onderzoek werd ook verricht bij de 31 op 1 januari 1960 reeds langer 
dan een jaar opgenomenen in bovengenoemd internaat. Deze worden door 
ons permanente gasten genoemd. 

Van de 220 gasten zijn er 60, in hoofdzaak jongere, tevens psychologisch 
onderzocht op intellectieve begaafdheid en geestelijke gezondheid. 

Bovendien zijn alle onderzochte gasten en permanente gasten op ons 
verzoek door de stafleden van het tehuis beoordeeld ten aanzien van hun 
houding en gedrag ten opzichte van resp. leiding, collegae en werk. Wij 
wilden nagaan of, en zo ja op welke punten, het oordeel van stafleden 
samenhangt met wat ons uit het sociaal-geneeskundig onderzoek omtrent 
de beoordeelde gasten bekend was. 

Als thuislozen zouden wij willen beschouwen mensen zonder leef- en werk-
milieu. Dit houdt in een alleen zijn en een niet continu beschikken over 
voldoende middelen van bestaan. Het zwerven (de grondbetekenis van 
dit woord is een draaiende beweging maken) achten wij hierbij niet essen
tieel, hoewel vele thuislozen vaak zwerven. Ook Huss is deze mening toe-
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gedaan : „ce ne sont pas tant les déplacements incessants sur les grandes 
routes qui forment l'élément essentiel du vagabondage que l'absence de 
domicile certain, le fait de vivre en marge de la société et une attitude non 
pas résolument hostile mais nettement réservée à l'égard de toute activité 
persévérante, régulière et rémunérée" (pag. 720). 

Het leven van de mens speelt zich in grote lijnen af binnen het leefmilieu 
en het werkmilieu. Als werkmilieu beschouwen wij de omgeving of situatie, 
waarin de mens zijn werk verricht. Werk wordt in de ruimst mogelijke zin 
opgevat, dus inclusief opleiding en niet economische bezigheden, mits de 
middelen van bestaan aanwezig zijn. Als leefmilieu beschouwen wij de 
omgeving of situatie, waarin de mens woont en zijn vrije tijd doorbrengt, 
inclusief vacantie en recreatie, inclusief het z.g. derde milieu dus. Zowel 
binnen het leefmilieu als binnen het werkmilieu kunnen stoornissen op
treden, door welke oorzaak of oorzaken-complex dan ook. Deze stoornissen 
kunnen leiden tot een zich niet kunnen handhaven binnen een van deze 
beide sectoren. Is dit het werkmilieu, dan kan de mens zich maatschappelijk 
nog handhaven, vooral door het stelsel van de sociale zekerheid, waarvan 
thans de voornaamste peiler is de sociale verzekeringswetgeving en in 
mindere mate: arbeid, privé-bezit, familie-hulp en sociale bijstand 
(MERTENS, 1961). 

Kan de mens zich niet handhaven in zijn leefmilieu, dan wordt het moei
lijker. Normaal is een leefmilieu een gemeenschap van mensen, hetzij een 
gezin, hetzij een communauteit op religieuze of maatschappelijke basis. 
Deze laatste kan zelfs onvrijwillig zijn (gevangenis, „gesloten" afdeling 
vaneen psychiatrisch ziekenhuis). Kan de mens zich hierin niet hand
haven, dan kan hij zich - mits het werkmilieu intact is - als alleen
staande door het leven slaan, hoewel een zekere aanpassing hiervoor nood
zakelijk is. 

De mens zonder leefmilieu en zonder werkmilieu kan zich zelfstandig in 
de vrije maatschappij niet handhaven. De sociale verzekeringswetten bie
den voor deze groep mensen geen uitkomst. Bovendien zijn deze als regel 
niet van toepassing voor deze groep. 

De term thuisloze achten wij breder dan de term zwerver. Ook op andere 
gronden wordt thans aan het gebruik van het woord thuisloze de voorkeur 
gegeven boven andere benamingen. HOYTINK zegt hierover: „De practijk 
van de arbeid onder deze mensen leidde ertoe, niet meer te spreken van 
zwervers en bedelaars, maar hen te kenschetsen als thuislozen" (pag. 686). 
BLOM en COHEN zeggen: „Recente verschuivingen in de terminologie van 
het maatschappelijk werk gaan vrij algemeen in de richting van het weg
nemen van discriminerende bijklanken en van een grotere mate van 
wetenschappelijke verantwoording. Dit is zeker ook hier het geval. Doch 
in de nieuwe term „thuislozen" komt niet alleen een veranderde instelling 
der samenleving ten opzichte van zwervers, bedelaars en landlopers tot 
uiting, maar ook een verandering, die zich voltrekt in het beeld, dat deze 
categorieën tegenwoordig opleveren. Hoe werd de „zwerver" c.s. tot 
„thuisloze"? De nieuwe term betekent een bewust afscheid van een tradi-
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tie van vooroordelen, ook al leven deze in de waarderingssfeer veelal nog 
krachtig voort. " 

Een ongeveer gelijke inhoud als het woord zwerver hebben de woorden 
vagebond (vagari = zwerven) en landloper. Landloperij, evenals bedelarij, 
staat vermeld in het Wetboek van Strafrecht. Beiden worden beschouwd 
als overtredingen, waarvoor de bijkomende straf van plaatsing in ene Rijks 
Werkinrichting (R.W.I.) opgelegd kan worden (art. 434). Reeds in 1928 
schreef HONING: „Vagabondage is voor den wetgever steeds een moeilijk 
probleem geweest en het zal dat wel altijd blijven. Op zichzelf is vagabon-
deren geen misdrijf, maar het kan als het ware een gevaarlijke episode zijn, 
die tot een misdadig leven voorbereidt ; de vagebond is voor de misdaad 
gepraedisponeerd door zijn levenswijze; die levenswijze is niet alleen ge
vaarlijk, maar zelfs bevat zij immorele factoren. Het zwervend, avontuur
lijk leven, dat de vagebond in ledigheid doorbrengt, is op zichzelf reeds een 
bedreiging van de maatschappelijke orde; geen enkele band, geen enkel 
belang bindt hem aan de maatschappij" (pag. 17). 

Daar wij het zwerven niet essentieel achten voor thuislozen, vinden wij 
het niet noodzakelijk thuislozen te rubriceren onder de trekkende, dus niet-
sedentaire, bevolking. ROES onderscheidt binnen deze trekkende bevol
king : 1. Zij, die in een bepaald verband rondtrekken : kermis- en circus
exploitanten, werknemers van grote werken, schippers, trekkende woon
wagen-bewoners (reizigers, met als afzonderlijke groep de zigeuners) en 
andere nomaden. KLEINE STAARMANN voegt hieraan toe „de richards met 
internationale allures, het gedistingeerde nomadendom". 2. De „zwervers", 
die individueel het land rondtrekken en geen vast onderdak en vast werk, 
althans middelen van bestaan, hebben. Een zeer klein gedeelte van hen 
zijn zwervers van professie; „de sympathieke, beminnelijke en vrijheids
lievende mens, de individualist bij uitstek. Door allerlei zwerflustremmende 
factoren is deze groep in de loop der jaren sterk teruggelopen" (KLEINE 

STAARMANN, pag. 61). De meerderheid van hen zijn „de zwervers van het 
armzalig avontuur" (id. pag. 66). Volgens het traditionele beeld zijn deze 
„zwervers" de armoedige, onaangepaste, sociaal mislukte, vaak in de drank 
vergetelheid zoekende, vrijheidsminnende individualisten. Geestelijk, so
ciaal en vaak ook lichamelijk afwijkend van de maatschappelijk wel aan
gepaste burger. 

De trekkende bevolking, onderscheiden als groep één, heeft wel een leef-
en werkmilieu. Een zekere aanpassing, zij het soms beperkt tot de eigen 
groep (trekkende woonwagenbewoners), is aanwezig. HOYTINK bespreekt 
onder het hoofd „Thuislozen" ook de woonwagenbewoners. Wij zouden 
het woord thuislozen willen reserveren voor hen, die zonder leef- en werk
milieu zijn. Uit de dissertaties van WERNINK en VAN W I J K blijkt dit met 
woonwagenbewoners niet het geval te zijn. Wij zouden de thuislozen als 
een afzonderlijke groep willen beschouwen, los van de trekkende bevolking, 
maar wel vallend binnen de rubriek: „Personen met afwijkend gedrag" 
(Gids voor maatschappelijk werk). Wij zouden voor deze rubriek ook de 
term „Sociale Pathologie" kunnen gebruiken. Hierover zegt TRIMBOS: 
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„Naar mijn weten is dr. F. S. Meyers de eerste geweest die, in navolging 
van prof. Bonger, het thema sociale pathologie heeft uitgewerkt ten be
hoeve van de psychische hygiëne. Het bleek langzamerhand, dat lang niet 
alle vertegenwoordigers van een sociaal-pathologisch verschijnsel (zoals 
bijv. prostitutie, alcoholisme, illegitimiteit, criminaliteit, pauperisme etc.) 
ook een psycho-pathologische structuur vertoonden" (pag. 11). 

In de bellettristische literatuur heeft het woord zwerver vaak het ge-
idealiseerde beeld als inhoud, ongeveer overeenkomend met de zwerver 
van professie : levend in de vrije natuur, zonder klok, zonder maatschappe
lijke verplichtingen. Men denke aan Flierefluiter in Merijntje Gijzen's Jeugd 
(A. M. de Jong), aan Jochum in De Kleine Wereld (Herman de Man), aan 
Tamalinde in Een Zwerver Verliefd (Arthur van Schendel). Echter ook 
aan de in de nederlandse periodieken regelmatig weerkerende beschou
wingen over de clochards van Parijs en aan sommige „romans", waarvan 
de auteurs soms zelfs een korte tijd participeren in de zwerverswereld. In 
deze literatuur wordt gebruik gemaakt van de aangename klank, die het 
werkwoord „zwerven" heeft. „Het is een woord" - zegt BOOY - „dat asso
ciaties in ons wakker roept, die blijkbaar het gevoelsleven in positieven zin 
beïnvloeden. Zwerven schept de mogelijkheid uiting te geven aan het ver
langen naar vrijheid en ongebondenheid, aan het verlangen deel te nemen 
aan het spel van wolken en winden en het onstuimige geruisch der verre 
zeeën. Zwerven is een oneindig verlangen. Zwerven is een eigenschap van 
het leven". Hij vervolgt : „Deze lust tot zwerven blijft bij velen van ons het 
leven door. Het is de zucht naar vrijheid, de behoefte naar gemeenschap 
met de natuur, die deze neiging onderhoudt. De knellende banden van den 
alledaagschen sleur te breken en door nieuwe streken te bezoeken het con
tact met het universum te vernieuwen, blijft een zoet verlangen" (pag. 188 
e.V.). 

Het romantisch getekende beeld van de zwerver in de bellettristische 
literatuur is niet „de zwerver van de werkinrichting, ook niet de zwerver, 
zoals we hem kennen in onze psychiatrische klinieken" (BOOY). Wij zouden 
hieraan kunnen toevoegen, dat dit romantische beeld ook niet past bij de 
thuislozen van thans. Velen van hen kunnen zich nog juist handhaven in 
de maatschappij en leven op huurkamertjes of in volkslogementen. Op 
gezette tijden valt hun bestaansmogelijkheid weg en vragen zij om hulp. 
De instellingen voor de thuislozenzorg rekenen het tot hun taak deze ge
vraagde hulp te verlenen. Primair hierbij is het lenigen van de bestaande 
nood (voeding en onderdak verstrekken). In bepaalde gevallen kan een 
langer verblijf in internaatsverband hierop volgen. 

Over de vroegere zwervers bestaat wel enige literatuur, voornamelijk 
van de hand van juristen. In Duitsland en Frankrijk ook wel van de hand 
van medici. Van de weinige recente literatuur over thuislozen noemen wij 
speciaal de sociaal-psychiatrische studie van HORST. Deze heeft, ongeveer 
gelijktijdig met ons, een onderzoek gedaan in het tehuis waar de mannen-
afdeling van de vereniging „Hulp voor Onbehuisden" te Amsterdam is 
gevestigd. 
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HOOFDSTUK II 

OVERZICHT VAN DE THUISLOZENZORG 

§ 1. HISTORISCHE ONTWIKKELING 

De huidige thuisloosheid in Nederland is voortgekomen uit de bedelarij en 
landloperij van vroegere tijden. De thuislozen hebben in elke tijd en in elk 
land een „lokale kleur"; de uitingsvorm van thuisloosheid immers is in 
hoge mate afhankelijk van de vigerende sociale en culturele structuur. De 
thuisloosheid heeft vanaf de oudste tijden tot heden bestaan. 

In het Oude Testament staan teksten, waarin zwervers en bedelaars wor
den genoemd. In Deuteronomium, hoofdstuk 15, vs. 11 is te lezen : „En 
omdat het in uw land niet zal ontbreken aan armen, gebied ik U : Open uw 
hand voor uw behoeftigen en armen broeder in uw land!" De bedelaar was 
een alledaagse verschijning. Het Boek Ecclesiasticus zegt in hoofdstuk 40, 
vs. 28 e.V.: „Beter dood dan een bedelaar; Een man, die naar ander
mans tafel moet snakken, Diens leven heet geen leven meer". In psalm 
109, vs. 10 wordt een zwervend bedelaarsbestaan als vloek tegen de vij
and uitgesproken: „Mogen zijn zonen als bedelaars zwerven, En zelfs uit 
hun krotten worden verjaagd". Wij moeten hierbij bedenken, dat in het 
Oude Testament het niet meer welvarend zijn, het bedelen, gezien werd 
als één van de vier indices van het door God verlaten zijn. (Zie het Boek 
Job.) 

Ook bij de Grieken was de bedelaar geen onbekende verschijning. In de 
Odyssee spoort HOMEROS ( ± 900 v.Chr.) - zelf een figuur, die men in later 
tijd onder de „varende luyden" zou kunnen rekenen - degenen aan wie hij 
zijn zangen voordraagt, aan tot weldadigheid waar het immers veelal Goden 
zijn, die zich als bedelaars vermommen : „Zwerven de Goden niet dikwijls, 
op vreemde gasten gelijkend, Rond door de steden der mensen in allerlei 
soort van vermomming!" (Boek XVII, vs. 485 e.V.). In andere passages 
evenwel geeft hij blijk de bedelaars te minachten; een bedelaar heeft niets 
anders geleerd dan kwaad, daarom „Zal hij ook vast niet aan ' t werk willen 
gaan, maar, beedlend de stad door, Liever door vragen zijn niet te ver
zadigen buik laten grazen" (id. vs. 226 e.V.). „Nee desunt similia exempla 
apud veteres poetas ас philosophos", schrijft JACOB VAN L E N N E P (pag. 95). 
Hij memoreert hierbij Hesiodos ( ± 800 v.Chr.) en verwijst naar de wet
geving van Lykoergos ( ± 800 v.Chr. in Sparta) en het door Drakon 
( i 600 v.Chr.) op schrift gestelde, strenge attische gewoonterecht. Drakon 
stelde op bedelen en leeglopen de doodstraf. De meer gematigde Solon 
( ± 590) wilde hen, die bedelen uit luiheid, aan de openbare verachting prijs 
geven. Aristoteles ( i 350) wilde, om het aantal bedelaars zo klein mogelijk 
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te houden, in bedelaarsgezinnen wettelijke voorschriften tot geboorte
beperking toegepast zien. (Zie MOET.) 

In de oude Romeinse geschiedenis vinden wij niet veel vermeld over 
bedelarij en landloperij. Het bestaande slavensysteem hield in, dat de heer 
zijn mensen verzorgde. Door romeinse schrijvers (o.a. Plautus) worden de 
bedelaars wel genoemd. Na de uitbreiding van het romeinse rijk tot wereld
rijk ( ± 200 v.Chr.) kregen de pro-consuls de macht gevaarlijke individuen 
- hieronder rekende men ook bedelaars en landlopers - uit hun ambtsgebied 
te verbannen. Toen de Romeinen onder Caesar, mede door de voorafgaande 
slavenopstanden, in 50 v.Chr. overgingen tot het op grote schaal vrijlaten 
van slaven, heeft dit de bedelarij en de daarmee gepaard gaande vage-
bondage in sterke mate doen toenemen (HAMPE, pag. 15). Bestonden de 
openbare uitdelingen van koren reeds in het oude Rome - wellicht de eerste 
vorm van maatschappelijk hulpbetoon - deze namen nu ongekende vormen 
aan. VAN LENNEP noemt zelfs een aantal van 600.000 mensen, die in Rome 
dagelijks van deze bedeling profiteerden (pag. 44). De motieven hiervoor 
waren echter van politieke aard (VAN DEN EERENBEEMT, pag. 379). Onder 
deze bedeelden bevonden zich ook mensen, die hun werk in de steek hadden 
gelaten om op deze gemakkelijke manier aan de kost te komen. Juist tegen 
dezen gaat men later maatregelen treffen. Van de griekse schrijver Ploe-
tarchos ( i 100 na Chr.), die vaak in Rome vertoefde, zijn de woorden be
kend, die hij richtte tot een bedelaar: „Indien ik U geef, zult gij toch weer 
bedelen, wijt uw ongeluk aan de eerste, die u iets gaf en u tot luiheid ver
leidde" (MOET). 

Het antieke mensbeeld bevatte duidelijke dualistische trekken : er bestond 
een scherpe scheiding en tegenstelling tussen geest en stof. Als specifieke 
taak van de mens werd zijn geestelijke ontwikkeling gezien. De handen
arbeid was een geminachte bezigheid. Het opkomende Christendom ging 
hier echter ook een positieve waarde in zien : ontvluchten van ledigheid en 
scheppen van de mogelijkheid om goede werken te verrichten tot heil van 
zich zelf en anderen. In de middeleeuwen werd deze positieve waarde van 
de handenarbeid sterker benadrukt (Ora et Labora). 

Bij het tolerantie-edict van Milaan in 313 werd aan dit Christendom met 
zijn centraal staande naastenliefde, door Constantijn de Grote vrijheid van 
godsdienst geschonken. In 381 bij het tweede oecumenisch concilie van 
Constantinopel werd het tot staatsgodsdienst verheven. 

De bepaling, dat slaven, die tot het Christendom overgingen, de vrijheid 
kregen, heeft de bedelarij weer in omvang doen toenemen. Dit werd ook 
nog in de hand gewerkt door het geven van aalmoezen, waardoor men 
dacht een wissel op de eeuwigheid te trekken. Tegen het misbruik maken 
hiervan nemen de Kerkvaders, met name Lactantius en Ambrosius, stel
ling. Vooral onder invloed van Ambrosius vaardigt keizer Valentianus in 
382 zijn constitutie tegen de valide bedelaars uit. Deze constitutie „De 
Mendicantibus non invalidis" vinden wij opgenomen in de Codex Theodo-
sianus (438), boek 14, titel 18, en eveneens - zij het met enige geringe 
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textuele verschillen - in de latere Codex Justinianus : Van een ieder, die in 
het openbaar bedelend wordt aangetroffen, wordt een onderzoek gelast 
naar leeftijd en gezondheidstoestand. Blijkt de bedelaar gezond van lijf 
en leden, hij zij voor goed naar de coloniae verwezen! 

Een soortgelijke bepaling maar van wijdere strekking (VAN LENNEP, 

pag. 84 e.v.) vinden wij in de novella 80 van Justinianus (527-565), „De 
Quaesitore". De novellae vormen, zoals bekend, een verzameling van 
keizerlijke verordeningen, na de Codex tot stand gekomen. 

Justinianus onderscheidt in deze novella de bedelaars in slaven en vrijen, 
en deze weer in vreemdelingen en inwoners. De bedelaars tot werken in 
staat, worden, indien vroeger slaaf, weer in handen gesteld van hun meester, 
indien vrij en vreemd, teruggezonden naar de plaats waar zij vandaan 
komen. Wie aldaar aangeboden werk weigerde, kreeg geen steun maar 
werd verbannen. Bovendien moest iedere stad haar eigen armen, die niet 
tot werken in staat waren, onderhouden. Door geldgebrek konden de 
steden deze bepaling dikwijls niet uitvoeren. 

Het opvallende van deze bepalingen is, dat hier duidelijk het onderscheid 
gemaakt wordt tussen valide en invalide bedelaars, tussen hen die om 
welke redenen dan ook niet anders kunnen en degenen die niet anders 
willen. Deze laatsten zijn parasieten van de gemeenschap, terwijl aan de 
eersten vaak het bedelen werd toegestaan, dikwijls door hen een kenteken 
te geven. Dit onderscheid, waarop ook de bestrijding van het verschijnsel 
bedelarij en landloperij is toegespitst, vinden wij later steeds terug. 

Voor de huidige tijd staat in het Repertoire Pratique van Dalloz onder 
vagabondage: „Dans notre droit intermédiaire et conformément à l'art. 21 
de la Déclaration des droits de l'homme, l 'Etat se chargeait d'assister tous 
les malheureux en leur procurant du travail et en assurant des moyens 
d'existance à ceux qui étaient hors d'état de travailler. Mais en même 
temps, il était organisé une répression énergique contre ceux qui, malgré 
cette assistance, restaient en état de vagabondage on se livraient à la men
dicité; ils étaient enfermés dans des prisons et, en cas de récidive, ils étaient 
transportés dans une colonie." 

En VON H I P P E L zegt in de inleiding van zijn boek: „Die sogenannten 
Bettler und Landstreicher enthalten in sich völlig verschiedene Menschen
klassen. Ein Teil besteht aus arbeitsscheuen Müssiggängem und vorsätz
lichen Rechtsbrechern, der andere Teil aber aus notleidenden Bedürftigen, 
aus unglücklichen Menschen, welchen die Arbeitsfähigkeit oder die Ar
beitsgelegenheit mangelt, um sich und die Ihrigen aus eigener Kraft durchs 
Leben zu bringen". 

Ook de nederlandse publicaties van VON BAUMHAUER, VAN DER FELTZ 
en RETHAAN MACARÉ wijzen op dit onderscheid. 

Wat ons verder treft in de maatregelen van Justinianus tot wering van 
bedelaars en landlopers is de maatregel van transport naar de plaats van 
afkomst en de aan elke stad opgelegde plicht, haar eigen armen te onder
houden. Karel de Grote heeft deze wet overgenomen. Ook in de zeven
tiende eeuw werden deze maatregelen hier te lande toegepast. 
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Een van de vele placaeten hierover is het Placaet van de Heeren Staten 
van Zeelandt van 19 July 1607: „Tegens den Vagabonden". Hierin wordt 
bepaald : „Sullen voorts de Bedelaers ende Vagabonden hier te Lande ghe-
booren, die swack ende onbequaem zijn om te wercken, hun binnen twee 
dagen пае de publicatie van desen transporteren ter plaetse daer sy van 
daen zijn, of daer sy hen meest onthouden hebben, alwaer sy haer onder
houdt sullen mogen soecken met Aelmisse te bidden,..." (Groot Placaet-
Boeck Dl. I, pag. 497). Dat de behoeftige zijn heil moet zoeken daar van
waar hij komt, is trouwens ook het beginsel dat aan onze Armenwet tot 
op de huidige dag ten grondslag ligt (vlg. art. 30 e.v. betreffende het do
micilie van onderstand). 

Vervolgen wij de loop der historie, dan zien wij, dat in het begin van de 
vijfde eeuw het romeinse rijk ernstig bedreigd wordt door de grote stam
menverplaatsingen, die bekend staan als de grote volksverhuizing. In het 
jaar 476 stort het rijk ineen na de afzetting van Romulus Augustulus. 

„Der Zusammenbruch des Römerreichs", aldus HAMPE (pag. 16), „und 
die staatlichen Umwälzungen, welche die Völkerwanderungszeit mit sich 
brachte, hatten noch ein weiteres gewaltiges Anwachsen der besitzlozen, 
nun ganz auf den Bettel angewiesenen niederen Volksmenge zur Folge, 
und namentlich seit jener Zeit werden mit den fremden Gauklern auch 
Bettler aller Art im Reiche der Merowinger wie im Reiche Karls des 
Grossen und seiner Nachfolger zahlreich anzutreffen gewesen sein, sich 
durch verkommene und arbeitsscheue einheimische Elemente, die schliess
lich nirgends fehlen, ergänzend und in ihnen fortpflanzend". 

Uit de negende eeuw dateren tal van capitularía - met welke naam de 
verordeningen van de Karolingers worden aangeduid - houdende bepa
lingen tegen bedelaars en landlopers. In het zeer bekende Capitulare 
Missorum Niumagae Datum, in maart 806 door Karel de Grote uitgevaar
digd, wordt gezegd : „De mendicis qui per patrias discurrunt volumus, ut 
unusquisque fidelium nostrorum suum pauperem de beneficio aut de 
propria familia nutriat, et non permittat ali ubi ire mendicando: et ubi 
tales inventi fuerint, nisi manibus laborent, nullus eis quicquam tribuere 
praesumat". 

Wij zien hier, dat Karel de Grote onderscheid maakt tussen bedelaars 
door nood daartoe gedreven en on werkwilligen. Tegen deze laatsten bestaat 
evenwel geen strafsanctie, slechts het verbod hen te steunen. Voor de ker
kelijke instellingen, die in deze tijd met de armenzorg waren belast, bestond 
evenwel, gezien het grote aantal bedeelden, geen mogelijkheid tot controle. 
Veel effect zullen deze maatregelen dan ook niet hebben gehad (BIERENS 
DE HAAN, pag. 5). 

Het Christendom predikte de onvoorwaardelijke liefdadigheid. Zeer veel 
werd gegeven, maar steeds meer was er nodig. STURM zegt, sprekend over 
de geschiedenis van de landloperij in Duitsland, (pag. 2) : „Einen wesent
lichen Umschwung der Verhältnisse brachte die Einführung des Christen
tums in Deutschland mit sich. Unter dem Einfluss der Christlichen Dok-
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trin, welche das Almosengeben, als verdienstliches Werk bezeichnet, wurde 
schon in der Merowingerzeit der Grund für das spätere Bettel- und Va
gantenwesen gelegt". 

Aan de plicht tot geven van zijn bezit werd ook voortdurend herinnerd 
door de bestaande orden van bedelmonniken. Het monnikenwezen in het 
westen is na 370 (Martinus van Tours) begonnen. In 529 worden door 
Benedictus orderegels voor het westerse kloosterleven ingevoerd. Paus 
Gregorius de Grote (± 600) is de eerste monnik op de pauselijke stoel. In 
de middeleeuwen komen de monnikenorden tot grote bloei en het bedelen 
wordt als het ware gecanoniseerd. Dit voorbeeld werkt inspirerend. 

In het verre oosten trekken Boeddhistische bedelmonniken tot op de 
huidige dag nog rond. 

De vele kloosters vervulden bij de armenzorg een belangrijke rol. Dit 
waren de centra, die onderdak en verzorging boden aan de armen en on-
gelukkigen uit de bevolking. Hieruit hebben zich onze ziekenhuizen ont
wikkeld. Bovendien waren de kloosters belangrijke schakels op de reis
wegen ; hier werd onderdak verschaft in het gastenverblijf. Later ontston
den hieruit de herbergen, logementen en hotels. 

Het Christendom heeft, zij het indirect, de bedelarij en landloperij doen 
toenemen omdat, zoals KRUYFF (pag. 5) zegt: „Pauperes habebantur 
res quaedam sacrae sive sanctae". 

Op een andere belangrijke factor wijst HAMPE, waar hij zegt (pag. 16) : 
„Es wird hier der Finger auf eine Wunde gelegt, die sich schon früh am 
Körper des römischen Reiches deutscher Nation zeigte und ähnlich wie die 
oben angedeuteten Missstände und dadurch veranlassten Wirren in alten 
Römerreich so auch hier wie von selbst ein einheimisches Bettlertum 
grossziehen musste. Gemeint ist die frühzeitig beginnende Aufsaugung der 
kleinen freien Leute durch die grossen Herren, die Grafen, geistlichen und 
weltlichen Fürsten". Inderdaad blijken velen een vrij leven met achter
lating van hun bezittingen te verkiezen boven de horigheidsverplichtingen. 

Na de dood van Karel de Grote in 814 verzwakt het centraal gezag, uit
lopend op de deling van het Rijk in 843 bij het verdrag van Verdun. In 
deze tijd ook vallen vreemde vijanden binnen: Noormannen, Slaven en 
Saracenen. Een tijd van chaos en economische crisis, groeiende armoede, 
toenemende bedelarij. De capitularía nemen in aantal af, weldra ver
dwijnen zij geheel. De tijd van de „varende luyden" is nu eerst recht aan
gebroken ; volk van allerlei slag beweegt zich langs 's Heren wegen. Dich
ters en zangers, reeds van oudsher bekend, gebrekkigen en pseudo-
gebrekkigen, pelgrims en penitenten, waaronder ook een groot aantal die 
nimmer Rome of Compostella zouden bereiken, ontslagen krijgsvolk, in 
latere tijd ook de reizende handwerkslieden en de zigeuners. 

Een geheel eigen groep vormden de zogenaamde vaganten. In het begin 
van de twaalfde eeuw vindt men een toenemend aantal jonge clerici, die 
na hun theologische studie, als gevolg van de „cumulus beneficiorum" geen 
ambt in het vooruitzicht gesteld kon worden. „Um des lieben Brodes willen 
wandten sie sich die Musik und Poesie zu". Hieraan danken onder meer de 
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bekende Carmina Burana hun ontstaan. Later, als deze clerici vagantes of 
scolares vagi door de Decretaliën van paus Bonifacius VIII van de voor
rechten van de geestelijke stand zijn beroofd, vormen zij onder het bonte 
zwerversvolk nog een intellectuele elite, een soort geleerden-proletariaat, 
verenigd in spotgilden, broederschappen en pseudo-orden, zoals Aemouts-
broeders, Everaertsbroeders, Goliarden (vgl. ENKLAAR en HERMESDORF). 

Met de opkomst der steden worden sommige van deze varende luyden in 
hun trekken geremd. 

Dat het aantal vrouwen onder dit zwerversvolk zeker niet onaanzienlijk 
is, blijkt reeds uit een frankische verordening uit het jaar 554 tegen dit 
fenomeen (zie HAMPE). Echte bedelaars waren deze vrouwen niet, daar zij 
immers door ontucht in hun levensonderhoud voorzagen. Wel leidden zij 
een zwervend bestaan. Bij de belegering van Neuss in 1475 commandeerde 
Karel de Stoute een leger van 40.000 man. Onder de tros van dit leger, 
welke ook nog eens 30.000 koppen telde, waren 4.000 vrouwen onder een 
eigen vaandel ingedeeld. Wanneer het leger na de krijgstocht werd ont
bonden, ontbeerden ook deze vrouwen de hun door inlijving verschafte 
maatschappelijke zekerheid. Ook zij zullen daarna wel in de steden hun 
toevlucht gezocht hebben. 

Wanneer immers rond de dertiende eeuw de stedenvorming zich begint 
te voltrekken, mede door de vrijheid die oud-Kruisvaarders krijgen, zijn 
het allereerst de meisjes-van-de-straat, in de letterlijke zin van het woord, 
die naar de steden trekken en aldus tot een meer gezeten leven komen. Zij 
vestigen zich in zogenaamde vrouwenhuizen, aanvankelijk nog buiten de 
stadspoorten. Niet zelden genieten zij aanzienlijke privileges. Deze ont
wikkeling schijnt de geestelijkheid niet altijd even welgevallig geweest te 
zijn. Berthold von Regensburg beijvert zich deze vrouwen te merken door 
het verplicht dragen van een gele band. In latere tijden nemen evenwel dit 
soort strevingen af, zelfs wordt vermeld, dat tijdens het concilie van 
Konstanz (1414-1417) daar ter plaatse 700 kamers - anderen verdubbelen 
zelfs dit aantal - voor vermaak waren ingericht (zie HAMPE, pag. 64 en 
STURM, pag. 5). Wij zien hier een parallelle ontwikkeling van de prostituée 
en de zwerver. Dit is mede een steun voor de opvatting van o.a. VEXLIARD 

en VAN HELMONT, dat de prostituée gezien kan worden als de pendant van 
de mannelijke zwerver. Ook D E GRAAF (1924) heeft deze opvatting ver
dedigd. 

Wij zien in de steden een verschuiving in de armenzorg optreden van de 
Kerk naar de wereldlijke overheid. De gasthuizen komen losser van de 
kloosters te staan en het bestuur wordt door plaatselijke notabelen over
genomen. Ook zien wij het karakter van de gasthuizen veranderen. Vreem
delingen en valide armen worden geweerd en het volk van de weg wordt 
een (tijdelijk) onderdak verstrekt in de nog lang met het gasthuis verbon
den bayerd. Soms mocht men hier slechts één nacht blijven, vaak echter 
hoogstens drie nachten. QUERIDO (1960, pag. 14) vermeldt een mogelijke 
samenhang van deze periode met de germaanse opvatting van het gast-
recht, namelijk dat men na drie dagen ophoudt gast te zijn en deel van het 
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gezin wordt. In de huidige asiels voor thuislozen herkennen wij nog het 
systeem van deze bayerds. 

In de steden komen talrijke liefdadigheidsinstellingen, die een sterk aan-
trekkingspunt vormen voor echte en vermeende behoeftigen. Volgens 
HAMPE maakten vooral deze vermeende behoeftigen gebruik van de con
currentiestrijd tussen kerkelijke en wereldlijke liefdadigheidsinstellingen, 
met als gevolg een enorme toeneming van de bedelarij en landloperij in de 
vijftiende en zestiende eeuw. Dat het aantal Simulanten onder hen, die „den 
rechten Armen das Brot vor dem Maule hinwegnehmen", zeer groot is leert 
ons het eind vijftiende eeuw in druk verschenen Liber Vagatorum. Maat
regelen tegen hen blijven dan ook niet uit. 

„Den ersten Schritt zur Bekämpfung des Bettelwesens seit der Zeit Karls 
des Grossen bilden die Bettelordnungen, welche seit Ende des 14. Jahr
hunderts von den grösseren Städten erlassen wurde", schrijft STURM 
(pag. 6). Het bedelen wordt daarin niet zonder meer verboden, maar er 
wordt beoogd de bedelarij te organiseren, door bepalingen wie mocht 
bedelen en onder welke voorwaarden. Binnen deze grenzen wordt de 
bedelarij door de wet gesanctionneerd. 

BIERENS DE HAAN noemt als oudst bekende stedelijke keur in Nederland 
in dit verband die van de vroedschap van Haarlem, daterend van het jaar 
1390, welke bepaalt : „item so en sal niemant bidden bi den husen, tensi bi 
den Heyligen-geest meesteren..." (pag. 5). WICHERS geeft een overzicht 
van de stedelijke verordeningen van Groningen, tot stand gekomen in de 
17e eeuw. VAN HARDENBROEK vermeldt stedelijke verordeningen van 
Utrecht (1650) en Zutfen (1780). 

Bij HAMPE vinden wij een aantal bepalingen tegen de bedelarij van enige 
duitse steden; met name van Neurenberg (147Θ), Frankfurt (1488), Augs
burg (1522), Strassburg (1523). Hij merkt hierbij op: „Zwei Gesichts
punkte vornehmlich treten in diesen Bettelordnungen zumeist scharf her
vor; es wird nämlich einmal eine möglichste Kontrolle des gesamten 
Bettlerwesens angestrebt und femer den einheimischen Bettlern die Kon
kurrenz der fremden nach Möglichkeit vom Halse zu halten gesucht" 
(pag. 82). 

VAN DER FELTZ vermeldt (pag. 17) een tweetal verordeningen van 
spaanse steden. De Ordonnantie van Briviesca van 1387 gaf eenieder het 
recht zich van bedelaars meester te maken en hen gedurende drie weken 
zonder loon voor zich te laten werken. Streng strafte de stad Toledo de 
bedelaar in 1400: zweepslagen en verbanning, in geval van recidive ver
minking en zelfs de doodstraf. 

Naast de stedelijke keuren dateren met name uit de late middeleeuwen 
tal van gewestelijke placaeten. Een uitgebreide verzameling van deze or
donnanties, voorzover zij in de nederlandse gewesten van kracht zijn ge
weest, vermelden VAN HAEFTEN en WICHERS. Met tal van straffen werden 
de valide bedelaars bedreigd: verbanning, geseling, brandmerking, ver
minking, ja zelfs met de dood aan de galg. Ook werden bepaalde beroeps-
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beoefenaars geweerd: „schoenlappers, kramers, dekendragers, teemse
makers, ketellappers, quakzalvers, liedsingers" (pag. 61). 

In de 17e eeuw werden zelfs z.g. bedelj achten georganiseerd, waarbij 
door klokgelui of trompetgeschal de stedelijke weerbare manschap tot deze 
jacht werd opgeroepen. Wie na een dergelijke oproep niet mee deed, werd 
in Gelre gestraft met een boete van 6 Carolinische florijnen, „nisi juramento 
confirmaret, se de crepitu et clamore publico nil audi visse" (WICHERS, 

pag. 15). „Zo de bedelaars resistentie mochten bieden, zij zouden kunnen 
doodgeslagen worden", staat in een ordonnantie uit 1695 van de Staten 
van Holland (BIERENS DE HAAN, pag. 10). Hieruit blijkt wel, hoe groot de 
plaag der bedelarij-landloperij in die tijd was. 

Ook in andere gewesten van de Republiek der Verenigde Nederlanden 
vinden wij soortgelijke bepalingen. In Duitsland hebben eveneens de af
zonderlijke staten regelingen getroffen op het gebied van bedelarij en land
loperij, met name Beieren en Pruisen. 

Noch de stedelijke keuren, noch de gewestelijke placaeten hebben tot 
een effectief resultaat geleid bij de bestrijding van de bedelarij en land
loperij ; integendeel, de toestand werd erger. Volgens STURM (pag. 15) „liegt 
ein Hauptgrund hierfür in der Zersplitterung der deutschen Einzelstaten, 
welche an sich schon eine wirksame Bekämpfung ausschloss". Men zoekt 
dan naar nieuwe middelen. Veelal leidt dit tot een betere organisatie van 
de armenzorg. STURM vervolgt echter: „Allein die fortwährenden Kriege, 
die Fremdherrschaft und die nicht zu überwindende Schwierigkeit in der 
Unterscheidung des Bedürftigen vom Arbeitsscheuen erschwerten einen 
grösseren Erfolg auch im Anfang des 19. Jahrhunderts." 

Het oordesl van WICHERS is (pag. 87), dat de maatregelen „praeter 
modum fuisse crudelia", hetgeen ertoe leidde, dat de tegenpartij steeds 
driester te werk ging. Ook zijn verbanning en verdrijving van deze lieden 
geen geschikte middelen, omdat daardoor „nil aliud efficiatur, nisi mutua 
maleficorum commutatio". In tegenstelling tot thans, was er in die tijd 
samenhang en organisatie van zwervers. 

De veelvuldige en telkens hernieuwde placaeten getuigen reeds van de 
zwakte van deze toenmalige stedelijke en gewestelijke wetgeving. 

Ook centrale verordeningen zijn bekend. Van deze is voor ons land vooral 
van belang het placaet van keizer Karel V van 7 oktober 1531 : elke vorm 
van bedelen wordt verboden, „uytgenomen ende hier af gereserveert den 
Religieusen Mendicanten, de gevangen ende Lazarussen ende Melaetschen, 
de welcke om Aelmoessen sullen mogen bidden so sy gewoonlick zijn, heb
bende de voorseyde Lazarussen hare Hoen, Hantschoenen, Mantels ende 
andere teeckenen, so dat behoort, op conditie so wanneer sy haer Water 
sullen willen maken, dat sy uyt den Volcke gaen sullen,..." (Groot Placaet-
Boeck Dl. I, pag. 470). Voorts worden in dit placaet voorzieningen getrof
fen „om te subvenieren den Armen, Siecken, ende andere, niet machtig 
wesende haer Broot te winnen, noch anders hebbende om op te leven..." 
Ook deze bedeelden werden verplicht als zodanig door hun kleding ge
tekend te gaan, een instelling, welke volgens VAN HARDENBROEK (pag. 3) 
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in latere tijden in verschillende plaatsen van ons land in stand is gebleven. 
Ook van de Staten Generaal der Verenigde Nederlanden verschenen tal 

van placaeten, van inhoud gelijk aan die der gewesten. Centrale verorde
ningen zijn ook in de overige europese landen uitgevaardigd. 

In Oostenrijk werden tegen het einde van de 17e eeuw valide landlopers 
tot militaire dienst gedwongen. Weldra zag men evenwel in, dat met der
gelijke onbetrouwbare mensen geen zegepraal behaald kon worden. De 
lediggang werd nu gestraft met dwangarbeid (vgl. STURM, pag. 15). 

In Spanje werd in 1531 door Don Pedro de zweep gehanteerd tegen de 
valide bedelaar (zie VAN DER FELTZ, pag. 17). 

In Zweden ging men praeventief te werk ; mensen die geen drie mark 
meer bezaten, waren verplicht zich te verhuren. 

Omstreeks 1500 werd door de koning van Polen verordonneerd, dat de 
stedelijke overheden het aantal van hen die voor bedeling in aanmerking 
kwamen, zouden vaststellen. Deze zouden een kenteken krijgen; de valide 
bedelaars moesten dwangarbeid verrichten. 

In de duitse staten werden ten tijde van keizer Maximiliaan de kinderen 
van bedelaars verplicht een ambacht te leren, opdat zij door werken in hun 
onderhoud zouden kunnen voorzien. Karel V beveelt dit ook in zijn placaet. 

In Engeland moet met name in de late middeleeuwen de bedelarij schrik
wekkende vormen hebben aangenomen, gezien de strenge straffen, welke 
de valide bedelaar bedreigden. In een wet van Hendrik VIII uit 1530 
werden zij met geseling tot bloedens toe bedreigd. Sedert 1535 werd bij 
recidive het rechter oor afgesneden, op tweede recidive stond de doodstraf; 
± 8000 vagebonden zouden onder Hendrik VIII zijn opgehangen. Strenge 
wetten werden eveneens afgekondigd in 1572 en in 1574 door Elizabeth I. 
Ten tijde van Jacobus I werd de bedelaar met brandmerking, ingeval van 
recidive met de dood, bestraft. George II probeerde de bestrijding in 1744 
weer met geseling. 

Van de franse wetten op dit gebied noemen wij de scherpe ordonnantie 
van koning Jan II de Goede uit 1354; verbanning en brandmerking was de 
straf, zowel voor mannen als vrouwen, „sains de leurs corps et membres, 
saichant, non saichant métiers, soyent ou demeurent oiseux en taverne 
ou autre part . . ." (HONING, pag. 18). In tal van latere ordonnanties volgen 
soortgelijke maatregelen of worden eerder gegeven bepalingen herhaald. 

Bezien wij het voorgaande, dan blijkt dat de bedelarij en landloperij als 
maatschappelijk verschijnsel sedert de oudste tijden bekend, met name in 
de middeleeuwen door verschillende factoren zodanige vormen heeft aan
genomen, dat de toenmalige maatschappelijke orde hierdoor werd ver
stoord op een wijze, waarvan wij ons thans nauwelijks een voorstelling 
kunnen vormen. 

De maatregelen, die hiertegen genomen werden, verschilden in de mid
deleeuwen en ook daarna nog in wezen niet van de bepalingen, die ons in 
de wetten van Justinianus zijn overgeleverd. De valide bedelaars werden 
getroffen door straffen variërend van verbanning, dwangarbeid tot lijf-
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straffen en de dood. De ware behoeftige was het toegestaan in zijn woon
plaats bedeeld te worden. Wel ging hij dan als een getekende door het leven ; 
naast een bedelbrief is hem immers veelal een bepaalde kleding voorge
schreven. Voor de „Lazarussen" was dit blijkens het placaet van prins 
Maurits van 13 oktober 1586 voor de Hollandse Staten: „een Vlieger opte 
borst, een Klappe in de hant, met een Hoet op 't Hooft bekleet met eenen 
witten Bandt, breet twee vingeren". Een soortgelijk voorschrift zagen wij 
reeds in het vermelde placaet van Karel V. 

Het behoeft ons achteraf niet te verwonderen, dat men met deze maat
regelen alleen de bedelarij en landloperij niet heeft kunnen beteugelen: 
Aan het sociale aspect van het verschijnsel werd te weinig aandacht ge
schonken, terwijl het gemis aan eenheid van recht een doeltreffende be
strijding van de criminaliteit in de weg stond. 

Eenheid van recht kwam in Frankrijk, en weldra ook in de overige west-
europese landen, met de komst van Napoleon. Op 22 februari 1810 werd 
in Frankrijk de Code Pénal afgekondigd. Dit wetboek voorzag in een uni
forme behandeling van de bedelaars en landlopers. Deze bepalingen zijn 
thans nog vrijwel onveranderd van kracht. Art. 269 van de Code Pénal 
luidt: „Le vagabondage est un délit". Wat landlopers zijn leert ons art. 
270: „Les vagabonds ou gens sans aveu sont ceux qui n'ont ni domicile 
certain, ni moyens de subsistance, et qui n'exercent habituellement ni 
métier, ni profession". Bedelarij wordt strafbaar gesteld in art. 274 : „Toute 
personne qui aura été trouvée mendiant dans un lieu pour lequel il existera 
un établissement public organisé afin d'obvier à la mendicité sera punie de 
trois à six mois d'emprisonnement, et sera, après l'expiration de sa peine, 
conduite au dépôt de mendicité". 

Nadrukkelijk wijst D E PINTO erop, dat deze bepalingen niet geheel 
nieuw zijn (pag. 4) ; „Zij zijn in hoofdzaak ontleend aan, en vinden dus nu 
nog hare verklaring eensdeels in het recht, dat vóór de revolutie heeft ge
golden, beschreven in de Koninklijke ordonnantiën van het midden der 
veertiende tot het einde der achttiende eeuw, vooral in de beroemde ordon
nantie van Lodewijk XV van 18 juli 1724, anderdeels in de wetten van de 
eerste republiek en het Keizerrijk (1789-1810)". 

Het sociale aspect van de bedelarij en landloperij kreeg thans ook meer 
aandacht en wel door een betere organisatie van de armenzorg. De gebrek
kige organisatie hiervan in de middeleeuwen heeft, zoals wij reeds zagen, 
een averechtse uitwerking gehad. „Ook Napoleon was het te doen om de 
bedelarij uit te roeien" schrijft VAN DER FELTZ (pag. 10), „maar hij be
greep, dat hij dit niet doen kon zonder gestichten of een toevluchtsoord op 
te richten voor hen, die door eigen arbeid niet in hunne behoeften konden 
voorzien". En zo ontstond het decreet van 5 juli 1808 „sur l'Extirpation de 
la mendicité". In elk departement zouden werkinrichtingen - dépôts de 
mendicité - worden opgericht. Na een tot tweemaal herhaalde openbare 
aankondiging van de oprichting van zulk een dépôt, waren alle bedelaars, 
die geen ander middel van bestaan hadden, verplicht daarin een onder
komen te zoeken. Aldus trachtte men de bedelarij en landloperij tegen te 
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gaan, enerzijds langs praeventieve weg door de oprichting van dépôts de 
mendicité, waardoor de noodzaak tot bedelen werd weggenomen, ander
zijds repressief door strafmaatregelen tegen hen, die desondanks bedelden. 
Er is echter van de oprichting der dépôts, na een energieke aanpak in de 
eerste jaren, weinig terecht gekomen. 

In ons land, thans als Bataafse Repubhek een staatkundige eenheid, 
worden allereerst pogingen aangewend om door eenheid van recht een einde 
te maken aan de verwarring, die op juridisch gebied bestond. In 1809 wordt 
het Crimineel Wetboek voor het Koningrijk Holland afgekondigd. In dit 
wetboek werd evenwel niet het gehele strafrecht gecodificeerd, met name 
werden geen bepalingen opgenomen betreffende de bedelarij en landloperij. 
De verwarring, die op dit terrein nog bleef bestaan, duurde niet lang. 

Bij keizerlijk decreet werd met ingang van 1 maart 1811 de franse Code 
Pénal ook in ons land executoir verklaard. Tot 1 september 1886 is dit 
franse strafwetboek hier van toepassing geweest. In ons land bestonden 
voor de franse tijd wel plaatselijke werkinrichtingen tot wering van bede
larij (Amsterdam, 1654; Harlingen, 1768; Haarlem, 1771; Hoorn 1777; 
Enkhuizen, 1780 ; Leiden 1796), maar ofschoon de Code Pénal de oprichting 
van dépôts de mendicité voorschreef, zijn dergelijke openbare inrichtingen 
ter voorkoming van bedelarij niet tot stand gekomen. Aan de nog in enkele 
gemeenten bestaande werkhuizen kwam een einde toen bij K.B. van 13 
maart 1821 de overbrenging werd bevolen van alle valide bedelaars naar 
de koloniën van de Maatschappij van Weldadigheid (BIERENS DE HAAN, 

pag. 17). 
De Maatschappij van Weldadigheid werd opgericht in 1818 door Gene

raal van den Bosch, met als doelstelling mensen en gronden, tot dusverre 
vruchteloos, te herscheppen in bruikbare mensen en vruchtdragende akkers 
(KLEINE STAARMANN). „Het oprichten van genootschappen lag in den 
geest van den tijd", aldus VAN BEMMELEN in zijn dissertatie (pag. 6). Hij 
wijst o.m. op de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, op de Maatschappij 
van Weldadigheid en op het in 1823 door Suringar opgerichte Neder-
landsch Genootschap tot Zedelijke Verbetering der Gevangenen (na 1946 
geheten: Nederlands Genootschap tot Reclassering). 

De Maatschappij van Weldadigheid vestigde ter bereiking van het door 
haar nagestreefde doel koloniën in Frederiksoord, Wilhelminaoord, Wil
lemsoord, Wateren, Ommerschans en Veenhuizen, en in het huidige België 
te Wortel, Rijckevorsel en Merksplas. Door gebrek aan eigen financiën 
kreeg de staat steeds meer bemoeiingen met deze koloniën. 

In 1843 worden Ommerschans en Veenhuizen tot bedelaarsgestichten 
verklaard voor het gehele rijk en in 1859 worden deze koloniën Rijks-
gestichten voor bedelaars en landlopers. Bij de invoering van het nieuwe 
Wetboek van Strafrecht in 1886 wordt aan de nog bestaande vrije op-
nemingsmogelijkheid in Veenhuizen een einde gemaakt en in 1888 wordt 
Veenhuizen als Rijkswerkinrichting (R.W.I.) voor mannen aangewezen; 
Ommerschans wordt gesloten. 

Ook in andere landen, met name in Duitsland, werden van particuliere 
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zijde tehuizen opgericht, waar hulpbehoevende reizende handwerkslieden 
en zwervers onderdak konden verkrijgen. 

Als eerste noemen wij de Gewerkschaftshäuser van de Gesellen vereine. 
„LesGesellenvereine catholiques", aldus RIVIÈRE (pag. 17), „fondés en 1847 
par l'abbé Kolping, se syndiquèrent en 1864 au Congrès de Würzburg pour 
former désormais une vaste Union. A partir de ce moment, les différents 
sociétés locales offrirent l'hospitalité aux compagnons porteurs de livrets 
émanants de l'un des Vereine associés. Outre le gîte et la nourriture, on 
s'efforce de leur procurer du travail et, si on n'y peut réussir, on les aide à 
gagner une ville voisine". 

Daarnaast bestonden reeds de Herbergen zur Heimat, waar rondtrekken
de werklieden voor enige dagen een goedkoop verblijf hadden. Perthes had 
in 1854 te Bonn de eerste inrichting van deze soort gesticht. Wichem heeft 
dit herbergwezen later uitgebouwd. 

Het feit, dat de Gewerkschaftshäuser slechts voor een bepaalde groep 
toegankelijk waren, en dat men voor een verblijf in de Herbergen zur Hei
mat een betaling in geld, hoe gering dan ook, verschuldigd was, had tot 
gevolg de oprichting van Naturalverpflegungsstationen, ook wel Wander
arbeitsstätten genaamd, in de zeventiger jaren. Voor een geringe arbeids
prestatie wordt aan iedere rondtrekkende werkloze een tijdelijk onder
komen (doorgaans drie dagen) verschaft. Ontstaan in Württemberg, vindt 
men ze weldra in vrijwel alle duitse staten. Ook in Frankrijk en Zwitserland 
zijn deze instellingen bekend. In Pruisen worden deze tehuizen door de 
overheid gefinancierd. De Wanderarbeitsstätten bewegen zich ook op het 
terrein van de arbeidsbemiddeling. Wanneer het de gast evenwel tijdens 
zijn opnemingsduur, welke van tijdelijke aard is, niet is gelukt werk te 
vinden, blijft hem niets anders over dan opneming in een Arbeiterkolonie, 
waar tijdelijk werklozen gedurende vier maanden kunnen worden onder
gebracht. 

De eerste Arbeiterkolonie werd op 22 maart 1882 door de predikant von 
Bodelschwingh in Wilhelmsdorf (Westfalen) opgericht. 

De werkzaamheden in de koloniën bestaan overwegend in land- en bos-
bouwcultuur, ontginning, akkerbouw, ook in wegenaanleg en huisnijver
heid. 

Het gaan en komen in de koloniën geschiedt op basis van vrijwilligheid, 
al wordt in vele koloniën de aangekomene verplicht voor een verblijf van 
vier maanden te tekenen. „Hierdurch wird jedoch", aldus STURM (pag. 103), 
„die Freiwilligkeit des Aufenthalts nur insofern berührt, als bei vorzeitigen 
Austritt Aufname des Kontraktbrüchigen in die sog. schwarze Liste oder 
Strafliste erfolgt. Erwägenswert wäre wohl der Vorschlag, kontraktlich 
festzulegen, dass derjenige Kolonist, welcher die Wohltat eines Winter
aufenthaltes in Anspruch nahm, wenigstens bei Meidung des Verlustes des 
ganzen Verdienstes angehalten werden kann, die Frühjahrsbestellung in 
der Kolonie oder doch in dem ihm zugewiesenen landwirtschaftlichen 
Arbeitsplatz, welchem ev. die Kolonie zu Dank verpflichtet ist, zu voll
enden". 
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Een verlengstuk van deze koloniën is de Heimats- oder Heimstätten-
Kolonie, waaraan de naam van de predikant Cronemeyer is verbonden. 
Degenen, die in de koloniën voorbeeldig hebben gewerkt, wordt de moge
lijkheid gegeven zich als landbouwer binnen zes jaren een zelfstandig 
bedrijf te verwerven. Ook de Maatschappij van Weldadigheid in Nederland 
had dit als ideaal. 

Toch bleken ook deze instellingen niet in staat de bedelaars en landlopers 
tot een geregeld leven te brengen. Slechts 20% vinden na hun vertrek een 
werkkring. De overigen vertrekken zonder enig vooruitzicht; herhaalde 
malen volgt een nieuwe opneming. 

In Nederland begint rond 1890 het Leger des Heils met de oprichting 
van tehuizen (toevluchten). In 1904 wordt te Amsterdam, als gevolg van 
een initiatief van Jonker in 1903, de vereniging „Hulp voor Onbehuisden" 
opgericht. Daarna volgen soortgelijke instellingen op confessionele of neu
trale grondslag. Deze verenigingen en instellingen beogen met betrekking 
tot de bedelarij en landloperij een praeventieve werking, naast het verlenen 
van gastvrijheid. Als dwangmaatregelen bleven de bepalingen van het 
Wetboek van Strafrecht van kracht. 

Aan de tot standkoming van ons Wetboek van Strafrecht van 1886, ter 
vervanging van de tot die tijd nog steeds geldende Code Pénal, zijn, met 
name wat betreft het vraagstuk van de bedelarij en landloperij, uitge
breide, vooral juridische discussies voorafgegaan. De bepalingen, zoals 
deze uiteindelijk in de wet zijn neergelegd en na latere wijzigingen thans 
nog gelden, vindt men in het derde boek, titel II , onder de overtredingen 
betreffende de openbare orde, art. 432, 433 en 434, terwijl art. 456, 4e lid 
hier ten nauwste mee samenhangt. Zij luiden : 

„Art. 432. Met hechtenis van ten hoogste twaalf dagen wordt gestraft : 
Ie. als schuldig aan bedelarij, hij die in het openbaar bedelt; 
2e. als schuldig aan landloperij, hij die zonder middelen van bestaan rond

zwerft ; 
3e. hij die als souteneur uit de ontucht van eene vrouw voordeel trekt. 

Art. 433. Bedelarij of landloperij, gepleegd door drie of meer personen boven 
den leeftijd van zestien jaren, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste 
drie maanden. 

Art. 434. De schuldige aan eene der in de beide vorige artikelen omschreven 
overtredingen kan bovendien, zo hij tot werken in staat is, tot plaatsing 
in eene rijkswerkinrichting worden veroordeeld voor ten hoogste drie jaren, 
(opmerking: De gebruikelijke strafmotivering is onvoldoende.) 

Art. 456, 4e lid (openbare dronkenschap). Bij derde of volgende herhalin
gen gepleegd telkens binnen een jaar nadat de laatste veroordeUng wegens 
tweede of volgende herhaling onherroepelijk geworden is, wordt hechtenis 
opgelegd van ten hoogste drie weken en kan de schuldige daarenboven, zo 
hij tot werken in staat is, tot plaatsing in eene rijkswerkinrichting worden 
veroordeeld voor ten hoogste een jaar." 
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Een bespreking van de ook na de invoering van het Wetboek van Straf
recht voortgezette juridische discussie op dit punt, valt buiten ons bestek. 

De bedelarij en landloperij is voor de eeuwwisseling vooral voor juristen 
onderwerp van studie geweest. In de nederlandse literatuur van vóór 1900 
zijn een aantal dissertaties aan dit onderwerp gewijd, allen van de hand 
van juristen. Waarschijnlijk is het aan de opkomst van de psychiatrie, 
psychologie en sociologie te danken, dat in het begin van de 20e eeuw in 
verschillende landen onderzoekingen zijn verricht over thuislozen, waarbij 
meer de mens zelf in de thuisloze dan de te nemen maatregelen aan een 
beschouwing werd onderworpen. 

In Nederland hebben de medicus VAN MESDAG, de jurist PANNENBORG 

en de theoloog D E GRAAF de bevolking van Veenhuizen beschreven. 
PANNENBORG en D E GRAAF hebben de zwerver gerangschikt, binnen de 
typen-indeling van Heymans, als in hoofdzaak behorend tot het nerveuze 
en amorphe type. Als gevolg hiervan zijn zij, zegt PANNENBORG, „in sterke 
mate primair functionerend en niet actief; ook hunne emotionaliteit is 
boven middelmatig". In zijn commentaar op deze onderzoekingen zegt 
BOOY: „Dit nu zijn eigenschappen, die we bij vele psychopathen terug
vinden". 

In Duitsland heeft BONHOEFFER zwervers beschreven, die in de gevange
nis te Breslau de hun wegens bedelarij-landloperij opgelegde straf moesten 
ondergaan. WiLMANNS en SCHUPPIUS onderzochten resp. 120 en 45 zwer
vers, die in een inrichting waren opgenomen. TRAMER heeft 106 gasten 
onderzocht, die in een „ Herberge zur Heimat " te Zürich om onderdak hadden 
gevraagd. Een soortgelijk onderzoek dus als het thans door ons verrichte. 

In zijn forensisch-psychiatrische studie vindt BONHOEFFER onder de 
zwervers vooral oligofrenen en psychopathen, weinig lijders aan psy
chosen, terwijl 70% niet in militaire dienst is geweest wegens lichamelijke 
afwijkingen. Van de door hem onderzochten beschouwt hij 6 3 % als alko
holist. 

WiLMANNS en SCHUPPIUS vinden meer den 50% schizofrenen. Dit is 
begrijpelijk, daar oligofrenen en psychopathen meer met de strafrechter 
in aanraking zullen komen, terwijl schizofrenen juist klinisch zullen 
worden geasyleerd na herkenning. 

TRAMER vindt 19% oligofrenen, 17% schizofrenen, 7 % epileptici, 
3 8 % psychopathen, 13% andere diagnosen en 6% normalen. Dit is grof
weg het gemiddelde van de uitkomsten van de hierboven genoemde onder
zoekingen. 

SCHUPPIUS, BONHOEFFER en TRAMER vinden, dat resp. 4 3 % , 4 5 % en 
7 5 % van de door hen onderzochten hun zwervend leven begonnen waren 
tussen het 15e en 25e jaar. 

WiLMANNS (1940) vermeldt nog onderzoekingen in deze tijd van Mönke-
möller, Riebeth, Knörr, Marthen en Braun. 

THUN heeft de somatische ziektegeschiedenissen bewerkt van 1079 land
lopers, die in een periode van 6 jaar in een ziekenhuis te Kiel werden opge
nomen. Bij 36% vond hij longafwijkingen, bij 15% afwijkingen aan het 
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darmkanaal, geslachtsziekten bij 12%, verwondingen bij 10% en neuriti-
den t.g.v. alkoholisme bij 9%. 

BOOY trekt uit deze onderzoekingen de conclusie, dat zwervers niet tot 
de normaal gestructureerde personen behoren. Oligofrenie, psychopathic 
en schizofrenie zijn de meest voorkomende afwijkingen. 

In „Der Nichtsesshafte Mensch" (1938) bespreekt STUMPFL ook deze 
onderzoekingen, echter niet het zwitserse onderzoek van TRAMER. Mede 
op grond van een eigen onderzoek van 100 gasten in een Wanderhof komt 
hij tot de conclusie, dat psychosen bij landlopers niet meer voorkomen dan 
bij de normale bevolking. Zwakzinnigheid en psychopathie daarentegen 
komen bij „Nichtsesshaften" beduidend meer voor (resp. 25 en 40% van 
zijn onderzochten), evenals epilepsie en andere lichamelijke afwijkingen 
(30% van zijn onderzochten). Als psychopathie beschouwt hij „die Ab
normitäten der Persönlichkeit" (pag. 292). Als belangrijke indicatoren 
voor psychopathie noemt hij alkoholisme en criminaliteit. 

WILMANNS (1940) neemt scherp stelling tegen deze opvatting van 
STUMPFL. Daar de door STUMPFL onderzochten niet als representatief voor 
het geheel beschouwd kunnen worden, acht hij het onjuist om op deze 
gegevens een algemene conclusie te baseren. Op grond van zijn tien
tallen jaren lange ervaring met landlopers blijft hij van mening, dat 
psychosen bij zwervers meer voorkomen dan bij de gemiddelde bevol
king. Over de psychopathie, door STUMPFL veel gevonden, merkt hij op : 
„aber was ist ein Psychopath? Würde Stumpfl 100 Psychiater unter
suchen, so würde er unter Ihnen auch manchen Psychopathen finden" 
(pag. 110). 

WALTISBÜHL (1944) legt weer nadruk op het voorkomen van psycho
pathie onder de zwervers in Zwitserland. 

In Nederland waarschuwt BAAN (1955) tegen misbruik van de diagnose 
psychopathie. HORST (1962) meent dat 44% van de door hem onderzochte 
thuislozen beantwoordt aan het begrip ontwikkelingspsychopathie en dat 
7 % behoort tot de constitutionele psychopathen (pag. 74). 

In de Verenigde Staten heeft ANDERSON een sociologische studie gewijd 
aan de „homeless men". Hiertoe behoren hobo's - afgeleid van hoe boy -
(zwervende werklieden) en tramps (zwervers, die leven van bedelen en 
diefstal). Van deze „homeless men" hebben twee derde geestelijke en 
lichamelijke defecten. Deze schrijver meent in de hobo een overblijfsel van 
de amerikaanse pioniersgeest te kunnen aanwijzen. Dit zou een reden zijn, 
waarom de amerikaanse gemeenschap sympathiek staat ten opzichte van 
de hobo (niet ten opzichte van de tramp). Hij signaleert wel een afglijden 
van de hobo naar de tramp en op latere leeftijd worden de hobo's dikwijls 
homeguards (niet zwervende daklozen). 

FLYNT heeft zijn ervaringen als tramp beschreven. Als zodanig heeft hij 
tien jaar door de wereld gezworven. Naar zijn mening komen onder de 
tramps vooral voor beroepsmisdadigers die afgezakt zijn, en mensen die 
het niveau van beroepsmisdadiger niet hebben bereikt. 

In Frankrijk beschrijven JOFFROY en DUPOUY het zwerven, zoals dat 
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bij diverse psychiatrische ziektebeelden voorkomt (fugues). In navolging 
van Charcot kennen zij aan de „pathologie de la volonté" een grote rol toe. 
Bij paranoia komt zwerven zoveel voor, zeggen zij, dat zij een afzonderlijke 
groep willen onderscheiden als paranoia ambulatoire. (Door Charcot ge
noemd : automatisme ambulatoire.) Zij geven vele literatuurverwijzingen, 
waaruit blijkt, dat de vagabondage ook in Frankrijk rond de eeuwwisseling 
sterk in de belangstelling heeft gestaan en dat het probleem niet alleen 
vanuit juridisch, maar ook vanuit medisch en sociologisch standpunt is 
beschouwd. 

In Groot Brittannië heeft RIBTON-TURNER in 1887 een overzicht van de 
landloperij en bedelarij gepubliceerd. DAWSON was nog van mening, dat 
het merendeel der zwervers slechts werklozen zijn, omdat ze noch de wens, 
noch de intenties hebben anders te leven. Degenen, die niet lui zijn, zijn 
verdorven, meende hij. Anderen wijtten het grote aantal zwervers aan de 
ellendige toestanden die in die tijd in Engeland heersten; aan exogene 
oorzaken dus. Aan studie van de persoon van de zwerver, zoals in Frankrijk 
en Duitsland in deze tijd gebeurde, was men (nog) niet toe. 

Samenvattend kunnen wij zeggen, dat uit de in het begin van de 20e eeuw 
verrichte onderzoekingen is gebleken, dat bij zwervers zeer veel geestelijke 
en lichamelijke defecten voorkomen en dat niet zozeer de lichamelijke maar 
veeleer de geestelijke defecten als schizofrenie, oligofrenie en psycho-
pathie, waarmee criminaHteit en alkoholisme nauw samenhangen, gezien 
worden als „Ursachen für das Versinken in das gewohnheitsmässige 
Bettler- und Landstreichertum" (WILMANNS, 1940, pag. 99). Ook in de 
z.g. valide bedelaars en landlopers gaat men nu abnormaal gestructureerde 
mensen zien. De maatregelen ter bestrijding van de vagebondage werden 
in de franse tijd milder dan in de voorafgaande eeuwen. Vooral door parti
culier initiatief worden er mogelijkheden geschapen ter verzorging van 
deze groep mensen, terwijl curatieve maatregelen beginnen op te komen. 
Onder invloed van de genoemde onderzoekingen wordt selectie onder de 
zwervers toegepast en waar nodig wordt gezondheidszorg gegeven. Een 
aanduiding van praeventieve activiteiten zijn door de eeuwen heen aan
wijsbaar: Steeds heeft men gepoogd de kinderen van zwervers te bescher
men. 

In Nederland werd in de 19e eeuw, vooral door particulier initiatief, reeds 
veel gedaan voor deze groep mensen. In een in 1907 uitgebracht rapport 
van een staatscommissie, die het vraagstuk van de bedelarij en landloperij 
had bestudeerd, werd nogmaals een beroep op het particulier initiatief 
gedaan. 

De in 1908 opgerichte Nederlandsche Vereeniging voor Armenzorg en 
Weldadigheid (in 1946 genaamd Nederlandse Vereniging voor Maatschap
pelijk Werk en in 1956 Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk) heeft 
twee maal, in 1919 en in 1930, een algemene vergadering gewijd aan de 
vraag, welke maatregelen er genomen kunnen worden tegen de bedelarij 
en landloperij. 

Bij de eerste vergadering in 1919 worden in twee praeadviezen maat-
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regelen aanbevolen, liggende op het vlak van de algehele verbetering der 
sociale zorg, van de reclassering en van het vakonderwijs. Een speciale 
wet tot beteugeling van bedelarij en landloperij wordt bepleit, alsmede de 
oprichting van een nationale vereniging. 

In de vergadering van 1930 wordt in de uitgebrachte drie praeadviezen 
gepleit voor een betere gerechtelijke behandeling van bedelarij- en land
loperijzaken en een wijziging ten deze van de betreffende artikelen van het 
Wetboek van Strafrecht; o.a. plaatsing in een R.W.I. worde hoofdstraf 
in plaats van bijkomende straf, en de mogelijkheid worde geschapen deze 
wetsovertreders ter beschikking van de Regering te stellen. Ook wordt 
gepleit voor uitbreiding van het aantal nachtasiels met daarachter inter
naten, gebaseerd op de reclasseringsgedachte, voorts voor samenwerking 
van alle instellingen, werkzaam op het gebied van de zwerverszorg. Een 
centraal bureau zou deze samenwerking moeten bevorderen en gegevens 
moeten verzamelen (o.a. een centraal zwerversregister aanleggen). De prae-
adviseur HONING heeft zijn betoog onderstreept met een aantal cijfers over 
5639 mannen (en 276 vrouwen), die tussen 1 april 1926 en 1 april 1930langer 
dan een nacht waren opgenomen in het amsterdamse nachtasiel en inter
naat van de vereniging „Hulp voor Onbehuisden". 

In 1933 verscheen het eerste rapport der commissie inzake zwerverszorg, 
waarbij werd geadviseerd het centraal zwerversregister onder te brengen 
bij het centraal bureau van de vereniging van reclasseringsinstellingen. 
Eerst in 1939 werd het landelijk verbond van instellingen voor zwervers
zorg opgericht. Door de ontstane oorlogstoestand, de bezetting en de na
oorlogse verwarring duurde het tot 1949 voor de zwerverszorg weer actueel 
werd. In 1950 wordt een commissie voor de zwerverszorg ingesteld. Deze 
commissie heeft de stoot gegeven tot het ontstaan in 1951 van een werk
groep van directeuren van instellingen, werkzaam op het gebied van de 
thuislozenzorg. Deze werkgroep is uitgegroeid tot de in februari 1953 op
gerichte Stichting voor de Thuislozenzorg. De in Nederland gevestigde 
zestien instellingen werken hierin samen, terwijl een landelijk secretariaat 
de taken uitvoert, zoals in 1930 reeds bepleit. Voor Nederland kan men 
spreken van een in de laatste jaren sterk toegenomen belangstelling voor 
de thuisloze mens. Naast pogingen ter verbetering van het financiële kli
maat ligt het accent sterk op de behandeling. Ook in het buitenland is deze 
oplevende belangstelling te constateren. 

In een „Report to the Minister of National Insurance" (1952) worden 
de mensen - practisch uitsluitend mannen - beschreven, die gebruik 
maken van de „reception centres for persons without a settled way of 
living" in Groot Brittanniê. 

In Duitsland publiceert in 1958 ARNOLD zijn „Untersuchungen zum 
Vagantenproblem". BLUME heeft een interviewonderzoek verricht bij 
de „Obdachlosen" in Keulen. Dit zijn vooral vluchtelingen, die zonder 
goede opvang, zonder twijfel het gilde der vaganten zouden versterken. 

In Denemarken en Zweden hebben resp. TEILMANN en INGHE medische 
onderzoekingen verricht bij de steuntrekkenden in Kopenhagen en de 
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paupers in Stockholm. Deze onderzoekingen hebben slechts zijdelings 
raakpunten met thuislozenonderzoek. 

In de U.S.A. is blijkens het antwoord op onze vraag aan de Library of 
Congress geen recent onderzoek verricht over „medical, psychological and 
sociological problems, connected with tramps". 

Voor Frankrijk, België en Luxemburg zie men de publicaties van 
VEXLIARD, FRANÇOIS, VAN HELMONT en Huss (zie hoofdstuk IV). 

Was het aantal zwervers eind vorige eeuw nog zeer hoog, in het begin van 
deze eeuw zien wij een daling optreden. Als indicator hiervoor wordt veelal 
het aantal onherroepelijk veroordeelden tot opzending naar de R.W.I. ge
bezigd. Dit aantal was in 1904 nog 1950, maar het daalt in de volgende 
jaren tot rond 700 in 1939, met een dieptepunt in de eerste wereldoorlog. 
Tijdens en na de tweede wereldoorlog zien wij deze daling voortgaan. Ook 
de belgische cijfers (VAN HELMONT, 1954) geven een soortgelijk beeld te 
zien. 

Over het werkelijke voorkomen van de bedelarij en landloperij zeggen 
deze cijfers niet veel. Of het „dark number" (verhouding geconstateerde tot 
de werkelijke criminaliteit, zie VAN ECK in zijn openbare les) in de ver
schillende perioden hetzelfde is, is niet bekend. Of de geneigdheid van de 
zittende magistratuur tot veroordeling en opzending naar de R.W.I. steeds 
hetzelfde is, evenals de richtlijnen die door de politie worden aangehouden 
met betrekking tot verbaliseren, valt te betwijfelen (rapport Zwerverszorg, 
pag. 120). Bovendien bevinden zich bij de veroordeelden een groot aantal 
recidivisten. 

KLEINE STAARMANN constateert ook deze daling, op grond van het 
teruglopen in de loop der jaren van het aantal verpleegden in de R.W.I. 
Hij constateert echter tevens een stijging van het aantal gevangenen in 
Veenhuizen (pag. 38). 

Als belangrijke oorzaak voor deze daling wordt in het rapport Zwervers-
zorg aangewezen de sterk verbeterde sociale wetgeving. De verbeterde 
opvangmogelijkheden voor thuislozen vervullen ons inziens ook een rol. 
Het regime, dat in Veenhuizen heerst, zou tevens van belang zijn: „Is dit 
streng, dan zal het aantal zgn. zelfmelders direct afnemen en omgekeerd". 

Hoewel dus de legaal geconstateerde bedelarij en landloperij sterk is ver
minderd, mag niet op grond hiervan de conclusie worden getrokken, dat het 
aantal thuislozen dienovereenkomstig zou zijn gedaald. De onmaatschap
pelijkheid heeft een andere gedaante gekregen. HORST zegt in de inleiding 
van zijn dissertatie, dat het a- of anti-sociale zwerven in Nederland niet 
bestaanbaar meer is. Als gevolg hiervan voelt ook niemand zich meer door 
zwervers bedreigd. De verschijningsvorm van de onmaatschappelijkheid 
is met de omringende maatschappij veranderd. De zwerver van vroeger 
is de thuisloze van heden. 

Hoeveel thuislozen er in Nederland zijn, is niet bekend. In het jaar
verslag 1960 van de Stichting voor de Thuislozenzorg worden ongeveer 
12000 ingeschreven mannen vermeld, waarvan een zeker aantal is afge
vallen door overlijden of terugkeer in de normale samenleving, maar, ver-
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volgt genoemd jaarverslag, „er zijn wellicht nog talloos vele gevallen, die 
naar levensconditie en gedrag eveneens als thuislozen kunnen worden be
stempeld, waaronder zij, die bij voorkeur in obscure volkslogementjes 
verblijven". Een schatting van 15000 thuislozen lijkt verantwoord. Dat 
is ruim 1 %0 van de nederlandse bevolking en ongeveer 4%0 van de manne
lijke bevolking boven 19 jaar. 

De ervaring leert, dat er in Nederland practisch geen thuisloze vrouwen 
zijn, in de betekenis van vrouwen zonder leef- en werkmilieu. In ieder geval 
zijn deze niet centraal geregistreerd bij de Stichting voor de Thuislozenzorg. 
Volgens LAMERS (pag. 184) komt ook plaatsing in een R.W.I. voor vrouwen 
practisch niet meer voor. Vóór 1900 heeft het aantal verpleegden in de 
R.W.I. 's per jaar steeds tussen 3000 en 4000 mannen en tussen 150 en 250 
vrouwen bedragen. Over de situatie na 1900 geeft hij afgeronde cijfers 
weer, ontleend aan de publicaties van het C.B.S. Wij nemen gaarne enige 
van de door hem genoemde cijfers, betreffende het aantal verpleegden in 
de R.W.I.'s per jaar, over. 

1900 
1920 
1935 
1944 
1950 
1955 
1960 
1961 

3500 mannen 
1100 mannen 
1300 mannen 
330 mannen 
292 mannen 
145 mannen 
83 mannen 
68 mannen 

100 vrouwen 
24 vrouwen 
8 vrouwen 
2 vrouwen 
8 vrouwen 
2 vrouwen 
2 vrouwen 
1 vrouw 

Volgens een persoonlijke mededeling bevond zich in februari 1963 in de 
R.W.I. voor vrouwen, tevens fungerend als Huis van Bewaring, te Middel
burg één vrouwelijke verpleegde. 

In de volkslogementen worden wel regelmatig vrouwen gesignaleerd. 
Een mogelijkheid tot opneming van vrouwen is bij enkele tehuizen voor 
thuislozen wel aanwezig, maar dit betreft in hoofdzaak ongehuwde moe
ders, naar de prostitutie afglijdende meisjes en pupillen van de sociaal-
psychiatrische diensten. Een enkele maal worden ook gehele, uit hun 
woning gezette, gezinnen als noodgevallen opgenomen. 

Voor Frankrijk vermeldt FRANÇOIS gegevens over 1954. Het aantal 
bedden in de „places d'hébergement" stelt hij op 12.257, waarvan 60% 
in het departement van de Seine (Parijs e.o.). Het schijnt, dat men mag 
veronderstellen, dat de bezetting steeds maximaal is, zegt hij. Hierbij ge
teld een gemiddeld aantal in de gevangenis verblijvende clochards van 710, 
geeft dit Jb 13.000 zwervers, die zich op een en dezelfde dag op een bekende 
plaats bevinden. Hij neemt aan, dat deze de helft uitmaken van het werke
lijke aantal. Zo komt hij voor Frankrijk tot een schatting van 25 à 30.000 
clochards, ongeveer voor de helft verblijvende in het departement van de 
Seine, in welk departement 13% van de gehele bevolking woont. 

Voor Groot Brittanniê vermeldt voornoemd rapport, dat na 1945 „the 
number of persons using reception centres has not often exceeded 2500. 
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This number is small by comparison with pre-war numbers". Het rapport 
begint met te stellen, dat „it is wrong to suppose that all or even many of 
the persons, who use reception centres, are tramps according to the popular 
and rather romanticized picture..." Verder wordt gezegd, dat van de 
„users of centres some wander about the country, but many keep to one 
place and London and a few other large towns account for about half of 
them". 

Voor Duitsland vermeldt STEIGERTAHL een toeneming na 1945 van het 
aantal thuislozen. 

In het begin van deze eeuw was de belangstelling voor de thuisloze alge
meen, thans zien wij opnieuw een opleving van deze belangstelling, hoewel 
quantitatief de betekenis van thuislozen sterk lijkt verminderd. In tegen
stelling met vroeger trekken de thuislozen thans practisch niet meer door 
het platteland, maar leven zij voornamelijk in de grote steden. 

In Nederland bevinden zich in bijna alle steden volkslogementen, terwijl 
in enkele grotere steden (Amsterdam, Dordrecht, Eindhoven, Den Haag, 
Leeuwarden, Nijmegen, Rotterdam en Utrecht) asiels en/of internaten 
voor thuislozenzorg zijn gevestigd. 

§ 2 . GANG VAN ZAKEN IN DE INRICHTING VOOR THUISLOZENZORG, WAARIN 

ONS ONDERZOEK WERD VERRICHT 

Het Labre-Huis voor Thuislozen te Nijmegen is geopend op 23 mei 1953 
en wordt geëxploiteerd door de „Joannes van Saguntum Stichting". 

In dit tehuis (evenals in enkele andere tehuizen voor thuislozen) zijn er 
twee streng gescheiden afdelingen: het passantenverblijf of nachtasiel en 
het internaat. 

1. Het nachtasiel 

ledere man vanaf de leeftijd van 21 jaar, die hier 's avonds om onderdak 
vraagt, krijgt eerst een bad, vervolgens een warme maaltijd, daarna wordt 
hem een bed toegewezen. De volgende morgen krijgt hij een ontbijt, waarna 
hij weer vertrekt. De opgegeven naam wordt in een register ingeschreven, 
ingevolge art. 438 W.v.S. Als regel kan zo iemand twee nachten per maand 
terecht zonder dat daar voor hem kosten aan zijn verbonden. Wil hij langer 
blijven, dan wordt voor de volgende nachten, behalve een kleine vergoe
ding, een reden voor dit langer verblijf gevraagd. Redenen kunnen zijn: 
werk gevonden, maar nog geen huisvesting ; moeilijkheden in het leefmilieu, 
terwijl hij zijn werk kan voortzetten; een verzoek van instanties, zoals 
medisch consultatiebureau voor alkoholisme (M.C.B.), gemeentelijke 
dienst voor sociale zaken of een werkgever. 

In het algemeen kan het doel van het nachtasiel als volgt omschreven 
worden : 
a. Het verlenen van gastvrijheid door het verstrekken van voeding en 
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onderdak - in noodgevallen ook kleding - aan hen, die om welke reden 
dan ook anders de nacht op straat zouden moeten doorbrengen, 

b. Een tegenwicht te vormen tegen die volkslogementen, waar goedwil
lende zwakkeren zich niet staande zouden kunnen houden. 

2. Het internaat 

Geeft een passant de wens te kennen opgenomen te worden in het inter
naat, dan volgt een oriënterend gesprek met een daartoe aangewezen staf
lid. Als criterium voor opneming geldt, dat de betrokkene in nood moet 
verkeren, d.w.z. dat hem het eerste en noodzakelijke voor levensonderhoud 
(behuizing, voeding, kleding) ontbreekt, evenals de middelen om zich dit 
op geoorloofde wijze te verschaffen. 

Plaatsing in het internaat kan ook geschieden op verzoek van instanties, 
zoals M.C.B., gemeentelijke dienst voor sociale zaken, justitiële instellingen, 
andere tehuizen voor thuislozen. 

De op te nemen gast moet echter bereid zijn: 
a. Zich aan de (soepele) huisorde te houden. 
b. Positief mee te werken aan een goede sfeer in huis. 
с Na overleg opgedragen werk te verrichten. 

Van elke op te nemen gast wordt door de maatschappelijk werker een 
rapport gemaakt, bevattende: 
1. personaHa 
2. familierelaties 
3. korte zakelijke levensloop 
4. korte persoonsbeschrijving 
5. zo mogelijk een therapie en prognose 
6. een verzoek aan de gemeente, waar betrokkene laatstelijk heeft thuis 

behoord, in de zin van art. 30 a sub 1 en 2 van de Armenwet 1955, om 
de verzorgingskosten op zich te nemen. 

Aan het tehuis is een huisarts en een verpleger verbonden. De opgenomenen 
zijn collectief verzekerd bij een ziekenfonds. Enkele malen per jaar wordt 
bij alle dan aanwezige gasten röntgenologisch borstonderzoek verricht op 
het consultatiebureau. Er wordt zorg voor gedragen, dat - behoudens op 
medische indicatie - zulk een onderzoek bij een gast niet meer dan een 
maal per jaar plaats heeft. 

Zo nodig worden de gasten medisch en psychologisch onderzocht. Ter 
vergroting van het inzicht en het opstellen van een behandelingsplan wor
den sinds 1961 teambesprekingen gehouden van stafleden van het huis 
(directeur, maatschappelijk werkers en evt. de werkplaatsleider) met arts, 
psycholoog en een functionaris van de gemeentelijke dienst voor sociale 
zaken. 

De in het internaat opgenomen gasten ontvangen voor de door hen ver
richte arbeid geen loon, maar een zakgeld, naast de algehele verzorging. 

In het rapport van de commissie voor de arbeidstherapie (1958) worden 
de thans mogelijke arbeidsvormen in de internaten in vijf groepen ver-
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deeld. Ook de in dit tehuis verrichte arbeid (tussen haakjes geplaatst) is 
in deze groepen te onderscheiden: 
1. industriële productie (oud-papier verwerking, montage) 
2. agrarische productie (tuinwerk) 
3. dienstverrichting (huishoudelijke dienst, ophaaldienst) 
4. ambachten (schoenmakerij, koperklopperij, houtbewerking, schilders-

werkplaats, kleermakerij) 
5. kunstnijverheid (tapijtknopen, beelden maken). 

Een behandeling heeft als doel de betrokkene een geheel of gedeeltelijk 
zelfstandig leven in de vrije maatschappij mogelijk te maken. Door het 
tehuis kan hiertoe mogelijkheid tot gesprekken en arbeidstherapie worden 
geboden. Daarnaast kan samenwerking gezocht worden met meer ge
specialiseerde instanties. 

In genoemd rapport wordt gesteld, dat elke vorm van therapie door 
middel van arbeid tot mislukken is gedoemd, indien : 
„a. voor iedere revalescent niet een zo juist mogelijke vorm van arbeid 

wordt gekozen; 
b. de algehele voorbereiding tot het verrichten van die arbeid niet met 

zorg geschiedt ; 
с de te verrichten arbeid in geestelijk en materieel opzicht geen voldoe

ning schenkt ; 
d. de therapie niet aan een zekere tijdsduur wordt gebonden, welke echter 

naar behoefte moet kunnen worden gewijzigd; 
e. geen doelmatige nazorg, waar nodig, wordt uitgeoefend (een en ander 

op basis van vrijwilligheid)." 
De voor ad a noodzakelijke differentiëring in arbeidsobjecten komt door 
gebrek aan financiën in dit huis thans nog onvoldoende tot zijn recht. 

In onze maatschappij wordt gestreefd naar verkorting van de arbeids
tijd, waardoor automatisch de tijd, doorgebracht in het leefmilieu, wordt 
verlengd. Hier nu liggen voor de thuislozen grote moeilijkheden. In dit 
tehuis wordt aan dit leefmilieu veel aandacht geschonken: goede woon
gelegenheid, verzorgde maaltijden, ontspanning, actieve vrije-tijdsbe
steding, maar ook aankweken van verantwoordelijkheid t.o.v. dit gemeen
schappelijk leefmilieu. 

Buiten de arbeidstijden kunnen gesprekken worden gevoerd met de 
maatschappelijk werker, die hiertoe altijd beschikbaar is. Op zon- en feest
dagen wordt extra aandacht aan de ontspanning gegeven. 

Naast het doen verrichten van zinvolle, zo mogelijk individueel afge
stemde arbeid, is het een gebiedende eis de thuisloze een thuis te geven, 
zolang hij deze primaire behoefte niet zelf in de vrije maatschappij kan 
realiseren. De gang van zaken in dit tehuis is hierop zoveel mogelijk afge
stemd. 
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HOOFDSTUK III 

WERKWIJZE BIJ HET ONDERZOEK 

§ 1. METHODE VAN ONDERZOEK 

Met dankbaarheid vermelden wij de gelegenheid, die de leiding van het 
selectie-instituut voor ter beschikking van de Regering gestelden te 
Utrecht ons heeft geboden, om, in verband met onze plannen voor een 
onderzoek, hun methodiek te bestuderen en enige tijd hun selectiedagen 
mee te maken. 

In februari 1959 begonnen wij met enkele onderzoekingen bij nieuw-
opgenomen gasten in het internaat van het Labre-Huis te Nijmegen om 
ons te oriënteren ten aanzien van de mogelijkheden tot een zodanige opzet 
van het onderzoek te komen, dat het doel hiervan, dat in hoofdstuk I is 
omschreven, kon worden bereikt. Hierbij bleek de bereidheid van de gas
ten, om aan het onderzoek deel te nemen, geen moeilijkheid op te leveren. 
Ook bleek de noodzaak de verkregen gegevens te verifiëren en aan te vul
len. Bovendien werd duidelijk, dat bij het onderzoek en zeker bij de be
werking van de verkregen gegevens, hulp van niet-artsen (psycholoog, 
jurist, socioloog, statisticus) onmisbaar zou zijn. 

Wij wilden in het eigenlijke onderzoek alle gedurende één jaar nieuw-
opgenomenen betrekken. De gasten echter, die korter dan een week bleven, 
waren soms weer vertrokken vóór het onderzoek plaats had kunnen vinden. 
Om deze reden hebben wij het op 1 juni 1959 begonnen eigenlijke onderzoek 
voortgezet tot 1 augustus 1960. 

Tijdens het gesprek met een staflid, dat aan elke opneming voorafgaat, 
werd door deze ons onderzoek aan de op te nemen gast aangekondigd ; geen 
van de gasten weigerde dit te ondergaan. Na een daartoe gemaakte afspraak 
vond dit onderzoek plaats in het tehuis - meermalen in de avonduren -
waarvoor ons een goed geoutilleerde kamer ter beschikking werd gesteld. 
Gaarne memoreren wij in dit verband de voortdurende daadwerkelijke 
belangstelling, die wij van de directie en alle stafleden van dit tehuis moch
ten ondervinden en zonder welke wij dit onderzoek niet tot een goed einde 
zouden hebben kunnen brengen. 

Bij het onderzoek van elke nieuwe gast werd een biografische (inclusief 
een sociale) en een medische anamnese opgenomen, gevolgd door een ge
neeskundig onderzoek, ongeveer gelijk aan dat bij een z.g. grote keuring. 
Als richtlijn bij de biografische anamnese is gebruikt het anamnesefor
mulier van de Stichting voor de Thuislozenzorg. Dit formulier is ontworpen 
om de door de bij genoemde Stichting aangesloten inrichtingen verkregen 
gegevens centraal te kunnen bundelen. Deze documentatie kan dienen voor 
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interne informatie, als inlichtingenbron voor derden, voor wetenschap
pelijke verwerking en als uitgangspunt voor landelijke teambesprekingen. 

Na elk onderzoek (duur 1 £ tot 2 uur) werden de aantekeningen door ons 
verwerkt tot een uitvoerige status, ingedeeld in 11 categorieën, naar welke 
categorieën de 11 paragrafen van hoofdstuk IV zijn verdeeld. Alle gegevens 
werden in de daarop volgende weken en maanden zoveel mogelijk geveri
fieerd en zonodig aangevuld. 

In de onderzoek-periode hebben wij 220 nieuw opgenomen thuislozen 
onderzocht. Deze onderzochte groep kan niet beschouwd worden als een 
steekproef uit de nederlandse thuislozen. De uitkomsten van dit onderzoek 
hebben derhalve alleen betrekking op de onderzochte groep. 

In de loop van 1960 hebben wij met de hierboven weergegeven werkwijze 
bovendien onderzocht die gasten, die op 1 januari 1960 een jaar of langer 
onafgebroken opgenomen geweest waren in het internaat. Dit waren 31 
personen, die door ons permanente gasten genoemd worden. 

Van de 220 gasten heeft de psycholoog GROSFELD, destijds verbonden 
aan het Instituut voor Sociale Geneeskunde te Nijmegen, er 60, in hoofd
zaak jongere, onderzocht. 

Bovendien zijn alle onderzochte gasten en permanente gasten op ons 
verzoek door de staf van het tehuis beoordeeld volgens een drie-puntsschaal 
ten aanzien van hun houding en gedrag ten opzichte van resp. leiding, 
collegae en werk. 

De gevolgde werkwijzen bij het psychologisch onderzoek en bij de beoorde
lingen worden resp. in § 5 van dit hoofdstuk en in hoofdstuk VI beschreven. 

§ 2. WIJZE VAN VERWERKING VAN HET MATERIAAL 

Aan de hand van een opgesteld codeboek zijn de gegevens, verkregen bij 
dit onderzoek (uitgezonderd die van het psychologisch onderzoek), op 
twee codeformulieren (zie bijlage 1) gecodeerd onder nummer. Om vergis
singen te voorkomen en te achterhalen zijn alle gegevens door de onder
zoeker of door een medewerker gecodeerd en vervolgens gecontroleerd door 
de ander. Deze gecodeerde gegevens werden op ponskaarten overgebracht, 
wat de interne controle van de gegevens op elk codeformulier zeer ten 
goede is gekomen. De mechanische afdeling (Hoofd: DRS. P. O. M. BRAC-
KEL) van het Instituut voor Wiskundige Dienstverlening van de Katho
lieke Universiteit heeft zich hiermee belast. Tellingen, correlaties en samen
trekkingen konden daarna mechanisch worden uitgevoerd. De daarvoor 
in aanmerking komende gegevens binnen een categorie zijn samengetrok
ken. De gevonden beoordelingen en enkele andere gegevens zijn gedicho-
tomiseerd, om binnen de onderzochte groep een verdeling te krijgen, steeds 
gesplitst op één kemmerk. De op deze wijze tot stand gebrachte twee groe
pen kunnen steeds met elkaar worden vergeleken, en bestaande verschillen 
kunnen op significantie getoetst worden. De mathematisch-statistische 
afdeling van het Instituut voor Wiskundige Dienstverlening (Hoofd: 
DRS. P H . VAN ELTEREN) heeft deze toetsingen voor ons verricht. 

Waar mogelijk, hebben wij de uitkomsten vergeleken met resultaten van 
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andere onderzoekingen, met de enkele bekende cijfers van de gehele groep 
thuislozen in Nederland en met cijfers van de nederlandse bevolking, zoals 
gepubliceerd door het C.B.S. 

§ 3. VERIFICATIEBRONNEN 

Om de gegevens omtrent iedere gast zo betrouwbaar mogelijk te doen zijn 
is zeer veel werk besteed aan vergelijking met elders omtrent deze persoon 
vastgestelde gegevens. 

Van alle onderzochte gasten zijn de reeds bij het tehuis bekende gegevens 
ons ter inzage gegeven. 

Het kaartsysteem van de aan het tehuis verbonden huisarts hebben wij 
vertrouwelijk mogen inzien. 

Van alle onderzochten is nagegaan of hun naam reeds voor de opneming 
in de onderzoekperiode voorkwam in de centrale registratie van de Stich
ting voor de Thuislozenzorg te 's-Gravenhage. Deze centrale registratie 
is in 1950 opgezet en vooral na 1957 regelmatig bijgehouden door middel 
van de aankomst- en vertrek-kaarten van de gasten, die in de aangesloten 
inrichtingen worden opgenomen resp. hieruit zijn vertrokken. 

Van de 220 gasten vonden wij in 198 gevallen hun naam reeds vermeld 
in genoemde centrale registratie, en bij 19 van de 31 permanente gasten. 
In deze gevallen werd van ieder genoteerd in welk jaar hun naam voor het 
eerst is vermeld en wat de gemiddelde verblijfsduur in de aangesloten in
richtingen is geweest. 

Dank zij de hooggewaardeerde medewerking van MR. E. LAMERS, di
recteur-generaal van het Gevangeniswezen, heeft de heer D. SLOT, hoofd 
van de onderafdeling documentatie (hoofdafdeling publiek recht van het 
ministerie van Justitie), ons in de gelegenheid gesteld, vertrouwelijk ken
nis te nemen van alle bij zijn onderafdeling berustende stukken van de door 
ons onderzochte thuislozen. Zo nodig werd de straflijst opgevraagd bij de 
arrondissementen. Bovendien werd van ieder nagegaan of op zijn naam een 
dossier aanwezig was bij het centraal archief van het bureau Bijzondere 
Rechtspleging (dossier B.R.). 

Van de 220 gasten bleken er 201 in de een of andere vorm bij Justitie 
bekend te zijn ; van de 31 permanente gasten 25. Als verificatiebron en voor 
aanvullende gegevens waren deze justitiële stukken voor ons van buiten
gewone betekenis. 

Als een onderzochte opgaf behandeld geweest te zijn in een ziekenhuis, 
psychiatrische inrichting, sanatorium of op een consultatiebureau voor 
alkoholisme, hebben wij zo nodig daar de status ter vertrouwelijke inzage 
opgevraagd. 

Indien een gast opgaf opgenomen geweest te zijn in een voogdij- of op
voedingsinrichting, observatiehuis, een of ander internaat, werden zo 
nodig ook daar gegevens opgevraagd. 

Als belangrijke lacunes vermoed werden in de geverifieerde levensver
halen, werd op de administratie van de nederlandse gemeenten een beroep 
gedaan in de vorm van verzoeken aan de afdelingen bevolking en sociale 
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zaken, waarbij men bereid was, zo nodig zeer diep in de archieven te duiken. 
Voor alle 251 onderzochte gasten tezamen hebben wij gericht : 

97 verzoeken aan ziekenhuizen, psychiatrische inrichtingen en individuele 
artsen ; 

22 verzoeken aan consultatiebureaus voor alkoholisme ; 
10 verzoeken aan voogdij- en opvoedingsinrichtingen; 
38 verzoeken aan reclasseringsinstellingen en het selectie-instituut ; 
67 verzoeken aan gemeentelijke en provinciale diensten. 

De verkregen medewerking was lofwaardig. Steeds kregen wij de ge
vraagde inlichtingen, zij het soms na rappel. Al de genoemde personen en 
instanties danken wij op deze plaats ten zeerste voor hun bereidheid ons 
te willen helpen. Zonder al deze medewerking had dit onderzoek niet ver
richt kunnen worden. 

§ 4 . JUISTHEID VAN DE VERZAMELDE GEGEVENS 

Met de hierboven geschetste werkwijze bij het onderzoek waren wij in staat 
een zo volledig mogelijke verificatie te krijgen van hetgeen de gasten ons 
hadden medegedeeld. Wij hebben onderscheid gemaakt in verificatie van 
personalia, levensverhaal en ziektegeschiedenis. Bij verschillen tussen de 
ons vertelde levensgeschiedenis en de uit de gegevens van derden gere
construeerde, hebben wij voor de verwerking de op laatstgenoemde wijze 
verkregen gegevens als juist beschouwd. 

Juiste personalia hebben blijkens verificatie ons 216 gasten verstrekt. 
Een valse naam heeft 1 gast opgegeven; zijn werkelijke naam is later ont
dekt. In 3 gevallen is het ons op geen enkele manier gelukt de opgegeven 
naam te verifiëren. 

Vergelijking van de ons vertelde levensgeschiedenis met de uit de van 
derden ontvangen gegevens gereconstrueerde, was bij 195 gasten mogelijk. 
Bij 181 gasten bleken deze in grote lijnen identiek te zijn. Bij 14 gasten was 
deze identiteit niet aanwezig; zij hebben ons grotendeels onjuiste gegevens 
verstrekt, die wij echter hebben kunnen corrigeren. 

Bij 25 gasten hebben wij niet voldoende gegevens van elders kunnen 
krijgen om verifiëring van de levensgeschiedenis volledig mogelijk te 
maken. De schaarse gegevens, die wij van 22 van hen hebben kunnen ach
terhalen, kwamen overeen met hetgeen zij ons zelf hadden medegedeeld. 
Hun gedrag in de thuislozeninrichting is als rustig te kenschetsen. Belang
rijke justitie-contacten hebben zij in hun leven niet gehad. Bij onderzoek 
vonden wij geen grove psychische stoornissen. Wij hebben dan ook ge
meend de door hen verstrekte gegevens als betrouwbaar aan te kunnen 
merken en wij hebben ook deze in het onderzoek opgenomen. 

De betrouwbaarheid van de gegevens van de 3 overige gasten is dubieus. 
Te meer, daar het niet onwaarschijnlijk is, dat het niet kunnen verifiëren 
van hun personalia op het opgeven van een valse naam berust. Achteraf 
gezien, hadden wij deze 3 gasten beter uit het onderzoek kunnen verwijde
ren. Wij menen echter, dat hun gegevens geen ontoelaatbare veranderingen 
in de resultaten hebben gegeven. 
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De 31 permanente gasten hebben blijkens verificatie allen ons juiste 
personalia verstrekt. Een juiste levensgeschiedenis hebben ons 20 gasten 
verteld. Bij 4 gasten was er geen overeenstemming bij verificatie en bij 7 
gasten was dit niet na te gaan wegens onvoldoende verkregen gegevens. 

De verificatie van de ziektegeschiedenis had alleen als doel het verkrijgen 
van aanvullende gegevens (zie hoofdstuk IV, §11). 

Juiste personalia hebben 98.2% van de gasten ons verstrekt en 100% van 
de permanente gasten. 

Een in alle belangrijke punten juiste levensgeschiedenis hebben ons, 
blijkens verificatie, 82.3% van de gasten en 64.5% van de permanente 
gasten verstrekt. In 11.4% resp. 22.5% van de gevallen waren wij welis
waar niet in staat de opgegeven levensgeschiedenis volledig te verifiëren, 
maar wij achtten deze wel betrouwbaar. Slechts 6.3% van de gasten en 
13.0% van de permanente gasten hebben ons grotendeels onjuiste gegevens 
verstrekt. 

Wij zouden uit het bovenstaande willen concluderen, dat wij tegenover 
de door deze thuislozen verstrekte informatie niet bijzonder wantrouwend 
behoeven te staan. Wel zijn de spontaan verstrekte gegevens dikwijls on
volledig. De informatie werd ons echter verstrekt in onze hoedanigheid 
van arts, werkzaam bij de thuislozeninrichting, waarin de gasten vrijwillig 
waren opgenomen. 

Wij kunnen de verstrekte gegevens naar de mogelijkheid tot verificatie ver
delen in „harde" (zoals naam, geboortejaar, straflijst), „minder harde" 
(zoals alkoholisme, huwelijksleven, concubinaten, relaties) en „zachte" ge
gevens (zoals moederbinding, conflictsituaties, verwend zijn). De schaal 
„hard tot zacht" drukt uit, dat er of een mogelijkheid bestaat om objec
tiviteit aan te tonen middels overeenkomst met elders vastgelegde ge
gevens, dan wel of men alleen is aangewezen op subjectieve gegevens; ook 
als deze laatste elders zijn vastgelegd, zijn deze evenzeer subjectief. 

Middels verificatie is de juistheid van de - eventueel gecorrigeerde -
harde gegevens volledig. De juistheid of betrouwbaarheid van de minder 
harde gegevens wordt door verificatie in hoge mate versterkt. De juistheid 
van de zachte gegevens is ook na verificatie niet volledig. 

Enkele malen hebben wij kunnen constateren in de gegevens van derden, 
dat op grond van minimale informatie, waarbij zelfs harde gegevens niet 
waren geverifieerd, in vergaande conclusies maximale interpretatie hiervan 
wordt weergegeven. In volgende rapporten worden deze conclusies door 
anderen weer tegengesproken. Ook VAN ROOY (1956) wijst op deze soms 
bestaande tegenstelling (pag. 82, in de samenvatting, pag. XXV). 

§ 5 . PSYCHOLOGISCH ONDERZOEK 

Met dankbaarheid vermelden wij de medewerking, die DRS. J. A. M. GROS-
FELD verleende bij het tot stand komen van deze paragraaf en van de 
hoofdstukken V en VI, evenals voor het door hem verrichte test-psycho-
logisch onderzoek. 
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a. Doel van het psychologisch onderzoek 
De opzet van dit deel van het onderzoek was het verzamelen van psycho
logische gegevens, waardoor enig inzicht verkregen zou kunnen worden in 
de psychische achtergronden van het thuisloos-zijn, waarbij wij ons be
perkten tot de intellectieve begaafdheid en de geestelijke gezondheid. Ook 
dit onderdeel van het onderzoek was louter explorerend van aard en opzet. 
Hiervoor is meer dan een reden aan te wijzen: 
1. De onderzochte groep kan niet beschouwd worden als een steekproef 

uit de nederlandse thuislozen. 
2. Evenmin kan men deze groep zien als een steekproef uit de bevolking 

van deze inrichting voor thuislozenzorg. Bij voorkeur werden die gasten 
onderzocht, die jonger waren dan 45 jaar. De practische overweging 
hiervoor was, dat bij hen de psychologische gegevens benut zouden 
kunnen worden voor een behandelingsplan. Wij verwachtten, dat de 
resocialiseringsmogelijkheden bij de jongeren groter zouden zijn dan bij 
de ouderen, die doorgaans reeds vele jaren in de thuislozensfeer ver
toeven. 
Het onderzoek vond plaats op basis van vrijwilligheid; op weigeraars 
werd geen druk uitgeoefend om zich te laten onderzoeken. 

b. Werkwijze 
Evenals het medisch onderzoek vond ook het psychologisch onderzoek 
steeds plaats in het tehuis. 

Vaste onderdelen van dit onderzoek waren: 
1. Een introducerend gesprek; hierin werd het doel van het onderzoek uit

eengezet en om medewerking verzocht. Van de 62 hiertoe uitgenodigde 
thuislozen weigerden er 2; d.w.z. minder dan 5%. Hieruit blijkt wel, dat 
ook een dergelijk onderzoek bij thuislozen tot de mogelijkheden behoort, 
hoewel juist voor een figuur als de psycholoog de introductie minder ge
makkelijk ligt dan voor een arts. Voorts ging het gesprek nader in op de 
door de medicus reeds verzamelde anamnestische gegevens, waar dit 
voor een juiste psychologische beoordeling noodzakelijk leek. De duur 
van een dergelijk gesprek varieerde van 15 tot 45 minuten. 

2. Het testpsychologisch onderzoek 
1. De vaste testbatterij bestond uit de Wechsler-Bellevue I intelligentie-

test en de Rorschachtest. De voor deze vaste batterij benodigde tijd 
bedroeg 2 à 3 uur ; iedere proefpersoon werd eraan onderworpen. 

2. De wisselende onderzoekbatterij werd ad hoc samengesteld op geleide 
van een tijdens het onderzoek gerezen vraag en de verkregen mede
werking en varieerde van onderzochte tot onderzochte. Hierin waren 
opgenomen de Bourdon-Wiersma Test, de Wartegg Teken Test, de 
Koch boomtest en de Goodenough Draw a Person Test. De benodigde 
extra tijd voor dit deel van het onderzoek was gemiddeld 35 minuten. 
Vaste en wisselende onderzoekbatterij werden in één zitting af
genomen. 
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с. Verantwoording voor de keuze van tests in de vaste batterij 

Wij hebben er naar gestreefd om maximale informatie in een zo kort moge
lijke tijd te krijgen. Deze informatie zou kwantitatief verwerkbaar moeten 
zijn. 

Een werkelijk goede test moet voorts aan drie eisen voldoen: objectivi
teit, betrouwbaarheid en geldigheid. 

Objectiviteit van een test is de mate, waarin het testresultaat onafhanke
lijk is van degene, die de test afneemt en waardeert. Men kan spreken van 
perfecte objectiviteit, wanneer de scoring van een test volgens een vast-
liggend schema verloopt ; de objectiviteit wordt geringer, naarmate degene, 
die het testgedrag waardeert méér en belangrijker beshssingen moet nemen. 

Betrouwbaarheid van een test is de nauwkeurigheid, waarmee de eigen
schap, die men ermee meet, wordt bepaald. Dit betekent o.m., dat een test 
bij heronderzoek van een proefpersoon onder dezelfde omstandigheden tot 
eenzelfde resultaat moet leiden. De mate van betrouwbaarheid wordt vast
gelegd in de correlatie-coëfficiënt tussen testscores van dezelfde proefper
sonen op verschillende tijdstippen (rtt) ; tussen de scores op twee parallel-
vormen van dezelfde test (parallel-test-betrouwbaarheid) ; tussen de scores 
op de twee helften van een test (stabiliteit of halveringsbetrouwbaarheid). 

Geldigheid van een test is de mate, waarin een test datgene meet, wat men 
ermee wil meten. „De" geldigheid van een test is dus eigenlijk een abstrac
tie, waarmee men alleen in de testtheorie werkt. In concreto gaat het al
tijd om een specifieke geldigheid: de mate, waarin de testresultaten van 
een steekproef proefpersonen correleren met een nauwkeurig omschreven 
geldigheidscriterium, gemeten bij dezelfde proefpersonen (rtc, r = corre
latie, t = test, с = criterium). Afgaande op de sterkte van het gevonden 
verband tussen test en geldigheidscriterium, spreekt men van hoge geldig
heid als rtc :> 0.60, van middelmatige als rtc ligt tussen 0.40 en 0.60 en van 
lage geldigheid als rtc < 0.40. 

Wij hebben de literatuur geraadpleegd om te onderzoeken in hoeverre 
de te kiezen tests aan deze drie eisen voldoen. 

1. Objectiviteit 

De Wechsler-Bellevue I-scoring verloopt - ook in de nederlandse experi
mentele versie - grotendeels automatisch. Men mag dus stellen, dat deze 
test inderdaad objectief is. Daarbij moet evenwel de restrictie worden 
gemaakt, dat tot nu toe geen herijking en bewerking van deze test in Neder
land heeft plaatsgevonden. Dat betekent, dat zowel scoring als interpre
tatie geschieden aan de hand van amerikaanse normen en voorschriften. 
Daarbij wordt met het cultuurverschil tussen Amerika en Nederland nood
gedwongen geen rekening gehouden. 

De Rorschach-test voldoet minder goed aan deze eis. Er bestaan ten 
aanzien van de formele scoring en interpretatieverschillende scholen (BECK, 
BÖHM en KLOPFER). 

In ons onderzoek werd deze test steeds afgenomen en uitgewerkt door 
de psycholoog zelf. Bij de scoring werd gewerkt volgens de voorschriften 
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van RORSCHACH, zoals deze zijn weergegeven in diens publicaties en later 
zijn uitgewerkt in het handboek van BÖHM, Tevens werd gebruik gemaakt 
van de handleiding van VAN DE LOO en VAN DER STAAY. 

2. Betrouwbaarheid 

De betrouwbaarheid van de Wechsler-Bellevue I is laatstelijk besproken 
door GROSFELD. Deze komt tot de conclusie; „...dat de schaal als geheel 
een betrouwbaar meetinstrument is voor de vergelijking van individuen, 
maar dat 6 van de 11 subtests niet voldoende betrouwbaar zijn om hun 
afzonderlijk gebruik te rechtvaardigen" (pag. 136). Dit laatste impliceert, 
dat een veelvuldig toegepaste interpretatie-techniek (de z.g. spreidings
analyse of testprofiel) dubieus is. Deze is in ons onderzoek dan ook niet 
toegepast; er werd slechts gewerkt met het full-scale-I.Q. Bedenkingen 
tegen de spreidings-analyse zijn in extenso vermeld in genoemde publicatie. 

FREEMAN bespreekt een groot aantal studies betreffende de betrouwbaar
heid van de Rorschach-test. Hij komt tot de volgende samenvatting: 
„...it appears on the whole, that the functions examined by the Rorschach 
method have a fair degree of reliability in terms of internal consistency 
and retest after a relatively brief interval. When scoring categories and 
elements within them are isolated, some functions are found to be more 
stable than others. The instrument's reliability appears to be greater, when 
the „global" or patterned character of response records are studied than 
when scoring categories are isolated..." 
„...From the data at present available we must conclude that the reliabili
ty of the Rorschach-test has not been unequivocally demonstrated when 
the usual methods and standards are used, but that the evidence on the 
whole is more favorable than unfavorable perhaps the more significant 
result is the very high percentage of agreement of judges in the interpre
tation of responses..." (pag. 522 en 523). 

Deze samenvatting lijkt ons de stand van zaken bij het Rorschach-be-
trouwbaarheidsonderzoek goed weer te geven. Het blijkt, dat ervaren 
Rorschach-deskundigen een hoge mate van overeenkomst bereiken in de 
interpretatie van antwoorden ; voorts, dat de betrouwbaarheid over grote 
lijnen in de interpretatie hoger ligt dan van uitspraken over relatief ge-
isoleerde psychische functies en tenslotte, dat men betwijfelt, of de geijkte 
methoden ter bepaling van de betrouwbaarheid in het geval van de Ror
schach-test wel helemaal toepasbaar zijn. Men aarzelt nog de negatieve 
uitkomsten van sommige onderzoekingen ook werkelijk als bewijs voor 
het tekort aan betrouwbaarheid van de Rorschach te aanvaarden. 

3. Geldigheid 
Direct overgaande tot de specifieke geldigheid is het van belang op te mer
ken, dat wij met de Wechsler-Bellevue I een differentiëring wilden aan
brengen naar intellectieve aanleg of begaafdheid en wel zo goed mogelijk 
aansluitend bij de gangbare klinische categorieën. De vraag is bijgevolg, 
of men met deze test intelligentie meet en of men dit doet op een wijze, die 
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voldoende overeenkomt met klinische diagnosen. Practische en theore
tische geldigheidsstudies geven op deze vragen een bevestigend antwoord. 
Uit eerder genoemd artikel van GROSFELD blijkt: „Tot nu toe verricht on
derzoek bewijst wel, dat het discriminerend vermogen van de W.B.I-
schaal ten aanzien van klinische intelligentiecategorieën bevredigend mag 
worden genoemd" ...en „dat de test in elk geval blijkens onderzoek zeer 
veel gemeen heeft met andere tests, die intelligentie pretenderen te meten 
.. ." (pag. 142). 

Met de Rorschach-test wilden wij komen tot een globale beoordeling van 
de persoonlijkheid in termen van gezondheid of gestoordheid; in deze 
laatste categorie nader gedifferentieerd naar de aard van de stoornis (over
wegend neurotisch, psychopathisch, psychotisch, organisch cerebraal of 
combinaties van deze). Is de Rorschach voor dit doel een geldig instru
ment? 

Verschillende soorten geldigheidsstudies zijn ter oplossing van deze 
vraag - hoofdzakelijk in de U.S.A. - gedaan. Ofschoon in details verschil
lend, vallen zij globaal uiteen in twee typen, experimentele studies en 
„matching"-methoden. Laatstgenoemde methoden zijn gebaseerd op het 
principe, dat beschrijvingen en diagnosen aan de Rorschach ontleend, een 
hoge mate van overeenkomst moeten vertonen met langs andere, klinische, 
wegen verkregen beschrijvingen en diagnosen. Deze „andere wegen" resul
teren veelal uit het landurige proces van klinische interviews en case-stu
dies. Matching methoden zijn te onderscheiden in: 
a. Vergelijking van Rorschach-antwoorden van reeds gediagnostiseerde 

groepen via een dubbel-blind methode. 
b. BUnddiagnosen van individuele gevallen (alleen op grond van het Ror-

schach-protocol) en daarna vergelijking met langs „andere weg" ver
kregen gegevens. 

с Directe vergelijking of „matching" van individuele Rorschach-proto-
collen met uitgebreide klinische onderzoek- en diagnostische gegevens 
ter vaststelling van punten van overeenkomst en verschil. 

Als de Rorschach in dergelijke experimenten geldig blijkt, zou men dus 
in veel kortere tijd tot een even goede diagnose kunnen komen als de clini-
cus, of een langs andere weg verkregen diagnose aanvullen dan wel beves
tigen. FREEMAN formuleert in deze kwestie als zijn oordeel: „...Rorschach 
experts maintain, that innumerable investigations support the clinical 
value of their instrument. They have found, furthermore, that results ob
tained by the several methods of validation indicate the Rorschach test 
to be useful in revealing threatening or unwholesome trends in personality-
development before very serious difficulties actually appear. If this fore
casting power of the instrument can be more definitely established the 
Rorschach will become especially valuable for purposes of mental hygiene 
and preventive psychological treatment... however, an adequate number 
of longitudinal studies over an appreciable period of the subjects lives will 
be necessary... which are as yet not available" (pag. 526 e.V.). 

Met FREEMAN menen wij derhalve, dat de Rorschach geschikt is voor 
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het doel, dat wij voor ogen hebben. De auteur legt echter nadruk op het 
voorlopig karakter van zijn boven geformuleerde conclusie en op de wense
lijkheid van nader onderzoek. 

Beide gekozen tests in de vaste batterij voldoen derhalve binnen de grenzen 
van wat momenteel bekend is en met enkele restricties aan de eisen van 
objectiviteit, betrouwbaarheid en geldigheid. Bovendien voldoen juist 
deze tests het beste aan de eerder genoemde practische overwegingen : Zo 
ruim mogelijke en liefst kwantificeerbare informatie en zo kort mogelijke 
onderzoekduur. Daarmee is ons inziens de keuze van deze tests in de vaste 
batterij voldoende verantwoord. 

Met de wisselende batterij^ was het enigszins anders gesteld. Wij probeerden 
bij elk onderzoek meer dan de vaste tests af te nemen, vooral wanneer wij 
van een test uit deze batterij opheldering verwachtten over een tijdens het 
onderzoek gerezen vraag. Bestond deze wenselijkheid echter niet of merk
ten wij, dat het afnemen van verdere tests op weerstanden zou stuiten - het
geen slechts sporadisch het geval was - dan werd niet verder aangedrongen 
en met de verkregen gegevens van de vaste batterij volstaan. 
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HOOFDSTUK IV 

OVERZICHT VAN DE VERKREGEN GEGEVENS VAN DE 
GASTEN 

§ 1. PERSONALIA 

a. Leeftijdsopbouw 
Voor het overzicht van de leeftijdsopbouw in tabel 1 hebben wij de leeftijd 
van elke gast genomen per 1-1-1960. Ter vergelijking geven wij de leeftijds
opbouw in percentages van alle nederlandse mannen boven 19 jaar, ont
leend aan de twaalfde volkstelling 1947 (uitgave van het Centraal Bureau 
voor de Statistiek, serie A, deel 1 ) en van de centraal geregistreerde thuis
lozen, ontleend aan het jaarverslag 1960 van de Stichting voor de Thuis-
lozenzorg. Blijkens dit jaarverslag zijn er 6169 thuislozen centraal geregis
treerd door middel van een persoonskaart. 

TABEL 1. LEEFTIJDSOPBOUW VAN DE GASTEN, DE PERMANENTE GASTEN, DE CEN
TRAAL GEREGISTREERDE THUISLOZEN EN DE NEDERLANDSE MANNEN BOVEN 19 JAAR 

20-24 jaar 

25-29 jaar 
30-34 jaar 

35-39 jaar 
40-44 jaar 

45-49 jaar 
50-54 jaar 

55-59 jaar 
60-64 jaar 
65-69 jaar 

70-74 jaar 
75 jaar en 

ouder 

gasten 
abs. 

10 

14 
18 

22 
28 

22 
26 

23 
23 
14 

14 

6 

% 
4.5 

6.4 
8.2 

10.0 
12.7 

10.0 
11.8 

10.4 
10.4 
6.4 

6.4 

2.8 

perm. 
abs. 

2 

4 
4 

5 
6 
2 

2 

6 

gasten 
% 

6.5 

13.0 
13.0 

16.5 
19.0 
6.5 

6.5 

19.0 

centr. gereg. 
% 

16.5 

20.0 

24.0 

22.0 

8.0 

7.0 

1.5 

volw. ned. mannen 
% 

13.6 

12.4 
11.8 

11.1 
10.4 

9.0 
8.0 

6.8 
5.8 
4.6 

3.4 

3.1 

totaal 220 100.0 31 100.0 99.0 100.0 

Wij hebben de gasten in twee leeftijdsgroepen verdeeld. De grens tussen 
behorend tot de jonge en oudere groep hebben wij gelegd tussen 44 en 45 
jaar. De jongeren zijn dus geboren in of na 1916 en waren in 1940 derhalve 
24 jaar of jonger en hadden nog geen of een kort arbeidsverleden. Bij de 
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door ons onderzochte gasten bevinden zich 92 (41,8%) jongeren en 128 
(58,2%) ouderen. De permanente gasten behoren op 2 na geheel tot de 
oudere groep. 

Van de centraal geregistreerden behoort ongeveer de helft tot de jonge 
en de helft tot de oudere groep. Van de tussen 1926 en 1930 in het amster-
damse tehuis voor onbehuisden opgenomenen behoorde ongeveer 38% tot 
de oudere groep (HONING, 1930). Men krijgt de indruk, dat de thuislozen, 
evenals de gehele nederlandse bevolking, „vergrijzen". Ook het rapport 
„Zorg voor bejaarde thuislozen" vermeldt deze indruk. 

Van alle volwassen nederlandse mannen is ongeveer 60% jonger dan 45 
jaar en ongeveer 40% ouder dan 44 jaar. De oudere groep is bij de thuis
lozen sterker gerepresenteerd dan bij de vergelijkbare nederlandse bevol
king. Bij de door ons onderzochte gasten komt dit nog sterker tot uiting 
dan bij de centraal geregistreerden. Daar is overigens 1% zelfs jonger dan 
20 jaar. 

Uit een statistiek van de parijse politie van 1954 blijkt, dat daar van de 
zwervers op de stedelijke openbare weg slechts 17% boven 50 jaar is 
(FRANÇOIS). PEQUIGNOT e.a. vermelden, dat het aantal opgenomen clo
chards boven 50 jaar in het ziekenhuis „Hôtel Dieu" 47% van alle opge
nomen zwervers bedraagt. FRANÇOIS trekt hieruit de conclusie, dat 45 jaar 
de gemiddelde leeftijdsgrens is van de zwervers in Parijs. Boven die grens 
is het physieke verval zeer snel. Nederlandse cijfers hierover hebben wij 
niet gevonden; wel is het aantal thuislozen boven 50 jaar in Nederland 
beduidend hoger dan het in Parijs gevonden percentage. In aanmerking 
is natuurlijk te nemen, dat de omstandigheden in Frankrijk en Nederland 
voor de thuislozen grote verschillen vertonen. 

b. Geboorteplaats 

De geboorteplaatsen van de gasten hebben wij gecodeerd volgens de uit
gave van het C.B.S. „Nederlandse gemeenten, gerangschikt naar urbani-
satiegraad per 30-6-1956". Bij deze codering worden de gemeenten in drie 
groepen verdeeld: plattelandsgemeenten, gemeenten met overgangska
rakter en gemeenten met stedelijk karakter. 

De geboortejaren van de gasten liggen natuurlijk minimaal 20 jaar voor 
1956. Wat in 1956 als platteland wordt gerekend, behoorde daar vroeger 
zeker ook bij. Wat in 1956 als gemeente met overgangskarakter wordt 
gequalificeerd, zal vroeger dichter bij het platteland hebben gestaan dan 
bij de stad. Wij hebben bij de opstelling van tabel 2 deze gemeenten als 
behorend tot het platteland ingedeeld. Alle gemeenten, die in 1956 behoren 
tot de steden, hebben wij als zodanig ingedeeld. Het jaar, waarin elke gast 
het ouderlijk huis verlaat, ligt uiteraard later dan het geboortejaar. Op 
grond hiervan komt ons dit compromis acceptabel voor. 

Van de gasten zijn er 12 buiten Nederland geboren (3 in Indonesië, 8 
in Duitsland en 1 in België), waarvan 5 in plattelands- en 7 in stedelijke 
gemeenten. 

Van de 31 permanente gasten zijn er 3 buiten Nederland geboren (1 in 
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Indonesië en 2 in Duitsland), waarvan 1 in een plattelands- en 2 in stede
lijke gemeenten. 

TABEL 2 . GEBOREN IN PLATTELANDS- RESP. STEDELIJKE GEMEENTEN 

gasten perm. woonplaats nederiandse bevol-
gasten king in % 

abs. % abs. % 1956 1936 1Θ99 1840 
platteland 78 35.5 13 42.0 45 51 61 71 
stad 142 64.5 18 58.0 55 49 39 29 

totaal 220 100.0 31 100.0 100 100 100 100 

Van de 135 gasten, geboren in een nederiandse stad, zijn er 89 (40% van 
het totaal) afkomstig uit een stad met meer dan 100.000 inwoners. Ook 
H O R S T heeft bij zijn onderzoek over thuislozen in Amsterdam dergelijke 
cijfers gevonden (herkomst platteland 28%, steden 72%, uit zeer grote 
steden 43%). De percentages voor 1956 in tabel 2 zijn ontleend aan VAN 
D I J K (1957). Hij legt de grens bij gemeenten van 20.000 inwoners. Uit deze 
tabel blijkt, dat de sterk groeiende nederiandse bevolking zich vooral con
centreert in de steden. 

De conclusie, dat de door ons onderzochte gasten voor een hoger per
centage afkomstig zijn uit de steden dan de gemiddelde nederiandse be
volking, lijkt gerechtvaardigd. 

с Huidige gemeente van inschrijving 

Hoewel vele thuislozen in een bepaalde gemeente zijn ingeschreven is er 
in de meeste gevallen van een binding met deze gemeente nauwelijks 
sprake. De huidige gemeente van inschrijving was bij 22 gasten niet te 
achterhalen, bij 160 gasten wel, terwijl 38 gasten (17%) ingeschreven wa
ren in het centraal bevolkingsregister (C.B.R.). Op 31 december 1959 
waren in totaal 6411 personen centraal ingeschreven (Statistisch Zakboek 
1960). Dit aantal is de laatste jaren sterk gedaald, omdat van de varende 
en rijdende bevolking, die vroeger veelal centraal was ingeschreven, thans 
velen zijn ingeschreven in een gemeente, waar enige binding mee bestaat. 
Te verwachten is, dat de thuislozen een belangrijk percentage vormen van 
deze centraal ingeschrevenen. Als het door ons gevonden percentage (17) 
voor alle 15.000 thuislozen zou gelden, zouden zij zelfs 40% van degenen, 
die in het C.B.R. ingeschreven zijn, uitmaken. 

d. Nationaliteit 

Van de 220 gasten hebben er 213 de nederiandse nationaliteit en 7 (3.2%) 
zijn staatloos (ex-Nederlanders). Van de 31 permanente gasten zijn er 28 
Nederlander, 2 zijn staatloos en 1 is Duitser door geboorte. 

In 1930 waren er 10.208 en in 1947 zelfs 24.047 staatlozen in Nederland. 
Ruim de helft zijn mannen. 

In 1960 waren er nog 16000 staatlozen, dit is ruim l 0 ^ van de bevolking 
(Statistisch Zakboek). Als hiervan ook de helft uit mannen zou bestaan 
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en als bij alle thuislozen ook 3 % staatlozen zou voorkomen, betekent dit, 
dat bijna 6% van alle staatloze mannen tot de thuislozen behoort. 

e. Opgegeven godsdienst 

Naast de door elke gast opgegeven godsdienst geven wij in tabel 3 ter ver
gelijking de percentages, zoals die in eerder genoemd jaarverslag over de 
centraal geregistreerde thuislozen staan vermeld, de percentages van de 
nederlandse bevolking en de percentages van de nederlandse mannen boven 
20 jaar. De laatste twee getallenreeksen zijn ontleend aan de volkstelling 
1947 (uitgave C.B.S., serie B, deel 5). 

TABEL 3. GODSDIENST VAN DE GASTEN EN VAN ENKELE BEVOLKINGSGROEPEN 

Rooms-Katholiek 
Protestant (N.H. en Geref.) 
andere 
geen 

gast 

abs. 

129 
64 

7 
20 

en 

% 
58.6 
29.1 

3.2 
9.1 

centr. 
geregistr. 

% 
43.0 
39.0 

2.0 
16.0 

volw. ned. 
mannen 

% 
35.2 
41.9 

3.8 
19.1 

nederl. 
bevolking 

% 
38.5 
40.8 

3.7 
17.0 

totaal 220 100.0 100.0 100.0 100.0 

Wij zien in tabel 3, dat de katholieken iets meer gerepresenteerd zijn bij de 
thuislozen ten nadele van de andere godsdiensten en van degenen zonder 
godsdienst ten opzichte van alle nederlandse mannen. Bij ons onderzoek 
zijn de kathoHeken overgerepresenteerd, hetgeen niet te verwonderen is, 
daar wij dit onderzoek hebben verricht in een huis, dat een katholieke 
signatuur draagt. In dit huis wordt overigens op geen enkele wijze getracht 
enige drang op de gasten uit te oefenen in een bepaalde godsdienstige rich
ting of op het praktiseren daarin. Uit de jaarverslagen van het huis blijkt 
het percentage katholieken onder de gasten telken jare enigermate boven 
50 te liggen. 

Dit zou verklaard kunnen worden door een selectie uit de thuislozen, 
die zich in dit huis laten opnemen - HORST vermeldt bij zijn onderzoek 
een percentage van 36% katholieken — het is ook mogelijk, dat een aantal 
thuislozen een meermalen wisselende godsdienst opgeeft. Immers, uit de 
voor ons onderzoek van derden ontvangen gegevens blijkt bij dezelfde 
persoon niet altijd dezelfde godsdienst opgegeven te worden. 

Het percentage van de gasten, dat zich als praktiserend in de opgegeven 
godsdienst wenst te beschouwen is laag, zoals in tabel 4 (pag. 41) te zien is. 
Deze gegevens over het al of niet praktiseren in de opgegeven godsdienst 
zijn uiteraard zeer subjectief en, mede gezien de doorgaans korte verblijfs
periode in het huis, niet verifieerbaar. Naar onze persoonlijke indruk ligt 
het werkelijke percentage praktiserenden nog beduidend lager. Het meren
deel der thuislozen heeft geen interesses en zo deze wel aanwezig zijn, liggen 
ze niet op godsdienstig gebied. Ook HORST komt in nog sterkere mate tot 
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TABEL 4. AL DAN NIET PRAKTISEREN VAN DE GASTEN IN EEN GODSDIENST 

ja neen onbekend totaal 
Rooms-Katholiek 44 72 13 129 
Protestant 4 55 5 64 
andere — 6 1 7 

totaal 48 (24%) 133 19 200 

deze conclusie ; hij vond bij 100 thuislozen slechts één belijdend lid van een 
kerkgenootschap. 

Ds. GREEVEN heeft in 1953 een onderzoek verricht bij 100 geplaatsten 
in de Rijks Werk Inrichting (R.W.I.) „Norgerhaven". Deze wegens bede
larij en landloperij veroordeelden behoren zonder twijfel tot de thuislozen, 
maar het betreft een geselecteerde groep. Volgens de door ons ingevoerde 
onderscheiding behoort 76% van deze 100 geplaatsten tot de oudere groep 
en 24% tot de jongere. 

GREEVEN vermeldt, dat 39% zich Rooms-Katholiek noemt, 44% Pro
testant en 17% opgeeft geen godsdienst te hebben. Hij zegt verder : „Kerke
lijk is er uitermate weinig belangstelling, hoewel er religieus meer leeft dan 
uit de kerkgang geconstateerd kan worden. Het moet gezegd worden, dat 
er bij de kerkgenootschappen ook weinig bemoeienis met het leven van de 
zwervers is geweest en de bemoeienis, die er van kerkelijke zijde dan nog 
geweest is, heeft meest nog een averechtse uitwerking gehad ook. Ik doel 
hier vooral op de „tehuizen", die er van confessionele zijde voor deze men
sen zijn opgericht. Telkens en telkens zijn wij de klachten tegengekomen 
van te grote dwang, die er op hen werd uitgeoefend in bepaalde verplich
tingen op religieus gebied, die hun werden opgedrongen. In hoeverre deze 
klachten op een werkelijk te strak gehouden confessionele gedragslijn in het 
tehuis berusten, kunnen wij niet nagaan. Wel kunnen wij zeggen, dat deze 
tehuizen bij het merendeel niet in de gunst staan en negatief hebben ge
werkt op hun kerkelijke belangstelling. Begrijpelijk is alle geestelijke arbeid 
(in de ruimste zin van dit woord genomen) onder dit zo amorfe slag mensen 
uitermate moeilijk" (pag. 175). 

Ten opzichte van het vermelde over de 220 gasten zijn de gegevens van 
de 31 permanente gasten iets meer betrouwbaar. Onder hen vinden wij 
22 Rooms-Katholieken (17 praktiserend), 6 Protestanten (1 praktiserend), 
2 behorend tot een ander kerkgenootschap (geen praktiserend) en 1 zonder 
godsdienst. 

§ 2. OUDERLIJK GEZIN EN OPVOEDINGSSITUATIE 

Van de 220 gasten zijn er 200 geboren uit het eerste huwelijk van beide 
ouders; 10 gasten zijn geboren uit een tweede of volgend huwelijk van een 
of beide ouders. Geboren als zoon van een ongehuwde moeder zijn 10 (4.5%) 
gasten ; bij 3 van hen is de natuurlijke vader later ook de wettige vader ge
worden, terwijl bij 4 van deze 10 gasten - die bij de moeder gebleven zijn 
- de moeder later met een andere man is gehuwd. De 3 overigen zijn in ge-
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stichten opgevoed; bij deze 3 is dus geen sprake van een eigen ouderlijk 
gezin. 

Het onwettigenpercentage (aantal onwettige geboorten betrokken op 
het totale aantal geborenen) heeft zich in Nederland de laatste halve eeuw 
steeds bewogen tussen 1 en 2. Het voor de gasten vastgestelde percentage 
(4.5) is dus hoger dan bij de nederlandse bevolking als geheel. Het verschil 
is in feite nog groter als wij rekening houden met de hogere sterftekans voor 
onwettig geborenen (VAN BEMMELEX, pag. 211). 

Van de 220 gasten zijn er 217 geheel of gedeeltelijk in een gezin opgevoed, 
waar minstens een van de ouders ook de natuurlijke was. Omtrent deze 
gezinnen van herkomst zullen wij achtereenvolgens bespreken : de gezins
grootte, het rangnummer van de betreffende gast, de gezinsvolledigheid 
en de opvoedingssituatie, de sociaal-economische situatie, andere factoren, 
waaronder migratie en het voorkomen van sociaal-pathologische verschijn
selen bij andere kinderen uit deze gezinnen van herkomst. Tenslotte bespre
ken wij de relaties van de gasten met hun bloedverwanten. 

a. Gezinsgrootte 
Voor de vaststelling van de grootte van het gezin, waaruit een gast afkom
stig is, kan als biologisch criterium worden gehanteerd het aantal levend 
geboren kinderen van de eigen ouders van de gast. Dit zijn de z.g. kinderen 
uit eenzelfde bed. Ook kan als sociaal criterium worden genomen de reële 
situatie, waarin het kind opgroeit. Dan leveren ook de pleeg- en stiefkin
deren waar de gast mee is opgegroeid tot zijn 21e jaar een aandeel in de ge
zinsgrootte, terwijl de vroeggestorven kinderen niet worden meegerekend. 

Een statistiek van de gezinsgrootte naar sociaal criterium komt in de 
pubUcaties van het C.B.S. niet voor. Voor het eerst is een statistiek van de 
huwelijksvruchtbaarheid (biologisch criterium) van de bestaande eerste 
huwelijken in Nederland door het C.B.S. gepubliceerd naar aanleiding van 
de gegevens van de volkstelling op 31 mei 1947 (serie A, deel 4). Een statis
tiek van de huwelijksvruchtbaarheid, gedifferentieerd naar de standen, 
is door het C.B.S. niet gepubliceerd. 

Wij zouden gaarne onze onderzoeksgegevens betreffende de gezinsgroot
te en het rangnummer vergelijken met gegevens van oudere volkstellingen 
en dan met die van een bepaalde bevolkingsgroep ; een vergelijking met de 
gegevens van de gehele bevolking in 1947 is echter de enig mogelijke. 

Blijkens genoemde statistiek was het totale aantal bestaande eerste 
huwelijken op 31 mei 1947 in Nederland 1.775.988. Hiervan waren er 
1.510.386 (85.1%) met een of meer kinderen. Per gezin met kinderen zijn 
dus gemiddeld 3.52 kinderen voortgebracht. Dit betreft uiteraard gezin
nen, waarvoor de periode van huwelijksvruchtbaarheid is afgelopen (vol
tooide gezinnen), maar ook waarvoor dit nog niet het geval is. Bij de ge
zinnen van herkomst van de gasten was op de datum van onderzoek als 
regel de periode van huwelijksvruchtbaarheid wel afgelopen. Deze gezinnen 
hadden gemiddeld 7.34 kinderen. Voor de permanente gasten was dit 7.32. 

In tabel 5 geven wij de grootte van de gezinnen van herkomst van de 
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gasten naar biologisch criterium en naar sociaal criterium. Ter vergelijking 
vermelden wij de gezinsgrootte in procenten van de bestaande eerste 
huwelijken met kinderen in Nederland. 

TABEL 5. AANTAL KINDEREN IN DE GEZINNEN VAN HERKOMST VAN DE GASTEN 

1 kind 
2 kinderen 
3 kinderen 
4 kinderen 
5 kinderen 
6 kinderen 
7 kinderen 
8 kinderen 
9 kinderen 

10 kinderen 
11 en meer kinderen 
geen gezin 

totaal 

aantal uit 
zelfde bed 

abs. 

12 
12 
14 
23 
19 
18 
31 
17 
17 
11 
39 

7 

220 

% 
5.4 
5.4 
6.4 

10.5 
8.6 
8.2 

14.1 
7.7 
7.7 
5.0 

17.8 
3.2 

100.0 

totale 
aantal 

abs. 

8 
11 
13 
23 
20 
20 
30 
20 
17 
13 
42 

3 

220 

% 
3.6 
5.0 
5.9 

10.5 
9.1 
9.1 

13.7 
9.1 
7.7 
5.9 

19.1 
1.3 

100.0 

gezinnen Nederland 
in 1947 

abs. 

316.402 
376.091 
261.923 
170.929 
112.650 
78.259 
56.718 
41.964 
31.203 
22.612 
41.635 
— 

1.510.386 

% 
21.0 
24.9 
17.3 
11.3 
7.5 
5.2 
3.7 
2.8 
2.1 
1.5 
2.7 

— 

100.0 

Daar wij in hoofdzaak situaties zullen beschrijven, voorkomend in het 
gezin van herkomst, zullen wij ook voor de gezinsgrootte de reële situatie, 
zoals vermeld in de tweede kolom van tabel 5, als criterium hanteren. Bij 
28 gasten was deze situatie in het ouderlijk gezin afwijkend van de biolo
gische. 

De grens tussen kleine en grote gezinnen hebben wij gelegd tussen 6 en 7 
kinderen. In tabel 6 geven wij voor elke gast (en elke permanente gast) 
aan of hij uit een klein of groot gezin afkomstig is. Hierbij zijn de 3 gasten, 
die niet in enig gezinsverband met een of beide ouders zijn opgegroeid, 
buiten beschouwing gelaten. Omdat het hier over personen gaat, en niet 
over gezinnen zoals in tabel 5, vergelijken wij dit met het afkomstig zijn 
van alle nederlandse kinderen op 31 mei 1947 uit kleine of grote gezinnen. 
Uit een relatief klein aantal grote gezinnen komen relatief veel kinderen. 

Wij zien in tabel 6, dat de door ons onderzochte thuislozen voor een be
langrijk hoger percentage afkomstig zijn uit grotere gezinnen (meer dan 6 
kinderen) dan de nederlandse bevolking. Dit geldt zeker ook nog als men in 
aanmerking neemt, dat in veel gezinnen van de nederlandse bevolking nog 
kinderen te verwachten zijn, in die waaruit de gasten afkomstig zijn als 
regel niet. Ook uit de gegevens van HORST is te berekenen dat ongeveer de 
helft van de door hem onderzochte thuislozen afkomstig is uit gezinnen 
met meer dan zes kinderen. 

Uit de publicaties van POSTMA, SCHENK, SCHUYL, CLEMENS SCHRÖNER 

en VAN BEMMELEN blijkt, dat de grootste gezinnen meer bijdragen aan de 
criminele bevolking dan de kleine. (In § 7 van dit hoofdstuk zal blijken, 
dat thuislozen belangrijk bijdragen aan de criminele bevolking). Als ver-

43 



TABEL 6 . AFKOMSTIG UIT KLEINE OF GROTE GEZINNEN 

gasten perm, gasten kinderen gezinnen 
Nederland Nederland 

abs. % abs. % % % 

kleine gezinnen 95 43.8 13 42.0 67.0 87.2 
grote gezinnen 122 56.2 18 58.0 33.0 12.8 

totaal 217 100.0 31 100.0 100.0 100.0 

klaring hiervoor voert VAN BEMMELEN aan (pag. 205) : „dat deze gezinnen 
vaak de armste zijn, de woonruimte het bekrompenst is, terwijl toezicht 
en leiding der ouders vaak te wensen overlaten. (Aldus ook Schenk, pag. 
195). Het aanpassingsvermogen van het grote gezin aan de maatschappij 
is ook geringer dan van kleinere gezinnen". Hiervoor zijn, behalve de ver
arming van het gezin, „ook andere redenen. In de eerste plaats zal het 
grote gezin ook meer reden geven tot onenigheid. De woonruimte zal vaak 
onvoldoende zijn. De neiging om deel te nemen aan andere groepen is ge
ringer en iedere groep wordt, door de ervaringen in het grote gezin opge
daan, zeer licht als een vijandige beschouwd". Hij baseert deze mening op 
onderzoekingen van Foxe, Schenk, Mowrer, von Hentig en Clemmer. Dui
delijk is echter, dat hij spreekt over grote, arme gezinnen, hetgeen inder
daad meermalen gekoppeld voorkomt. Wij moeten bedenken, dat een on
gunstige factor in een groot gezin in sterke mate doorwerkt ; de grote ge
zinnen leveren immers een groot percentage van de bevolking (zie tabel 
6, 12.8% grote gezinnen brengt 33.0% van alle kinderen voort). 

Op grond van een onderzoek constateert MERTENS (1952), dat de zonen 
gemiddeld een hogere sociale positie bereiken, naarmate het gezin waaruit 
zij gesproten zijn kleiner is. Als voornaamste verklaring voert hij aan het 
beschikbaar zijn van meer geld per kind en de differentiële voortplanting 
(begaafde ouders beperken meer hun kindertal dan minder begaafde). Hij 
vervolgt echter: „Eigenlijk is het merkwaardig, dat blijkens mijn onder
zoek nog betrekkelijk zo vaak de zonen uit grotere gezinnen een even hoge 
of hogere sociale positie bereiken, dan die uit kleinere gezinnen". Naast 
het mogelijke harder werken en het zich meer luxe ontzeggen van de ouders 
oppert MERTENS als tweede mogelijkheid hiervoor, dat bij de zonen uit 
grote gezinnen „leefwijze en vorming, speciaal die van hun karakter, in 
en door het grote gezin een zeker tegenwicht geven voor het relatief tekort 
aan financiële middelen e.d., die aan hun opleiding konden ten koste worden 
gelegd". 

Deze visie op het grote gezin staat diametraal tegenover de boven weer
gegeven visie van VAN BEMMELEN. MERTENS onderzocht echter „normale" 
gezinnen en baseerde daarop zijn conclusies. 

Wij zouden het door VAN BEMMELEN gesignaleerde ervaringsfeit willen 
relativeren in deze zin, dat niet het getalsmatig grote gezin de ongunstige 
factor is, maar dat andere ongunstige factoren gemakkelijker kunnen op
treden in grote gezinnen en aldaar een grotere doorwerkingskans hebben. 
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b. Rangnummer 
Daar wij voor de vaststelling van de gezinsgrootte uitgegaan zijn van de 
reëel bestaande situatie in het ouderlijk gezin, zullen wij de plaats van elke 
gast in de kinderrij van het ouderlijk gezin aanduiden met rangnummer en 
niet met geboortenummer. Door gebruik te maken van het woord rang
nummer kunnen wij tevens de in de eerste levensmaanden gestorven kin
deren buiten beschouwing laten, temeer daar hier doorgaans geen betrouw
bare gegevens over waren en wij geen inlichtingen ten deze bij de burger
lijke stand hebben ingewonnen. 

In navolging van POSTMA geven wij in tabel 9 een veldenschema, waarin 
de grootte van de gezinnen van herkomst en de rangnummers der gasten 
worden weergegeven. De 3 gasten, die in het geheel niet zijn opgegroeid 
in enig gezinsverband met een of beide ouders zijn buiten beschouwing 
gelaten. Uit deze tabel blijkt, dat 8 (3.6%) gasten als enig kind zijn opge
groeid, 33 (15.2%) als oudste en 48 (22.1%) als jongste kind in een gezin. 
Onder de 33 oudste kinderen zijn 3 z.g. voorkinderen en van 4 staat het 
vast dat zij de reden zijn geweest van het z.g. gedwongen gesloten huwelijk 
van hun ouders. 

In totaal zijn er 1594 kinderen opgegroeid in de 217 gezinnen van her
komst, dus 1586 kinderen in 209 gezinnen met meer dan een kind. In deze 
gezinnen zijn er uiteraard 209 oudste en 209 jongste kinderen. Van alle 
1586 kinderen groeit derhalve 13.2% als oudste en 13.2% als jongste kind 
op. Als wij aannemen, dat jongens en meisjes gelijk over de rangnummers 
verdeeld zijn, is voor de jongens alleen de verdeling procentueel hetzelfde 
als voor het totaal. Deze percentages geven dus de kans aan om een oudste 
of jongste kind aan te treffen bij een groep mensen afkomstig uit gezinnen 
met dezelfde samenstelling als de gezinnen van herkomst van de gasten ; 
kortheidshalve zullen wij deze de theoretische kans noemen. 

Bij de enige kinderen is er natuurlijk geen verschil tussen aantal kinderen 
en aantal gezinnen. Een vergelijking binnen een gezin van kinderen met 
kinderen is dus niet mogelijk en een theoretische kans is niet te berekenen. 
Wel kunnen wij het gevonden percentage onder de gasten vergelijken met 
het percentage in de nederlandse bevolking. 

Uit de gegevens van de volkstelling 1947 kunnen wij volgens dezelfde 
gedachtengang berekenen, dat van alle levendgeboren kinderen uit de op 
31 mei 1947 bestaande eerste huwelijken er 23.8% als oudste en 23.8% 
als jongste kinderen in een gezin aanwezig zijn en 6.0% als enig kind, maar 
als deze statistiek alleen voltooide gezinnen zou betreffen, zou het percen
tage enige kinderen zonder twijfel lager zijn. 

In tabel 7 geven wij de uit de samenstelling van de gezinnen van her
komst te verwachten percentages oudste, jongste kind, de bij de gasten 
gevonden percentages oudste, jongste en enige kinderen en deze percen
tages van alle nederlandse kinderen. Dat de theoretische kans op oudste, 
jongste kind kleiner is bij de gasten dan bij de nederlandse bevolking, is 
vanzelfsprekend een gevolg van het gemiddeld groter zijn van de gezinnen 
van herkomst van de gasten dan van alle nederlandse gezinnen. Wij zien 
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TABEL 7. OUDSTE, JONGSTE KIND OF ANDERSZINS ÍN PROCENTEN 

oudste kind 
jongste kind 
enig kind 
anderszins 

totaal 

theor. kans 
13.2 
13.2 
— 

gasten 
15.2 
22.1 

3.6 
59.1 

100.0 

Nederland 
23.8 
23.8 

6.0 
46.4 

100.0 

echter in tabel 7, dat bij de onderzochte gasten vooral de jongste kinderen 
overgerepresenteerd zijn ten opzichte van de theoretische kans, zodanig 
zelfs dat er geen noemenswaardig verschil meer is met het nederlandse 
percentage. 

Als wij de grote en kleine gezinnen afzonderlijk bekijken, kunnen wij 
uit de gezinssamenstellingen berekenen, dat binnen de kleine gezinnen van 
herkomst de theoretische kans om als oudste, jongste kind op te groeien 
23.3% is, voor de grote gezinnen is dit 10.0%. Uit de samenstelling van de 
nederlandse gezinnen is te berekenen, dat binnen de kleine gezinnen 30.7% 
en binnen de grote gezinnen 11.1% van de kinderen aanwezig is als oudste, 
jongste kind. Bij de kleine gezinnen is 8.8% enig kind, hierbij zijn echter 
vele beginnende gezinnen. Bij de 95 gasten afkomstig uit een klein gezin 
zijn er 23 als oudste, 23 als jongste en 8 als enig kind opgegroeid. Bij de 122 
gasten afkomstig uit een groot gezin zijn er 10 als oudste en 25 als jongste 
opgegroeid. In tabel 8 geven wij dit weer in procenten. 

TABEL 8. OUDSTE, JONGSTE KIND OF ANDERSZINS IN PROCENTEN, GESPLITST NAAR 
KLEINE EN GROTE GEZINNEN 

klein gezin groot gezin 
theor. kans gasten Nederland theor. kans gasten Nederland 

oudste kind 23.3 24.2 30.7 10.0 8.2 11.1 
jongste kind 23.3 24.2 30.7 10.0 20.5 11.1 
enig kind — 8.4 8.8 — — — 
anderszins — 43.2 29.8 — 71.3 77.8 

totaal 100.0 100.0 100.0 100.0 

Uit tabel 8 blijkt, dat het overgerepresenteerd zijn van de jongste kinderen 
onder de gasten een gevolg is van het overgerepresenteerd zijn van de 
jongste kinderen uit grote gezinnen. De oudste kinderen uit de gezinnen 
van herkomst zijn onder de gasten noch duidelijk over- noch duidelijk on-
dergerepresenteerd t.o.v. de theoretische kans; t.o.v. het nederlandse per
centage zijn zij derhalve ondergerepresenteerd. Over de enige kinderen is 
t.o.v. het nederlandse percentage geen verantwoorde conclusie te trekken. 

In tabel 9 geven wij een veldenschema van de gezinnen van herkomst van 
de gasten. Hierbij kunnen de kinderen verdeeld worden in behorend tot de 
oudste en behorend tot de jongste helft in het gezin. De kinderen, die noch 
tot de oudste, noch tot de jongste gezinshelft behoren en dus een middel
ste rangnummer hebben, inclusief de enige kinderen, worden om en om 
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TABEL 9. VELDENSCHEMA VAN DE GEZINNEN VAN HERKOMST VAN DE GASTEN, NAAR 
SOCIAAL CRITERIUM 

Rangn 

• 

8 
5 
6 

iimmer 

7 
2 
i 

5 
6 
7 
5 

1 
3 
3 
8 
5 

reèle 

5 
3 
3 
5 
1 
3 

1 2 3 4 5 6 

totaal 8 11 13 23 20 20 

oudste helft 4 6 5 12 14 9 

ootl 

6 
3 
3 
7 
4 
4 
3 

e 

5 
4 
3 
5 
1 
2 

2 
2 
1 
2 
4 

1 
1 
4 

2 
3 
3 
1 

1 
1 
1 
1 

2 
2 
1 

2 
1 
1 
1 
1 

4 

1 

1 
1 

1 

1 

1 
1 
1 

1 

1 

-

1 

1 
1 
1 

1 
1 
-

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

— 

-

1 

1 8 = 1 
1 7 = -
1 6 = -
15 = 1 
1 4 = 1 
13 = 1 
1 2 = 5 
1 1 = 4 
1 0 = 7 
9 = 8 
8 = 14 
7 = 13 
6 = 17 
5 = 20 
4 = 23 
3 = 31 
2 = 30 
1 = 41 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 21 22 

30 20 17 13 11 8 6 6 3 2 1 2 2 1 217 

15 3 8 4 5 2 2 2 1 2 - 1 2 1 98 

tot de oudste of jongste gezinshelft gerekend. Bij het coderen van het 
onderzoek-materiaal hebben wij deze kinderen in alfabetische volgorde 
om en om bij de oudste of jongste gezinshelft gevoegd. Van alle kinderen 
van de gezinnen van herkomst en van de kinderen uit alle nederlandse 
gezinnen behoort volgens deze wijze van verdeling de helft tot de oudste 
en de helft tot de jongste gezinshelft. VAN BEMMELEN vermeldt (pag. 221) 
dat uit de onderzoekingen van Postma, Bolk en Grewel is gebleken, dat 
bij de in een tuchtschool of observatiehuis geplaatste kinderen de oudste 
gezinshelft overweegt. Van de door ons onderzochte thuislozen behoren er 
98 (45%) tot de oudste en 119 (55%) tot de jongste gezinshelft. Een over
wegen dus van de jongste gezinshelft. 

Bij zijn kritiek op deze, oorspronkelijk door Weinberg („die Kinder der 
Tuberkulösen" 1913) voorgestelde methode zegt MERTENS (1947, pag. 11) : 
„Deze methode geeft alleen juiste uitkomsten wanneer een bepaalde factor 
in alle gezinsgrootten in dezelfde intensiteit werkzaam is, zoodanig dat zijn 
werking in het midden van alle gezinsgrootten in een even groóte mate is 
toe- of afgenomen". MERTENS vergelijkt uitsluitend kinderen onderling in 
gezinnen met hetzelfde kindertal, waartoe hij de kinderen in iedere gezins
grootte in drieën splitst: oudsten, middelsten en jongsten. 

Ons materiaal is te klein om een dergelijke splitsing per gezinsgrootte 
uit te voeren en vervolgens vergelijkingen te maken met de overeenkom
stige nederlandse gezinnen. Wij spUtsen de gezinnen van herkomst in 
kleine en grote, en de gasten afkomstig uit deze gezinnen in naar behorend 
tot de oudste of de jongste gezinshelft. De uitkomsten zijn weergegeven 
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in tabel 10. Vervolgens zullen wij de rangnummers vergelijken met die van 
alle nederlandse kinderen uit kleine of grote gezinnen, behorend tot de 
oudste of de jongste gezinshelft. 

TABEL 10. GROEPSGEGEVENS VAN DE GEZINNEN VAN HERKOMST 

behorend tot : 

oudste helft uit klein gezin 
oudste helft uit groot gezin 
jongste helft uit groot gezin 
jongste helft uit klein gezin 
geen gezin 

gasten 

50 
48 
74 
45 
3 

perm, gasten 

9 
8 

10 
4 

— 

totaal 220 31 

De gegevens over het rangnummer in de nederlandse gezinnen zijn berekend 
op grond van de gegevens van de statistiek van de vruchtbaarheid van de 
bestaande eerste huwelijken (uitgave C.B.S., volkstelling 1947, serie A, deel 
4). De middelste rangnummers hebben wij ook hier om en om gevoegd 
bij de oudste of jongste gezinshelft. In tabel 11 vermelden wij de gegevens 
van het onderzoek in absolute cijfers en in tabel 12 in procenten. De neder
landse gegevens vermelden wij in tabel 13 in absolute cijfers en in tabel 14 
in procenten. In tabel 15 worden de bij vergelijking van tabel 12 met tabel 
14 gevonden verschillen weergegeven. 

Uit tabel 15 blijkt, dat t.o.v. de nederlandse bevolking bij de gasten de 
rangnummers 1 en 2 ondergerepresenteerd zijn. Vanaf het 5e rangnummer 
vinden wij een overrepresentering. De hogere rangnummers bij de oudste 
gezinshelft en sterker nog bij de jongste gezinshelft zijn overgerepresen-
teerd. 

Als wij de kleine gezinnen afzonderlijk bekijken zien wij een overrepre
sentering van de rangnummers der middengroep. Dit wordt bevestigd door 
het feit, dat de hoogste rangnummers van de oudste gezinshelft en de mid
dengroep van de jongste gezinshelft sterker vertegenwoordigd zijn dan 
verwacht mocht worden op grond van de nederlandse cijfers. 

TABEL 

rangno. 
gaat 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 en 

hoger 

1 1. RANGNUMMERS VAN DE GASTEN IN DE GEZINNEN VAN HERKOMST 

totaal 
41 
30 
31 
23 
20 
17 
13 
14 
28 

217 

oudste 
helft 

37 
24 
16 
9 
6 
3 

— 
2 
1 

98 

kleine gezinnen 
jongste1 oudste jongste 
helft I totaal helft helft 

4 
6 

15 
14 
14 
14 
13 
12 
27 

119 

31 27 4 
23 17 6 
21 6 15 
11 — 11 
4 — 4 
5 — 5 

— — — 
— — — 
— — — 

• 

95 50 45 

grote gezinnen 
oudste jongste 

totaal helft helft 
10 10 — 
7 7 — 

10 10 — 
12 9 3 
16 6 10 
12 3 9 
13 — 13 
14 2 12 
28 1 27 

122 48 74 
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TABEL 12. TABEL 11 IN PROCENTEN 

rangno. 
gast 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 en 

hoger 

totaal 

1Θ.9 
13.8 
14.3 
10.6 
9.2 
7.8 
6.0 
6.5 

12.9 

100 0 

oudste 
helft 

37.8 
24.5 
16.3 
9.2 
6.1 
3.1 
—. 
2.0 
1 0 

100.0 

jongste 
helft 

3 4 
5.0 

12 7 
11.8 
11.8 
11.8 
10.9 
10.0 
22 6 

100.0 

kleine gezinnen 

totaal 

32.6 
24.2 
22.1 
11.6 
4.2 
5.3 
— 
— 
— 

100.0 

oudste 
helft 

54.0 
34.0 
12.0 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

100.0 

jongste 
helft 

8.9 
13.3 
33.3 
24.5 

8 9 
11.1 
— 
— 
— 

100.0 

grote gezinnen 

totaal 

8 2 
5.7 
8 2 
9.8 

13.1 
9.8 

107 
11 5 
23 0 

100.0 

oudste 
helft 

20 8 
14.6 
20.8 
18.8 
12.5 
6.3 
— 
4.2 
2.0 

100.0 

jongste 
helft 

— 
— 
— 
4.0 

13.5 
12.2 
17.6 
16.2 
36.5 

100.0 

TABEL 13. NEDERLANDSE GEGEVENS OVER HET RANGNUMMER 

rang no 
kind 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

9 en hoger 

totaal 

1 5 1 0 3 8 6 
1.193 984 

817 893 
555 970 
385 041 
272 391 
194 132 
137 414 
259 417 

5 326 628 

oudste 
helft 

1352 185 
686 932 
328 716 
165 773 
79 848 
33 747 
11653 
3 447 
1013 

2 663 314 

jongste 
helft 

158 201 
507 052 
489 177 
390 197 
305 193 
238 644 
182 479 
133 967 
258 404 

2 663 314 

kleine gezinnen 

totaal 

1 3 I 6 2 S 4 
999 851 
623 761 
361838 
190 909 
78 259 

— 
— 
— 

3 570 872 

oudste 
helft 

I 158 053 
492 799 
134 584 

— 
— 
— 
— 
— 
— 

1785 436 

jongste 
helft 

158 201 
507 052 
489 177 
361838 
190 909 
78 259 

— 
— 
— 

1.785 436 

grote gezinnen 

totaal 

194 132 
194 133 
194 132 
194 132 
194 132 
194 132 
194 132 
137 414 
259 417 

1755 756 

oudste 
helft 

194 132 
194 133 
194 132 
165 773 
79 848 
33 747 
11653 
3 447 
1013 

877 878 

jongste 
helft 

— 
— 

28 359 
114 284 
160 385 
182 479 
133 967 
258 404 

877 878 

TABEL 14. TABEL 13 IN PROCENTEN 

rang no. 
kind 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 en 

hoger 

totaal 

28.4 
22.4 
15.4 
10.4 
7.2 
5.1 
3.6 
2 6 
4 9 

100.0 

oudste 
helft 

50.8 
25.8 
12.4 
6.2 
3.0 
1.3 
0.4 
0.1 
0.0 

100.0 

jongste 
helft 

6.0 
19 0 
18.4 
14.6 
11.5 
9.0 
6.8 
5 0 
9.7 

100.0 

kleine gezinnen 

totaal 

36.9 
28.0 
17.5 
10.1 
5.3 
2.2 
— 
— 
— 

100 0 

oudste 
helft 

64.9 
27.6 

7.5 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

100 0 

jongste 
helft 

8.9 
28.4 
27.4 
20.3 
10.6 
4.4 
— 
— 
— 

100 0 

grote gezinnen 

totaal 

11.1 
11.1 
11.1 
11.1 
11.0 
11.0 
11.0 
7.8 

14.8 

100.0 

oudste 
helft 

22.1 
22 1 
22.1 
18.9 
9.1 
3.8 
1.4 
0.4 
0.1 

100.0 

jongste 
helft 

— 
— 
— 
3.2 

13.0 
18.3 
20.8 
15.3 
29.4 

100.0 

Bij de grote gezinnen zijn alle hogere rangnummers overgerepresenteerd. 
Deze conclusie ligt breder dan het gevonden feit, dat alleen maar de jongste 
kinderen uit grote gezinnen beduidend sterker vertegenwoordigd zijn dan 
verwacht mocht worden. 
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TABEL 15. VERGELIJKING VAN DE GEGEVENS OVER DE RANGNUMMERS VAN DE 
GASTEN (TABEL 12) MET DE NEDERLANDSE GEGEVENS HIEROVER (TABEL 14) 

rang no. 
gast 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 en 

hoger 

totaal 
— 

± 
± 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

oudste 
helft 

± 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

jongste 
helft 

— 

— 
± 
+ 
+ 
+ 
+ 

kleine gezinnen 
oudste jongste 

totaal helft helft 

— — ± 
— + — 
+ + + 
+ + 
± ± 
+ + 

grote gezinnen 
oudste jongste 

totaal helft helft 

— ± 

— ± 
± ± ± 
+ + ± 
± + — 
± — — 
+ + ± 
+ + + 

+ = in het onderzoek overgerepresenteerd t.o.v. de nederlandse gegevens. 
± = in het onderzoek ongeveer gelijk t.o.v. de nederlandse gegevens. 
— = in het onderzoek ondergerepresenteerd t.o.v. de nederlandse gegevens. 

Samenvattend kunnen wij concluderen : 
1. Binnen de onderzoekgroep: 

- De kinderen van de jongste gezinshelft zijn overgerepresenteerd. 
- De jongste kinderen uit grote gezinnen zijn sterk oververtegenwoor

digd. 
- De oudste kinderen zijn noch noemenswaardig onder- noch overge

representeerd. 
2. Ten opzichte van de nederlandse verhoudingen : 

- Onder de gezinnen van herkomst van de gasten zijn de grote gezinnen 
in sterke mate oververtegenwoordigd. 

- Uit alle gezinnen van herkomst zijn de hogere rangnummers (jongere 
kinderen) over- en de lagere rangnummers ondergerepresenteerd. 

- Uit de kleine gezinnen zijn bovendien de rangnummers van de mid
dengroep oververtegenwoordigd. 

с Gezinsvolledigheid en opvoedingssituatie 

In de „Toelichting bij de sociaal-geneeskundige status te maken door de 
nijmeegse semi-artsen tijdens hun stage sociale geneeskunde" wordt - in 
navolging van E Y S I N K - als een gezin beschouwd : „een min of meer duur
zame samenlevingsgemeenschap van één man en één vrouw met het uit 
hun verbintenis voortgekomen nageslacht". Onder een verbintenis kan 
zowel een huwelijk als een concubinaat worden verstaan. Onder een on
volledig of gebroken gezin wordt verstaan een gezin, waar een van de part
ners langdurig afwezig is of overleden is. 

RIJKSEN onderscheidt naast volledige en onvolledige gezinnen, waar
voor haar criteria dezelfde zijn als boven geformuleerd, nog een tijdelijke 
gezinsonvolledigheid, waaronder zij verstaat (pag. 58) :„gezinnen, waar 
het huwelijk formeel intact was, doch waar een feitelijke scheiding tussen 
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ouders en kind plaats vond van een tijdsduur langer dan drie maanden". 
Als zodanig zullen wij dit begrip niet gebruiken, maar, naast het gebroken 
gezin, onderscheiden die gevallen, waarbij het kind tijdelijk (grens zes 
maanden) of blijvend, niet door een of beide ouders is opgevoed. De termijn 
van zes maanden is om praktische redenen gekozen : retrospectief zullen 
volwassenen zich een kortere termijn meermalen moeilijk herinneren. 

Bij de 220 gasten is in 136 (61.8%) gevallen het ouderlijk gezin van her
komst, althans tot het 21e jaar van de gast, volledig gebleven. Bij 3 gasten 
was van geen gezin sprake en bij 81 gasten is het ouderlijk gezin onvolledig 
geworden vóór het 21e jaar van de gast. Bij deze 84 gevallen, waarbij het 
ouderlijk gezin onvolledig werd, ophield te bestaan of niet bestaan heeft, 
hebben wij een onderscheid gemaakt met als criterium de leeftijd van de 
gast, waarbij zijn ouderlijk gezin incompleet werd door overlijden van een 
of beide ouders of door scheiding, al dan niet wettelijk uitgesproken. Zoals 
gebruikelijk in de ontwikkelingspsychologie hebben wij drie leeftijdsfasen 
van het kind onderscheiden: 0-6 jaar, 7-12 jaar en 13-21 jaar. De eerste 
fase is voor de ontwikkehng van het kind de belangrijkste; hierin worden 
de grondslagen gelegd voor zijn karakter. 

TABEL 16. OORZAAK VAN HET ONVOLLEDIG WORDEN VAN HET OUDERLIJK GEZIN, 
ONDERSCHEIDEN NAAR LEEFTIJDSFASEN 

afwezig 

Ρ 
M 

Ρ + M 

totaal 

le fase 

dood gesch. tot. 

11 5 16 
10 1 11 

1 7 8 

22 13 35 

2e fase 

dood gesch. tot. 

6 3 9 
9 2 11 
4 2 6 

19 7 26 

3e fase 

dood gesch. tot. 

7 2 9 
10 0 10 
4 0 4 

21 2 23 

totaal 

34 
32 
18 

84 

Uit tabel 16 is te berekenen, dat van de 220 gasten er 62 (28.2%) voor hun 
21e jaar wees of halfwees waren en 22 (10.0%) voor hun 21e jaar door een 
of beide ouders zijn verlaten. Na het onvolledig worden van het gezin kregen 
15 gasten een stiefmoeder en 11 andere gasten een stiefvader. De gezins
onvolledigheid, begonnen in de Ie fase, zou het meest ingrijpend zijn voor 
de ontwikkeling van het kind. BOWTLBY meent, dat het ontbreken van de 
moeder in deze fase o.a. een criminogene factor is. NAESS heeft gevonden, 
dat een „mother-child separation" bij delinquenten juist minder voorkomt 
dan bij een controlegroep. SHAPIRO c.s. menen, dat het ontbreken van de 
vader in de eerste fase bij delinquenten betere reclasseringskansen biedt 
wegens het zich hechten aan de toezichthouder als substituut voor de 
vaderfiguur, die ontbroken heeft. In § 7 van dit hoofdstuk zullen wij zien, 
dat bij ons onderzoek ten deze geen verschillen zijn gevonden. NAESS 
schrijft in 1962: „mother-child separation as such is a minor criminogenic 
factor; it does not stand „foremost among the causes of a delinquent 
character development", but may be conceived as part of the picture of an 
unstable family life". 

R I J K S E N bespreekt een aantal onderzoekingen, waaruit blijkt, dat het 
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percentage gezinsonvolledigheid bij kinderen met asociaal gedrag ver uit
gaat boven het algemeen landsgemiddelde (pag. 52 e.V.). Voor enkele 
nederlandse onderzoekingen komt zij op gemiddeld 47.5% gezinsonvolle
digheid bij delinquente kinderen (pag. 64). 

Haar eigen onderzoek gaat over 345 kinderen, die het Medisch Opvoed
kundig Bureau (M.O.B.) te Amsterdam hebben bezocht in de jaren 1949, 
1950 en 1951. Van hen komt 34% uit onvolledige gezinnen. Een asociaal 
gedragssyndroom (criteria: onhandelbaarheid, laat thuiskomen, zwerven, 
vernielzucht, mishandeling van dieren, liegen, stelen, sexueel wangedrag 
en brandstichting) vertoonden 49 kinderen, die relatief meer uit grote ge
zinnen kwamen en voor 47% uit onvolledige gezinnen. Van deze kinderen 
was slechts 18% met de kinderrechter in aanraking geweest. 

Het landelijk percentage onvolledige gezinnen (ontleend aan de uitgave 
van het C.B.S.: woning- en gezinstelling 1947), berekend op alle huishou
dens met kinderen is 13.6. Voor de grote steden ligt dit iets hoger: voor 
Amsterdam 17.2, terwijl SCHENK in 1935 bij een controlegroep schoolkin
deren in Rotterdam 15% heeft gevonden. Tabel 17 geeft een overzicht 
van de genoemde onderzoekingen. 

TABEL 17. VOORKOMEN VAN ONVOLLEDIGE GEZINNEN IN ENKELE ONDERZOEKINGEN 
IN PROCENTEN 

gasten 38.2 
R I J K S E N : M.O.B.-kinderen 34.0 

kinderen met a-sociaal gedrag 47.0 
delinquente kinderen ; gemiddeld 47.5 
nederlandse huishoudens met kinderen 13.6 

BONGER (pag. 105) en VAN BEMMELEN (pag. 206) onderstrepen de bewe
ring, die uit tal van publicaties blijkt, dat het onvolledige gezin vaak aan
leiding geeft tot verwaarlozing in de opvoeding van het kind en daardoor 
tot criminaliteit. RIJKSEN (pag. 65) concludeert uit haar onderzoek dat 
gezinsonvolledigheid „eveneens van belang is gebleken voor een groep 
kinderen, bij wie het asociaal gedrag nog niet officieel „bekend" was". 

Ook thuislozen kan men beschouwen als mensen, die zich asociaal ge
dragen. Het door ons gevonden percentage van 38.2, komend uit onvol
ledige gezinnen, past in het kader van genoemde onderzoekingen omtrent 
andere vormen van onmaatschappelijkheid. 

Naast deze gezinsonvolledigheid geeft ook gezinsdisharmonie aanleiding 
tot verwaarlozing in de opvoeding. Nog meer dan gezinsonvolledigheid, 
zegt VAN BEMMELEN, heeft juist deze gezinsdisharmonie grote betekenis 
voor het gebrek aan aanpassingsvermogen van het kind. Hij vervolgt 
(pag. 215): „Het is zelfs ongetwijfeld waar, dat dit aanpassingsvermogen 
van het kind vaak verbetert, wanneer de verlating, scheiding of dood van 
een der ouders een definitief einde heeft gemaakt aan een sfeer van zieke
lij ke vijandigheid in het gezin". De echtscheiding als openlijke manifesta
tie van huiselijke onenigheid beschouwt hij als vaak nog de meest gezonde, 
gezonder dan alkoholisme, geestesziekte of enige andere uitweg. 
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Ook RijKSEN (pag. 54 e.v.) wijst hierop. Zij bespreekt o.a. een onderzoek 
van de amerikaanse kinderpsychiater Louise Despert („Children of Di
vorce" New York 1953), die meent: „it is not the divorce, but the emotion
al situation in the homes, that is the determining factor in the child's 
adjustment". 

Bij ons onderzoek hebben wij een bestaande disharmonie in het gezin 
van herkomst getracht te onderscheiden. Aan de hand van de anamnese 
en bestaande rapportage zijn echter slechts grove stoornissen in het hu
welijksleven van de ouders te achterhalen, vooral in de zin van wangedrag. 
In tabel 18 vermelden wij het ten deze gevondene. 

TABEL 18. HUWELIJKSLEVEN VAN DE OUDERS VAN DE GASTEN 

geen grove stoornissen 
gestoord door: drankzucht 

j ustitiecontacten 
somatische en psychische afwijkingen 
algehele labiele situatie 

onbekend 
geen gezin 
totaal 

Zowel deze gezinsdisharmonie als de gezinsonvolledigheid kunnen als 
belastende factoren voor de ontwikkeling van het kind beschouwd worden. 

RIJKSEN heeft nagegaan of het begrip verwaarlozing als een verklarende 
factor kan worden beschouwd in het verband tussen gezinsonvolledigheid 
en asociaal gedrag van M.O.B.-kinderen (pag. 66 e.v.). Zij onderscheidt 
materiële verwaarlozing (als de kinderen ernstige tekorten in de verzorging 
van hun stoffelijke behoeften hadden ondervonden), affectieve verwaar
lozing (indien de emotionele houding van de ouders t.o.v. het kind van dien 
aard is, dat daardoor ernstige tekorten veroorzaakt worden in de normale 
affectieve behoeftenbevrediging van het kind) en een gemengde vorm. 
Ook zij komt tot de conclusie, dat de affectieve verwaarlozing een factor 
van uitgesproken belang is bij het optreden van asociaal gedrag. Zij vindt, 
dat aan de samenhang tussen gezinsonvolledigheid en verwaarlozing de 
affectieve verwaarlozing weinig bijdraagt. Wel vindt zij een significante 
samenhang tussen gezinsonvolledigheid en materiële verwaarlozing. 

Bij ons onderzoek hebben wij als belastend in de opvoedingssituatie deze 
affectieve verwaarlozing betrokken, alleen echter als het kind tot zijn 21e 
jaar in het volledige of onvolledige gezin is opgevoed. Eventueel bestaande 
armoede hebben wij als materiële verwaarlozing in het ouderlijk gezin be
schouwd en wordt besproken bij de sociaal-economische situatie van het 
ouderlijk gezin. 

Opvoeding in het ouderlijk gezin tot het 21e jaar impliceert niet, dat het 
kind al die tijd bij de ouders heeft vertoefd, wel echter dat er een binding 
met de ouders bleef bestaan en deze ouders als feitelijke opvoeders gequali-
ficeerd konden worden. Als uit de anamnese en de gegevens van derden 
bleek, dat deze opvoeding bij de ouders ernstige tekorten toonde in affec
tieve zin, hebben wij deze een slechte opvoeding genoemd. Dit vonden wij 
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bij 32 gasten. Hiervan waren er 19 (60%) in volledige gezinnen en 13(40%) 
in onvolledige gezinnen opgegroeid. Ook bij ons onderzoek vinden wij dus 
geen samenhang tussen affectieve verwaarlozing en gezinsonvolledigheid. 

Vóór hun 21e jaar hebben 79 gasten het ouderlijk gezin verlaten, htzij 
poor opheffen (of niet bestaan) van het ouderlijk gezin, hetzij door ingrijpen 
van derden, hetzij uit eigen wil. Van deze 79 gasten kwamen er 32 (40%) uit 
een volledig en 47 (60%) uit een onvolledig gezin. Aannemende dat affec
tieve verwaarlozing steeds een rol heeft vervuld bij het verlaten van het 
ouderlijk huis (ouders fungeerden niet meer als feitelijke opvoeders), komt 
affectieve verwaarlozing bij 111 (50%) van de 220 gasten voor. Hiervan 
komen er 51 (46%) uit volledige gezinnen en 60 (54%) uit onvolledige ge
zinnen. Ook nu blijft bovenstaande conclusie zijn geldigheid behouden 
waaruit wij, evenals RIJKSEN, zouden kunnen afleiden, dat aan gezinson
volledigheid geen absoluut schadelijke, doch eerder een potentieel schade
lijke betekenis kan worden toegeschreven. Hierop nader ingaand zegt 
RIJKSEN (pag. 195) : „De wijze, waarop een bepaalde gebeurtenis, met name 
gezinsonvolledigheid, het gedrag en de psychische ontwikkeling van het 
kind zal beïnvloeden, hangt samen met een complex van factoren, gelegen 
in het kind zelf, in zijn omgeving en in de aard van de relatie waarin het 
kind zich t.o.v. zijn naaste omgeving c.q. zijn ouders bevindt. In dit com
plex van factoren werden onderscheiden psychologisch ongunstige situa
ties, welke aan de gezinsonvolledigheid kunnen voorafgaan, haar kunnen 
begeleiden of het gevolg ervan kunnen zijn. In al deze situaties stond op 
de voorgrond de aard van de emotionele sfeer, waarin het feit der gezins
onvolledigheid door de volwassenen beleefd en verwerkt werd en de wijze, 
waarop door hen het kind hierin mede betrokken werd. Dit leidt tot de 
conclusie, dat de psychologische milieu-structuren vermoedelijk van meer 
betekems zijn als schadelijke invloed op de psychische ontwikkeling van 
het kind dan de feitelijke milieu-structuren". 

Deze conclusie van RIJKSEN achten wij van groot belang voor het be
grip van het reactiepatroon van thuislozen, omdat bij velen van hen het 
ingroeien in de maatschappij niet is gelukt (zie § 9 van dit hoofdstuk). 

TABEL 19. SOORTEN PLAATSEN WAAR DE GASTEN, DIE NIET GEHEEL IN HET 
OUDERLIJK GEZIN ZIJN OPGEVOED, HEBBEN VERBLEVEN 

bij familie 
voogdij-instelling 
voogdij-inst. en psych, inr. 
voogdij-inst. en ziekenh. 
voogdij-inst. en just. inst. 
І ustitie-instelling 
ziekenhuis 
psych, inrichting 
gaan werken (varen, militair 

totaal 

etc) 

o 
lef. 

4 
14 
2 

1 
2 

~" 

23 

nvollec 
2e f. 

4 
10 

1 

l 

— 

16 

hg gezin 
3e f. totaal 

4 
1 

1 

1 
1 

θ 

12 
25 

2 
1 
1 
4 

1 
1 

47 

volledig gezin 

1 
4 

3 
7 
1 
1 

15 

32 

totaal 

13 
29 

2 
1 
4 

11 
1 
2 

16 

79 
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In tabel 19 geven wij een overzicht van de soorten plaatsen, waarheen de 
79 gasten, die voor hun 21e jaar het ouderlijk huis hebben verlaten, zijn 
gegaan of onder wiens toezicht de verdere opvoeding is voltooid, gesplitst 
naar het volledig of onvolledig zijn van het ouderlijk gezin; het laatste 
gesplitst naar de drie leeftijdsfasen van de gast, waarin het gezin onvol
ledig is geworden. 

Wij zien in tabel 19, dat door voogdij-instellingen 36 maal is ingegrepen, 
waarvan 7 maal bij volledige gezinnen. Voorts, dat het op eigen initiatief 
verbreken van de gezinsband door in eigen onderhoud te gaan voorzien 
bij 16 gasten voorkomt, waarvan 15 tot een volledig gezin behoorden. 

Twintig gasten zijn langer dan zes maanden buiten het gezin geweest 
en daarna weer in dit gezin teruggekeerd. In tabel 20 geven wij de soorten 
plaatsen, waar zij tijdelijk zijn geweest, weer. 

TABEL 2 0 . GASTEN TIJDELIJK MAAR LANGER DAN ZES MAANDEN 
UIT OUDERLIJK GEZIN 

bij familie of kennissen 17 
ziekenhuisverpleging 2 
tuchtschool 1 

totaal 20 

Van deze 20 gasten kwamen er 10 uit een onvolledig gezin, waarvan bij 
8 sprake was van affectieve verwaarlozing. Deze tijdelijk uit huis plaat
singen hebben wij niet als een afzonderlijke belastende factor voor de ont-
wikkeUng van het kind beschouwd. Bij 10 van hen was anderszins sprake 
van belastende factoren en bij de andere 10 (8 tijdelijk bij familie; 2 zie
kenhuisverpleging) waren de gegevens niet van dien aard, dat wij dit 
als belastend meenden te moeten qualificeren. FRIJLING-SCHREUDER en 
RIJKSEN hebben wel schadelijke gevolgen van deze tijdelijke gezinsonvol
ledigheid beschreven. 

Als belastende factoren in de opvoedingssituatie beschouwen wij der
halve gezinsonvolledigheid, gezinsdisharmonie, affectieve verwaarlozing 

TABEL 2 1 . COMBINATIE VAN DE GEGEVENS OVER DE OPVOEDINGSSITUATIE 

totaal 
75 
15 
19 
10 
17 
3 
12 
2 
5 
16 
28 
10 
8 

220 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

gezin 
volledig 
volledig 
onvolledig 
volledig 
volledig 
volledig 
onvolledig 
onvolledig 
onvolledig 
volledig 
onvolledig 
onvolledig 
onvoll. of geen (3) 

huwelijksleven 
goed 
goed 
goed 
gestoord 
gestoord 
goed 
goed 
goed 
gestoord 
gestoord 
gestoord 
gestoord 
onbekend of geen 

opvoeding 
goed 
buiten 
goed 
goed 
buiten 
slecht 
buiten 
slecht 
goed 
slecht 
buiten 
slecht 
slecht (1) 
of buiten 
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en verbreken van de gezinsband vóór het 21e jaar van de gast. Combinatie 
van deze vier gegevens geeft de in tabel 21 neergelegde mogelijkheden. 
Deze opvoedingsgegevens van tabel 21 hebben wij in drie groepen verdeeld 
en de bevindingen neergelegd in tabel 22. Mogelijkheid 1 van tabel 21 
hebben wij een goede opvoedingssituatie genoemd. De mogelijkheden 10, 
11, 12 en 13 als restgroep hebben wij een slechte opvoedingssituatie ge
noemd. De overige mogelijkheden vatten wij samen onder matige op
voedingssituatie. Voor de permanente gasten vermelden wij de opvoe-
dingsgevens alleen in deze tabel. 

TABEL 2 2 . OPVOEDINGSSITUATIE IN HET OUDERLIJK GEZIN 

goed 
matig 
slecht 
rest 

totaal 

abs. 
75 
83 
54 

8 

220 

gaste η 

% 
34.0 
37.7 
24.6 

3.7 

100.0 

perm, gasten 
abs. 

11 
13 
4 
3 

31 

% 
35.5 
42.0 
13.0 
9.5 

100.0 

Wij zien in tabel 22, dat bij 34% van de gasten de opvoeding uiterlijk on
gestoord is verlopen. In hoeverre hier eventueel nog interne moeilijkheden 
in het ouderlijk gezin hebben bestaan, is zeker bij een retrospectief onder
zoek als het onze niet te achterhalen. 

VEXLIARD (pag. 218) citeert een interessant onderzoek van Trotot en 
Giabicani over 72 „zwervers". Naast andere belangwekkende gegevens 
hebben zij over het gezin van herkomst gevonden : 

„divorce ou remariage des parents 9 cas 
disparition d'un élément 21 cas 
abandon de foyer 5 cas 
pupilles de l'Assistance Publique ou orphelinat 11 cas 

On trouve donc 46 cas de conditions familiales apparemment défavorables, 
soit 66.6%, proportion qui est sensiblement celle que trouve G. Menut, 
étudiant les troubles du caractèrs chez l'enfant en rapport avec les disso
ciations familiales". Na nog enkele statistische gegevens geciteerd te heb
ben, vervolgt VEXLIARD : „Ces données statistiques seraient sensiblement 
celles que l'on obtiendrait dans tout groupe de vagabonds pris au hasard". 
Deze laatste opmerking wordt door ons onderzoek opvallend bevestigd. 
Ook wij vinden immers bij 66% ongunstige gezinsomstandigheden. Ook 
wij hebben een overeenkomst gevonden met nederlandse onderzoekingen 
over kinderen met karakter- en gedragsstoornissen. 

Als wij de gasten verdelen naar hun afkomst uit kleine of grote gezinnen, 
blijken van de 95 kleine gezinnen er 47 (49.5%) onvolledig geweest te zijn 
en van de 122 grote gezinnen 34 (27.9%). Een niet als goed gequalificeerde 
opvoedingssituatie vonden wij bij 72.7% van de kleine gezinnen en bij 
59.8% van de grote gezinnen. Bovendien hebben wij gevonden, dat uit de 
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kleine gezinnen de rangnummers van de middengroep overgerepresenteerd 
zijn. De ongunstige gezinsomstandigheden vervullen bij de kleine gezinnen 
een grotere rol. De kinderen van de middengroep uit deze gezinnen zou
den wel eens onder de meest ongunstige omstandigheden hun leven kun
nen beginnen. De na een zekere bestaansduur optredende onvolledigheid 
van het gezin zou dan een voortgezette gezinsvorming kunnen beletten. 

Bij de grote gezinnen hebben wij een overrepresentering gevonden van 
de jongere kinderen. De biologische kans op onvolledigheid van het ouder
lijk gezin wordt bij deze jongere kinderen groter. Wij hebben echter bij de 
grote gezinnen een beduidend lager percentage gezinsonvolledigheid ge
vonden dan bij de kleine gezinnen. Dit is in overeenstemming met de door 
HERTENS ( 1948) geconstateerde positieve correlatie tussen de vruchtbaar
heid van gehuwde mannen en hun levensduur. 

Wij hebben gezien, dat bepaalde ongunstige factoren in het grote gezin 
eerder kunnen optreden en gemakkelijker doorwerken. Dat deze ongunstige 
factoren dan vooral een rol vervullen ten aanzien van de jongere kinderen 
is begrijpelijk, daar de oudere kinderen uiteraard hun eerste levensjaren 
in een klein gezin hebben doorgebracht. De ongunstige omstandigheden 
uit het kleine gezin van herkomst zijn van een andere aard. Wegens de pro
centueel slechtere opvoedingssituatie zijn wij geneigd de prognose voor de 
gasten uit kleine gezinnen somberder te achten dan voor de gasten uit 
grote gezinnen. 

d. Sociaal-economische situatie van het ouderlijk gezin 
Voor de beoordeling van deze situatie staan ons twee soorten gegevens ter 
beschikking: het beroep van de vader c.q. stiefvader en de graad van wel
stand van het ouderlijk gezin tijdens de in dit gezin doorgebrachte jeugd
jaren van de gasten. Hierbij moeten wij ons realiseren, dat deze gegevens 
betrekking hebben op de jaren vóór 1940, soms vele jaren daarvoor. De 
criteria voor de beroepenindeling vermelden wij in § 4 van dit hoofdstuk. 
De aldaar weergegeven procentuele verdeling van de beroepen van de hoof
den van huishoudens in Nederland van 1956, is niet vergelijkbaar met de 
door de vaders van de gasten uitgeoefende beroepen in zeer uiteenlopende 
jaren. De graad van welstand in het ouderlijk gezin hebben wij bepaald 
op grond van onze indrukken, verkregen uit de combinatie van alle be
schikbare gegevens. Als hierbij bleek, dat door welke oorzaak dan ook in 
het ouderlijk gezin gebrek heerste aan het meest noodzakelijke voor levens
onderhoud, hebben wij van armoede gesproken. Hierbij moeten wij be
denken, dat vroeger in een groot gezin, waar de vader een ongeschoold 
beroep uitoefende, welhaast als regel armoede heerste. Deze twee soorten 
gegevens hebben wij met elkaar in verband gebracht en neergelegd in 
tabel 23. 

Uit tabel 23 kunnen wij berekenen, dat van 147 (74.1 %) gasten de vader 
werkzaam was in de handarbeiderssector. Ook blijkt, dat 40.0% van de 
gasten in armoedige omstandigheden is grootgebracht. Deze armoede kwam 
procentueel het sterkste voor bij de groepen ongeschoold en losse handel. 
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TABEL 23. DOOR DE VADERS UITGEOEFENDE BEROEPEN, IN RELATIE MET DE GRAAD 
VAN WELSTAND VAN HET GEZIN 

ongeschoold 
geschoold 
hoofdarbeider 
zelfstandige 
losse handel 
agrariër 
geen gezin 

totaal 

armoede 
52 
10 
3 
4 

11 
8 
-

88(40.%) 

„normaal" 
30 
27 

9 
32 

5 
15 
-

118(53.6%) 

welstand 
-
-
2 
4 
-
1 
-

7(3 . 2%) 

onbekend 
3 
1 
-
-
-
-
3 

7(3. •2%) 

85 
38 
14 
40 
16 
24 

3 

220 

totaal 
(38.6%) 
(17.3%) 

(6-4%) 
(18.2%) 

(7-3%) 
(10.9%) 

(1.3%) 

(100.0%) 

Uit de gevens van tabel 23 hebben wij de waardering van de sociaal-
economische situatie van het ouderlijk gezin in tabel 24 samengesteld. De 
gegevens ten deze van de permanente gasten vermelden wij alleen in deze 
tabel. 

Onder gezinnen met een goede sociaal-economische situatie hebben wij 
gerangschikt alle gezinnen waar welstand heerste en voorts de gezinnen 
van geschoolde arbeiders, hoofdarbeiders, zelfstandigen en agrariërs, waar 
de economische situatie „normaal" was. 

Onder gezinnen met een slechte sociaal-economische situatie hebben 
wij gerangschikt de gezinnen van ongeschoolde arbeiders, los handelaren 
en agrariërs (landarbeiders), waar armoede heerste. 

De overige mogelijkheden hebben wij als matig gequaüficeerd. 

TABEL 2 4 . SOCIAAL-ECONOMISCHE SITUATIE VAN HET OUDERLIJK GEZIN 

goed 
matig 
slecht 
rest 

abs. 
90 
52 
71 

7 

gasten 
% 
40.9 
23.6 
32.3 

3.2 

perm. 
abs. 

12 
6 

11 
2 

gasten 
% 
39.0 
19.5 
35.5 

6.0 

totaal 220 100.0 31 100.0 

De materiële verwaarlozing is te vinden in de gezinnen met een slechte 
sociaal-economische situatie (32.3% in tabel 24). 

De ook door RIJKSEN (pag. 67) beschreven gezinnen met een „marginal 
income" zijn binnen onze verdeling vooral te vinden in de groep „matig" 
van tabel 24. „Deze gezinnen", zegt zij, „zijn niet de armsten, die onder
steund worden, doch degenen, die zich bevinden in het grensgebied tussen 
de armen en de meer weigestelden, een groep, waarin de spanning tussen 
behoefte en mogelijkheid tot realisering waarschijnlijk voortdurend acuut 
aanwezig is". 

In tabel 25 brengen wij de gegevens van de opvoedingssituatie in relatie 
met de sociaal-economische gegevens van de gezinnen van herkomst. De 
percentages zijn berekend op de totalen van de drie opvoedingsgroepen. 
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TABEL 2 5 . OPVOEDINGSSITUATIE l.V.M. DE SOCIAAL-ECONOMISCHE SITUATIE VAN HET 
OUDERLIJK GEZIN 

soc. econom. 
opvoeding 
goed 75 (100%) 
matig 83 (100%) 
slecht 62 (100%) 

goed 
abs. 
49 
30 
11 

% 
65.4 
36.2 
17.7 

matig 
abs. 
13 
26 
13 

% 
17.3 
31.3 
21.0 

slecht 
abs. 
13 
26 
32 

% 
17.3 
31.3 
51.6 

rest 
abs. % 

- -
1 1.2 
6 9.7 

Wij zien in tabel 25, dat de opvoedingsgroep „matig" ongeveer gelijk ver
deeld is over de drie sociaal-economische mogelijkheden. Het verband 
tussen een goede c.q. slechte opvoedingssituatie en een goede c.q. slechte 
sociaal-economische situatie is significant (p < 0.001). Dit houdt natuur
lijk niet in, dat materiële verheffing van het gezin automatisch een ver
beterde opvoedingssituatie ten gevolge heeft. Beide situaties berusten 
blijkens publicaties over probleemgezinnen op de geestelijke instelling 
van de ouders. 

In het rapport „Sociale integratie probleemgezinnen" wordt opgemerkt 
(pag. 34) dat, volgens voorzichtige ramingen, van alle gezinnen in ons land 
5% behoren tot de zwak problematische gezinnen (125.000), 4% tot de 
probleemgezinnen (100.000) en £ à J% tot de ernstige probleemgezinnen 
( 10.000). Verder wijzen de cijfers, die gegeven worden voor enkele verschijn
selen als kinderverwaarlozing, criminaUteit, alkoholisme e.d. uit, dat in 
50% van de probleemgezinnen kinderverwaarlozing voorkomt, dat de 
criminaliteit (in het bijzonder de jeugdcriminaliteit) van deze gezinnen 
plaatselijk ver boven het gemiddelde kan liggen en dat van de gezinshoof
den 30% alkoholist pleegt te zijn. Een samengaan van alkoholisme met 
criminaliteit blijkt echter niet noodzakelijk te zijn. In de probleemgezinnen 
was bij tenminste 25 à 30% sprake van psychische „achterstand", geeste
lijke desintegratie, alkoholisme e.d. Over deze psychische achterstand 
wordt in het rapport verder opgemerkt, dat debiliteit 15 tot 20 maal veel-
vuldiger voorkomt in deze gezinnen dan „elders" ; „hierbij moet dan wel 
gesteld worden, dat ongeveer 50% hiervan schijndebiliteit is, een achter
gebleven intellectuele ontwikkeling, die voorkomen had kunnen worden bij 
betere gezinsomstandigheden". 

Als wij gezinnen met een matige tot slechte sociaal-economische situatie, 
waar bovendien een slechte opvoedingssituatie bestond, probleemgezinnen 
noemen, dan kunnen wij uit tabel 25 berekenen, dat 45 (20%) gasten uit 
probleemgezinnen afkomstig zijn. Betrekken wij ook de opvoedingsgroep 
„matig" hierbij, dan wordt dit 44%. Het is te verwachten, dat door ge
slaagde pogingen tot heropvoeding, revalidatie en sociale integratie van 
probleemgezinnen en -personen tevens een bijdrage wordt geleverd aan de 
praeventie van thuisloosheid. 

e. Andere factoren uit de gezinnen van herkomst van de gasten 
Bij het nagaan van een eventuele migratie van het ouderlijk gezin in de 
periode dat de gast in dit gezin verbleef, bleek, dat geen van deze gezinnen 
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blijvend van de stad naar het platteland verhuisde, terwijl 14 gezinnen van 
het platteland zich blijvend in een stad hebben gevestigd. Bij 25 gezinnen 
was er van een herhaalde wisseling sprake. Migratie heeft dus plaats gehad 
bij 39 gezinnen. Migratie, zegt GREEVEN (pag. 141), heeft een criminogene 
invloed, vooral op het tweede geslacht. In „Der Nichtsesshafte Mensch" 
schrijft POLLIGKEIT dat „das Bettlertum zu einem Teil ein Abfallprodukt 
der Binnenwanderung ist" (pag. 22). Voor een beoordeling van een moge
lijke invloed van de migratiefactor op de stabiliteit van de gezinnen zouden 
wij meer gegevens moeten hebben, zodat wij deze summiere gegevens 
slechts ter oriëntering vermelden. 

Wij hebben nagegaan, hoeveel andere kinderen (inclusief stiefkinderen) 
uit de gezinnen van herkomst sociaal-pathologische verschijnselen ver
tonen. De bevindingen zijn neergelegd in tabel 26. Onder de 220 gasten 
hebben wij tweemaal twee broers van elkaar aangetroffen. 

TABEL 2 6 . SOCIAAL-PATHOLOGISCHE VERSCHIJNSELEN BIJ 
BROERS EN ZUSTERS VAN DE GASTEN 

een broer/zuster 
meer dan een broer/zuster 
geen broer/zuster 
onbekend 
enig kind of geen gezin 

totaal 220 

Bij zijn onderzoek van 1800 dossiers van delinquente jongens vindt 
SCHUYL (pag. 106) dat bij 19% van de jongens „ook met broers en zusters 
of met beiden moeilijkheden zijn geweest". Wij vinden blijkens tabel 26 
een overeenkomstig percentage. 

Voorts hebben wij getracht na te gaan, welke gasten als kind een bij
zondere plaats in het gezin ingenomen hebben. Ook hierover hebben wij 
onvoldoende gegevens kunnen achterhalen, zodat ook hier onze gegevens 
slechts dienen ter oriëntering. Reeds in hun jeugd zouden 54 gasten een 
buitenbeentje in het gezin zijn geweest. Bij 44 gasten zou sprake geweest 
zijn van een te sterke verwenning. Wij hebben aanwijzingen gevonden 
voor een te sterke vaderbinding bij 5 gasten, voor een te sterke moeder
binding bij 32 gasten. Een conflictsituatie met de vader zou in 30 gevallen 
aanwezig geweest zijn, met de moeder in 8 gevallen en met beiden in 6 ge
vallen. Herhaaldelijk was sprake van conflictsituaties met stiefouders. Een 
nader, bij voorkeur psychologisch onderzoek naar deze factoren zou ge
wenst zijn. 

MCCORD, MCCORD en GUDEMAN formuleren een theorie over de ont
staanswijze van alkoholisme (zie § 8 van dit hoofdstuk). Over de „family 
background" merken zij op: „The potential alcoholic had undergone a 
variety of frustrating experiences; he was... more likely to have been 
raised in a family disrupted by a high degree of conflict and basic disa-

li] 22.4% 
143 

19 
11 
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greement ; and more likely to have been reared in a family characterized 
by incest and illegitimacy. We can assume that these influences create a 
high level of stress and insecurity in a child and lead to a basic unsureness 
about his proper role in life. This stress can be expressed in many ways, not 
necessarily in alcoholism" (pag. 152). 

Uit de in deze paragraaf vermelde gegevens over de gezinnen van her
komst van de door ons onderzochte thuislozen blijkt, dat een algemeen 
kenmerk van deze gezinsachtergronden ook een z.g. stress-situatie ge
noemd mag worden. Wij menen de veronderstelling te mogen uitspreken, 
mede gezien het gevondene bij broers en zusters van de onderzochte thuis
lozen, die in hetzelfde gezin zijn opgevoed, dat thuisloosheid (waaraan 
alkoholisme nauw gekoppeld is) één van de reactiewijzen is op deze stress, 
naast andere vormen van afwijkend gedrag. 

f. Relaties met bloedverwanten 
Vooral op grond van onze indrukken, verkregen uit de combinatie van alle 
beschikbare gegevens, hebben wij getracht van elke gast de relatie met zijn 
bloedverwanten te beoordelen vóór en tijdens zijn huidige periode van 
thuisloos-zijn. De mogelijkheden van deze relaties vóór het thuisloos-zijn 
hebben wij onderscheiden in: altijd goede relaties, relaties slecht geworden 
na het 21e jaar van de betrokkene en relaties reeds vóór het 21e jaar slecht. 
Tijdens het thuisloos-zijn hebben wij deze relaties onderscheiden in goed, 
matig en slecht. Deze gegevens zijn neergelegd in tabel 27. 

TABEL 2 7 . RELATIES MET BLOEDVERWANTEN VÓÓR EN TIJDENS HET THUISLOOS-ZIJN 

vóór 

goed 
slecht na 21e jaar 
slecht vóór 21e jaar 

goed 
10 
-
-

tijdens 
matig 

36 
14 
20 

slecht 
51 
37 
52 

totaal 

97 
51 
72 

totaal 10 70 140 220 

De eindwaardering van de relaties met bloedverwanten in tabel 28 berust 
op een combinatie van de gegevens van tabel 27. Voor de permanente gas
ten geven wij deze relaties alleen in deze tabel weer; bij 2 van hen konden 
wij onvoldoende gegevens hiervoor krijgen. 

Als eindwaardering hebben wij goed gegeven, als een gast vóór het thuis
loos-zijn een goede en tijdens het thuisloos-zijn een goede of matige relatie 
had. 

Als eindwaardering hebben wij matig gegeven, als een gast vóór het 
thuisloos-zijn een goede en tijdens het thuisloos-zijn een slechte relatie had 
en voorts als bij een gast vóór het thuisloos-zijn de relatie met bloedver
wanten eerst na zijn 21e jaar slecht werd en tijdens het thuisloos-zijn deze 
relatie matig was. 

Als eindwaardering hebben wij slecht gegeven in de overige gevallen. 
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TABEL 28. RELATIES MET BLOEDVERWANTEN 

goed 
matig 
slecht 
onvoldoende gegevens 

gasten 
abs. 

46 
65 

109 
-

% 
20.9 
29.5 
49.6 
-

perm. 
abs. 

9 
7 

13 
2 

gasten 
% 
29.0 
22.6 
41.9 

6.5 

totaal 220 100.0 31 100.0 

Uit de gegevens van tabel 28 kunnen wij zien, hoe moeilijk het voor de 
meeste gasten is om goede relaties met bloedverwanten te onderhouden. 
Bij de helft van de gasten is van enige relatie met bloedverwanten nauwe
lijks sprake noch sprake geweest. 

§ 3. OPLEIDING 

Bij het nagaan van het dagschoolonderwijs, dat de 220 gasten hebben ge
volgd, bleek dat voor 83 het lager onderwijs slechts gebrekkig is geweest 
(13 B.L.O. en 70 L.O. met twee of meer doublures of zeer onvolledig). Door 
137 gasten is het L.O. volledig en zonder doublures gevolgd. Door 109 
gasten werd het L.O. niet gevolgd door voortgezet dagonderwijs, 18 gasten 
hebben gedeeltelijk of geheel U.L.O. of een hogere opleiding genoten, 10 
gasten hebben de ambachtschool geheel of gedeeltelijk doorlopen. 

Na het dagschoolonderwijs hebben 140 gasten geen verder practisch 
onderwijs of opleiding gehad; 80 gasten hebben wel practisch onderwijs 
gehad: 23 in de vorm van cursussen, 17 in een bedrijf en 40 zijn kortere of 
langere tijd bij een baas in de leer geweest. Een overzicht van het door de 
gasten genoten onderwijs geeft tabel 29. 

TABEL 2 9 . DOOR DE GASTEN GENOTEN ONDERWIJS 

dagschoolonderwijs 

totaal 

L.O. + hoger 
L.O. normaal 
L.O. gebrekkig 

practisch onderwijs 
ja neen 

21 7 
41 68 
18 65 

80 140 

totaal 
abs. % 

28 12 
109 50 
83 38 

220 100 

In het door VEXLIARD geciteerde onderzoek van Trotot en Giabicani 
(pag. 219) is over de opleiding van 72 „zwervers" gevonden: 
n'ayant pas le certificat d'études primaires (geen volledig 

L.O.) 54.3°/ ' 
C.E.P. (alleen volledig L.O.) 33.0% 
degré supérieur au C.E.P. (L.O. + hoger) 12.7% . 

100% 

ayant une qualification professionnelle (en général médiocre) 51.0% 
Deze cijfers wijzen in dezelfde richting als het door ons gevondene, maar 

hebben betrekking op personen onder 35 jaar. Als wij de opleidings-
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gegevens van de 92 jongere gasten afzonderlijk nemen (gebrekkig L.O. 
50-54.3%, alleen L.O. 30-32.6% en L.O. + hoger 12-13.1 % ) , vinden wij 
een volkomen overeenstemming van onze percentages met die van Trotot 
en Giabicani. 

Bij zijn onderzoek heeft HORST gevonden: gebrekkig L.O. 59%, alleen 
volledig L.O. 30%, L.O. en hoger 10% en onbekend 1%. 

Uit deze onderzoekingen blijkt, dat bijna 90% van de latere thuislozen 
na het geheel of gedeeltelijk gevolgd hebben van het verplichte lager 
onderwijs, geen verder dagschoolonderwijs meer heeft gevolgd. 

Om de opleidingsgegevens te kunnen correleren met andere gegevens, 
hebben wij deze in goed, matig en slecht verdeeld en vervolgens in tabel 30 
samengebracht. Onder een goede opleiding verstaan wij het gevolgd hebben 
van normaal L.O. met voortgezette of practische opleiding. Onder een 
matige opleiding verstaan wij het gevolgd hebben van normaal L.O. zonder 
verdere opleiding en voorts gebrekkig L.O. gevolgd door practisch onder
wijs. Gebrekkig L.O. zonder verder onderwijs noemen wij een slechte op
leiding. De opleidingsgegevens van de permanente gasten geven wij alleen 
in deze tabel weer. 

TABEL 3 0 . GEVOLGDE OPLEIDING 

goed 
matig 
slecht 

gasten 
abs. 

69 
86 
65 

% 
31 
39 
30 

perm. 
abs. 

9 
17 
5 

gasten 
% 
29 
55 
16 

totaal 220 100 31 100 

Slechts 18 van de 83 gasten, die alleen gebrekkig L.O. hebben genoten, 
hebben daarna nog enig practisch onderwijs gehad, de overige 65 (30% 
van het totaal) hebben derhalve een zeer gebrekkige opleiding ontvangen. 
Dit percentage lijkt hoog, maar vergelijkingsgegevens ontbreken ; de lande
lijke opleidingsgegevens over een bepaald jaar zijn hiervoor niet bruikbaar. 
Bovendien zijn deze eerst over de jaren na 1945 voldoende bekend en 
hebben zij alleen betrekking op gevolgd dagschoolonderwijs. 

In tabel 31 hebben wij de opleidingsgegevens in verband gebracht met 
de opvoedings- en de sociaal-economische situatie van de ouderlijke ge
zinnen, waaruit de gasten afkomstig zijn. Om de tegenstelling tussen goed 
en slecht zo duidelijk mogelijk te laten uitkomen, hebben wij de groep 
„matig" weggelaten. De percentages zijn berekend op de totalen van de 
drie opleidingsgroepen. 

Wij zien in tabel 31, dat een goede opleiding meer samengaat met een 
goede sociaal-economische situatie van het ouderlijk gezin dan met een 
goede opvoedingssituatie. Deze interdependentie zien wij ook bij de gasten 
met een matige en een slechte opleiding. 

Wij hebben gezien, dat de sociaal-economische- en de opvoedingssituatie 
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TABEL 3 1 . GEVOLGDE OPLEIDING I.V.M. DE OPVOEDINGS- EN DE SOCIAAL-
ECONOMISCHE SITUATIE VAN HET OUDERLIJK GEZIN 

opvoedingssituatie in % sociaal-economische situatie in % 
goed slecht ! goed slecht 

34.8 20.3 j 52.2 18.8 
44.2 16.3 47.7 26.7 
20.0 40.0 | 20.0 53.8 

in hoge mate correleren. De conclusie zou kunnen zijn, dat ook in de ge
zinnen, waar de opvoedingssituatie matig tot goed was, de sociaal-econo
mische situatie de doorslag geeft bij de opleiding, die de gasten hebben ge
kregen. Dit is begrijpelijk: als in een gezin armoede heerst, door welke 
oorzaak dan ook, moeten de kinderen snel gaan verdienen, ook degenen, 
die op de lagere school slecht meekonden. Als de economische gezinssituatie 
iets beter is, hebben deze zwak begaafden betere kansen, hoewel een goede 
opleiding natuurlijk geen garantie biedt voor het slagen van de latere 
maatschappelijke aanpassing. 

§ 4. ARBEIDSVERLEDEN 

In tabel 32 hebben wij de 220 gasten ingedeeld in beroepsgroepen naar de 
eerste beroepen, die zij hebben uitgeoefend, en daarnaast naar de beroeps
groepen, waartoe zij thans zeggen te behoren. Ter vergelijking geven wij in 
procenten de beroepen van de mannelijke nederlandse hoofden van huis
houdens, ontleend aan de uitgave van het C.B.S. „Uitkomsten van de al
gemene woningtelling 1956". 

Onder „agrariër" vatten wij samen de als zodanig in de genoemde uit
gave vermelde bedrijfshoofden en de arbeiders in het agrarisch bedrijf. 

Onder „zelfstandige" rangschikken wij de overige bedrijfshoofden en 
de vrije beroepen. 

Onder „hoofdarbeider" hebben wij gebracht de employe's, uitgezonderd 
de technische en de overige employe's. 

Onder „geschoold" hebben wij samengebracht de aldaar als zodanig ge
noemden, de technische employe's, de overige employe's met een hoger 
inkomen (grens ƒ 6.000,—) en de mijnwerkers. 

Onder „ongeschoold" hebben wij samengebracht de aldaar als zodanig 
genoemden, de overige employe's met een lager inkomen, grondwerkers, 
chauffeurs en de overige beroepen. 

Ook de indeling van de door de gasten (en hun vaders, zie tabel 23) uit
geoefende beroepen is hierop gebaseerd. Alleen hebben wij binnen de 
„zelfstandigen" een ondergroep „losse handel" ingevoerd, omdat hiermee 
relatief veel thuislozen hun kost trachten te verdienen. Dit betreft markt
en straathandel, venters (incl. bedelnegotie) en handel in gebruikte goe
deren. 

Uit tabel 32 is af te leiden, dat 207 (94%) van de onderzochte thuis
lozen hun arbeidsloopbaan beginnen in de handarbeiderssector. 

Voorts hebben wij nagegaan hoe lang de gasten werkzaam zijn geweest 

opleiding 

goed 69 (100%) 
matig 86 (100%) 
slecht 65 (100%) 
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TABEL 3 2 . DOOR DE GASTEN UITGEOEFENDE BEROEPEN 

eerste beroep 

ongeschoold 
geschoold 
hoofdarbeider 
zelfstandige 
losse handel 
agrariër 
zonder beroep 

totaal 

abs. 
149 
38 

7 
3 
3 

20 

220 

% 
68.0 
17.0 
3.0 
1.5 
1.5 
9.0 

100.0 

binnen het eerste door hen uitgeoefende soort werk. Hierbij hebben wij niet 
gelet op de eventuele wissehng van werkgever ; een frequente werkgevers-
wisseling immers is vooral bij ongeschoolden voor hun 25e jaar niet onge
woon (vgl. HAVEMAN). De grenzen echter van het door de gasten uitge
oefende soort werk (dezelfde „branche") hebben wij ruim genomen. Deze 
duur van dit voor het eerst werkzaam geweest zijn, hebben wij in relatie 
gebracht met de leeftijd, waarop de betrokkenen het ouderlijk gezin hebben 
verlaten en deze gegevens neergelegd in tabel 33. 

TABEL 3 3 . DUUR EERSTE SOORT WERK I.V.M. DE LEEFTIJD, WAAROP DE GASTEN HET 
OUDERLIJK GEZIN HEBBEN VERLATEN 

leeftijd verlaten ouderlijk 
gezin 

geen gezin 
jonger dan 21 jaar 
21-24 jaar 
25-29 jaar 
ouder dan 29 jaar 

totaal 

duur eerste soort werk 
minder dan langer dan 

1 jaar 1-3 jaar 3 jaar 

2 - 1 
27 17 32 
20 15 42 

1 5 24 
7 8 19 

57 45 118 

totaal 

3 
76 
77 
30 
34 

220 

Uit tabel 33 blijkt, dat ruim de helft van de onderzochten in het begin van 
hun arbeidsloopbaan 3 jaar of langer onafgebroken werkzaam geweest is 
binnen dezelfde „branche". 

Tijdens het vervullen van deze eerste werkkring konden de gasten als 
regel nog steunen op een leefmilieu, hetzij het ouderlijk gezin, hetzij anders
zins. Als dit leefmilieu het ouderlijk gezin was, zien wij een hoger percen
tage stabielen in het eerst uitgeoefende werk. Bij de 57 instabielen zien wij, 
dat 50.9% (29) het ouderlijk huis voor het 21 e jaar heeft verlaten, terwijl dit 
28.0% (33) van de 118 stabielen is. Van de 79 gasten, die het ouderlijk huis 
voor het 21e jaar hebben verlaten (of waar geen sprake was van een ouder
lijk huis) behoort 36.7% tot de instabielen en 41.8% tot de stabielen. Van 
de 141 gasten, voor wie minstens tot hun 21e jaar het ouderlijk gezin het 

huidig opgegeven beroep hoofden van 
ber 

abs. 
167 

9 
2 
1 

15 
1 

25 

oep 

% 
76.0 
4.0 
1.0 
0.5 
7.0 
0.5 

11.0 

huish. in Nederland 

% 
27 
20 
14 

15 

12 
12 
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leefmilieu was, behoort slechts 20.0% tot de instabielen en 60.3% tot de 
stabielen. Hieruit menen wij te mogen concluderen, dat het verblijf in het 
ouderlijk gezin op de start van de arbeidsloopbaan een gunstige werking 
heeft. 

Vóór 1940 waren 173 gasten in het arbeidsproces opgenomen. Slechts 25 
van hen vertoonden in die periode een stabiel arbeidsbeloop (onafgebroken 
werkzaam binnen dezelfde „branche"), hoewel 92 van deze 173 niet lang
durig werkloos zijn geweest, 35 waren dit wel en 46 vertoefden toen reeds 
in de thuislozensfeer, waarvan 29 blijvend tot heden. 

Is dus het begin van de arbeidsloopbaan bij de meerderheid redelijk te 
noemen, later wisselen, blijkens onze gegevens, perioden van veelal korte 
dienstverbanden af met al of niet vrijwillige werkloosheid en gevangenis
straf. Dikwijls verschijnt de betrokkene op een kwade dag niet meer op het 
werk, meermalen zonder enige reden, soms zijn er moeilijkheden met men
sen in dezelfde arbeidssituatie, soms is drank in het spel. 

Doorgaans wordt werk gezocht, waarbij men niet in ploegverband be
hoeft te werken („solitair beroep"). Wanneer wij de door de gasten zelf op
gegeven beroepen nagaan blijkt, dat slechts 11 als beroep fabrieksarbeider 
opgaven (inclusief spinner, mijnwerker en metaalbewerker). Een solitair 
beroep gaven 60 gasten op (losse handel 15, kellner-kok 19, kleermaker 6, 
pianist 3, tekenaar 1, biljardmeester 1, beeldenmaker 1, verkoper 3, 
scharenslijper 3, chauffeur 3, machinist 2, huisknecht 1, fotograaf 1, riet-
bewerker 1). Een ambachtelijk beroep hadden 24 gasten uitgeoefend 
(timmerman-meubelmaker 6, schilder 5, schoenmaker 5, loodgieter 3, 
smid 2, bakker 2, koperslager 1). Dit wil natuurlijk niet zeggen, dat deze 
gasten allen in het opgegeven ambacht geschoold waren. Zeevarende 
noemden zich 14 gasten. Vele andere gasten hebben echter korte tot zeer 
lange tijd gevaren bij de zeevaart, kustvaart (incl. visserij) of binnenvaart. 
Bij het zo nu en dan verrichte losse werk komt werk in haven- en horeca
bedrijven veruit het meeste voor. 

Wij zien, dat een duidelijke voorkeur is aan te wijzen voor arbeid in een 
kleine organisatie, niet aan plaats gebonden. Waarschijnlijk is dit terug 
te brengen op het min of meer beschuttende karakter van deze arbeids-
milieu's. In een grote organisatie wordt van het aanpassingsvermogen van 
de werkende meer geëist. Het niet opbrengen hiervan is waarschijnlijk 
meer een niet kunnen dan een niet willen. Het stabiele stadium van het 
functionerend geordend zijn in beroep (en huwelijk) wordt als regel immers 
niet bereikt (zie § 9 van dit hoofdstuk). Vele malen is de ervaring opgedaan, 
dat gasten in de beschuttende omgeving van het huis of soms werkzaam 
op een beschuttend object met verblijf in het huis, tot uitstekende arbeids
prestaties in staat bleken. Een voorzichtige poging, vaak op aandringen 
van henzelf ondernomen, tot tewerkstelling in de vrije maatschappij, mis
lukt veelal binnen een week. De enkelen, die de eerste aanpassing kunnen 
opbrengen, stranden enige tijd later, doorgaans omdat een geschikt (en 
beschuttend) leefmilieu niet wordt gevonden. Dit niet kunnen vinden 
wordt echter naar onze indruk ook wel als motief gebruikt om aan een 

66 



soms bestaande „Fernweh" toe te kunnen geven: als een omgeving de 
bekoring van het nieuwe heeft verloren, wordt een andere omgeving ge
zocht. 

Wij hebben gepoogd de motieven te achterhalen voor de hierboven ge
signaleerde frequente wisseling van werkkring. Dit is ons niet gelukt. Wel 
zij vermeld, dat wij slechts vijf maal een afkeuring zijn tegengekomen. 

In tabel 34 geven wij de relaties met het arbeidsmilieu van de gasten 
weer. Voor de permanente gasten beperken wij ons ten deze tot het weer
geven in tabel 34 van deze relaties. 

Voor de beoordeling van de relatie met het arbeidsmilieu hebben wij de 
tijdsduur als criterium genomen. Als iemand regelmatig langer dan een 
jaar werkte in een bepaalde arbeidssituatie (hetzelfde soort werk), hebben 
wij dit een goede relatie genoemd. Als iemand regelmatig werkperioden 
had van een half tot een jaar, hebben wij dit een matige relatie genoemd en 
als iemand als regel korter dan een half jaar in een bepaalde werksituatie 
verbleef, hebben wij dit een slechte relatie genoemd. Ook Volgers (geciteerd 
door HORST, pag. 60) heeft bij een enquête over het resultaat van 409 maal 
arbeidsbemiddeling bij 319 thuislozen in 1954, de grens tussen mislukt en 
geslaagd bij zes maanden gelegd. Slechts 17% van deze arbeidsbemidde-
hngen boekte hij als geslaagd. Op zijn 319 thuislozen berekend, betekent 
dit 22%. 

Wij hebben getracht deze relaties te beoordelen in de periode vóór de 
gast in de thuislozensfeer vertoefde en tijdens zijn thuisloos-zijn. De eind-
waardering berust op de gegevens van deze twee perioden tezamen. 

Als eindwaardering hebben wij goed gegeven, ids een gast vóór het thuis
loos-zijn een goede en tijdens het thuisloos-zijn een goede of matige relatie 
had. 

Als eindwaardering hebben wij matig gegeven, als een gast voor het 
thuisloos-zijn een goede en tijdens het thuisloos-zijn een slechte relatie had. 

Als eindwaardering hebben wij slecht gegeven, als een gast noch voor, 
noch tijdens het thuisloos-zijn tot een goede relatie met het arbeidsmiueu 
is gekomen. 

TABEL 3 4 . RELATIES MET HET ARBEIDSMILIEU 

goed 
matig 
slecht 

abs. 

50 
72 
98 

gasten 

% 
22.7 
32.7 
44.6 

perm, gasten 
abs. 

5 
11 
15 

% 
16.1 
35.5 
48.4 

totaal 220 100.0 31 100.0 

De 22.7 % met een goede relatie stemt merkwaardig goed overeen met de 
22% geslaagden bij Volgers. 

Ten slotte hebben wij nagegaan het werken c.q. verblijven binnen resp. 
buiten de nederlandse grenzen in verschillende perioden (tabel 35). Als 
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zeevarend beschouwen wij iemand, die langer dan een jaar in dienstverband 
op zee heeft gevaren. Bij de in het buitenland werkzamen zijn de z.g. grens-
gangers buiten beschouwing gelaten. Wel zijn hierbij gerekend zij, die 
verplicht of vrijwillig als militair buiten Nederland dienst hebben gedaan. 

TABEL 3 5 . WERK С Q. VERBLIJF BUITEN NEDERLAND 

uitsluitend in Nederland 
ook in buitenland 
ook zeevarend 
niet gewerkt 
onbekend 

vóór 1940 
126 
33 
14 
47 
-

1940-1945 
74 

103 
9 

32 
2 

na 1945 
178 
34 

θ 
-
-

totaal 220 220 220 

Dat het percentage in het buitenland werkenden vóór 1940 hoger is dan na 
1945 moet toegeschreven worden aan de z.g. kolonialen in het KNIL of bij 
de zeemacht. In de oorlogsjaren 1940-1945 heeft ongeveer de helft van de 
gasten in het buitenland gewerkt. Uiteraard ligt hieraan ten grondslag de 
verplichte of vrijwillige (militair!) tewerkstelling in Duitsland of in de 
door dit land toenmaals bezette gebieden. 

§ 5. MILITAIRE DIENST 
a. Nederlandse krijgsdienst 

Bij rangschikking van de gegevens omtrent de militaire dienst blijkt, dat 
140 van de 220 gasten niet gediend hebben bij de nederlandse strijdkrachten 
en wel : 59 wegens afkeuring, 25 wegens broederdienst en 56 wegens andere 
redenen, zoals vrijgeloot zijn (loting is in 1938 afgeschaft), dienen bij het 
KNIL of behorend tot een der oorlogslichtingen, die niet behoefden op te 
komen. 

Van de 80 gasten, die wel nederlands militair zijn geweest, waren 25 dit 
vrijwillig en 55 dienstplichtig, waaronder een officier en een onder-officier. 
Als een gast zowel dienstplichtig als vrijwillig militair is geweest, hebben 
wij hem als vrijwilliger beschouwd. Van deze 80 gasten hebben er 11 ook 
buiten Nederland dienst gedaan: 3 in Engeland, 6 in Indonesië en 2 in 
Korea. 

De toestanden in het leger, met name bij de keuring, zijn natuurlijk sterk 
veranderd in de loop van de periode 1900-1960. Voor de keuring is na 1945 
het ABOHZIS-systeem ingevoerd. Het afkeuringspercentage (aantal af-
gekeurden in procenten van het aantal gekeurden) heeft na 1945 steeds 
geschommeld rond 20, waarvan elk jaar ruim een derde met intellect
stoornissen als oorzaak. Dit laatste betekent, dat ongeveer 7% van de 
nederlandse mannelijke jeugd, geboren na 1925, intellectstoomissen heeft, 
die leiden tot ongeschiktheid voor een militaire functie. 

Blijkens ons verstrekte gegevens van de Inspectie Militair Geneeskun
dige Dienst en van het C.B.S. was in 1924 het afkeuringspercentage 19. Dit 
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percentage werd elk volgend jaar hoger, tot een maximum van 50 in 1934. 
Daarna daalde het weer geleidelijk tot 30 in 1940, terwijl na 1945 dit per
centage rond 20 blijft schommelen. Hieruit mag geen enkele conclusie wor
den getrokken, daar de keuringsvoorschriften regelmatig zijn veranderd. 

Of het door ons gevonden afkeuringspercentage van 27 (59 van de 220 
gasten), gevonden bij een groep mannen, die in uiteenlopende jaren zijn 
gekeurd, afwijkend is van de bevolking, is niet te zeggen. Dit zou wel moge
lijk zijn als wij de gegevens per lichting uit ons onderzoek en die van de 
nederlandse bevolking zouden vergelijken. Daarvoor zijn echter onze ge
tallen te klein. Wel zij hier vermeld, dat van de 42 gasten, geboren na 1925, 
er 24 (57%) zijn afgekeurd, een percentage dat wel veel hoger is dan het 
algemeen percentage van ongeveer 20. 

b. Andere krijgsdiensten 

In het KNIL hebben 14 gasten gediend, een van hen heeft later bij de 
Darul Islam gevochten. In het franse vreemdelingenlegioen hebben 2 
gasten gediend, terwijl er 3 hiervoor zijn afgekeurd. 

In de oorlogsjaren 1940-1945 hebben 15 gasten gediend bij de deutsche 
Wehrmacht, waarvan 11 bij de S.S. Van deze laatsten is later 1 gast naar 
het Joegoslavische partisanenleger gegaan en 1 gast naar het vreemde
lingenlegioen. Voor de Wehrmacht is 1 gast afgekeurd, terwijl 10 gasten in 
civiele dienst deze Wehrmacht behulpzaam zijn geweest. Van deze in 
totaal 26 gasten berust bij het archief bijzondere rechtspleging een dossier 
(dossier B.R.). De overige 194 gasten zijn daar onbekend. 

Opvallend is, dat slechts 7 gasten staatloos zijn en 16 gas ten- waaronder 
deze 7 - in vreemde krijgsdienst zijn geweest. (Van de permanente gasten 
zijn de 2 staatlozen ook de enigen, die in vreemde krijgsdienst zijn geweest.) 

Ingevolge art. 7, sub 4, van de Wet op het Nederlanderschap en het 
ingezetenschap verliest men het Nederlanderschap „door zonder Ons 
verlof zich te begeven in vreemden krijgs- of staatsdienst". Alle genoemde 
16 gasten hebben dus door hun dienstneming de nederlandse nationaliteit 
verloren. Hieruit mogen wij concluderen, dat 9 gasten gebruik hebben ge
maakt van art. 1 van de Wet, houdende voorziening ter wegneming van 
staatloosheid. In de periode 1953-1959 hebben blijkens opgave van het 
C.B.S. ruim 8700 ex-Nederlanders van deze wet gebruik gemaakt. 

In tabel 36 geven wij de gegevens betreffende de militaire dienst in vier 
groepen weer. De gegevens ten deze van de permanente gasten vermelden 
wij alleen in deze tabel. 

Bij het samenstellen van tabel 36 hebben wij aan alle krijgsdiensten aan
dacht geschonken; aan „afkeuring" en „vrijwillig" is prioriteit gegeven 
boven de andere twee groepen. Het lijkt ogenschijnlijk vreemd, dat wij de 
oud-strijder aan het Oostfront en de O.V.W-er in Engeland binnen dezelfde 
groep hebben ondergebracht. Voor een verdoorgevoerde verdeling zijn 
onze getallen te klein, maar ook de motieven voor alle vormen van vrij
willige dienstneming zijn naar veler mening juist bij deze groep mensen 
hetzelfde: hang naar geborgenheid en leven in groepsverband met van 
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TABEL 3 6 . MILITAIRE DIENST 

gasten perm, gasten 
abs. % abs. % 

vrijwillig in een leger 52 23.6 4 12.9 
alleen dienstplichtig 48 21.9 5 16.1 
niet gediend ; niet wegens afkeuring 64 29.0 9 29.0 
niet gediend ; wegens afkeuring 56 25.5 11 35.5 
onbekend - - 2 6.5 

totaal 220 100.0 31 100.0 

boven opgelegde strenge normen. In zekere zin vinden wij dit ook bij het 
leven op een schip. Ook hiervoor bestaat bij deze gasten een voorkeur. Het 
zich vrijwillig melden voor een verblijf in de R.W.I., hetgeen vooral bij de 
ouderen voorkomt, kan ook hierdoor verklaard worden. In § 4 van dit 
hoofdstuk hebben wij gezien, dat voor het leven in groepsverband zonder 
deze van boven opgelegde normen geen voorkeur bestaat. 

Een verblijf in militaire dienst komt dus wel aan sommige verlangens 
van de latere thuislozen tegemoet. Vandaar het hoge percentage vrijwilli
gers en de ervaring, dat velen met vreugde over hun diensttijd spreken. 
Toch vinden wij op de straflijsten van 24 gasten militaire delicten vermeld, 
die niet vallen onder de Wet Oorlogsstrafrecht. Hierbij is nog in aanmerking 
te nemen, dat krijgstuchtelijke vergrijpen niet op de straflijst worden ver
meld. Ook ontslag uit de dienst op grond van ongeschiktheid komt nogal 
eens voor, ook bij degenen die in het vroegere KNIL gediend hebben. Aan-
passingsstoomissen, mogelijk minder dan in de vrije maatschappij, zijn 
voor de latere thuislozen ook in de militaire dienst niet ongewoon. Ditzelfde 
heeft GREEVEN gevonden bij de geplaatsten in de R.W.I. Over de ook door 
hem gesignaleerde aanpassingsstoornissen in militaire dienst zegt hij : „Het 
gebrek aan persoonlijke binding in deze bizondere situatie veroorzaakte 
de vele deraillementen, door drank, vrouwen e.d.". Zijn advies: „Het zou, 
geleerd door deze ervaringen, niet ondienstig zijn wanneer bij ontslag uit 
militaire dienst bepaalde, crimineel aangelegde, mensen aan daarvoor in 
het leven geroepen maatschappelijke organen werden doorgegeven, opdat 
een nazorg juist voor deze bedreigden zou kunnen plaats vinden" (pag. 
165), zouden wij gaarne willen onderschrijven. 

§ 6. RELATIES MET DE VROUW 

In alle publicaties over thuislozen wordt, al of niet met cijfers ondersteund, 
melding gedaan van het hoge percentage ongehuwden onder hen. Bij de 
weinige gehuwden wordt steeds een hoog percentage echtscheidingen ge
vonden, de overigen leven gescheiden. Het aangaan of handhaven van een 
bestendige relatie met een vrouw, in het leefmilieu, is blijkbaar voor deze 
mensen uiterst moeilijk. 

In het „rapport betreffende Volkslogementen" wordt hierover opge
merkt: „Voorts valt het grote percentage op van diegenen, die nooit ge
huwd zijn geweest en zich overigens nooit met vrouwen hebben opgehou-
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den. Dit is een typisch zwerversverschijnsel en de traditionele verklaring 
hiervoor is, dat de zwerver dank zij zijn lichamelijk vrij inspannend leven 
in de buitenlucht, eenvoudig geen agressiedrift meer over heeft voor die 
andere in een normaal mensenleven zo belangrijke zijde van het leven. Het 
zou de moeite waard zijn te onderzoeken in hoeverre dit inderdaad juist 
is". HORST spreekt van een integratietekort, waardoor thuislozen niet 
regelmatig en niet voldoende in hun bestaan kunnen voorzien (pag. 144), 
zij worden heen en weer geslingerd „tussen zelfstandigheid en verzorging, 
zonder zich met één van deze situaties te kunnen verenigen". Op grond van 
zijn gegevens merkt hij op, dat thuislozen uitermate onzeker en los staan in 
hun verhouding met de andere sexe. Hij vervolgt : „Prostitueebezoek komt 
onder de thuislozen zeker voor, al ontbreekt meestal geld. De drankzuch-
tigen zijn niet zelden impotent" (pag. 63). Dit is een heel andere benade
ringswijze dan de in genoemd rapport weergegeven poging tot verklaring 
van het hoge percentage ongehuwden onder de thuislozen. Ter illustratie 
van dit laatste vermelden wij in tabel 37 in procenten de huwelijksgegevens, 
zoals deze vermeld zijn in of berekend uit de oude publicaties van TRAMER 

en HONING, de meer recente publicaties van HORST en FRANÇOIS en het 
rapport betreffende volkslogementen. 

TRAMER (1917) heeft een onderzoek verricht bij de gasten van een 
Herberge zur Heimat in Zürich. HONING en HORST vermelden cijfers uit 
het amsterdamse Huis voor Onbehuisden (resp. 1930 en 1962). FRANÇOIS 

put uit een statistiek van de parijse politie uit 1954. 

TABEL 3 7 . HUWELIJKSGEGEVENS BIJ ANDERE ONDERZOEKERS IN PROCENTEN 

ongehuwd 
gehuwd 
weduwnaar 
gescheiden 
levende kinderen 

Tramer 

71 
1 

18 
10 
-

Honing 

69 
16 
7 
θ 
-

volkslog. 

57 
19 
7 

17 
-

François 

63 
17 
5 

15 
28 

Horst 

64 
0 
2 

34 
28 

Hoewel de onderzochte groepen onderling grotelijks verschillen, vinden 
wij voor deze huwelijksgegevens een opvallende overeenkomst. (Het on
derscheid tussen gehuwd en gescheiden is niet overal scherp omschreven.) 

In tabel 38 vermelden wij de gevonden huwelijksgegevens bij de 220 
gasten. Ter vergelijking vermelden wij de gegevens van de 6169 centraal 
geregistreerde thuislozen (Jaarverslag 1960 Stichting voor de Thuislozen-
zorg) en van de mannelij ke nederlandse bevolking boven 19 j aar ( 12e volks
telling 1947, serie A, deel 1, uitgave C.B.S.). Alle gevallen, waarbij een 
scheiding niet door de rechter is uitgesproken, hebben wij als gehuwd 
beschouwd, dus ook scheiding van tafel en bed. Waar mogelijk, hebben wij 
bij de berekening van percentages uit de gegevens van andere onderzoe
kingen ook dit criterium gehanteerd. 

Wij zien in tabel 38 een ongeveer omgekeerde verhouding van gehuwd en 
gescheiden tezamen tot ongehuwd bij de centraal geregistreerde thuisloze 
mannen en de volwassen nederlandse mannen. Het percentage ongehuw-
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TABEL 3 8 . HUWELIJ KSGEGEVENS VAN DE GASTEN, DE CENTRAAL GEREGISTREERDE 
THUISLOZEN EN DE VOLWASSEN NEDERLANDSE MANNEN 

ongehuwd 
gehuwd 
weduwnaar 
gescheiden 

totaal 

gasten 
abs. 

121 
33 
18 
48 

220 

% 
55.0 
15.0 
8.2 

21.8 

100.0 

centr. geregistr. 

% 
65.0 
10.2 
6.4 

18.4 

100.0 

volw. ned. : 

% 
26.3 
68.0 

4.7 
1.0 

100.0 

den bij de centraal geregistreerden is in overeenstemming met hetgeen uit 
vroegere onderzoekingen bekend is. In ons onderzoek zijn de ongehuwden 
enigermate ondergerepresenteerd. 

Van de 99 gasten, die gehuwd of gehuwd geweest zijn, hebben er 15 twee-
of meermalen een huwelijk gesloten. Opvallend is, dat 6 gasten hun eerste 
huwelijk hebben gesloten toen zij reeds in de thuislozensfeer vertoefden. 
Van deze 99 eerstgesloten huwelijken waren er 30 z.g. gedwongen. 

Wij hebben getracht gegevens te achterhalen over de eerste huwelijks
partner. In 70 van de 99 gevallen was dit een ongehuwde vrouw zonder 
natuurlijke kinderen. In de andere gevallen was het een vrouw met na
tuurlijke kinderen, een weduwe of een gescheiden vrouw. Bij de 70 vrouwen 
zonder natuurlijke kinderen hebben wij uit de ons ter beschikking staande 
gegevens in 44 gevallen geen afwijkingen in geestelijk, lichamelijk of sociaal 
opzicht kunnen opmaken. Verdere gegevens ten deze zijn zeer onvolledig. 
Een gericht onderzoek over de huwelijkspartner van de thuisloze (leeftijd, 
situatie, huwelij ksmotivering) zou verricht moeten worden, vooral omdat 
de consequenties van een, doorgaans weinig doordacht gesloten huwelijk 
(alimentatieverplichting!) door de thuislozen als belastend en onrecht
vaardig gevoeld worden. Meermalen wordt dit als motief aangevoerd, om 
geregeld werk in de maatschappij te weigeren. 

De relatie met de echtgenote hebben wij, op grond van de indrukken, 
verkregen uit de combinatie van alle beschikbare gegevens, beoordeeld in 
de 93 eerste huwelijken, die gesloten zijn, voordat de gast in de thuislozen-
sfeer vertoefde; deze gegevens zijn neergelegd in tabel 39. Als deze relatie 
slecht is geworden na minstens een jaar goed geweest te zijn, hebben wij 
dit gerubriceerd als „later slecht geworden". Als het huwelijk nog geen jaar 
heeft stand gehouden, hebben wij dit gerubriceerd als „van meet af aan 
slecht". 

TABEL 3 9 . RELATIE MET DE ECHTGENOTE IN HET EERSTE HUWELIJK VAN DE GASTEN 

verbroken door dood vrouw 18 
later slecht geworden 52 
van meet af aan slecht 23 
eerste huwelijk in thuislozensfeer 6 
ongehuwd 121 

totaal 220 



Uit tabel 39 blijkt, dat ook voor de door ons onderzochten geldt, dat de 
latere thuisloze als regel een huwelijk met al zijn verplichtingen niet aan 
kan. Bij concubinaten zijn deze verplichtingen veel minder zwaar. Van de 
door ons onderzochte gasten hebben er 70 een of meer malen in concubinaat 
geleefd. In tabel 40 vermelden wij deze concubinaten, gesplitst in naar als 
regel korter of langer dan een jaar bestaand, in relatie met de huwelijks-
gegevens. 

TABEL 4 0 . CONCUBINATEN IN RELATIE MET DE HUWELIJKSGEGEVENS 

ongehuwd 
gehuwd 
weduwnaar 
gescheiden 

geen 

93 
19 
14 
24 

lang 

11 
6 
3 

13 

kort 

17 
8 
1 

11 

totaal. 

121 
33 
18 
48 

waarvan in concubinaat geleefd : 

28 (23.1%) 
14 (42.4%) 
4 (22.2%) 

24 (50.0%) 

totaal 150 33 37 220 70 (31.8%) 

Uit tabel 40 blijkt, dat ongeveer de helft van degenen, wier huwelijk mis
lukt is (de al of niet juridische scheiding maakt ten deze weinig verschil), in 
een concubinaat enig gezinsverband probeert te vinden. 

Bij 6 gasten mag men aan het concubinaat en bij 1 gast aan het huwelijk 
geen betekenis toekennen, daar deze geen veertien dagen hebben stand ge
houden. Derhalve zijn 100 (45.4%) van de onderzochte thuislozen nimmer 
tot enig gezinsverband, hoe pover ook, gekomen. 

Van de 99 gasten, die gehuwd of gehuwd geweest zijn, hebben er 74 een 
of meer wettige eigen kinderen. In tabel 41 vergelijken wij dit met de vrucht
baarheid van de bestaande eerste huwelijken in Nederland op 31 mei 1947 
(uitgave C.B.S. volkstelling 1947, serie A, deel 4). 

TABEL 4 1 . EEN OF MEER WETTIGE EIGEN KINDEREN 

huwelijk met kinderen 
huwelijk zonder kinderen 

gasten 
abs. % 

74 74.7 
25 25.3 

nederlandse bevolking 

% 
85.1 
14.9 

totaal 99 100.0 100.0 

Van de 220 gasten heeft 33.6% wettige kinderen. Blijkens gegevens van 
het C.B.S. (1947) heeft 73.7% van de nederlandse volwassen mannen een 
huwelijk gesloten. Van de gesloten huwelijken is op een bepaalde peildatum 
14.9% kinderloos. 

Hieruit menen wij te mogen berekenen, dat op 31 mei 1947 ongeveer 
63% van de volwassen nederlandse mannen wettige kinderen heeft. Dat 
is bijna twee maal zoveel als de door ons onderzochte thuislozen. 

In bijna alle gevallen is na het mislukken van het huwelijk ook het con
tact met de kinderen verloren gegaan. Deze kinderen zullen dan onder 
geenszins optimale omstandigheden opgroeien. 

73 



Over het voorkomen van onwettige kinderen bij de gasten zijn minder 
betrouwbare gegevens voorhanden. Voor zover bekend hebben 13 gasten 
onwettige kinderen, bij 11 van hen zijn deze uit een concubinaat geboren. 
Van deze 13 gasten waren er 8 gehuwd, van welke laatsten er 7 ook wettige 
kinderen hebben. 

In totaal hebben, voor zover bekend, 80 gasten (36.3%) kinderen. Als 
wij rekening houden met het overgerepresenteerd zijn van de gehuwden 
bij ons onderzoek, is dit percentage ongeveer in overeenstemming met de 
door FRANÇOIS en HORST vermelde percentages (28). 

In 189 gevallen vonden wij de sexualiteü gericht op het andere geslacht. 
In vele gevallen komt deze hetero-sexuele gerichtheid niet boven het lust-
onlust-niveau uit ; er wordt slechts directe lustbevrediging gezocht. Bij 1 
gast vonden wij manifeste homosexualiteit. Homosexuele contacten wor
den sporadisch vermeld, zonder dat er echter aanwijzingen waren voor het 
bestaan van een exclusieve homosexualiteit. Bij 30 gasten was geen sprake 
van enige gerichte sexuele belangstelling, ook niet in het verleden. Deze 
gasten hebben nimmer verkering gehad, zijn niet gehuwd noch gehuwd 
geweest, hebben niet in concubinaat geleefd en prostitueebezoek heeft, 
voor zover na te gaan, niet plaats gehad. 

De relaties met de vrouw hebben wij in drie categorieën onderscheiden 
en de bevindingen neergelegd in tabel 42. Onder een goede relatie verstaan 
wij huwelijken en concubinaten, die langer dan een jaar hebben bestaan. 
Onder een matige relatie verstaan wij huwelijken en concubinaten, die 
korter dan een jaar in stand bleven. Onder een slechte relatie verstaan wij 
hooguit instrumentele relaties met de vrouw ; als ondergroep hiervan kan 
beschouwd worden het niet voorkomen van enige relatie met een vrouw. 
De gegevens ten deze van de permanente gasten vermelden wij alleen in 
deze tabel. 

TABEL 4 2 . RELATIES MET DE VROUW 

perm. 
abs. 

11 
1 
7 

12 

31 

gasten 

% 
35.5 

3.2 
22.6 
38.7 

100.0 

goed 
matig 

islecht 
\geen 

totaal 

abs. 

85 
35 
69 
31 

220 

% 
38.6 
16.0 
31.4 
14.0 

100.0 

Onder de 80 gasten, die levende kinderen hebben, zijn er 63 met een goede 
relatie met de vrouw, 15 met een matige en 2 met een slechte relatie. Dat 
het bezit van kinderen een bindingsfactor betekent (en omgekeerd), blijkt 
ook voor de thuislozen te gelden. Als bijzonderheid vermelden wij het voor
komen van zwangerschapsnomadie bij 1 gast. Bij elke zwangerschap van 
zijn echtgenote verliet hij het gezin om na de geboorte van het kind weer 
terug te keren. Deze herhaalde tijdelijke scheidingen zijn later gevolgd 
door een definitieve scheiding. 
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Uit de gegevens van deze paragraaf blijkt duidelijk, dat de latere thuis
loze in het algemeen niet in staat was blijvend een gezinsverband in stand 
te houden. Wij zouden dit onvermogen tot het functionerend zich ordenen 
in vaste bindingen (huwelijk en beroep, zie § 9) centraal willen stellen in 
de visie op het thuisloos-worden. Het door HORST gesignaleerde tekort in 
de integratie-capaciteit bij thuislozen zou hieraan ten grondslag kunnen 
liggen. Hij zegt hierover (pag. 111): „Het ordenend beginsel dat zich in alle 
levensverschijnselen aan het scheppen en handhaven van structuur laat 
herkennen, wordt dikwijls met de naam psyche aangeduid. Men kan het 
ook integratie noemen". Deze factor acht hij van meer belang voor een 
verklaring van het onvermogen tot maatschappelijke aanpassing dan een 
ook door hem dikwijls bij thuislozen geconstateerde disharmonische affec
tieve ontwikkeling. „Hoe belangrijk jeugdinvloeden op de affectieve ont
plooiing ook mogen zijn, toch dient men te bedenken dat de menselijke aan
leg doorgaans over zoveel differentiatiemogelijkheden beschikt, dat on
danks affectieve stoornissen vaak toch wel een adequate bestaansvorm 
wordt gevonden. De drang naar zelfhandhaving en zelfontplooiing is bij
zonder groot en het zou eenzijdig zijn het falen hiervan altijd op rekening 
van affectieve stoornissen te willen schuiven." Dit komt overeen met de 
mening van PRICK (1958) : „De mens is immers in staat zijn eigen vorming 
ter hand te nemen en aan zijn zinnelijk strevingsleven een blijvende, in 
zelfbepaling tot stand gebrachte richting en harmonisering te geven" 
(pag. 218). 

HORST vervolgt: „Schematiserend zou men het misschien zo kunnen 
stellen, dat de jeugdomstandigheden vooral van invloed zijn op de z.g. 
face to face relations in het latere leven, het sociale gedrag, maar minder 
doorslaggevend voor de wijze waarop de mens zich inspant om aan zijn 
behoeften tegemoet te komen en zich een bestaan te scheppen. Dit laatste 
wordt in hoge mate door biologische factoren geconditioneerd, zoals vitale 
aanleg, stress-tolerantie, uithoudingsvermogen, en vooral door het inte
gratievermogen. Voor een mens die leeft in een sociaal milieu, is dit onder
scheid natuurlijk in hoge mate schematisch en is er steeds sprake van een 
wisselwerking" (pag. 121). 

Zoals in § 2 van dit hoofdstuk vermeld werd, vindt R I JKSEN een statis
tisch significant verband tussen affectieve verwaarlozing en asociaal ge
drag. Zij concludeert echter: „De wijze, waarop o.a. gezinsonvolledigheid 
het gedrag en de psychische ontwikkeling zal beïnvloeden, hangt samen 
met een complex van factoren in het kind zelf, in zijn omgeving en in zijn 
relatie ten opzichte van de omgeving". Binnen dit complex van factoren 
zouden wij de integratie-capaciteit, zoals door HORST geformuleerd, kun
nen plaatsen. QUERIDO-NAGTEGAAL komt op grond van haar medisch-
psychologisch onderzoek, waarbij zij de gegevens vergelijkt van een steek-
proefonderzoek bij 80 „gewone mensen", met die bij 80 patiënten van een 
psycho-analytisch instituut, tot een soortgelijke bevinding (pag. 82) : „Op 
grond hiervan schijnt de conclusie gerechtvaardigd dat er geen qualitatief 
klinisch verschil is aan te geven tussen de willekeurig uitgekozen proef-
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persoon (de „gewone mens") en de neuroticus (de „patiënt")". Zij vervolgt : 
„Of een mens als ziek beschouwd zal worden en of hij zich zelf als ziek be
schouwt is niet afhankelijk van een bepaalde inwendige of uitwendige 
factor. Dit is het resultaat van het samenspel van inwendige en uitwendige 
krachten, welke voortkomen uit en bepaald worden door zijn constitutie, 
zijn ontwikkeling, zijn voorgeschiedenis en zijn actuele levensomstandig
heden. „Gewone mensen" zijn zij, die leven in een actuele staat van even
wicht tussen deze krachten". 

Dat ook het lichamelijk zich ziek gevoelen multi-conditioneel bepaald 
wordt, kan afgeleid worden uit het onderzoek van de internist VAN DER 
H E I D E . Hij heeft een aantal amsterdamse gemeente-ambtenaren en hun 
echtgenoten onderzocht, in totaal 3091 zich gezond voelende mannen en 
vrouwen tussen 40 en 65 jaar. Voor ongeveer de helft van de door hem ge
vonden ernstige lichamelijke afwijkingen was geen medische hulp inge
roepen. 

In zijn beschouwing naar aanleiding van dit onderzoek wijst QUERIDO 

(1962) op het onderscheid tussen zieke (die iets heeft, n.l. objectieve ver
schijnselen van een gestoorde harmonie in zijn organisme) en patiënt (die 
iets doet, n.l. hulp vragen aan een arts in diens kwaliteit). „Het is wel be
kend", zegt QUERIDO, „dat een gevoel van sociale onzekerheid gepaard 
kan gaan met een frequent consulteren van de arts ; men zou zich kunnen 
afvragen of een gevoel van sociale zekerheid met zich brengt, dat de arts 
weinig wordt geraadpleegd". 

In het kader van ons onderzoek willen wij niet verder gaan dan het 
constateren van het bovengenoemde onvermogen, waardoor de thuisloze 
de mogelijkheid ontbreekt zich blijvend een thuis te verschaffen, hoewel 
ruim de helft (54.6%) heeft gepoogd, soms herhaalde malen, dit te bereiken. 
In dit onvermogen schuilt een grote tragiek. In café's wordt dikwijls een 
pseudo-leefmilieu gezocht; van degenen, die korte of lange tijd in eigen 
gezinsverband hebben geleefd, zijn thans 65.8% als alkoholist te beschou
wen, tegenover 35.0% van degenen, die nimmer een eigen gezinsverband 
hebben gekend. (Zie verder § 8.) 

In tabel 43 vergelijken wij het al of niet in eigen gezinsverband geleefd 
hebben met de relaties met bloedverwanten en werksituatie. De groep 
„matig" hebben wij weggelaten om de tegenstelling tussen goed en slecht 
duidelijker te laten uitkomen. De percentages zijn berekend op de totalen 
van het al of niet in gezinsverband geleefd hebben. 

TABEL 4 3 . EIGEN GEZINSVERBAND І. .М. DE RELATIES MET BLOEDVERWANTEN 

EN WERKSITUATIE 

wel gezinsverband 120 (100%) 
geen gezinsverband 100 (100%) 

relaties bloedverwanten in % 
goed slecht 
20.8 48.3 
21.0 51.0 

relaties werk in % 

goed slecht 

25.8 40.0 

19.0 50.0 
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Uit tabel 43 is te concluderen, dat bij de pogingen om in eigen gezinsver
band te leven, de. relaties met bloedverwanten geen rol vervullen. Van de
genen, die een eigen gezinsverband hebben gezocht, slagen er meer in het 
leggen van goede relaties in het „normale" arbeidsmilieu dan van degenen, 
die geen eigen gezinsverband hebben nagestreefd, hoewel dit verband 
statistisch niet strikt significant is (p < 0.20). 

Het onderhouden van goede relaties in het arbeidsmilieu vergt minder 
van de persoon dan het onderhouden van deze relaties in het leefmilieu. 
Resocialiseringspogingen moeten dan ook primair gericht zijn op het ar
beidsmilieu, terwijl voorlopig voor een of ander leefmilieu zal moeten 
worden gezorgd. Na een arbeidsaanpassing kunnen pogingen van de be
trokkene worden ondersteund om zich een eigen leefmilieu te verwerven. 
Dit stemt overeen met de visie die HORST (pag. 145 en 146) geeft. Hij onder
scheidt zeven trappen van zelfstandigheid, die sociaal-paedagogisch ge
hanteerd kunnen worden : 
„a. langdurig of permanent verblijf in een dwanggemeenschap - werk 

overeenkomstig het in detentie heersende regime, 
b. langdurige of permanente vrijwillige verpleging in open pleegtehuizen 

- werk in deze tehuizen op basis van zakgeldregeling, 
с langdurig of permanent verblijf in open pleegtehuizen - werk in be

schuttende werkplaats met loon vlg. merit rating. 
d. langdurig of permanent verblijf in open pleegtehuizen - werk bij G.S.W. 

of in vrije bedrijf (z.g. kostgeldregeling). 
e. kortdurend meestal periodiek verblijf in open pleegtehuizen - werk als 

kleine zelfstandige of ongeschoold los werk in dienstverband. 
f. verblijf op kamer, in pleeggezin of kosthuis - werk in beschuttende 

werkplaats of bij G.S.W. 
g. zelfstandig verblijf- werk in vrije bedrijf." 

Hij vervolgt : „Arbeidsbemiddeling die geen rekening houdt met de levens
situatie van de thuisloze, is in de meeste gevallen tot mislukken gedoemd. 
Loon dient slechts dan te worden verstrekt, indien op goede gronden kan 
worden aangenomen dat de betrokkene het zelf kan beheren. Zo niet, dan 
kan hij beter in een pleegtehuis verblijven waar zijn geld wordt beheerd of 
hij komt slechts voor zakgeld in aanmerking. Steeds zal ernaar gestreefd 
moeten worden de betrokkenen te doen evolueren naar een hogere trap van 
zelfstandigheid. Dit kan ook in de levenssituatie binnen de tehuizen tot 
uitdrukking worden gebracht". 

§ 7. JUSTITIE-CONTACTEN 

Wij hebben voor de verwerking van de justitiegegevens uitsluitend gebruik 
gemaakt van de officiële gegevens, ons verstrekt door het ministerie van 
Justitie. Van 201 (91.4%) gasten en van 25 (80.6%) permanente gasten 
waren bij dit ministerie gegevens bekend. Van de 19 gasten, die bij Justitie 
niet bekend waren, hebben wij bij 3 gasten de juistheid van de opgegeven 
personalia niet kunnen vaststellen ; 16 gasten waren bij dit ministerie dus 
zeker niet bekend, van 3 is dit twijfelachtig. 

77 



Wij zullen achtereenvolgens bespreken het aantal veroordelingen, de 
delicten terzake waarvan deze veroordelingen geschiedden en de aan de 
gasten opgelegde straffen. 

a. Veroordelingen 
Onder een veroordeling verstaan wij een schuldig verklaring met oplegging 
van straf. Een geseponeerde zaak of een vrijspraak valt hier dus buiten. 

Als een gast bij Justitie niet bekend was, dan beschouwen wij hem als 
een blanco straflijst te hebben. Waren er per persoon meer dan één veroor
deling, dan hebben wij deze in groepjes gesplitst. Tabel 44 geeft hiervan 
een overzicht. 

TABEL 44. AANTAL VEROORDELINGEN PER GAST 

blanco straflijst 
één vei oordeling 

2-7 veroordelingen 
8-14 veroordelingen 

15-25 veroordelingen 
26-50 veroordelingen 
50 of meer veroordelingen 

totaal 

gasten 

19 
23 

111 
39 
23 
4 
1 

220 

perm, g; 

6 
4 

12 
4 
3 
1 
1 

31 

De 220 gasten zijn in totaal 1442 maal veroordeeld voor in totaal 1617 
delicten. Per persoon dus gemiddeld 6.6 veroordelingen en 7.4 deUcten. 
De 31 permanente gasten zijn in totaal 224 maal veroordeeld voor 281 
delicten. Per persoon dus gemiddeld 7.2 veroordelingen en 9.1 delicten. 
Wij moeten hierbij bedenken, dat de permanente gasten gemiddeld ouder 
zijn en derhalve meer kans op veroordelingen hebben gehad dan de gasten. 

In het „rapport betreffende Volkslogementen" zijn een aantal gegevens 
gepubliceerd van 200 willekeurig gekozen personen uit de op 15 oktober 
1950 in de haagse logementen vertoevende mensen. Deze 200 mensen had
den op deze peildatum 828 veroordelingen achter de rug, dus gemiddeld 
ruim 4 per persoon (34.5% had een blanco straflijst). Op de straflijsten 
kwamen vermogensdelicten het meeste voor, daarna volgden de bedelarij-
landloperij- en de dronkenschapsdelicten. 

b. Delicten 
Onder delict wordt hier verstaan een strafbaar feit in de zin van de wet, 
een feit dus, dat beantwoordt aan de wettelijke delictsomschrijving. Aan 
onze indeling van de aard der gepleegde en vervolgde delicten ligt ten 
grondslag de indeling, zoals SIMONS die geeft. De bijzondere strafbare feiten 
worden door hem ondergebracht in drie afdelingen : 

I. misdrijven en overtredingen tegen den bijzonderen persoon; 
II. misdrijven en overtredingen tegen de maatschappij ; 

III. misdrijven en overtredingen tegen de rechtsgoederen van de Staat. 
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De afdelingen zijn onderverdeeld in hoofdstukken waarin een verdergaande 
rubricering van de strafbare feiten is aangebracht, door dehcten, die op 
eenzelfde rechtsgoed of op analoge rechtsgoederen betrekking hebben, 
samen te brengen, terwijl de afzonderlijke dehcten tenslotte in paragrafen 
worden behandeld. 

Nu is het trekken van een scherpe grenslijn niet altijd mogelijk, zoals 
SIMONS zelf reeds opmerkt, omdat immers onderscheidene strafbare feiten 
met verschillende rechtsgoederen in verband staan, dan wel omdat recht
matige twijfel heerst omtrent het rechtsgoed waartegen zij gericht zijn. 

Onder afdeling I, misdrijven en overtredingen tegen den bijzonderen 
persoon, worden onder meer gerangschikt mishandeling, bedreiging met 
misdrijf, de gehele groep van vermogensdelicten, zoals diefstal, verduiste
ring, zaaksbeschadiging, oplichting, heling. 

Onder afdeling I I , misdrijven en overtredingen tegen de maatschappij, 
treffen wij onder andere de groep van strafbare feiten tegen de zeden; 
voorts dierenmishandeling, openbare dronkenschap, de groep strafbare 
feiten tegen de openbare orde, waaronder begrepen bedelarij, landloperij, 
brandstichting, geweldpleging, straatschenderij, rustverstoring. 

Van de dehcten onder afdeling III tenslotte, misdrijven en overtredingen 
tegen de rechtsgoederen van de Staat, noemen wij wederspannigheid, 
meineed, belastingdelicten, misdrijven tegen het krijgswezen. Verder heb
ben wij overtredingen van algemene politieverordeningen (A.P.V.) en 
van de wegenverkeerswet hieronder gerubriceerd. 

Daar wij ons beperkt hebben in een ver doorgevoerde verdeling van de 
dehcten, welke gezien het aantal, waarin bepaalde dehcten werden vermeld 
ook irrelevant zou zijn, het anderzijds interessant is toch enig inzicht te 
hebben in de aard van de dehcten, welke op de straflijsten van de gasten 
voorkomen, zijn wij tot de keuze gekomen van 10 groepen. Bij deze keuze 
hebben wij ons mede laten leiden door de frequentie van bepaalde delicten. 

Een vergelijking van de hoofdindeling van SIMONS met de door ons in 
tabel 45 gemaakte indehng laat zien, dat onder de misdrijven en over
tredingen tegen den bij zonderen persoon vallen de delicten van groep 1, 
2 en 3 ; de misdrijven en overtredingen tegen de maatschappij zijn die van 
groep 4, 5, 6 en 7. Groep 8 correspondeert met de derde afdeling van 
SIMONS. 

De economische delicten (zoals overtreding van distributievoorschriften, 
smokkelen e.d.) en de politieke delicten hebben wij afzonderlijk vermeld, 
omdat deze niet in het gemene strafrecht geregeld zijn, doch van de andere 
kant van belang zijn voor het onderhavige aspect van ons onderzoek. Een 
overzicht van alle dehcten, waarvoor 201 gasten c.q. 25 permanente gasten 
zijn veroordeeld, geeft tabel 45. 

Bij de agressieve delicten komt tweemaal poging tot doodslag voor. Bij 
de zedendelicten komt driemaal souteneurschap voor. 

Het aantal gepleegde delicten is uiteraard groter dan het aantal veroor
delingen. Waar iemand bij hetzelfde vonnis veroordeeld is terzake van 
verschillende dehcten, dan wel terzake van eenzelfde meermalen gepleegd 
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TABEL 45. AARD EN FREQUENTIE VAN DE GEPLEEGDE DELICTEN 

groep 1. agressieve delicten 
2. beledigingsdelicten 
3. vermogensdelicten 
4. zedendelicten 
5. dronkenschapsdelicten 
6. bedelarij, landloperij 
7. andere del. tegen de openb. orde 
8. delicten tegen rechtsgoed, staat 
9. economische delicten 

10. politiek delicten (dossier B.R.) 

201 gasten 

74 
18 

832 
62 

202 
197 
21 

118 
67 
26 

25 perm, gasten 

5 
4 

96 
2 

44 
58 

6 
22 
43 

1 

totaal 1617 281 

delict, hebben wij deze verschillende, dan wel meermalen gepleegde gelijke 
delicten, telkens afzonderlijk geteld. Waar dit het geval was bij eenzelfde 
delict, is het werkelijke aantal vermeld, zo dit op de straflijst was aange
geven. Indien stond genoteerd „meermalen", werd dit numeriek door ons 
zo opgevat, als was aangegeven „tweemaal". 

Er waren 1314 veroordehngen terzake van een delict, eenmalig gepleegd. 
Verspreid over 69 straflijsten vonden wij verder vermeld : 

72 veroordehngen terzake van in totaal 151 onderling verschillende 
delicten. (Permanente gasten 11 veroordelingen bij 24 delicten.) 

20 veroordehngen op grond van eenzelfde, meermalen gepleegd delict, 
waarvan het totale aantal op elke straflijst werd vermeld, hetgeen een 
totaal van 66 delicten vormt. (Permanente gasten 4 veroordelingen bij 
46 delicten.) 

27 veroordelingen op grond van eenzelfde delict, waarbij slechts vermeld 
stond „meermalen gepleegd". Door ons zijn hier dus 2 χ 27 deUcten ge
rubriceerd. (Permanente gasten 2 veroordehngen bij 4 delicten.) 

Een combinatie, waarbij gevonnist werd terzake van verschillende de
licten, waarvan één of meer delicten meermalen werden gepleegd, vonden 
wij bij 9 veroordelingen met een totaal aantal delicten van 32. (Permanente 
gasten geen.) 

Wij zien dus dat in deze 128 veroordelingen vonnis werd gewezen terzake 
van 303 delicten. (Permanente gasten 17 veroordelingen terzake van 
74 delicten.) 

In zijn openbare les zegt VAN ROOY, dat de agressieve en de vermogens
delicten samen ongeveer 90% van de totale criminaliteit uitmaken. De 
agressieve delicten - waaronder hij verstaat moord, doodslag, mishande
ling, vernieling, wederspannigheid, belediging, sommige zedendelicten -
beschouwt hij als tegen de persoon gericht. De groep der vermogensdelicten 
beschouwt hij als tegen eigendommen gericht, als onpersoonlijk dus. 
Wegens de meer persoonlijke leefgemeenschap op het platteland, zouden 
daar de gepleegde delicten meer tegen de persoon gericht, dus agressieve 
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delicten, zijn. De samenlevingsbindingen in een stad zijn zwakker, de 
verhoudingen in de stad zijn minder persoonlijk, de daar gepleegde delicten 
zijn ook minder persoonlijk, dus meer vermogensdelicten. 

Volgens VAN ROOY heeft de urbanisatie, naast de depersonificatie, ook 
een toenemende vermogensdelinquentie tot gevolg. De door de gasten ge
pleegde delicten behoren voor meer dan de helft tot de vermogensdelicten. 
Hieruit kunnen wij concluderen, dat de criminaliteit van de door ons onder
zochte gasten - in VAN ROOY'S schematisering - een overwegend stedelijk 
karakter heeft. Dit is begrijpelijk, daar de gasten voor 64.5% in een stad 
zijn geboren en nog meer omdat thuislozen tegenwoordig voomamehjk in 
de steden leven. Bij de permanente gasten komen minder vermogens
delicten voor ; zij komen ook voor een iets lager percentage (58) uit de stad. 

In tabel 46 vermelden wij de aard van het eerste op de straflijst aange
geven delict. 

TABEL 46. AARD VAN HET EERSTE DELICT 

blanco straflijst 
1. agressieve delicten 
2. beledigingsdelicten 
3. vermogensdelicten 
4. zedendelicten 
5. dronkenschapsdelicten 
6. bedelarij, landloperij 
7. andere del. tegen de openb. orde 
8. delicten tegen rechtsgoed, staat 
9. economische delicten 

10. politieke delicten (dossier B.R.) 

gasten 

19 
11 
1 

113 
9 

15 
14 

24 
9 
5 

perm, gasten 

6 
2 

14 
2 
3 
2 
1 

1 
-

totaal 220 31 

Uit tabel 46 blijkt, dat bij ruim de helft van de gasten de straflijst begint 
met een vermogensdelict. (Bij HORST is dit bij 5 5 % het geval.) Van deze 
113 gasten zijn er 80 geboren in een stad. 

Van de 14 gasten met als eerste delict bedelarij - landloperij, zijn er hier
voor 10 tevens tot opzending naar de R.W.I. veroordeeld en 2 zijn bij een 
latere veroordeling in de R.W.I. geplaatst. 

In tabel 47 geven wij de leeftijd van de gasten bij hun eerste veroordeling. 

TABEL 4 7 . LEEFTIJD BIJ DE EERSTE VEROORDELING 

blanco straflijst 
onder 18 jaar 
18-24 jaar 
25-29 jaar 
boven 29 jaar 

1 
abs. 

19 
24 
91 
30 
56 

jasten 

% 
8.6 

10.9 
41.4 
13.6 
25.5 

perm, gasten 
abs. % 

6 19.4 
3 9.7 
7 22.6 
7 22.6 
8 25.7 

totaal 220 100.0 31 100.0 
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Van de 178 gasten, die meer dan eenmaal zijn veroordeeld, recidiveren er 
53 uitgesproken in de vermogensdelicten. Daarentegen zijn er slechts 15 
gasten, die uitgesproken recidiveren in een van de overige delictsgroepen, 
waaronder 9 in de dronkenschapsdelicten en 4 binnen de groep bedelarij
landloperij. De overige straflijsten vertonen geen geprononceerd recidive-
beeld. 

с Straffen 

Over het wezen van de straf bestaat geen eenstemmigheid. Of een straf 
beantwoordt aan het doel, waarvoor ze wordt opgelegd, is natuurlijk o.a. 
afhankelijk van het doel of het wezen van de straf, dat men voor ogen heeft. 

Over de vraag of een delinquent-recidivist een onwillige is, die gestraft, 
dan wel een onmachtige, die behandeld moet worden, heeft ENSCHEDÉ 
opgemerkt: „Inschakeling van reclasseringshulp heeft tengevolge, dat, 
wat formeel straf heet, in wezen wordt tot een behandeling, waaraan de 
veroordeelde zich, op straffe van tenuitvoerlegging van de vrijheidsstraf, 
heeft te onderwerpen. Hetzelfde geldt voor de voorwaardelijke invrijheids-
stelling, die bij langere straffen als regel na ommekomst van f van de straf
tijd door de Minister van Justitie kan worden verleend. De reclasserings-
instellingen beschikken veelal ten dienste van deze steunverlening bij een 
voorwaardelijke veroordeling of een voorwaardelijke invrijheidsstelling 
over de bijstand van psychiaters en psychologen, waardoor het behande
lingskarakter nog duidelijker op de voorgrond treedt". Verder betoogt 
ENSCHEDÉ dat ook in de onvoorwaardelijke vrijheidsstraf een behande
lingselement kan zijn opgenomen, sinds in 1953 het stelsel van de eenvor
mige gevangenisstraf is vervangen door het stelsel van differentiatie van 
gestichten, „hetwelk meebrengt, dat de veroordeelden volgens bepaalde 
richtsnoeren over die gestichten worden verdeeld, de zgn. selectie. De 
bedoeling van deze penitentiaire hervorming vinden wij omschreven in 
art. 12 W.v.S. : Iedere gevangene wordt zoveel mogelijk geplaatst in een 
gesticht, welks regiem het meest met zijn persoonlijkheid strookt, waarbij 
zowel op de duur der straf als op de reclasseringsmogelijkheden voor den 
gevangene wordt gelet". 

Wij zullen de aan de gasten opgelegde straffen, zoals vermeld op de straf
lijsten, bespreken in volgorde van het in het Wetboek van Strafrecht ge
maakte onderscheid in hoofdstraffen, bijkomende straffen en maatregelen. 

De hoofdstraffen voor volwassenen worden onderscheiden in gevangenis
straf, hechtenis, geldboete; voor minderjarigen in het algemeen in plaat
sing in eene tuchtschool, geldboete, berisping. 

De bijkomende straffen voor volwassenen worden onderscheiden in ont
zetting van bepaalde rechten, plaatsing in eene rijkswerkinrichting, ver
beurdverklaring van bepaalde voorwerpen en vorderingen, openbaar
making van de rechterlijke uitspraak; voor minderjarigen in het algemeen 
alleen verbeurdverklaring van bepaalde voorwerpen en vorderingen. Deze 
bijkomende straffen kunnen in het algemeen alleen naast een hoofdstraf 
worden opgelegd. 
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De maatregelen voor volwassenen worden onderscheiden in plaatsing in 
een krankzinnigengesticht (maximaal een jaar) en terbeschikkingstelling 
van de Regering (geen vooraf bepaalde duur) ; het eerste kan niet en het 
tweede moet altijd met strafoplegging gepaard gaan. Bovendien moet bij 
een terbeschikkingstelling (t.b.R.) een „gebrekkige ontwikkeling of zieke
lijke storing der geestvermogens" en een ernstige recidive-verwachting 
aanwezig zijn. 

De maatregelen voor minderjarigen worden onderscheiden in terbe
schikkingstelling van de Regering, onder toezichtstelling en teruggave aan 
de ouders. Bij het minderjarigenstrafrecht staat de opvoedingsgedachte 
centraal. 

1. Hoofdstraffen 
De hoofdstraf geldboete hebben wij buiten beschouwing gelaten, omdat 
de onderzochten tot een economisch zwakke groep behoren. Als vrijheids
straf hebben wij beschouwd een ten uitvoer gelegde veroordeling tot ge
vangenisstraf, hechtenis of plaatsing in een tuchtschool. Onze bevindingen 
ten deze hebben wij in tabel 48 neergelegd. 

TABEL 4 8 . AANTAL TEN UITVOER GELEGDE VEROORDELINGEN TOT VRIJHEIDS
STRAFFEN PER GAST 

blanco straflijst 
geen veroord. vrijh. straf 
één veroord. vrijh. straf 

2-7 veroord. vrijh. straf 
8-14 veroord. vrijh. straf 

15-25 veroord. vrijh. straf 
26-50 veroord. vrijh. straf 
50 of meer veroord. vrh. straf - . 

totaal 

Volgens BAAN (1960) komt van de nederlandse bevolking 85% nimmer 
voor een geconstateerd ernstig misdrijf voor de strafrechter. Ongeveer 10% 
komt slechts één maal met de strafrechter in aanraking en wordt, na een 
lichte straibejegening (geldboete, voorwaardelijke gevangenisstraf), niet 
meer met de strafrechter geconfronteerd. Buiten de gevangenis - zegt hij -
blijft ongeveer 95% van de nederlandse bevolking. Ongeveer 4 tot 5% 
behoeft een maal een ernstige correctie en blijft nadien buiten de gevange
nis en iets minder dan 1 % van de bevolking (in ons land voor meer dan 
90% mannen) moet op grond van recidive terzake van misdrijf bij her
halinggevangenisstraf ondergaan. Hij vervolgt: „Klinisch onderzoek heeft 
ons geleerd dat dit handjevol criminele recidivisten niet te meten zijn met 
de maten die het klassieke schuldstrafrecht aanlegt. Evenmin als de 99% 
te meten zijn met de maten die het „Lombrosiaanse" strafrecht aanlegt. 
Deze minder dan 1 % recidivisten zijn naar onze voorlopige bevindingen 

gasten 
abs. % 

19 8.6 
34 15.5 
26 11.8 
931 
30 
16 
2 

• 64.1 

f - J 

220 100.0 

perm, gasten nederlandse bevolking 
abs 

6 
4 
6 
8] 
3 
2 
1 
1 

31 

% 
19.4 
12.9 
19.4 

48.3 

100.0 

% 
± 85 
± 10 
± 4 

± 1 

100.0 
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waarschijnlijk gelijk te stellen met de zeer zware ernstige karakter-neurosen 
- tot voor kort onbehandelbaar genoemde psychopathen - voor zover zij 
niet regelrecht binnen het domein van de psychosen vallen. Politie en 
Rechterlijke Macht hebben de handen vol juist aan dit kleine groepje, dat 
het hoofdbestanddeel van de gevangenisbevolking uitmaakt. Om U een 
cijfer te noemen: in onze Nederlandse gevangenissen bevinden zich tege
lijkertijd minder dan 2000 volwassen gevangenen, dat is minder dan 
2/io P r o mille van de bevolking! 70% van dezen blijken recidivisten en meer 
dan de helft daarvan multi-recidivisten te zijn". In aansluiting hierop lijkt 
het vermeldenswaard, dat LAMERS in een interview - De Tijd-Maasbode 
van 26 juli 1962 - opmerkt: „Het totale aantal gevangenen in Nederland 
is uitzonderlijk laag; ongeveer tweeduizend tegen 17000 voorwaardelijk 
veroordeelden en andere onder toezicht gestelden. In het buitenland is de 
verhouding juist andersom". 

Volgens BAAN's schattingen recidiveert 1 % van de nederlandse bevol
king, waarvan 90% uit mannen bestaat. Uit tabel 48 blijkt 64.1 % van de 
gasten tot de recidivisten te behoren. Ook in „Der nichtsesshafte Mensch" 
(1938) wordt vermeld, dat van de duitse bevolking ongeveer 1 % recidivist 
is en dat bij „Wanderern" rond 60% recidivisten wordt gevonden (pag. 
295). 

Als deze schattingen juist zijn, dan zouden er onder de nederlandse be
volking (12 miljoen) ongeveer 100.000 mannen recidivist zijn. Stel dat het 
door ons gevonden percentage recidivisten (64.1) bij een representatief 
onderzoek onder de nederlandse thuislozen (15000) ook gevonden zou wor
den, dan zou dat betekenen, dat van het totale aantal mannelijke recidivisten 
ongeveer 10% tot de thuislozen behoort. Bovendien zou dit betekenen, dat 
van de gevangenisbezetting van 2000 volwassenen - waarvan volgens 
BAAN 70% recidivist is, waarvan dus rond 6 3 % mannen - 6 à 7 % tot de 
thuislozen behoort. Dat is 1 op de 14 gevangenen, waarbij nog komt, dat ook 
onder de 30 % gevangenen-niet-recidivisten zich thuislozen zullen bevinden. 

Als BAAN gelijk heeft, dat recidivisten gelijk te stellen zijn met psy
chiatrische patiënten, zouden wij op grond hiervan reeds kunnen ver
wachten, dat 64% van de gasten psychische defecten toont. Voor de be
handeling van thuislozen zouden wij willen concluderen, dat deze zich be
hoort te spiegelen aan de behandeling van recidivisten, waarvoor wij ver
wijzen naar de desbetreffende literatuur, o.a. BAAN, 1955 en 1960. 

In § 2 van dit hoofdstuk hebben wij enkele soms tegengestelde meningen 
weergegeven over het eventueel criminogeen zijn van het ontbreken van 
de vader of de moeder in de eerste ontwikkelingsfase van het kind. Wij heb
ben binnen ons onderzoek nagegaan of deze factor een rol heeft vervuld 
bij de 141 gasten met meer dan één veroordeling tot vrijheidsstraf. Hierbij 
hebben wij alleen gelet op het feitelijk afwezig zijn van de vader of de moe
der en in welke leeftijdsfase deze afwezigheid is begonnen. Eventueel kon 
in een vroegere leeftijdsfase van de betrokkene zijn ouderlijk gezin reeds 
onvolledig geworden zijn door het wegvallen van de moeder of de vader. 
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De bevindingen ten deze zijn neergelegd in tabel 49, waarin tevens is opge
nomen het niet of wel recidivist zijn in relatie met de gehele opvoedings
situatie. 

TABEL 4 9 . VEROORDELINGEN TOT VRIJHEIDSSTRAFFEN IN RELATIE MET HET WEL OF 
NIET AFWEZIG ZIJN VAN VADER OF MOEDER IN DE JEUGD, 

EN MET DE OPVOEDINGSSITUATIE 

opvoedings
situatie 

goed matig slecht 

36 24 19 
39 59 43 

75 83 62 

Uit tabel 49 blijkt, dat van de 24 gasten, waarbij reeds in de eerste fase van 
hun ontwikkeling de vader afwezig was, er 15 (62.5%) tot de recidivisten 
behoren. Van de 54 gasten, waarbij ergens in hun jeugd de vader is gaan 
ontbreken - 24 in eerste, 16 in tweede en 14 in derde fase - , blijken er 35 
(64.8%) recidivist te zijn. Bij het ontbreken van de moeder vinden wij ten 
deze resp. 11 (58.0%) en 35 (66.0%) recidivisten. 

Waar deze cijfers niet noemenswaardig afwijken van het gevonden al
gemene recidivistenpercentage (64.1 ), zal aan deze factoren bij de door ons 
onderzochte gasten geen bijzondere criminogene betekenis behoeven te 
worden toegekend. 

Bezien wij de gehele opvoedingssituatie, dan blijken van de 75 gasten 
met een goede opvoedingssituatie er 39 (52.0%) recidivist te zijn, van de 
83 met een matige opvoedingssituatie 59 (71.0%) en van de 62 met een 
slechte opvoedingssituatie 43 (69.3%). Er is geen statistische significantie 
aantoonbaar. In hoofdstuk VII komen wij hierop terug. 

Ook uit deze cijfers blijkt, dat aan de opvoedingssituatie bij de gasten 
geen duidelijke extra criminogene betekenis behoeft te worden toegekend. 

In § 2 van dit hoofdstuk hebben wij vermeld, dat aan de ouderlijke ge
zinssituatie wel betekenis is toe te kennen voor het thuisloos-worden. Ook 
hebben wij daar vermeld, dat uit publicaties is gebleken, dat delinquenten 
dikwijls uit gezinnen komen, waar de opvoedingssituatie niet optimaal was. 
Beide conclusies berusten echter op vergelijkingen van een groep thuis
lozen, resp. een groep delinquenten met alle nederlandse huishoudens met 
kinderen of met een controlegroep. Bij het maken van een vergelijking 
binnen de groep onderzochte thuislozen van de recidivisten met de niet-
recidivisten, blijken er echter geen duidelijke verschillen in de ouderlijke 
gezinssituatie gevonden te worden. 

Wij zouden willen concluderen: De soms vele veroordelingen van de 
gasten moeten gezien worden in het licht van het onaangepast zijn aan de 
maatschappij, in welk licht ook het thuisloos-zijn moet worden gezien. 
Deze onaangepastheid, die niet altijd met recidivisme gepaard behoeft te 
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veroordelingen 
vrijheidsstraf 

geen of één 
meer dan één 

totaal 

afwezig zijn van 
vader 

Ie fase 2e 3e niet 

9 5 5 60 
15 11 9 106 

24 16 14 166 

afwezig zijn van 
moeder 

le fase 

8 
11 

19 

2e 3e niet 

6 4 61 
11 13 106 

17 17 167 



gaan, moet gezien worden tegen de achtergrond van de ouderlijke gezins
situatie. 

In tabel 50 vermelden wij de totale duur van de bij de veroordelingen 
opgelegde vrijheidsstraffen en van de plaatsingen in de R.W.I. per gast. 

TABEL 5 0 . TOTALE DUUR VAN DE VRIJHEIDSSTRAFFEN EN DE PLAATSINGEN 
IN DE R.W.I. PER GAST 

blanco straflijst 
geen vrijheidsstraf (-plaatsing) 

0-6 maanden 
7-12 maanden 
1-3 jaren 
3-6 jaren 
6-10 jaren 

10-15 jaren 
15-25 jaren 
meer dan 25 jaren 

totaal 

vrijheidsstraf 
19 
34 
58 
17 
48 
29 
10 
4 
1 
-

220 

plaatsing R.W.I. 
19 

145 

12 

21 
9 
6 
5 
1 
2 

220 

Het in tabel 50 weergegevene zullen wij gebruiken voor de samenstelling 
van tabel 51 en aldaar ook bespreken. 

2. Bijkomende straffen 
Van de bijkomende straffen is de plaatsing in een R.W.I. de meest ingrijpen
de. Deze bijkomende straf kan opgelegd worden bij de overtredingen 
bedelarij, landloperij, openbare dronkenschap bij derde of volgende her
haling gepleegd („drankwetters"), en souteneurschap. De desbetreffende 
wetteksten van het Wetboek van Strafrecht hebben wij vermeld in hoofd
stuk II , § 1. Ook kan deze bijkomende straf opgelegd worden bij het begaan 
van alle economische strafbare feiten (Wet op de economische delicten, 
art. 7 sub b). Voorts aan hen, die na verkregen vrijstelling van de militaire 
dienst wegens gewetensbezwaren, niet voldoen aan de wettige oproep voor 
de, voor de militaire dienst in de plaats komende, tewerkstelling bij een 
andere tak van Staatsdienst, zich verwijderen teneinde zich voorgoed aan 
deze tewerkstelling te onttrekken, dan wel hun dienst bij voortduring 
veronachtzamen (vgl. artt. 5, 6 en 7 van de Wet van 13 juli 1923, Stb 357, 
betreffende dienstweigering). 

Het oorspronkelijke doel van plaatsing in de R.W.I. was „om van de 
plaatsing in zulk een kolonie werkelijk een s t raf te maken, waarin de ge
straften zouden worden opgeleid tot arbeid en werkzaamheid en waarin 
hun het parasitaire leven zou worden afgeleerd... Vanwege deze re
socialiserende doelstelling der straf is de maximum-duur van deze straf zo 
lang" (3 jaar; voor „drankwetters" en dienstweigeraars 1 jaar) „en is ook 
het minimum gesteld op een termijn van drie maanden, terwijl toch bij de 
gevangenisstraf zelfs voor de ergste misdrijven het minimum 1 dag is." 
(VAN E C K in „De Gelderlander" van 7-1-1963.) 
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Alleen deze bijkomende straf hebben wij in onze beschouwingen betrok
ken. De andere mogelijkheden zijn voor het thuislozenprobleem op zich 
van weinig tot geen belang. 

Tot plaatsing in de R.W.I. zijn 56 (25.4%) gasten - en 10 (32.2%) per
manente gasten - een- of meermalen veroordeeld (de voorwaardelijk ver
oordeelden buiten beschouwing gelaten), en wel 29 gasten eenmaal en 27 
bij herhaling. Slechts een kwart van de gasten heeft derhalve ooit kennis 
gemaakt met de R.W.I. De publicaties over „Veenhuizen" zijn dan ook 
niet zonder meer van toepassing op alle nederlandse thuislozen. Wij zullen 
in hoofdstuk VII nagaan in hoeverre binnen onze onderzoekgroep ver
schillen te vinden zijn tussen hen die niet en hen die wel in de R.W.I. zijn 
geweest. 

Reden van plaatsing 
Van de 29 gasten, die slechts eenmaal in de R.W.I. zijn geplaatst tot de 
datum van onderzoek, was dit bij 21 terzake van bedelarij-landloperij, 
bij 2 van hen was dit het enige op de straflijst voorkomende delict ; bij 6 ter
zake van openbare dronkenschap; bij 1 terzake van souteneurschap bij 
herhaling ; bij 1 terzake van zwarte handel. 

Van de 27 gasten, die bij herhaling in de R.W.I. zijn geplaatst, was dit 
bij 19 terzake van bedelarij-landloperij, 4 van hen recidiveerden uitge
sproken in deze delicten ; bij 2 terzake van openbare dronkenschap, 1 van 
hen recidiveerde uitgesproken in dit delict; bij 5 terzake van bedelarij-
landloperij en openbare dronkenschap; bij 1 terzake van openbare dron
kenschap en souteneurschap. 

Van deze twee groepen stonden bij resp. 27 en 22 gasten, naast de ge
noemde, ook andere delicten op de straflijst vermeld. 

Leeftijd bij eerste plaatsing 
Van de 56 gasten, die veroordeeld zijn geweest tot plaatsing in de R.W.I., 
waren er bij hun eerste plaatsing 36 (64.3%) boven 29 jaar en 20 (35.7%) 
onder 30 jaar. Van deze 20 gasten behoorden er tijdens het onderzoek 7 
tot de jongere groep (totaal 9) en 13 tot de oudere groep (totaal 47). De 
grens tussen deze groepen hebben wij gelegd tussen de geboortejaren 1915 
en 1916. Van de 10 permanente gasten waren er bij hun eerste plaatsing 
7 boven 29 jaar ; allen behoorden tijdens het onderzoek tot de oudere groep. 
Deze getallen zijn te klein om hierop een conclusie te baseren, maar wij 
krijgen de indruk, dat thans mensen op jongere leeftijd in de R.W.I. komen 
dan vroeger. 

Van de 36 gasten, die na hun 29e jaar voor het eerst in de R.W.I. zijn 
geplaatst, was bij 19 de leeftijd, waarop zij hun eerste veroordeling hadden 
gekregen, onder 30 jaar en bij 17 boven 29 jaar. In totaal was bij 56 gasten 
de leeftijd bij hun eerste veroordeling boven 29 jaar (zie tabel 47), dus 17 
(30.3%) van hen zijn eens in de R.W.I. geplaatst. Dit percentage is slechts 
weinig hoger dan het percentage geplaatsten onder alle gasten (25.4). 

Van de 145 gasten, waarbij de leeftijd van eerste veroordeling onder 
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30 jaar was (zie tabel 47) zijn er 39 (20 + 19) of 26.9% eens in de R.W.I. 
geplaatst. Ook dit percentage wijkt weinig af van het percentage geplaat
sten onder alle gasten. 

Samenvattend : 
- Van de 220 onderzochte gasten zijn er 56 (25.4%) veroordeeld tot de 

bijkomende straf van plaatsing in de R.W.I.; bij 27 (12.3%) geschiedde 
dit bij herhahng. 

- Bij 45 van de 56 in de R.W.I. geplaatsten vervulde de bedelarij-landlo
perij een rol ; bij 12 van deze 45 gasten was dit zelfs het eerste op de straf-
lijst voorkomende delict. 

- Van de 56 in de R.W.I. geplaatsten hadden er 49 ook veroordeHngen 
voor andere vergrijpen dan die waarvoor deze bijkomende straf opgelegd 
kan worden. 

- Van de 56 in de R.W.I. geplaatsten was bij 64.3% de leeftijd bij eerste 
plaatsing boven 29 jaar. 

Een algemene conclusie kan op grond van de gegevens van deze kleine 
groep van 56 gasten niet worden getrokken. Onderzoekingen over de be
volking van Veenhuizen c.q. over bedelarij-landloperij komen overigens 
tot soortgelijke resultaten. 

VAN SANDICK heeft 709 in 1931 veroordeelden wegens bedelarij-land
loperij (waaronder 18 vrouwen) beschreven. Hij kwam tot de conclusie, 
dat deze delicten vooral op oudere leeftijd (boven 30 jaar, als de zwaardere 
criminaliteit afneemt) worden gepleegd, dikwijls volgend op een criminele 
loopbaan van ander gehalte (pag. 171). In dit verband wijst hij op de werk
inrichting als besmettingshaard voor betere individuen, vooral voor eerst-
veroordeelden. Hij pleit voor een meer geïndividualiseerde behandeling 
voor den rechter. Hij toont aan dat dit een wens was van veel andere schrij
vers van artikelen in die tijd (pag. 169). 

Zoals reeds vermeld werd heeft GREEVEN een onderzoek verricht over 
100 in 1953 in de R.W.I. aanwezige mannelijke veroordeelden wegens 
bedelarij-landloperij. Hij kwam tot de conclusie, dat „als gemeenschappe
lijk kenmerk bij alle bedelaars en landlopers gevonden werd een gebrek aan 
persoonlijkheid die zich bij de ouderen uit in een soort onzelfstandigheid, 
bij de jongeren in een onaangepast-zijn, bij beiden in de behoefte aan ge
bondenheid, waarin de persoonlijke beslissingen, verantwoordelijkheden 
en zorgen op anderen kunnen worden gelegd" (pag. 180). Hij merkt op, dat 
deze mensen levenslang onzelfstandig zullen blijven. Primair ziet hij hier 
een taak liggen op maatschappelijk terrein. Justitie behoort hier achter te 
staan. De R.W.I. als opvangapparaat voor deze mensen acht hij ongeschikt. 

STOUTEN geeft een selectie vóór de opzending in overweging ; ook een 
continuïteit in de zorg door meer contact van de R.W.I. enerzijds met de 
logementen en thuislozen-huizen, anderzijds met de nazorghuizen. Naast 
enkele andere overwegingen, waaronder een betere staf-vorming in de 
R.W.I., pleit hij voor een onderzoek onder de nederlandse thuislozen naar 
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eventuele verschillen tussen hen die wel en hen die niet in Veenhuizen zijn 
geweest. 

Ook het rapport van de werkgroep voor de penitentiaire behandeling 
enz. beveelt grosso modo bovenstaande overwegingen aan. 

Volgens VAN HELMONT ( 1954) wordt in België selectie onder de zwervers 
en bedelaars toegepast vóór de berechting: „un vagabond ou un mendiant 
arrêté par la police n'est pas immédiatement traduit devant le tribunal 
de police mais il est conduit dans les bureaux de l'Office de Réadaptation 
sociale où il est procédé à une enquête sur les causes qui ont déterminé la 
situation difficile dans laquelle il se trouve et sur ses chances de reclasse
ment" (pag. 16). 

Op de „Journées Franco-Belgo-Luxembourgeoises de Science pénale" 
hebben VAN HELMONT, VIENNE en Huss belangwekkende referaten aan 
het onderhavige onderwerp gewijd. 

Een zich noemende M. reageert op een bericht, dat in Engeland het 
aantal „professional tramps" van 1939 tot 1956 is teruggelopen van 7000 
tot 2000, met: „Als strafrechtelijk probleem zijn landloperij en bedelarij 
bezig te verdwijnen, maar als probleem van sociale zorg en van geestelijke 
volksgezondheid is het - volgens onze overtuiging - blijven bestaan". 

Ook E X N E R heeft in „Der nichtsesshafte Mensch" dit reeds opgemerkt: 
„Wenn man aber Bettel- und Landstreicherei wirksam bekämpfen, den 
Arbeitsscheuen soweit möglich zu Arbeit und Disziplin erziehen, soweit 
das unmöglich ist, die Gemeinschaft vor ihm schützen will" (de helft van de 
7609 besproken „nichtsesshaften" was wegens ernstige delicten gestraft), 
„wenn man überhaupt die Landstrasse zu säubern wünscht von all diesen 
lästigen und gefährlichen Elementen, dan rufe man nicht nach Staatsan
walt und Strafrichter! Man setze lieber Polizei, Fürsorgebehörde oder sonst 
eine Verwaltungsstelle ein". Hij besluit met: „Unter allen Umständen 
ist dieser Kampf eine Aufgabe der Verwaltung, nicht der Justiz" (pag. 93). 

Aan de nog steeds bestaande discussie in Nederland rondom de R.W.I. 
komt waarschijnlijk een einde. LAMERS wijst op de gemaakte vorderingen 
van de sociale en technische ontwikkeling der samenleving, waaronder de 
sociale wetgeving, waardoor „het getal van hen, die aan de zelfkant der 
samenleving hun bestaan voortslepen, in gelijke mate verminderde". Ook 
constateert hij „dat er in ons land van de zijde der particuliere instellingen 
initiatieven naar voren gekomen zijn en ook gerealiseerd, welke een nieuwe 
en meer positieve benadering van het probleem der thuislozenzorg en van 
het chronisch alkoholisme betekenen, een benadering, die betere resultaten 
waarborgt dan de plaatsing in een rijkswerkinrichting zonder meer" (pag. 
185 e.V.). Hij komt tot de conclusie „dat het uit een oogpunt van strafrech
telijk beleid geen zin meer heeft de bijkomende straf van plaatsing in een 
R.W.I. te handhaven, terwijl uit een oogpunt van sociaal beleid de schrap
ping ervan in het Wetboek van Strafrecht geïndiceerd is". Ook bespreekt 
hij de souteneurs, waarvan er telken jare tussen de 10 en 20 in de R.W.I. 
aanwezig zijn. Naar zijn mening behoort het crimineel wangedrag van de 
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beroepssouteneur als een misdrijf gekwalificeerd te worden in de wet, waar
tegen gevangenisstraf wordt bedreigd, en niet - zoals thans - als een over
treding. De bijkomende straf van plaatsing in een R.W.I. kan dan ook 
voor hen vervallen. 

Voor niet crimineel wangedrag, zoals de categorie der dienstweigeraars, 
bepaalde gevallen van landloperij, mogelijk ook ernstige verkeersdelicten, 
bepleit LAMERS bedreiging met hechtenisstraf, maar „te ondergaan in een 
soort van arbeidskampen, van waaruit tewerkstelling bij werken van 
openbaar nut (wegenbouw, inpolderingswerken. Deltawerken enz.) in 
ploegverband plaats vindt". 

Bij de behandeling van hoofdstuk VI van de Rijksbegroting voor het 
dienstjaar 1963 geeft de minister van Justitie - naar aanleiding van een 
vraag omtrent de wenselijkheid van afschaffing van de bijkomende straf 
van plaatsing in een R.W.I. in verband met bedelarij en landloperij - als 
zijn oordeel te kennen „dat er inderdaad aanleiding bestaat die afschaffing 
in nadere overweging te nemen. Alvorens zijn standpunt definitief te be
palen zal hij zich nog nader doen voorlichten omtrent de mogelijkheden 
van resocialisering langs andere dan penitentiaire weg" (Bijl. Hand. II 
62/63, 6900, Hfdst. VI nr. 10, pag. 4). 

Ook wij achten de resocialiserende werking van een verblijf in de R.W.I. 
uiterst gering. Aan het plegen van de delicten bedelarij en landloperij is 
als regel veel voorafgegaan. Activiteiten ter resocialisering zullen de meeste 
kans van slagen hebben daar, waar de eerste uitingen van onaangepastheid 
aan de maatschappij zich manifesteren. Uiteraard behoeven deze uitingen 
niet steeds in het criminele vlak te liggen. Wanneer dit wel het geval is, 
is dit als regel niet de overtreding bedelarij of landloperij. 

Wij zijn van mening, dat reeds met de naamsverandering van zwerver 
c.s. in thuisloze een veranderde instelling ten opzichte van het onderhavige 
probleem tot uitdrukking gekomen is ; men tracht meer te komen tot een 
diagnose. Slechts hierna kan een adequate behandeling volgen, die zo 
mogelijk moet resulteren in een resocialisering. Organen van gezondheids
zorg en maatschappelijk werk zijn meer geëigend tot het uitvoeren van 
deze behandeling dan justitiële instellingen. De opheffing van de R.W.I. 
met haar repressief karakter past in dit kader. 

3. Maatregelen voor volwassenen 
De maatregel van plaatsing in een krankzinnigengesticht is aan 2 gasten 
eenmaal opgelegd en aan 1 gast meermalen. Aan 1 permanente gast is deze 
maatregel eenmaal opgelegd. 

De maatregel van terbeschikkingstelling van de Regering is aan 23 
gasten opgelegd, van welke aan 7 gasten alleen voorwaardelijk. Aan 1 van 
hen was tevens vroeger een plaatsing in een krankzinnigengesticht be
volen. De terbeschikkingstelling is aan 3 permanente gasten opgelegd, 
waarvan aan 1 voorwaardelijk. 

Een maatregel is derhalve aan 25 (11.4%) gasten en 4 (12.9%) perma
nente gasten al of niet voorwaardelijk opgelegd. 
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(Aan 17 gasten is als minderjarige een maatregel opgelegd en wel aan 9 
terbeschikkingstelling van de Regering en aan 8 ondertoezichtstelling. Van 
de permanente gasten is er 1 als minderjarige tbR gesteld.) 

Forensisch-psychiatrisch zijn 63 (28.6%) van de 220 gasten en 4 (13.0%) 
van de 31 permanente gasten een- of meermalen onderzocht. De gasten, 
waarbij een maatregel is toegepast, zijn allen forensisch-psychiatrisch 
onderzocht, en 12 (21.4%) van de 56 in de R.W.I. geplaatststen, waarvan 
7 eenmaal geplaatst zijn. 

In tabel 51 vermelden wij de totale tijd, doorgebracht in asylering per 
gast. Hieronder rekenen wij de tijdsduur van de vrijheidsstraffen, van de 
plaatsingen in de R.W.I. en van de verpleging van rijkswege. 

TABEL 5 1 . TOTALE TIJD DOORGEBRACHT IN ASYLERING PER GAST 

blanco straflijst 
geen asylering 

0-6 maanden 
7-12 maanden 
1-3 jaar 
3-6 jaar 
6-10 jaar 

10-15 jaar 
15-25 jaar 
meer dan 25 jaar 

totaal 

gasten 

19 
32 
38 
10 
49 
34 
20 

7 
9 
2 

220 

perm, g 

6 
4 
5 
3 
5 
2 
1 
1 
2 
2 

31 

In tabel 52 hebben wij de gegevens van tabel 51 opnieuw gerangschikt met 
1 jaar asylering als grens. 

TABEL 5 2 . KORTER OF LANGER DAN ÉÉN JAAR IN ASYLERING DOORGEBRACHT 

blanco straflijst 
geen asylering 
korter dan 1 jaar 
1 jaar of langer 

totaal 

gasten 
abs. 

19 
32 
48 

121 

220 

% 
8.6 

14.6 
21.8 
55.0 

100.0 

perm, gasten 
abs. 

6 
4 
8 

13 

31 

% 
19.4 
12.9 
25.7 
42.0 

100.0 

Blijkens tabel 50 hebben 92 (41.8%) van de 220 gasten vrijheidsstraffen 
moeten ondergaan tot een totale duur van 1 jaar of langer. Van de 121 
gasten, die 1 jaar of langer zijn geasyleerd, hebben er dus 92 (76.0%) ook 
1 jaar of langer gevangenisstraf ondergaan. Van deze 121 gasten zijn er 6, 
die slechts eenmaal tot een vrijheidsstraf zijn veroordeeld - waarvan bij 1 
de opgelegde gevangenisstraf langer dan 1 jaar duurde - en 2 zonder zulk 
een veroordeling. Maar deze zijn in een krankzinnigengesticht geplaatst. 

Uit de gegevens van deze paragraaf blijkt, dat thuislozen de justitie veel 
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werk bezorgen en via deze justitie de gemeenschap handen vol geld kosten. 
Illustratief ten deze is een berekening van JESSEN voor drie gevallen 

van tbR gestelden vanaf hun eerste asylering tot 1 januari 1956. Hij komt 
resp. tot ruim/21.000,—,/56.000,— en/87.000,—, die de gemeenschap 
heeft moeten opbrengen. Houdt hij voor het derde geval nog rekening met 
de gederfde belastingen en de kosten van de behandeling in de Dr. H. van 
der Hoevenkliniek, dan kunnen de totale kosten van het derde geval op 
ƒ 121.000,— geschat worden. Ook in het rapport „Sociale integratie pro
bleemgezinnen" zijn dergelijke berekeningen te lezen. Het schadebedrag, 
dat de totale onmaatschappelijkheid jaarlijks met zich meebrengt in 
Nederland wordt daar geraamd op 242.8 millioen gulden (pag. 35 en 36). 

Ook met de reclasseringsinstellingen komen thuislozen veel in aanraking. 
Van de 220 gasten hebben er 152 in de een of andere vorm met een reclas-
seringsinstelling contact gehad. Gesplitst naar een of meer veroordelingen 
en wel of niet ondergaan van vrijheidsstraf blijkt dat van de 16 gasten met 
één veroordeling zonder opgelegde vrijheidsstraf er 6 zulk een contact 
hebben gehad. Van de 7 gasten met één veroordeling met opgelegde vrij
heidsstraf hebben er 4 reclasseringscontact gehad. Van de 18 gasten met 
meer veroordelingen zonder opgelegde vrijheidsstraf hebben er 9 zulk een 
contact gehad. Van de 160 gasten met meer veroordelingen met opgelegde 
vrijheidsstraf hebben er 133 reclasseringscontact gehad. 

Van de gasten met slechts één veroordeling heeft reeds 43.5% reclas
seringscontact gehad; van de gasten met meer veroordelingen 80%. Een 
hechte samenwerking tussen reclasseringsinstellingen en instellingen voor 
thuislozenzorg is gewenst, daar beide organisaties hetzelfde doel nastreven. 

De vele en lange straflijsten van de gasten wijzen er op, dat langs peni
tentiaire weg als regel geen resocialisering wordt bereikt. Ook voor thuis
lozen zouden berekeningen als bovenstaande voor tbR gestelden, zijn te 
maken. Alleen al uit een oogpunt van kostenbesparing zou de overheid 
pogingen tot resocialisering van thuislozen, naast pogingen ter praeventie, 
krachtig dienen te steunen en zo nodig te entameren. 

§ 8. ALKOHOLISME 

Volgens de definitie van de Wereld Gezondheids Organisatie (W.G.O.) is 
iemand alkoholist „als zijn alkoholgebruik de hoeveelheid die in zijn milieu 
wordt aanvaard, te boven gaat, dus als hij een excessieve drinker is en bij 
hem verschijnselen optreden, welke wijzen op een stoornis van zijn lichame
lijke of (en) geestelijke gezondheid, stoornissen welke in sociaal en econo
misch opzicht zijn gedragingen (in zijn gezin b.v., op zijn werk) ongunstig 
beïnvloeden" (KETEL 1961). 

MCCORD, MCCORD en GUDEMAN gaan uit van een gemakkelijker han
teerbare operationele definitie. Zij beschouwen als alkoholist diegene, 
wiens chronisch alkoholgebruik zodanig ernstige problemen heeft veroor
zaakt, dat deze onder de aandacht van instanties zijn gebracht. Deze 
operationele definitie nemen wij gaarne over. Wij noemen derhalve iemand 
een alkoholist als hij meer dan tweemaal veroordeeld is voor dronken-
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schap, als hij met een consultatiebureau voor alkoholisme contact heeft 
gehad, als hij een ontwenningskuur heeft gevolgd of als bekend is, dat hij 
regelmatig „doorzakt". Degenen, die de laatste twee jaar, voorafgaande 
aan het onderzoek, geen van deze contacten hebben gehad en niet zijn 
„doorgezakt", maar daarvóór wel, hebben wij wél als alkoholist beschouwd, 
maar wij vermelden hen afzonderlijk. In tabel 53 geven wij het ten deze 
gevondene weer. 

TABEL 5 3 . ALKOHOLISME BIJ DE GASTEN 

geen alkoholist 
wel a. met doorgemaakte ontwenningskuren 
wel a. met contact consultatiebureau 
wel a. zonder therapeutische bemoeienis 
wel a. maar twee jaar „drankvrij" 

106 
4 2 1 
27 
30 
15 J 

gasten 

(48.2 

(51.8 

:%) 

%) 

perir 

19 
-
5 ì 
5 
2Ì 

ι. gasten 

(61.3%) 

(38.7%) 

totaal 220 (100.0%) 31 (100.0%) 

Dus niet alle gasten zijn alkoholist, hoewel het percentage (51.8 in tabel 53) 
hoog is. Bij het oude onderzoek van TRAMER wordt 4 6 % als alkoholist be
schouwd. In het rapport Zwerverszorg wordt vermeld, dat steeds ongeveer 
60% van de thuislozen alkoholist is. HORST vindt 62%. In het rapport 
Volkslogementen wordt 3 6 % vermeld. Ook de franse onderzoekingen ver
melden het vele voorkomen van alkoholmisbruik onder de „clochards". 

Op de nederlandse bevolking van 12 millioen zielen - zegt K E T E L 
(1961) - wordt het aantal aan alkohol verslaafden volgens de definitie van 
de W.G.O. minimaal op 40.000 geschat (FRANSEN - pag. 39 - voegt hieraan 
toe: 12-14 alkoholist en per 1000 alkoholgebruikers). Dat is ongeveer even
veel als het aantal aan diabetes mellitus lijdende mensen in Nederland. 
Volgens K E T E L is dit nederlandse cijfer, vergeleken met het buitenland, 
vrij laag, maar het betekent toch nog, dat 3 op 900 inwoners alkoholist zijn, 
d.w.z. 1 op de 100 volwassen mannen. Bij ons onderzoek vinden wij ruim 
50 alkoholisten op de 100 thuisloze mannen. Dit wordt door andere onder
zoekers grosso modo bevestigd. Rekening houdende met 15000 thuislozen 
zouden wij grofweg kunnen zeggen, dat 18% van alle nederlandse alkoholisten 
tot de thuislozen behoort, hetgeen impliceert, dat consultatiebureaus voor 
alkoholisme met de relatief kleine groep thuislozen ernstig rekening moeten 
houden. 

De bestaande literatuur over alkoholisme is niet meer te overzien. Vol
gens K E T E L (1956/57) hebben de onderzoekingen over de persoonlijkheids
structuur van alkoholisten geen bevredigend resultaat opgeleverd. Ook 
FRANSEN vermeldt dit in zijn literatuuroverzicht. Het alkoholisme wordt 
thans meer als een symptoom gezien, „als een der ontvluchtingsmechanis-
men uit de problematiek van geestelijk onvolgroeid zijn", zegt K E T E L . 
Ook het uitstekende onderzoek van MCCORD C.S. wijst geheel in deze rich
ting. Deze onderzoekers konden vergelijkingen maken van een groep al
koholisten vóór zij gingen drinken, met een controlegroep. (Wij citeren 
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V. D. VELDEN in zijn samenvatting van dit onderzoek.) „De Cambridge 
SomerviUe Jeugd Studie werd in 1935 ondernomen op initiatief van 
Richard Clark Cabot van Harvard als experiment in de preventie van mis
dadigheid. 650 jongens werden geselecteerd uit twee steden in Massachu
setts voor intensief onderzoek. De helft van deze jongens werden door 
onderwijzers en sociale werkers „onaangepast" geoordeeld, de helft werd 
beschouwd als betrekkelijk „normaal". Gedurende 7 jaren werden sommige 
jongens bijgestaan met adviezen en medische en opvoedkundige hulp, de 
rest werd overgelaten aan de gebruikelijke middelen van de gemeenschap. 
In het verloop van het project werd een uitgebreid informatiefonds omtrent 
de jongens bijeengebracht. Sociale werkers bezochten regelmatig hun te
huis, psychiaters en psychologen interviewden zowel de kinderen als de 
ouders, artsen zorgden voor fysisch onderzoek, verschillende maatschap-
pelijke instanties droegen informaties bij omtrent de jongens en hun ge
zinnen. Ieder contact met het kind of de ouders werd zorgvuldig vastge
legd, aldus een doorlopende serie waarnemingen van de gesprekken en het 
gedrag van het sample verschaffend. In 1956 werd begonnen met een 
systematische studie van de uitkomsten van de volwassen aanpassing van 
de jongens" (pag. 3-4). 

Zij komen tot 17 factoren, samenhangend met alkoholisme: „Middle 
class, non-Catholicism, parental conflict, neural disorder, sex deviance, 
matemal ambivalence, maternal deviance, maternal escapism, father's 
low esteem for mother, parental antagonism, maternal resentment of role, 
paternal antagonism toward boy, paternal escapism, low demands, sub
normal maternal restrictiveness, absence of supervision" (pag. 94). 

„As the number of these negative factors increased, alcoholism rates 
progressively increased", concluderen zij op grond van hun gegevens, 
waaruit blijkt, dat jongens met 11 of meer negatieve factoren voor 100% 
alkoholist worden. De 17 factoren moeten natuurlijk gezien worden in het 
licht van de amerikaanse maatschappijstructuur en mogen niet zonder 
meer toepasbaar verklaard worden voor andere landen. In hun conclusie 
(pag. 152 e.v.) leggen de onderzoekers sterke nadruk op de gezinsachter-
gronden. De prae-alkoholist, zeggen zij, groeit op zonder een duidelijk 
specifiek voorbeeld van de mannelijke rol. Naarmate hij ouder wordt, blijkt 
het steeds moeilijker aan zijn tegelijk urgente behoeften aan afhankelijkheid 
en onafhankelijkheid te voldoen. De alkohol is voor mensen in een dergelijke 
situatie een gemakkelijk bereikbare uitweg. De ernstige gevolgen van het 
alkoholisme openbaren zich eerst op oudere leeftijd (middle age). Zij ver
volgen : „We believe that the confirmed alcoholic increases his intake of 
alcohol because intoxication satifies his dependency urges and obliterates 
reminders of his own inadequacies. We assume that his character is 
organized around a quest for dependency ; in alcohol he finds a permanent, 
easily available, and, at first, non-threatening method of satisfaction" 
(pag. 156). 

Het verlangen naar iets en het onvermogen dit te realiseren, is in deze 
gedachtengang essentieel. In § 6 van dit hoofdstuk hebben wij gezien, dat 

94 



54.6% van de gasten soms herhaalde malen heeft gepoogd, zich een thuis 
te verschaffen, zonder echter hierin te slagen. Van hen is thans 65.8% 
als alkoholist te beschouwen, tegenover 35.0% van de gasten, die nimmer 
een eigen gezinsverband heeft gekend. Dit past in het beeld, dat MCCORD 
c.s. ontwerpen van de alkoholist. Hij zakt af tot thuisloze. Ook FRANÇOIS 
beschouwt het alkoholisme als een etappe in het thuisloos-worden (pag. 
702) : „Si l'alcoolisme semble avoir conduit de nombreux individus au 
vagabondage ce n'est souvent qu'une illusion d'optique... L'alcoolisme est 
déjà la conséquence d'une inadaptation et non pas sa cause". 

Het alkoholisme in dit licht bezien, wettigt de verwachting, dat een af
zonderlijk beschouwen van de factor alkohol in het gezin van herkomst in 
relatie met thans bestaand alkoholisme, geen significant correlaat oplevert. 
Onze bevinding dat van de 76 gasten uit de gezinnen van herkomst, waar 
alkoholisme een rol vervulde (zie tabel 18), er thans 40 als alkoholist worden 
beschouwd en 36 niet, wijst in deze richting. 

De genezingskans van alkoholisme wordt algemeen als somber gewaar
deerd. Als alkoholisme als een symptoom wordt begrepen, is dit echter niet 
verwonderlijk. Dan is slechts resultaat te verwachten van psycho-therapie 
en socio-therapie, zo nodig medicamenteus ondersteund. Dit geldt a 
fortiori voor de alkoholist-thuisloze. De hiervoor noodzakelijke actieve 
persoonlijke inzet is echter bij de thuisloze als regel helaas niet te verwach
ten. 

Tenslotte citeren wij gaarne de verwachting, die de socioloog GADOUREK 
uitspreekt: „De doelmatige therapie dient zich niet tot symptoombestrij
ding te beperken. Anders riskeert men dat in plaats van het alkoholmis-
bruik andere indicatoren van sociale pathologie (zoals persoonlijkheids
stoornissen, zelfmoord, verschillende vormen van verslaving of wangedrag) 
in betekenis toenemen". 

§ 9. HUIDIGE PERIODE VAN THUISLOOS-ZIJN 

Onder thuisloos-zijn verstaan wij, zoals in de inleiding is uiteengezet, het 
zijn zonder leef- en werkmilieu. Dit houdt in een alleen zijn en een niet 
continu beschikken over voldoende middelen van bestaan. 

Volgens deze poging tot begripsomschrijving kan een thuisloze dus wel 
enige tijd arbeid verrichten tegen beloning, maar pas als dit het karakter 
krijgt van vrijwillig, geregeld en langdurig, achten wij een werk- of arbeids-
milieu aanwezig. Het hebben van een leefmilieu in welke vorm dan ook, 
is als regel hiervoor een vereiste en omgekeerd. 

Wij hebben de huidige periode van thuisloos-zijn geacht te zijn begonnen 
met een loslaten van een leef- en (of) werkmilieu, na hierin minstens drie 
jaar geregeld en vrijwillig te hebben vertoefd. Gasten, die vrijwillig langer 
dan drie jaar in een tehuis voor thuislozen verblijven, zijn volgens deze 
omschrijving geen thuislozen meer. 

De leeftijd van de gasten, waarop volgens deze begripsomschrijving de 
huidige periode van thuisloos-zijn is begonnen, vermelden wij in tabel 54. 
De gasten zijn hierbij verdeeld in jong en oud met als grens de leeftijd van 
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45 jaar. In deze tabel zijn de bevindingen van HORST opgenomen betref
fende het eerste contact met de thuislozensfeer. Dit valt bij ons onderzoek 
grotendeels samen met het begin van de huidige periode van thuisloos-zijn. 
Slechts bij enkele van de ouderen is deze huidige periode een recidive. 

TABEL 

jong 
oud 

totaal 

54. 

bij HORST 

LEEFTIJD BIJ HET BEGIN VAh 

onder 
20 уялт 

5 
-

5 
(2-3%) 

7% 

20-24 25-29 
jaar jaar 
40 8 
10 8 

50 16 
(22.7%) (7.3%) 

3 9 % 

DE HUIDIGE PERIODE VAN THUISLOOS-ZIJN 

30-39 
jaar 
35 
25 

60 
(27.3%) 

17% 

40-^9 50-64 boven 
jaar jaar 64 jaar 

4 -
41 30 14 

45 30 14 
(20.4%) (13.6%) (6.4%) 

2 1 % 16% 

to
taal 

92 
128 

220 
(100%) 
100% 

Wij zien in tabel 54 dat voor de beginleeftijd van de huidige periode van 
thuisloos-zijn duidelijke toppen worden gevonden bij de 20- tot en met 
24-jarigen (vooral bij de jongeren) en bij de 30- tot en met 49-jarigen. Dit 
komt overeen met de cijfers van HORST. 

In de oude onderzoekingen van TRAMER, BONHOEFFER en SCHUPPIUS 
worden voor de beginleeftijd van het gaan zwerven hoge percentages ver
meld voor de adolescentie : resp. 75 %, 45 % en 4 3 % van de door hen onder
zochten zijn hun zwervend leven tussen het 15e en 25e jaar begonnen. 

I n tegenstelling met deze oude duitse cijfers wordt in de nederlandse 
Uteratuur vermeld, dat de jongeren op jongere leeftijd thuisloos worden 
dan de ouderen. GOVAARS trekt hieruit de conclusie, dat de oudere met de 
maatschappij overhoop ligt en de jongere met zichzelf. Ook GREEVEN 
vermeldt deze verschuiving naar een jongere leeftijd. Onze bevindingen 
lijken hiermee in overeenstemming. 

Bij de gasten is de huidige periode van thuisloos-zijn in 2 5 % begonnen 
in de adolescentia. RÜMKE neemt als uiterste grenzen van deze periode het 
16e en het 25e levensjaar (pag. 64 e.V.). „De maatschappelijke adolescentie 
begint wanneer het ingroeien in de maatschappij begint". Verder zegt hij, 
dat het meest typische kenmerk van deze periode is, dat alles wat gedaan 
wordt, nog het karakter van voorlopigheid en van voorbereiding draagt ; 
vaste bindingen worden als regel niet gemaakt. Hij vervolgt : „De moeilijk
heden in de adolescentie kan men tot twee grote groepen herleiden. Het is 
in de eerste plaats mogelijk, dat er in de puberteit stoornissen waren, die 
nog niet overwonnen zijn. Wanneer de individuatie niet volkomen vol
trokken is, is het ingroeien in de maatschappij belemmerd. Is de jonge man 
in een protesthouding tegen de vader gefixeerd gebleven, dan is het moge
lijk, dat hij dit protest op alle zogenaamde vader-imago's overdraagt. Is 
hij te sterk aan de moeder gebonden, dan dreigt het vinden van de vrouwe-
lijke partner te mislukken. Hij blijft infantiel. Staat hij niet in protest 
tegen de oudere man, dan is hij wellicht te lijdzaam, te zeer gesteld op zijn 
goedkeuring. Hij heeft geen onbevangenheid en geen onafhankelijkheid. 
Hij blijft gebonden aan „betrekkingspersonen", zoals Künkel het noemt. 
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Soms kan hij met ouderen wel omgaan, maar niet met leeftijdgenoten. Een 
andere moeilijkheid ontstaat, wanneer de adolescentie te lang duurt. Dan 
kan hij de weg naar de vaste bindingen in huwelijk en werk niet vinden. 
Het blijft bij altijd opnieuw proberen" (pag. 67-68). 

Hoewel dit nog niet voldoende is onderzocht, menen wij wel aanwijzin
gen te hebben gevonden, dat conflicten met ouders en sterke gebondenheid 
aan ouders bij thuislozen veel zijn voorgekomen. KOUWER en BREMER 

hebben bij hun psychologisch onderzoek bij 14 gedetineerden in de R.W.I. 
(Rapport werkgroep penitentiaire behandeling enz.) anamnestisch ook 
deze aanwijzingen gevonden. Wij hebben gevonden, dat slechts bij 34% 
van de gasten de opvoeding uiterlijk ongestoord is verlopen (zie tabel 22). 
Bij vele thuislozen is het ingroeien in de maatschappij niet gelukt. Het lijkt 
aannemelijk, dat het niet volkomen voltrokken zijn van de individuatie, zo 
men wil een verlate puberteit, als oorzakelijke factor hierbij betrokken is. 
Ook de psycholoog ZELDENRUST heeft na zijn proefonderzoek bij 20 thuis
lozen gewezen op hun onvolgroeid zijn : „zij zijn op een zeer infantiel niveau 
blijven staan". Bij het in het kader van ons onderzoek verrichte psycholo
gisch onderzoek (hoofdstuk V) wordt dit bevestigd. 

Als bij deze zodanig gestructureerde mensen in deze leeftijdsfase zich een 
ingrijpende persoonlijke omstandigheid voordoet (GREEVEN spreekt van 
een beslissend keerpunt), kan deze niet gelukte ingroei in de maatschappij 
zich in thuisloosheid manifesteren. 

Bij 34.6% van de gasten is de huidige periode van thuisloos-zijn begon
nen in de Juventus, waarvoor RÜMKE ongeveer als grenzen neemt het 25e 
en 40e levensjaar. „Het hoofdkenmerk van de Juventus" - zegt hij (pag. 68) 
- „is juist het functionnerend zich ordenen in vaste bindingen. Deze vaste 
gebondenheid uit zich in huwelijk en beroep". Dit nu is juist datgene, wat 
thuislozen niet kunnen bereiken. Zowel de relaties met de vrouw als de 
relaties met het werk zijn problematisch. Het geringe percentage (7.3) dat 
tussen het 25e en 30e jaar in de thuislozensfeer verzeild raakt, zou kunnen 
wijzen op een verlate adolescentie, een steeds opnieuw proberen. Als zich 
dan een persoonlijke omstandigheid, die als ingrijpend wordt beleefd, 
voordoet, worden de zwakke contacten verbroken. Dit zou het hoge per
centage (27.3) kunnen verklaren, dat tussen het 30e en 40e jaar tot thuis
loze verwordt, soms na eerst in de drank een uitlaatklep gezocht te hebben 
voor het gevoel van machteloosheid, later van apathie (zie tabel 56). 

Als deze vaste gebondenheid in huwelijk en beroep is bereikt en gecon
solideerd, is het eigenlijk nauwelijks meer mogelijk thuisloze te worden, 
daar hiervan juist een kenmerk is het onvermogen om deze bindingen te 
leggen en te behouden. Het is te verwachten, dat degenen, die in de virilitas 
of daarna thuisloos zijn geworden óf recidivisten ten deze zijn óf dat hun 
ontwikkeling geen gelijke tred heeft gehouden met hun biologische leeftijd 
en zij tot dan in een min of meer beschuttend milieu hebben geleefd óf er is 
sprake van pathologie. 

Wij vinden bij 40.4% van de gasten, dat hun huidige periode van thuis
loos-zijn is begonnen na het 39e jaar. Dit betekent, dat zij allen reeds vóór 
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1940 in het arbeidsproces waren opgenomen. De huidige periode van 
thuisloos-zijn is bij 29 gasten begonnen vóór 1940, bij 7 gasten tussen 1940 
en 1945 en bij 184 gasten na 1945, waarvan bij 97 gasten vóór 1955. Voor 
de andere 87 gasten is deze periode begonnen : in 1955 bij 14 gasten, in 1956 
bij 18 gasten, in 1957 bij 14 gasten, in 1958 bij 12 gasten, in 1959 bij 21 
gasten en in 1960 bij 8 gasten. Van deze 87 gasten, waarvan de huidige 
periode is begonnen in ruim de laatste vijf jaren voor het onderzoek, be
horen er 48 tot de jongere en 39 tot de oudere groep. 

Naast de vele overeenstemmingen in de ontstaanswijze, zijn deze ge
gevens in volkomen tegenstelling met hetgeen bij de franse thuislozen is 
gevonden. Bij de meermalen door ons geciteerde statistiek van de parij se 
politie (FRANÇOIS) is gebleken, dat slechts 3 % langer dan vijfjaar clochard 
is, teruggerekend vanaf het jaar van onderzoek. In tabel 55 vermelden wij 
de overeenkomstige percentages van dit franse en van ons onderzoek. 

TABEL 5 5 . DUUR VAN HET HUIDIGE THUISLOOS-ZIJN IN PROCENTEN 

gasten bij FRANÇOIS 

korter dan 1 jaar 13 63 
langer dan 1 jaar 26 34 
langer dan 5 jaar 61 3 

totaal 100 100 

Uit tabel 55 blijkt duidelijk, dat de uitingsvorm van thuisloos-zijn in 
Nederland en Frankrijk verschillend is. Clochards zoals in Frankrijk komen 
in Nederland practisch niet voor en worden hier ook niet getolereerd. 

In § 4 van dit hoofdstuk hebben wij vermeld, dat 46 gasten reeds vóór 
1940 thuisloos waren, waarvan 29 blijvend tot het jaar van onderzoek. 
Hieruit kunnen wij concluderen, dat van de 89 (40.4%) gasten, waarvan 
de huidige periode van thuisloos-zijn is begonnen na hun 39e jaar, er 17 
recidivisten zijn ten deze. Zij zijn na een aanvankelijk weer schijnbaar ge
ordend leven, dat verstoord werd door een ingrijpende omstandigheid, 
teruggevallen in hun vroegere status. De ingrijpende omstandigheid, die 
direct aan het thuisloos-worden van deze 89 gasten vooraf ging, betrof in 
41 gevallen een feitelijkheid in het leefmilieu (dood ouders of echtgenote, 
huwelijksmoeilijkheden of conflicten; zie tabel 56), pathologie was in 6 
gevallen de feitelijkheid en in 17 gevallen ouderdomskwalen. In 15 gevallen 
vervulde een maatschappelijke omstandigheid mede een rol. Gezien het 
door ons gevondene over de jeugdsituatie, de relatie met de vrouw en met 
het werkmilieu, was in geen geval sprake van een normale ontwikkeling 
in de zin van RÜMKE : een vaste gebondenheid in huwelijk en beroep is niet 
bereikt. Casuïstiek om dit te illustreren menen wij achterwege te kunnen 
laten, daar wij een niet-representatieve populatie thuislozen bespreken, 
gesplitst op kenmerken. 

Het is een hachelijk iets, om uit de totaliteit die een mens is, levend in 
wisselwerking met zijn omgeving, een of twee elementen te lichten, die 
verantwoordelijk zouden zijn voor het verstoren van een (labiel) evenwicht. 
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met thuisloos-worden als gevolg. Bij het bestuderen van alle gegevens 
konden wij een persoonlijke omstandigheid aanwijzen, waarop het thuis
loos-worden direct is gevolgd. Hiernaast vervulde soms een maatschappe
lijke omstandigheid mede een rol. Het zou onjuist zijn, hier van oorzaken 
te spreken. Het zijn hoogstens directe aanleidingen, soms misschien zelfs 
niet de werkelijke aanleiding, voor het thuisloos-worden, terwijl daarnaast 
zeker meermalen ook nog andere omstandigheden een rol hebben vervuld. 
Het vermelde in tabel 56 heeft derhalve een zeer betrekkelijke waarde. 

TABEL 5 6 . PERSOONLIJKE EN MAATSCHAPPELIJKE OMSTANDIGHEDEN, DIRECT VOOR
AFGAAND AAN HET HUIDIGE THUISLOOS-WORDEN BIJ DE GASTEN, GESPLITST IN DE 

LEEFTIJDSGROEPEN, WAAROP DEZE GEBEURTENISSEN PLAATS VONDEN 

persoonlijke omstandigheden 

ouderdom. 
lichamelijke ziekten of afwijkingen 
psychische ziekten of afwijkingen 
einde (voogdij-) opvoeding 
dood ouder(s) 
dood vrouw 
huwelijksmoeilijkheden 
conflicten leefmilieu 
conflicten werkmilieu 
drankzucht 
justitiecontact 
andere of onbekend 

totaal 

maatschappelijke omstandigheden 

geen 
oorlog 
ontslag militaire dienst 
economische crisis 
overheidsmaatregelen 
pensioenering 
andere 

totaal 

< 2 5 

_ 
1 
8 

11 
4 

2 
16 
7 
2 
2 
2 

55 

38 
5 
8 
1 
3 

-

55 

25-39 

-
1 
8 

5 
1 

20 
14 
3 

14 
5 
5 

76 

56 
9 
6 
1 
4 

-

76 

> 3 9 
17 
4 
2 

3 
8 

21 
9 
2 

12 
3 
8 

89 

74 
3 
1 
1 
4 
4 
2 

89 

totaal 

17 
6 

18 
11 
12 
9 

43 
39 
12 
28 
10 
15 

220 

168 
17 
15 
3 

11 
4 
2 

220 

Onder de 11 gasten, waarbij een overheidsmaatregel een begeleidende rol 
kan hebben vervuld, bevinden zich 3 indisch gerepatrieerden. 

Hoewel de gegevens van tabel 56 slechts een betrekkelijke waarde heb
ben, kunnen wij hieruit toch opmaken, dat de ingrijpende persoonlijke 
omstandigheid binnen de drie onderscheiden leeftijdsgroepen, waarin de 
huidige periode van thuisloos-zijn begon, resp. in 60%, 5 3 % en 46% zich 
voordeed in het leefmilieu van de gasten; bij de laatste groep vervullen, 
zoals gezegd, de ouderdomsgevolgen mede een rol. Hieruit kunnen wij niet 
concluderen maar wel de indruk krijgen, dat een verstoring van een wankel 
evenwicht in het leefmilieu, waarin de besteding van de vrije tijd is opge
nomen (zie inleiding), de belangrijkste directe aanleiding is voor het thuis-
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loos-worden bij mensen, die door welk oorzakencomplex dan ook, het 
functionerend zich ordenen in vaste bindingen niet hebben kunnen reali
seren. Als een belangrijke factor binnen dit oorzakencomplex hebben wij 
in § 2 van dit hoofdstuk een stress-situatie in het gezin van herkomst ver
meld. 

Schijnbaar in tegenspraak hiermee is, wat VEXLIARD (pag. 96) opmerkt 
over de oorzaken van het huidige zwerven in Frankrijk, welke hij in 
vier rubrieken onderbrengt: 1. gevallen, waarin sociale druk overheerst 
(pressions sociales, later spreekt hij van conditions sociales), 2. gevallen, 
waarin individuele problemen en conflicten overheersen, 3. psychopatho
logische gevallen, 4. gevallen, verbonden met delinquentie. 

Over de eerste rubriek zegt VEXLIARD, dat deze gevallen relatief het 
meest talrijk zijn. Voorts zegt hij, dat deze clochards dikwijls tot op gevor
derde leeftijd een normaal bestaan hebben geleid en dat de oorzaken van 
hun zwerven zijn gelegen in hun beroep, in economische onzelfstandigheid, 
in hun lichamelijke toestand en hun leeftijd, in de consequenties van juri
dische beslissingen en in politieke uitsluiting. Wij menen echter, dat thans 
in Nederland thuislozen in deze zin, dus mensen, die uitsluitend door exo
gene oorzaken thuisloze zijn geworden, hoegenaamd niet voorkomen. 

Ook Huss, die individuele en collectieve oorzaken van het zwerven on
derscheidt, meent, dat de sociale oorzaken met een collectief karakter 
slechts in schijn een belangrijke plaats innemen. In werkelijkheid worden 
alleen die personen erdoor getroffen, wier productiviteit reeds voor deze 
gebeurtenissen marginaal was (pag. 721 ). Wij delen deze mening van Huss. 
Daarom hebben wij van een ingrijpende omstandigheid gesproken. Welke 
omstandigheid men dan aanwijst, is meermalen geheel arbitrair. Ook 
VEXLIARD relativeert zijn bovengenoemde mening blijkens een vraag op 
pag. 145: „Quels sont les individus qui cèdent plus facilement que d'autres 
aux pressions extérieures et ne savent pas y résister?" 

In verband met de huidige periode van thuisloos-zijn geven wij in tabel 57 
de relatie weer tussen de leeftijd van de gasten, waarop de huidige periode 
van thuisloos-zijn is begonnen, de leeftijd, waarop het eerste vervolgde 
delict is gepleegd en de leeftijd bij de eerste plaatsing in de R.W.I. 

Uit tabel 57 is te berekenen, dat bij 105 gasten het eerste vervolgde delict 
gepleegd was vóór de huidige periode van thuisloos-zijn, bij 88 gasten werd 
dit in dezelfde leeftijdsperiode gepleegd en door 8 gasten werd het eerste 
delict gepleegd nadat de huidige periode van thuisloos-zijn begonnen was. 

De eerste plaatsing in de R.W.I. is bij 14 gasten geschied vóór de huidige 
periode van thuisloos-zijn: dit zijn recidivisten, bij 31 gasten in dezelfde 
leeftijdsperiode en bij 11 gasten na het begin van de huidige periode van 
thuisloos-zijn. 

Wij zien, dat het eerste justitiecontact als regel plaats heeft vóór het 
thuisloos-zijn. Via de reclassering zou hier wellicht een mogelijkheid bestaan 
voor praeventieve activiteiten. 

Van de 36 gasten, waarvan de huidige periode van thuisloos-zijn is be-
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TABEL 5 7 . LEEFTIJD VAN HET HUIDIGE THUISLOOS-WORDEN IN RELATIE 

MET DE LEEFTIJD BIJ DE EERSTE VEROORDELING EN DE LEEFTIJD 

BIJ DE EERSTE PLAATSING IN DE R.W.I. 

leeftijd Ie 

onder 25 
25-29 
30-39 
boven 39 
blanco str 

totaal 

leeftijd Ie 

onder 25 
25-29 
30-39 
boven 39 
geen plaat 

totaal 

veroordeling 

aflijst 

pi. R.W.I. 

•sing 

onder 25 

43 
4 
3 
-
5 

55 

7 
3 
1 
-

44 

55 

25-29 

10 
4 
-
-
2 

16 

_ 
2 
2 
2 

10 

16 

30-39 

23 
10 
22 

1 
4 

60 

1 
2 
θ 
3 

46 

60 

boven 39 

39 
12 
11 
19 
8 

89 

2 
3 
6 

14 
64 

89 

totaal 

115 
30 
36 
20 
19 

220 

10 
10 
17 
19 

164 

220 

gönnen vóór 1945, hebben er 23 (63.9%) meer dan zeven veroordelingen 
ondergaan, terwijl dit er 44 (23.1%) zijn van de 184 gasten, waarvan de 
huidige periode na 1944 is begonnen. Hoewel de eerstgenoemden gemiddeld 
ouder zijn en dus meer kans hebben gehad op veroordelingen dan de laatst
genoemden, heeft het toch wel de schijn, dat een zekere criminogene wer
king aan het thuisloos-zijn niet kan worden ontzegd. Het grote aantal in 
§ 7 vermelde geconstateerde wetsovertredingen van de gasten moet echter 
niet primair gezien worden als gevolg van hun thuisloos-zijn, maar het een 
zowel als het ander is als een uiting van onaangepastheid te beschouwen. 

„Het is een tegenwoordig steeds meer veld winnend inzicht, dat de mens 
niet mag gezien worden in zijn eenzaamheid, maar in het geheel van de 
menselijke verhoudingen, waarin hij staat" (pag. 138). Met deze zin begint 
Ds. GREEVEN in zijn reeds eerder door ons geciteerd artikel een beschou
wing over de maatschappelijke achtergronden, waartegen de bedelarij en 
landloperij van de laatste eeuw gezien moeten worden. Rond 1870 breekt 
in Nederland een nieuw tijdperk aan, dat van het moderne kapitalisme. 
Met Bouman beschouwt hij als belangrijke gevolgen hiervan de trek van 
de plattelandsbevolking naar de grote steden en het economisch rationalis
me, wat een verzakelijking inhoudt, later gevolgd door een stabilisatie, 
waarbij bepaalde verhoudingen in de sociale wetgeving zijn vastgelegd. 
GREEVEN vervolgt: „Dit alles geeft aan de volwaardige arbeiders meer 
levenszekerheid. Voor de onvolwaardige is het eenvoudig fataal... Gevolg 
is, dat de onvolwaardige steeds meer en steeds vroeger buiten het maat
schappelijk leven komt te staan". Hij besluit met: „Was het vroeger de 
„arme", nu is het de „onvolwaardige", die in steeds toenemende mate de 
R.W.I. komt bevolken en die ons oproept tot bezinning over de vraag, hoe 
met hem te handelen". 

Hoewel ook het door ons gevondene de indruk kan wekken, dat thuis-
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loosheid (evenals de eerste plaatsing in de R.W.I.) bij de jongeren op 
een jongere leeftijd begint dan bij de ouderen, beschouwen wij dit niet als 
een vaststaand feit, mede gezien de resultaten van andere door ons geci
teerde onderzoekers. Dat de verschijningsvorm van de onmaatschappe
lijkheid verandert onder invloed van een veranderend maatschappijbeeld, 
hebben wij in het historisch overzicht reeds opgemerkt. Dat hierdoor ook 
de uitingsvorm van thuisloos-zijn verandert, is vanzelfsprekend. Of ook 
de thuisloze mens is veranderd (in conflict met de maatschappij - in con
flict met zichzelf, arme - onvolwaardige)? Wij zullen in hoofdstuk VII 
nagaan of binnen ons onderzoek hiervoor aanwijzingen zijn te vinden. 

§ 10. OPNEMINGSGEGEVENS VAN HET TEHUIS 

Het tehuis voor thuislozenzorg, waarin dit onderzoek heeft plaats gehad, is 
op 23 mei 1953 geopend. De opnemingscapaciteit is in de loop der jaren ver
groot van 36 in het begin tot ongeveer 100 tijdens de onderzoekperiode. 

Het aantal malen, dat de in ons onderzoek betrokken 220 gasten en 31 
permanente gasten in de periode 1953 tot 1 augustus 1960 in dit huis zijn 
opgenomen, is in tabel 58 weergegeven. 

TABEL 5 8 . AANTAL OPNEMINGEN IN DIT TEHUIS VAN DE GASTEN 

TUSSEN 1 9 5 3 EN 1 AUGUSTUS 1 9 6 0 

aantal opnemingen 

1 2 3 4 5 6 7 θ 9 of meer totaal 
aantal gasten 72 42 31 24 16 7 9 6 13 220 
aantal perm, gasten 2 3 5 2 - 1 - - - - 31 

Opnemingen in de onderzoekperiode 

Hieronder verstaan wij het aantal opnemingen in dit huis van de 220 onder
zochte gasten tussen 1 juni 1959 en 1 augustus 1960. Van deze 220 gasten 
waren er op 1 juni 1959 echter 23 in het huis aanwezig, waarvan er 4 reeds 
in 1958 waren opgenomen. Deze 4 zijn wegens hun reeds lange verblijfsduur 
in het huis, door ons niet als opgenomen in de onderzoekperiode geteld. 
Van de overige 19 in de eerste maanden van 1959 opgenomen gasten is dit 
verblijf beschouwd als per 1 juni 1959 te zijn ingegaan. 

Gedurende de onderzoekperiode zijn de 220 gasten in totaal 310 maal 
opgenomen in dit huis. Hoe deze opnemingen verspreid zijn over de diverse 
maanden wordt in tabel 59 weergegeven. 

TABEL 5 9 . AANTAL OPNEMINGEN IN DIT TEHUIS VAN DE GASTEN IN ELKE ONDERZOEK· 

MAAND 

juni 
50 

jan. 
27 

juli 
26 

febr. 
26 

aug. 
16 

mrt. 
21 

1959 

sept. 
22 

1960 
apr. 
25 

okt. 
15 

mei 
14 

nov. 
21 

juni 
20 

dec. 
17 

juli 
10 

totaal over 
deze perioden 

310 
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In de 50 opnemingen in juni zijn dus ook besloten de 19 opnemingen, die 
zijn beschouwd als per 1 juni te hebben plaats gehad ; blijkens tabel 59 zijn 
er vanaf 1 juni dus reëel 148 opnemingen in 1959. In het jaarverslag 1959 
van het huis worden over de periode 1 jum-31 december 1959 154 op
nemingen vermeld. Als er bij de resterende 6 opnemingen geen heropnemin
gen zijn geweest, hebben wij in deze periode dus 6 gasten niet in het onder
zoek kunnen betrekken; allen wegens te korte opnemingsduur. In het 
jaarverslag 1960 is het aantal opnemingen niet per maand uitgesplitst. 

Gedurende de eerste opneming in het huis in de onderzoekperiode is de 
gast onderzocht. De data van eventuele vroegere en latere opnemingen 
hebben wij via de administratie van het huis gekregen. 

TABEL 60. AANTAL OPNEMINGEN IN DIT TEHUIS PER GAST IN DE ONDERZOEKPERIODE 

aantal opnemingen 1 2 3 4 5 
aantal gasten 157 45 11 5 2 
totaal opnemingen 157 90 33 20 10 

totaal 
220 
310 

Uit tabel 60 blijkt, dat 157 (71.4%) gasten gedurende de 14 onderzoek-
maanden slechts een maal in dit tehuis zijn opgenomen. Voor 88 van de 
220 gasten was hun opneming de eerste kennismaking met dit huis ; 16 van 
hen zijn tijdens de onderzoekperiode nog een of meer malen opgenomen. 

Bij het merendeel van de gasten heeft de opneming plaats gehad op eigen 
verzoek en 26 (11.8%) gasten zijn geplaatst op verzoek van derden en wel 
van een gemeente 7, van een reclasseringsvereniging 7, van justitie 6, van 
de politie 2, van een ziekenhuis 2, van een andere thuislozeninrichting en 
van een geestelijke ieder 1 gast. 

Het jaarverslag 1960 van de Stichting voor de Thuislozenzorg vermeldt, 
dat slechts 4 .5% van alle opgenomenen geplaatst is door instanties. Moge
lijk worden niet alle verzoeken van derden als plaatsingen door instanties 
beschouwd of als zodanig aangegeven. 

Gemiddelde verblijfsduur 
Om afwijkingen van een gemiddelde verblijfsduur te kunnen aangeven 
hebben wij een tijdseenheid moeten invoeren als uitdrukkingsvorm van 
het verblijf in het huis. Daar wij niet hebben gestreefd naar een exacte 
weergeving van de tijdsduur, hebben wij niet de verpleegdag maar de ge
makkelijker hanteerbare halve maand als tijdseenheid gekozen. Hieronder 
verstaan wij een verblijfsduur van minimaal twee en maximaal vijftien 
dagen. Deze tijdseenheid geeft een voldoende globaal inzicht, ook om ver
gelijkingen mogelijk te maken. 

De 220 gasten hebben tijdens de 310 opnemingen 1570 halve maanden 
in het huis doorgebracht. In tabel 61 geven wij van dit totaal de spreiding 
over de onderzoekmaanden. 

In tabel 61 is te zien, dat het aantal gasten in dit tehuis in de vier seizoenen 
weinig verschillen vertoont ; er is een aanduiding van een top te zien in de 
wintermaanden en een geringe daling in het voorjaar. 
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TABEL 61 VERBLIJFSDUUR IN HALVE MAANDEN IN DIT TEHUIS VAN 
DE GASTEN IN ELKE ONDERZOEKMAAND 

jum 
89 

jan. 
121 

juli 
107 

febr. 
129 

aug 
102 

mrt 
130 

1959 

sept 
109 

1960 

apr. 
122 

okt. 
106 

mei 
117 

nov. 
107 

jum 
115 

dec. 
I l l 

juli 
105 

totaal over 
deze perioden 

1570 

Voor de berekening van de gemiddelde verblijfsduur zullen wij alleen 
de opnemingen van die gasten gebruiken, waarvan aankomst en vertrek 
binnen de onderzoekpenode vallen. Dit zijn 242 opnemingen met een ver
blijfsduur van 1008 halve maanden Gemiddelde verblijfsduur is dus 4.16 
halve maanden. 

Uit de jaarverslagen van het huis kunnen wij opmaken, dat de gemiddel
de verblijfsduur van de in het verslagjaar vertrokken gasten, die een jaar 
of korter waren opgenomen, telken jare ongeveer 2 5 maanden is. 

Voor elke gast hebben wij berekend of zijn gemiddelde opnemingsduur 
korter dan, langer dan of ongeveer gelijk is aan het gemiddelde en de uit
komsten gegroepeerd in tabel 62 Bij 13 gasten was dit niet vast te stellen, 
omdat hun verblijfsduur tussen de datum van opneming en de afsluiting 
van het onderzoek te kort was en geen eerdere opneming in de onderzoek-
periode had plaats gehad. 

TABEL 6 2 . AFWIJKINGEN VAN DE GEMIDDELDE VERBLIJFSDUUR VAN 4 16 HALVE 
MAANDEN 

aantal gasten 

verblijfsduur langer dan het gemiddelde 64 
verblijfsduur korter dan het gemiddelde 122 
verblijfsduur ongeveer gelijk aan het gemiddelde 21 
verblijfsduur met te berekenen 13 

totaal 220 

Bij de door de Stichting voor de Thuislozenzorg bijgehouden centrale 
registratie waren van de 220 gasten er 198 reeds bekend voor hun opneming 
in dit huis gedurende de onderzoekpenode. Het is mogelijk, dat de 22 aldaar 
onbekende gasten tot hun opneming in dit huis nooit in een thuislozen-
inrichting zijn geweest; het is evenzeer mogelijk, dat hun eventuele op
neming niet centraal is geregistreerd. Van de aldaar bekenden hebben wij 
genoteerd of hun opneming in de tehuizen als regel langer of korter duurde 
dan twee maanden, dan wel zeer wisselend van duur was. In tabel 63 geven 
wij deze gegevens weer in relatie met de afwijkingen van de gemiddelde 
verblijfsduur in dit tehuis. 

Van de 64 langer verblijvenden in het tehuis verblijft 48.4% in alle te
huizen langer en 9.3 % korter. Van de 122 korter verblijvenden is bij 54.1 % 
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TABEL 6 3 . AFWIJKINGEN VAN DE GEMIDDELDE VERBLIJFSDUUR BIJ DE CENTRALE 

REGISTRATIE EN IN DIT TEHUIS 

tehuis 

langer 
korter 
ong. gelijk 
niet te berek. 

totaal 

langer 

31 
17 
6 
3 

57 

centrale registratie 
korter 

6 
66 

7 
5 

84 

wisselend 

17 
30 

7 
3 

57 

onbekend 

10 
9 
1 
2 

22 

totaal 

64 
122 
21 
13 

220 

de gemiddelde opnemingsduur in alle tehuizen korter en bij 13.8% langer 
dan twee maanden. In grote lijnen wijkt de opnemingsduur in de onderzoek-
periode niet af van het beeld dat dezelfde gasten landelijk tonen. Dit ver
band is statistisch significant (p < 0.001). De in dit tehuis langer verblij
venden vertoeven voor het merendeel niet korter dan twee maanden in de 
andere nederlandse tehuizen en omgekeerd. 

Vertrek 

Het merendeel (161) van de gasten heeft het huis zonder een duidelijk toe
komstperspectief weer verlaten. Bij 15 gasten is bemiddeld voor - door
gaans tijdelijk - werk; slechts 2 gasten hebben een positie in de vrije maat
schappij bereikt. Overleden zijn 3 gasten, 1 gast moest wegens een delirium 
in een psychiatrische inrichting geplaatst worden, 1 gast werd in een sana
torium opgenomen en 1 gast werd opgehaald door de justitie om een lang
durige gevangenisstraf te ondergaan. Niet vertrokken in de onderzoek-
periode zijn 36 gasten. 

Van de 31 permanente gasten zijn er in de onderzoekperiode 2 overleden, 
2 zijn in een verpleeghuis opgenomen en 1 is vertrokken zonder perspec
tief. 

§ 1 1 . SOMATO-PSYCHISCH ONDERZOEK 

Bij de anamnese in engere zin hebben wij onderscheiden : 
a. Een doorgemaakte ernstige lichamelijke of psychische ziekte, operatie 

of ongeval, met of zonder restverschijnselen genezen. Het doorgemaakt 
hebben van acute infectieziekten, gonorrhoea, cystitis, ingewands
breuken, otitis, tonsillectomie, appendectomie, eenvoudige botfracturen 
e.d. is hierbij in navolging van MERTENS (1947, pag. 84) als niet ernstig 
beschouwd en derhalve buiten beschouwing gelaten. 

b. Opnemingen in een ziekenhuis voor somatische aandoeningen; alleen 
echter als deze langer duurden dan zes maanden. De korter durende op
nemingen zijn voldoende onder a. begrepen. 
Opnemingen in een psychiatrisch ziekenhuis, uitgezonderd opnemingen 
voor het ondergaan van een alkohol-ontwenningskuur, die bij het alko-
hohsme worden vermeld, 

с Huidige klachten op somatisch of psychisch terrein liggend. Voor de 
somatische klachten hebben wij de tractus-anamnese gevolgd. Klachten 
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in de zin van depressief, onrustig, nerveus, gejaagd, gespannen hebben 
wij als psychische klachten genoteerd. 

Van de 220 gasten hebben er 106 een of meer ernstige ziekten doorge
maakt; 60 van hen hebben hiervan nog restverschijnselen. In 19 gevallen 
hebben wij geen inlichtingen van elders kunnen verkrijgen. Bij 100 gasten 
hebben wij de opgegeven ziektegeschiedenis kunnen verifiëren ; in 13 van 
deze bleken geen ernstige ziekten vermeld te zijn. 

Voor langer dan zes maanden durende verpleging zijn 5 gasten in een 
ziekenhuis, 6 in een sanatorium voor tuberculoselijders en 3 in een ortho
pedische kliniek opgenomen geweest. In een psychiatrisch ziekenhuis zijn 
17 gasten opgenomen geweest. Somatische klachten hadden 95 gasten, 
psychische klachten hadden 55 gasten. 

Van de 31 permanente gasten hebben er 20 een of meer ernstige ziekten 
doorgemaakt ; van hen hebben er 18 nog restverschijnselen. In 17 gevallen 
hebben wij de ziektegeschiedenis kunnen verifiëren (1 niet ernstig) en in 
4 gevallen is ons dit niet gelukt. 

Langer dan zes maanden durende verpleging in een somatisch ziekenhuis 
was bij de permanente gasten niet gebeurd. In een psychiatrisch ziekenhuis 
zijn 2 permanente gasten opgenomen geweest. Somatische klachten hadden 
22 permanente gasten en slechts 1 had psychische klachten. 

Somatische status praesens 
Als „afwijking" hebben wij genoteerd iedere aandoening, waarvoor een 
deskundige behandeling gewenst was c.q. die reeds in behandeling was dan 
wel als een handicap moest worden beschouwd. 

In tabel 64 hebben wij de gasten en de permanente gasten gerubriceerd 
in zes groepen naar de gevonden voornaamste somatische afwijking. 

TABEL 6 4 . SOMATISCHE AFWIJKINGEN 

op intern terrein 
op neurologisch terrein 
op orthopedisch terrein 
op dermato-venereologisch terrein 
op het terrein der zintuigen 
mengvormen 
geen ernstige afwijkingen 

gasten 

411 
7 
9 
2 
6 

13 

(35.5%) 

142 (64.5%) 

perm, gasten 

81 
3 
2 

1 
7 

(67.8%) 

10 (32.2%) 

totaal 220 (100.0%) 31 (100.0%) 

In tabel 65 vermelden wij de eventueel bestaande somatische afwijkingen 
bij de gasten in relatie met twee anamnestische gegevens. 

Uit tabel 65 blijkt, dat van de 78 gasten met lichamelijke afwijkingen er 15 
niet eerder een ernstige ziekte hebben doorgemaakt, terwijl bij 15 gasten 
zonder klachten een lichamelijk lijden kon worden vastgesteld. Van de 
142 gasten zonder somatische afwijkingen hebben er 43 een ernstige ziekte 
doorgemaakt. 
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TABEL 6 5 . SOMATISCHE AFWIJKINGEN IN RELATIE MET DOORGEMAAKTE 
ZIEKTEN EN HUIDIGE KLACHTEN 

geen doorgemaakte ziekten 
een of meer doorgem. ziekten 

totaal 

geen somatische klachten 
wel somatische klachten 

totaal 

somatische 

geen 
99 
43 

142 

110 
32 

142 

afwijkingen 

wel 
15 
63 

78 

15 
63 

78 

totaal 
114 
106 

220 

125 
95 

220 

Enkele gevonden afwijkingen: 
Bij 10 gasten is een ulcus pepticum lijden vastgesteld. Bij dezen konden de 
klachten worden toegeschreven aan een ondergane maagresectie of werd 
bij nader röntgenologisch onderzoek een bestaand ulcus gevonden. Een van 
hen is geopereerd voor een maagperforatie. Na de operatie betuigde hij zijn 
spijt over zijn volkomen mislukt leven, dat hij niet meer wenste voort te 
zetten. Regelmatig trok hij de infusen en slangen uit. Hij is in het zieken
huis gesuccombeerd met als directe aanleiding een hevige pneumonie. 

Bij 19 gasten vermeldde de anamnese, hetzij een ondergane maagoperatie, 
hetzij doorgemaakte maagkuren, zonder dat zij op het moment van onder
zoek klachten of lichamelijke afwijkingen hadden. Vage maagklachten in 
de zin van pyrosis en pijn in de maagstreek kwamen veel voor. De huisarts 
behandelde deze met antacida, soms met diëet-richtlijnen. Dit gaf een goed 
resultaat, zodat nader specialistisch onderzoek achterwege kon blijven. 
Als in de anamnese geen maagresecties of -kuren voorkwamen, hebben wij 
deze vage klachten gerubriceerd als klachten zonder ernstige afwijkingen. 

Een hart-vaatlijden hebben wij bij 21 gasten vastgesteld. Twee van hen 
zijn gedurende de onderzoekperiode overleden. Een luetische genese had 
het vaatlijden bij 3 gasten. Bij 13 gasten vonden wij een hypertensie 
(diastolische druk boven 105 mm kwik). Een van hen had tevens een houten 
prothese, sinds hij op jeugdige leeftijd een exarticulatie in het rechter knie
gewricht had ondergaan. Hij is stil vertrokken uit het tehuis en 5 dagen 
later vond de politie elders in Nederland zijn lijk in een beek. Of hier een 
ongeluk of een zelfmoord had plaats gevonden, was niet uit te maken. 

Een bestaand longlijden vonden wij bij 16 gasten, waarbij 4 maal asthma 
bronchiale en 2 maal een opflikkering van longtuberculose. Van deze laat-
sten is 1 gast in een sanatorium opgenomen, de andere is stil vertrokken 
(„met de noorderzon"). 

Bij 2 als sexuele psychopathen bekend staande gasten is vroeger een 
therapeutische castratie toegepast. Zij vertoonden thans tekenen van 
feminisatie. 

Bij het systematisch uitgevoerde urine-onderzoek op eiwit en suiker 
vonden wij 2 maal een albuminurie. Verder onderzoek werd door deze 2 
gasten geweigerd. Glucosurie werd 1 maal gevonden. De bij deze gast door 
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een internist vastgestelde diabetes werd poliklinisch gereguleerd met een 
oraal antidiabeticum. 

Bij de afwijkingen op neurologisch terrein vonden wij 4 maal een electro-
encephalografisch bevestigde epilepsie. Rest verschijnselen na een doorge
maakte poliomyelitis vonden wij bij 5 gasten. Uitvalsverschijnselen ten 
gevolge van een thrombo-embolisch proces in cerebro werden bij 2 gasten 
gevonden. 

Bij de afwijkingen op dermato-venereologisch terrein vonden wij bij 3 
gasten een bestaande psoriasis, 1 gast leed aan de zelden voorkomende 
ziekte van Darier (dyskeratosis follicularis) en bij 1 gast is een luetisch 
primair affect geconstateerd, hetgeen adequaat is behandeld. Een syste
matisch onderzoek via serologische reacties naar het voorkomen van lues 
hebben wij niet verricht. Slechts 3 gasten hebben verteld, dat zij eens een 
luetische infectie hebben doorgemaakt. In werkelijkheid is dit aantal onge
twijfeld hoger; een luetisch vaatlijden is immers bij 3 gasten vastgesteld, 
terwijl bij hen anamnestisch geen luetische infectie werd aangegeven. 

Bij 21 (67.8%) van de 31 permanente gasten hebben wij lichamelijke af
wijkingen gevonden. Dit is dus twee maal zo vaak als bij de gasten. Deze 
permanente gasten zijn ouder en hun lichamelijk lijden zou juist een van de 
redenen kunnen zijn van hun langdurend verblijf in één tehuis. 

Bij hen vonden wij 5 maal een maaglijden. Een van hen is gestorven aan 
een cardia-carcinoom. 

Een hart-vaatlijden hadden 7 permanente gasten, waaronder 1 met peri
carditis tuberculosa en 1 met ernstige arteriosclerosis ; deze laatste waren 
beide benen geamputeerd; ook hij is in de onderzoekperiode overleden. 

Een longlijden vonden wij bij 3 permanente gasten, waaronder 1 met 
asthma. 

Verder leden 2 permanente gasten aan epilepsie, 1 aan de ziekte van 
Parkinson, 1 is ernstig misvormd door een extra-pyramidaal lijden, 1 leed 
aan coxitis tuberculosa en 1 aan rheumatoide arthritis van alle gewrichten. 

Wij hebben dus - als wij de permanente gasten buiten beschouwing laten -
bij 35.5% van de gasten lichamelijke afwijkingen vastgesteld. Een aantal 
anderen hadden wel somatische klachten en/of vroeger een lichamelijk 
lijden doorgemaakt. 

Bij de onderzoekingen in het begin van deze eeuw is gevonden, dat in die 
tijd vele thuislozen ook lichamelijke afwijkingen hadden (zie hoofdstuk II). 

In het rapport betreffende Volkslogementen (1951) is vermeld, dat bij 
26.5% van de haagse logementsgasten lichamelijke afwijkingen bestaan. 

FRANÇOIS citeert een meermalen ook door ons aangehaalde statistiek 
van de parij se politie (1954). Onder de clochards op de openbare weg lijdt 
- volgens deze politie! - 87% niet aan enige ziekte, 13% aan lichte ziekten 
en 0% aan ernstige ziekten. Trotot en Giabicani (geciteerd door VEXLIARD, 

pag. 219) vinden bij 34% van de onderzochte „vagabonds de moins de 
35 ans" lichamelijke onvolwaardigheid (diminués physiques), bij de helft 
veroorzaakt door ziekte, bij de andere helft door een gebrek of door een 
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„affection nerveuse". Bij de 100 door hem onderzochte thuislozen vindt 
HORST: minder-valide of misvormd 3, ziek 6, lichte lichamelijke aandoe
ningen 6. Hij vervolgt: „De gezondheidstoestand is onder de bevolking 
van het thuislozen-internaat opmerkelijk goed. Dit is in overeenstemming 
met wat Terramorsi in zijn proefschrift „la vie et la mort des clochards" 
hierover heeft medegedeeld. Hij spreekt over : „La remarquable résistance 
des clochards qui ne se présentent à l'hôpital que quelques jours ou quelques 
heures avant leur mort" (pag. 69)." 

Het proefschrift van TERRAMORSI stamt uit 1930. In de meer recente 
(ook franse) publicaties wordt aan de somatische onvolwaardigheid aan
dacht besteed. Over het ziekenhuisbezoek handelt het in § 1 van dit hoofd
stuk reeds geciteerde onderzoek van PÉQUIGNOT, MAGDELAINE en FLA-

HAUT. Zij hebben de ziekten van 250 (47% boven 49 jaar) in het „Hôtel 
Dieu" te Parijs opgenomen clochards vergeleken met een aantal in hetzelfde 
ziekenhuis opgenomen andere zieken. De opnemingsstatistiek vertoonde 
hetzelfde beeld als dat van de doorsnee gehospitaliseerden: een top in 
januari-februari en een laagtepunt in augustus. De tijden van hospitali
sering lopen eveneens weinig uiteen. De aard van de ziekten toonde ook 
weinig verschillen. Slechts de ziekten tengevolge van alkoholisme zijn bij 
clochards (f van hen is alkoholist zeggen de auteurs) hoger in aantal dan 
bij de controlegroep. Psychische stoornissen hebben de auteurs wel vaak 
geconstateerd bij de clochards. Zij concluderen, dat het ziekenhuis niet in 
staat is om alle aangeboden problematiek op te lossen. Ook concluderen 
zij, dat de clochard is „culot de centrifugation par malchances accumulées : 
insufficiance du milieu familial, échec de l'encadrement social, tares men
tales ou physiques". Zij vervolgen dan: „Si, par hasard l'un de ces piliers a 
été bon, les autres étaient particulièrement mauvais". Wij menen op grond 
van ons onderzoek en van literatuurgegevens, dat de lichamelijke gezond
heidstoestand van thuislozen zeker niet opmerkelijk goed is. Wel menen 
wij met HORST (pag. 70), dat het hebben van lichamelij ke afwij kingen alleen 
geen reden is in de thuislozensfeer te belanden. De onderzoekers van het 
begin van deze eeuw hadden ook reeds geconcludeerd, dat niet de lichame
lijke maar veeleer de psychische defecten een rol vervullen bij het thuis
loos-worden. Dit wil echter niet zeggen, dat lichamelijke defecten niet voor
komen. 

In de nederlandse tehuizen voor thuislozenzorg is de mogelijkheid voor 
somatisch curatieve hulp overal aanwezig. Doorgaans is een collectieve 
verzekering - numeriek en niet nominaal - bij een ziekenfonds afgesloten. 
De buiten deze tehuizen vertoevende thuislozen, vooral in de logementen, 
zijn in de regel niet verzekerd voor geneeskundige hulp. 

Voor de geneeskundige verzorging van woonwagenkampen, waar ook 
dikwijls een dergelijk probleem bestaat, heeft VAN DER VEGT voorgesteld 
(en in zijn gemeente Eindhoven ingesteld) een collectieve verzekering, 
numeriek en niet nominaal, te sluiten. De premie wordt door de betreffende 
gemeentelijke dienst voor sociale zaken betaald. Een vaste arts (b.v. van 
de G.G. en G.D.) houdt spreekuur. Een dergelijk systeem zou voor de in de 
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meeste grotere gemeenten bestaande volkslogementen in een lacune kun
nen voorzien. Tevens zou dan de zo gewenste betere hygiënische controle 
op deze instelUngen kunnen worden gerealiseerd. 

In de oudere literatuur (o.a. THUN en in „Der nichtsesshafte Mensch" 
het artikel van SCHULTZE) worden de zwervers gezien als een gevaar voor 
de (lichamelijke) volksgezondheid. Zij zouden veel besmettelijke ziekten 
overbrengen (tuberculose, geslachtsziekten, scabies e.d.). SCHULTZE ver
meldt, dat de typhus, die in 1893 in Lille heerste, door zwervers naar andere 
plaatsen werd overgebracht, evenals de pokken, die in 1895 in Orleans 
heerste. 

SADONI wijst in 1960 nog op het gevaar voor de volksgezondheid van 
„Gemeinschaftsunterkünfte für obdachlose Personen". Hij beschrijft de 
regelmatig onder de - sterk wisselende - bewoners voorkomende besmette
lijke darminfecties, waar de overheid (Hamburg) rekening mee moet hou
den. Ook ziet hij in deze „Lager", waar rijp en groen bij elkaar komen, een 
gevaar voor de geestelijke hygiëne : „Jedoch auch aus sozial-pädagogischen 
Gründen ist eine derartige Unterbringung für Kinder und Jugendliche 
ungeeignet". 

Het enige gevaar in deze richting hebben wij gevonden bij de gast met 
open longtuberculose, die zich aan de behandeling heeft onttrokken. Dit 
komt echter ook voor buiten de thuislozensfeer. Bij de thuisloze is een 
gevaar iets meer aanwezig, omdat hij meermalen terecht komt in de onge
controleerde logementssfeer. Bij de thuislozeninrichtingen is als regel de 
drager van een besmettelijke ziekte bekend door een waarschuwings
systeem; na zijn aanmelding bij een tehuis zal hij wel weer behandeld 
worden. 

Wij menen echter, dat in de huidige tijd dit mogelijke gevaar geen rol 
van betekenis meer vervult, vooral niet in West-Europa door de verhoging 
van de hygiënische standaard. Het ene in ons onderzoek geconstateerde ge
val leert echter, dat wij op dit gevaar bedacht moeten blijven. 

Psychische status praesens 

De klachten en afwijkingen van de gasten op psychisch terrein zijn moeilijk 
te registreren en te systematiseren. De vrij korte onderzoektijd per per
soon stond doorgaans geen fijne differentiëring toe in de psychische status 
praesens. Oriënterend hebben wij tijdens het onderzoek als indruk ver
meld: niet of wel psychisch gestoord, dit laatste inclusief oligofrenie. 
Een psychotische reactiewij ze en oligofrenie hebben wij bij de psychisch 
gestoorden afzonderlijk onderscheiden. Als de ingewonnen informaties 
hiervoor ruimte gaven, hebben wij het gestoord zijn nader omschreven. 
De indruk oligofrenie verkregen wij op grond van het uitvoerige gesprek 
en onze observatie. Steeds had de betrokkene B.L.O. of slechts gebrekkig 
lager onderwijs gevolgd. 

Bij de thuislozen staan aanpassingsstoomissen sterk op de voorgrond. 
Deze aanpassingsstoomissen worden ook gevonden bij de psychopathische 
reactiewij ze, bij de (on twikkelings) psychosen en bij de neurosen. Gericht 
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onderzoek naar bestaande psychopathologie bij thuislozen is veel gedaan. 
Het onderzoek van HORST is hiervan het meest recente. Ons onderzoek 
was niet primair gericht op het opsporen van individuele psychopathologie. 
Hierover delen wij in het hiernavolgende slechts onze indrukken mede. 

Een psychisch gestoorde indruk op ons maakten 52 gasten ; 19 van hen 
hadden psychische klachten. Onder deze 52 gasten waren 22 oligofrenen, 
4 met debiliteitspsychosen, 8 met andere psychotische verschijnselen, 
3 met een dementia senilis en 2 gasten met een beginnende dementie. De 
overige 13 gasten maakten op ons wel een psychisch gestoorde indruk, 
maar niet in psychotische zin noch waren zij oligofreen. 

Van deze 52 door ons als psychisch gestoord beschouwde gasten zijn er 
18 psychologisch onderzocht volgens de in hoofdstuk I I I , § 5 beschreven 
methodiek. Van deze 18 gasten bleken er 15 gestoord te zijn en wel 6 in 
psychotische zin en 9 behoorden tot de groep psychopathic en pseudo-
psychopathie. De overige 3 gasten waren afwijkend ten opzichte van het 
ideaal van interne aangepastheid; 2 van hen waren bovendien oligofreen. 
Van de 26 door ons als oligofreen beschouwden zijn er 14 psychologisch 
onderzocht. Een I.Q. onder 80 hebben wij als oligofrenie beschouwd. Van 
deze 14 gasten hadden er 4 een I.Q. onder 66; zij waren dus lijdend aan 
debüiteit in engere zin. De overige 10 waren randdebiel (I.Q. grenzen 66-
79). Slechts 2 door ons oorspronkelijk als oUgofreen beschouwde gasten 
(in een rapport van derden werd een van hen als „diep debiel" geken
schetst) bleken, hoewel psychisch gestoord, intellectief schoolachterlijk 
te zijn (I.Q. grenzen 80-90), maar 7 door ons oorspronkelijk niet als oUgo
freen beschouwden, bleken tot de randdebielen te behoren. Onze beoor
deling van oligofrenie heeft dus aan de milde kant gelegen. De psycholoog 
heeft bij de beoordeling van debihtas mentis de lage prestatie op de intelli
gentie-test steeds gehanteerd als waarschuwingssignaal. Een definitief 
oordeel omtrent debüiteit werd pas gevormd, nadat ook elders in het test-
psychologisch onderzoek hiervoor aanwijzingen werden gevonden. 

De kritiek van BAAN (1955) op de mening, dat „debilitas" als een zeer 
belangrijke oorzaak van criminele gedragingen geldt, is niet mals. Naar 
zijn mening heeft het I.Q. bij de geestelijk gestoorde of verwaarloosde 
mens nauwelijks meer waarde dan de lichaamstemperatuur in de lichame
lijke geneeskunde. „Waarom", vraagt hij, „menen nog zovele psychiaters 
en psychologen, dat het getal van het I.Q. reeds de diagnostiek zelve zou 
zijn? Een verlaagd I.Q. behoort immers juist een aanleiding te vormen om 
met de eigenlijke diepergaande, maar dan ook de gehele persoonlijkheid 
omvattende, diagnostiek te beginnen". Wij zouden wiüen herhalen, wat 
wij over de lichamelijke afwijkingen hebben geformuleerd; het geconsta
teerde inteüigentietekort alleen is geen reden om in de thuislozensfeer te 
belanden. Wel kan het als een endogene factor beschouwd worden, die wij 
niet mogen losmaken van psychogene en sociogene factoren. 

Van de 31 permanente gasten vonden wij er 11 psychisch gestoord, 
waaronder 5 oligofrenen en 4 lijders aan een dementie. 

Wij menen, dat bij sommige van de 168 gasten, die wij niet psychisch ge-
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stoord achtten, bij een zorgvuldige diagnostiek wel stoornissen vastgesteld 
zouden kunnen worden. Op grond echter van ons onderzoek vinden wij het 
niet verantwoord verder te gaan dan de vermelding „aanpassingsstoornis
sen", hoewel een infantiel gedragspatroon, psychasthene trekken e.d. 
meermalen aanwijsbaar waren. 

Het komt ons voor, dat met het betitelen van de bij thuislozen reëel 
bestaande aanpassingsstoornissen als psychopathisch, men het probleem 
wel etiketteert, maar niet veel verder brengt. Het begrip psychopaath is 
immers niet nauwkeurig en algemeen aanvaard omschreven. BAAN (1955) 
neemt stelling tegen het te lapidaire stellen van infauste diagnosen en het 
te gemakkelijk aannemen van endogenic, psychopathie, debilitas en andere 
incurabele toestanden (pag. 118 e.V.). Hij zegt dat velen van de opgenome-
nen onder de - meestal louter op de gedragsstoornissen, dus medisch ge
sproken wel zeer voorbarig en vaak ten onrechte gestelde - diagnose 
psychopathie, bij een zorgvuldige multidisciplinaire diagnostiek geen 
psychopaath blijken te zijn, „ofschoon de aanpassingsstoornissen waaraan 
deze delinquenten lijden, veel gelijkenis vertonen met de symptomen van 
het oorspronkelijke psychopathie-begrip". JANSE DE JONGE somt als 
criteria van het psychopathisch gedrag op : „labiliteit van het gedrag en 
de persoonlijkheidsstructuur, ongeremdheid en impulsiviteit, egocentrici-
teit, emotionele vervlakking, moeilijke beïnvloedbaarheid, slechts geringe 
mogelijkheid tot wijziging van het gedrag door straf of correctiemaat-
regelen, geneigdheid tot antisociale handelingen". Vele van deze gedrags
anomalieën zijn bij thuislozen te vinden. Wij achtten ons niet competent 
om deze aanpassingsstoornissen nader te rubriceren. De over 63 gasten 
(en 4 permanente gasten) soms bij herhaling uitgebrachte forensisch-psy
chiatrische rapporten hebben ons hierin gesterkt, daar ook in deze rappor
ten een rubricering meermalen ontbreekt. Waar iemand wel in een be
paalde rubriek wordt ondergebracht, wordt deze in latere rapporten dik
wijls weer anders of niet ingedeeld. Een beschouwing over de psychische 
toestand van 60 gasten kan men vinden in het verslag van het psycholo
gisch onderzoek (hoofdstuk V, § 2). Het aldaar gebruikte psychopathie-
begrip berust op een testpsychologisch herkenbaar ideaal-type van interne 
onaangepastheid. Het psychopathisch gedrag wordt meer ontleend aan 
objectief waarneembare externe aanpassingsstoornissen. 

In tabel 66 vatten wij met alle bovengenoemde restricties het gevondene 

TABEL 6 6 . AFWIJKINGEN BIJ DE GASTEN 

geen afwijkingen 
lichamelijke afw. 
lieh, en psychische afw. 
psychische afw. 

totaal 

gasten 
abs. 
112 
56 
22 
30 

220 

% 
50.9 
25.5 
10.0 
13.6 

100.0 

perm. 
abs. 

6 
14 
7 
4 

31 

gasten 

% 
19.3 
45.2 
22.5 
13.0 

100.0 

volkslogemente 
abs. 
126 
37 
16 
21 

200 

% 
63.0 
1Θ.5 
Θ.0 

10.5 

100.0 
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bij het geneeskundig onderzoek samen. Ter vergelijking geven wij het ge
vondene ten deze, zoals vermeld in het „rapport betreffende Volksloge
menten". 

Van de gasten blijkt de helft niet geheel volwaardig te zijn. Wegens de 
betrekkelijke waarde, die wij aan de bevindingen, neergelegd in tabel 66, 
toekennen, hebben wij in het vervolg van ons onderzoek hiermee geen 
correlatierekeningen uitgevoerd. 
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HOOFDSTUK V 

PSYCHOLOGISCH ONDERZOEK 

In hoofdstuk I I I , § 5 is aangegeven met welk doel het psychologisch onder
zoek werd verricht. Zo objectief mogelijk wilden wij psychologische ge
gevens verzamelen, die zouden kunnen leiden tot enig inzicht in de psy
chische achtergronden van het thuisloos-zijn. Wij beperkten deze inven-
tarisering tot twee terreinen: intellectieve begaafdheid en geestelijke 
gezondheid. De methode van onderzoek is in voornoemde paragraaf 
beschreven. 

De betekenis, die aan het begrip normaliteit kan worden toegekend is 
op beide onderzoeksterreinen van primair belang. Daarom gaan wij in een 
eerste paragraaf op deze problematiek nader in. Wij zullen daarbij aan
geven in welke betekenis normaliteit op ons gebied van onderzoek wordt 
gebruikt. In een tweede paragraaf geven wij vervolgens de resultaten van 
de inventarisering en de hypothesen, waartoe deze aanleiding geven. 

§ 1. HET NORMALITEITSBEGRIP 

a. Betekenissen van normaliteit 
Het antwoord op de vraag, wanneer is iemand of iets normaal te noemen, 
is niet gemakkelijk te geven. In Nederland heeft vooral DANIELS (hoofd
stuk 4, pag. 46 e.v.) aan dit vraagstuk aandacht besteed. Hij wijst erop, 
dat normaliteit gehanteerd word in een aantal verschillende betekenissen : 
statistisch normaal, normaal in de zin van aanpassing aan de sociale ver
wachting, ideaal-typisch normaal, ideaal normaal en persoonlijk normaal. 
Daaronder verstaat hij respectievelijk: 

Statistisch normaal is hetgeen bij een meerderheid wordt aangetroffen. 
De populatie, waarin deze meerderheid een bepaald kenmerk vertoont 
moet nauwkeurig worden omschreven, omdat een andere populatie een 
heel andere verdeling kan opleveren. Maar zelfs wanneer de populatie goed 
omschreven is, blijft de beslissing over wat abnormaal is binnen de waar
genomen verdeling willekeurig. Men kan normaal noemen wat 50% van 
de populatie te zien geeft. Men kan ook normaal noemen, wat tussen + 1 
en — 1 standaard-afwijking in de waargenomen verdeling valt. Men mag 
hooguit verlangen, dat bij gebruik van dit normaliteitsbegrip expliciet 
wordt gezegd volgens welke statistische maatstaf men bij deze bepaling 
van normaliteit tewerk is gegaan. 

Sociaal normaal is het gedrag, dat overeenkomt met de verwachtingen 
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die de groep of groepen, waartoe het individu behoort, ervan hebben. 
Niet al deze verwachtingen hebben een normatief karakter. Men mag onder 
sociale norm alleen die norm verstaan, waarvan de groep verwacht dat 
zijn leden zich eraan zullen houden. Iemand, die niet aan levende groeps
normen voldoet, mag als onaangepast worden gekenmerkt. Wie zich 
evenwel onttrekt aan nonnen, die door de groep wel als normaal aanvaard 
worden maar die in de praktijk een dode letter zijn, beschouwt men niet 
als sociaal afwijkend. 

Ideaal-typisch normaal betekent, dat men bij de beoordeling of iemand in 
een bepaald opzicht normaal is, gebruik maakt van een ideaal-type als 
norm. Het ideaal-type staat niet geheel en al los van de empirie, want de 
elementen ervan worden door observatie gewonnen. Het totale beeld 
evenwel wordt door de menselijke geest geproduceerd. Bij dit ideaal-type 
gaat het niet om juistheid of onjuistheid, maar om bruikbaarheid. Het 
ideaal-beeld is bruikbaar, als het concrete gedragingen van een individu 
begrijpelijk maakt in een schema, dat het ideaal-type oplevert. Normaliteit 
valt hier dus samen met de idee, die men zich omtrent de „typische" 
representant van de onderzochte groep heeft gevormd. De kerngezonde 
mens is zo'n ideaal-typische norm; statistisch gezien is deze mens even 
abnormaal als iemand met vele ziekten. Ook bepaalde ziektebeelden kun
nen als ideaal-typische norm fungeren. 

Ideaal normaal is als normbegrip nog verder van de empirie verwijderd. 
De kern van dit begrip wordt gevormd door het normatieve ; het verwijzen 
naar een betere, nog te verwezenlijken toestand. De inhoud ervan is dikwijls 
in hoge mate subjectief bepaald. 

Persoonlijk normaal wordt een gedraging genoemd, die niet afwijkt van 
het gedrag dat een aan ons bekende mens reeds eerder in vergelijkbare 
omstandigheden heeft laten zien. Hier wordt als norm gehanteerd de ver
wachting, die wij, op grond van onze ervaring van iemands gedrag, hebben 
opgebouwd. Normaal valt dan samen met „voor deze mens gewoon". 

b. Inhoud van het begrip normaliteit in ons onderzoek 
Bij de gegevens betreffende de intellectieve begaafdheid is normaliteit 
overwegend in statistische zin gebruikt. Met WECHSLER beschouwen wij 
een geleverde testprestatie als normaal, wanneer zij valt binnen die grenzen 
van de I.Q.-schaal, waartussen 50% van de scores van een representatieve 
steekproef uit de bevolking liggen. Hierbij moet worden beklemtoond, 
hetgeen reeds in hoofdstuk III , § 5 werd opgemerkt, dat de frequentie
verdeling waarmee men vergelijkt, ontleend is aan een amerikaanse steek
proef. 

Het statistische normaliteitsbegrip is op zichzelf vrij van waarde-aspec
ten. Om verschillende redenen mag men evenwel ook een ideaal-typische 
waardering daarop baseren. Uit onderzoek met de Wechsler-Bellevue \ 
test is bekend, dat er een verband bestaat tussen het niveau van de test
score en diverse in het latere leven optredende gebeurtenissen, zoals succes 
in opleidingen, functies en beroepen, opneming in een debielen-inrichting, 
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in aanmerking komen voor speciale opleidingen. Al is dit verband niet 
strikt rechtlijnig noch perfect, men kan deze latere gebeurtenissen tot op 
zekere hoogte op grond van de testscore voorspellen. 

De vraag naar de betekenis van normaliteit op het tweede onderzoeks
terrein: de geestelijke gezondheid, is niet te beantwoorden zonder in te 
gaan op de relaties tussen de begrippen aanpassing, aangepastheid en 
geestelijke gezondheid enerzijds en normaliteit anderzijds. Er bestaan vele 
theorieën en discussies rondom bovengenoemde begrippen. Wij kunnen 
geen afgerond overzicht daarvan geven binnen het kader van dit onder
zoek. Wel willen wij trachten met enkele lijnen aan te geven, in welke 
richting thans de gedachten over dit onderwerp zich ontwikkelen, omdat dit 
nodig is voor de interpretatie van de test-psychologische gegevens. 

Aanpassing is van oorsprong een biologisch begrip; met aanpassing 
wordt bedoeld het gedrag, dat gunstig is voor het voortbestaan en de ont
wikkeling van de soort. De angelsaksische literatuur spreekt hier van 
adaptation. Na zijn introductie in de psychologie krijgt dit begrip een 
enigszins andere betekenis. Hier geeft aanpassing aan: het gedrag dat 
gunstig is voor de zelfverwerkelijking van het individu. Voor deze psycho
logische betekenis wordt de term adjustment gebruikt. CATTELL omschrijft 
adaptation als „an index of how socio-biologically affective the behaviour 
of an individual is . . . an individual is well adapted when he and a commu
nity of persons with similar habits have higher than average survival 
rate. . . (adaptation) does not ask, by what internal conflict or lack of 
conflict the individual is able to produce his well adapted responses..." 
(pag. 568). Adjustment daarentegen slaat op „the goodness of internal 
arrangements by which an adaptation is maintained... throughout the 
whole dynamic structure of the individual...". Ter verduidelijking van 
dit onderscheid geeft HAHN het volgende voorbeeld. Als men de mate van 
adaptation en adjustment in een score zou kunnen weergeven, zou men de 
bevroren mammoeth, die met een volle maag en wat gras op zijn lippen in 
het ijs van Siberië werd gevonden, een 10 moeten geven voor adjustment 
en een 0 voor adaptation. Iemand daarentegen die in een toneelgezelschap 
met veel verve gehate rollen speelt, maar daardoor op de rand komt van 
een psychotische instorting, zou men kunnen waarderen met een 0 voor 
adjustment en een 10 voor adaptation (pag. 701). 

Adjustment - wellicht het beste te vertalen met interne aanpassing - is 
dus verinnerlijkt, onttrekt zich aan directe waarneming en houdt verband 
met overwegend persoonlijke percepties van de werkelijkheid. 

Adaptation - externe (deels ook sociale) aanpassing - vertoont een 
nauw verband met uiterlijk, waarneembaar gedrag; het zich conformeren 
aan de physische en sociale werkelijkheid maakt daarvan een belangrijk 
deel uit. Mensen, die „well-adapted" zijn, leven in harmonie met hun om
geving. Van buiten bezien zijn zij erin geslaagd een leef- en werkmilieu 
(„culture or subculture") te vinden, waarin zij zichzelf economisch staande 
houden. Zij leven daarin zonder onnodige wrijving met hun medemensen 
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en veroorzaken geen of geen ernstige bedreiging voor de physieke of psy
chologische veiligheid van zichzelf en van anderen. Bij deze omschrijving 
van de criteria, waaraan men adaptation kan beoordelen hebben wij HAHN 
gevolgd. Elk van de onderzochte thuislozen faalt in deze adaptation. Wij 
hebben echter eerder gezien, dat tekorten in de externe aanpassing niet 
noodzakelijk parallel lopen met tekorten in de interne aanpassing (zie 
ook hoofdstuk I). 

In hoofdstuk VII wordt ingegaan op de externe aanpassing, terwijl dit 
gedeelte van het onderzoek is gericht op de interne aanpassing. Nu kan 
dit laatste begrip nog op twee manieren worden opgevat : in de zin van een 
proces en in die van een resultaat. Om het proces te vangen zou longitudi
naal onderzoek nodig geweest zijn. Binnen het tijdsbestek van ons onder
zoek was een dergelijke opzet niet mogelijk. Daarom spreken wij slechts 
over het resultaat van het interne aanpassingsproces op het moment van 
onderzoek: de interne aangepastheid. Deze menen wij als synoniem met 
geestelijke gezondheid te mogen beschouwen. Interne aanpassingsstoornis 
of interne onaangepastheid betekent dus, dat het beoogde doel van het 
aanpassingsproces (nog) niet bereikt is ; of ook dat er al wel een resultaat is, 
maar dat dit resultaat niet aan gestelde normen voldoet. 

Belangrijk is nu, in welke betekenis „norm" in verband met interne aan
gepastheid en onaangepastheid wordt gehanteerd. Tegen het gebruik van 
de statistische norm en de sociale verwachting als norm zijn ten deze be
zwaren aan te voeren. De statistische norm stelt uitzonderlijk gelijk met 
geestelijk ongezond, hetgeen niet acceptabel is. DANIELS (pag. 57) wijst 
erop, dat beide normen meer georiënteerd zijn op uiterlijk gedrag dan op 
de innerlijke beleving. Beide gaan ook voorbij aan het individu en ont
wijken de vragen naar de zin van een gedrag in de persoonlijke levens
situatie. 

Zij, die niet aan de vigerende sociale normen voldoen, zijn wel sociaal 
afwijkend, maar daarom nog niet gestoord in de zin van geestelijk onge
zond. Ware dit wel het geval, dan zou anders-zijn gelijkgesteld worden met 
gestoord-zijn. Ook MERTON benadrukt dat niet iedereen, die wil ontsnappen 
aan sociale controle en gevestigde nonnen afwijkend in negatieve zin mag 
heten (pag. 168). 

Daar statistische en sociale normbegrippen hier niet voor toepassing in 
aanmerking komen, dienen wij een keuze te maken uit het ideaal-type, de 
persoonlijke normaliteit en het ideaal. Het ideaal-type staat van deze nog 
het dichtste bij de empirie. Ter beoordeling van de geestelijke gezondheid 
kan als ideaal-type fungeren het geheel van gedragingen en testpsycholo
gische aanwijzingen, dat wordt onderkend als behorend bij een bepaald 
psychopathologisch beeld. Wij zullen daarom de term gestoord gebruiken 
voor die gevallen, waarbij de externe aanpassingsstoomis samengaat met 
interne onaangepastheid op grond van organisch-cerebrale defecten, 
constitutionele gebreken of innerlijke conflicten, welke in het psychologisch 
onderzoek herkenbaar zijn. Daardoor onderscheiden wij tussen het oor
spronkelijk intrapsychisch gestoord zijn en een externe aanpassings-
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stoornis. Tot op zekere hoogte vervult ook het persoonlijke normaliteits
criterium bij de beoordeling van gestoordheid een rol. Soms is voor de vast
stelling van de diagnose (ideaal-type) kennis van het proces nodig ; dan is 
vast te stellen of een bepaald gedrag voor dit individu al dan niet gewoon is. 
Binnen de categorie „gestoord" zijn gradaties mogelijk naar de ernst van 
de interne onaangepastheid. 

De term afwijkend gebruiken wij voor die gevallen, waar zulk een on
dubbelzinnig verband met een bekend ziektebeeld niet aantoonbaar is, 
ofschoon een aantal kenmerken van deze mensen verhindert, dat men hen 
geestelijk gezond mag noemen. De norm, die voor deze beoordeling wordt 
gebruikt is het ideaal van interne aangepastheid. Welke inhoud dit ideaal 
voor de categorieën afwijkend en normaal heeft gehad, is tot op zekere 
hoogte een subjectieve keuze van de psycholoog geweest. 

Samenvattend kunnen wij zeggen, dat bij de beoordeling van de psy
chologisch onderzochte gasten op interne aangepastheid voor de categorie 
„gestoord" gebruik is gemaakt van het ideaal-type als norm. Voor de cate
gorieën „afwijkend" en „normaal" werd het ideaal als norm gebruikt. 
Voor een beantwoording van de vraag, hoe precies bepaalde ideaal-typen 
van geestelijke ongezondheid zich manifesteren in het test-psychologisch 
onderzoek, menen wij te mogen volstaan met een verwijzing naar de 
literatuur, waarin de indices voor een bepaald ziektebeeld (of ideaal-type) 
aangegeven zijn (BÖHM, BECK, KLOPFER e.a., RORSCHACH, RAPPAPORT 

en WECHSLER). 

§ 2 . R E S U L T A T E N V A N D E I N V E N T A R I S E R I N G 

a. Intellectieve begaafdheid 
In tabel 67 geven wij een overzicht van de resultaten, verkregen bij het 
onderzoek van 60 gasten met de Wechsler-Bellevue I-intelligentieschaal. 
Deze tabel geeft onder meer een verdeling van full-scale-I.Q.'s, die ge
baseerd is op de door WECHSLER zelf gebruikte interpretatiecategorieën. 

TABEL 67 . GEVONDEN EN VERWACHTE VERDELING VAN W-B I-I .Q. 's 
BIJ 6 0 GASTEN (Za GOODNESS OF FIT) 

(1) 
categorie 

debiel 
randdebiel 
school-

achterlijk 
normaal 
helder ver

stand 
begaafd 
zeer begaafd 

totaal 

(2) 
I.Q.-grenzen 

65 en lager 
66-79 

80-90 
91-110 

111-119 
120-127 
128 en hoger 

O) 
gevonden 

freq. 
4 
9 

9 
32 

4 
2 
0 

60 

(4) 
gevonden 

pere. 
6.66 

15.00 

15.00 
53.33 

6.66 
3.33 
0.00 

100.00 

(5) 
verwachte 

freq. 
1.32 
4.02 

9.66 
30.00 

9.66 
4.02 
1.32 

60.00 

(6) 
verwachte 

pere. 
2.20 
6.70. 

16.10 
50.00 

16.10 
6.70 
2.20. 

100.00 

(7) 
Ζ» 

bijdrage 

10.99 

0.01 
0.13 

3.32 

2.09 

χ» = 16.54 
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Voordat men uit de in tabel 67 neergelegde resultaten conclusies mag 
trekken, moet vaststaan dat de bij deze gasten gevonden verdeling geen 
toe valsafwijking is uit een qua intellectieve begaafdheid normale populatie. 
Daarvoor zijn gegevens nodig omtrent het percentage scores binnen elke 
interpretatiecategorie, welke in een normale representatieve steekproef 
kunnen worden verwacht. In hoofdstuk I I I , § 5 hebben wij erop gewezen, 
dat dergelijke gegevens voor Nederland ontbreken, zodat wij wel moeten 
afgaan op gegevens, die zijn ontleend aan de amerikaanse ijkingssteekproef. 
Het blijkt, dat de full-scale-I.Q.'s zich normaal verdelen volgens de per
centages, die in tabel 67, kolom (6) staan vermeld. Aan de hand van een 
door MAXWELL (pag. 98) beschreven methode hebben wij op de verschillen 
tussen gevonden en verwachte frequentie (tabel 67, kolom (3) en (5)) de 
%a goodness of fit toets berekend. De waarde voor χ 2 is 16.54 en deze waarde 
is significant (p < 0.02). Met redelijke zekerheid kunnen wij dus de stelling 
verwerpen, dat de gevonden I.Q.-verdeling een toevalsafwijking zou zijn 
van een overigens qua intelligentie normale proefgroep. 

Voor het antwoord op de vraag, in welk opzicht de gevonden verdeling 
dan wel afwijkt van de ijkingssteekproef, geeft kolom (7) van tabel 67 enig 
houvast. De grootste bijdrage aan de totale waarde van χ 2 komt voort uit 
een sterke overrepresentering van scores in de categorieën debiel en rand
debiel. De volgende bijdrage berust op een onderrepresentering van scores 
in de categorie helder verstand. Tenslotte is er ook een onderrepresentering 
in de categorieën begaafd en zeer begaafd. De laatste categorie bevat zelfs 
in het geheel geen scores. 

In deze gegevens is een duidelijke trend bespeurbaar. Naarmate men 
lager komt in de testschaal zijn de scores van de gasten sterker gerepresen
teerd ; naarmate men hoger komt sterker afwezig. Binnen de onderzochte 
groep vertoont ruim £ (36.66%) een min of meer defectueus intelligentie-
rendement. Daaronder vinden wij bijna driemaal zoveel volgens hun test
score debielen en ruim tweemaal zoveel randdebielen als men normaal ver
wachten mag. Bovendien vertoont slechts 10% van de onderzochte gasten 
een goed tot zeer goed intelligentierendement tegen normaal 25%. 

Wellicht ten overvloede wijzen wij erop, dat men de term begaafdheid 
niet eenzijdig mag verstaan als aanleg, als capaciteit, waaraan weinig te 
veranderen is. Zowel aanlegs- als milieufactoren werken samen bij het op
lossen van elke probleemsituatie, die zich in het alledaagse leven voordoet. 
De gebruikte test, behorend tot het type „ability-tests", doet niet meer 
dan een poging om het aanlegsaspect sterker te vatten dan het milieu
aspect. Men mikt hierin bewust op het registreren van iemands maximale 
prestatie, maar ook deze test is geen zuivere aanlegstest, omdat hij niet 
geheel ervaringsvrij is. 

De tweede factor, die tot voorzichtigheid bij het trekken van conclusies 
noopt, is het reeds meermalen gememoreerde feit, dat noodgedwongen 
geen rekening wordt gehouden met cultuurverschillen tussen Amerika en 
Nederland en hun invloed op de testscore. 

Met deze restricties mag men op grond van ons onderzoek veronderstel-
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len, dat ook bij onderzoek van een wel representatieve groep thuislozen 
een tekort aan intellectieve begaafdheid gevonden zal worden. 

Een aanmerkelijk deel van de latere thuislozen schijnt met een intellec
tieve handicap aan het moeilijke proces van het zich functionerend ordenen 
in de maatschappij te moeten beginnen. Zij zijn onvoldoende in staat om 
doelgericht te handelen, ordelijk te denken en efficient om te gaan met hun 
omgeving, om te spreken in de termen, waarmee WECHSLER intelligentie 
omschrijft (pag. 3). Mensen, die deze handicap niet vertonen zouden in de 
boven omschreven opgave in eerste instantie wel eens gemakkelijker kun
nen slagen. Dan zou ook begrijpelijk zijn, dat de intelligente bovenlaag 
van de bevolking onder de onderzochte gasten zo sterk afwezig is. Deze 
groep zou zich gemakkelijker een leef- en werkmilieu kunnen verwerven, 
hetzij op normale, hetzij op niet-normale wijze (zie hoofdstuk VII). 

De mensen met een defectueus intelligentierendement beschikken niet 
over de nodige verstandelijke capaciteiten ofwel zij bereiken daarmee on
voldoende nuttig rendement. Ofschoon dit onderscheid soms zinvol is 
(van de 9 volgens de testscore randdebielen bleken er 4 pseudo-debiel te 
zijn), komt het resultaat op hetzelfde neer. Dergelijke mensen staan niet in 
„de vrijheid der beslissingen" bij het zich voegen naar de eisen van de ge
meenschap; evenmin kunnen zij zich op grond van verstandelijke over
wegingen aanpassen. Zo er al internalisering van algemeen geldende nor
men plaats vindt, geschiedt dit overwegend heteronoom ; niet op grond van 
eigen, zelfstandig verworven inzicht en keuze. De internalisering zal daar
om over het algemeen zwak zijn, hoewel de mogelijkheden tot deze inter
nalisering voldoende aanwezig kunnen zijn ; zelfs dan is er nog eerder sprake 
van „dressuur" dan van een geweten. Het tot stand brengen van deze 
dressuur komt op rekening van de medemenselijke omgeving. Vooral gezin 
en school, later ook de maatschappij, dragen bij deze mensen een sterkere 
mede-verantwoordelijkheid voor de mate van externe aangepastheid dan 
bij mensen, die een autonoom geweten kunnen ontwikkelen. 

b. Geestelijke gezondheid 
In tabel 68 zijn weergegeven de resultaten van de beoordeling van de 60 
gasten ten aanzien van interne aangepastheid. De kwalificatie gestoord is 
gebruikt, wanneer het geheel van test psychologische aanwijzingen en ge
dragingen herkenbaar was als behorende bij een bepaald ideaal-type van 
interne onaangepastheid. De kwalificatie afwijkend is gegeven, wanneer 
een dergelijk verband niet duidelijk herkenbaar was, terwijl toch ook niet 
kon worden gesproken van een voldoende inteme aangepastheid vergeleken 
met „het ideaal" (zie § 1 van dit hoofdstuk). Als „normaal" werd iemand 
beoordeeld, die in voldoende mate aan dit ideaal beantwoordde. 

Uit tabel 68 blij kt, dat in 49 (82 % ) van de 60 gevallen het naar onze mening 
mogelijk was de gegevens uit interview en testpsychologisch onderzoek te 
begrijpen ais behorend bij een bepaald psychopathologisch beeld. Van 
deze 49 gestoorden vertonen 27 (55%) een psychopathisch toestandsbeeld, 
14 (29%) een neurotisch en 8 (16%) een psychotisch beeld, het laatste al 
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TABEL 6 8 . DE INTERNE AANGEPASTHEID BIJ 6 0 GASTEN 

beoordeling abs. 

gestoord : psychopathic en pseudopsychopathie 
neurotisch 
psychotisch en organisch-cerebrale afbraak 

27 
14 
8 

49 

10 

1 

45 (55) 
24 (29) 
13 (16) 

82 (100) 

17 

1 

afwijkend 

normaal 

totaal 60 100 

dan niet tengevolge van organisch-cerebrale afbraakprocessen. Op het 
totaal van 60 gasten is dit resp. 45, 24 en 13%. 

De psychopathie wordt in de moderne psychiatrie beschouwd als een 
ontwikkelingsstoornis in de integratie van temperament, driftleven en 
karakter. Tot een bepaald temperamentstype en de daarmee samenhan
gende verloopsvorm van de psychische grondstemming is men overwegend 
genetisch gepraedisponeerd, maar het milieu vervult een overheersende 
rol bij het tot stand komen van een integratie in het karakter en driftleven. 
Dat betekent, dat de stoornis in de ontwikkeling hiervan tot stand komt 
in nauwe wisselwerking met de sociale en psychologische situatie in het 
leefmilieu, speciaal het gezin. Ten aanzien van de algemeen geldende 
maatschappelijke normen heeft het gezin een mediërende taak: het geeft 
deze normen door. Dit doorgeven kan op zeer onvoldoende wijze geschie
den. Het gevolg hiervan voor het zich ontwikkelende individu zal zijn een 
zwakke internalisering. Maar ook nog op een andere wijze kan het gezin 
in gebreke blijven: het kan normen doorgeven, die in conflict zijn met de 
algemeen geldende. In beide gevallen verkeert de zich ontwikkelende mens 
in onzekerheid. Hij mist de identificatiemogelijkheden, die richting kunnen 
geven aan zijn karakter en driftontwikkeling óf hij bemerkt, dat hij met 
de door hem geïnternaliseerde normen in conflict komt, zodra hij zich buiten 
de sfeer van het gezin moet gaan voegen naar gemeenschapseisen. 

Hoewel de defectueuze internalisering zich al eerder kan uiten (moeilijke 
opvoedbaarheid, jeugdcriminaliteit) blijkt deze doorgaans pas goed op het 
moment, waarop het individu zich functionerend moet gaan ordenen in 
de maatschappij, d.w.z. zich een eigen leef- en werkmilieu moet opbouwen. 
De dan optredende externe aanpassingsstoornissen en actieve bemoeiingen 
om zich op niet-normale wijze aan te passen kunnen dan evenwel begrepen 
worden vanuit de tot op dat ogenblik min of meer verborgen, maar niette
min aanwezige interne onaangepastheid van het individu. Zo bezien zou 
dus de interne aanpassingsstoomis, de geestelijke ongezondheid - die 
weliswaar in en door sociale situaties in het verleden is ontstaan - bij de 
groep psychopathen en pseudopsychopathen voorafgaan aan de uiterlijke 
verschijningsvorm daarvan (criminaliteit, alkoholisme, prostitutie, thuis
loosheid e.d.). Bovendien is bij ons oriënterend onderzoek gebleken, dat 
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bij 8 (30%) van de 27 gasten in deze categorie de internalisering van normen 
mede bemoeilijkt werd door een onvoldoende intellectieve begaafdheid. 

Bij de groep neurotici is eveneens sprake van een interne onaangepast
heid. Hier manifesteert deze zich voornamelijk in stoornissen in de affec
tieve sfeer tengevolge van een gestoorde opbouw van het emotionele leven. 
Psychologisch ligt het kernpunt van de interne onaangepastheid bij deze 
groep in de scheiding, die is opgetrokken tussen verstand en wil enerzijds 
en de sfeer van gevoelens en driften anderzijds. Het individu wordt gemak
kelijk de speelbal van zijn gevoelens en driften, waarop zijn ratio geen of 
onvoldoende greep heeft. De oorzaak van deze scheiding zien wij, in na
volging van PRICK (1953, pag. 37 e.V.), gelegen in verdringingsprocessen, 
die ontstaan uit een voortdurend conflict tussen sterk geïnternaliseerde, 
maar niet bij het biologisch gepraeformeerde menselijke ontwerp van ge-
voels- en driftleven passende normen. 

Liggen de waarneembare gevolgen van de interne onaangepastheid bij 
de psychopathie voornamelijk op het gebied van de externe aanpassing, 
bij de neurotici liggen zij overwegend innerlijk, in de belevingssfeer van 
het individu. Hoewel hij zich bewust als angstloos kan ervaren, vertoont 
de neurotisch gestoorde lichamelijk vaak alle tekenen van angst en ervaart 
hij zichzelf in zijn gedrag als star, formeel en onvrij. Er treedt daarbij een 
remming op in de ontwikkeling van alle innerlijke en uiterlijke gedragingen, 
waardoor een duidelijke achterstand ontstaat in de uitgroei tot volwassen
heid op elk gebied. Vandaar, dat men het gedrag van deze mensen zo ge
makkelijk als infantiel herkent. 

De innerlijke onvrijheid bij het hanteren van gevoelens en driften is een 
grote handicap bij het zich verwerven van een leef- en werkmilieu, waarbij 
op het zich op grond van eigen keuze affectief binden dikwijls zo'n groot 
beroep wordt gedaan. Deze mensen weten geen weg met de affectieve 
aspecten van deze levensopgaven. Hun falen in de externe aanpassing is 
daarop terug te voeren. Zij missen souplesse in het sociale contact en de 
mogelijkheid tot affectieve resonantie met hun menselijke omgeving. Het 
ontbreekt hun aan zelfstandigheid en individualiteit en door hun starheid 
kunnen zij ook niet gemakkelijk beschikken over alternatieve oplossingen 
voor eventueel optredende externe aanpassingsmoeilijkheden. 

De groep gestoorden met een psychotisch toestandsbeeld vertoont de 
ernstigste graad van interne onaangepastheid, waardoor zij zelfs binnen 
het beschuttende milieu van een tehuis zeer moeilijk te handhaven zijn. 
Tot deze qua ziektebeeld nogal heterogene groep behoren 8 gasten, waarvan 
4 met tekenen van een beginnende dementie, 2 met duidelijke verschijn
selen van een debiliteitspsychose, 1 met een overwegend schizofreen psycho
tisch beeld en 1 die op de rand van een alkoholpsychose (Korsakow) leefde. 

Vergeleken met de grote groep gestoorden (82%) vormen de categorieën 
afwijkend (17%) en normaal (1%) een kleine minderheid. Slechts 1 gast 
beantwoordde aan het tot op zekere hoogte subjectieve ideaal van interne 
aangepastheid, de andere 10 gasten beantwoordden hieraan niet, maar vol
deden ook niet aan een ideaal-type als norm. 
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Zou men de bevindingen bij de 60 in het kader van dit onderzoek psycho
logisch onderzochte - in hoofdzaak jongere - thuislozen mogen generali
seren, dan zou de mening van HORST (pag. 5), dat thuislozen geestelijk 
minder-validen zijn, een vrij sterke empirische basis krijgen. De externe 
aanpassingsstoornissen, zich uitend in het afglijden naar een toestand van 
thuisloosheid, gaan bij 82% van deze onderzochte gasten samen met een 
min of meer ernstige mate van interne onaangepastheid. Bovendien wordt 
bij 3 7 % van de onderzochte gasten de externe aanpassing bemoeilijkt 
door een defectueus intelligentierendement. De mogelijke consequenties 
van dit gegeven voor een therapeutisch handelen worden in hoofdstuk VII 
besproken. 
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HOOFDSTUK VI 

ONDERZOEK NAAR DE SAMENHANG TUSSEN HET OORDEEL 
VAN STAFLEDEN EN LANGS ANDERE WEG VERKREGEN GE
GEVENS OMTRENT DE GASTEN EN DE PERMANENTE GASTEN 

§ 1. PROBLEEMSTELLING 

Zoals in hoofdstuk II, § 2 reeds werd gezegd, is een opneming van een 
thuisloze in het internaat niet alleen bedoeld ter leniging van de bestaande 
nood. Is in het meest elementaire (behuizing, voeding, kleding) voorzien 
en is de betrokkene enigermate geacclimatiseerd - waarvoor een tot twee 
maanden wordt gerekend - dan wordt nagegaan of er bij de gast mogelijk
heden tot resocialisering bestaan en zo ja, welke maatregelen het meest 
geschikt lijken om een aanpassing aan de maatschappij te bevorderen. 

Tijdens de werkbesprekingen van de staf van het tehuis (directeur, 
maatschappelijk werkers, werkplaatsleider, hoofd van de huishouding, 
verpleger) is elke gast op zijn beurt onderwerp van gesprek en beoordeling 
door de verschillende stafleden, die ieder hun eigen ervaringen met de be
trokkene hebben, berustend op zijn gedrag en houding tijdens het verblijf. 
Op deze werkbesprekingen komt de staf tot een visie op de aanpassings-
mogelijkheid van de betrokkene, tot een beoordeling. Deze visie zal variëren 
tussen „overwegend gunstig" en „overwegend ongunstig". De eerste kwali
ficatie impliceert, dat de staf kansen op resocialisering aanwezig acht en 
zal proberen deze via adequate maatregelen te realiseren ; de tweede kwali
ficatie houdt in, dat de kansen op resocialisering ongunstig worden geacht. 
Dit wil overigens niet zeggen, dat men dan terwille van de betrokkene niets 
onderneemt, maar men verwacht minder succes van zijn bemoeiingen. 

Nu zou men de prognostische waarde van het oordeel van de stafleden 
kunnen onderzoeken door de gegeven beoordeling in verband te brengen 
met een of ander criterium voor een geslaagde resocialisering. Een dergelijk 
onderzoek echter zou ons tijdsbestek ver te buiten gaan. Men zou immers 
lange tijd moeten wachten na een beoordeling, alvorens met verzameling 
van gegevens en verwerking zou kunnen worden begonnen. 

Daarom besloten wij het onderzoek te richten op het al dan niet overeen
stemmen van het gegeven oordeel met andere gegevens. Alvorens een be
slissing wordt genomen welke maatregelen in aanmerking komen om een 
resocialisering in een bepaald geval te bevorderen, probeert de staf het 
eindoordeel kwalitatief te verbeteren door meer informatie in te brengen 
(gegevens van andere instellingen, oordeel van psycholoog en arts). Dit 
heeft het risico, dat de stafleden zich al te zeer laten beïnvloeden door de 
vermeende deskundigheid van specialisten en hun eigen - misschien af
wijkend - oordeel secundair conformeren aan dat van deze deskundigen. 
De eigen informatie-inbreng van de stafmedewerkers zou in dat geval 
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minder tot zijn recht komen bij de vorming van de totaalbeoordeling en 
het hieruit resulterend advies, hoewel deze wellicht andere - eveneens 
waardevolle - elementen zou kunnen bevatten dan de inbreng van de z.g. 
deskundigen. Wij hebben het onderzoek gericht op de kwaliteiten van juist 
dit gedeelte van de informatiebijdrage. Door een analyse van de samenhang 
tussen de beoordelingen van stafleden alleen (zonder z.g. deskundigen) 
enerzijds en andere, geverifieerde, gegevens omtrent een beoordeelde 
anderzijds, willen wij nagaan of, en zo ja op welke punten, het oordeel van 
stafleden samenhangt met wat ons uit andere bron omtrent de door hun 
beoordeelde gasten bekend is. De uitkomsten van dit onderzoek kunnen 
leiden tot een verduidelijking van de waarde van de eigen bijdrage van de 
stafleden aan de resocialiseringsprognose van de gasten. 

Dit onderzoek had een explorerend karakter. Wij konden niet werken 
met steekproeven uit „staven van alle bij de Stichting voor de Thuislozen-
zorg aangesloten tehuizen", noch uit „de thuislozen van Nederland". Wij 
hebben een onderzoek gedaan met een bepaalde groep beoordelaars en een 
bepaalde groep thuislozen. In hoeverre deze groepen qua samenstelling 
enz. vergelijkbaar zijn met andere groepen, is niet te bezien. Als gevolg 
hiervan moet men met het doortrekken van de conclusies voor deze groepen 
naar andere voorzichtig zijn. Zou een dergelijke vergelijkbaarheid wel be
staan, dan zou toepassing van onze conclusies geoorloofd zijn. 

§ 2 . OPZET VAN HET ONDERZOEK 

De beoordelingen in ons onderzoek lieten wij uitdrukken in een punten
systeem. De beoordelaars werden verzocht aan alle 251 in het onderzoek-
jaar onderzochte gasten en permanente gasten een der puntenwaarderingen 
toe te kennen van een drie-puntsschaal (slecht-1, middelmatig-2, goed^3 en 
geen oordeel-0) ten aanzien van de beoordelingsvelden : gedrag en houding 
ten opzichte van resp. de leiding, de collegae en het werk. Binnen elk van 
deze drie beoordelingsvelden hadden wij de betekenis van de beoordelings-
cijfers zo volledig mogelijk omschreven in termen van waarneembaar ge
drag (zie de volgende paragraaf). 

Iedere gast werd door ieder staflid afzonderlijk beoordeeld. Dit is anders 
dan de normale gang van zaken op een werkbespreking. Wij wilden er 
echter zorg voor dragen, dat ieder staflid strikt zou afgaan op zijn eigen 
ervaringen met de beoordeelden en zich niet zou laten beïnvloeden door de 
stem van een ander, die wellicht meer aanzien, ervaring of informatie had 
dan hij. Het combineren van de individuele beoordelingen tot een stafvisie 
gebeurt normaal in de discussie. Wij hebben getracht dit totaaloordeel te 
benaderen door de individuele beoordelingen op te tellen. 

Uit de zo beoordeelde gasten werden twee groepen afgezonderd: een 
groep overwegend gunstig en een groep overwegend ongunstig beoordeel
den. (Wij hebben ook een trichotomie overwogen, doch zoals uit bijlage 2 
blijkt, hebben wij deze mogelijkheid verworpen.) 

Na identificatie van de twee hierboven aangeduide groepen hebben wij 
een gunstige, dan wel ongunstige beoordeling door de staf in verband ge-
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bracht met een aantal gegevens, die systematisch waren verzameld bij de 
sociaal-medische inventarisering en welke zijn besproken in hoofdstuk IV. 
Voor een deel betrof deze inventarisering dezelfde gegevens als welke de 
staf verkrijgt uit sommige van zijn activiteiten, zoals het gesprek bij op
neming en de contacten met andere instellingen. Daardoor kan er een con
taminerende factor in het spel zijn, voor zover de stafleden bij de beoor-
deling van de gasten niet uitsluitend zijn afgegaan op hun persoonlijke 
observatie van de beoordeelde, maar ook hun herinnering aan andere in
formatie kunnen hebben ingeschakeld. 

Hier tegenover staat de gerechtvaardigde verwachting, dat een aantal 
factoren de invloed van deze contaminerende factor hebben geminimali
seerd : 

a. De gegevens van de sociaal-medische inventarisering stonden in elk 
geval niet aan de staffer beschikking; vergeleken met de werkwijze van de 
staf waren deze gegevens bovendien meer systematisch verzameld, sterker 
gedetailleerd en nauwkeuriger geverifieerd. 

b. Slechts enkele van de 251 gasten, die wij ter beoordeling hebben voor
gelegd, waren reeds tevoren in een werkbespreking behandeld. Bovendien 
hebben slechts enkele van de beoordelende stafleden toegang tot informatie 
buiten de werkbespreking om, namelijk degenen die opnemingsgesprek 
en rapportage verzorgen. 

с Het gebruikte systeem eiste van de beoordelaars voor hun beoordeling 
af te gaan op concreet omschreven gedragingen en houdingen en niet op 
hun herinneringen omtrent feiten uit b.v. voorafgaande gesprekken. 

d. Tijdens het beoordelen was de toegang tot de dossiers van het tehuis 
niet mogelijk. 

e. Het ging om een beoordeling van 251 gasten op twee achtereenvol
gende dagen in het najaar van 1960. Dit aantal is zo groot, dat men moei
lijk kan aannemen, dat een beoordelaar bij de beoordeling van elk afzon
derlijk geval veel steun aan de herinnering van hem bekende, ook door ons 
verzamelde feiten heeft gehad. 

f. De beoordelaars wisten tevoren niet, dat hun beoordelingen met de 
sociaal-medische gegevens in verband zouden worden gebracht. 

§ 3 . METHODOLOGISCHE PROBLEMEN 

Van de twee soorten gegevens, die wij met elkaar in verband wilden bren
gen, leverden ons de gegevens van de sociaal-medische inventarisering 
geen moeilijkheden op, de beoordelingen van de stafleden echter wel. 

In § 1 is reeds aangegeven, dat wij in dit onderzoek de beoordeling van 
stafleden gebruiken als een index voor de kansen op resocialisering. Men 
kan het ook anders stellen: de (positieve of negatieve) resocialiserings-
prognose hebben wij geoperationaliseerd in het oordeel van stafleden. Dit 
impliceert, dat wij de beoordelingen gebruiken als een instrument, waarop 
een prognose zou kunnen worden gebaseerd. Maar dan zou dit instrument 
ook moeten voldoen aan de eisen van objectiviteit, betrouwbaarheid en 
geldigheid, die men aan een adequate operationalisering mag stellen. 
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Objectiviteit betekent in dit geval de mate, waarin een gegeven be-
oordelingscijfer vrij is van beïnvloeding door de persoonlijke hebbelijkhe
den en onhebbelijkheden, voorkeur of afkeer van de beoordelaar. 

Betrouwbaarheid betekent in dit geval de onderlinge overeenstemming 
van de door verschillende stafleden gegeven beoordelingen, dus de alge
meenheid hiervan. Deze betrouwbaarheid kan alleen ontstaan bij de aan
wezigheid van de boven geformuleerde objectiviteit. 

Geldigheid heeft betrekking op de mate, waarin de beoordeling dekt wat 
men er mee wil beoordelen. 

Een aantal factoren kunnen de objectiviteit en de betrouwbaarheid van 
beoordelingsscores systematisch verstoren. Dit betekent, dat aan de eis 
„geldigheid" niet kan worden voldaan, zolang objectiviteit en betrouw
baarheid van de beoordelingsscores niet zijn nagegaan. Deze score-ver
storende invloeden kunnen in het algemeen van drie groepen factoren af
komstig zijn: 
a. factoren, die op rekening komen van de eigenaardigheden van het ge

bruikte beoordelingssysteem ; 
b. factoren, die samenhangen met de te beoordelen kwaliteiten van de 

beoordeelde ; 
с factoren, die verband houden met de persoonlijke instelling van de 

beoordelaar; de mate waarin deze zijn verhouding tot de beoordeelde 
kleurt en een selectie aanbrengt in de feitelijke gedragsgegevens, waar
op hij zijn oordeel baseert. 

Wij zullen nu nagaan, in hoeverre het mogelijk is de score-verstorende in
vloed van deze factoren te voorkomen dan wel achteraf te corrigeren. 

a. Het gebruikte beoordelingssysteem 

Een van de storende invloeden berust hierop, dat verschillende beoor
delaars bij het geven van een oordeel over dezelfde mens kunnen uitgaan 
van verschillende gedragsgegevens. Om dit te voorkomen hebben wij de 
betekenis van de beoordelingscijfers binnen elk beoordelingsveld zo vol
ledig mogelijk omschreven in termen van waarneembaar gedrag. De be
oordelaars hebben wij verzocht het toe te kennen beoordelingscijfer op 
deze omschrijvingen te baseren. De omschrijvingen van de beoordelings
cijfers binnen elk beoordelingsveld luidden: 

1. Gedrag en houding t.o.v. de leiding: 

waardering 3 : bereid tot daadwerkelijke medewerking ; toont positieve 
belangstelling ; biedt spontaan hulp aan ; heeft iets voor 
de leiding over. 

waardering 2 : doet zwijgend wat hem wordt opgedragen, maar niets 
meer; onttrekt zich zoveel mogelijk aan opdrachten, 
drukt zich ; geeft geen aperte moeilijkheden, maar ook 
geen reden tot enthousiasme, 

waardering 1 : veroorzaakt voortdurend moeilijkheden, is tegen de keer 
in; is rancuneus tegen de leiding; weigert te gehoorza-
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men; voert obstructie, kankert; toont openlijke onwil 
en een verzetshouding ; ontduikt voorschriften. 

2. Gedrag en houding t.o.v. collegae: 
waardering 3 : heeft veel contacten en vrienden ; heeft iets voor een 

ander over, helpt spontaan ; is de animator van vermaak ; 
zoekt zijn ontspanning in huis ; heeft informele leiders
positie. 

waardering 2: drijft mee op het initiatief van anderen, maar neemt zelf 
geen beslissing ; heeft weinig vrienden ; houdt zich wat 
afzijdig en heeft weinig contact ; heeft geen uitgesproken 
vijanden ; stille eenzelvige, wat teruggetrokken figuur. 

waardering 1 : heeft geen werkelijke vrienden, geen contacten met an
deren; kankert over anderen; maakt altijd ruzie; helpt 
niemand; onttrekt zich aan gezamenlijk vermaak; gaat 
zo vaak hij kan uit huis ; wordt gemeden. 

3. Sociale aanpassing aan het werk : 
waardering 3 : doet het hem opgedragen werk goed; komt met sugges

ties voor verbeteringen; poogt promotie te maken en 
waardering te vinden; werkt regelmatig en stimuleert 
anderen. 

waardering 2 : is een onopvallende rustige werker ; geeft geen last ; doet 
niet bijzonder zijn best; is gewillig; werkt kalm aan; 
trekt zich weinig aan van anderen. 

waardering 1 : zit altijd vol critiek; verzet zich tegen hem opgedragen 
werk ; kankert op werk en leiding ; is vaak onhandelbaar 
en dwars ; werkt uiterst onregelmatig ; maakt stemming 
onder anderen ; onttrekt zich geraffineerd aan opdrach
ten. 

Wij hebben de beoordelaars verzocht het cijfer 0 in te vullen voor een be-
oordelingsveld, waarin zij de beoordeelde niet konden beoordelen. Kenden 
zij de beoordeelde in het geheel niet of slechts zo oppervlakkig dat geen 
beoordeling mogeüjk was, dan werd driemaal een nul ingevuld. 

Tevoren hebben wij, om meerdifferentiëringsmogelijkheid te krijgen,het 
gebruik van een vijf- of zeven-puntsschaal overwogen. Wij hebben echter 
voor een drie-puntsschaal gekozen, omdat wij de beoordelingsprocedure 
zo eenvoudig mogelijk wilden houden. Daarbij is overwogen, dat het tehuis 
een sterk vlottende bevolking heeft, waardoor de beoordelaars de beoor
deelden lang niet allen goed genoeg kennen om tot een fijnere differentiëring 
in hun oordeel in staat te zijn. Voorts is ook een overweging geweest, dat 
het omschrijven van de betekenis van de beoordelingscijfers binnen de drie 
beoordelingsvelden in termen van waarneembaar gedrag, in een schaal met 
grotere differentiëringsmogelijkheid veel moeilijkheden zou opleveren. 

Het gebruikte systeem was dus eenvoudig. De beoordeling behoefde niet 
fijn gedifferentieerd te worden gegeven; de beoordelaars baseerden hun 
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oordeel op dezelfde duidelijk omschreven gedragsgegevens. Beïnvloeding 
onderling tijdens het beoordelen was niet mogelijk. 

Op grond van dit alles menen wij te mogen zeggen, dat er zoveel mogelijk 
naar is gestreefd een verstorende invloed als gevolg van het gebruikte be
oordelingssysteem te minimaliseren. Voor zover deze dan toch nog de be
oordelingsscores heeft beïnvloed, mag men ons inziens aannemen, dat dit 
voor alle beoordelaars in gelijke mate heeft gegolden. Verschillen in be
oordeling tussen beoordelaars over dezelfde beoordeelden zullen daarom 
waarschijnlijk aan andere factoren moeten worden toegeschreven. 

b. Te beoordelen kwaliteiten van de beoordeelde 

Het ligt voor de hand, dat een beoordelaar iemand minder nauwkeurig 
beoordeelt naarmate datgene wat hij moet beoordelen complexer is en zich 
meer aan zijn waarneming onttrekt. Zo is het b.v. veel moeilijker een 
oordeel te geven over iemands sociale begaafdheid dan over de kleur van 
zijn haar. Daarom is het begrijpelijk, dat de te beoordelen kwaliteiten fac
toren zijn, die een verstorende invloed kunnen uitoefenen op de beoor
delingsscores. 

Wij hebben de beoordelaars verzocht hun oordeel over een gast te geven 
binnen de drie beoordelingsvelden, waarin zij hem dagelijks konden waar
nemen. Binnen elk beoordelingsveld hebben wij te voren de betekenis van 
een beoordelingscijfer vertaald in termen van waarneembaar gedrag, zoals 
hierboven beschreven is. Daardoor gaven zij geen oordeel meer over relatief 
abstracte, voor verschillende interpretatie vatbare hoedanigheden, maar 
behoefden zij slechts na te gaan welke groep van gedragsomschrijvingen 
het beste paste bij degene, die zij moesten beoordelen. Deden zij dit, dan 
lag daarmee de beoordelingsscore in een punt vast. Waren zij hiertoe niet 
in staat, dan vulden zij een of meer nullen in. Door deze procedure hopen 
wij ook de score-verstorende werking van de factoren van de tweede groep 
te hebben geminimaliseerd. 

Tot nu toe hebben wij nadruk gelegd op de praeventie van score-
verstorende factoren. Bij de derde groep van deze factoren zullen wij 
nadruk moeten leggen op een correctie achteraf. 

с De persoonlijke instelling van de beoordelaar 

Wij mogen verwachten, dat eenzelfde persoon door verschillende beoor
delaars op verschillende wijzen wordt beoordeeld, zelfs als de verstorende 
invloed van de beide groepen factoren, die onder a en b zijn besproken, 
zoveel mogelijk is gereduceerd. Oorzaak van dit verschil is de persoonlijke 
instelling van de beoordelaar; de mate waarin deze zijn verhouding tot 
de beoordeelde kleurt en een selectie aanbrengt in de feitelijke gedrags
gegevens, waarop hij zijn oordeel baseert. En voorts zijn neiging om - af
gezien van wie en waarop beoordeeld wordt - voorzichtig of extreem te 
beoordelen. 

Nu is het niet goed mogelijk vast te stellen, in welke mate deze diverse 
aspecten van de persoonlijke instelling afzonderlijk de juistheid van een 
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gegeven beoordelingscijfer verstoren, maar dit is in ons onderzoek ook 
niet nodig. Wij stonden voor het probleem om zo objectief en zo betrouw
baar mogelijke beoordelingsscores per beoordeelde te krijgen. Anders ge
formuleerd : als wij aannemen, dat er verschillen tussen beoordelaars zullen 
voorkomen bij de beoordeling van dezelfde persoon, hoe kan men dan 
achteraf uitmaken bij welk onderling verschil de gegeven beoordelingen 
in feite onvergelijkbaar worden? Met hulp van D R S . P. O. M. BRACKEL en 
D R S . J . A. M. GROSFELD, die aan dit onderzoek hebben meegewerkt, is 
hiervoor een oplossing gevonden. 

De weg naar een oplossing 

a. De eerste stap op de weg naar een beantwoording van bovengestelde 
vraag zou kunnen zijn te onderzoeken of inderdaad systematische ver
schillen tussen beoordelaars voorkomen. Daartoe zouden wij eerst uit ons 
materiaal alle gasten moeten lichten, die door alle beoordelaars (in totaal 
zes) binnen elk van de drie beoordelingsvelden volledig zijn beoordeeld 
(d.w.z. geen beoordeling nul hebben gekregen). Het is evenwel gebleken, 
dat wij deze eis niet konden handhaven. Wij hebben daarom deze eis in 
zoverre verzacht, dat slechts de gegevens van die gasten ter verwerking 
werden opgenomen, waarvan 12 of meer van de 18 mogelijke beoordelings-
cijfers niet gelijk waren aan nul, dus waarbij hoogstens 6 keer een nul was 
ingevuld. Dit was het geval bij 114 beoordeelde gasten. 

b. De tweede stap is gebaseerd op de redelijke veronderstelling, dat de 
betrouwbaarheid van een beoordelingscijfer groter is, naarmate meer be
oordelaars een gelijke beoordeling geven over een gast. 

De analyse van de ongelijke beoordehngen zou ons tenslotte kunnen 
informeren over eventuele systematische verschillen tussen beoordelaars. 
Als deze blijken te bestaan, verstoren zij de betrouwbaarheid van de score 
van alle beoordelingscijfers per beoordeelde eveneens systematisch. Wij 
zouden dit dan kunnen corrigeren door de totale beoordelingsscore per 
gast alleen samen te stellen uit beoordelingen van onderling niet syste
matisch verschillende beoordelaars. De verschillen tussen beoordelaars 
welke dan nog resteren, laten de vergelijkbaarheid van de beoordehngen 
van onderscheidene beoordelaars in principe onaangetast. Dat is nu juist, 
waar het ons om gaat. 

с Na deze vergelijkbaarheid van de beoordelingen van onderscheidene 
beoordelaars te hebben vastgesteld, kunnen aan de hand hiervan gecom
bineerde beoordelingsscores per beoordelingsveld worden samengesteld. 
De frequentieverdelingen kunnen wij dan gelijk trekken op de mediaan 
en de ruwe-score-schaal terugbrengen tot een dichotomie. De onder en 
boven de mediaan liggende scores kunnen wij dan resp. betitelen als over
wegend ongunstig en overwegend gunstig. Dit bleek in ons geval te be
tekenen, dat bij de overwegend ongunstige groep toch hoge scores voor
komen. 

De volgende bewerkingen worden dan mogelijk: 
1. Binnen een beoordelingsveld kunnen wij de dichotomie „gunstig-on-
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gunstig" in verband gaan brengen met alle daarvoor in aanmerking 
komende gegevens van de sociaal-medische inventarisering. 

2. Over de drie beoordelingsvelden tezamen kan bovenstaande bewerking 
eveneens geschieden. De mediaan moet dan echter berekend worden 
op het kleinste aantal gasten, dat in alle velden voldoende is beoordeeld 
- dit waren er 72 - en uitgaande van de gecombineerde scoreverdeling, 
die ontstaat door de scores ten aanzien van leiding, collegae en werk op 
te tellen. 

Het leek ons juist, de statistische berekeningen, nodig voor de dicho
tomie binnen elk van de drie beoordelingsvelden bij daartoe voldoende 
volledig beoordeelden, en de verantwoording daarvan, niet in de tekst op 
te nemen, daar zij een technisch karakter hebben. Zij zijn toegevoegd als 
bijlage 2. 

§ 4. BEOORDELINGEN EN VARIABELEN 

Van de in totaal 251 beoordeelde gasten moesten er wegens onvoldoende 
aantal en betrouwbaarheid van de gegeven beoordelingen, een aantal wor
den geëlimineerd (zie bijlage 2). In de volgende paragraaf zullen wij nagaan, 
of de groep voldoende volledig beoordeelden door deze eliminering mogelijk 
geselecteerd is. 

Van de overblijvende beoordeelden zijn de gecombineerde beoordelings
scores gedichotomiseerd. De mediaan ligt bij alle drie de beoordelingsvelden 
vrij hoog; vooral gedrag en houding ten opzichte van het werk zijn op
vallend gunstig beoordeeld (zie tabel 81 in bijlage 2). Het eindresultaat 
vermelden wij in tabel 69. 

De totaalbeoordelingen van de gasten, die binnen elk van de drie be
oordelingsvelden voldoende volledig zijn beoordeeld, hebben wij niet 
berekend. Wij vonden de drie beoordelingsaspecten niet zodanig verenig
baar, dat deze eenvoudig konden worden opgeteld. Bovendien zouden de 
+ en — varianten elkaar nivelleren, resp. versterken. 

TABEL 69. BEOORDEELDE GASTEN PER BEOORDELINGSVELD 

overwegend gunstig overwegend ongunstig totaal 

leiding 54(47.4%) 60(52.6%) 114 
collegae 54(48.2%) 58(51.8%) 112 
werk 33(45.9%) 39(54.1%) 72 

De beoordel ingen b innen de drie onderscheiden beoordelingsvelden zijn 
in verband gebracht met 27 variabelen, ontleend aan de sociaal-medische 
inventarisering. Ook deze gegevens, ontleend aan de in hoofdstuk IV ver
melde tabellen, zijn hiertoe gedichotomiseerd. Hierbij hebben wij steeds 
twee groepen trachten te formeren, die duidelijk onderling verschillen. 
De tabellen, waarin waarderende gegevens staan vermeld, zijn op getals
matige overwegingen (splitsing bij de mediaan) gedichotomiseerd. Bij de 
variabelen 5, 16 en 9, 10, 11, 12 zijn niet alle gegevens van de oorspronke
lijke tabel binnen de dichotomie gebracht. 
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1. Leeftijd: jong-oud, tabel 1. 
2. Geboorteplaats : platteland-stad, tabel 2. 
3. Veroordelingen vrijheidsstraf: meer dan 1 - minder dan 2, tabel 48. 
4. Verblijf in de R.W.I. : niet - wel, tabel 50. 
5. Verblijfsduur tehuis: lang - kort, tabel 62. 
6. Alkoholist : niet - wel, tabel 53. 
7. Behorend in ouderlijk gezin tot jongste-oudste groep kinderen, tabel 9. 
8. Afkomstig uit klein - groot gezin, tabel 6. 
9. Binnen de jongste groep kinderen: afkomstig uit klein - groot gezin. 

10. Binnen oudste groep kinderen: afkomstig uit klein - groot gezin. 
11. Uit klein gezin afkomstig: behorend tot jongste - oudste groep kin

deren. 
12. Uit groot gezin afkomstig: behorend tot jongste - oudste groep kin

deren (9, 10, 11 en 12, zie tabel 10). 
13. Opvoedingssituatie ouderlijk gezin: goed - niet goed, tabel 22. 
14. Sociaal-economische situatie ouderlijk gezin : goed - niet goed, tabel 24. 
15. Opleiding: niet slecht - slecht, tabel 30. 
16. Militaire dienst : vrijwillig - afgekeurd, tabel 36. 
17. Relaties met de vrouw: wel - niet, tabel 42. 
18. Relaties met bloedverwanten : niet slecht - slecht, tabel 28. 
19. Relaties met werksituatie : goed - niet goed, tabel 34. 
20. Maatregelen justitie: niet - wel. 
21. Leeftijd eerste veroordeling : onde r -boven 25 jaar (incl. blanco straf-

lijst), tabel 47. 
Met behulp van de ^2-toets is nagegaan of er significante verbanden 
waren tussen het oordeel van de stafleden en de hierboven genoemde 
variabelen. 

§ 5. RESULTATEN EN CONCLUSIES 

In § 3 van dit hoofdstuk en in bijlage 2 is te zien, hoe in de loop van het 
onderzoek een reeks uitschakelingsbeslissingen moest worden genomen, 
waardoor het aantal gasten, dat in dit onderzoek betrokken kon worden, 
aanmerkelijk verminderde. Wij hebben de vraag gesteld, of er door deze 
eliminering selectie zou zijn opgetreden. 

Teneinde deze vraag te kunnen beantwoorden hebben wij de groep 
„beoordeelden" (d.w.z. de uiteindelijk in het onderzoek betrokken beoor
deelde gasten) met de groep „geëlimineerden" vergeleken. Wij gingen voor 
elke van de in de voorgaande paragraaf vermelde 21 variabelen na, of er 
een significant verschil bestond binnen elk der drie beoordelingsvelden 
tussen de groep „beoordeelden" en „geëhmineerden", aangaande de fre
quentieverdeling van elke variabele. De toetsing van de percentagever
schillen werd verricht met de t-toets van Fisher (SMITH, pag. 59). Daarbij 
bleek, dat slechts drie der 63 verschillen een significantieniveau bereikten 
(p < 0.01) en wel alle drie bij variabele 5: de verblijfsduur. De overige 
verschillen bleken niet significant (p > 0.05). 

Voor 20 van de 21 variabelen geldt derhalve, dat de groep voldoende 
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volledig beoordeelden aselect is t.o.v. alle 251 beoordeelde gasten, waarmee 
wij dit onderzoek zijn begonnen. De groep voldoende volledig beoordeelden 
is wel geselecteerd ten voordele van de lang in het huis verblijvenden. 
Hierbij moeten wij in aanmerking nemen, dat de 31 permanente gasten 
tot deze groep behoren. Deze selectie behoeft ons niet te verbazen; de 
langer in het huis verblijvenden zijn immers de beoordelende stafleden het 
beste bekend. Deze selectie zou op zich ons vertrouwen in de gegeven be
oordelingen kunnen versterken. 

Het zou te verwachten zijn, dat de gasten, die langer dan de gemiddelde 
opnemingsduur in het tehuis verblijven, ook een zekere aanpassing zouden 
hebben bereikt, hetgeen zich zou kunnen uiten in een overwegend gunstige 
beoordeHng. Ook de welwillendheidsfactor (leniency error) bij de beoor
delaars ten opzichte van deze beoordeelden zou in deze richting kunnen 
werken. Ondanks deze redelijke veronderstellingen vinden wij geen signi
ficanties. Er is alleen een tendenz aanwezig binnen het beoordelingsveld 
leiding om de langeropgenomenen gunstiger te beoordelen (0.05 < ρ <0.10). 

Bij de beoordeelde gasten heeft derhalve de langere verblijfsduur in het 
tehuis op de inhoud van de beoordelingen geen duidelijke invloed gehad. 

In totaal zijn 63 onderlinge betrekkingen onderzocht. Uit de resultaten 
van de x2-toetsen valt het volgende afte leiden : 
1. Gasten, die volgens de beoordelaars in hun houding en gedrag ten op

zichte van mensen in gezagspositie (de leiding) het volgende beeld ver
tonen naar de omschrijvingen van waarneembaar gedrag: 
voortdurend tegen de keer in ; rancuneus zijn tegen de leiding ; openlijke 
onwil tonen, steeds kankeren ; obstructiepolitiek voeren ; weigeren van 
orders en ontduiken van voorschriften ; 
blijken volgens dit onderzoek: 
a. Meer een slechte relatie te hebben met hun bloedverwanten (p < 0.01 ). 
b. Meer gezocht te moeten worden onder de groep thuislozen van jonger 

dan 45 jaar (p < 0.05). 
c. Meer meer dan eenmaal veroordeeld te zijn tot vrijheidsstraf (p <0.05). 
d. Meer opgegroeid te zijn in een overwegend ongunstige opvoedings

situatie (p < 0.05). 
e. Meer vóór het 25e jaar wegens de eerste veroordeling in contact met 

de justitie te zijn geweest (p < 0.05). 
Verder is een tendenz tot significantie aanwijsbaar, dat deze gasten: 
- Meer een korte verblijfsduur in het tehuis hebben (0.05 < ρ < 0.10). 
- Meer behoren tot de jongste groep kinderen, afkomstig uit een klein 

gezin (0.05 < ρ < 0.10). 
- Meer een ongunstige relatie hebben met de werksituatie (0.10 < ρ < 

0.20). 
2. Gasten, die volgens de beoordelaars in hun houding en gedrag ten op

zichte van hun collegae het volgende beeld vertonen : 
geen behoefte aan contact met anderen ; altijd ruzie maken en kankeren ; 
nooit iemand spontaan helpen ; zich onttrekken aan gezamenlijk amuse
ment; zo vaak als enigszins mogelijk uit huis lopen; 
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blijken volgens dit onderzoek: 
a. Meer een slechte relatie te hebben met hun bloedverwanten (p < 0.01 ). 
b. Meer te behoren tot de oudste groep kinderen, afkomstig uit een groot 

gezin (p < 0.05). 
с Meer een ongunstige relatie te hebben met de werksituatie (p < 0.05). 
Verder is een tendenz aanwijsbaar, dat deze gasten: 
- Meer meer dan eenmaal veroordeeld zijn tot vrijheidsstraf (0.10 < ρ < 

0.20). 
- Meer afkomstig zijn uit grote gezinnen (0.10 < ρ < 0.20). 
- Meer vóór het 25e jaar wegens de eerste veroordeling in contact met 

de justitie zijn geweest (0.10 < ρ < 0.20). 
3. Gasten, die volgens de beoordelaars in hun houding en gedrag in de 

werksituatie het volgende beeld vertonen : 
altijd critiek en kankeren op opdrachten; onhandelbaar en dwars op 
het werk; niet regelmatig kunnen werken; stemming maken onder 
anderen; zich onttrekken aan opdrachten („drukken"); 
blijken volgens dit onderzoek: 
a. Meer een ongunstige relatie te hebben met de werksituatie (p < 0.05). 

- Verder is een tendenz aanwijsbaar, dat deze meer een slechte relatie 
hebben met hun bloedverwanten (0.05 < ρ < 0.10). 

Het bovenstaande is in tabel 70 nog eens schematisch neergelegd. 

TABEL 7 0 . NIVEAU VAN SIGNIFICANTIE χ 2 BEOORDELINGEN VARIABELEN 

χ' significant 
op 
ρ < 0.01 

ρ < 0.05 

ρ < 0 . 1 0 

leiding 

slechte relatie bloed
verwanten 
jonger dan 45 jaar 
2 of meer vrijheids
straffen 

ongunstige opvoe
dingssituatie 
vóór 25e jaar eerste 
veroordeling 

korte verblijfsduur 

jongste groep klein 
gezin 

collegae 

slechte relatie 
bloedverwanten 

oudste groep groot 
gezin 
ongunstige relatie 
werk 

werk 

ongunstige 
relatie werk 

slechte relatie 
bloedverwanten 

ρ < 0.20 

ongunstige relatie 
werk 

2 of meer vrijheids-
strafiFen 
uit grote gezinnen 
vóór 25e jaar eerste 
veroordeling 

Een aantal van de aangestipte verbanden is niet strikt significant (p < 0.10 
en ρ < 0.20, zie tabel 70). Wij hebben deze toch vermeldenswaard ge-

134 



vonden, omdat voor een later hypothese-toetsend onderzoek ook tendenzen 
tot significantie belangrijk kunnen zijn. Het is mogelijk, dat bij een meer 
omvangrijk onderzoek, scherpere categorisering en betere operationalise
ring in plaats van deze tendenzen werkelijk significante verbanden zouden 
worden gevonden. 

Terugkerend tot de significante verbanden, blijkt een ongunstige be
oordeling in de onderzochte beoordelmgsvelden gepaard te gaan met een 
slechte relatie met de bloedverwanten en met een ongunstige relatie met 
de werksituatie, ofschoon door onze dichotomie in de overwegend on
gunstige groep ook gasten zitten met hoge scores (4 t /m resp. 10, 8 en 11, 
zie bijlage 2, tabel 81). Men zou verwachten, dat deze wijze van dichoto-
misering veel meer tot vervlakking zou geleid hebben. Deze ongunstige 
polen van de beide variabelen wijzen op een duidelijk bestaand onver
mogen tot het onderhouden en leggen van bindingen. Een ongunstige be
oordeling in de onderzochte beoordelmgsvelden gaat ook samen met een 
ongunstige opvoedingssituatie in het gezin van herkomst, met justitie-con-
tacten reeds vóór het 25e jaar wegens de eerste veroordeling en het - signifi
cant hiermee samenhangende, zie hoofdstuk VII - twee- of meermalen ver
oordeeld zijn tot vrijheidsstraf. Dit laatste kan wijzen op een reeds 
vroegtijdig mislukken van de aanpassing aan de geïnstitutionaliseerde 
maatschappelijke normen. 

Hieruit blijkt, dat een overwegend ongunstig oordeel van de stafleden 
significant samengaat met ongunstige relaties met bloedverwanten en met 
de werksituatie, met het reeds vroegtijdig tot uiting komen van een be
staand onvermogen zich te conformeren aan maatschappelijke normen, 
gevolgd door een recidiverend moeten ondergaan van gevangenisstraf, als
mede met een ongunstige opvoedingssituatie van de betrokken gast. 

Uiteraard volgt uit het gebruik van de £2-toets eveneens, dat een gunstige 
beoordeling significant samengaat met de gunstige pool van de variabele. 

De probleemstelling van dit onderzoek was, of, en zo ja op welke punten, 
het oordeel van stafleden samenhangt met wat ons uit andere bron omtrent 
deze beoordeelde gasten bekend is. Wij hebben gezien, dat het oordeel van 
deze stafleden inderdaad samenhangt met deze andere gegevens. De inhoud 
van de significante verbanden is zinvol, ter zake en gelijk gericht. Dit laat
ste geldt eveneens voor de tendenzen tot significantie. Het lijkt daarom een 
redelijke veronderstelling, dat de graduele verschillen in de moeilijkheden 
bij het zich functionerend ordenen in de maatschappij ook te constateren 
zijn in de gelijk gerichte graduele verschillen in het gedrag binnen het 
beschuttende milieu van het tehuis. De stafleden nemen deze gradaties 
blijkens de gevonden significanties waar. Uit dit onderzoek blijkt, dat wij 
aan de observatiegegevens van deze stafleden een eigen informatieve 
waarde mogen toekennen voor de totaal-beoordeling van een gast en het 
hieruit resulterend advies. Het is daarom wellicht zinvol om bij een team
bespreking eerst het oordeel van stafleden te vernemen, gevolgd door een 
oordeel van z.g. deskundigen. Zijn deze oordelen tegengesteld, dan behoren 
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beide groepen zich op de deugdelijkheid van hun oordeel nader te bezinnen. 
De opzet van dit onderzoek bracht noodzakelijkerwijs met zich mee, dat 

het oordeel van ieder staflid afzonderlijk werd beschouwd en dat de totaal
beoordeling werd verkregen door deze afzonderlijke oordelen te sommeren. 
Dat deze gang van zaken van de werkelijkheid afwijkt is duidelijk; het 
stafoordeel is meer dan de som van de individuele beoordelingen. Nu echter 
al blijkt, dat bij een enigszins kunstmatige opzet de informatie aan het 
oordeel van deze stafleden ontleend, een waardevolle bijdrage is aan de 
resocialiserings-prognose van de in dit onderzoek betrokken gasten, zou 
men zich met recht mogen afvragen of dit niet a fortiori zal gelden voor een 
stafoordeel, dat op grond van een werkelijke stafdiscussie tot stand komt. 

Het komt ons voor, dat verder onderzoek naar de waarde van, zo dikwijls 
blijvend in rapporten neergelegde, beoordelingen gewenst is. 
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HOOFDSTUK VII 

PRIMAIRE EN SECUNDAIRE THUISLOOSHEID 

Thuislozen, mensen zonder leef- en werkmüieu, hebben gefaald in hun 
externe aanpassing. Zij zijn er niet of niet blijvend in geslaagd zich func
tionerend te ordenen in vaste bindingen. Binnen het oorzakencomplex 
dat tot dit falen heeft geleid, beschouwen wij een destijds bestaande stress
situatie in het gezin van herkomst als een belangrijke factor (zie hoofdstuk 
IV, § 2). Door een samengaan van endogene en exogene factoren kan de 
individuele beleving van een gezinsstructuur anders zijn dan deze feitelijke 
gezinsstructuur zou doen vermoeden. Een gezinsstructuur, waaraan ob
jectief niets ontbreekt, kan door individuele leden van het gezin subjectief 
als een stress-situatie worden beleefd. In een gezin, waaraan objectief wel 
iets ontbreekt is de kans op een stress-situatie groter, maar deze behoeft 
niet noodzakelijk aanwezig te zijn. 

De door ons verzamelde gegevens gaven aanleiding tot het vermoeden, 
dat het stadium van thuisloos-zijn niet door alle gasten via dezelfde wor
dingsgeschiedenis is bereikt. Om dit nader te adstrueren hebben wij een 
aantal afkomst- en gedragsgegevens met elkaar in verband gebracht door 
middel van correlatie-rekening. 

De volgende 12 gedichotomiseerde gegevens, ontleend aan het sociaal
geneeskundig onderzoek, hebben wij in verband gebracht met de 21 ge
dichotomiseerde variabelen, zoals omschreven in hoofdstuk VI. 

1. Leeftijd: jong - oud, tabel 1. 
2. Geboorteplaats : platteland - stad, tabel 2. 
3. Veroordelingen vrijheidsstraf: meer dan 1 - minder dan 2, tabel 48. 
4. Verblijf in de R.W.I. : niet - wel, tabel 50. 
5. Verblijfsduur tehuis: lang - kort, tabel 62. 
6. Alkoholist : niet - wel, tabel 53. 
7. Behorend in ouderlijk gezin tot jongste - oudste groep kinderen, tabel 9. 
8. Afkomstig uit klein - groot gezin, tabel 6. 
9. Binnen jongste groep kinderen: afkomstig uit klein - groot gezin. 

10. Binnen oudste groep kinderen: afkomstig uit klein - groot gezin. 
11. Uit klein gezin afkomstig: behorend tot jongste - oudste groep kin

deren. 
12. Uit groot gezin afkomstig: behorend tot jongste - oudste groep kinde

deren (9, 10, 11 en 12, zie tabel 10). 
De eerste 12 variabelen zijn de bovenstaande gegevens. De andere 9 ver
melden wij nogmaals hieronder. Om de splitsing dichter bij de mediaan te 
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leggen, hebben wij enkele tabellen, waarin waarderende gegevens (goed, 
matig, slecht) staan vermeld, anders gedichotomiseerd dan als aangegeven 
in hoofdstuk VI. Bij de variabelen 5, 13, 14, 15, 16 en 9, 10, 11, 12 zijn niet 
alle gegevens van de oorspronkelijke tabel binnen de dichotomie ge
bracht. 
13. Opvoedingssituatie ouderlijk gezin: goed - slecht, tabel 22. 
14. Sociaal-economische situatie ouderlijk gezin: goed - slecht, tabel 24. 
15. Opleiding: goed - slecht, tabel 30. 
16. Militaire dienst: vrijwillig - afgekeurd, tabel 36. 
17. Relaties met de vrouw: wel - niet, tabel 42. 
18. Relaties met bloedverwanten: niet slecht - slecht, tabel 28. 
19. Relaties met werksituatie : niet slecht - slecht, tabel 34. 
20. Maatregelen justitie: niet - wel. 
21. Leeftijd eerste veroordeling: onder - boven 25 jaar (incl. blanco straf-

lijst), tabel 47. 
In totaal zijn 159 verbanden onderzocht op significantie. Op verzoek van 
het Instituut voor Wiskundige Dienstverlening (I.W.D.) van de Katho
lieke Universiteit (Hoofd: D R S . P H . VAN ELTEREN) zijn de berekeningen 
door D R S . M. L. POTTERS uitgevoerd op de electronische machine X I van 
het Mathematisch Centrum te Amsterdam. De methode van rekenen komt 
overeen met de gebruikelijke %2-toets voor alle gevallen waar de verwachte 
waarden in elk vakje van de 2 χ 2 tabel groter was dan 10. Voor de overige 
gevallen is de tweezijdige overschrijdingskans exact berekend. Het I.W.D. 
heeft met de interpretatie van de gevonden significanties geen bemoeienis 
gehad. 

De verbanden noemen wij significant, als ρ < 0.001, als 0.001 < ρ < 
0.01, als 0.01 < ρ < 0.05. Een tendenz tot significantie is aanwezig als 
0.05 < ρ < 0.10. 

Uit de resultaten van de toetsingen valt het volgende afte leiden: 
1. De gasten behorend tot de jongere groep blijken : 

a. Minder in de R.W.I. geplaatst te zijn (p < 0.001). 
b. Meer een korte verblijfsduur in het tehuis te hebben (p < 0.001). 
с Minder alkoholist te zijn (p < 0.001). 
d. Meer opgegroeid te zijn in een slechte opvoedingssituatie (p < 0.001 ). 
e. Meer opgegroeid te zijn in een slechte sociaal-economische situatie 

(p < 0.05). 
f. Meer een slechte opleiding te hebben gehad (p < 0.001). 
g. Minder relaties met de vrouw te hebben (p < 0.001). 
h. Meer vóór het 25e jaar wegens de eerste veroordeling in contact met 

de justitie te zijn geweest (p < 0.05). 
2. De gasten geboren in een stad blijken : 

a. Meer opgegroeid te zijn in een slechte opvoedingssituatie (p < 0.01). 
b. Meer een slechte relatie te hebben met hun bloedverwanten (p < 0.05). 
с Meer een slechte relatie te hebben met de werksituatie (p < 0.001). 
- Verder is een tendenz aanwijsbaar, dat deze meer opgegroeid zijn in 

een slechte sociaal-economische situatie. 
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3. De gasten, meer dan eenmaal veroordeeld tot vrijheidsstraf (recidivisten) 
blijken: 
a. Meer in de R.W.I. te zijn geplaatst (p < 0.001). 
b. Meer alkoholist te zijn (p < 0.001). 
с Meer relaties met de vrouw te hebben (p < 0.05). 
d. Meer een slechte relatie te hebben met hun bloedverwanten (p < 

0.01). 
e. Meer een slechte relatie te hebben met de werksituatie (p < 0.001). 
f. Meer vóór het 25e jaar wegens de eerste veroordeling in contact met 

de justitie te zijn geweest (p < 0.001). 
Verder is een tendenz aanwijsbaar, dat deze gasten: 
- Meer opgegroeid zijn in een slechte opvoedingssituatie. 
- Meer vrijwillig hebben dienst genomen bij een of andere krijgsdienst. 

4. De gasten die wel in de R.W.I. zijn geplaatst blijken: 
a. Meer tot de oudere groep te behoren (p < 0.001). 
b. Meer recidivist te zijn (p < 0.001). 
Verder is een tendenz aanwijsbaar, dat deze gasten: 
- Meer alkoholist zijn. 
- Meer afkomstig zijn uit grote gezinnen. 
- Meer een slechte relatie hebben met de werksituatie. 

5. De gasten met een korte verblijfsduur in het tehuis blijken: 
a. Meer tot de jongere groep te behoren (p < 0.001). 
Verder is een tendenz aanwijsbaar, dat deze gasten : 
- Meer een slechte opleiding hebben gehad. 
- Minder justitiële maatregelen opgelegd hebben gekregen. 

6. De alkoholisten onder de gasten blijken: 
a. Meer tot de oudere groep te behoren (p < 0.001). 
b. Meer recidivist te zijn (p < 0.001). 
с Meer een goede opleiding te hebben gehad (p < 0.05). 
d. Meer relaties met de vrouw te hebben (p < 0.001). 
- Verder is een tendenz aanwijsbaar, dat deze meer in de R.W.I. ge

plaatst zijn. 
7. Geen significanties gevonden. 
8. De gasten afkomstig uit kleine gezinnen blijken: 

a. Meer opgegroeid te zijn in een slechte opvoedingssituatie (p < 0.05). 
b. Meer een slechte relatie te hebben met hun bloedverwanten (p < 0.05). 
- Verder is een tendenz aanwijsbaar, dat deze minder in de R.W.I. ge

plaatst zijn. 
9. 10, 11, 12. Geen significanties gevonden. 

In deze gevonden significanties willen wij trachten enige samenhang te 
brengen door uit te gaan van twee hypothesen omtrent het thuisloos-
worden. Tot deze hypothesen zijn wij gekomen, zowel door het tijdens dit 
explorerend onderzoek verworven inzicht hieromtrent, als door kennis
neming van de bestaande literatuur over afwijkend gedrag (deviant 
behaviour). 
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Thuislozen hebben gefaald in hun externe of sociale aanpassing (adap
tation). De normale externe aanpassing hebben wij in hoofdstuk V om
schreven als leven in harmonie met de omgeving. Mensen, die normaal 
extern aangepast (well-adapted) zijn, zijn er van buiten bezien in geslaagd 
een leef- en werkmilieu te vinden, waarin zij zichzelf economisch staande 
houden. Zij leven daarin zonder onnodige wrijving met hun medemensen 
en veroorzaken geen of geen ernstige bedreiging voor de physieke of psy
chologische veiligheid van zichzelf en van anderen. Deze normale externe 
aanpassing wordt bereikt door het verwerven van een leef- en werkmilieu 
na te streven op normale wijze, d.w.z. door een aanpassing of pogingen 
hiertoe aan algemeen aanvaarde normen. Het verwerven van een leef- en 
werkmilieu kan ook nagestreefd worden op niet-normale wijze, d.w.z. door 
een aanpassing of pogingen hiertoe aan niet algemeen aanvaarde normen. 
Mensen, die op deze niet-normale wijze een leef- en werkmilieu hebben ver
worven, leven echter niet in harmonie met de omgeving. 

Eerste hypothese Op het falen in de normale externe aanpassing kan door 
een persoon op tweeërlei wijze worden gereageerd: op passieve of ont
wijkende en op actieve of weerstrevende wijze. Beide reactiewij zen leiden 
tot afwijkend gedrag in negatieve zin (sociaal-pathologisch gedrag). 

Op het falen kan op passieve wijze worden gereageerd door het streven 
naar het verwerven van een leef- en werkmilieu volkomen op te geven, 
hetgeen kan resulteren in zelfmoord of in bepaalde psychische afwijkingen 
en/of in thuisloze worden. Ook het plegen van de „delicten" bedelarij en 
landloperij zouden wij een passieve wijze van reageren willen noemen. 

Op het falen kan op actieve wijze worden gereageerd door het verwerven 
van een leef- en werkmilieu te blijven nastreven op niet-normale wijze, dus 
door een aanpassing aan niet algemeen aanvaarde normen. Dit leidt tot 
bepaalde vormen van illegitimiteit, tot criminaliteit of tot prostitutie. Het 
lijkt waarschijnlijk, dat deze vorm van externe aanpassing meer vergt van 
de physieke en psychische spankracht dan de normale externe aanpassing ; 
de sociale controle is sterker, zowel van de eigen groep als van de maat
schappij. 

De vlucht in de alkohol - of in een andere vorm van verslaving - is een 
grotendeels passieve wijze van reageren. Voor de latere thuisloze zien wij 
het als een etappe in het thuisloos-worden. Er zijn ook gevallen van alko-
holisme mogelijk, waarbij het begin van het alkohol-misbruik gezien kan 
worden als een uitlaatmogelijkheid binnen het patroon van het actief 
reageren. Wij laten in het midden of er een praedisponerende - biologisch 
geconditioneerde - factor voor deze wijze van reageren bestaat. 

De mensen, die ook in tweede instantie gefaald hebben in deze vorm van 
externe aanpassing: aanpassing aan niet algemeen aanvaarde normen, 
kunnen hierop slechts op passieve wijze reageren, hetgeen ook kan resul
teren in zelfmoord of in bepaalde psychische afwijkingen en/of in thuisloze 
worden. Hieronder vallen ook degenen, die hun criminele loopbaan be
sluiten met herhaalde plaatsingen in de R.W.I. 
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Thuisloos-zijn is naar onze mening steeds een gevolg van een passief, een 
ontwijkend reageren op een falen in de externe aanpassing. Sommige thuis
lozen hebben primair passief gereageerd ; andere komen pas secundair tot 
deze reactiewijze, nadat zij in eerste instantie actief tot aanpassing, zij het 
aan niet algemeen aanvaarde normen, getracht hebben te komen of zijn 
gekomen. 

Tweede hypothese Het passief of actief reageren op het falen in de normale 
externe aanpassing is afhankelijk van de mate van internalisering van de 
algemeen aanvaarde normen en voorts van de objectieve mogelijkheden. 
De mate van internalisering is vooral afhankelijk van de gehele jeugd-
situatie. Hierbij moeten wij echter opmerken, dat deze externe aanpassing 
ten koste kan gaan van de interne aanpassing (zie hoofdstuk V). De objec
tieve mogelijkheden kunnen t.o.v. het individu zowel intem als extern of 
sociaal gelocaliseerd zijn. 

Iemand met een sterke internalisering zal, wanneer hij door welke oorzaak 
dan ook in conflict dreigt te komen met de algemeen geldende normen, 
juist door deze sterke internalisering het niet tot een conflict laten komen, 
daar er voor hem geen reële mogelijkheden bestaan om zich aan te passen 
aan niet algemeen aanvaarde normen. Hij is gepraedisponeerd tot een 
passieve wijze van reageren. 

Bij diegene met een zwakke internalisering is het juist andersom; hij is 
gepraedisponeerd tot een actieve wijze van reageren. 

Deze praedisposities zijn natuurlijk niet determinerend. Het is zeer goed 
denkbaar, dat iemand met een sterke internalisering bij een voldoende ge
makkelijke situatie toch actief kan reageren op het falen in de normale 
externe aanpassing. Omgekeerd is het evenzeer mogelijk, dat iemand met 
een zwakke internalisering door psychische (b.v. defectueus intelligentie
rendement) of sociale belemmeringen niet op actieve wijze kan reageren. 

Daar deze internalisering in de jeugd plaats heeft, zou de latere wijze van 
tegemoet treden van moeilijkheden, alsmede de reactiewijze op een falen 
in de externe aanpassing, reeds in de jeugd bepaald zijn. 

Bij het onderzoek en bij de verwerking van de verzamelde gegevens 
hebben wij ons niet ten doel gesteld, de bovengenoemde hypothesen te 
toetsen. Dan immers hadden wij andere, meer hierop gerichte gegevens 
moeten verzamelen en met elkaar correleren. Met name had dan het grove 
onderscheid tussen recidivisten en niet-recidivisten meer gedifferentieerd 
moeten worden. 

Voor de juistheid van de eerste hypothese zou pleiten het vinden van 
aanwijzingen, dat het recidivisme een actieve wijze van reageren is, en 
voorts het vinden van aanduidingen bij recidivisten voor een streven naar 
verwerving van een leef- en werkmilieu op niet-normale wijze. Uit de ge
bruikte statistische techniek volgt, dat ook het omgekeerde gezegd kan 
worden. 

Binnen de gevonden significanties zijn voor de juistheid van deze eerste 
hypothese enkele aanduidingen te vinden : 
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- Bij de recidivisten vinden wij een significant verband met het vroegtijdig 
in*contact komen met de justitie. Uit tabel 57 (hoofdstuk IV, § 9) hebben 
wij afgeleid, dat de eerste veroordeling doorgaans plaats heeft vóór het 
thuisloos-worden. 
- Bij de recidivisten (en ook bij de alkoholisten) vinden wij een significant 
verband met wel relaties met de vrouw, d.w.z. er zijn - soms bij herhaling-
pogingen geweest tot het scheppen van een leefmilieu, zij het dikwijls op 
illegitieme wijze (concubinaten). 
- Bij de recidivisten vinden wij een significant verband met slechte relaties 
met de „normale" werksituatie. 
- Bij de recidivisten vinden wij een tendenz tot meer vrijwillige dienst
neming. In hoofdstuk IV, § 5 hebben wij aangetoond, dat deze pogingen tot 
verwerving van een leef- en werkmilieu, bij de gasten nauwelijks als een 
„normale" wijze kan worden aangemerkt (SS, Vreemdelingenlegioen, 
KNIL, enz.). 

De tweede hypothese gaat uit van de mate van internalisering. Deze kan 
sterker worden naarmate de gehele jeugdsituatie gunstiger is; dit zou 
praedisponeren tot een passieve wijze van reageren. Ook hier kan natuurlijk 
het omgekeerde eveneens gezegd worden. Bezien wij de gevonden signi
ficanties, dan blijkt een slechtere jeugdsituatie te bestaan bij de gasten be
horend tot de j ongere groep, bij de gasten geboren in een stad en bij de gasten 
afkomstig uit kleine gezinnen. Als de tweede hypothese juist is, dan moeten 
de op een actieve wijze reagerenden meer in deze groepen te vinden zijn. 

Binnen de gevonden significanties zijn voor de juistheid van deze tweede 
hypothese ook enkele aanduidingen te vinden : 
- Bij de recidivisten vinden wij een tendenz dat zij meer in een slechte op
voedingssituatie verkeerd hebben. 
- Bij de jongeren vinden wij een significant verband met het vroegtijdig in 
contact komen met de justitie. 
- Bij de in een stad geborenen vinden wij een significant verband met 
slechte relaties met de „normale" werksituatie. 
- Bij de uit kleine gezinnen afkomstige gasten vinden wij een tendenz tot 
minder geplaatst zijn in de R.W.I. 

Resumerend kunnen wij zeggen, dat voor de stelling: een actieve wijze van 
reageren op het falen in de normale externe aanpassing gaat samen met het 
streven naar het verwerven van een leef- en werkmilieu op niet-normale 
wijze, binnen de gevonden significanties aanwijzingen zijn te vinden. Dit 
geldt ook voor de tweede stelling: de actieve wijze van reageren berust, 
behalve op de objectieve mogelijkheden, op een zwakke internalisering van 
de algemeen aanvaarde nonnen ; zij komt vooral voor bij de thuislozen, die 
behoren tot de jongere groep; degenen, die geboren zijn in een stedelijke 
gemeente; degenen, die afkomstig zijn uit een klein gezin. 

Het lijkt ons gewenst, dat in een nader, bij voorkeur sociologisch onder
zoek met een scherpere categorisering en een betere operationalisering dan 
in ons onderzoek, deze hypothesen getoetst zouden worden. 
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Blijkens de in ons onderzoek gevonden aanwijzingen kan thuisloosheid 
tweeërlei wordingsgeschiedenis hebben. 

De thuislozen, die op het falen in de normale externe aanpassing primair 
passief hebben gereageerd, zou men „primaire" thuislozen kunnen noemen. 
Het lijkt een redelijke veronderstelling, dat de in hoofdstuk V, § 2 be
sproken groep neurotisch gestoorde gasten met hun sterke internalisering 
tot deze primaire thuislozen behoort, evenals de aldaar besproken groep 
„afwijkenden t.o.v. het ideaal van interne aangepastheid" en de groep 
„normalen". 

De thuislozen, die op het falen in de normale externe aanpassing in eerste 
instantie actief hebben gereageerd, maar die ook gefaald hebben in de 
aanpassing aan niet algemeen aanvaarde normen, zou men „secundaire" 
thuislozen kunnen noemen. In de actieve wijze van reageren op het falen 
in de normale externe aanpassing en in het psychopathisch gedrag zitten 
veel overeenkomstige kenmerken. De secundaire thuislozen en de bij 
vroegere onderzoekingen wel als psychopathen betitelde thuislozen zouden 
naar onze mening in grote lijnen kunnen samen vallen. De diagnose psy
chopathic wordt immers in hoofdzaak op gedragsgegevens gesteld (zie 
hoofdstuk IV, § 11) ; de defectueuze internalisering blijkt doorgaans eerst 
wanneer iemand zich functionerend moet gaan ordenen in de maatschappij 
(zie hoofdstuk V, § 2). 

Deze mogelijke twee wordingsgeschiedenissen van de thuisloosheid heb
ben wij in het schema op pag. 144 weergegeven. 

Als bovengenoemde hypothesen bewezen zouden worden, zou dit onder
scheid tussen primaire en secundaire thuisloosheid belangrijke conse
quenties kunnen hebben voor de behandeling van thuislozen. Dit onder
scheid kan naar onze mening slechts gemaakt worden door samenwerking 
van medici, psychologen, maatschappelijk werkenden, evt. criminologen 
in teamverband. 

De primaire thuislozen met hun sterke internalisering hebben een relatief 
gunstige prognose. Zij zouden behandeld kunnen worden met een niet zeer 
diepgaande therapie met als doel, de betrokkenen een geheel of gedeeltelijk 
zelfstandig leven in de vrije maatschappij mogelijk te maken. Pogingen 
tot deze resocialisering zouden binnen het raam van de huidige thuislozen-
zorg kunnen geschieden, mits de staven van de tehuizen voor thuislozen-
zorg kwalitatief en kwantitatief voldoende bemand zijn. Als leidraad voor 
deze pogingen zou het door HORST (zie hoofdstuk IV, § 6) aangegeven 
schema ter verzelfstandiging kunnen dienen. De primaire thuislozen be
horen wegens hun relatief gunstige prognose niet in de R.W.I. te worden 
geplaatst. 

Voor de secundaire thuislozen verwachten wij van een oppervlakkige 
behandeling niet veel. Zij hebben reeds gefaald in de externe aanpassing 
aan algemeen aanvaarde normen, maar ook in deze aan niet algemeen aan
vaarde normen. Dit maakt de prognose voor de secundaire thuislozen on
gunstig. Blijkens onze gevonden significanties zouden de jongere thuislozen 
meer tot deze secundaire thuislozen behoren. 
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De behandeling juist voor deze secundaire thuislozen zou zich moeten 
spiegelen aan de moderne behandeling van recidivisten (zie hoofdstuk IV, 
§ 7), temeer daar de meerderheid van hen tot deze recidivisten behoort of 
heeft behoord. Als wij deze secundaire thuislozen willen behandelen zou 
deze behandeling in elk geval moeten plaats hebben door gespecialiseerde 
instanties. Mits het behandelingselement hiervan nadrukkelijk wordt er
kend, zou in sommige gevallen van een terbeschikkingstelling van de 
Regering resultaat verwacht mogen worden, maar via een systeem als de 
R.W.I. is voor deze groep geen resocialisering te bereiken. 

Voor de thuislozen met een psychotisch toestandsbeeld heeft het geen 
zin te differentiëren tussen primaire en secundaire thuislozen. Dit zijn 
ernstige zieken, die met hun ziekte, mogelijk ook door hun ziekte, in de 
thuislozensfeer terecht zijn gekomen. Zij behoren herkend en adequaat 
geneeskundig behandeld te worden. Op de mogelijkheid van het vóór
komen van psychotici onder de thuislozen behoren zowel justitiële organen 
als instellingen voor thuislozenzorg voortdurend bedacht te zijn. 

Wij menen echter bij de bestrijding van thuisloosheid van praeventieve 
maatregelen meer succes te mogen verwachten dan van therapieën. Een 
specifieke praeventie van thuisloosheid alleen is naar onze mening niet 
denkbaar; thuisloosheid is één van de vormen van sociaal-pathologisch 
gedrag. Mensen, die een dergelijk afwijkend gedrag in negatieve zin ver
tonen, zijn zelden uit een harmonisch milieu afkomstig. Praeventieve maat
regelen om dit afwijkend gedrag zoveel mogelijk te voorkómen, behoren op 
disharmonische gezinnen met kinderen gericht te zijn. Wij menen, dat het 
apparaat hiervoor thans in Nederland aanwezig is, voornamelijk binnen de 
organen van het maatschappelijk werk, terwijl ook de lichamelijke en 
geestelijke gezondheidszorg en de zielzorg hun steen hiertoe kunnen bij
dragen. 
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HOOFDSTUK Ш 

BELASTENDE FACTOREN IN D E FAMILIE VAN HERKOMST 
VAN DE GASTEN 

Bij het opnemen van de anamnese hebben wij steeds gevraagd naar het 
voorkomen van alkoholisme, oligofrenie, zenuwziekten en justitiecon-
tacten in de familie. Waar mogelijk hebben wij deze gegevens geverifieerd 
en gecompleteerd. Speciale wegen om de familie-anamnese te completeren 
zijn niet bewandeld. Ook hier hebben wij onze stelregel gevolgd dat alleen 
betrouwbare gegevens zijn verwerkt. Dientengevolge is er een vrij grote 
restgroep ontstaan. 

Per gast hebben wij het voorkomen van alkoholisme, oligofrenie, 
zenuwziekten en justitiecontacten in de familie gesplitst naar het voor
komen bij ouders, bij (half )broers en (half )zusters, en bij verdere verwanten. 
Als er mededelingen waren over belastende factoren bij bloedverwanten, 
niet behorend tot de twee eerstgenoemde familiegedeelten, hebben wij die 
onder verdere verwanten gerubriceerd. 

Het voorkomen van combinaties van de bovengenoemde belastende 
factoren per familiegedeelte is afzonderlijk vermeld. Het samengaan van 
drie factoren in een familiegedeelte kwam een keer voor. Dit geval is onder
gebracht én bij het voorkomen van een factor én bij een combinatie van 
twee factoren. Het viervoudig samengaan van factoren bij een familie
gedeelte hebben wij niet gevonden. 

Wegens onvoldoende criteria, hebben wij afgezien van het toekennen 
van gradaties in de belasting. Als ergens een factor aanwezig is, spreken 
wij van belast milieu van herkomst. 

ZEEGERS heeft, in zijn studie over 73 oplichters, bij het voorkomen van 
geestelijke afwijkingen in de familie wel gradaties in de belasting toege
kend. Op vage criteria onderscheidt hij sterke, matige en lichte belasting 
bij resp. 6,4 en 13 personen. Bij 31.5% van zijn materiaal is dus sprake van 
een familiaire belasting. SCHUYL heeft gevonden, dat 74% van de door 
hem onderzochte delinquente jongens stamt uit een familie, waarin drank
misbruik (31%), psychische afwijkingen, ontucht en criminaliteit voor
komen. 

Van de 220 door ons onderzochte gasten komen er 101 (45.9%) uit een 
belast, 29 (13.2%) uit een geverifieerd onbelast en 90 (40.9%) uit een on
voldoende bekend milieu. 

Van de 31 permanente gasten komen er 5 uit een belast, 8 uit een ge
verifieerd onbelast en 18 uit een onvoldoende bekend milieu (resp. 16.1 %, 
25.8% en 58.1%). 
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In tabel 71 hebben wij de door ons gevonden gegevens omtrent het voor
komen van belastende factoren en factorencombinaties in de familie van 
herkomst van 101 gasten c.q. 5 permanente gasten gerangschikt per fa
miliegedeelte. In deze tabel is wel te zien bij hoeveel gasten een factor of 
factorencombinatie voorkomt per familiegedeelte, er wordt echter geen 
inzicht verkregen in het voorkomen van meer dan een factor per gast, 
noch in de sterktegraad van het voorkomen (vaderlijke-, moederlijke lijn 
of beide) per familiegedeelte. 

Van de 101 „belaste" gasten vervult de factor alkoholisme in de familie 
van 83 gasten op een of andere wijze een rol, de factor oligofrenie in de 
familie van 14 gasten, de factor zenuwziekten in de familie van 29 gasten, 
de factor justitiecontacten in de familie van 27 gasten. 

Een vergelijking van de gegevens omtrent het milieu van herkomst met 
hetgeen bij het onderzoek van de gasten zelf gevonden werd, is neergelegd 
in tabel 72. Voor de permanente gasten is hetzelfde geschied in tabel 73. 

Van de 83 gasten, waarbij alkoholisme een rol bij de belasting vervulde, 
zijn er 51 thans zelf alkoholist en 32 niet. 

Uit een belast milieu komt 48% van de alkoholisten en 4 3 % van de niet-
alkoholisten. 

Van de 14 gasten, waarbij oligofrenie een rol bij de belasting vervulde, 
zijn er 4 oligofreen en 10 niet. 

Uit een belast milieu komt 6 5 % van de oligofrenen en 4 3 % van de niet-
oligofrenen. 

Van de 29 gasten, waarbij het voorkomen van zenuwziekten een rol bij 
de belasting vervulde, zijn er 7 een of meer malen ter verpleging opgenomen 
geweest in een psychiatrische inrichting (uitgezonderd voor doorgemaakte 
alkohol-ontwenningskuren) en 22 niet. Wij hebben hier een dusdanige 
opneming gebruikt ter vergelijking en niet onze indruk omtrent het al dan 
niet aanwezig zijn van een psychische afwijking. 

Uit een belast milieu komt 70% van de ex-verpleegden in een psy
chiatrische inrichting en 44% van de niet ex-verpleegden. 

Van de 27 gasten, waarbij justitiecontacten een rol bij de belasting ver
vulden, zijn er 26 thans met een straflijst en 1 zonder. 

Uit een belast milieu komt 4 8 % van de gasten met een straflijst en 26% 
zonder een straflijst. 

Wegens de zeer betrekkelijke waarde, die wij aan deze onvolledige ge
gevens hechten, hebben wij deze niet op ponskaarten overgebracht. Het 
lijkt ons ook niet mogelijk enige verantwoorde conclusie te trekken uit de 
hierboven weergegeven belastende factoren in de familie van herkomst 
van de door ons onderzochte gasten. 

Wel krijgt men de indruk, dat voor de uit een belast milieu komende gas
ten de belastende factoren bij de items oligofrenie, opneming psychia
trische inrichting en straflijst sterker gerepresenteerd zijn bij de vertegen
woordigers van de positieve pool van deze items dan bij de „negatieven", 
terwijl ze voor het item alkoholisme ongeveer gelijk verdeeld zijn. 

Merkwaardig is, dat voor de uit een onbelast milieu komende gasten het 
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TABEL 71. VOORKOMEN VAN BELASTENDE FACTOREN PER 
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TABEL 72. VERGELIJKING VAN ENKELE BEVINDINGEN 

belast 
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TABEL 73. VERGELIJKING VAN ENKELE BEVINDINGEN MET 
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FAMILIEGEDEELTE BIJ 101 GASTEN C.Q. 5 PERMANENTE GASTEN 
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positief of negatief zijn van alle vier de items procentueel weinig verschilt. 
In hoeverre deze „belasting" van invloed is geweest op de opvoedings

situatie van de gasten, is moeilijk na te gaan. Het zoeken naar een verband 
tussen het hoge percentage (66%) van de gasten, waarbij deze opvoedings
situatie niet optimaal was (zoals in hoofdstuk IV, § 2 is aangetoond) en 
belastende factoren, zou in een daarop gericht onderzoek, naar het ons 
voorkomt, alleszins de moeite waard zijn. 
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HOOFDSTUK IX 

SAMENVATTEND OVERZICHT 

Thuislozen zijn te omschrijven als mensen zonder leef- en werkmilieu. Om 
verschillende redenen wordt aan het woord thuisloze de voorkeur gegeven 
boven het woord zwerver of een andere benaming. De thuisloosheid be
schouwen wij als een onderdeel van de sociale pathologie, naast alkohoUsme 
en andere verslavingen, criminaliteit, pauperisme, parasitisme, prostitutie, 
illegitimiteit en zelfmoord. 

Wij hebben in hoofdstuk II getracht aan te tonen, dat in de loop der 
geschiedenis thuisloosheid wel altijd heeft bestaan, maar dat, afhankelijk 
van de vigerende sociale en culturele structuur, de uitingsvorm verschillend 
kan zijn. De maatregelen, die tegen de vroegere zwervers en bedelaars 
werden genomen, hadden in hoofdzaak een repressief karakter. De validen 
onder hen werden getroffen door straffen, variërend van verbanning, 
dwangarbeid en lijfstraffen tot de doodstraf. Aan de invalide zwervers en 
bedelaars was het toegestaan in hun woonplaats bedeeld te worden. 

Met de komst van Napoleon komt in Frankrijk, en weldra ook in de ove
rige west-europese landen, eenheid van recht, waardoor een doeltreffende 
bestrijding van de criminaliteit bevorderd werd. Napoleon wilde de nood
zaak van bedelen en landlopen wegnemen door de oprichting te gelasten 
van depots de mendicité. In het verschaffen van werkgelegenheid zag men 
alle heil. Ook door particulieren worden werkinrichtingen opgericht, naast 
goedkope herbergen. Deze beide soorten instellingen bestaan tot op de 
huidige dag. Ook de staat heeft nog rijkswerkinrichtingen in beheer. De 
mogelijkheid tot vrijwillige opneming in een R.W.I. is thans niet meer aan
wezig, maar men wordt, na het plegen van bepaalde delicten, via een 
rechterlijke uitspraak „opgezonden". In de particuliere inrichtingen kun
nen thuislozen wel vrijwillig opgenomen worden. De in Nederland thans 
bestaande instellingen voor thuislozenzorg hebben doorgaans zowel het 
karakter van werkinrichting (internaat) als van goedkope of gratis herberg 
(asiel). 

Zowel door de oprichting van zulke instellingen als door een verbeterde 
armenzorg werd getracht de exogene noodzaak tot zwerven weg te nemen, 
terwijl de ingevoerde en steeds verbeterde sociale verzekeringswetten 
pogen de mens sociale zekerheid te verschaffen. Wil de mens zich echter 
handhaven in de maatschappij, dan heeft hij naast deze sociale zekerheid 
ook een leefmilieu nodig. 

Mede onder invloed van de opkomende psychiatrie is er vanaf het einde 
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van de vorige eeuw belangstelling gekomen voor de thuisloze als mens. Alge
meen wordt gepleit voor een verbeterde opvang, voor de mogelijkheid van 
een adequate behandeling van zieken onder de thuislozen, voorts voor de 
mogelijkheid van vakonderwijs en van reclassering. Ook wordt meer na
druk op de praeventie gelegd. 

Ondanks dit alles zijn er thans nog thuislozen in alle westerse landen. 
In Nederland kan het totale aantal thuisloze mannen geschat worden op 
15000. Thuisloze vrouwen komen in Nederland practisch niet voor. 

Over deze thuisloze mannen hebben wij een onderzoek gedaan met als 
doelstelling een bijdrage te leveren aan de kennis omtrent de sociaal-
geneeskundige achtergronden van het thuisloos-zijn. Een representatief 
onderzoek van de thuislozen in Nederland met algemeen geldende con
clusies was niet mogelijk. Bij ons onderzoek hebben wij 220 in de periode 
van 1 juni 1959 tot 1 augustus 1960 nieuw-opgenomenen (door ons gasten 
genoemd) in het internaat van het Labre-Huis voor Thuislozen te Nijmegen 
onderzocht. Dit onderzoek bestond uit het opnemen van een biografische 
(inclusief een sociale) en een medische anamnese, gevolgd door het ver
richten van een geneeskundig onderzoek. Alle verkregen gegevens zijn 
zoveel mogelijk geverifieerd en gecompleteerd, waarna ons is gebleken, dat 
in 9 3 % der gevallen de door de gasten zelf verstrekte gegevens in alle be
langrijke punten juist waren. 

De verzamelde geverifieerde gegevens hebben wij gerubriceerd, geco
deerd onder nummer en op ponskaarten overgebracht. Elke rubriek hebben 
wij besproken in een van de 11 paragrafen van hoofdstuk IV, waarbij wij, 
op grond van deze gegevens, de gasten aan de hand van verschillende 
criteria hebben ingedeeld, bepaalde gegevens gecorreleerd, en onze uit
komsten voor zover mogelijk vergeleken met overeenkomstige bevindingen 
in de literatuur en met cijfers van de nederlandse bevolking, zoals deze ge
publiceerd zijn door het C.B.S. 

Dit sociaal-geneeskundig onderzoek hebben wij ook verricht bij de 31 
gasten, die langer dan een jaar onafgebroken opgenomen zijn geweest in 
bovengenoemd internaat („permanente gasten"). 

Van de 220 gasten zijn er 60, in hoofdzaak jongere, tevens psychologisch 
onderzocht. Dit onderzoek bestond uit een introducerend gesprek en een 
test-psychologisch onderzoek en was gericht op intellectieve begaafdheid 
en geestelijke gezondheid. De vaste test-batterij bestond uit de Wechsler-
Bellevue I intelligentietest en de Rorschach-test. De resultaten van dit 
gedeelte van het onderzoek zijn besproken in hoofdstuk V. 

Alle bij het onderzoek betrokken gasten en permanente gasten hebben 
wij laten beoordelen door de staf van het tehuis. Wij wilden nagaan of, en 
zo ja op welke punten, het oordeel van stafleden samenhangt met wat ons 
uit het sociaal-geneeskundig onderzoek omtrent de beoordeelde gasten 
bekend was. De beoordelende stafleden hebben wij verzocht op de beoor-
delingsvelden : gedrag en houding ten opzichte van resp. de leiding, de 
collegae en het werk, een der puntenwaarderingen toe te kennen van een 
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drie-puntsschaal. De betekenis van de mogelijke beoordelingscijfers werden 
tevoren zo volledig mogelijk omschreven in termen van waarneembaar 
gedrag. Per beoordelingsveld hebben wij, door de individuele beoordelingen 
van elke voldoende volledig beoordeelde gast op te tellen, beoordelings
scores verkregen. Deze hebben wij gedichotomiseerd op de mediaan. De 
boven de mediaan liggende scores zijn door ons als een gunstige beoordeling 
beschouwd, de er beneden liggende als een ongunstige. De bij deze werk
wijze gerezen methodologische problemen zijn besproken in hoofdstuk VI 
en bijlage 2. De gunstige dan wel ongunstige beoordelingen zijn in verband 
gebracht met 21, hiertoe gedichotomiseerde variabelen, ontleend aan het 
sociaal-medisch onderzoek. Met behulp van de x2-toets is nagegaan of er 
significante verbanden waren tussen het oordeel van stafleden en deze 
variabelen. Hierbij is gebleken, dat een overwegend ongunstig oordeel van 
de stafleden significant samengaat met ongunstige relaties met de bloed
verwanten en met de werksituatie, met een ongunstige opvoedingssituatie, 
met het recidiverend hebben ondergaan van gevangenisstraf en met justi
tiecontacten reeds vóór het 25e levensjaar van de betrokken gast. 

De inhoud van deze significante verbanden is zinvol, ter zake en gelijk 
gericht. Hieruit hebben wij afgeleid, dat deze stafleden de graduele ver
schillen in het gedrag van de gasten binnen het beschuttende milieu van 
het tehuis, die een afspiegeling zijn van de gelijk gerichte graduele ver
schillen in de ondervonden moeilijkheden bij het zich functionerend orde
nen in de maatschappij, waarnemen. 

Uit dit gedeelte van het onderzoek hebben wij geconcludeerd, dat aan 
de observatiegegevens van deze stafleden een eigen informatieve waarde 
toegekend mag worden voor de resocialiseringsprognose van de in het 
onderzoek betrokken gasten. Een verdergaande conclusie is hieruit niet 
te trekken. 

In hoofdstuk IV hebben wij in 11 paragrafen de bij het sociaal-geneeskun
dig onderzoek verzamelde gegevens inventariserend weergegeven. Zeer 
schematisch zijn deze gegevens te verdelen in afkomst-, gedrags- en per
soonlijke gegevens. 

a. Afkomstgegevens 
In hoofdstuk VIII hebben wij de in de familie van herkomst gevonden 
belastende factoren - in de vorm van alkoholisme, oligofrenie, zenuw
ziekten en justitiecontacten - besproken. De gegevens ten deze waren 
echter te onvolledig om hieruit enige verantwoorde conclusie te trekken. 

Omtrent de gezinnen van herkomst hebben wij gevonden, dat de gasten 
in vergelijking met alle Nederlanders vooral komen uit gezinnen met meer 
dan 6 kinderen en binnen deze gezinnen meer tot de jongere kinderen (met 
hogere rangnummers) hebben behoord. 

Als belastende factoren in de opvoedingssituatie hebben wij beschouwd : 
gezinsonvolledigheid, gezinsdisharmonie, affectieve verwaarlozing en 
verbreken van de gezinsband door de betreffende gast vóór zijn 21e jaar. 
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Bij 34% van de gasten was geen van deze factoren retrospectief aanwijs
baar. Tussen gezinsonvolledigheid en affectieve verwaarlozing hebben wij 
geen significant verband gevonden. Bij 40% van de gasten was de sociaal-
economische situatie in het ouderlijk gezin goed (geschoolde arbeiders of 
hogere stand zonder armoede). Ongeveer 20% van de gasten is afkomstig 
uit wat wij thans probleemgezinnen zouden noemen (ongunstige sociaal-
economische situatie en slechte opvoedingssituatie ; betrekken wij ook de 
opvoedingsgroep „matig" hierbij, dan is dit bij 44% het geval), terwijl 30% 
stamt uit gezinnen, waar noch aan de opvoedingssituatie noch aan de 
sociaal-economische situatie iets leek te mankeren. Bij 22% van de gasten 
met broers en/of zusters vertonen een of meer broers of zusters later z.g. 
sociaal-pathologische verschijnselen. Bij de helft van de gasten is van enige 
relatie met bloedverwanten nauwelijks sprake noch sprake geweest. 

Bij 3 8 % van de gasten was het gevolgde lager onderwijs gebrekkig. 
Ongeveer 90% van de gasten heeft na het L.O. geen verder dagschool-
onderwijs meer gevolgd, maar 30% van hen heeft wel enig praktisch onder
wijs gehad. Van alle gasten heeft 30% een zeer gebrekkige opleiding ge
noten. Wij hebben gevonden dat de richting van de opvoedingssituatie 
(goed, matig of slecht) significant correleert met die van de sociaal-econo
mische situatie en met die van de opleiding. 

Een algemeen kenmerk van de gezinnen van herkomst van de gasten is 
een z.g. stress-situatie. Wij meenden te mogen veronderstellen, dat thuis
loosheid begrepen kan worden als één van de mogelijke reactiewijzen op 
deze stress, naast andere vormen van afwijkend gedrag. 

In een stedelijke gemeente is 64.5% van de gasten geboren (40% van 
het totaal is afkomstig uit een stad met meer dan 100.000 inwoners), in 
een plattelandsgemeente 35.5%. Buiten Nederland zijn 12 gasten geboren. 
Alle gasten hadden oorspronkelijk de nederlandse nationaliteit. 

b. Gedragsgegevens 
De relaties met het arbeidsmilieu hebben wij beoordeeld vóór en tijdens 
het huidige thuisloos-zijn van de gasten met de tijdsduur als criterium. 
Vóór het thuisloos-zijn had 54% van de gasten goede relaties ten deze 
(regelmatig langer dan een jaar werkzaam binnen hetzelfde soort werk), 
terwijl 2 3 % ook tijdens het thuisloos-zijn tot enige relatie met het arbeids
milieu is gekomen. Van de gasten is 46% tijdens hun leven tot de datum van 
onderzoek niet tot goede relaties met het arbeidsmilieu kunnen komen. 
Bij hen is de aanpassing aan de „normale" arbeidssituatie nimmer gelukt. 
Vrijwillig in een of andere krijgsdienst is 24% van de gasten getreden. 

De relaties met de vrouw zijn naar onze mening een belangrijke afspiege
ling van de pogingen tot verwerving van een leefmilieu. Zulke pogingen 
heeft 5 5 % van de gasten aangewend door een-of meermalen een huwelijk 
of concubinaat aan te gaan. Bij 39% bleven deze gewoonlijk langer dan 
één j aar in stand, bij 16 % korter dan een j aar. Evenals andere onderzoekers 
op dit terrein hebben wij gevonden, dat vele thuislozen niet in staat 
waren een gezinsverband aan te gaan of na het aangaan ervan dit blijvend 
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in stand te houden. Hun aanpassingsmoeüijkheden openbaren zich in het 
werkmüieu, maar in sterkere mate in het leefmilieu. 

De justitiecontacten zijn aan de hand van de ons door het ministerie van 
Justitie verstrekte gegevens besproken. Slechts 9% van de gasten had een 
blanco straflijst. De gasten zijn gemiddeld 6.6 maal strafrechtelijk veroor
deeld ter zake van gemiddeld 7.4 delicten. Van alle 1617 gepleegde en ver
volgde delicten valt ruim 50% binnen de vermogenssector. Een zelfde 
percentage is gevonden voor het eerste op de straflijsten aangegeven delict. 
De criminaliteit van de gasten heeft derhalve een overwegend stedelijk 
karakter. Van de gasten is 64% meer dan één maal veroordeeld tot het 
ondergaan van vrijheidsstraf. Van de gehele nederlandse bevolking recidi
veert minder dan 1%. Wij zijn tot de schatting gekomen, dat ongeveer 10% 
van alle recidivisten in Nederland tot de thuislozen behoort. 

Van de gasten is 2 5 % een- of meermalen veroordeeld tot de bijkomende 
straf van plaatsing in de R.W.I. Bij deze geplaatsten vervulde in 80% de 
bedelarij - landloperij een rol; bovendien had 90% ook veroordelingen 
voor andere vergrijpen dan die waarvoor deze bijkomende straf opgelegd 
kon worden. Wij menen, dat organen van gezondheidszorg en maatschap
pelijk werk meer geëigend zijn om mogelijkheden tot resocialisering van 
thuislozen te bevorderen dan justitiële instellingen, zoals b.v. de R.W.I. 

Een maatregel is aan 11 % van de gasten al of niet voorwaardelijk opge
legd. Een jaar of langer heeft 5 5 % van de gasten in justitiële asylering 
doorgebracht, waarvan 76% ook één jaar of langer vrijheidsstraf (als 
hoofdstraf) heeft moeten ondergaan. Met reclasseringsinstellingen is 70% 
van de gasten in aanraking geweest. Wij menen, dat de overheid, alleen 
al uit een oogpunt van kostenbesparing, pogingen tot resocialisering van 
thuislozen - ook van particuliere zijde - krachtig zou dienen te steunen. 

Van de gasten is 52% als alkoholist te beschouwen. Bij andere onder
zoekingen over thuislozen wordt gemiddeld 60% ten deze aangegeven. 
Dit alkoholisme is naar onze mening een etappe in het thuisloos-worden, 
geen oorzaak ervan. Wij beschouwen alkoholisme evenzeer als een vorm 
van afwijkend gedrag als thuisloosheid zelve. Wij menen, dat de behande
ling van een alkoholist-thuisloze niet in zijn onderdelen kan worden ge
scheiden. Wij hebben berekend, dat ongeveer 18% van alle alkoholisten in 
Nederland tot de thuislozen behoort. 

Het begin van de huidige periode van thuisloos-zijn valt grotendeels 
samen met het eerste contact met de thuislozensfeer. Een enkele maal is 
hierbij sprake van een recidive. Bij 25 % van de gasten ligt dit begin in de 
adolescentie, bij 3 5 % in de Juventus en bij 40% boven de 39 jaar. Volgens 
RÜMKE is het typische kenmerk van de adolescentie het karakter van 
voorlopigheid van alles wat gedaan wordt ; het niet komen tot vaste bin
dingen. Dit in tegenstelling met de Juventus, die juist gekenmerkt is door 
het functionerend zich ordenen in vaste bindingen, zoals huwelijk en be
roep. Wij menen, dat die gasten, waar de thuisloosheid zich reeds vroeg 
heeft geopenbaard, aan serieuze pogingen tot verwerving van een leef- en 
werkmilieu niet zijn toegekomen; zij zijn op een infantiel niveau blijven 
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staan. Voorts menen wij, dat de gasten, die later in hun leven thuisloze zijn 
geworden, óf tot dan in een beschuttend milieu hebben geleefd (b.v. bij hun 
ouders), óf gefaald hebben in het verwerven of in stand houden van een 
leef- en werkmilieu. Dit verwerven kan zijn nagestreefd op normale wijze, 
bij de latere thuisloze echter meer op niet-normale wijze. Een verstoring 
van een wankel evenwicht in het leefmilieu hebben wij als de belangrijkste 
directe aanleiding voor het thuisloos-worden aangewezen bij mensen, die 
door welk oorzakencomplex dan ook, het functionerend zich ordenen in 
vaste bindingen niet hebben kunnen realiseren. Als een belangrijke factor 
binnen dit oorzakencomplex beschouwen wij een destijds bestaande stress
situatie in het gezin van herkomst van de gast. 

Wij hebben gevonden, dat de eerste strafrechtelij ke veroordeling bij 88 % 
van de gasten plaats heeft vóór of in de leeftijdsperiode van thuisloos-
worden en slechts bij 3 % na de leeftijdsperiode van het thuisloos-worden. 
Evenals alkoholisme kan ook criminaliteit een etappe zijn in het thuisloos
worden. 

Als gemiddelde verblijfsduur in het tehuis, waarin ons onderzoek heeft 
plaats gehad, hebben wij ruim twee maanden vastgesteld. Het aantal 
korter verblijvenden onder de gasten is twee maal zo hoog als het aantal 
langer dan de gemiddelde tijdsduur verblijvenden. In grote lijnen wijkt 
deze opnemingsduur niet af van het beeld, dat dezelfde gasten in andere 
nederlandse tehuizen tonen. 

с Persoonlijke gegevens 

De grens tussen behorend tot de jongere of de oudere groep gasten hebben 
wij gelegd tussen de geboortejaren 1915 en 1916, hetgeen overeenkomt 
met de leeftijdsgrens bij onderzoek tussen 44 en 45 jaar. Tot de jongere 
groep behoort 4 2 % van de gasten, tot de oudere groep 58%. Bij de verge
lijkbare nederlandse bevolking (volwassen mannen) ligt de verhouding 
andersom. 

De thuislozen verblijven vooral in de steden. In de meeste gevallen is van 
een binding met een bepaalde stad nauwelijks sprake, hoewel slechts 17% 
van de gasten is ingeschreven in het centraal bevolkingsregister. Van de gas
ten is 3.2 % staatloos. De godsdienstige belangstelling van de gasten is gering. 

Bij het geneeskundig onderzoek hebben wij gevonden, dat de helft van 
de gasten tijdens hun leven een of meer ernstige ziekten heeft doorgemaakt. 
Bij ruim een derde van hen werden ernstige lichamelijke afwijkingen vast
gesteld. Zouden wij dit gegeven mogen generaliseren, dan hebben vele 
thuislozen somatisch-curatieve hulp nodig. Wegens het weinige voorkomen 
van besmettelijke ziekten vormen de gasten geen gevaar voor de lichame
lijke volksgezondheid, wel echter een uitdaging aan de geestelijke volks
gezondheid. De indruk psychisch afwijkend te zijn gaf 23.5% van de 
gasten; van dezen had bijna de helft (10% van alle onderzochten) ook 
lichamelijke afwijkingen. Van de gasten is derhalve de helft niet als vol
waardig te beschouwen in somato-psychische zin. Voor de permanente 
gasten is dit met 8 0 % het geval. 
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De 60 psychologisch onderzochte gasten zijn niet representatief voor 
de gehele groep van 220 door ons onderzochte thuislozen. Voor de beoor-
deling van intellectieve begaafdheid werd bij dit psychologisch onderzoek 
overwegend maar niet uitsluitend het statistische normaliteitscriterium 
gehanteerd. Bij de beoordeling van geestelijke gezondheid, waaronder wij 
hebben verstaan interne aangepastheid, hebben wij die gasten gestoord 
genoemd, waarbij het geheel van gedragingen en testpsychologische aan
wijzingen kon worden onderkend als behorend bij een bepaald ideaal-type 
van interne onaangepastheid (psycho-pathologisch ziektebeeld) ; de gasten, 
waarbij dit niet het geval was, terwijl bij hen ook niet kon worden gesproken 
van een voldoende interne aangepastheid vergeleken met het ideaal van 
interne aangepastheid, hebben wij afwijkend genoemd. 

Van de 60 onderzochte gasten bleek 82% gestoord te zijn in de boven
omschreven betekenis, 17% was afwijkend en 1 % was normaal. De groep 
gestoorden met een psychopathisch toestandsbeeld maakte 4 5 % van de 
onderzochten uit, die met een neurotisch beeld 24% en die met een psycho
tisch beeld 13%. De externe aanpassingsstoornissen, zich uitend in het af
glijden naar een toestand van thuisloosheid, gaan derhalve bij 82% van de 
psychologisch onderzochten samen met inteme onaangepastheid; boven
dien werd bij 37 % van deze onderzochten de externe aanpassing bemoeilijkt 
door een defectueus intelligentierendement. 

De door ons verzamelde gegevens gaven aanleiding tot het vermoeden, 
dat niet alle gasten via dezelfde wordingsgeschiedenis thuisloze zijn ge
worden. Om dit nader te adstrueren hebben wij in hoofdstuk VII een aantal 
- hiertoe gedichotomiseerde - afkomst- en gedragsgegevens gecorreleerd. 
De 21 variabelen zijn dezelfde als die gebruikt zijn bij het beoordelings
onderzoek. In de gevonden significanties hebben wij getracht enige samen
hang te brengen, door uit te gaan van twee hypothesen omtrent het thuis
loos-worden. 

1. Op het falen in de normale externe aanpassing kan worden gereageerd 
op passieve wijze : door het streven naar het verwerven van een leef- en 
werkmilieu op te geven, en op actieve wijze: door het verwerven van een 
leef- en werkmilieu te blijven nastreven door aanpassing aan niet algemeen 
aanvaarde normen. Beide reactiewijzen leiden tot afwijkend gedrag in 
negatieve zin (sociaal-pathologisch gedrag). Thuisloosheid zien wij als een 
passieve reactiewij ze op het falen in de externe aanpassing. Sommige thuis
lozen hebben primair passief gereageerd op het falen, andere komen pas 
secundair tot deze reactiewij ze, nadat zij in eerste instantie actief tot aan
passing, zij het aan niet algemeen aanvaarde normen, getracht hebben te 
komen of zijn gekomen. Men zou kunnen spreken van resp. primaire en 
secundaire thuisloosheid. 

2. Het passief of actief reageren op het falen in de normale externe aan
passing is afhankelijk van de mate van internalisering van de algemeen 
aanvaarde normen en voorts van de objectieve mogelijkheden. Degenen 
met een sterke internalisering zijn gepraedisponeerd tot een passieve wijze 
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van reageren ; degenen met een zwakke internalisering tot een actieve wijze. 
De mate van internalisering is afhankelijk van de gehele jeugdsituatie. 

Binnen de door ons gevonden significanties hebben wij aanwijzingen 
gevonden voor de juistheid van deze hypothesen. Een sterke internali
sering komt vooral voor bij de gasten, die behoren tot de oudere groep 
(geboren vóór 1916) ; degenen die geboren zijn in een plattelandsgemeente ; 
degenen die afkomstig zijn uit een groot gezin (meer dan zes kinderen). 
Deze mensen kunnen primaire thuislozen worden. Vanuit psychologisch 
standpunt beschouwd lijkt het een redelijke veronderstelling, dat de groep 
neurotisch gestoorde gasten, de groep „afwijkenden" en de groep „nor
malen" tot deze primaire thuislozen behoren. 

Een zwakke internalisering komt vooral voor bij de gasten, die behoren 
tot de jongere groep ; degenen die geboren zijn in een stedelijke gemeente; 
degenen die afkomstig zijn uit een klein gezin. Deze mensen kunnen secun
daire thuislozen worden. Deze secundaire thuislozen achten wij in grote 
lijnen identiek met die thuislozen, waarbij de diagnose psychopathie ge
steld is. 

Wat betreft de behandeling menen wij, dat pogingen tot resocialisering 
van primaire thuislozen binnen het raam van de huidige thuislozenzorg 
kunnen geschieden. Een eventuele behandeling van secundaire thuislozen 
zou moeten plaats hebben door gespecialiseerde instanties, analoog aan de 
moderne behandeling van recidivisten. 

Praeventie van thuisloosheid valt samen met praeventie van sociaal-
pathologisch gedrag. Maatregelen hiertoe behoren gericht te zijn op dis
harmonische gezinnen met kinderen. 
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HOMELESS MEN 

SUMMARY 

Homeless people may be defined as people without a living or working 
milieu. For various reasons the expression "homeless people" is preferred 
to the word "vagrant" or some other indication. Homelessness is considered 
here as a chapter in social pathology, as are alcoholism and other addictions, 
criminality, pauperism, parasitism, prostitution, illegitimacy and suicide. 

In Chapter I I we have tried to show that in the course of history 
homelessness has always existed, but that the forms in which it manifests 
itself may vary, according to the social and cultural structures that are in 
force. The measures taken in former days against vagrants and beggars 
were mainly of a repressive character. The able-bodied among them were 
subject to such punishments as being banned, hard labour, and corporal 
punishments including the death penalty. Those disabled were allowed to 
receive poor-relief in their parishes. In France, and soon afterwards in the 
other Continental countries of Western-Europe, the advent of Napoleon 
brought about a uniform administration of justice, which made the 
campaign against crime more effective. Napoleon, by ordering dépots de 
mendicité to be established, wished to remove the causes of begging and 
vagrancy. Providing opportunities for work was considered the universal 
remedy. Private enterprise founded workhouses as well as cheap lodging 
houses, two kinds of institutions that have existed up to the present. The 
State, too, still has its labour colonies. In the Netherlands voluntary re
ception into a State labour colony is no longer possible, but after com
mitting certain offences one is detained there by order of a judicial 
sentence. In the private institutions homeless people can still be received 
on a voluntary basis. Present-day Dutch institutions for the care of the 
homeless generally have the character both of a workhouse (residential 
establishment) and of a cheap or free lodging house (asylum). 

I t was attempted by the establishment of such institutions as well as by 
a better management of the poor-relief to remove the exogenous causes of 
vagrancy, whereas the introduction of ever-perfected social insurance 
legislation aims at giving people social security. But if man is to maintain 
himself in society, he must needs have, apart from social security, a milieu 
to live in. 

Partly owing to the new discipline of psychiatry, people have begun, 
since the end of last century, to take an interest in the homeless man (or 
woman) and to look upon him as a human being. There is a general plea 
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for improved reception, for adequate medical care of the sick among 
homeless people, as well as for the possibility of technical training and 
after-care of prisoners. Prevention, too, is more stressed nowadays. 

In spite of all this, homeless people are still to be found in all western 
countries. In the Netherlands the total number of homeless men may be 
estimated at 15,000; there are practically no homeless women. 

Among some of these Dutch homeless men we made an investigation the 
aim of which was to contribute to our knowledge of the socio-medical 
background of being homeless. As a survey of a representative sample of 
these people, with valid general conclusions, turned out to be impossible 
at the moment, we have confined our research to the cases of 220 men 
(called guests here), received over the period 1 June 1959-1 August 1960 at 
the residential section of the "Labre-Huis voor Thuislozen" ("Labre" 
Home for the homeless) at Nijmegen, Netherlands. This investigation 
consisted in taking down a biografical (and social) as well as a medical 
anamnesis, followed by a medical examination. All data obtained were 
verified and completed as much as possible, which showed that in not less 
than 9 3 % of the cases the data provided by the guests themselves proved 
to be correct in all essential points. 

These collected and verified data were grouped under various headings, 
coded under numbers and transferred onto punchcards. Each heading was 
discussed in one of the eleven sections of Chapter IV. Starting from these 
data, we have classified the guests according to various criteria, correlated 
certain data, and compared our findings, as much as possible, with the 
corresponding ones in the literature and with the figures about the Dutch 
population as pubhshed by the "Centraal Bureau voor de Statistiek" 
(Government Bureau of Statistics). 

This socio-medical examination was also carried out on the 31 guests 
that had been residents of the "Labre Home" for over twelve months 
("permanent guests"). 

Out of the 220 guests 60, mainly younger ones, took also a psychological 
examination. This examination consisted of an introductory talk followed 
by a psychological test and covered intellectual ability and mental health. 
The standard test battery consisted of the Wechsler-Bellevue I intelligence 
test and the Rorschach test. The results of this part of the investigation 
are discussed in Chapter V. 

We had all the guests and permanent guests judged by the staff-
members of the home, because we wished to see whether—and if so, on 
what points—the judgement of staff-members tallied with the findings of 
the socio-medical examination of the guests. Staff-members were asked 
to rate the guests on a three-point scale for three areas of assessment : 
their behaviour and attitude towards the management, their fellow-guests 
and their tasks. The interpretation of the ratings had been previously laid 
down as much as possible in terms of observable behaviour. By adding the 
individual ratings for each adequately rated guest we arrived at rating 
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scores, which were dichotomized on the median. The scores above the 
median were interpreted as indicating a favorable rating, those below as 
an unfavourable one. The methodological problems that arose in this 
respect were discussed in Chapter VI and in Appendix 2. The favourable 
or unfavourable ratings were linked with 21 variables borrowed from the 
socio-medical examination and dichotomized for our purpose. By means 
of the #2-test it was investigated whether there were any significant 
correspondences between the ratings given by staff-members, and those 
variables. I t turned out that any such preponderantly unfavourable 
ratings coincided significantly with poor family and work relations, with 
a poor educational background, repeated terms of imprisonment, and 
with such guests having had contacts with the Law before they were 25. 

The content of these significant correspondences is appropriate, to the 
point, and showing the same trend. We inferred from this that staff-
members will observe quantitative differences in the behaviour of their 
guests within the sheltered milieu of the Home—differences reflecting 
similar ones that were previously experienced by the guests in trying to fit 
in functionally in society. 

From this part of the investigation we concluded that the observational 
data of staff-members may be considered to possess an informative value 
of their own for the resocialization prognosis of the guests covered by the 
investigation; no further conclusions would seem to be justified. 

Chapter IV reports in 11 sections an inventory of the data of the socio-
medical examination. These data may be schematically classified according 
to origins and background, behaviour, and personal features. 

a. Origins and background 
Chapter VIII presents a discussion of the aggravating factors found in the 
families from which the guests originated; such factors as alcoholism, 
oligophrenia, nervous disorders and conflicts with the Law. However, in 
these respects the data were not sufficiently complete as to warrant any 
well-founded conclusions. 

With regard to their family backgrounds it was found that, compared 
with other Dutch people, our guests for the greater part stem from families 
having upwards of 6 children ; within these families they were, as a rule, 
among the younger children, i.e. those ranking higher in family order. 

As aggravating factors in the educational situation were considered: 
incompleteness of the family, disharmony in the home, affective neglect 
and breaking away from home by any guest before his 21st year. With 
34% of the guests none of these factors could be retrospectively shown. 
No significant relation could be found between family incompleteness and 
affective neglect. With 40% of the guests the socio-economic situation in 
the parental home was good (skilled workers or better-class men without 
poverty). About 20% of the guests came from what are now called problem 
families (poor socio-economic situation, bad educational milieu; if we 
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include the "indifferent" educational groups, we arrive at 44%) ; whereas 
30% came from homes where there seemed nothing wrong with either the 
educational or the socio-economic situation. With 22% of the guests who 
have brothers and/or sisters, one or more of these brothers or sisters would 
later show so-called socio-pathological phenomena. With half of the guests 
there were, or had been, hardly any ties with relatives. 

The primary education of 38% of the guests had been poor. After their 
primary education about 90% of them did not receive any further day-
school instruction, but about 30% did have some practical instruction. 
Of all guests 30% had had a very poor training. I t was found that the 
trend of the educational situation (good, indifferent, bad) correlated 
significantly with that of the socio-economical situation and that of the 
training. 

A common feature of the homes from which our guests came, is a 
so-called stress-situation. There seemed sufficient grounds to assume that 
homelessness may be understood as a possible way of reaction to such a 
stress, by the side of other forms of deviant behaviour. 

64.5% of the guests were born in an urban district (40% of the total 
number came from towns having more than 100,000 inhabitants), 35.5% 
in a country district; 12 guests were born abroad. Originally, all guests 
were of Dutch nationality. 

b. Behaviour data 
Relations with the working milieu were considered before and during the 
present spell of homelessness and assessed according to the periods of time 
they had existed. Before their present state 54% of the guests had had 
good relations in this respect (regular employment for over twelve months 
in the same kind of work), 2 3 % having arrived at some relation with their 
working milieu even when being homeless. 46% of the guests have never 
achieved any permanent good relations with their working milieus. They 
have never succeeded in adjusting themselves to a "normal" working 
situation. 24% volunteered for a military service of some kind or other. 

A man's attitude towards women is, in our opinion, important as a 
reflection of his attempts to acquire a living milieu. Such attempts were 
made by 5 5 % of the guests by their contracting a marriage or entering 
upon a concubinage, once or at several times. With 39% these would last 
for over 12 months, with 16 % over a shorter period. Like other investigators 
in this field we have found that many men who have become homeless, 
are unable to enter into family relations, or, having done so, to maintain 
them on a permanent basis. Their difficulties of adaptation will, indeed, 
show in their working milieu, but even more so in their living milieu. 

Their conflicts with the Law were discussed in view of data supplied by 
the Ministry of Justice. Only 9% of the guests had a blank criminal record. 
On the average, 6.6 criminal sentences were passed on them in respect of 
on an average 7.4 offences. Of all 1617 offences committed, upwards of 
50% belonged to the financial group. The same percentage was found for 
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first offences. The criminality of the guests, therefore, is of a mainly urban 
character. 64% more than once received a sentence of imprisonment. Of 
the entire Dutch population less than 1 % is recidivist. We have arrived 
at the opinion that about 10% of all recidivists in the Netherlands belong 
to the homeless men. 

Of the guests 2 5 % had had one or more additional sentences of being 
committed to a State labour colony. With 80% of those committed it was 
a matter of begging and vagrancy; moreover, in 90% the sentences 
covered also other offences than those for which this additional punishment 
could be given. To us, institutions for public health and social work offer 
better possibilities for promoting the resocialization of homeless people 
than do such judicial institutions as these labour colonies. 

On 11 % of the guests had been imposed either conditional or un
conditional orders of the Court. 5 5 % spent twelve months or more in 
judicial confinement, 76% of whom had been detained for twelve months 
or more (as main penalty). 70% of the guests had had contacts with 
prisoners' after-care societies. In our opinion, the Government should give 
active support to any attempts—also private ones—at resocialization of 
homeless people, if only from a point of view of expenditure. 

52% of the guests must be considered as alcoholics, whereas in other 
surveys an average of 60% was found. In our view, this alcoholism is a 
stage in becoming homeless, not a cause. We consider alcoholism as much 
a form of deviant behaviour as homelessness itself. The treatment of a 
homeless alcoholic should not be split up in separate stages. According to 
our calculations, about 18% of all alcoholics in the Netherlands are 
homeless men. 

For the guests the beginning of their present spells of homelessness 
coincided on the whole with their first contacts with the world of the 
homeless; there is, however, occasional recidivism. Writh 2 5 % of the guests 
this beginning was situated in adolescence, with 3 5 % in the age group 
25-39, and with 40% at over 39 years. According to RÜMKE, the 
characteristic feature of adolescence is to be found in the provisional 
character of everything done, the failure to arrive at permanent relation
ships,—whereas 'Juventus' (RÜMKE'S term for the years 25-39) is indeed 
typified by the attainment of a functional place within such permanent 
bonds as marriage and occupation. In our view, those guests in whom 
homelessness has revealed itself at an early age have not arrived at 
making any serious attempts to create for themselves a milieu for living 
and working ; they have not progressed beyond the infantile phase. Also, 
it is our opinion that guests who have become homeless later on in life 
have up till then either lived in a protective milieu (e.g. with their parents) 
or have failed to acquire or maintain a living or working milieu ; in pursuing 
these latter ends their means, as a rule, will turn out to have been different 
from those used by young homeless individuals. The disturbance of a 
labile equilibrium in the living milieu was shown to be the chief direct 
cause for becoming homeless in people who, for whatever reason, were 
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unable to create for themselves a functional place within a permanent re
lationship. As an important factor within this complex of causes may be 
considered the occurrence of a stress-situation in the guest's original home. 

Of the 91 % of the guests with a criminal record, the first conviction on 
account of a criminal offence was found to have occurred in 8 8 % of the 
guests before or during the period of becoming homeless, in 3 % afterwards. 
Criminality, like alcoholism, can be a stage in the process of becoming 
homeless. 

The average time of stay at the Home where the present investigation 
was carried out, was found to be slightly over two months. The number of 
guests staying for a shorter time is twice that of those staying longer than 
the avarage sojourn. On the whole these times of stay concur with those of 
similar Dutch homes. 

с Personal data 

The age boundary between the younger and the older group of guests was 
put between the years 1915 and 1916, corresponding to the ages at the 
time of investigation of 44 and 45 years. To the younger group did 4 2 % of 
the guests belong, to the older 58 %. With the comparable Dutch population 
(adult men) the ratio is the reverse. 

Homeless people tend to reside in towns. In most cases we can hardly 
speak of a link with some town, although not more than 17% of the guests 
was entered at the State General Register Office; 3.2% were stateless 
persons. There was little religious interest among the guests. 

In the medical examination nearly half of the guests were found to have 
had one or more serious diseases. In over one third of them considerable 
physical abnormalities were diagnosed. Generalizing, this would seem to 
imply that a good many homeless people are in need of somatic-curative 
help. As there turned out to be few cases of contagious diseases, the guests 
do not constitute a danger to public health, but they are, in fact, a 
challenge to the nation's mental health. 23.5% gave the impression of 
being mentally abnormal; nearly half of this group (10% of all persons 
examined) had physical abnormalities as well. Therefore, half of the guests 
cannot be considered fully fit in a somato-psychic sense. For the permanent 
guests this proportion is 80%. 

The 60 guests who took a psychological examination, did not constitute 
a representative sample of the whole group of 220 persons. In assessing 
intellectual ability we based ourselves in most cases, but not exclusively, 
on the statistical criterion of normality. In assessing mental health, by 
which we understand a condition of adjustment, we have classified those 
guests as disturbed in whom the whole of their behaviour and the indi
cations supplied by the psychological test could be identified as belonging 
to a certain archet ype of maladjustment (a psycho-pathological syndrome) ; 
the guests with whom this was not the case but who, all the same, did not 
show sufficient adjustment as defined by us, we have called deviant. 

Of these 60 guests 8 2 % proved to be disturbed, 17% deviant and 1 % 
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normal. Of the group of disturbed men 4 5 % of those 60 examined showed 
a psychopathic condition, 24% a neurotic one, and 13% a psychotic 
one. Consequently, in 82% of those guests who took the psychological 
examination, external difficulties of adaptation, manifested by a slipping 
down into homelessness, went with maladjustment; moreover, in 37% of 
those examined adaptation was hampered by a defective intelligence. 

To arrive at a confirmation of our surmise, based on our findings, that the 
guests had become homeless mainly via two ways, we correlated a number 
of data—dichotomized for this purpose—concerning their background 
and behaviour (Chapter VII). The 21 variables are identical with those 
used in handling the staff-members' ratings of the guests. I t was attempted 
to bring some order among the significant findings by starting from two 
hypotheses about the origins of homelessness : 

1. Failure to achieve normal adaptation may entail either a passive 
reaction : giving up the attempts to attain a living or working milieu, or an 
active reaction: continuing such attempts by adaptation to standards 
not generally accepted. Both reactions lead to a behaviour deviant in a 
negative sense (socio-pathological behaviour). Homelessness is seen by us 
as a passive way of reacting to failure in adaptation. Some homeless 
people showed a primary passive reaction to such failure, others a 
secondary one, having arrived—or having attempted to arrive—in the first 
instance at active adaptation, if not one to generally accepted standards. 
One might speak of primary, respectively secondary homelessness. 

2. Whether failure in normal adaptation will entail a passive or an 
active reaction, depends on the degree of internalization of the generally 
accepted standards and also on the objective possibilities. Individuals 
with strong internalization are predisposed to a passive way of reacting ; 
those with poor internalization to an active one. The degree of intemah-
zation depends on the entire youth situation. 

Within the significancies found by us we came across indications for the 
correctness of these hypotheses. Strong internalization tended to occur in 
the guests belonging to the older group (bom before 1916), in those bom in 
a country community, and in those coming from a large family (of over 
six children). All of them may become primary homeless people. From a 
psychological point of view it would seem reasonable to suppose that the 
group neurotically disturbed guests, the group deviants and the group 
'normals' belonged to these primary homeless. 

Poor internalization tended to occur in those of the guests belonging to 
the younger group, in those born in an urban community, and in those 
coming from a small family. They may become secondary homeless people. 
In our view, these secondary homeless people are in broad lines identical 
with those homeless individuals diagnosed as psychopathies. 

As regards treatment, we are of opinion that attempts at resocialization 
of primary homeless people can be made within the framework of the 
present care for the homeless. A possible treatment of secondary homeless-
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ness would have to be effected by specialized bodies, similarly to the 
modern way of dealing with recidivists. 

Prevention of homelessness should not be different from the prevention 
of socio-pathological behaviour. In order to be appropriate, measures 
should tend at disharmonie families with children. 
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BIJLAGE 1. GEBRUIKTE CODE-FORMULIEREN 

Code-formulier onderzoek thutslozen 1 

opdracht 202 

omschrijving kolom code omschrijving kolom code 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Respondent 
huidige gemeente inschr 
godsdienst 
practiserend 
kaartsoort 
geboorteplaats 
nationaliteit 

1-3 . 
9 

10 
11 
12 7 

13-16 . . . . 
17 

36 huidig beroep 47 

8 compleet gezin 18 
9 incompleet wegens vader 19 

10 incompleet wegens moeder 20 
11 vader hertrouwd 21 
12 moeder hertrouwd 22 
13 uit welk huwelijk 23 
14 broers/zusters 24 
15 halfbroers/halfzusters 25 
16 totale aantal kinderen 26 
17 rangno t o ν broers/zust 27 
18 rangno t o ν alle kinderen 28 
19 eenzijdigheid bmdmg 29 
20 verwend 30 
21 huwelijksleven eigen ouders 31 
22 buitenbeentje 32 
23 contacten met familie 33 
24 econ situatie ouderl gezin 34 
25 beroep vader 35 
26 migratie ouders 36 
27 conflict-situaties 37 
28 sociaal-onaangepasten br/zu 38 

33 dagschool onderwijs 44 
34 practisch onderwijs 45 
35 beroep, waartoe opgeleid 46 

29 opvoeding bij ouders 
30 opvoeding elders 
31. langdurig buiten gezin 
32 leeftijd uit huis 

39 
40 
41 

42-43 . . 

37 eerste beroep 
38 duur eerste beroep 
39 werkgeverswisseling vóór 

1940 
40 werkgeverswisselmg 1940-45 
41 werkgeverswisseling na 1945 
42 werkloosheid vóór 1940 
43 werkloosheid 1940-45 
44 werkloosheid na 1945 
45 nchting beroepswisseling 
46 verandering werkg voor '40 
47 verand werkg 1940-45 
48. verandenng werkg na 1945 
49 plaats werken voor 1940 
50 plaats werken 1940-45 
51 plaats werken na 1945 

52 dienst ned leger 
53 plaats waar gediend 
54 tijd in dienst 
55 dienst KNIL 
56 dienst legion étrangère 
57 dienst deutsche Wehrm 
58 andere vreemde krijgsd 

48 
49 

50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 

63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 

59 burgerlijke staat 70 
60 leeftijd eerste huwelijk 71 
61 eerste partner, leeftijd 72 
62 idem situatie 73 
63 idem dwang 74 
64 idem afwijkingen 75 
65 latere partners, afwijkingen 76 
66 concubinaten 77 
67 wettige kinderen 78 
68 onwettige kinderen 79 
69 gerichtheid sexual 80 
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Code-formulier onderzoek thuislozen 2 

opdracht 202 

omschrijving kolom code omschrijving kolom code 

1 Respondent 
2 contacten vóór „zwerven" 

fam 
3 idem met vrouw 
4 idem werksituatie 
5 contact tijdens „zwerven" 

fam 
6 idem werksituatie 

7 presentie straflijst 
8 aantal veroordelingen 
9 veroordelingen vnjh straf 

10 hoofdstr (duur vnjh straf) 
11 bijkomende str (veroord 

RWI) 
12 totale duur RWI 
13 maatregelen meerderjarige 
14 ter beschikking stelling 
15 verpleegduur rijkswege 
16 minder] angen j ustitiecont 
17 maatregelen minderjarigen 
18 aard delicten 
19 aard eerste delict 
20 leeft leveroordeling 
21 leeft Ie plaatsing RWI 
22 leeft ter besch stelling R 
23 forensisch-psychiatrisch 

1-3 

9 
10 
11 

12 
13 

14 
15 
16 
17 

18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

25-26 . . 
27-28 

29 
30 
31 
32 

29 op verzoek van 
30 aantal malen opgenomen 
31 opnemingen vanaf 1953 
32 gemiddelde verblijfsduur 
33 afwijking gem verblijfsduur 
34 beoordeling staf 

35 moment vertrek 
36 centrale registratie 
37 venf personalia 
38 verhaal geverif 
39 ziektegesch geverif 
40 overeenstemming verhaal 

41 ziekten 
42 opneming klinisch 
43 somatische klachten 
44 somatische afwijkingen 
45 psychische klachten 
46 psychische afwijkingen 
47 indruk intellect 
48 alkohohsme 
49 kaartsoort 

41 
42 
43 
44 
45 
46 repro

ductie 
47 
48 
49 
50 
51 
52 

53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 8 

24 leeft ν begin „zwerven" 33 
25 jaar begin , zwerven" 34—35 
26 aanl tot „zwerven" pers 36-37 
27 omstandigheden maatsch 38-39 

28 opnemmg Labre-huis 40 

Ν Β Na ponsen 

a kol 4—5 geboortejaar uit beoordelmgs-
kaartcn 

b kol 6-8 persoonswaard uit beoorde-
Imgskaarten 

с kol 46 van kaart 8 uit beoordelmgs-
kaarten 

BIJLAGE 2 STATISTISCHE BEREKENINGEN EN 
BESCHOUWINGEN BIJ HET BEOORDELINGSONDERZOEK 

(HOOFDSTUK VI) 

Zoals vermeld in hoofdstuk VI, § 3, geven wij in deze bijlage een gedetail
leerd overzicht van de statistische berekeningen en beschouwingen, die 
hebben geleid tot de uiteindelijke gedichotomiseerde beoordelingsscore 
binnen elk beoordelingsveld bij daartoe geschikte beoordeelden 

Bij de eerste stap ging het om het vaststellen van een groep, welke door 
alle beoordelaars m alle beoordelmgsvelden werd beoordeeld, d w z . in 
totaal 18 beoordelingen, niet gelijk nul, had gekregen. Wij hebben daarom 
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eerst onderzocht hoeveel personen door elke beoordelaar op ieder beoor-
delingsveld zijn beoordeeld. Tabel 74 geeft hiervan een overzicht. 

Er waren in totaal 6 beoordelaars (in kolom 1 van tabel 74 genummerd 
1 t/m 6) en 251 te beoordelen personen. Maximaal konden dus per beoor-
delingsveld gegeven worden 6 χ 251 = 1506 beoordelingen; per beoor
delaar binnen een beoordelingsveld 251 beoordelingen en per beoordelaar 
over alle beoordelingsvelden 753 beoordelingen. Alle beoordelingen met de 
inhoud 0 ( = geen oordeel) zijn in de tabel geëlimineerd. Kolom 2, 3, 4 en 5 
van tabel 74 geven het absolute aantal door een beoordelaar gegeven be
oordelingen per beoordelingsveld ; kolom 6, 7, 8 en 9 geven deze aantallen 
in percentages ten opzichte van het maximale aantal beoordelingen. 

Tabel 74 laat zien, dat wij onze oorspronkelijke eis (een groep door alle 
beoordelaars op elk beoordelingsveld beoordeeld) niet konden handhaven. 

TABEL 74. AANTAL BEOORDELINGEN PER BEOORDELAAR 

beoordelaar 

(1) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

totaal 

abs. aantallen 

leiding 
(2) 

229 
194 
218 
119 
92 

187 

1039 

collegae 
(3) 

228 
158 
212 
118 
92 

175 

983 

werk 
(4) 

224 
183 
84 

103 
71 

103 

768 

tot. 

abs. 
(5) 

681 
535 
514 
340 
255 
465 

2790 

percent, v. max. aantal 

leiding 
(6) 

92 
78 
87 
48 
37 
75 

69 

collegae 
(7) 

91 
63 
85 
47 
37 
70 

65 

werk 
(8) 

90 
73 
34 
41 
28 
41 

51 

tot. 

% 
(9) 

90 
71 
68 
65 
34 
62 

62 

Wij hebben deze eis daarom in zoverre verzacht, dat de volgende bewer
kingen alleen zullen worden uitgevoerd voor die beoordeelden, waarover de 
groep beoordelaars een duidelijke mening had. Beoordeelden, aan wie meer 
dan 6 keer het beoordelingscijfer 0 werd gegeven, hebben wij laten ver
vallen. Dit waren in totaal 137 van de 251 beoordeelden. De overige 114 
hadden dus ieder f of méér van de 18 mogelijke beoordelingen gekregen. 

Bij de tweede stap werden de cijfers van de resterende beoordeelden voor 
ieder der drie beoordelingsvelden telkens per paar beoordelaars vergeleken : 
de cijfers van beoordelaar 1 met die van 2, van 1 met die van 3 enzovoorts. 
Door middel van deze paarsgewijze vergelijkingen wilden zij onderzoeken, 
of in de waargenomen verdelingen „gelijke" en „ongelijke" beoordelingen, 
neergelegd in tabel 75, bij ieder paar beoordelaars het aantal „gelijke" 
beoordelingen groter was dan op grond van toeval mocht worden verwacht. 
Zou dit zo zijn, dan mocht worden gesproken van een behoorlijke „inter-
judge-reliability", waarmee aan de eisen van objectiviteit en betrouw
baarheid van de beoordelingsscores zo goed mogelijk zou zijn voldaan. 

Natuurlijk zouden dan nog een aantal beoordelingen overblijven, waarop 
elk paar beoordelaars niet tot gelijkheid komt. Dit zou aan de vergelijk-
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TABEL 7 5 . PAARSGEWIJZE VERGELIJKINGEN VAN DE WAARDERINGEN DER BEOORDELAARS 

Beoordelingsveld „leiding" 

beoordelaar 1 t.o.v. 

2 3 4 5 6 

gelijk 61 66 46 48 54 
ongelijk 41 43 56 33 53 

totaal 102 109 102 81 107 

hoger 15 23 47 17 30 
lager 26 20 9 16 23 

totaal 41 43 56 33 53 

beoordelaar 2 t.o.v. 

3 4 5 6 

80 49 50 75 
27 51 31 30 

107 100 81 105 

18 45 23 21 
9 6 8 9 

27 51 31 30 

beoordelaar 3 t.o.v. 

4 5 6 

63 55 75 
44 31 37 

107 86 112 

37 15 20 
7 16 17 

44 31 37 

beoordelaar 4 t.o.v. 

5 6 

40 54 
44 51 

84 105 

8 11 
36 40 

44 51 

beoordelaar 5 
t.o.v. 

6 

44 
40 

84 

22 
18 

40 

Beoordelingsveld „collega's" 

beoordelaar 1 t.o.v. 

2 3 4 5 6 

gelijk 41 63 61 42 48 
ongelijk 54 46 41 40 56 

totaal 95 109 102 82 104 

hoger 23 25 29 17 30 
lager 31 21 12 23 26 

totaal 54 46 41 40 56 

beoordelaar 2 t.o.v. 

3 4 5 6 

42 37 38 53 
58 56 38 44 

100 93 76 97 

35 41 18 25 
23 15 20 19 

58 56 38 44 

beoordelaar 3 t.o.v. 

4 5 6 

74 50 47 
33 37 62 

107 87 109 

24 11 31 
9 26 31 

33 37 62 

beoordelaar 4 t.o.v. 

5 6 

44 58 
41 44 

85 102 

7 14 
34 30 

41 44 

beoordelaar 5 
t.o.v. 

6 

46 
36 

82 

24 
12 

36 



Beoordelingsveld „werk" 

gelijk 
ongelijk 

totaal 

hoger 
lager 

totaal 

beoordelaar 1 t.o.v 

2 3 4 5 

55 29 39 46 
40 22 50 20 

95 51 89 66 

19 12 41 14 
21 10 9 6 

40 22 50 20 

6 

40 
28 

68 

17 
11 

28 

beoordelaar 2 t. 

3 4 5 

32 40 45 
16 47 18 

48 87 63 

9 43 H 
7 4 4 

16 47 18 

o.v. 

6 

52 
15 

67 

10 
5 

15 

beoordelaar 3 t 

4 5 

29 21 
16 10 

45 31 

14 6 
2 4 

16 10 

o.v. 

6 

34 
9 

43 

4 
5 

9 

beoordelaar 4 t.o.v. 

5 6 

33 39 
29 25 

62 64 

7 2 
22 23 

29 25 

beoordelaar 5 
t.o.v. 

6 

36 
9 

45 

3 
6 

9 

v j 



baarheid van hun beoordelingen evenwel geen afbreuk doen, wanneer wij 
tenminste zouden kunnen aantonen, dat de wijze van beoordeling van 
deze beoordelaars onderling geen systematisch verschil vertoonde. Daartoe 
moesten wij onderzoeken, of de waargenomen verdeling in „hogere" en 
„lagere" beoordelingen bij ongelijkheid van beoordeling tussen elk paar 
beoordelaars significant zou afwijken van wat op toevalsbasis mocht wor
den verwacht. Hiervoor hebben wij eveneens van de resultaten van de 
paarsgewijze vergelijking gebruik kunnen maken. 

Bij het uitvoeren van de paarsgewijze vergelijkingen deed zich nog een 
nieuwe moeilijkheid voor. Het cijfer 0 impliceert „geen oordeel". Er waren 
dus diverse paarsgewijze vergelijkingen te verwachten, waarbij één van de 
twee beoordelingen of beide een 0 zouden vertonen. Bij deze drie mogelijk
heden is evenwel een uitspraak over gelijkheid of ongelijkheid van oordeel 
niet mogelijk. Wij besloten daarom iedere paarsgewijze vergelijking van 
beoordelingen, waarin tenminste één nul voorkwam te elimineren. Daar
door werd het totale aantal paren beoordelingen voor elke paarsgewijze 
vergelijking tussen beoordelaars verschillend, zoals in tabel 75 is te zien. 

Om bovenstaande twee vragen bij de paarsgewijze vergelijkingen te be
antwoorden, ontwikkelden wij een tweetal probabilistische modellen, 
a. De beoordelaars konden bij de beoordeling van een gast kiezen tussen de 
beoordelingscijfers 1, 2 en 3. Een paar beoordelaars had dus drie mogelijk
heden, waarin gelijkheid van oordeel kon worden bereikt (de combinaties 
1-1, 2-2, 3-3) tegenover zes mogelijkheden, waarop ongelijkheid van be
oordeling kon optreden (de combinaties 1-2, 1-3, 2 -1 , 2-3, 3-1, 3-2). De 
kans op gelijkheid van beoordeling bedroeg bijgevolg J, de kans op onge
lijkheid §. 

Wij wilden nu de mate van intersubjectieve overeenstemming gaan 
hanteren als een argument voor de betrouwbaarheid en objectiviteit van 
de beoordelingsscores. Daarbij zouden wij graag aannemen, dat het aantal 
„gelijke" beoordelingen bij elke paarsgewijze vergelijking van beoordelaars 
zoveel groter is dan het aantal „ongelijke" beoordelingen, dat dit verschil 
met vrij grote zekerheid niet aan toevalsinvloeden kan worden toege
schreven. Deze hypothese (H^ werd nu getoetst door te onderzoeken, of 
en in hoeverre wij de volgende nul-hypothese (H0) konden weerleggen : 

De mate, waarin bij iedere paarsgewijze vergelijking het aantal „ge
lijke" beoordelingen het aantal „ongelijke" beoordelingen overtreft, 
wijkt niet significant af van wat op basis van toeval mag worden 
verwacht. 

Wij kozen voor de toetsing de binomiale toets (SIEGEL, pag. 36 e.v.) omdat 
de gegevens in twee discrete categorieën zijn weergegeven en het onderzoek 
bij telkens één steekproef wordt gedaan. Omdat in ^ de richting van het 
verschil werd voorspeld was de toetsing eenzijdig, als significantie-niveau 
kozen wij ρ < 0.05. 

Iedere paarsgewijze vergelijking omvatte meer dan 25 beoordelingen. 
(N > 25). Daarom werd voor de toetsing de toetsingsgrootheid Ζ ge-
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kozen. Nu toetst de toetsingsgrootheid Ζ tegen de binomiaal verdeling, 
die betrekking heeft op discrete gegevens („gelijk-ongelijk"). Worden méér 
beoordelingen-paren in de toetsing betrokken, dan benadert deze ver
deling de normaal-verdeling nog beter. Als daarbij nog een correctie voor 
continuïteit wordt aangebracht wordt deze benadering van de normaal-
verdeling zelfs uitstekend. 
b. Wanneer een beoordelingen-paar ongelijk is, is de kans op een combina
tie van het type „hoger dan" gelijk aan die op een combinatie van het type 
„lager dan" (p = q = J). De gecombineerde beoordelingsscore van een 
beoordeelde wilden wij samenstellen uit de beoordelingen van die beoor
delaars, die in hun wijze van beoordeling onderling geen systematisch ver
schil vertoonden. Daartoe moesten wij bij elk paar beoordelaars nagaan, 
wanneer een waargenomen verschil in frequentie tussen het aantal be
oordelingen „hoger dan" en „lager dan" nog aan toevalsinvloed zou kunnen 
worden toegeschreven. Dan zou er immers geen sprake meer zijn van een 
systematisch verschil tussen de beoordelaars en zou men hun beoordehngen 
kunnen combineren. In dit geval formuleerden wij de volgende nul-hypo
these : 

Tussen elk paar beoordelaars zal er, voor zover het gaat om beoor
delingen waarop ongelijkheid voorkomt, geen systematisch verschil 
aantoonbaar zijn tussen het aantal beoordelingen „hoger dan" en het 
aantal beoordelingen „lager dan". 

Deze nul-hypothese wilden wij echter nu voor zoveel mogelijk paren be
oordelaars bewijzen en niet weerleggen ten gunste van een andere hypothese 
zoals bij de eerste vraagstelling. Alleen die beoordelaars, waarvoor deze 
H0 - die samenvalt met H2 - niet houdbaar zou zijn, zouden bij de samen
stelling van de gecombineerde beoordelingsscore worden uitgesloten. 

Voor de toetsing werd de tekentoets gekozen (SIEGEL, pag. 72 e.V.). Deze 
gebruikt in plaats van zuiver kwantitatieve metingen plus- en mintekens 
als gegevens. Zij kan worden toegepast als kwantitatieve meting niet goed 
mogelijk is doch wel een rangorde kan worden aangebracht binnen de twee 
leden van elk paar met betrekking tot elkaar, zoals in ons geval. 

Een toevallig gunstige omstandigheid was, dat bij onderzoek van grote 
steekproeven (N > 25) gebruik kan worden gemaakt van dezelfde toet
singsgrootheid als bij de binomiale toets, nl. Ζ gecorrigeerd voor conti
nuïteit. Omdat in de tweede hypothese de richting van het verschil niet 
werd voorspeld zou de toetsing tweezijdig zijn; het aangehouden signi
ficantie-niveau was ρ < 0.05. 

De toetsingsgrootheid Ζ resulteerde zowel bij toetsing van 1^ als van Н 8 

uit de volgende formule : 

~ (x ± 0,5) — NP 
Ζ = -— / waann 

VNPQ 
χ = het aantal „gelijke" resp. „hoger dan" beoordelingen 
N = het aantal beoordelingen in één paarsgewijze vergelijking 
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Ρ = de kans op het aantal „gelijke" resp. „hoger dan" beoordelingen 
Q = I - P 
0,5 = de correctiefactor voor continuïteit bij onderzoek van grote steek

proeven (N > 25). 
De gevonden waarden voor Ζ bij de paarsgewijze vergelijkingen zijn niet 
alleen rechtstreeks vergelijkbaar; het positieve of negatieve teken daarvan 
informeert ons bovendien nader omtrent de volgende vragen : 
1. of bij toetsing van iedere verdeling op „gelijkheid" - „ongelijkheid" het 

aantal „gelijke" beoordelingen overheerst over het aantal „ongelijke"; 
dan is namelijk het teken positief; 

2. of bij toetsing van de ongelijke beoordelingen op systematisch „hoger 
dan" of „lager dan", de eerste of tweede categorie bij een van beide be
oordelaars overweegt; dan zijn de tekens namelijk respectievelijk 
positief of negatief. 

De tabellen 76 en 77 geven een overzicht van de twee toetsingen in verkorte 
vorm. Niet de Z-waarden afzonderlijk zijn daarin weergegeven, maar alleen 
of deze positief (+) dan wel negatief (—) waren, terwijl het teken * werd 
gebruikt om aan te geven of de nul-hypothesen op het tevoren vastgestelde 
significantieniveau konden worden verworpen. 

Zoals uit tabel 76 blijkt, was de overeenstemming in beoordeling bij iedere 
mogelijke paarsgewijze vergelijking van beoordelaars altijd groter dan op 
basis van toeval mocht worden verwacht. Wij verwierpen daarom telkens 
H 0 ten gunste van ü^ De conclusie was, dat de betrouwbaarheid en objec
tiviteit van de beoordelingsscores werden bevestigd door een hoge „inter-
judge-reliability", welke in geen enkele van alle mogelijke paarsgewijze 
vergelijkingen aan toeval kon worden toegeschreven. 

Uit tabel 77 blijkt, dat beoordelaar 4 tot ongelijkheid van beoordeling 
kwam doordat hij significant vaker lager beoordeelde dan iedere andere be
oordelaar. Hier kon de gestelde nul-hypothese dus niet worden bewezen ; er 
was inderdaad een systematisch verschil aantoonbaar. Beoordelaar 2 be
oordeelt vrijwel steeds hoger dan elke andere beoordelaar, evenals be
oordelaar 1. Beoordelaars 3 en 6 geven steeds lagere beoordelingsscores dan 
iedere andere beoordelaar, maar vertoonden onderling geen duidelijk ver
schil. Nergens werd evenwel bij deze tendenzen het gestelde significantie
niveau bereikt, zodat steeds H0 (geen systematisch verschil) kon worden 
gehandhaafd. 

De conclusie was, dat beoordelaar 4 dermate afwijkend heeft beoordeeld 
in vergelijking met de andere beoordelaars, dat van een geheel ander be
oordelingssysteem sprake schijnt te zijn. Zijn beoordelingen zijn daardoor 
onvergelijkbaar met die van andere beoordelaars. Deze afwijkende beoor
delingen van beoordelaar 4 zijn mogelijk te verklaren uit het feit dat deze 
beoordelaar eerst sinds korte tijd in de staf was opgenomen. Voor het vast
stellen van de gecombineerde beoordelingsscore werd hij dan ook geëlimi
neerd. Daartegenover staat, dat voor de andere beoordelaars geen signi
ficante verschillen konden worden waargenomen. Wij mochten besluiten, 
dat factoren die samenhangen met de persoonlijke instelling van de beoorde-
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TABEL 76. GELIJKHEID VAN BEOORDELINGEN PER PAAR BEOORDELAARS IN ELK BEOORDELINGSVELD 
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N.B. : Bij alle paarsgewijze vergelijkingen was de Z-waarde voor gelijkheid significant 
groter dan op toevalsbasis mocht worden verwacht. Men denke dus elk plus
teken ( = gelijkheid groter dan toeval) gevolgd door ρ < 0.05. 

TABEL 77. ONGELIJKHEID VAN BEOORDELINGEN PER PAAR BEOORDELAARS IN ELK BEOORDELINGSVELD 
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TABEL 78. AANTAL BEOORDELINGEN PER BEOORDELINGSVELD VOOR BEOORDELAARS 1, 2, 3 EN 6 

beoordelaar 1 

leiding collegae werk 

1 8 16 10 
2 45 66 31 
3 56 27 65 

totaal 109 109 106 

beoordelaar 2 

leiding collegae werk 

14 26 9 
24 27 28 
69 47 63 

107 100 100 

beoordelaar 3 

leiding collegae werk 

12 8 6 
45 89 15 
57 17 30 

114 114 51 

beoordelaar 6 

leiding collegae werk 

22 30 9 
30 42 16 
60 37 47 

112 109 72 



laar wel tot verschillen in de beoordeling aanleiding hebben gegeven, maar 
dat deze onderlinge verschillen toch niet zo ver gingen, dat de beoordelingen 
op grond daarvan onvergelijkbaar werden. 

Bij de samenstelling van de gecombineerde beoordelingsscore werd be
oordelaar 4 buiten beschouwing gelaten. Beoordelaar 5 had voorts maar 
weinig mensen beoordeeld. Deze beoordelaar had door zijn functie slechts 
contact met weinige gasten. Wij besloten daarom de gecombineerde be
oordelingsscore samen te stellen uit de beoordelingsscores van de beoor
delaars 1, 2, 3 en 6. 

Nu is de groep van 251 beoordeelden op grond van eerder vermelde over
wegingen reeds geslonken tot 114. Maar ook de beoordelaars 1, 2, 3 en 6 
hebben niet alle 114 beoordeelden op elk beoordelingsveld een beoordeling 
gegeven, zoals tabel 78 aantoont. 

Uit tabel 78 blijkt, dat met name op het beoordelingsveld „werk" door de 
beoordelaars 3 en 6 aanmerkelijk minder mensen waren beoordeeld. Deze 
beoordeelden opnieuw uit de toch al sterk gereduceerde groep te verwijde
ren leek ons niet wenselijk. Wij besloten daarom niet gegeven beoordeHngen 
( = beoordelingsscore 0) zoveel mogelijk aan te vullen. Daarbij hanteerden 
wij de volgende richtlijnen: 
a. ons doel was om per beoordeelde per beoordelingsveld en per beoordeelde 

over alle beoordelingsvelden tezamen een gecombineerde beoordelings
score te verkrijgen, samengesteld uit de som van de beoordelingsscores 
van elk der 4 beoordelaars. Sommering is geoorloofd op grond van de 
vergelijkbaarheid van de beoordelingen van deze 4 beoordelaars. 

b. als één van de 4 beoordelaars bij de beoordeling binnen een beoordelings
veld geen oordeel ( = 0) gaf, schatten wij deze beoordeling op de gemid
delde beoordeling van de drie. 

с als twee of meer van de 4 beoordelaars bij de beoordeling binnen een 
beoordelingsveld „geen oordeel" ( = 0) gaven, was een gecombineerde 
score voor de betrokkene niet te berekenen, omdat dan teveel onzekere 
extrapolaties zouden moeten plaatsvinden. 

Zodoende werden op het beoordelingsveld „collegae" twee beoordeelden 
geëlimineerd, op het beoordelingsveld „werk" echter 42. Gevolg hiervan 
was een verschil in het totale aantal beoordeelden, waarvoor men per be
oordelingsveld een gecombineerde score kon samenstellen: resp. bij „lei
ding" 114, „collegae" 112 en „werk" 72. Tabel 79 vermeldt het aantal aan
vullingen, dat per beoordelaar en per beoordelingsveld moest worden 
gegeven. 

Eerder is gezegd, dat de beoordelaars 1 en 2 over het algemeen wat hoger 
beoordeelden dan 3 en 6. Daarom zullen aanvullingen bij „leiding" en 
„collegae" waarschijnlijk wat lager liggen dan wanneer deze beoordelaars 
zelf wel een oordeel hadden gegeven. Aanvullingen op „werk" komen voor 
deze beoordelaars practisch niet voor. Daartegen moesten juist op dit 
beoordelingsveld vrij veel aanvullingen gegeven worden voor de beoor
delaars 3 en 6. Deze zijn op het gemiddelde van de beoordelaars gebaseerd 
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TABEL 79. AANTAL HERBEOORDELINGEN PER BEOORDELAAR 

PER BEOORDELINGSVELD 

beoordelingsveld 

leiding 
collegae 
werk 

totaal 

14 
20 
31 

1 

5 
5 
0 

beoordelaars 

2 

7 
12 
2 

3 6 

0 2 
0 3 

22 7 

totaal 65 10 21 22 12 

en zullen daarom wat hoger liggen dan wanneer deze beoordelaars zelf een 
oordeel hadden gegeven. Onze werkwijze resulteerde in hetgeen tabel 80 
vermeldt. 

TABEL 80. GECOMBINEERDE BEOORDELINGSSCORE PER BEOORDELINGSVELD 

gec. score 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

frequentie 

leiding 

1 
4 
4 

13 
17 
10 

π 
20 
34 

: binnen het beoordelingsveld : 

collegae 

2 
5 

12 
16 
23 
20 
13 
16 
5 

werk 

1 
0 
0 
7 
9 
5 
6 

11 
33 

N = 114 N = 112 N = 72 

Het volgende probleem was nu de betekenis van een gecombineerde score 
binnen elk beoordelingsveld vergelijkbaar te maken. Daarbij rezen nieuwe 
moeilijkheden. De frequentie-verdelingen van de gecombineerde scores 
waren binnen elk beoordelingsveld niet normaal en onregelmatig; ze ver
toonden ten deze ook onderling verschillen en het aantal beoordelings
scores, waaruit de diverse frequentie-verdelingen waren opgebouwd, was 
ongelijk. 

Wat de abnormaliteit der frequentie-verdelingen betreft, was vergelijk
baar maken van de scores via de normaal-verdeling (standaard-scores en 
daarvan afgeleide scores) op grond van dit gegeven alleen al onmogelijk. 
Wij waren daarom gedwongen üneaire transformatie te laten vallen en ons 
te beperken tot oppervlakte-transformatie (percentielen en daarvan af
geleide gewogen scores: T-scores, stanine-scores). 

Tussen percentielen, T-scores en stanine-scores is geen principieel, maar 
slechts een gradueel verschil: percentielen (range 1-100) stellen tot een 
fijnere differentiëring in staat dan T-scores (range 20-80) en deze weer tot 
een fijne differentiëring dan stanines (range 1-9). De vraag werd nu, welke 
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• 
type scores ons materiaal zou toelaten. De stanine-schaal heeft een variatie-
breedte van 9. Dit is precies evenveel als de ruwe-score-schaal (4 t/m 12). 
Het was daarom weinig zinvol de 9-punts ruwe-score-schaal om te zetten 
in een 9-punts gewogen-score-schaal. Dat was ook practisch niet mogelijk; 
de frequentie-percentages lagen soms zo opgehoopt op één ruwe score, 
dat het nodig zou zijn om zo'n percentage (en dus de corresponderende 
ruwe score) te gaan splitsen om een normaal-verdeling van percentages 
onder de stanine-schaal tot stand te brengen. Gebruik van de stanine-
schaal bleek dus uitgesloten, omdat er te weinig differentiëring was aan 
de kant van de ruwe scores. Nu is de stanine-schaal zoals gezien nog de 
minst gedifferentieerde schaal van de drie bovengenoemde. Toepassing 
van een van beide andere schalen zou ons niet verder brengen en eigenlijk 
slechts leiden tot nodeloze complicering van de bewerking. De beste op
lossing leek ons daarom de frequentie-verdelingen binnen elk beoordelings-
veld gelijk te trekken op de mediaan (het punt, waarboven en waarbeneden 
zich 50% van alle beoordelingsscores bevinden) en vervolgens de 9-punts 
ruwe-score-schaal (4-12) terug te brengen tot een dichotomie („over
wegend gunstig" en „overwegend ongunstig") of een trichotomie („slecht -
middelmatig - goed"). Wij hebben de laatste mogelijkheid eerst onder
zocht. Daarbij is gebleken, dat wij met deze werkwijze op het beoor-
delingsveld „werk" in moeilijkheden kwamen. Daarom kozen wij voor 
splitsing van de ruwe-score-schaal op de mediaan in alle beoordelings-
velden.Wij kregen zodoende de gegevens van tabel 81, die gebaseerd zijn 
op het vermelde in tabel 80. 

TABEL 8 1 . MEDIANEN BIJ DICHOTOMISERING BINNEN DE BEOORDELINGSVELDEN 

dichotomie van de 
gecombineerde 

beoordelingsscore 

overwegend 
„ongunstig" 

overwegend 
„gunstig" 

ruwe score in beoordelingsveld : 

leiding 

10 of minder 
(Q2 = 9.96) 

meer dan 
10 

N = 114 

collegae 

8 of minder 
(Q2 = 8.41) 

meer dan 
8 

N = 112 

werk 

11 of minder 
( Q 2 = 11.23) 

meer dan 
11 

N = 72 

Deze dichotomie bij de mediaan garandeerde een objectieve en gelijke 
bewerkingswij ze van de scores binnen elk beoordelingsveld. 
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STELLINGEN 

I 

Bij het uitbrengen van een forensisch-psychiatrisch rapport onthoude de 
zenuwarts zich van een uitspraak over het al dan niet toerekeningsvatbaai-
zijn van de delinquent : het oordeel hierover behoort aan de rechter. 

Melai, Α. L. Verslag medisch-forensische dag. ~ Med. cont. 15 (1960), p. 580. 

II 

Het is wenselijk, dat verpleegsters zich bij het toedienen van anti-biotica 
of phenothiazine praeparaten aan patiënten voorzien van handschoenen 
en eventueel een bril. 

Sidi, E., e.a. Occupational allergy. Leiden 1958, p. 210. 

I l l 

Voor de opleiding van sociaal-geneeskundigen en voor sociaal-geneeskundig 
speurwerk kan de universiteit samenwerking met maatschappelijke in
stellingen voor gezondheidszorg niet ontberen. 

IV 

Een goede ijzervoorziening van de zwangere is niet alleen van belang voor 
haar zelf, doch ook voor haar kind. 

Evers, J. E. M. Anaemie en zwangerschap. Diss. Nijmegen 1962, p. 109. 

V 

Men stelle toekenning van zogenaamde bovenwettelijke uitkeringen bij de 
huidige ziektewet afhankelijk van de bereidheid van de verzekerde tot 
medewerking aan zijn revalidatie. Om dit goed voor de betrokkene, diens 
gezin en de gemeenschap reeds in het jaar van de ziektewetperiode ti 
bereiken, is wetswijziging nodig. 

VI 

De ontwikkeling van het immuun-globuline-systeem vanaf de geboorte 
verloopt volgens een bepaald patroon. 

Roth, N. Zur semiquantitativen Erfassung der beiden Serum-Immun-
Globuline ß2 A und ß2 M im Neugeborenen- und Kindesalter. ~ Ann. pae-
diat. 199 (1962), 548-580. 
West, C. D., R. Hong & Ν. H. Holland. Immunoglobulin levels from ths 
newborn period to adulthood and in immunoglobulin deficiency states, ι·* 
J. clin, invest. 41 (1962), 2054-2064. 



VII 

Aan ziekenhuis„planning" behoort sociografisch onderzoek ten grondslag 
te liggen. 

VIII 

Gezien de ernstige, irreversibele macula-afwijkingen, die bij gebruik van 
chloroquine-verbindingen (nivaquine) ontstaan, dient deze therapie alleen 
op strenge indicatie te worden toegepast en onder oogheelkundige controle. 

Jansen, L. M. A. A. Retinopathie na chloroquine (nivaquine)-therapie. ~ 
Ned. T. geneesk. 106 (1962), 829-833 en 1575-1576. 

IX 

Bij mensen, lijdend aan het syndroom van Langdon Down (mongoloïde 
idiotie), met een А В bloedgroepenpatroon, zal het vinden van een А В 
moeder en een O vader uitsluitsel geven over de localisatie van het A B O 
locus op chromosoom no. 21. 

Shaw, M. W. & H. Gershowitz. A search for autosomal linkage in a trisomie 
population: blood group frequencies in mongols. ~ Amer. J. hum. genet. 14 
(1962), 317-334. 

X 

Bij de behandeling van tonsillitis acuta heeft sulfatherapie geen zin en is 
het nut van het als routine toepassen van penicilline zeer twijfelachtig te 
achten. 

Valkenburg, A. H. ( W. R. O. Goslings, Α. W. Bots, С. E. de Moor & J. С. Lor-
rier. Attack rate of streptococcal pharyngitis, rheumatic fever and glomerulo
nephritis in the general population. I - I I . — New Engl. J. med. 268 (1963), 
687-700. 

XI 

De financiering van de taken op het terrein van de gezondheidszorg, welke 
thans geschiedt door het Praeventiefonds, dat zijn inkomsten uitsluitend 
van de verplicht verzekerden bij de ziekenfondsen ontvangt, dient te 
worden overgenomen door de rijksoverheid met aanwending van belasting
gelden. 

XII 

Het niet meer op conservatieve therapie reagerende, gedecompenseerde 
cor pulmonale vormt een indicatie tot kunstmatige over-onderdruk-
beademing. 

Ruland, C. M., T. G. Tan & J. B. Stolte. De water- en zoutuitscheiding tijdens 
de kunstmatige beademing van lijders aan chronische bronchitis en emfyseem 
met gedecompenseerd cor pulmonale. ~ N e d . T. geneesk. 107 (1963), 538-548. 



XIII 

De thuislozenzorg kan eerst goed boven het niveau van „verzorging" 
uitkomen, als alle desbetreffende instellingen intensief samenwerken, 
waarna in individuele gevallen eenzelfde gedragslijn gevolgd kan worden. 
Bij het eventueel toekennen van subsidie stelle men deze samenwerking 
als voorwaarde. 

XIV 

Thuisloosheid is het gevolg van een passief, een ontwijkend reageren op 
een falen in de externe aanpassing. 








