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I N L E I D I N G 

Voorzover uit de ons beschikbare dokumentatie is te achterhalen zijn er 
sinds het midden van de vorige eeuw ongeveer 150 publikaties over thuis
lozen verschenen. In die geschriften zijn niet meegerekend de verhande
lingen over woonwagenbewoners, zigeuners en over mensen die ten gevolge 
van de laatste wereldoorlogen ontheemd zijn. Ongeveer de helft van de ons 
bekende publikaties handelt over de aantallen thuislozen, over hun maat
schappelijke problemen, over de organisatie van aan hen verleende maat
schappelijke hulp en, in veel mindere mate, over hun arbeidsvraagstukken. 
Ook zijn in de publikaties case-studies te vinden. Iets minder dan een kwart 
van de publikaties komt uit de medische hoek. Een ongeveer even groot deel 
van de literatuur over thuislozen is afkomstig uit de juridische sfeer. Vooral 
strafrechtelijke vraagstukken alsook kriminologische en reklasseringsproble-
men komen hierin aan de orde. 

Slechts een klein gedeelte van de tot nu toe verschenen publikaties over 
thuislozen is afkomstig uit de sociale wetenschappen. De verhandelingen van 
sociologische zijde zijn tot nu toe vooral van beschouwende aard. De enkele 
psychologische publikaties zijn overwegend klinisch georiënteerd. Daarin 
heeft men getracht specifieke eigenschappen aan de thuisloze te onder
kennen. Enige auteurs hebben zich meer met het vraagstuk van de begelei
ding van thuislozen bezig gehouden. 

In bijna alle publikaties is het ontstaan van thuisloosheid beschouwd als 
een vorm van maatschappelijk falen. De beschouwingen over de wijze waar
op dat gebeurt en waarin het bestaat, hangen af van de discipline waaruit 
de auteurs stammen. Laeyendecker (1964) die dit punt aanroert heeft op
gemerkt, dat in die verschillende richtingen wordt voortgegaan zonder met 
eikaars uitgangspunt rekening te houden. 

Het begrip 'thuisloze' is van recente datum. Ook in het buitenland ge
bruikt men overwegend de neutrale term 'homeless man'. In Nederland zijn 
het vooral Horst (1962) en Mullink (1963) geweest, die getracht hebben 
de begrippen thuisloosheid en thuisloze een uniforme inhoud te geven. Be
namingen als zwerver, landloper, clochard en vagebond zijn mede door hun 



studies onder één noemer gebracht. Hun opvattingen hebben neerslag ge
vonden in een prae-advies dat door een kommissie van deskundigen in 1964 
is uitgebracht aan de Landelijke Stichting voor de Thuislozenzorg. De in
houd van dit prae-advies geldt momenteel als leidraad voor de opvang en 
begeleiding van thuislozen. Ondanks de steeds intensievere bemoeienis van 
allerlei instellingen, instanties en personen blijft het merendeel der thuislozen 
falen. Steeds weer leert de ervaring dat de hulpverlening tevergeefs schijnt te 
zijn geweest. Noch in Nederland noch in het buitenland is de kennis omtrent 
de thuisloze bevredigend. Deze onbekendheid hangt ten dele samen met de 
door Mullink gekonstateerde kwantitatieve onbelangrijkheid van het ver
schijnsel. 

In vele publikaties, vooral van psychiatrische en maatschappelijke zijde, 
heeft men steeds opnieuw geprobeerd aan de thuisloze specifieke eigen
schappen toe te kennen. Zo beschrijft Horst 100 thuislozen als sluw, af
wachtend, onderdanig, suggestibel, angstig, sjofel, passief, lusteloos, vijandig, 
depressief, achterdochtig, ontevreden etc. Andere auteurs hebben aan deze 
lijst een groot aantal eigenschappen toegevoegd. Ook Levinson (1957, 
1966) is er niet in geslaagd langs testologische weg specifieke eigenschappen 
af te grenzen. Het blijft een vraag of die eigenschappen bij thuislozen meer 
voorkomen dan bij andere kategorieën van maatschappelijk onaangepasten. 
Een klinische beschrijving in die geest lijkt vrij zinloos. 

In andere publikaties is vooral besproken hoe iemand thuisloos wordt. 
Een voorbeeld van deze werkwijze is te vinden in het genoemde onderzoek 
van Mullink. Via kwantitatieve vergelijkingen, ingepast in een sociologisch 
kader, heeft hij getracht een typologie van de wordingsgeschiedenis van 
thuislozen te ontwikkelen. Hoewel deze aanpak meer perspektieven opent, 
blijkt uit de gegevens van Mullink, dat de konditionering van de thuisloos
heid niet alleen zeer komplex maar ook zeer verschillend van aard zijn kan. 

In het genoemde prae-advies inzake Beleid Thuislozenzorg wordt de 
thuisloze gedefinieerd als 'iemand zonder leef- en werkmilieu'. De bondige 
omschrijving duidt op de aktuele status van de thuisloze. Haar kern steekt 
in het woordje 'zonder'. Zowel het leefmilieu als het werkmilieu houdt een 
grote verscheidenheid in van intermenselijke relaties en van sociale struk
turen. Een thuisloze leeft daarbuiten. In de omschrijving ligt de nadruk op 
het gevolg van de maatschappelijke onaangepastheid: de thuisloze heeft niets 
meer over. Het is een omschrijving waarmee te werken valt. Thuisloosheid 
wordt op die manier althans afgegrensd van andere vormen van afwijkend 
gedrag. Er zijn mensen die zwerven en toch niet tot de thuislozen gerekend 
worden en omgekeerd zijn er thuislozen die niet zwerven. 

Zwerven is een gedragswijze waaraan het zich niet binden aan een be
paalde woonplaats ten grondslag ligt. Men trekt van de ene plaats naar de 
andere omdat men nergens kan of wil verblijven. Vooral het zich niet willen 
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binden wordt beklemtoond. Het zwerven wordt dan bijna uitsluitend geo
grafisch gezien, terwijl de aanleidingen tot zwerven zeer verschillend zijn. 
Psychologisch beschouwd rijst de vraag of zwerven uitsluitend een geogra
fische aangelegenheid is. Wel niemand zal dat willen beamen. Misschien 
is het zelfs niet in hoofdzaak een steeds veranderen van woonplaats, en is 
zwerven meer een 'niet kunnen' dan een 'niet willen' blijven waar men was. 
Zowel Horst als Mullink spreken over de onbekwaamheid van thuislozen 
zich een leef- en werkmilieu te verschaffen. Ook kan men zich afvragen of 
in de motivatie van het zwerven geen gemeenschappelijke punten aan te 
wijzen zijn, waardoor het mogelijk wordt het grote aantal motieven tot 
enkele kernen terug te brengen. In het genoemde prae-advies wordt gesteld, 
dat de thuisloze, wanneer hij door gemis aan leef- en werkmilieu in acute 
nood verkeert, een beroep doet op de instellingen voor de thuislozenzorg. 
Het gebruik van de termen 'acute nood' wijst wederom op de status van de 
thuisloze: hij doet dan pas een beroep op anderen wanneer hij zich in maat
schappelijk opzicht volkomen hulpeloos voelt. Dat de thuisloze kontakt met 
anderen of instanties vermijdt wanneer dit niet strikt noodzakelijk is, lezen 
we ook bij Levinson ( 1966 ). Hij vraagt er bepaald niet om in het gewone 
leef- en werkmilieu te worden opgenomen. 

Het gemis aan relaties met anderen lijkt een belangrijk aspekt te zijn. Dit 
is iets anders dan een gestoorde relatie met anderen. Het heeft er alle schijn 
van dat er onder de thuislozen even veel of even weinig, in psychiatrische 
zin, gestoorden zijn als onder niet-thuislozen (Heydendael en Mullink, 
1967), althans wanneer men de kategorie zwakzinnigen niet meerekent. 

De instanties waartoe de thuisloze die in nood verkeert zijn toevlucht kan 
nemen zijn in principe dezelfde als die waartoe iedere Nederlander zich als 
staatsburger wenden kan. In de loop der jaren zijn in ons land een aantal 
instellingen zich speciaal op de opvang en begeleiding van thuislozen gaan 
toeleggen. Deze instellingen hebben zich sinds 1953 georganiseerd in de 
Landelijke Stichting voor de Thuislozenzorg. In 1968 waren 17 thuislozen-
instellingen in deze Stichting vertegenwoordigd. Het secretariaat van ge
noemde Stichting verzamelt centraal een aantal gegevens van de aangeslo
ten instellingen en verwerkt die in jaarverslagen of in tussentijdse rapporten. 
Op deze wijze is men landelijk op de hoogte van een aantal gegevens zowel 
betreffende de aangesloten instellingen als over de thuislozen zelf. ledere 
aangesloten instelling stelt door middel van ponsdokumentatie het secreta
riaat van de Landelijke Stichting op de hoogte van aankomst- en vertrek
data van iedere thuisloze, benevens een aantal personalia en anamnestische 
gegevens. Van iedere geregistreerde thuisloze is een z.g. zwerflijst aanwezig. 
In een deel van onze studie zullen wij gebruik maken van deze zwerflijsten. 
Wanneer een thuisloze zich bij een dergelijke instelling aanmeldt of aan-
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gemeld wordt, staan hem bij ongeveer de helft van deze instellingen twee 
mogelijkheden ter beschikking: hij kan ofwel voor korte tijd (meestal 2 tot 3 
dagen ) worden opgenomen in het z.g. passantenverblijf ofwel, voor in prin
cipe onbepaalde duur, in het z.g. internaat. Voor dit laatste kunnen ver
schillende redenen aanwezig zijn. Over het algemeen is de desbetreffende 
instelling dan van oordeel dat direkte hulpverlening niet mogelijk of gewenst 
is, en is de thuisloze zelf niet in staat op korte termijn een oplossing voor zijn 
acute moeilijkheden te vinden. Dat impliceert dat de instellingen vaak on
opzettelijk een zekere negatieve selektie toepassen. In de internaten worden 
toegelaten de thuislozen voor wie, afgezien van hun direkte lichamelijke 
en/of medische verzorging, geen direkte oplossing te vinden is. Het betreft 
meestal personen die zelf om opneming verzoeken. Gezien de in de loop der 
jaren steeds meer uitgebreide mogelijkheden voor opvang en eventuele be
geleiding van thuislozen in de internaten (werkplaatsen, hulpverlening door 
gekwalificeerde maatschappelijk werkers e.d.), heeft men het nodig geacht, 
om een dergelijke hulpverlening organisatorisch goed te laten draaien, de 
op te nemen kliënten te bewegen zich enigermate te stabiliseren. Dit houdt 
in konkreto in, dat men aan de opneming enige voorwaarden verbindt. In 
een aantal internaten wordt de kliënt voorgehouden, dat van konkrete hulp
verlening pas sprake kan zijn indien hij zich minstens gedurende 2 à 3 maan
den in het internaat laat opnemen. Hoewel deze voorwaarde slechts een 
mondelinge afspraak is, en voor de kliënt geen juridische verplichting in
houdt, blijkt uit ervaring dat voor een aantal kliënten deze voorwaarde 
inderdaad een stabiliserend effekt heeft. Dat door deze selektie de kans op 
maatschappelijke heraanpassing groter is, kan niet zonder meer worden 
gesteld. De genoemde afspraak is enkel bedoeld ter stabilisering van de 
kliënt in het tehuis. Om de stabilisering te bevorderen hebben de bij de ge
noemde Stichting aangesloten instellingen landelijk afgesproken, dat kliënten 
bij aankomst in een volgend tehuis in eerste instantie worden terugverwezen 
naar het tehuis van vertrek, of naar een tehuis waar zij reeds meermalen 
geweest zijn. In de praktijk gaat dat echter slechts voor een klein aantal 
thuislozen op. 

Voor een beter begrip om welke mensen het eigenlijk gaat wanneer wij 
spreken van thuislozen, volgen hieronder nog enkele algemene gegevens. 
Het merendeel van deze data hebben wij ontleend aan de jaarverslagen 
van de Landelijke Stichting. 

Men schat dat er ongeveer 16.000 thuislozen in Nederland zijn in de zin 
die de thuislozenzorg aan die term geeft. Opmerkelijk is dat het bijna alle
maal mannen zijn. Een afdoende verklaring hiervoor is nog niet gevonden. 
In de beschouwingen en onderzoekingen die wij zullen geven, gaat het dus 
alleen om mannen. Het geschatte aantal is o.a. gebaseerd enerzijds op het 
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bekende aantal geregistreerde thuislozen — in 1967 bijna 13.000 — ander
zijds op een momentopname in 1959 in een der grote steden van ons land 
van onbekende thuislozen. Daarbij bleek ongeveer 8 5 % van deze mannen 
bekend te zijn bij de centrale registratie (Cohen, 1967). 

In het volgende staatje hebben wij de leeftijdsopbouw in percentages 
weergegeven van de in 1967 een of meermalen opgenomen thuislozen. 

20 jaar 20-29 30-39 40-49 50-59 60-64 65-74 75 jaar 
en ai 

jonger ouder 

0,6 14,0 21,2 21,1 24,0 8,8 8,5 1,8 

Uit deze verdeling lezen we dat de thuislozen uit bijna alle leeftijdsklassen 
afkomstig zijn. 

Verreweg de meeste thuislozen zijn ongehuwd, nl. in 1967 ruim 5 1 % . 
Ruim 6% is gehuwd, 24% is gescheiden of leeft gescheiden en bijna 8% is 
weduwnaar. Van 11 % was de burgerlijke staat niet bekend. Het gebrek 
aan sociale relaties manifesteert zich in de burgerlijke staat. Meer dan de 
helft van de bekende thuislozen is ongeschoold arbeider nl. ongeveer 5 2 % ; 
15% heeft geen beroep en ongeveer 3 % is negotiant. Slechts 15% is ge
schoold arbeider en 2 % hoofdarbeider. Van de overige mannen was in 1967 
geen beroep bekend. De scholing van de meeste thuislozen is gebrekkig. Dit 
blijkt uit enkele cijfers over het genoten onderwijs. Van de in 1967 uit de 
internaten vertrokken mannen had bijna 70% maximaal lager onderwijs 
genoten, bijna 19% een voortgezette vakopleiding en 9% een voortgezette 
algemene opleiding. Velen hebben deze opleidingen echter niet afgemaakt. 

Ruim 4 5 % van de in 1967 geregistreerde thuislozen blijkt uit gemeenten 
van 100.000 of meer inwoners geboortig te zijn. Wanneer wij kijken naar 
de cijfers over de opvoedingssituatie tot 16 jaar van de in 1967 uit de inter
naten vertrokken thuislozen, dan blijkt ruim de helft, nl. 5 5 % uit komplete 
gezinnen te komen, terwijl van bijna 14% ofwel de vader ofwel de moeder 
afwezig is geweest. Van 2 % waren beide ouders niet aanwezig. Nog eens 
8% is opgegroeid bij familie of pleeggezin, terwijl de overige 2 1 % opge
groeid is in inrichtingen of andere instellingen die vallen onder de kinder
bescherming of justitie. Het opvoedingsklimaat van vele thuislozen is zeker 
niet optimaal geweest. 

Het aantal alkoholisten onder de thuislozen wordt geschat tussen de 50 
en 6 0 % ; het aantal lichamelijk gehandikapten op ongeveer 13%, terwijl 
ongeveer éénvierde onder de zwakbegaafden gerekend kan worden. Het 
percentage anderszins geestelijk gestoorden wordt geschat op ongeveer 12%. 
Zeer vele thuislozen kwamen bovendien een of meermalen in aanraking 
met de justitie, overwegend wegens openbare dronkenschap en vermogens-
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delikten. Ruim 90% van alle een of meermalen opgenomen thuislozen 
verzocht zelf om opneming in de tehuizen. De overigen kwamen via allerlei 
maatschappelijke, medische en juridische instanties. Op welke wijze de 
thuislozen de tehuizen aandoen en hoe groot de frekwentie van het zwerven 
is, wordt in hoofdstuk III nader beschreven. Meer gedetailleerde gegevens 
over thuislozen zijn o.a. te vinden in het genoemde onderzoek van Mullink. 
Ook in het buitenland beschikt men over gegevens, o.a. in Engeland ( Natio
nal Assistance Board, 1966; Edwards, Hawker, Williamson en Hensman, 
1966), België (Lahaye, 1967) en de Verenigde Staten (o.a. Bogue, 1963). 
Deze zijn echter om verschillende redenen moeilijk vergelijkbaar met die 
van Nederland. 

Gezien enerzijds de komplexiteit van het verschijnsel thuisloosheid en 
anderzijds de tot nu toe gebleken onmogelijkheid de thuisloze mens scherper 
te omschrijven, zal in de volgende hoofdstukken een poging worden onder
nomen een aantal vraagstellingen te formuleren en deze nader te exploreren. 
Wij hopen dan het 'psychologisch enigma' zoals Levinson ( 1963) de thuis
loze en zijn leefpatroon betitelt, ten dele op te helderen. 
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I. G E D R A G S B E Ï N V L O E D I N G V A N E E N T H U I S L O Z E 

Wo one needs to paint himself into a corner; 
no one needs to be completely hemmed in by 
circumstances; no one needs to be the victim 
of his biography.' 

(G.A.Kelly, A theory of personality: the 
psychology of personal constructs. New York, 
1963, p. 15.) 

Wie als psycholoog met een thuisloze te maken krijgt, zal zich afvragen, 
hoe die man in zijn situatie kan zijn beland en wellicht tevens wat een 
psycholoog doen kan om de thuisloze bij de oplossing van zijn problemen 
te helpen. Meestal worden deze problemen gebracht onder het motto: waar 
moet de thuisloze naar toe? Welke ankers zijn aan de hulpvragende te ver
schaffen, zodat deze zich niet meer of althans minder thuisloos gaat voelen? 
Ter illustratie volgt hieronder de beschrijving van een benaderingswijze, 
die op een thuisloze man in kwestie is afgestemd. Generalisering van deze 
procedure is slechts gedeeltelijk mogelijk. 

Eind maart 1968 werden wij in een tehuis gekonfronteerd met een veer
tigjarige hulpkok van beroep. Hij is enig kind van ouders die kort na elkaar 
rond 1959 gestorven zijn. Vlak vóór het overlijden van zijn ouders — hij 
was toen 30 jaar — leerde hij een iets oudere, gescheiden levende vrouw 
kennen. Na de dood van zijn ouders ging hij met haar samenwonen. Vanaf 
die tijd manifesteerde zich een leefpatroon dat men vaak onder thuislozen 
aantreft. Het konkubinaat hield ongeveer zes jaar stand. In die tijd wisselde 
de betreffende man veelvuldig van werkkring en verblijfplaats en ging hij 
zich vele malen te buiten in drankmisbruik. Na beëindiging van het konku
binaat volgde een dieptepunt. Talloze kosthuizen en werkkringen zei hij 
vaarwel. Hij vluchtte uit de streek waar hij verbleef en poogde elders op
nieuw te beginnen. Ook daar liep het snel mis: na nog geen jaar meldde 
betrokkene zich voor de eerste keer in een tehuis voor thuislozen. Vanaf die 
tijd, in augustus 1967, werd hij geregistreerd door de Landelijke Stichting 
voor de Thuislozcnzorg: hij kreeg een z.g. zwerflijst. In het eerste tehuis ver
bleef hij ongeveer 1 yá maand. Die duur van het verblijf werd voornamelijk 
bepaald door het feit dat betrokkene als hulpkok in het betreffende huis 
werken kon. Zodra dit om onduidelijke redenen misliep, vertrok hij en be
landde op dezelfde dag in een passanten-verblijf elders, waar hij zich slechts 
drie dagen ophield. Twee dagen daarna kwam hij terecht in een volgend 
tehuis, waar hij ruim drie maanden bleef. In dit tehuis werd de duur van 
zijn verblijf voornamelijk bepaald door de belofte van werk en van een 
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kosthuis. Hij vertrok toen dit gerealiseerd was. Nog geen twee dagen na zijn 
vertrek mislukte dit o.a. door drankmisbruik en belandde betrokkene in één 
van de eerder bezochte tehuizen waar hij tien dagen verbleef. Van hier 
vertrok hij plotseling naar een volgend tehuis waar hij het één maand uit
hield. Na excessief drankmisbruik verdween de man ook hier en verbleef 
één week in een passanten-verblijf. Na dit verblijf zwierf betrokkene ruim 
veertien dagen in een van de grote steden, kreeg een ongeluk en belandde 
tenslotte in het tehuis waar wij hem hebben ontmoet. Na enkele gesprekken 
volgde een psychologisch onderzoek op grond waarvan wij besloten be
trokkene intensief te beïnvloeden. De reden waarom wij dit besluit namen 
was, dat de man er zelf min of meer van overtuigd was, dat een beschuttende 
omgeving voorlopig voor hem gedurende langere tijd de beste oplossing 
zou zijn. Met andere woorden: deze thuisloze zag in, dat verder zwerven, 
zeker zonder uitgestippeld plan, in die tijd geen uitkomst bood. Met nadruk 
zij hier vermeld, dat niet alle thuislozen er zo over denken of er in kunnen 
of willen berusten. Een andere reden voor intensieve benadering lag in het 
feit, dat deze man over voldoende intelligentie beschikte om een experimen
tele benadering aan te kunnen en bovendien niet zodanig psychisch of 
somatisch labiel was, dat medische begeleiding noodzakelijk was. Na be
spreking van de beschikbare gegevens over betrokkene met de staf en de 
medicus van het tehuis werd besloten de poging te ondernemen. 

Wij hadden gekonstateerd, dat betrokkene op dat moment over te weinig 
gedifferentieerde mogelijkheden beschikte om met enig succes een min of 
meer duurzame binding te kreëren met anderen of met situaties, zoals een 
werkkring. De nadruk lag hierbij op het gebrek aan differentiëring in kon-
taktvaardigheden. In gesprekken bleek steeds dat betrokkene zich als het 
ware vastklampte aan details uit zijn mislukte levensgeschiedenis. Het leek 
erop, dat hij de grote lijnen uit het oog had verloren en deze — in het licht 
van het toekomstperspektief — ook niet vermocht te trekken. 

Het gemis aan differentiëring in kontaktvaardigheden en het gemis aan 
houvast aan een eigen levenslijn manifesteerden zich in verhoogde sociale 
angsten. Het leek zinvol deze punten aan te grijpen vanuit gedachten die 
zich vooral in de gedragstherapie ( Santer-Weststrate, 1964) hebben ont
wikkeld. Wij besloten, op grond van literatuurgegevens hieromtrent, de be
trokken kliënt zodanig te beïnvloeden, dat de onzekerheid over eigen in
zicht in sociale situaties gereduceerd zou worden, door hem én daadwerkelijk 
in dergelijke situaties te brengen én door proefsituaties te kreëren, waarin 
het beide mogelijk was hem te laten ervaren en doen inzien dat angsten 
niet nodig zijn. Tevens zouden deze situaties steeds komplexer moeten 
worden om de nodige differentiëring in zijn gedrag te kunnen bewerkstel
ligen. De beïnvloeding gebeurde als volgt. 

Er werd met betrokkene eerst een lijst opgesteld van konkrete, aktuele 
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situaties waarin hij zich onzeker voelde. Deze situaties werden in twee ge
sprekken uitvoerig besproken en vervolgens in opklimmende 'moeilijkheids
graad' opgesteld. Vervolgens werd besloten op grond van praktische over
wegingen drie situaties te selekteren voor het experiment. Twee hiervan be
troffen situaties in het tehuis: nl. de omgang met bepaalde stafleden van 
het tehuis, en de werksituatie in de bij het tehuis behorende werkplaats. De 
derde situatie, het zich verwerven van een werkkring, zou door ons gekreëerd 
moeten worden. Deze werd door de betrokkene als de moeilijkste ervaren. 

De eerste situatie werd door betrokkene o.a. als volgt beschreven: 'Je 
weet niet wat je aan . . . . en . . . . hebt, zij draaien met de wind mee'. 'Je 
hebt geen houvast aan ze'. 'Ze zien je niet staan'. Met de thuisloze werd 
afgesproken dat hij zich twee maal per week in de door hem omschreven 
situatie zou begeven net zolang totdat hij zich niet meer angstig en onzeker 
voelde. De stafleden waren van deze gang van zaken op de hoogte gebracht, 
zodat kontrole mogelijk was. Op een uitzondering na heeft betrokkene zich 
aan deze afspraak gehouden. De tweede situatie werd door de kliënt o.a. 
als volgt omschreven: 'Ik erger me verschrikkelijk aan . . . . en . . . . ' . Ze 
respekteren je niet, je bent ervoor'. 'Ze slaan geen acht op 'n ongeluk, 
waarvoor ben je anders'. 'Ik wil werk waarvoor ze je wel respekteren'. 
Afgesproken werd, dat betrokkene ondanks zijn bedoelingen ander werk te 
vragen, net zolang dit werk zou blijven doen totdat hij zich niet meer 
ergerde aan al of niet vermeend gebrek aan belangstelling. De werkleiding 
was van deze gang van zaken op de hoogte, zodat de kliënt voorlopig geen 
ander werk kon krijgen. Betrokkene bleef dit werk doen tot na de afsluiting 
van het experiment. De derde situatie werd door ons aangegrepen om een 
persoonlijke, intensieve beïnvloeding toe te passen. In konkreto werden door 
ons met hem zes maal gedurende een half uur tot drie kwartier 'sollicitatie
gesprekken' gehouden, die steeds opklommen in moeilijkheidsgraad. Deze 
gesprekken, waarin wij zelf afwisselend de rol van kollega, baas, personeels
chef, direkteur etc. speelden, werden op een bandrecorder vastgelegd en 
daarna voor betrokkene afgedraaid. Dit werd gedaan om het effekt van de 
beïnvloeding te versterken en om gebruik te kunnen maken van het kom-
mentaar van de kliënt voor volgende gesprekken. De gesprekken vonden 
plaats binnen een periode van tien dagen. 

Behalve de mening van de kliënt zelf, die van ons en die van de stafleden, 
en naast een analyse van de loop der gebeurtenissen, leek een objektievere 
kontrole-methode gewenst. Wij besloten een methode te gebruiken die de 
mate van komplexiteit van de kognitieve struktuur kan benaderen : 'there is 
the conviction that a person must have some relatively stable scheme or set 
of inferential relationships among experienced attributes and traits which 
exist for him' (Jaspars, 1966, p. 13). Wij meenden hiervoor de Role Con
struct Repertory Test van Kelly ( 1955) te kunnen toepassen, in het vervolg 
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kortweg REP-test genoemd. Ab maat voor komplexiteit kozen wij op grond 
van de gegevens die Bonarius (1965) en Jaspars noemen de grootte van 
de variantie van de eerste faktor van de uitkomsten van deze test. Hoe groter 
de variantie, hoe minder komplex de kognitieve struktuur. Jaspars vermeldt 
de opvatting, dat kognitieve komplexiteit en onzekerheid negatief gekorre-
leerd zouden zijn (p. 117). Bieri (1955) vermeldt, dat kognitief 'simpele' 
individuen minder goed in staat zijn het gedrag van anderen te voorspellen. 
In de experimenten van Jaspars is nauwelijks of geen bevestiging van deze 
opvattingen gevonden. In een onderzoek van Vannoy ( 1965) echter wordt 
gezegd, dat de dimensie komplexiteit-simpliciteit niet unidimensioneel is: 
' . . . it appears possible that there is a tendency for certain persons to main
tain a narrow perspective which permits a highly ordered view of the world' 
(p. 395). Dit zou kunnen betekenen, dat in het geval van ons experiment 
met een thuisloze de komplexiteit zal moeten verminderen. Wij hebben er 
reeds op gewezen dat de betrokken kliënt geen houvast had aan een eigen 
levenslijn. 

Vlak vóórdat de betrokken thuisloze in de boven beschreven situaties 
werd geplaatst werd hem de REP-test afgenomen. De test bestaat uit 15 sti-
mulus-personen die in triades met elkaar vergeleken moeten worden. Twee 
personen moeten in een bepaald door de proefpersoon zelf te kiezen opzicht 
met elkaar overeenkomen ('construct') en van de derde tegelijkertijd in dit 
opzicht verschillen ('contrast'). Daarna hebben wij de overige stimulus-
personen telkens laten verdelen over de door hem gekozen eigenschappen 
en wel zodanig, dat er ongeveer evenveel onder de 'construct' als onder de 
'contrast' vielen. Bepaling van de komplexiteit volgens de door Kelly be
schreven scanningtechniek (1955, p. 280-286) leverde een variantie-per-
centage op van 63,1. Twee dagen daarna — één dag nadat de kliënt in 
enkele gesprekken er aktief bij betrokken was — werd hem opnieuw de 
REP-test afgenomen. Wij meenden, dat binnen zo korte tijd het variantie-
percentage niet mocht veranderen. Het bedroeg toen 64,9. Vlak na afloop 
van de bovengenoemde zes 'sollicitatiegesprekken' werd hem voor de derde 
keer de REP-test afgenomen. Thans verwachtten wij wel een duidelijke 
verandering. Het variantie-percentage bedroeg toen 72,0: een toeneming dus 
van ongeveer 6% in vergelijking met de beide eerste keren. Uit de gesprek
ken met de kliënt kregen wij de indruk, dat hij zich als het ware 'samen-
gebald' had. Nadat de 'sollicitatiegesprekken' waren beëindigd, werd met 
de thuisloze afgesproken, dat hij dan pas kontakt met ons zou opnemen, 
zodra hij meende aan de twee eerder beschreven situaties in het tehuis zo 
gewend te zijn geraakt dat hij zich er op zijn gemak voelde. Na veertien 
dagen vroeg hij om een onderhoud. Nu werd voor de vierde maal de REP-
test afgenomen. Wij veronderstelden, dat er geen 'terugval' in variantie-
percentage zou zijn. Het bedroeg toen 70,1. 
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Op grond van de resultaten van de beschreven procedure werd over
gegaan tot een volgende fase van de beïnvloeding. De betrokken kliënt werd 
na overleg met de staf van het tehuis een voorstel gedaan. Hij zou als hulp
kok in de keuken van de inrichting tewerk worden gesteld onder dezelfde 
voorwaarden als t.o.v. de andere opgenomen thuislozen golden. Indien dit 
geruime tijd goed zou gaan — de termijn werd hem met opzet niet exakt 
medegedeeld, maar door de staf gesteld op minstens drie maanden —, zou
den er voorzieningen getroffen kunnen worden ter overbrugging naar een 
werkkring in dezelfde sektor buiten de inrichting. Deze voorzieningen zou
den dan het karakter dragen van een tijdelijke verhoging van status in het 
tehuis om de overbrugging naar buiten soepeler te laten verlopen. Dit plan 
werd met betrokkene besproken. De opzet was hem een toekomstperspektief 
te bieden, dat echter van hemzelf initiatief zou vereisen om uiteindelijk 
succes te bereiken. Verwacht werd dat deze wijziging in status verhoogde 
stress voor de betrokkene met zich mee zou brengen. De gevolgen van deze 
verandering zijn niet uitgebleven. Twee maanden na beëindiging van de 
persoonlijke beïnvloeding kulmineerden zijn problemen in een psychische 
en somatische 'break-down': medische begeleiding werd gedurende korte 
tijd noodzakelijk. De aanleiding van deze korte ineenstorting bleek voor
namelijk te liggen in het feit, dat de betrokken thuisloze én het hem voor
gelegde plan verkeerd was gaan interpreteren — hij meende op den duur 
namelijk in vaste dienst van het tehuis te kunnen treden — én van mening 
was dat 'alles te lang duurde'. Er werd besloten hem na enkele ondersteu
nende gesprekken voor het alternatief te stellen om ofwel hulpkok te blijven 
onder dezelfde voorwaarden als die voor andere kliënten golden, ofwel 
binnen korte tijd met hulp van de staf een werkkring en verblijfplaats buiten 
het tehuis te zoeken. Hij koos voor het laatste. Vlak voordat dit gerealiseerd 
werd, werd hem door ons voor de vijfde maal de REP-test afgenomen. Het 
variantie-percentage bedroeg thans 68,0. 

De betrokken kliënt vertrok begin februari 1969 naar zijn nieuwe ver
blijfplaats en nieuwe werkkring. De beide 'milieus' liggen binnen de be
schuttende sfeer. Tot nu toe bevalt het er hem uitstekend en zijn er geen 
moeilijkheden. 

In hoeverre de boven beschreven persoonlijke beïnvloeding van de thuisloze 
heeft bijgedragen tot het bereikte resultaat is moeilijk uit te maken. Het 
experiment zou bij een groot aantal thuislozen moeten worden herhaald. Het 
heeft in dit stadium weinig zin de resultaten van de REP-test aan een mini-
tieuze beschouwing te onderwerpen. Wel achten wij de reduktie van de 
komplexiteit, of misschien: de toespitsing op een perspektief van de thuis
loze, een positief punt. Voorts kunnen wij zeggen, dat een planmatige en 
op de kliënt zelf afgestemde benadering en beïnvloeding zin heeft. Het blijft 
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echter een vraag of de beschreven procedure op alle thuislozen van toe
passing kan zijn. Het uitgangspunt van de benadering was immers stabili
sering in de maatschappij via het opvangcentrum. Of deze stabilisering in 
de maatschappij altijd het doel zal moeten zijn, vermogen wij thans niet 
te zeggen. 
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II. V R A A G S T E L L I N G E N B E T R E F F E N D E H E T G E D R A G 

V A N T H U I S L O Z E N 

§ 1. Thuisloosheid als een vorm van afwijkend gedrag 

Teneinde te komen tot meer verduidelijking over het gedrag van thuislozen 
maken wij hier gebruik van een voornamelijk door sociologen ontwikkeld 
begrip, nl. dat der anomie. Mogelijk zijn daarmee sommige aspekten van 
het verschijnsel thuisloosheid rijp te maken voor onderzoek. Heunks ( 1967) 
heeft een overzicht van de ontwikkeling van dat begrip gegeven. Aan zijn 
artikel zullen wij hieronder een en ander ontlenen en enkele van de door 
hem geciteerde onderzoekingen in verband met het verschijnsel der thuis
loosheid bespreken. 

Het begrip anomie, afgeleid van het Griekse a nomos (zonder norm, 
wet), wordt gebruikt ter aanduiding van gedragspatronen die zijn losgeraakt 
van kulturele gedragsstandaarden, alsmede ter typering van sociale situaties 
die niet door normen en regels worden beheerst. Durkheim heeft het begrip 
anomie in 1930 geïntroduceerd in zijn werk 'Le suicide'. Na hem is het 
vooral Merton geweest die met het begrip heeft gewerkt. Evenals Durkheim 
legde hij nadruk op het individualistisch streven, met name in het ekono-
misch systeem, het streven naar 'monetary success'. Anomie 'is then perceived 
as a break down in the cultural structure occurring particularly when there 
is an acute disjunction between the cultural norms and goals and the socially 
structured capacities of the members of the group to act in accord with them' 
(1957, p. 162). En verder: 'For if norms are not shared, than one cannot 
know what to expect of the other and this is a social condition admirably 
suited for producing insecure relations with others' (geciteerd door Rose, 
1966). De oorzaak van het ontstaan der diskrepantie tussen kultureel be
paalde normen en doeleinden enerzijds en de middelen die de leden van 
een bepaalde groep ter beschikking staan anderzijds, ziet Merton in de on
zekerheid en machteloosheid der betrokkenen. Deviant gedrag kan een 
gevolg zijn van die onzekerheid. Rose (1966) acht die zienswijze te be
perkt; niet alleen de diskrepantie tussen doeleinden en middelen kan tot 
een vorm van anomie leiden, zo stelt hij, maar ook een zekere afwezigheid 
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van normen, onvoldoende kennis van normen en een onbesliste stellingname 
ten aanzien van twee verschillende normen. 

Ook Parsons heeft, vanuit een andere gezichtshoek, bijdragen geleverd 
tot een theorie-ontwikkeling rond de anomie. Wij beperken ons tot enkele 
opmerkingen die hij maakt over de samenhang tussen een sociaal systeem 
en een 'persoonlijkheids-systeem'. In zijn aktietheorie (Parsons, 19543,1959) 
onderscheidt hij vier subsystemen: het 'biological organism', het 'psycho
logical system', het 'social system' en het 'cultural system'. Alle partiële 
psychologische systemen van een persoon, die omschreven kunnen worden 
als geordende relaties tussen het levend organisme en situaties of objekten 
buiten dit organisme, vat hij samen onder de verzamelnaam 'persoonlijk
heids-systeem'. Onder adaptatie verstaat hij 'the degree to which a system 
has developed a generalized capacity to meet the exigencies imposed by an 
unstable and varying situation . . . " (1959, p. 633). Kenmerkend voor een 
situatie is volgens Parsons dat zij gestruktureerd is, zich ruimtelijk en tempo
reel aanbiedt. Het 'persoonlijkheids-systeem' is te beschouwen als een micro
kosmos van geïnterioriseerde sociale en kulturele systemen. Dat deze op
vatting problemen met zich meebrengt ten aanzien van de uniciteit en de 
autonomie van het individu, heeft Parsons zelf aangevoeld. Hij heeft ge
tracht voor deze moeilijkheid een oplossing te vinden (Persoon, 1964). Zijn 
de valenties die in het sociaal-kultureel systeem algemeen gelden, niet of niet 
voldoende geïnterioriseerd, dan is het gedragspatroon anomisch. Het even
wicht, zo zegt Parsons, tussen het 'persoonlijkheids-systeem' en het sociaal-
kultureel systeem is dan verstoord. Hierbij menen wij de nadruk te moeten 
leggen op de kognitieve facetten van een dergelijk verstoord evenwicht om 
redenen die verderop ter sprake zullen komen. 

In een ongestruktureerde situatie, d.w.z. in een situatie die onvoldoende 
'input' geeft, kan de dirigerende Output' onvoldoende zijn. Dan zal ook 
de 'perceptual or cognitive capacity' afnemen, aangezien hetgeen waar
genomen of moet worden gekend zich in de onzekere situatie niet opdringt. 
Er zijn echter twee kanten aan deze kwestie. Een situatie kan zich ongestruk-
tureerd voordoen, zodat het individu zijn 'kognitieve kapaciteiten' niet vol
doende gebruiken kan, en dan ter kompensatie andere outputs gaat hanteren. 
Het is echter ook mogelijk dat de kognitieve kapaciteiten van een individu, 
door welke oorzaak dan ook, onvoldoende ontwikkeld zijn om gestruktu-
reerde situaties te doorzien. Al zijn het twee zijden van eenzelfde verschijnsel, 
wij vermoeden dat enkele facetten van het gedrag van thuislozen het beste 
naar de tweede zienswijze te verklaren zijn. 

Srole (1956) heeft het anomisch gedrag vanuit de psychologische ge
zichtshoek benaderd. Anomie als 'état de dérèglement' (Durkheim) of als 
'a break down in the cultural structure' (Merton) of als 'legitimacy loss' 
(Rose) beschouwt hij slechts als één dimensie van anomie. Naast ge-
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noemde facetten noemt hij verder 'self-to-others alienation' en 'self-to-
others distance'. Op de persoonlijke vervreemding legt hij de nadruk. 
Overigens is anomie ook volgens Srole vrijwel hetzelfde als machteloosheid. 
Anomie heeft dus volgens hem haar 'subjektieve' zijde. Het ontstaan van 
anomie verklaart hij echter voornamelijk uit de sociale situatie. 

Alle bovengenoemde auteurs gingen er van uit, dat anomie een maat
schappelijk verschijnsel is en dat het, in zoverre het zich in individuele ge
dragswijzen manifesteert, vanuit de maatschappelijke toestand of situatie 
verklaard kan worden. Variabelen zoals sociaal-economische status (Srole, 
1956; Roberts en Rokeach, 1956; Bell, 1957; Meier en Bell, 1959; Miz-
ruchi, 1964), religie, urbanisatiegraad, participatie aan formele en infor
mele groepen, leeftijd, vormen van onderwijs (Bell, 1957), sociale mobiliteit 
en burgerlijke staat werden gekorreleerd met anomie-schalen. McClosky en 
Schaar (1965) hebben zich tegen deze eenzijdige verklaringswijze verzet. 
Zij wilden bewijzen, dat er verband bestaat tussen anomie en verschillende 
psychologische variabelen. In tegenstelling tot vroegere onderzoekers vatten 
McClosky en Schaar anomie op als een nagenoeg normloze houding en ver
houding van de enkeling tot zijn milieu: 'Anomy . . . is the feeling that the 
world and oneself are adrift, wandering, lacking in clear rules and stable 
movings' (1965, p. 19). Op grond van deze opvatting verwachten zij dat 
er een nauw verband bestaat tussen anomie en die individuele faktoren die 
voor het leren van de geldende normen van groot belang zijn. In hun onder
zoek bleek anomie positief te korreleren met opleiding, intellektuele ont
wikkeling, kennis, logisch en konsistent denken; eveneens met de variabelen 
obsessiviteit, rigiditeit en het niet-kunnen-verdragen van ambiguïteit; voorts 
met manifeste angst en onzekerheid, met gering zelfvertrouwen, eenzaam
heid, pessimisme, geringe dominantie en geringe sociale verantwoordelijk
heid; ook met vijandigheid, verachting voor zwakheid en tenslotte met 
extreme opvattingen zoals totalitarisme, extreem links of rechts, misantropie. 
Aangezien de gevonden korrelaties bleven bestaan na eliminatie van varia
belen als opleiding, leeftijd, urbanisatiegraad, beroepsniveau, ras, sexe en 
streek, konden McClosky en Schaar konkluderen, dat de betreffende indi
viduele variabelen samenhangen met doelloosheid, normloosheid en ver
vreemding. 

Een tweede konklusie die McClosky en Schaar trokken — en die door 
Heunks (1967, p. 29) wordt onderstreept — is, dat de 'cognitive capacity' 
waarschijnlijk primair samenhangt met anomie. De genoemde emotionele 
faktoren alsook opvattingen en attitudes hebben rechtstreeks te maken met 
het vermogen realiteit juist waar te nemen. Met andere woorden, wanneer 
iemand, waardoor dan ook, niet in staat is situaties te doorzien en het gedrag 
van medemensen met inzicht te beoordelen, kan dat aanleiding geven tot 
gevoelens van machteloosheid, van onzekerheid, angst, eenzaamheid en tot 
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frustratie. Deze gevoelens blijken te kontamineren met anomie. De manier 
waarop de betrokkene op deze toestand van anomie reageert is in hoofdzaak 
tweeërlei: aktief-weerstrevend of passief-zich-terugtrekkend. Wat betreft de 
thuislozen is deze tweeledige manier van aanpassing beschreven in het 
onderzoek van Mullink (1963, p. 137-145). 

Is thuisloosheid een vorm van anomie? Uit studies, o.a. van Mullink, is 
gebleken dat thuislozen overwegend afkomstig zijn uit anomische milieu's, 
met een geringe sociaal-ekonomische status en ook in sociologisch opzicht 
anomische kenmerken vertonen zoals een geringe sociale participatie, geringe 
opleiding en een laag beroepsniveau. Op grond van de genoemde onder
zoekingen betreffende anomie en de gegevens van Mullink e.a., lijkt het 
waarschijnlijk dat thuislozen naast sociologisch-anomische kenmerken daar
mee korresponderende psychologisch-anomische kenmerken vertonen. Dit 
zou kunnen betekenen dat thuislozen andere valenties hebben dan niet-
thuislozen. In hoofdstuk V komen wij hierop terug. 

§ 2. Psychologisch onderzoek over het gedrag van thuislozen 

Van de zeer schaarse empirisch-psychologische onderzoekingen die met 
betrekking tot thuislozen door anderen gedaan werden, zijn er twee van 
welke het de moeite waard is ze uitvoeriger te bespreken. 

De eerste is van de hand van de franse psycholoog Vexliard (1957). In 
zijn studie over de 'clochard' beschrijft hij 60 van de meer dan 500 die hem 
uit de 'provincie' en uit Parijs bekend waren. Vexliard legt er de nadruk op, 
dat hij bij de keuze van zijn onderzoeksgroep zo willekeurig mogelijk te werk 
is gegaan: 'Nos sujets représentent donc 'le tout venant' de la population des 
vagabondes' (p. 28). Verreweg het merendeel van de clochards die hij op 
straat, in cafés of in 'locaux officiels' benaderde vond hij zonder bezwaar 
tot medewerking bereid ; een ervaring die anderen met thuislozen in Amerika 
en Nederland eveneens hebben opgedaan. 

In het eerste deel van zijn studie beschrijft Vexliard het uiterlijk waar
neembare gedrag van de clochard en onderscheidt drie typen: 'les pas de 
chance', thuislozen van wie men denkt — en die dat zelf meestal ook ge
loven — dat zij geholpen kunnen worden, maar voor wie hulp nooit of altijd 
te laat komt; 'les délinquants', thuislozen wier leven gekenmerkt wordt door 
veelvuldige verblijven in gevangenissen, meestal op grond van kleine ( ver
mogens )delikten; en 'les philosophes', een kategorie apart, omdat zij ge
probeerd hebben een levensbeschouwing te verwerven. In deze laatste 
kategorie komen de meeste cas intéressants, pittoresques et curieux' voor. 

Ab opvallend kenmerk van de clochard noemt Vexliard, dat de maat-
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schappij hem niet kan gebruiken: ' . . . le noyau essentiel des vagabondes 
est constitué par des individus socialement inutilisables ou plutôt inutilisés, 
par ceux dont la société n'a pas 'besoins', du moins pour le moment' (p. 38). 

Hoe leeft de clochard? Uit de beschrijvingen van het verloop van hun 
dagen springt naar voren, dat er op een dag weinig gebeurt. Dingen zoals 
de hoeveelheid en aard van de voeding, het weer, kleine gebeurtenissen ter 
plaatse en 'l'humeur du moment' bepalen het dagelijks ritme. De clochard 
gaat tewerk volgens zijn vaste gewoontes, volgt zijn vaste routes en heeft 
zijn trefpunten. Hij maakt het zich niet moeilijk. Situaties en gebeurtenissen 
die zijn vaste gewoontes in gevaar kunnen brengen vermijdt hij. ledere dag 
is als de andere. Alleen op zondag heeft zijn dagindeling een ander ritme. 
De zondag geldt als oriëntatiedag in de opeenvolging van weken. Overigens 
weet hij niet altijd welke dag van de week het precies 'is. Hij maakt geen 
afspraken. Hij zou dat ook moeilijk kunnen doen. 'La succession de ces 
années ne leur apporte rien de nouveau' (p. 58) ; 'il se laissera vivre ainsi, 
jusqu'à ce que la mort le surprenne . . . ' (p. 60). 

Vexliard noemt voorts nog enkele algemene kenmerken op van de clo
chard. Geringe kontinuïteit in de individuele ontwikkeling, het niet behoeven 
te voldoen aan maatschappelijke verwachtingen en het overnemen van 'de 
vrijheid' die anderen hem laten, tekenen het aanpassingsproces van de 
clochard en de relatie met anderen. Niemand vraagt hem iets. Hij heeft die 
attitudes van anderen ten opzichte van hem overgenomen. Wat de geringe 
kontinuïteit in zijn ontwikkeling betreft zijn de bevindingen van Mullink 
ook van belang en meer speciaal zijn opmerking, dat de gezinnen van waar
uit de latere thuisloze stamt, op vele punten afwijken van het gemiddelde 
nederlandse gezin. 

Een ander punt, dat Vexliard slechts beknopt vermeldt, betreft de onder
linge relaties van de clochards. Hij zegt, dat er niet is 'un genre de groupe 
capable de le stimuler, de le rassurer ou, au contraire, de susciter un mouve
ment de révolte' ( p. 65 ). Met andere woorden, de clochards vormen geen 
groepen in de sociaal-psychologische zin van het woord. 

In een volgend deel van de studie staat een klassifikatie van de clochards. 
Zij berust op studies van de literatuur van verschillende disciplines: juri
dische, sociologische, psychiatrische en psychologische. 

Van een clochard wordt maatschappelijk gezien niets verwacht. Vandaar 
dat hij niet voor konflikten komt te staan, de nodige kansen mist om een 
zekere tolerantie op te bouwen en door gebrek aan doelobjekten passief 
wordt. Ook zijn 'psychomotorische instabiliteit' en zijn gebrek aan betrouw
baarheid zouden te wijten zijn a a n . . . 'le défaut d'organisation de hiérar
chisation des besoins . . . ' (p. 248). 

Tot slot geeft Vexliard een opsomming van de konsekwenties van de be
hoeften-degradatie. Gezien de weinige konflikten en spanningen, verloopt 
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de adaptatie vrijwel uitsluitend vis-à-vis, het gedrag wordt nauwelijks door 
doeleinden gericht; de clochard kiest niet; beperkingen van ruimte en tijd 
betekenen voor hem weinig of niets. Men kan bezwaren hebben tegen de 
opvatting over de 'dégradation des besoins'. Het is echter een grote ver
dienste van Vexliard dat hij enkele relevant lijkende trekken van de clochard, 
of de thuisloze, heeft gesignaleerd, die nadere uitwerking verdienen. 

De voornaamste vragen die zijn uiteenzettingen doen rijzen met betrek
king tot de thuislozen, zijn de volgende. 

Wordt het gedrag van de thuisloze gekenmerkt door gebrek aan stabiliteit 
en kontinuïteit? Het zou tot uiting komen in ruimtelijke zin (geen vaste 
woon- of verblijfplaats), in temporele zin (geen duidelijk tijdsbesef, geringe 
toekomstgerichtheid, weinig teruggrijpen op het verleden), in interpersoon
lijke relaties (vis-à-vis-kontakt zonder permanentie), en in intentioneel op
zicht (oppervlakkig keuzegedrag). 

Is voorts de inkonsistentie van de thuisloze een door hem geaksepteerde 
vorm van gedrag? 

Een andere belangrijke studie over thuislozen werd in Amerika gedaan door 
Levinson (1966) die zich reeds sinds 1947 bezig heeft gehouden met het 
probleem van de 'homeless men'. De wijze van benadering is een geheel 
andere dan die van Vexliard. Levinson heeft zijn onderzoekingen gedaan in 
de z.g. 'skid rows', in 'shelters' en 'camps'. Een 'skid row', een moeilijk te 
vertalen begrip, is geen opvangcentrum maar een verzamelplaats van de 
blijvende thuislozen. Een thuisloze die in een skid row is terechtgekomen is 
langs andere hulpbiedende instanties 'afgegleden'. 

Levinson stelt voorop dat een thuisloze een 'alienated personality' is. Na 
de samenvatting van de resultaten door testen verkregen in overzichtstabel
len, vermeldt Levinson specifieke kenmerken van de thuisloze, maar zegt 
met nadruk dat hij enkel getracht heeft vast te stellen de 'relative dominance 
of certain behavioral and psychological and social problems' ( 1966, p. 167). 
Voordat de testresultaten ter sprake komen, worden reeds enkele opvallende 
punten van het gedrag van thuislozen genoemd. De thuislozen 'select this 
way of life because it best suits their particular personality needs' (p. 166). 
De toelichting doet ons denken aan de opvatting van Vexliard, dat de thuis
loze op grond van zijn behoeften de voor hem gemakkelijkste weg 'kiest'. 
Het verblijf in een skid row maakt iemand niet tot een thuisloze: 'the home
less man . . . who was a homeless type . . . long before he descended to skid 
row' (p. 166). Op de vraag hoe en waarom iemand thuisloze wordt, gaat 
Levinson overigens niet in. Wat eveneens met de zienswijze van Vexliard 
overeenkomt is de opvatting, dat de thuisloze 'has a very low opinion of 
what motivates others' en 'he has lost out in the battle for acceptance. Hence 
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he rarely seeks social acceptance and is seldom troubled by rejection' 
(p. 166). Ook Levinson verklaart deze houding gedeeltelijk door het feit, 
dat de maatschappij niets van de thuisloze vraagt en dat de thuisloze deze 
houding t.o.v. hem overneemt. 

Na deze algemene opmerkingen bespreekt Levinson enkele testresultaten 
van verschillende kategorieën van thuislozen. Wij zullen ons hier beperken 
tot zijn bevindingen omtrent de blanke, in Amerika geboren thuislozen. Zij 
betreffen twee kategorieën van 50 personen uit een populatie van resp. 369 
en 828 mannen. Evenals Vexliard zegt Levinson dat de resultaten van zijn 
onderzoek als bevindingen van dat ogenblik moeten worden beschouwd: 
'the sample will, therefore, depend upon the time of the day, the vagaries 
of the weather, the season, and even the food being served at the shelter' 
( 1966, p. 168). Hiermee vermeldt hij al direkt dat het gedrag van thuislozen 
instabiel is. Over de onderlinge relaties tussen thuislozen wordt niet veel 
gezegd, alleen dat zij ' . . . easily aroused hostility toward members of their 
own group and authority figures'. 

Volgens de testresultaten ligt het intelligentie-niveau van de door Levin
son (1955, 1957, 1966) en door Weltman (1964) onderzochte thuislozen 
gemiddeld nauwelijks lager dan dat van niet-thuislozen. De gemiddelde 
IQ's schommelen tussen de 96 en 102 met standaarddeviaties tussen 10 
en 14. Via afname van de Rorschach-test konkludeert Levinson, dat de 
thuisloze ' . . . denies to himself, his need for affection and tends to respond 
to the world of reality by repression and by withdrawing into passivity' 
( 1966, p. 169). Opvallend is het lage F % in de Protokollen. Overigens lijkt 
dat niet specifiek voor thuislozen. Levinson vergelijkt de uitslagen van de 
Rosenzweig-test met een norm-groep. Aangezien de norm-groep gemiddeld 
jonger was, is deze vergelijking niet geheel betrouwbaar. De konklusie van 
Levinson is, dat de thuislozen ' . . . have introjected society's evaluation of 
their status, largely blame themselves for their difficulties and do not tend 
to project the blame for their present condition on lack of opportunity or 
bad luck' (p. 172). De thuisloze is submissief, passief en voelt zich niet in 
staat om iets te presteren. Uit de TAT-resultaten bleek dat de gevoelswereld 
van de thuisloze voornamelijk gekleurd wordt door gevoelens van depressie, 
vijandigheid, konflikt en agressie. Belangrijker lijkt de opvatting van Levin
son dat 'society's attitude toward them has become a part of their self-
image . . . ' , iets wat Vexliard in bijna dezelfde bewoordingen zegt. Meer
malen merkt Levinson op, dat vrouwen, zowel de moederfiguur als de part
ner, in de gevoelswereld van thuislozen nauwelijks een rol spelen ; is dit wel 
het geval dan is het een negatieve rol. Dit zou verklaren waarom het meren
deel van de thuislozen, zoals ook Mullink opmerkt, geen duurzame relatie 
met een vrouw heeft bereikt. Een ander kenmerk van thuislozen is volgens 
Levinson (1967) de grote mate van veldafhankelijkheid. 
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De punten die ons gezien de resultaten van Levinson's onderzoekingen het 
meest interesseren, vatten wij samen. 

Het lijkt waarschijnlijk, dat de ontwikkeling tot thuisloos-zijn niet alleen 
een kwestie is van sociale omstandigheden of van traumatische gebeurte
nissen. 

Het is niet waarschijnlijk, dat het intelligentie-niveau van thuislozen aan
merkelijk lager ligt dan dat van niet-thuislozen, evenals het niet waarschijn
lijk is dat het gevoelsleven van thuislozen wezenlijk verschilt van dat van 
andere kategorieën van afwijkend gedrag. 

Het is mogelijk, dat thuislozen overwegend 'veldafhankelijk' zijn al ver
klaart dit niet voldoende het thuisloos worden. 

Het is waarschijnlijk, dat het gedrag van thuislozen tevens sterk bepaald 
wordt door de attitudes van niet-thuislozen t.o.v. de thuisloze. 

§ 3. Onderzoek naar de intelligentie van thuislozen 

Het ligt, gezien de gebruikelijke procedures bij individueel psychologisch 
onderzoek, voor de hand de beschikbare resultaten van enkele van deze tests 
aan een onderzoek te onderwerpen. Gezien de aard van deze eerste oriëntatie 
werden de resultaten van een intelligentie-test, de Wechsler-Bellevue I, voor 
verdere analyse gekozen. 

In de Inleiding is opgemerkt dat thuislozen onbekwaam zijn zich een min 
of meer konstant leef- en werkmilieu te verschaffen. Deze uitspraak is ge
baseerd op de veronderstelling, dat aanpassing, in welke zin dan ook, een 
aantal vaardigheden vereist. Hoewel deze vaardigheden nog niet exakt in 
kaart zijn gebracht noch duidelijk te omschrijven zijn, mogen de resultaten 
van een algemene intelligentietest worden beschouwd als een zekere schat
ting van een aantal min of meer noodzakelijke psychologische vereisten voor 
aanpassing. Met andere woorden: de resultaten van een intelligentietest, 
in dit geval die van de W-B I, hebben betekenis voor de mate van aan
gepast zijn, met de nadruk op het kognitieve aspekt daarvan. 

Wij beschikten voor dit onderzoek over een honderdtal W-B I's van 
thuislozen die gedurende lange of korte tijd in een tehuis waren opgeno
men. Het feit dat dit materiaal van één tehuis afkomstig is — hoewel vele 
van de onderzochte mannen in vele tehuizen van ons land bekend zijn — 
en de omstandigheid dat er sprake is van een zekere selektie — niet alle 
mannen worden psychologisch onderzocht — noopt ons tot voorzichtigheid 
bij het generaliseren van de resultaten. Van de beschikbare W-B I's werden 
er 86 uitgekozen voor verdere analyse. Niet gebruikt zijn de gegevens van 
mannen die duidelijk zwakzinnig waren (in dit geval een totaal I.Q. van 
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65 of lager), ook niet de gegevens betreffende mannen, van wie ook medisch 

vaststond dat er sprake was van intellektuele afbraak. Wat betreft dit laatste 

kan worden toegevoegd dat wij bij deze selektie niet zijn afgegaan op de 

gebruikelijke index van deterioratie zoals — o.a. op grond van bezwaren 

door Grosfeld (1962) genoemd — Wechsler en anderen die vaststellen. 

In totaal werden 15 Protokollen niet meegerekend. 

De gemiddelde leeftijd van de onderzochte mannen bedroeg 36,7 met 

een standaarddeviatie van 8,4. De jongste was 21 en de oudste 59 jaar. Het 

I.Q. is gemiddeld 95,1 met a = 14,5 en het performance I.Q. 100,4 

met σ van 8,4. Levinson vond in 1947 bij een steekproef van 50 blanke 

amerikaanse thuislozen een gemiddeld totaal I.Q. van 96,1 met σ = 14.7. 

Meer gegevens over het intelligentie-niveau van thuislozen verschafte hij 

tien jaar later (Levinson, 1957). In plaats van de W-B I gebruikte hij 

de W.A.I.S. De gegevens van de W.A.I.S. zijn niet zonder meer vergelijk

baar met die van de W-B I. Het W.A.I.S.-totaal-I.Q. ligt gemiddeld 

4 punten lager dan dat van de W-B I bij dezelfde proefpersonen, voorname

lijk tengevolge van het feit dat het performance-I.Q. gemiddeld 6 punten 

lager ligt (Goolishian and Ramsas, 1956). O p een aantal van 50 blanke, 

amerikaanse thuislozen vond Levinson een gemiddeld W.A.I.S.-totaal-I.Q. 

van 96,8 met een o v a n 11,3; een verbaal I.Q. van 101,3 met σ = 12,3 

en een performance I.Q. van 91,6 met σ = 10,9. De gemiddelde leeftijd 

van deze onderzochte mannen was 48,5 met een σ van 8,3. De jongste 

was 21, de oudste 69 jaar. Ook Weltman (1964) vond bij 68 blanke, 

amerikaanse thuislozen dergelijke cijfers: W.A.I.S.-totaal-I.Q.: 96,6; 

verbaal-I.Q.: 98,4; performance-I.Q.: 94,7. In tegenstelling tot onze 

bevindingen blijkt het gemiddelde verbale I.Q. bij de amerikaanse thuis

lozen hoger te liggen dan het performance-I.Q. Levinson vermeldt, dat dit 

bij 43 van de 50 onderzochte thuislozen het geval was (significant op 1%). 

Het verschil tussen onze bevindingen en de amerikaanse is waarschijnlijk 

te wijten aan de zeer lage gemiddelde score op de subtest 'digit span' bij de 

onderzochte nederlandse thuislozen. 

Voordat wij de afzonderlijke subtests aan een nader onderzoek onder

werpen, geven wij in tabel I ter illustratie de overeenkomsten tussen de 

nederlandse en amerikaanse cijfers. 

Ondanks de willekeurigheid van zowel de steekproeven als de beschik

baarheid van de gegevens en ondanks de kleine aantallen der onderzochten, 

is de overeenkomst in de verdelingen vrij groot. 

Gaat men af op de ideale verdeling van de I.Q.'s via een 7-punts-schaal 

( 2 % - 7% - 16% - 5 0 % - 16% - 7% - 2 % ) , dan lijken de thuislozen 

oververtegenwoordigd te zijn in de onderste intelligentie-klassifikaties. Dat 

deze bevinding specifiek is voor thuislozen wordt echter niet bevestigd. De 

bevinding van Mullink, dat thuislozen minder intelligent zijn dan men op 
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Tabel I 

Procentuele verdeling van de totaal-I.Q.'s van een Nederlandse en twee Amerikaanse 
steekproeven van thuisloze mannen 

Nederlandse groep: Amerikaanse groepen: 

Wechsler 
N = 86 

128 en hoger 
127-120 
111-119 
91-110 
80-90 
66-79 
65 en lager 

— 
5 

13 
56 
13 
13 
— 

Wechsler 
N = 

— 
4 

14 
50 
20 
10 
2 

= 50 
W.A.I.S. 
N = 50 

130 en hoger 
120-129 
110-119 
90-109 
80-89 
70-79 
69 en lager 

— 
4 
8 

58 
24 
6 

— 

grond van toeval mag verwachten (Mullink 1963, p. 118), is voornamelijk 

te wijten aan de opneming in zijn proefgroep van zwakzinnigen. Het relatief 

veel voorkomen van zwakzinnigen in de tehuizen voor thuislozen (Heyden-

dael en Mullink, 1967) is echter geen kenmerk van thuislozen te noemen. 

Het lijkt daarom zinvol de subtests nader te bekijken. 

Tabel II 

Gemiddelden en standaarddeviaties van de subtests van de W-B I, afgenomen aan 
86 thuisloze mannen 

subtests 

information 
comprehension 
arithmetic 
similarities 
digit span 
digit symbol 
picture completion 
picture arrangement 
block design 
object assembly 

X 

9,21 
9,34 
9,78 
7,08 
5,88 
7,00 
9,66 
7,60 
9,93 
9,21 

σ 

2,72 
2,91 
4,05 
3,59 
2,95 
2,70 
2,81 
2,56 
2,58 
2,48 

verschil 

0,79 
0,66 
0,22 
2,92 
4,12 
3,00 
0,34 
2,49 
0,07 
0,79 

odM 

0,307 
0,318 
0,308 
0,392 
0,318 
0,307 
0,316 
0,288 
0,288 
0,279 

CR 

2,57 
2,08 
0,71 
7,45 * 

12,96 * 
9,77 * 
1,08 
8,33 * 
0,24 
2,83 

Bekijkt men de gemiddelden van de subtests, dan valt op, dat de resultaten 

op de subtests 'similarities', 'digit span', 'digit symbol' en 'picture arrange

ment' aan de lage kant zijn. Teneinde te bepalen welke subtests relatief het 

meeste afwijken van de norm pasten wij in navolging van Levinson (1957) 

de volgende procedure toe. Wegens het ontbreken van exakte Nederlandse 

gegevens over gemiddelden en standaarddeviaties, zeker van een met de 

thuislozen vergelijkbare kategorie, stellen wij de gemiddelde normscore van 
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elke subtest op 10,00 en de standaarddeviatie op 3,00 bij een N van 1000. 
Wij zijn ons er van bewust, dat deze procedure niet meer dan een grove 
vergelijking mogelijk maakt. Gezien de overeenkomst tussen deze procedure 
en die van Levinson achten wij de resultaten echter wel van betekenis. De 
verschillen tussen de gemiddelde norm en de gevonden gemiddelden zijn 
in de derde kolom van tabel II weergegeven. 

Op grond van deze vergelijking is het mogelijk de critical ratio (CR) te 
berekenen; in ons geval alleen een maat om aan te geven welke subtests 
waarschijnlijk het meeste afwijken van een (fiktieve) normgroep. 

Blijkens de resultaten van tabel II wijken de resultaten van de subtests 
similarities, digit span, digit symbol en picture arrangement het meeste af. 
In het onderzoek van Levinson met de W.A.I.S. (1957, p. 209) blijken de 
resultaten van de subtests digit symbol, block design, picture arrangement 
en object assembly lager te liggen dan die van de normgroep. 

De overeenkomst in beide onderzoekingen is de duidelijk lagere score van 
thuisloze mannen op de subtests digit symbol en picture arrangement. Hoe
wel het resultaat van beide vergelijkende onderzoekingen niet specifiek voor 
thuislozen hoeft te zijn, achten wij de lagere score op digit symbol en picture 
arrangement niet zonder betekenis. Volgens de interpretatie van o.a. 
Birren (1952) van de subtests van de W-B I, verkregen uit een faktor-
analyse, zouden de subtests picture arrangement en digit symbol in kombi-
natie met de andere performance-subtests omschreven kunnen worden als 
aspekten van 'closure, speed en space'. Gezien de bevinding van Levinson, 
dat ook de scores van block design en object assembly bij thuislozen relatief 
laag liggen, komt de veronderstelling naar voren, dat thuislozen op het ter
rein van de overwegend ruimtelijke, visueel-motorische, eventueel organi
satorische bekwaamheden ten achter blijven bij een normgroep. Met name 
het kunnen ordenen van nog niet geordend materiaal, ook wel te omschrij
ven als het kunnen anticiperen op situaties (picture arrangement), het snel 
kunnen vergelijken van figuren, ook wel te omschrijven als het kunnen 
leren van kombinaties op visueel-motorisch niveau (digit symbol), lijken 
meer moeilijkheden op te leveren. 

Konkluderend uit bovenstaand vergelijkend onderzoek mogen wij stellen, 
dat ten aanzien van bepaalde intelligentieaspekten van thuisloze mannen, 
gezien als een vorm van aanpassing, verder onderzoek vereist is voordat iets 
kan worden gezegd over de specificiteit en de betekenis daarvan. Met name 
t.a.v. de aspekten ordenen en (snel) vergelijken, lijkt verder onderzoek van
uit de Wechsler-resultaten gewenst. 

23 



§ 4. Onderzoek naar de stabiliteit van thuislozen 

Teneinde iets meer zicht te krijgen op de overwegend emotionele aanpassing, 
hier in de zin van mate van steniciteit, hebben wij aan een aantal thuislozen 
de Amsterdamse Biografische Vragenlijst (ABV) afgenomen. Deze af
neming geschiedde tijdens individueel onderzoek, en hier zijn alleen die 
Protokollen verwerkt, die de neerslag zijn van routineprocedures. In dit 
onderzoek zijn dus een aantal willekeurige thuislozen betrokken. 

De vraag die ons deed besluiten de beschikbare ABV's te bewerken was, 
of thuislozen op één of mogelijk meer van de subscores van de ABV 
(N, NS, E, T) af zouden wijken van een aantal andere kategorieën onder
zochten. Een plaatsbepaling dus. Teneinde een dergelijke vergelijking te 
kunnen maken werd hoofdzakelijk gebruik gemaakt van enkele proefgroepen 
uit het onderzoek van Wilde ( 1963). Als referentiegroepen werden gekozen 
de resultaten op de ABV van: personen die psychiatrische hulp inroepen 
(tabellen 1, 2 en 3 van hoofdstuk X van Wilde) ; personen die op last van 
de justitie zijn onderzocht: delinkwenten (tabel 4 van hoofdstuk X ) ; per
sonen die op een alkoholistenbureau zijn onderzocht: alkoholisten (tabel 5 
van hoofdstuk X ) ; een aantal fabrieksdirekteuren (tabel 6 van hoofdstuk 
X) ; personen die in de arbeidssektor zijn vastgelopen en aan een speciale 
kommissie hulp vroegen: arbeidslabielen (eigen materiaal). De thuislozen 
worden dus vergeleken met een vijftal andere kategorieën. 

In de tabellen III tot en met VI is een overzicht gegeven van de resul
taten. Gezien de aard van de vraagstelling zijn de kategorieën per subscore 
vergeleken. 
Met behulp van de Wilcoxon-toets voor twee steekproeven is nagegaan 
van welke kategorie personen de onderzochte groep thuislozen signifikant 
afwijkt. Er is steeds tweezijdig getoetst. 

De onderzochte thuislozen wijken signifikant af van: de poliklinisch-
psychiatrische patiënten (p < 0,001). Alleen de laatste kategorie heeft ge
middeld een lagere N-score. Een tendens tot signifikantie vinden wij tussen 
thuislozen en: de neurotici onder de klinisch-psychiatrische patiënten 
(p = 0,08) en de alkoholici (p = 0,075). Het minst wijken de thuislozen 
wat betreft de N-score af van: de psychopaten en psychotici van de klinisch-
psychiatrische patiënten (p = resp. 0,89 en 0,86) en de delinkwenten 
(p = 0,57). Ook ten aanzien van de arbeidslabielen is het verschil niet 
signifikant (ρ = 0,17). Deze eerste bevinding suggereert duidelijk, dat 
thuislozen moeilijk in een van de referentiegroepen onder te brengen zijn. 
Het lijkt er op, dat zij in het opzicht van psychoneurotisch antwoord-
patroon nog het minst weg hebben van psychiatrische patiënten. 

In tabel IV zijn de verdelingen gegeven van de beschikbare NS-scores 
van de verschillende kategorieën personen. Alleen de NS-score van de fa-
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Tabel III 

Verdeling in decielen van de N-score van 

poliklinisch- klinisch-
psychia- psychia-

thuis- irische irische 
lozen patiënten patiënten 

deciel N = 31 N = 1 1 9 N = 32 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

2 
3 
1 

1 
2 
6 
4 
6 
6 

1 
— 
2 

6 
5 
8 
21 
76 

ABV van een aantal kategorieën personen 

klinisch-psychiatrische patiënten 

neuro- psycho- psycho- delin-
tisch patisch tisch kwentcn 
N = 20 N = 36 N = 22 N = 80 

6 
1 
2 
2 
— 
4 
3 
2 
6 
10 

3 
1 
1 
— 
4 
— 
— 
3 
3 
7 

8 
3 
5 
6 
2 
5 
7 
5 
12 
27 

alkoho- arbeids- fabrieks-
listen labielen direkteuren 
N = 1 4 2 N = 1 6 N = 25 

6 
3 
10 
1 
10 
10 
10 
10 
28 
54 

1 
— 
1 
1 
4 
2 
4 
— 
— 
3 

5 
5 
1 
2 
3 
2 
2 
2 
1 
2 



brieksdirekteuren ontbreekt. Alleen ten aanzien van de poliklinisch-psychia-
trische patiënten blijkt na toetsing m.b.v. Wilcoxon voor twee steekproeven 
dat de thuislozen een lagere score hebben dan deze groep (p < 0,05). De 
NS-score is in deze niet specifiek en biedt weinig aanknopingspunten. 
In tabel V zijn de verdelingen van de E-scores van de verschillende kate-
gorieën gegeven. De onderzochte thuislozen wijken na toetsing met 
Wilcoxon voor twee steekproeven signifikant af van de poliklinisch-
psychiatrische patiënten ( p < 0 , 0 1 ) , de klinisch-psychiatrische patiënten 
(p < 0,05), de neurotici en psychopaten onder de tweede kategorie kli
nisch-psychiatrische patiënten (p resp < 0,05 en < 0,05), en van de alko-
holisten ( p < 0,01). Het minst verschillen de thuislozen van de fabrieks-
direkteuren (p < 0,57) en van de arbeidslabielen (p = 0,88); in wat 
grotere mate weer van de kategorie psychotici (p < 0,10) en van de delin-
kwenten (p < 0,10). Ook hier lijkt de score op de ABV niet specifiek te 
zijn voor thuislozen. Wel lijken zij weer weinig op de psychiatrische pa
tiënten. 

Tenslotte zijn in tabel VI de verdelingen gegeven van de T-scores van de 
onderscheiden kategorieën. De thuislozen wijken hier signifikant af van de 
poliklinisch-psychiatrische patiënten ( p < 0 , 0 1 ) en van de fabrieksdirek-
teuren (p < 0,01). Geen verschillen zijn gevonden met de arbeidslabielen, 
met de delinkwenten en met de alkoholisten. Van de overige kategorieën 
zijn geen T-scores bekend. 

Samenvattend mogen wij konkluderen dat de onderzochte groep thuislozen 
niet is onder te brengen in een van de andere kategorieën. Wel is op te 
merken, dat zij duidelijk afwijken van de verschillende kategorieën psychia
trische patiënten. Meer overeenkomst vertonen de scores (vooral de N, NS 
en T-scores) met de delinkwenten, alkoholisten en arbeidslabielen. Deze 
bevinding duidt er op, dat alkoholisme, kriminaliteit en arbeidslabiliteit van 
thuislozen in de ABV-scores terug te vinden zijn. In één opzicht wijken 
de thuislozen echter af van deze groepen ; zij lijken 'extraverter' te reageren. 
Deze laatste bevinding, tesamen met de bevinding dat thuislozen minder 
neurotisch en minder zelfkritisch reageren, kan er op wijzen, dat hun ge
dragspatroon relatief sterk afhankelijk is van externe stimuli. 

§ 5. De probleemstellingen voor ons onderzoek 

Uit de voorafgaande paragrafen rijzen een aantal vragen met betrekking 
tot het gedrag van thuislozen. De vragen zijn moeilijk konkreet te for
muleren. Het stellen van gerichte hypothesen zou in dit stadium te vroeg 
zijn. De psychologische kennis omtrent dat gedrag is nog te beperkt. Wij 
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Tabel IV 

Verdeling in decielen van de NS-score van de ABV van een aantal kategorieên personen 

delin- alkoho- arbeids-
kwenten listen labielen 
N = 80 N = 1 4 2 N = 1 6 

3 
3 
3 

1 
6 
1 
2 
13 

4 

2 
— 
2 

1 
4 
4 
3 

9 

2 
4 
1 

3 
2 
8 
7 

2 

2 
3 
2 

3 
4 
2 
4 

18 

8 
6 
2 

5 
12 
12 
17 

20 

6 
11 
13 

24 
11 
20 
37 

4 
1 
— 
1 
1 
3 
1 
1 
4 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

— 
4 
2 
2 
3 
6 
3 
1 
3 
7 

5 
— 
5 
7 
8 
— 
16 
13 
20 
45 

N3 

poliklinisch- klinisch-
psychia- psychia-

thuis- trische irische 
lozen patiënten patiënten 

deciel N = 31 N = 1 1 9 N = 32 

klinisch-psychiatrische patiënten 

neuro- psycho- psycho
tisch patisch tisch 
N = 20 N = 36 N = 22 



го 
00 

Tabel V 

Verdeling in decielen van de Escore van de ABV van een aantal kategorieën personen 

alkoho- arbeids- fabrieks-
listen labielen direkteuren 
N = 70 N = 1 6 N = 25 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

3 
2 
1 
3 
3 
1 
2 
6 
4 
6 

35 
14 
20 
6 

12 
4 

12 
7 
7 
2 

4 
6 
8 
2 

— 
— 

3 
1 
4 
2 

6 
2 
3 
1 
1 
3 

— 
2 
1 
1 

6 
3 
6 
2 
1 
4 
2 
7 
4 
1 

6 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
3 
4 

— 

8 
7 

10 
6 
6 
8 
7 
8 

13 
7 

13 
10 
8 
6 
7 
7 
7 

— 
9 
3 

2 
2 
2 
2 
1 

— 
— 

2 
3 
2 

2 
2 
0 
3 
5 
1 
3 
3 
2 
4 

poliklimsch- klinisch-
psychia- psychia-

thuis- irische irische 
lozen patiënten patiënten 

deciel N = 31 N = 1 1 9 N = 30 

klinisch-psychiatrische patiënten 

neuro- psycho- psycho- delin-
tisch patisch tisch kwenten 
N = 20 N = 36 N = 22 N = 80 



Tabel VI 

Verdeling in decielen van de T-score van de ABV van een aantal kategorieën personen 

poliklinìsch-
thuis- psychiatrische 
lozen patiënten delinkwenten alkoholisten arbeidslabielen fabrieksdirekteuren 

deciel N = 31 N = 1 1 9 N = 80 N = 7 0 N = 1 6 N = 25 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

1 
7 
1 
4 
3 
7 
1 
— 
1 
6 

34 
16 
21 
7 
13 
12 
5 
3 
6 
2 

15 
8 
12 
2 
4 
4 
6 
4 
7 
18 

10 
4 
6 
8 
9 
11 
5 
3 
6 
8 

— 
5 
1 
1 
2 
2 
— 
— 
1 
4 

8 
6 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
— 
— 



menen er daarom goed aan te doen, eerst een aantal problemen betreffende 
enkele velden van onderzoek aan de orde te moeten stellen. De procedure 
van de verschillende onderzoekingen zal een overwegend exploratief karak
ter dragen. 

Het eerste probleemgebied waaraan wij in Hoofdstuk III aandacht 
willen schenken, betreft het leefpatroon van thuisloze mannen : het zwerven 
van thuislozen is één van de meest opvallende karakteristieken van hun 
gedrag; hun onderlinge relaties vormen één van de meest onbekende ter
reinen van hun gedrag. Onze exploraties daarover zijn verkenningen op 
onbekend gebied. Daarbij maken wij naast de inbreng van eigen observatie 
en ervaringen, gebruik van — hoofdzakelijk statistische — gegevens van 
derden. 

In Hoofdstuk IV bieden wij een opzet en uitwerking van een onderzoek 
met betrekking tot het waarnemen door thuislozen. Uit de literatuur en uit 
de onderzoekingen die in het tweede hoofdstuk zijn beschreven kwam naar 
voren, dat thuislozen in perceptueel opzicht waarschijnlijk van niet-thuis-
lozen verschillen. Dit wordt onderzocht uitgaande van algemeen-psycho
logische begrippen over het waarnemen en geoperationaliseerd in test-
procedures. Daarbij hebben wij een kontrolegroep ingeschakeld. 

Hoofdstuk V doet verslag van een gericht onderzoek naar enkele aspek-
ten van de sociale perceptie. De sociale relaties van thuislozen met zowel 
andere thuislozen als met niet-thuislozen, vormen naar wij menen een punt 
van fundamentele betekenis. In deze studie over de perceptie op anderen 
en situaties door thuislozen, hebben wij gegevens verzameld over hun 
beleving van sociale angsten, van sociale waarderingen of valenties en over 
hun sociaal-psychologische afstand ten aanzien van anderen. Ook in deze 
onderzoekingen wordt steeds gebruik gemaakt van kontrolegroepen. 

Een relevant aspekt van het gedrag van thuislozen is hun toekomst-
perspektief. Dit onderzoek, dat in Hoofdstuk VI wordt beschreven, is in 
hoofdzaak exploratief van aard. De operationalisering bracht vele proble
men met zich mee. De resultaten van het betreffende onderzoek moeten dan 
ook worden gezien als een aanzet tot het formuleren van meer gerichte 
hypotheses. 

De kernvragen van de verschillende hoofdstukken zijn zo goed mogelijk 
onderscheiden in sub-vragen. Het was niet mogelijk alle vragen even ver te 
operationaliseren. 
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III. HET L E E F P A T R O O N VAN THUISLOZEN 

§ 1. Het zwerven van thuislozen 

Het zwerven is een van de meeste karakteristieke gedragingen van thuis
lozen. Uit de gegevens die wij hieronder zullen bespreken blijkt, dat de ver
andering van aanduiding van deze kategorie mensen, van 'zwervers' in 
'thuislozen', geenszins betekent dat het zwerven niet of nauwelijks meer 
voor zou komen. In Nederland zijn, dank zij de Landelijke Stichting voor de 
Thuislozenzorg, gegevens over deze ruimtelijke mobiliteit bekend. Het 
volgende is voor een deel rechtstreeks ontleend aan de jaarverslagen van 
deze Stichting. Daarnaast is gebruik gemaakt van de zwerflijsten die door 
genoemde Stichting van iedere thuisloze worden bijgehouden. Bij deze 
Stichting waren in 1968 17 opvangcentra voor thuisloze mannen aangeslo
ten, het merendeel van dergelijke opvangcentra in Nederland. De tehuizen 
beschikken gezamenlijk over 16 internaten, waar de kliënten voor in principe 
onbepaalde tijd kunnen worden opgenomen, en over 8 passantenverblijven, 
waar de kliënten gemiddeld 2 à 3 nachten kunnen verblijven. 

In het volgende staatje zijn de mutaties van de geregistreerde thuislozen 
vermeld, gesplitst in aankomstkaarten en vertrekkaarten, die de Landelijke 
Stichting van de aangesloten tehuizen heeft verzameld. 

Aankomstkaarten 

Jaar: 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 

Internaten: 
Passantenverblijven: 
Totaal: 

Vertrekkaarten 

Jaar: 

1409 
4760 
6169 

1960 

1312 
5258 
6570 

1961 

1384 
6093 
7477 

1962 

1341 
6791 
8132 

1963 

1466 
7064 
8530 

1964 

1452 
7261 
8713 

1965 

1422 
7818 
9240 

1966 

1529 
8365 
9894 

1967 

Internaten: 1320 1265 1357 1331 1399 1442 1354 1396 
Passantenverblijven: 4769 5236 6068 6785 7059 7272 7783 8340 
Totaal: 6039 6501 7425 8116 8458 8714 9137 9736 
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Het totaal aantal mutaties in 1967 bedroeg 19630; een groot aantal als men 
bedenkt dat deze mutaties zijn veroorzaakt door 2690 mannen. Het ge
middeld aantal mutaties per kliënt was in 1967 7,3, een index die in de loop 
der jaren vrij konstant blijkt te zijn. Misschien nog sprekender zijn enkele 
spreidingsgegevens. Het volgende staatje geeft hiervan een indruk. 

Aantal mutaties in 1967: 1 2 3 4 5 6 7 Totaal 
Aantal thuislozen: 461 986 98 286 64 121 27 2043 

Het resterende aantal van 647 thuislozen veroorzaakte nog eens 14625 
mutaties. In deze groep zitten dan ook de zeer frekwent zwervenden. In 
1967 bijvoorbeeld veroorzaakten dertien personen ieder 85-124 mutaties, 
van wie zeven mannen elk met meer dan 100. Het zwerven komt veel voor. 

Een andere belichting van dit leefpatroon verkrijgen wij door de verblijfs
duur te bekijken. De volgende staat van de verblijfsduur van de in 1967 een 
of meer malen vertrokken thuislozen geeft daar een indruk van: 

Passanten-
Internaten verblijven Totaal % 

Tot 7 dagen 
7-13 dagen 
14-20 dagen 
21-30 dagen 
31-60 dagen 
61-90 dagen 
meer dan 90 dagen 

147 
158 
120 
89 
245 
134 
503 

8115 
182 
27 
9 
3 
2 
2 

8262 
340 
147 
98 
248 
136 
505 

84,9 
3,5 
1,5 
1,0 
2,5 
1,4 
5,2 

Laten wij de passanten buiten beschouwing, dan blijkt dat slechts 36% van 
de in 1967 in de internaten opgenomen thuislozen langer dan 3 maanden 
op dezelfde plaats is gebleven. Hierbij moet worden aangetekend, dat dit 
percentage nog voor een deel op rekening komt van mannen die 65 jaar 
of ouder zijn. Slechts 17% van de mannen van deze leeftijdskategorie heeft 
namelijk in 1967 mutaties veroorzaakt. 

In Engeland is eind 1965 een enquête verricht bij een aantal opvang
centra (National Assistance Board, 1966). Hoewel de situatie in Engeland 
anders is dan in Nederland zijn er blijkens de gegevens van genoemd onder
zoek wel overeenkomsten. Uit de engelse momentopname bleek bijvoor
beeld, dat 17% van de ondervraagde mannen minder dan één maand in 
één opvangcentrum verbleef, terwijl 2 1 % langer dan één maand, maar 
korter dan zes maanden, gesettled was. De overige 62% langer dan zes 
maanden. Van deze 62% was 72% echter 50 jaar of ouder. 

Vanwaar komen de thuislozen? Uit het volgende staatje van het vooraf
gaande verblijf van de in 1967 één of meermalen opgenomen nederlandse 
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428 
1434 

192 
197 

2160 
1103 
2831 
1549 

9894 

4,3% 
14,5% 
1,9% 
2,0% 

21,8% 
11,1% 
28,6% 
15,7% 

100,0% 

thuislozen blijkt de geringe binding met de voor niet-thuislozen normale 
milieus. 

ouderlijk milieu, familie of kennissen 
logement 
ziekenhuis of andere verpleeginrichting 
gevangenis, psychopatenasyl, R.W.I. 
zelfstandig 
zwervend 
inrichting voor thuislozenzorg 
onbekend 

totaal 

De opvatting dat thuislozen 'single persons' zijn, wordt nog eens onder
streept door de volgende gegevens van 1967. In dit staatje is de verdeling 
gegeven van de redenen van plaatsing van de in dat jaar één of meermalen 
opgenomen thuislozen: 

Op verzoek van: 
kliënt zelf 
familie 
politie 
sociale instantie 
M.C.B.A. 
reklassering e.d. 
inrichting voor thuislozenzorg 

totaal 

Uit bovenstaande cijfers is op te maken, dat het leefpatroon van thuislozen 
voor een belangrijk deel gekenmerkt wordt door instabiliteit van de ver
blijfplaats. Men krijgt de indruk dat velen nergens wonen. Hoe de thuisloze 
leeft buiten de opvangcentra is nauwelijks bekend. Men kan er alleen maar 
naar gissen. Het is waarschijnlijk dat hun leven niet gekenmerkt wordt door 
reeksen opvallende gebeurtenissen. Ook Vexliard constateert dat er niet veel 
gebeurt in het leven van thuislozen. 

Relevanter nog is de veronderstelling, dat het zwerven voor een deel 
wordt bepaald door het ontbreken van vaste oriëntatiepunten in het leven 
van thuislozen. Met name het toekomstperspektief schijnt te ontbreken. 

Een exploratie van het zwerfgedrag 
Gezien het feit, dat beschikbare zwerfgegevens nog niet eerder in een onder
zoek zijn gebruikt, hebben wij een aantal indices samengesteld uit de be
schikbare zwerflijsten. Dit hebben wij alleen gedaan van de thuislozen die 

9251 
27 
38 

327 
56 

143 
52 

9894 

93,5% 
0,3% 
0,4% 
3,3% 
0,6% 
1,4% 
0,5% 

100,0% 
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in ons onderzoek zijn betrokken. Welke thuislozen dit zijn, is vermeld in de 
Hoofdstukken IV tot en met VI. Het gaat hier in totaal om 81 mannen. 
Van sommigen zijn niet altijd alle indices bepaald. Op deze zwerflijsten 
staan alleen de aankomst- en vertrekdata vermeld. Omdat zwerven ook een 
temporeel aspekt heeft, hebben wij niet alleen indices voor het zwerven 
samengesteld, maar tevens voor de verblijfsduur. 

De indices ten aanzien van het zwerven zijn de volgende. 
1. leeftijd ten tijde van het onderzoek, en leeftijd aan het begin van de 

zwerflijst. Het verschil tussen deze twee noemen wij de zwerfperiode. 
Zij is uitgedrukt in jaren. 

2. het totaal aantal malen dat van tehuis gewisseld werd gedurende de 
zwerfperiode. Naast dit totaal is ook de zwerffrekwentie van de laatste 
l / a jaar apart genomen (over 1967 en de eerste helft van 1968). 

3. het verloop van de zwerffrekwentie tijdens de zwerfperiode is vastgesteld 
door de algebraïsche som te nemen van de verschillen in zwerffrekwen
tie tussen de jaren, dat men heeft gezworven. Deze cijfers zijn achteraf 
op grond van de frekwentieverdeling teruggebracht tot vijf klassen: 
'afgenomen', 'gelijk gebleven', 'enigszins toegenomen', 'duidelijk toe
genomen' en 'sterk toegenomen'. 

4. tenslotte is een onregelmatigheidsindex bepaald door de niet-algebraische 
som te nemen van de verschillen in zwerffrekwentie tussen de jaren, 
gedeeld door de zwerffrekwentie. Hoe hoger dit cijfer is, hoe onregel
matiger het zwerfpatroon van de onderzochte. 

De indices ten aanzien van de verblijfsduur zijn de volgende. 
1. De totale verblijfsduur in dagen. Tevens werd de verblijfsduur vast

gesteld van de laatste l / a jaar (1967 en de eerste helft van 1968). 
2. De verblijfsduur gedeeld door de zwerffrekwentie. Dit noemen wij het 

verblijfsgemiddelde. 
3. De verblijfsduur gedeeld door de zwerfperiode. Dit noemen wij het jaar

gemiddelde. 
4. De gemiddelde afwijking (G.A.) van de gemiddelde verblijfsduur. Deze 

maat is bepaald omdat er grote individuele verschillen kunnen bestaan 
in de verblijfsduur. 

5. Het percentage dagen op de totale verblijfsduur doorgebracht in pas
santenverblijven. 

6. Tenslotte het verloop van de verblijfsduur. Deze index is berekend door 
de algebraïsche som te nemen van de verschillen in verblijfsduur tussen 
de jaren, dat men heeft gezworven. Deze cijfers zijn achteraf in zeven 
klassen onderverdeeld: 'afgenomen of gelijk gebleven', 'enigszins toe
genomen', 'tamelijk veel toegenomen', 'toegenomen', 'duidelijk toege
nomen', 'sterk toegenomen' en 'zeer sterk toegenomen'. Deze zijn ge
vormd op grond van de frekwentieverdeling van de verkregen indices. 
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Er dient te worden opgemerkt, dat de via de genoemde indices verkregen 
resultaten niet representatief genoemd kunnen worden voor alle Neder
landse thuislozen. 

Enkele zwerfgegevens hebben wij nader geëxploreerd. Een aantal hiervan 
zullen voorts als onafhankelijke variabelen worden gebruikt in de onder
zoekingen die in de volgende hoofdstukken worden beschreven. 

Hoe lang de door ons onderzochte thuislozen in feite reeds zwerven is niet 
precies te achterhalen. De mannen zelf kunnen daar vaak ook geen nauw
keurige gegevens over verstrekken. Als begindatum van de zwerfperiode 
hebben wij de eerste datum genomen die op de door de eerder genoemde 
Landelijke Stichting bijgehouden zwerflijsten voorkomt. Als einddatum de 
laatst voorkomende datum op deze zwerflijst tot aan het begin van ons 
onderzoek. Dit heeft plaats gevonden in mei en augustus 1968. 

De zwerfperiode die wij aldus van iedere man verkregen, is gelijk aan de 
periode dat de man in kwestie bij de thuislozenzorg bekend is. In het vol
gende staatje geven wij de verdeling in aantal jaren dat de onderzochte 
groep heeft gezworven. Van zeven mannen uit de proefgroepen was dit niet 
precies te achterhalen. 

Zwerfperiode: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Aantal mannen: 20 4 6 4 1 1 1 6 1 5 2 5 1 1 7 6 2 1 

De zwerfperiode kan zeer lang zijn. Ook het aantal malen dat deze mannen 
van tehuis hebben gewisseld — bij ontbreken van voldoende gegevens uit 
de periodes tussen de verblijven in tehuizen, de enige exakte maat voor de 
zwerffrekwentie — kan zeer groot zijn, getuige volgende tabel. Van zes 
mannen was dit niet precies te achterhalen. 

Zwerffrekwentie: 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 
Aantal mannen: 30 14 8 3 4 2 2 5 

Zwerffrekwentie: 80-89 90-99 100-109 110-119 120-129 130 en meer 
Aantal mannen: 0 3 1 1 1 1 

Uit de gegevens van het staatje hieronder blijkt tevens, dat de gemiddelde 
verblijfsduur in een of ander tehuis gedurende de hele zwerfperiode een 
behoorlijke spreiding vertoont. Deze gegevens zijn alleen verzameld van de 
eerste proefgroep (N = 53: zie hoofdstuk IV) . Van twee mannen was dit 
niet precies te achterhalen. 

Gemiddeld aantal 
dagen per verblijf: < 10 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 
Aantal mannen: 10 12 5 2 2 5 1 1 
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Gemiddeld aantal 
dagen per Verblijf 80-89 90-99 100-199 200 en meer 
Aantal mannen: 1 4 4 4 

Ook de gemiddelde verblijfsduur per jaar in een of meer tehuizen van deze 
51 mannen loopt sterk uiteen: 

Gemiddeld aantal 
dagen per jaar: 27 30-59 60-89 90-119 120-149 150-179 180-209 
Aantal mannen: 7 9 6 4 5 2 5 

Gemiddeld aantal 
dagen per jaar: 210-239 240-269 270-299 300-329 330 en meer 
Aantal mannen: 1 4 2 3 3 

Zoals wij verderop zullen zien neemt de gemiddelde verblijfsduur in de loop 
van de zwerfperiode toe. 

Veel mannen komen in de loop van hun zwerfperiode zowel in passanten
verblijven als in internaten. In het volgende staatje is het percentage gegeven 
van de verblijfsduur in passantenverblijven op de totale verblijfsduur ge
durende de hele zwerfperiode. 

% verblijfsduur 
als passant op totale 
verblijfsduur: 0 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 
Aantal mannen: 8 16 8 4 3 5 4 — 

% verblijfsduur 
als passant op totale 
verblijfsduur 36-40 41-45 
Aantal mannen 2 1 

Zoals uit bovenstaande gegevens reeds is op te maken speelt een belangrijk 
deel van het leven van de door ons onderzochte thuislozen zich af in en rond 
de opvangcentra. De vraag die bij ons opkwam, toen ons deze gegevens 
bekend werden, betrof vooral het verloop van dit leefpatroon. Wij vermoed
den, dat vele thuislozen zich in de loop van hun zwerfperiode steeds meer 
gaan verlaten op de opvangcentra. Met andere woorden, het is mogelijk, 
dat deze tehuizen een vaste rol gaan vervullen in het leefpatroon, en als 
zodanig een referentiepunt worden. Indien dit zo is, rijst de vraag of men 
alle thuislozen nog zonder meer als Onaangepast' kan betitelen. Of, zoals 
de direkteur van een der tehuizen zich afvroeg, het beter is alleen en ver
laten te hokken op een kamertje ergens in de stad, dan te zijn opgenomen in 
een tehuis. Men kan zich dan ook afvragen of de mannen die langdurig en 
bijna onafgebroken in één of meer tehuizen zijn opgenomen nog 'thuislozen' 
zijn. 
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Het verloop van het zwerfgedrag 

Teneinde bovenstaande vraag nader te exploreren, hebben wij de eerder 
genoemde zwerfindices onderling gekorreleerd. Dit op grond van de over
weging dat een en ander niet onafhankelijk van elkaar is. 

Met name vroegen wij ons af, of er een positief verband is tussen de hui
dige leeftijd en de leeftijd aan het begin van de zwerfperiode ( 1 ). Zou dit 
zo zijn, dan is dit een aanwijzing dat vele mannen niet toevallig eens een 
keer in de opvangcentra opduiken. Dit verband zal dan ook terug te vinden 
zijn in een positieve korrelatie tussen huidige leeftijd en de lengte van de 
zwerfperiode (2). Met andere woorden, wij verwachten dat met het stijgen 
der leeftijd het blijven verschijnen in de opvangcentra zal toenemen. De 
nadruk ligt hier op het blijven komen in de tehuizen, niet op het aantal 
keren dat men er komt. Men kan immers verwachten, dat mannen die op 
oudere leeftijd zijn begonnen te zwerven minder vaak wisselen van tehuis, 
een negatief verband dus (3) . 

Ligt de nadruk op het blijven komen, dat mogen wij tevens verwachten, 
dat er een positief verband bestaat tussen de huidige leeftijd (4) enerzijds en 
de beginleeftijd (5) anderzijds en de totale verblijfsduur in de tehuizen. 
Tevens kunnen wij dan verwachten, dat er een positief verband bestaat 
tussen de leeftijd aan het begin van de zwerfperiode enerzijds met het ver-
blijfsgemiddelde ( 6 ) en jaargemiddelde ( 7 ) anderzijds. Met andere woor
den, mannen die op oudere leeftijd zijn begonnen te zwerven zullen ge
middeld langer in een tehuis blijven én gemiddeld langere tijd in een of 
meer tehuizen per jaar blijven: de verblijfsduur buiten de opvangcentra zal 
afnemen. Dit betekent ook, dat de beginleeftijd negatief zal korreleren met 
het percentage van de verblijfsduur in de passantenverblijven doorgebracht 
( 8 ) ; gezien ook het karakter van de passantenverblijven (grote doorstro
ming) zullen oudere mannen meer in de internaten verblijven. 

Het aantal malen dat men heeft gezworven zal bijna vanzelfsprekend 
samenhangen met de lengte van de zwerfperiode (9) en de totale verblijfs
duur (10). Dit op grond van de overweging dat bij langere zwerfduur de 
kans groter is dat men meer heeft gezworven. 

Voorts verwachten wij, dat de zwerffrekwentie logischerwijs negatief zal 
korreleren met het verblijfsgemiddelde (11) en het jaargemiddelde (12) 
enerzijds, en positief met het percentage van de verblijfsduur dat men in 
de passantenverblijven heeft doorgebracht (13) anderzijds. 

Een ander aspekt dat met de zwerffrekwentie zal samenhangen is het ver
loop en de regelmatigheid van het zwerven. Het is te verwachten dat met 
het toenemen van de zwerffrekwentie over de jaren heen ( 'het verloop' ), de 
onregelmatigheid ook toeneemt (14). Het toenemen over de jaren heen zal 
dan negatief korreleren met het verblijfsgemiddelde (15) en het jaargemid-
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delde (16) enerzijds, en positief samenhangen met het percentage dat men 
in de passantenverblijven heeft doorgebracht anderzijds (17). 

Logischerwijze zal bij toenemende verblijfsduur over de jaren heen ('het 
verloop') het verblijfsgemiddelde (18) en het jaargemiddelde (19) ook 
stijgen, terwijl het percentage van de verblijfsduur doorgebracht in pas
santenverblijven zaJ dalen (20). Dit mede op grond van de overweging, dat 
zowel het verblijfsgemiddelde (21) als het jaargemiddelde (22) negatief 
zal korreleren met het percentage van de duur doorgebracht in de passan
tenverblijven. 

Wij verwachten tevens dat een grotere spreiding van het verblijfsgemid
delde (AD) negatief zal korreleren met het percentage van de verblijfsduur 
in passantenverblijven (23). Dit op grond van de overweging, dat grotere 
konstantheid of regelmaat van de verblijfsduur in de opvangcentra minder 
vertoeven in de passantenverblijven zal betekenen. 

Tenslotte is het denkbaar — ervan uitgaande dat vele thuislozen in de 
loop van hun leven de tehuizen als referentiepunt gaan gebruiken —, dat 
het mogelijk is vanuit verschillende variabelen te voorspellen hoe het zwerf-
patroon in de nabije toekomst zich zal ontwikkelen. Teneinde deze veronder
stelling enigszins te exploreren hebben wij een aantal variabelen gekorre-
leerd met zowel het aantal keren dat men de laatste 1 ^2 jaar heeft gezwor
ven als met de verblijfsduur in dezelfde periode. Er is voor gezorgd dat er 
geen 'spurious overlap' was. Zo verwachten wij een positief verband tussen 
het totaal aantal malen dat men heeft gezworven (24), het verloop van het 
zwerven over de jaren heen ( 25 ), en de onregelmatigheid van het zwerven 
(26) enerzijds en het aantal keren dat men de laatste IJ/2 jaar heeft ge
zworven anderzijds. Tevens verwachten wij tussen deze laatste variabele en 
het percentage doorgebracht in de passantenverblijven, een positieve kor-
relatie (27). Daarentegen met het verblijfsgemiddelde (28) en jaargemid
delde (29) van de opnameduur een negatieve korrelatie. Voorts zal de 
huidige leeftijd (30) en de beginleeftijd (31) negatief korreleren met de 
zwerffrekwentie van de laatste 1 yá jaar. 

Ten aanzien van de verblijfsduur in deze laatste 1 yi jaar verwachten wij 
een positieve korrelatie met de huidige leeftijd (32), de beginleeftijd (33), 
de totale verblijfsduur (34), het toenemen van de verblijfsduur over de 
jaren heen (35), het verblijfsgemiddelde (36) en het jaargemiddelde (37) ; 
een negatieve korrelatie met het percentage van de duur in passantenver
blijven (38). 

Bovenstaande verwachtingen berusten op de algemene veronderstelling 
dat de tehuizen voor de thuislozen een toenemende richting-gevende faktor 
betekenen in hun leefpatroon. Een thuisloze zal meestal zeggen dat hij weer 
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zo vlug mogelijk 'in de maatschappij' wil. Het is echter denkbaar — en de 
korrelaties van tabel VII duiden hierop — dat het feitelijk anders ligt. Met 
andere woorden, het rouleren tussen de tehuizen of het steeds weer terug
vallen op deze tehuizen begint bij vele thuislozen — eenmaal begonnen 
zijnde — steeds meer tot hun leefpatroon te horen. Vanzelfsprekend zal er 
een kategorie thuislozen zijn, die (nog) nooit in een van de tehuizen is ge
weest, maar zich voornamelijk ophoudt in logementen en dergelijke. Of dit 
een heel ander type thuisloze is, is voorlopig niet uit te maken. 

Tabel VII 

Korrelaties tussen een aantal variabelen gebaseerd op zwerfgegevens 
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(2) 
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Blijkens tabel VII komt verreweg het merendeel van de korrelaties overeen 
met de verwachtingen. Dit is onder meer te wijten aan het feit, dat een 
aantal variabelen aspekten zijn van hetzelfde gegeven. Zo hangen duur van 
de zwerfperiode, aantal malen gezworven en totale verblijfsduur logischer
wijze samen, evenzo korreleren het verblijfsgemiddelde en jaargemiddelde 
negatief met het aantal keren dat men gezworven heeft. 
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Ondanks deze kontaminaties kunnen wij een aantal voorlopige konklusies 
trekken. 

Op de eerste plaats heeft de leeftijd invloed op zowel de zwerffrekwentie 
als op de verblijfsduur. Tevens blijkt, dat de leeftijd echter niet de enige 
komponent is. 

Uit de gegevens over het verloop van zowel de zwerffrekwentie als de 
verblijfsduur komt mede naar voren, dat een zekere gewenning aan de te
huizen een deel wordt van het leefpatroon van de thuislozen. Dit blijkt o.a. 
uit het feit, dat de gemiddelde verblijfsduur én het jaargemiddelde omge
keerd gerelateerd zijn aan het percentage van de duur die men in de pas
santenverblijven doorbrengt; ook uit de negatieve korrelatie tussen het ver
loop van de verblijfsduur (toeneming over de jaren heen) en dit percentage. 
Dat er sprake is van een zekere gewenning blijkt voorts uit de korrelaties 
tussen een aantal variabelen en de zwerffrekwentie en verblijfsduur van de 
laatste lyá jaar. Het is derhalve in principe mogelijk met behulp van de 
zwerfgegevens het toekomstige zwerfgedrag tot op zekere hoogte te voor
spellen. 

Uit de resultaten is de algemene konklusie af te leiden, dat het zwerf-
patroon niet zonder meer een ongrijpbaar gegeven is. Het is o.i. in de toe
komst mogelijk via deze zwerfgegevens meer vat te krijgen op de in
deling van het leefpatroon van de thuislozen, die zich laten opnemen in de 
tehuizen. Dit zou kunnen betekenen, dat de opvangcentra hun karakter van 
'opvangend' moeten verleggen naar 'tehuis-biedend', ervan uitgaande, dat 
het verblijf in de tehuizen, hoewel vaak onderbroken, een wezenlijk bestand
deel vormt in het leefpatroon van thuislozen. Dit hoeft niet noodzakelijker
wijze in te houden, dat het zwerven zonder meer beperkt moet worden. Het 
is immers mogelijk het zwerfgedrag als een specifieke vorm van aanpassing 
te zien. 

Tot slot van deze paragraaf zouden wij willen opmerken, dat het zwerven 
van vele thuislozen voor de thuislozenzorg een groot probleem vormt. Vele 
direkteuren en maatschappelijk werkers van de opvangcentra plaatsen 
voortdurend vraagtekens achter 'het waarom' van het zwerven. Vooral van 
die thuislozen, die zonder opgaaf van redenen vertrekken — en die zijn er 
vele — is zeer weinig te achterhalen van de motieven van hun gedrag. Ver
der onderzoek in deze richting lijkt ons dan ook zeer de moeite waard. 

§ 2. Een beknopte veldstudie over het sociale gedrag van thuislozen 

Over de relaties van thuislozen met anderen die al dan niet thuisloos zijn, 
is in publikaties niet veel te vinden. Frekwent hebben wij met thuislozen 
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te doen gehad. De ervaringen die wij daarbij opdeden gaven ons geen 
duidelijk gedifferentieerd beeld van het alledaagse gedrag van thuislozen. 
Het leek de moeite waard d.m.v. observatie van het onderlinge kontakt van 
thuislozen te trachten meer zicht te verkrijgen op dit aspekt van het leef
patroon. Waar ten aanzien van relevant lijkende punten nog weinig bekend 
is, hebben wij een oriënterende veldstudie gedaan. 

Gezien de diversiteit van methoden die bij veldstudies gevolgd worden 
(cf. Mulder, 1963) en de uiteenlopende importantie van de verzamelde 
gegevens, vragen dergelijke studies een vervolg. Haar succes is meestal af
hankelijk van de konkrete mogelijkheden ter plaatse alsmede van andere 
toevallige omstandigheden. Ook in ons geval is de mate van welslagen van 
de veldstudie nauwelijks te voorspellen. Vooral ook omdat de populatie 
van de tehuizen voor thuislozen voortdurend verandert. Dit kan de kon-
tinuïteit van de observatie in hoge mate belemmeren. Ondanks dit bezwaar 
hebben wij gemeend toch een poging te moeten doen. 

Onze veldstudie beslaat een observatie-periode van ruim drie weken in 
een aantal afdelingen van een der internaten voor thuislozen. In overleg 
met de direktie en de werkleiding van het betreffende tehuis werd besloten 
eerst een paar dagen proef te draaien op een kleine werkaf deling van de bij 
het tehuis behorende werkplaats. Van participatie aan de werksituatie moes
ten wij afzien ; een groot aantal van de mannen was ons persoonlijk bekend. 
Het leek raadzaam eerst te proberen of een dergelijke, dagelijkse observatie 
door de mannen geaccepteerd werd. Op deze kleine afdeling werkten in 
hoofdzaak mannen, die door de leiding van het tehuis bestempeld werden 
ab lieden die zich bij herhaling niet aan de, soepele, huisregels hadden ge
houden. Tijdens de observatie-periode waren het er in totaal acht, van 
wie wij er persoonlijk twee kenden. De leeftijden varieerden van 18 tot 60 
jaar. Aanvankelijk fungeerde de onderzoeker uitsluitend als 'klachtenpaal'. 
Onze opinie werd evenwel niet gevraagd, wel fungeerden wij als toehoorder. 
Opmerkelijk is, dat gedurende de vier dagen die de onderzoeker op deze 
afdeling verbleef, slechts éénmaal naar het waarom van zijn aanwezigheid 
gevraagd werd. Een vaag antwoord was voldoende om verdere vragen te 
vermijden. Na twee dagen werd, op grond van de gunstige ervaringen ten 
aanzien van het geaccepteerd worden, besloten op dezelfde afdeling enkele 
punten te observeren. 

Als mogelijke observatie-punten golden : de f rekwentie van de onderlinge 
kontakten en de manier waarop ze plaats vonden; de mate van de voor
spelbaarheid van de aard van de kontakten, m.a.w. of het mogelijk was 
vooraf te gissen wie zich tot wie wendde en wat er zou worden gezegd ; de 
positie die de mannen zichzelf toedachten, zowel ruimtelijk als temporeel, 
in de zin, dat de onderlinge gesprekken betrekking hadden op verleden, 
heden en toekomst alsmede plannen die besproken werden om ergens heen 
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te gaan; de mate van tevredenheid van de mannen, wat zij erg en wat zij 
niet erg vinden. Daarnaast zouden alle andere opvallende dingen of on
verwachte gebeurtenissen genoteerd worden. Voorkomen moest worden dat 
de mannen de observatie als 'pottenkijken' zouden ervaren. Daarom mocht 
de procedure niet lijken op een onderzoek. Het was ons niet mogelijk ter 
plaatse uitvoerige notities te maken. Uitgezonderd de telling van de onder
linge verbale kontakten alsmede de telling der voorspelling van die kon
takten, werden de bijzonderheden tijdens de pauzes genoteerd. Teneinde de 
notities toch enigermate systematisch te vergaren, was van iedere afdeling 
vooraf een situatietekening gemaakt, waarop de plaatsen van de aanwezige 
mannen waren aangeduid. Zo was het mogelijk achteraf steeds aan te geven 
wie met wie kommuniceerde. De veldstudie droeg het karakter van een 
oriëntatie in een vrijwel onbekend gebied. Zij kon niet steunen op bestaande 
of beproefde methoden. De methoden, bekend uit de groepspsychologie 
(o.a. van Bergen en Koekebakker, 1959; Mulder, 1963; Cartee, 1965; 
Newcomb, 1965; Cottrell, 1965) zijn voor ons doel, gezien de gelegenheid 
voor observatie en gezien de aard van de geobserveerden, nauwelijks bruik
baar. Vooral niet, omdat bedoelde methoden vaak gebruikt worden in expe
rimentele situaties, waarin met variabelen gemanipuleerd wordt en voort
durende mutatie van de personen niet op de voorgrond staat. 

Onderlinge relaties van thuislozen 

Teneinde naast de o.i. belangrijke kwalitatieve observatiegegevens enige 
aanvullende kwantitatieve gegevens te verkrijgen, werden enkele tellingen 
verricht. Als uitgangspunt voor de tellingen hebben wij de methode gevolgd 
van Stemerding-Bartens (1963). Om de kontakten tussen leden van een 
arbeidsgroep te bepalen, hebben wij via herhaalde observatie-perioden van 
15 minuten de onderlinge gemiddelde kontakt-frekwentie per man vast
gesteld. Onderscheid zal worden gemaakt naargelang de kontakten plaats 
vonden in de verschillende afdelingen van de bij het tehuis behorende 
werkplaats, dan wel na het werk, wat in feite in hoofdzaak neerkomt op de 
kontakten in de kantine van het internaat. 

In alle afdelingen van de werkplaats was de frekwentie der onderlinge 
kontakten zeer laag. Nochtans vormde de aard van het werk nauwelijks 
een belemmering: de arbeid, die hoofdzakelijk uit eenvoudige routine
handelingen bestond, was voor het leggen en onderhouden van onderling 
kontakt veeleer gunstig. Op drie achtereenvolgende dagen hebben wij op 
iedere afdeling gedurende 15 minuten de onderlinge, verbale kontakten 
geteld. Onderetaand staatje geeft een overzicht van de bevindingen van 
het gemiddeld aantal verbale kontakten per man op vier werkafdelingen. 
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Ie waarneming 2e waarneming 3e waarneming 

afdeling 1 1,50 (N = 6) 1,25 (N = 8) 1,11 (N = 8) 
afdeling 2 1,67 (N = 9) 0,78 (N = 9) 0,98 (N = 8) 
afdeling 3 0,78 (N = 9) 0,86 (N = 7) 0,85 (N = 7) 
afdeling 4 1,20 (N = 5) 0,67 (N = 6) 0,48 (N = 5) 

Vergelijkt men deze cijfers met die van Stemerding-Bartens, dan valt op, 
dat de gemiddelde kontaktfrekwenties van de geobserveerde kategorieën 
thuislozen liggen rond de gemiddelden van die groep arbeiders uit het onder
zoek van Stemerding-Bartens, die het meeste last hadden van geluidshinder. 
In de werkafdelingen van het tehuis was nauwelijks enige geluidshinder 
aanwezig. In afdeling 3 was het zelfs zeer stil. 

Afwisselend bevond de observator zich binnen de lokaliteit en maakte hij 
zijn notities van achter een glazen wand. Dat gebeurde o.a. in afdeling 1. 
Van de zeven mannen die zich daarin bevonden hadden er drie af en toe 
onderling kontakt. Dit kwam aanvankelijk frekwenter voor wanneer de 
observator aanwezig was. De frekwentie werd minder naarmate de obser
vator langer aanwezig was. In afdeling 4, waar zes mannen werkten, waren 
onderlinge kontakten nauwelijks waar te nemen. Drie hunner legden bij 
tijd en wijle kontakt met de observator. Hoewel de mannen in paren naast 
elkaar werkten en tegenover elkaar zaten, bleek de ruimtelijke situatie geen 
aanleiding te geven tot onderlinge kontakten. Werd er eens een woord ge
zegd, dan was dat meestal niet tot iemand persoonlijk gericht. In een kleine 
afdeling, waar door drie mannen dezelfde werkzaamheden werden uit
gevoerd, was er slechts één die zich wel eens tot de observator richtte. Hij 
kende de observator persoonlijk. Een zelfde beeld bood afdeling 3. Hier 
waren ten tijde van de observatie acht, soms negen mannen aanwezig, ter
wijl twee mannen voor de toevoer en afvoer van het materiaal zorgden. 
Ondanks hun ruimtelijke situering — bijna alle mannen zaten in een kring 
— en ondanks het vrij routine-matig werk, was de frekwentie van het kon
takt bijna nihil. In afdeling 2 is de observatie op de twee aangeduide ma
nieren uitgevoerd, ten dele vanachter een glazen wand, zodat de geobser-
veerden geen kontakt met de observator konden leggen. Er waren ten tijde 
van de observatie acht, soms negen mannen. Ook hier waren de onderlinge 
kontakten minimaal. Of de observator al dan niet zichtbaar was maakte 
geen merkbaar verschil in frekwentie der onderlinge kontakten. 

De observaties na de werkperioden leverden over het algemeen hetzelfde 
beeld op: zeer weinig onderlinge kontakten. Bij het kaarten bv. wordt wel 
gepraat. Overigens wordt het kaarten vaak gestimuleerd door de aanwezig
heid van stafleden van het tehuis. Opvallend is, dat — afgezien van het 
feit dat het merendeel van de mannen in een andere zaal naar de TV gaat 
kijken — vele mannen zich ofwel langs de muur 'opstellen' ofwel aan de 
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leestafel. De mannen die niet kaartten of een andere gezamenlijke aktiviteit 
ontplooiden maar wel aan tafeltjes zaten, spraken nauwelijks met elkaar. 
Het was alsof zij niets wisten te zeggen. Ieder begonnen gesprek verstomde 
zeer vlug. De observator kreeg de indruk dat de gedachtenwereld van deze 
mannen leeg was. Er werd af en toe wel eens iets gezegd, omdat het vrijwel 
onmogelijk was helemaal te zwijgen. 

Over de aard van de onderlinge kontakten is niet veel op te merken. 
De weinige kontakten waren vluchtig en zonder dat er de verwachting 
in lag een redelijke response op te krijgen. 

Voorzover na te gaan was er slechts incidenteel een zekere groepsvorming, 
tussen twee, soms tussen drie personen. Deze groepsvorming was zoals 
achteraf telkens weer bleek, nimmer van duurzame aard. Slechts wanneer 
de een iets van de ander nodig had, was er sprake van een zekere duur
zaamheid. Deze werd echter weer verbroken zodra de 'baten geïnkasseerd 
waren', of zodra — wat meer voorkomt — er geen resultaat te verwachten 
was. De onderlinge verdraagzaamheid tussen de mannen is niet groot; hun 
onderlinge relatie is veeleer negatief. Zij gaven geen tekenen van persoon
lijke attraktie noch van taakattraktie noch van statusattraktie (cf. Mulder, 
1963). Definieert men kohesie als de mate van attraktiviteit die een groe
pering voor zijn leden heeft, dan bestaat deze attraktie bij de geobserveerde 
thuislozen voornamelijk hierin, dat men zich tegen elkaar afzet. Geen 
enkele thuisloze is er trots op te behoren tot deze kategorie. De kontakten 
waren overwegend van negatieve aard: men probeerde elkaar ergens voor 
te laten opdraaien en kleineerde elkaar. Ook dit echter was geen blijvende 
attitude. Opvallend was ook, dat de z.g. oproerkraaiers van anderen geen 
bijval oogstten. Van een gezamenlijk standpunt tegenover de werkleiding 
c.q. tegenover de leiding van het tehuis bleek nauwelijks iets. Men was 
passief, gelaten, nauwelijks geïnteresseerd in anderen of in een gemeen
schappelijk belang. Tenslotte is vermeldenswaard, dat het merendeel van 
de mannen elkaar met de achternaam of met een bijnaam aansprak (cf. 
Lammers, 1963). 

Tijdens de observatieperiode hebben wij getracht enig inzicht te krijgen in 
de mate der voorspelbaarheid van onderlinge kontakten. Het bleek vaker 
niet dan wel mogelijk te voorzien wie het eerst het woord zou nemen en 
wanneer. In het volgende staatje geven wij een overzicht van de mate van 
voorspelbaarheid, d.w.z. wie verbaal kontakt initieert gedurende twee 
perioden van 20 minuten. 

afdeling 1 kantine 
Ie maal 2e maal Ie maal 2e maal 

aantal malen juist voorspeld 3 2 4 4 
aantal malen niet juist voorspeld 5 3 7 9 
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Sommige mannen spraken nooit. Van de mannen die zich wel eens tot 
anderen richtten was vaak niet te gissen wanneer zij dat zouden doen, zeker 
niet wanneer een zichtbare aanleiding ontbrak. Bestond er wel een aan
leiding tot reakties, bijvoorbeeld wanneer iemand uit de afdeling wegliep 
of een tafel verliet, dan was vaak ook niet te voorspellen of er gereageerd 
werd en door wie. Soms was voorspelling wel mogelijk. Er waren mannen, 
ofwel ouderen ofwel debiele jongeren of anderszins gestoorden, die tegen
over nieuwkomers als het ware in bescherming werden genomen dan wel 
gedwarsboomd. Na enige tijd gelukte het ons te voorzien wat er gebeuren 
zou wanneer een nieuweling binnen kwam. Overigens bestond deze kohesie 
alleen wanneer en zolang daar konkrete aanleiding toe was. 

Uit de voorgaande observaties is de indruk gerezen, dat de geobser
veerde mannen in grote lijnen tweeërlei kontaktreakties vertonen: in het 
geheel geen rekening houden met anderen en overdreven rekening houden 
met anderen. Deze laatste komen veel minder frekwent voor. Onderscheid 
in rollen bestond er niet en werd ook niet geduld. O p de voorgrond treden 
van de één leidt vrijwel direkt tot isolering door de anderen. Adviezen van 
'kollegas' worden niet geaccepteerd. Men geeft niet licht aanwijzingen. Zou 
men de groepjes observeren volgens de methoden zoals bijvoorbeeld Bales 
die geeft, dan zouden de thuislozen op de faktoren groepseffektiviteit, 
groepssociabiliteit en groepsprominentie tot de laagst gescoorden behoren. 

Sociale vaardigheden van thuislozen 

Gepoogd is ook een indruk te krijgen van het gebruik van sociale vaardig
heden door de geobserveerden. Onder sociale vaardigheden worden hier 
verstaan de kundigheden om met anderen om te gaan. Heel konkreet: kan 
men bijvoorbeeld een brief schrijven, weet men hoe men telefoneert, hoe 
men onbekenden moet groeten, hoe zich te 'gedragen' temidden van al of 
niet bekenden, enz. 

Het was niet met zekerheid te achterhalen in hoeverre de thuislozen over 
sociale vaardigheden beschikten. Wel bleek het, dat indien zij er over be
schikten, zij deze vaardigheden slechts zelden gebruikten. In hun omgangs-
wijzen was slechts weinig diversiteit te noteren : men riep een ander iets toe 
of tikte iemand aan. Ten overstaan van de leiding van het tehuis, die als 
autoriteit optreedt, week men van dat rudimentaire gedrag af. Men sprak 
de leiding met 'U' aan. Uit andere bronnen — met name uit individueel 
psychologisch onderzoek en gesprekken — is ons wel bekend dat vele thuis
lozen nauwelijks beschikken over de nodige sociale vaardigheden. Vooral 
de kontaktvaardigheid ontbreekt evenals de kunde om kontakten een meer 
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duurzaam karakter te geven. Het ging ons in de observatie echter om de 
sociale vaardigheden buiten de onderzoeksituatie. 

De beleving van de ruimtelijke en temporele situatie 

Om door middel van observatie iets te weten te komen over de wijze hoe 
de thuisloze zijn situatie zowel ruimtelijk als temporeel gezien beleeft, is 
men haast gedwongen op de inhoud van hun gesprekken af te gaan, liever 
gezegd: op de afwezigheid van gespreksthema's die op de beleving van hun 
positie betrekking hebben. 

Over 'morgen' werd bijna nooit gesproken. Eenmaal hebben wij één van 
de mannen de opmerking horen maken dat de toekomst voor hem uitzicht
loos was. Er worden, zoals uit de resultaten van het onderzoek naar het 
tijdsperspektief (Hoofdstuk VI) zal blijken, geen plannen gemaakt. Wie 
enig idee over de, meestal zeer nabije toekomst had, zoals ons in persoonlijke 
gesprekken bleek, woog dat vrijwel niet af tegen de mening van anderen. 
Wel gebeurde het vaker, dat men, staande op het punt van vertrek uit het 
tehuis, aan anderen verkondigde waar men naar toe ging. Wij hadden de 
indruk dat het verstrekken van dergelijke informatie gerubriceerd kan wor
den onder het bovenvermelde 'zich afzetten tegen'. 

Over 'gisteren' werd eveneens nauwelijks, zo mogelijk nog minder, ge
sproken. Uit ervaringen weten wij dat vele thuislozen in persoonlijke ge
sprekken dat uit zichzelf ook niet doen. Het verleden lijkt als zeer vlak te 
worden beleefd. Geen herinneringen schijnen zich op te dringen: men teert 
noch op hoogtepunten noch op dieptepunten. Het vermoeden rijst dat het 
verleden van de thuislozen als het ware uit losse stukken bestaat. Het komt 
zo nu en dan eens boven, maar het dient niet als handvat of als basis om er 
op voort te borduren. Volgens de indruk van de observator ging het gesprek, 
ab het voorkwam, over Onbenullige', zeer aktuele dingen. 

Wat de beleving van de ruimte betreft moeten wij heel kort zijn. Wij 
vermoeden, dat de thuislozen nauwelijks voorkeuren hebben ten aanzien 
van de plaats waar zij verkeren. Aan komfort en aan bezit hechten zij weinig 
waarde. Men zegt wel eens meer geld te willen hebben, maar aktiviteiten 
om dit te verkrijgen worden nauwelijks of kortstondig, impulsief onder
nomen. Geldbedragen, klein of groot, worden in een snel tempo gekonsu-
meerd. Van enige spijt achteraf, omdat het geld op is, is nauwelijks 
sprake. Thuislozen schijnen zich aangetrokken te voelen tot de grotere 
steden. Naar dorpen of kleine plattelandsgemeenten gaan zij niet. In de 
ondoorzichtelijke menigte kan men onderduiken; men doet daar geen be
roep op de man. Een voorbeeld van de gevolgen die kunnen ontstaan wan
neer een thuisloze zich in een kleine plaats wil vestigen is illustratief be
schreven in de roman 'Sla dood die zwerver' van Bink (1964). 
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De beleving van aangename en onaangename ntuaties 

Uit de gesprekken bleek steeds weer dat een thuisloze het niet prettig vindt 
met 'de maatschappij' te worden gekonfronteerd. Hij voelt zich 'out-cast' 
en vermijdt kontakten met niet-thuislozen, die hem als zodanig behandelen. 
Bij thuislozen onderling was agressief gedrag te konstateren. Tekenen van 
vijandigheid komen veelvuldig voor in het kontakt met vertegenwoordigers 
van het maatschappelijk apparaat, met ambtenaren van de reklassering, 
sociale diensten en inrichtingen. 

Wordt de thuisloze niet gekonfronteerd met niet-thuislozen, dan schijnt 
hij zich vaak niet ontevreden te voelen. Geeft hij uiting van ontevredenheid, 
dan klaagt hij voornamelijk over de behandeling hem door niet-thuislozen 
aangedaan. De steun die hij verwacht moet zeer konkreet en direkt zijn. 
Ab het erop aankomt, trekt hij ook van een dergelijke hulpverlening vaak 
geen profijt. De indruk die wij steeds weer hebben gehad is, dat thuislozen 
zichzelf niet identificeren met 'ongelukkigen', wel met 'verschoppelingen'. 

Samenvattend menen wij te mogen zeggen, dat thuislozen onderling zeer 
weinig kontakten hebben en dat die kontakten momentaan van aard zijn. 
Bovendien heeft het er alle schijn van dat vele kontakten negatief zijn, 
oppervlakkig ofwel geen emotionele of motivationele ondergrond hebben. 

Het к vaker niet dan wel mogelijk bij thuislozen te voorspellen wie een 
kontakt initieert. Hun kontakt-reakties vinden veelal plaats zonder duide
lijke aanleiding. 

Van enig groepsattraktie of attraktie-tot-de-ander bij thuislozen is niet 
veel te bespeuren. Komt het voor, dan is deze binding of negatief van aard 
of van korte duur. 

Het heeft er alle schijn van, dat temporele en ruimtelijke belevingen van 
thuislozen weinig gedifferentieerd zijn. Vele gebeurtenissen hebben in de 
tijd gezien weinig valentie meer en geen verbinding met andere gebeur
tenissen. 

Sociale vaardigheden, al dan niet aanwezig, worden door thuislozen 
zelden gebruikt. 

Thuislozen gevoelen zich voornamelijk ontevreden, wanneer zij gekon
fronteerd worden met georganiseerde systemen van de maatschappij. 
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I V . D E P E R C E P T I E V A N T H U I S L O Z E N 

§ 1. De opzet van het onderzoek 

Het gedrag van thuislozen kenmerkt zich vooral door instabiliteit. Deze 
instabiliteit of inkonsistentie uit zich tenminste op drie niveau's 

Op de eerste plaats zwerft de thuisloze. Men zou het zwerven, of liever 
gezegd, het zwerfpatroon — de tijdsdimensie is inhaerent aan het zwerven 
— kunnen beschouwen als de 'output' van een adaptatieproces. De vraag 
rijst dan onmiddellijk waarom de thuisloze zwerft. Aangezien dit zwerven 
echter een herhaald gebeuren is — geen enkele thuisloze zwerft maar één 
keer in zijn leven — is het antwoord op deze vraag nauwelijks zinvol te 
geven vanuit de konkrete aanleidingen tot zwerven. Of een thuisloze nu 
ergens weggaat omdat hij het voedsel niet goed genoeg vindt of omdat hij 
met zijn baas niet overweg kan, is in dit opzicht niet relevant. Alle moge
lijke aanleidingen zijn te noemen, waarvan de relevantie en het gewicht 
nauwelijks te bepalen zijn. Bovendien, oriëntatiepunten lijken voor hem 
in de toekomst te ontbreken. De thuisloze lijkt zich passief te laten varen 
op veranderingen in de situatie. Aan het zwerven ligt kennelijk ook een 
psychologisch proces ten grondslag. Anders gezegd: het zwerven van de 
thuisloze is een adaptatieproces van een wellicht specifiek karakter. Het 
specifieke van dit proces ligt misschien hierin, dat een duidelijk te om
schrijven begin- en eindpunt ontbreekt. Het lijkt een lange reeks stabilisatie
pogingen die steeds mislukken, niet, omdat de thuisloze zich niet wil sta
biliseren, maar veel meer omdat hij het niet kan. 

De vraag naar het waarom van het zwerven richt; zich naar de 'input' 
van het adaptatieproces. Het lijkt zinvol het antwoord op de vraag naar het 
waarom van het zwerven — zowel ruimtelijk als temporeel bezien - te 
starten vanuit een onderzoek naar de waarnemingsprocessen van de thuis
loze. Op welke wijze ziet de thuisloze de wereld om hem heen? Doorziet hij 
situaties en voorziet hij deze ook? Verschilt hij in deze van niet-thuislozen? 

De instabiliteit van de thuisloze kenmerkt zich niet alleen door zijn zwerf-
gedrag, maar is tevens terug te vinden in zijn verwachtingspatroon. Zoals 
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is gekonstateerd gedraagt de thuisloze zich passief. Deze passiviteit is o.a. 
een gevolg van twee onderling samenhangende faktoren: de thuisloze ziet 
niet waar hij naar toe wil, ziet niet waar het naar toe gaat, én hij ervaart 
op den duur dat dit anderen ook nauwelijks interesseert. Deze passiviteit 
impliceert, dat er bij de thuisloze nauwelijks sprake is van keuzegedrag. 
Enerzijds ziet hij geen alternatieven, anderzijds heeft hij op den duur geen 
alternatieven. Hiermee bedoelen wij dat de thuisloze op langere termijn 
geen ordening of hiërarchie aanbrengt in zijn gedrag. Deze veronderstelling 
wordt o.a. geruggesteund door onze ervaringen met vele thuislozen: ver
schillende gebeurtenissen uit het verleden van thuislozen lijken op 'dezelfde 
hoogte' beleefd te worden, zij vertonen geen merkbare samenhang en volg
orde in beleving en zij lijken bovendien ook nauwelijks samen te hangen 
met het aktuele gedrag. In termen die Hettema (1967) in zijn overzichts
artikel gebruikt, heeft het er alle schijn van dat thuislozen niet over gestruk-
tureerde 'preferentie-matrices' beschikken, of daar althans geen gebruik 
van maken. Deze instabiliteit wordt het meest konkreet geuit in de beleving 
van de toekomst. Niet alleen heeft de toekomst vaak geen konkrete inhoud, 
maar tevens is deze toekomst niet in tijdseenheden ingedeeld. De tijds
dimensie lijkt te ontbreken of zeer vaag geordend te zijn. De vraag naar 
het waarom van dit vaak ontbreken van tijdskategorieën of het niet han
teren van 'preferentie-matrices' voert ons weer terug naar de waarnemings
processen. Voorziet de thuisloze wat hij zal doen? 'Plant' de thuisloze zijn 
gedrag, weegt hij mogelijkheden tegen elkaar af? Of laat hij zich leiden 
door de gebeurtenissen zelf zonder gebruik te maken van koncepten of 
'constructs'? De beide beschreven vormen van instabiliteit hangen nauw 
met elkaar samen. 

De derde vorm van instabiliteit is een uitvloeisel van de eerste twee. 
Het interpersoonlijk gedrag van thuislozen kenmerkt zich in de obser
vatie door vluchtigheid, gebrek aan konstante bindingen, overwegend vis-à-
vis-kontakten, gebrek aan kohesie of langer durende attraktie-tot-de-ander. 
Dit is wat men verstaat onder 'alienated personality'. Het is de thuisloze 
niet duidelijk waar hij staat, wat zijn positie is en welke rol hij moet ver
vullen in de gestruktureerde samenleving. Het heeft er alle schijn van dat 
de thuisloze niet weet wat hij moet doen. Konkreter: hij lijkt de vaardig
heden te missen met anderen om te gaan of benut deze niet. De vraag naar 
het waarom van dit gedrag voert ons weer terug naar de waarnemings
processen als de hoeksteen van alle sociaal gedrag. Het relatieve gemak 
immers van handelen in het dagelijkse leven reflekteert het feit dat men tot 
op zekere hoogte weet en ziet wat de ander doet en gaat doen. Zoals Tagiuri 
(1958) het stelt: de waarnemer zal de neiging vertonen, en op den duur 
in staat zijn, zijn eigen ervaring te gebruiken bij het waarnemen of be
oordelen van de ander. En dit oordeel over de ander is gebaseerd op de 
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meest uiteenlopende observaties en kontakten (komplexiteit). Ook Newcomb 
( 1958) wijst er op, dat het nauwkeurig waarnemen van andermans gedrag 
een gunstige voorwaarde is voor een mogelijke relatie met die ander. 

De keuze van de testfaktoren 

Redenerend vanuit de alledaagse psychologie kan men met Van Lennep 
(1967) stellen, dat wil men maatschappelijk slagen, aan minstens twee 
voorwaarden voldaan moet zijn : men moet min of meer komplexe situaties 
of problemen kunnen analyseren, en men dient tevens een overzicht te ver
krijgen van het hele terrein van eigen en andermans aktiviteiten. Beide 
variabelen zijn tevens de basis voor anticiperend gedrag: heeft men een 
overzicht én een doorzicht, dan is het mogelijk de onmiddellijke gegeven-
heid te overschrijden. Hieruit volgt, dat het goed funktioneren van de waar
nemingsprocessen aan zekere eisen moet voldoen. Het is voor ons onder
zoek echter niet mogelijk vooraf te zeggen, dat een individu aan die en die 
normen moet voldoen, wil hij goed of juist of effektief waarnemen. Het is 
bijvoorbeeld — in ieder geval ten aanzien van dit onderzoek — niet moge
lijk te stellen, dat de proefpersonen goed moeten kunnen generaliseren, of 
het vermogen moeten hebben af te zien van 'set-gedrag', of in staat moeten 
zijn onderscheid te maken tussen reeds verwerkte elementen en toevoeging 
van nieuwe elementen. Met andere woorden: het heeft in dit stadium 
weinig zin een opsomming te geven van waamemingsfaktoren waaraan de 
thuisloze moet voldoen ter verklaring van het feit dat hij een thuisloze is. 
Het is daarom dat wij langs meer exploratieve weg geprobeerd hebben de 
perceptie van thuislozen te analyseren. 

Het verkrijgen van een overzicht van min of meer komplexe strukturen of 
situaties is pas mogelijk wanneer het individu een of ander ordeningsprin
cipe vindt of hanteert. Een belangrijke waarnemingsfaktor lijkt dus het ver
mogen op de dingen vooruit te lopen, m.a.w. het vermogen te 'plannen'. 
Uitgaande van onderzoekingen van Berger, Guilford en Christensen (1957) 
en van de resultaten van ons vergelijkend onderzoek met de Wechsler-test, 
zal deze faktor in ons onderzoek vertegenwoordigd zijn. Genoemde auteurs 
komen in hun onderzoek tot een opsomming van talrijke aspekten die met 
'plannen' te maken hebben. Op grond van hun bevinding dat slechts enkele 
van deze faktoren rechtstreeks te maken hebben met 'planning'-tests hebben 
wij twee aspekten geselekteerd, nl. 'perceptual foresight' en Ordering'. 

Een tweede waamemingsdimensie, die de moeite waard lijkt te onder
zoeken, is de optische illusie; dit voornamelijk omdat deze faktor in bijna 
alle faktor-analytische onderzoekingen opduikt. 
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Voorts lijken de beide 'closure'-faktoren eveneens van belang. Zowel de 
'flexibility' en de 'speed of closure' lijken niet alleen relevante waamemings-
faktoren te zijn (cf. Pemberton, 1952), maar tevens een belangrijke rol 
te spelen in het gehele adaptatieproces (Hettema, 1967). 

Tenslotte lijkt de snelheid waarmee wordt waargenomen eveneens van 
belang: de 'speed of perception'. 

Lijkt de faktor ordening een aanknopingspunt te bieden voor het kunnen 
voorzien van strukturen of situaties, de andere faktoren hebben meer be
trekking op de wijze waarop strukturen of situaties worden doorzien. 

Teneinde een voorlopig antwoord te geven op enkele vraagstellingen met 
betrekking tot het waarnemen van thuislozen werd een kognitieve test
batterij samengesteld, die zou kunnen worden afgenomen zowel bij thuis
lozen als bij een kontrolegroep. De keuze van de tests werd door de volgende 
faktoren bepaald. 

Op de eerste plaats werd besloten alleen die tests te selekteren die een 
overwegend perceptueel karakter hebben. Dit om de resultaten van de 
bewerkingen zoveel mogelijk in één vlak te kunnen interpreteren. Niet in 
de laatste plaats ook omdat de vraagstellingen toegespitst zijn op het vóór-
zien en doorzien van situaties. In de literatuur betreffende de testdokumen-
tatie zijn er talloze perceptuele tests te vinden. Na bestudering daarvan 
(o.a. Hettema, 1966; French, 1951 ; Adkins en Lyuly, 1952; Mooney, 1954; 
't Lam, 1965) werd besloten uit te gaan van een van de meest volledige 
samengestelde kognitieve testbatterijen, nl. die van French, Ekstrom en 
Price (1963). Deze drie auteurs hebben op grond van talloze onderzoe
kingen over testresearch en testkonstruktie een 'Kit of reference tests for 
Cognitive factors' samengesteld. In deze 'Kit' zijn 24 verschillende kogni
tieve faktoren vertegenwoordigd. De tests zijn op grond van vijf voorwaar
den geselekteerd. Per faktor moesten minstens 3 tests zijn vertegenwoordigd; 
deze tests moesten een grote variatie hebben; zij moesten bovendien zo 
faktor-zuiver mogelijk zijn, daarnaast 'as different as possible to balance 
out uniqueness', en tenslotte gemakkelijk te maken zijn via een schriftelijke 
procedure. Het zijn vooral deze voorwaarden geweest, naast de uitgebreide 
keuzemogelijkheid van 24 faktoren en 3 tests per faktor, die ons hebben 
doen besluiten deze 'Kit of reference tests' ab uitgangsmateriaal te kiezen. 

Gezien onze voorwaarde dat de tests een overwegend perceptueel karak
ter moesten hebben viel de keuze in eerste instantie op de volgende kogni
tieve faktoren: 'flexibility of closure', 'speed of closure', 'length estimation', 
'memory span', 'perceptual speed', 'spatial orientation', 'spatial scanning', 
'visualization', 'figurai adaptive flexibility', en 'induction'. Gezien de aard 
van de vraagstellingen zijn een viertal faktoren van de hierboven genoemde 
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verder niet meegenomen, t.w. 'memory span', 'visualization', 'induction' 
(deze laatste vanwege de korrelaties met technisch-inzicht-tests, een gegeven 
dat voor ons onderzoek van ondergeschikt belang is) en 'figurai adaptive 
flexibility', vanwege de analogie met de closure-faktoren. Eén faktor, die 
wij overigens niet aan French hebben ontleend maar aan Berger c.s. (1957), 
werd er bij gevoegd, nl. 'ordering'. 

In het volgende zullen de gebruikte tests ieder afzonderlijk kort worden 
beschreven. Voor zowel de faktoren als de tests zullen wij de Angelsaksische 
benamingen blijven gebruiken om eventuele spraakverwarring zoveel moge
lijk te vermijden. 

m 
А В С X E 

Fig. 1. Hidden Figures 

De keuze van de tests 

Voor de faktor ìlexibility of closure werden twee tests gekozen, ni. 'hidden 
figures' en 'hidden patterns'. 

De hidden figures is een test die gebaseerd is op de Gottschaldt-figuren. 
De taak van de proefpersoon bestaat hierin dat hij in een aantal patronen 
moet ontdekken welke vijf eenvoudige, geometrische figuren daarin ver
borgen zitten (zie figuur 1). Deze test is vrij moeilijk. De voornaamste 
reden waarom deze moeilijke proef is gekozen bestaat hierin, dat deze test 
gekorreleerd is aan veldafhankelijkheid. De verwachting is dat thuislozen 
veldafhankelijker zijn dan niet-thuislozen, een veronderstelling die wij ba
seren op enerzijds de literatuur over veldafhankelijkheid en persoonlijk-
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Fig. 2. Hidden Patterns 

52 



heidsvariabelen (cf. Hettema, 1966), anderzijds op een onderzoek bij thuis
lozen over dit thema, uitgevoerd door Levinson (1967). De test bestaat uit 
twee delen, die ieder 10 minuten duren. De score is het aantal goede op
lossingen min het aantal fouten. Onafhankelijk daarvan werd het aantal 
fouten meegeteld, evenals het aantal goede oplossingen. De hidden patterns, 
gebaseerd op hetzelfde principe als de hidden figures, is ak tweede test 
gekozen op grond van het feit, dat deze proef veel gemakkelijker is en meer 
een snelheidstest is. Zij bestaat uit twee delen van ieder 2 minuten (zie 
figuur 2 ). De score is het aantal goede oplossingen verminderd met de foute 
oplossingen. 

Fig. 3. Gestalt Completion 

Voor de faktor speed of closure hebben wij één test gekozen, nl. een versie 
van de 'street gestalt completion'. Deze faktor, die in vele studies steeds 
weer opduikt en in de Groninger Intelligentietest (G.I.T.) zelfs een aparte 
plaats inneemt, heeft in de versie van French c.s. twee delen, die ieder 
3 minuten duren. De proefpersoon moet proberen te ontdekken wat een 
onvolledig getekende figuur voorstelt (zie figuur 3) . De score is het aantal 
goede oplossingen. 

Fig. 4. Nearer Point 
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De faktor length estimation zien wij voorlopig gekorreleerd aan de faktor 
optische illusie. De eerste test die wij hiervoor kozen wordt door French es . 
beschreven als de 'nearer point'. De proefpersoon moet afstanden verge
lijken waartussen zeer kleine verschillen bestaan (zie figuur 4 ) . Het ver
gelijken wordt bemoeilijkt door lijnen en figuren, die dwars door de af
standen heen lopen. Wil de proefpersoon tot een juiste schatting komen, 
dan moet hij 'afzien' van deze misleidende lijntjes en figuurtjes. Deze test 
bestaat uit twee delen, die ieder 2 minuten duren. De score is het aantal 
goede oplossingen min het aantal fouten. Als tweede test hebben wij een 
versie van de bekende Müller-Lyer figuren gekozen. Onze versie bestaat 
uit 10 verschillende Müller-Lyer figuren, die wij at random hebben aan
geboden *. Aan deze test hebben wij géén tijdsduur gebonden. De score is 
het aantal goede oplossingen. Ook hier moet de proefpersoon zich niet laten 
misleiden bij het schatten van afstanden. 

Fig. 5. Identical Pictures 

Voor de faktor perceptual speed hebben wij twee tests gekozen, nl. 
'findings A' en 'identical pictures'. De eerste test bestaat uit een groot aantal 
woorden waarvan de proefpersoon alleen de woorden met een A moet 
doorstrepen. De twee delen van deze test duren 2 minuten. De score is het 
aantal goed doorgestreepte woorden. De identical pictures bestaat uit het 
snel moeten opzoeken van gelijke figuren (zie figuur 5) . De tijdsduur per 
deel is hier 1 J/a minuut. De score is het aantal goede oplossingen min het 
aantal fouten. 

Voor de faktor spatial orientation hebben wij deel V van de 'Guilford-
Zimmerman Aptitude Survey' gekozen (de z.g. schepentest). Hoewel deze 
test vrij moeilijk lijkt voor de te onderzoeken populatie (moeilijker dan bij
voorbeeld de draaikaarten en de kubustest), hebben wij gemeend deze te 
moeten kiezen omdat de proefpersoon zichzelf als referentiepunt in de 
ruimte moet zien. De proefpersoon moet nl. de stand aangeven van een 
schip waar hijzelf op verblijft t.o.v. de horizon (zie figuur 6 ) . De test 
duurt 10 minuten. De score is het aantal goede oplossingen min het aantal 
fouten. Het aantal fouten werd apart meegeteld, evenab het aantal goede 
oplossingen. 

* Op deze plaats danken wij dr. P. J. Hettema, die ons welwillend zijn figuren heeft 
laten gebruiken. Voor een nauwkeurige beschrijving van de afstanden verwijzen wij 
naar zijn dissertatie ( 1966, o.e. p. 40). 
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Fig. 6. Spatial Orientation 

Voor de faktor spatial scanning hebben wij twee tests gekozen, nl. 'maze 
tracing' en 'map planning'. Beide tests hebben betrekking op het vooruit
zien. De eerste test is een versie van de bekende doolhofproeven (zie 
figuur 7) . Beide delen duren 3 minuten. De score is het aantal goed door
lopen doolhoven. Apart is meegeteld het aantal herstellingen in de dool
hoven. De map planning, een versie van een subtest van de 'AAF Printed 
Classification Tests', vereist eveneens het snel kunnen voorzien van routes 
(zie figuur 8) . Beide delen duren ieder 3 minuten. De score is het aantal 
goede oplossingen. 

Voor de faktor ordering hebben wij de subtest 'picture arrangement' van 
de Wechsler-Bellevue I gekozen. De proefpersoon moet hier een aantal 
plaatjes in de juiste volgorde leggen. Gezien de resultaten van het verge-
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Fig. 7. Maze Tracing 
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Fig. 8. Map Planning 

lijkend onderzoek in hoofdstuk I I lijkt het de moeite waard deze test in de 

batterij op te nemen. D e totale d u u r hebben wij gesteld op 6 minuten. De 

score is identiek aan die welke Wechsler voorschrijft. E r werd echter geen 

tijdbonus gegeven. 
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De samenstelling van de proefgroepen 

Een eerste exploratie van onze vraagstellingen noopte ons aan de keuze 
van de proefpersonen enige voorwaarden te verbinden. Gekozen werden 
landelijk geregistreerde thuislozen, die niet jonger waren dan 20 en niet 
ouder dan 60 jaar. Selektie uit de landelijke registratie geeft een zekere 
mate van garantie dat het hier om thuislozen gaat en niet om 'toevallige' 
hulpbehoevenden. De leeftijdsgrenzen zijn hoofdzakelijk gekozen met het 
oog op de te gebruiken tests. De geselekteerde thuislozen mochten bovendien 
niet bekend staan als zwakbegaafd of zwakzinnig (ons bekend via dossier
gegevens), en tevens nimmer zijn opgenomen geweest vanwege duidelijke 
psychische defekten in psychiatrische inrichtingen of andere instellingen. 
Deze laatste voorwaarden bieden ons een zekere mate van garantie dat de 
testgegevens niet beïnvloed worden door dergelijke bijzondere, psychische 
afwijkingen. Bovendien mochten de geselekteerde thuislozen ten tijde van 
het onderzoek niet onder medikamenteuze behandeling van psycho-farma-
ceutische aard staan. 

Gezien de in de Inleiding reeds beschreven fluktuerende aard van de 
thuislozen en de grote diversiteit van origine en samenstelling van de popu
latie, was het niet steeds gemakkelijk aan alle boven genoemde eisen te vol
doen. Wij hebben ons echter zeer strikt aan deze eisen gehouden. Teneinde 
aan een voldoende aantal thuislozen te komen binnen een niet al te lang 
tijdsbestek, werd van verschillende opvangcentra voor thuisloze mannen in 
Nederland medewerking verzocht *. In totaal zijn de gegevens van 53 thuis
lozen voor dit eerste onderzoek voor verdere bewerking gebruikt. 

Gezien de omstandigheid dat Nederlandse normen van elke test ontbreken 
en omdat de voorhanden zijnde Amerikaanse gegevens (Stoker en Kropp, 
1967) zowel onvolledig als om vele redenen niet bruikbaar (vanwege stu-
dentennormen en mogelijke kultuurverschillen) zijn, zijn de tests tevens 
afgenomen aan een kontrolegroep. 

Deze kontrolegroep moest vooreerst voldoen aan dezelfde voorwaarden 
als die van de thuislozen. Bovendien moest zij vergelijkbaar zijn op andere 
punten, zoals beroep, opleiding en sociale status. Teneinde de vergelijk
baarheid zo groot mogelijk te maken werden mannen geselekteerd via de 
beroepskategorieën waarin het merendeel van de thuislozen — en allen uit 

* Wij betuigen onze dank aan de direkteuren en maatschappelijk werkers van de 
volgende tehuizen: het Sociaal Centrum 'De Hülsen' te Nijmegen, het Labre-huis 
te Eindhoven, het tehuis van 'Hulp voor Onbehuisden' te Amsterdam, het maat
schappelijk centrum van het Leger des Heils te Den Haag, 'Het Hoogeland' te 
Beekbergen, de 'Kessler-stichting' te Den Haag. 
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het onderzoek — geklassificeerd konden worden. Gekozen werd voor de 
klassifikatie van het Gewestelijk Arbeidsbureau omdat deze klassifikatie, 
zeker van de ongeschoolde, geoefende en halfgeschoolde beroepen, een uit
voerige differentiatie geeft. In overleg met het G.A.B. te Nijmegen * werden 
120 mannen uit de bevolking geselekteerd die voldeden aan de gestelde 
eisen en wat betreft sociale status (in de zin van beroeps- en werksfeer) 
zoveel mogelijk gelijk waren aan de onderzochte kategorie thuislozen. In 
totaal werden 63 mannen getest, van wie 5 protokollen achteraf niet bruik
baar waren. 

De gemiddelde leeftijd van de onderzochte groep thuislozen is 41,6 met een 
standaarddeviatie van 10,95. Die van de kontrolegroep: 37,7 met een 
standaarddeviatie van 10,4. Het verschil is niet van die aard, dat tot 
verdere matching besloten werd. Bij de toetsing van het verechil per test — 
— als eerste voorlopige bewerking — is gekontroleerd of het leeftijdsverschil 
invloed had op de uitkomsten. Dit bleek nergens het geval te zijn. Zowel 
van de thuislozen als van de kontrolegroep hadden zes personen de lagere 
school niet afgemaakt; van de thuislozen hadden er 23 alleen lager onder
wijs tegen 37 van de kontrolegroep; 24 thuislozen hadden na de lagere 
school nog een of andere, meestal onvoltooide, vorm van voortgezet onder
wijs genoten tegen 13 van de kontrolegroep. Het lijkt er op, dat de onder
zochte thuislozen relatief iets meer onderwijs hebben gehad dan de kontrole
groep. In de beroepsklassifikatie naar het model van het G.A.B, komt dit 
tevens tot uiting: de spreiding is bij de thuislozen iets groter. Dit verschil 
is echter door ons niet als een reëel bezwaar opgevat bij de verdere ver
werking van het materiaal. Uit de korrelaties van zowel de opleiding als 
het beroepsniveau met de gehanteerde tests werd dit gesteund. De gemid
delde korrelatie (product-moment) tussen opleiding en tests bedraagt 0,08, 
en die tussen beroepsniveau en tests 0,05. 

§ 2. De resultaten van het onderzoek 

Hoewel de in het onderzoek gebruikte tests blijkens de handleiding van 
French es . beschouwd kunnen worden als faktortests, en daarom in prin
cipe als afzonderlijke metingen behandeld zouden kunnen worden, leek 
het juister eerst na te gaan hoe deze tests bij de door ons samengestelde 
proefgroepen onderling samenhingen. Het was immers niet te verwachten, 

* Op deze plaats zeggen wij dank aan de direktie en ambtenaren van het Gewestelijk 
Arbeidsbureau te Nijmegen. 
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dat de ingebrachte faktoren ook werkelijk na analyse van het materiaal 
te voorschijn zouden komen. Dit, op grond van zowel het kleine aantal 
gebruikte tests als het kleine aantal proefpersonen. Een andere mogelijkheid 
was, dat de faktorstruktuur van de tests bij de onderzochte groep thuis
lozen anders zou kunnen uitvallen als die bij de kontrolegroep. Bij een 
eerste analyse leek dit ook het geval te zijn. Een faktor-analyse (principale 
komponenten aangevuld met de varimax-rotatie) voor de twee proef groe
pen apart suggereerde vier faktoren, die verschillend van inhoud leken voor 
de twee groepen (zie Bijlage A) . Besloten werd daarom eerst na te gaan 
of het mogelijk is een faktor-struktuur te verkrijgen die gebaseerd was op 
de verwachte faktor-matrix *. Deze verwachte matrix werd samengesteld 
zowel op grond van de handleiding van French es . als op grond van de 
eerst genoemde faktor-analyse. De uitkomsten van deze eerste faktor-analyse 
werden per groep geroteerd naar de verwachte matrix. Zowel ten aanzien 
van de faktor-struktuur van de thuislozen als ten aanzien van die van 
de kontrolegroep bleek de afwijking tot het kriterium, de verwachte matrix, 
te groot. De totale stress — hier te omschrijven als de som van de 'residuals' 
in het kwadraat; 0% stress betekent dan, dat er een perfekte monotone 
relatie bestaat — bedroeg resp. 37% en 3 5 % . Ook rotatie van de faktor-
matrix van de thuislozen naar die van de kontrolegroep leverde velschillen 
op: totale stress 26%. In eerste instantie leek het verschil in faktor-struk-
turen tussen thuislozen en kontrolegroep van psychologische betekenis. Het 
is echter niet zinvol een dergelijk verschil als basis te nemen voor verdere 
analyse, en wel om de volgende reden. De verschillen in faktorstruktuur en 
daarmee samenhangende korrelaties van de gehanteerde tests tussen thuis
lozen en kontrolegroep kunnen op toeval berusten. Het is voorts thans nog 
niet mogelijk deze verschillen in korrelaties tussen thuislozen en kontrole
groep te verklaren wegens gebrek aan theorievorming en andere gegevens 
betreffende het (test)gedrag van thuislozen. Het leek ons daarom juister 
een ander procedure te volgen waarbij de thuislozen en kontrolegroep 
rechtstreeks met elkaar vergeleken werden **. 

Er werd van de veronderstelling uitgegaan, dat de korrelaties tussen 
dezelfde tests dezelfde waarden zullen hebben voor de beide groepen. Het 
gaat er nu om die test(s) te verwijderen waarvoor deze uitspraak niet waar 
zou kunnen zijn. Een statistisch kriterium — nl. het kiezen van een geschikt 

* Hier betuigen wij onze dank voor de adviezen van de afdeling Mathematische 
Psychologie van het Psychologisch Laboratorium te Nijmegen. 
** Op deze plaats betuigen wij onze dank aan het Instituut voor Wiskundige Dienst
verlening (I.W.D.) van de Universiteit te Nijmegen. Met name willen wij noemen 
drs. M. A. van 't Hof, die ons bij vele statistische problemen van advies heeft gediend. 
Ook het Rekencentrum betuigen wij onze dank voor de bewerking van de gegevens. 
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signifikantie-niveau — voor het uitschakelen van variabelen is a priori niet 
te vinden, omdat de beide soorten fouten, die bij iedere toets behoren, een 
risiko inhouden. Het ten onrechte ongelijk verklaren van twee korrelaties 
leidt tot het verwijderen van te veel variabelen, terwijl het ten onrechte 
gelijk verklaren van twee korrelaties leidt tot het nivelleren van mogelijk 
interessante verschillen. Daarom kon slechts globaal gekeken worden (zie 
Bijlage B) of met het verwijderen van een klein aantal variabelen de over
gebleven korrelatie-matrices elkaar redelijk dekten. Besloten werd twee 
tests uit te sluiten, nl. 'picture arrangement' en 'gestalt completion'. 

De jaktor-analyse van de tests 

Op basis van de overgebleven testvariabelen werd een faktor-analyse uit
gevoerd (principale komponenten met aanvullende varimax-rotatie) op de 
hele onderzochte populatie. Dit was nu mogelijk, omdat de grootste ver
schillen tussen beide onderzoeksgroepen waren geëlimineerd. Naast de over
gebleven negen tests werden nog drie testvariabelen toegevoegd. De eerste 
was het aantal herstellingen in de 'maze tracing'; de tweede het aantal 
goede oplossingen van de 'space-test' ; de derde het aantal goede oplossingen 
van de 'hidden figures'. De ongeroteerde matrix evenals de korrelatie-matrix 
zijn in de bijlagen С en D opgenomen. 

Drie faktoren werden geëxtraheerd, die na varimax-rotatie de volgende 
ladingen te zien gaven. 

Tabel VIII 

Faktorladingen van 12 testvariabelen 

Testvariabelen II III 

Finding A's 
Müller-Lyer 
Hidden patterns 
Space (goed) 
Space (goed minus fout) 
Identical pictures 
Maze tracing 
Maze tracing (heistellingen) 
Hidden figures (goed) 
Hidden figures (goed minus fout) 
Nearer point 
Map planning 
Van an tie 

.67 

.22 

.5/ 

.50 

.11 

.84 

.83 

.17 

.39 
-.03 
.47 
.77 
34% 

.01 
—.15 
—.56 
—.28 
—.77 
—.10 
—.16 

.11 

.13 
—.82 
—.48 
—.17 
12% 

—.22 
—.21 
—.03 
—.42 
—.11 
—.00 

.11 

.81 
—.59 

.00 
—.04 
—.20 
10% 

In tabel VIII zijn ladingen van .40 en hoger kureief gedrukt. 
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De eerste faktor kan worden omschreven als 'perceptual speed of visual 

scanning'. Het gaat hier om het vermogen snel vooruit te kunnen zien bij 

betrekkelijk eenvoudige opgaven (maze tracing, identical pictures, map 

planning, finding A's) met daarnaast de snelheid waarmee de proefpersoon 

meer komplexe opdrachten vervult (space-goed, hidden patterns en 

nearer point). Deze faktor vertoont veel overeenkomst met de bevindingen 

van andere onderzoekingen betreffende de faktor 'perceptual speed'. Een 

verschil is misschien wel, dat in ons materiaal het vooruit zien ( 'perceptual 

foresight' ) meer op de voorgrond treedt. Wil de proefpersoon een hoge score 

op deze tests halen, dan dient hij uit een aantal mogelijkheden snel de juiste 

te kiezen. Tijd om deze mogelijkheden via redeneren of vergelijken tegen 

elkaar af te wegen ontbreekt hem, vanwege het snelheidskarakter dat deze 

tests kenmerkt en vanwege de sterk visuele benadering van deze tests. 

De tweede faktor kan worden omschreven als 'flexibility of visual closure'. 

Het gaat hier om het vermogen af te zien van omringende stimuli en om de 

'juiste koers' te houden. De tests op deze faktor zijn veel komplexer van aard 

en vergen naast genoemde aktiviteit ook meer kritische zin bij het afwegen 

van de mogelijke antwoorden. Deze faktor vertoont eveneens veel overeen

komst met soortgelijke faktoren uit andere onderzoekingen. 

De derde faktor kan worden omschreven als 'accuracy of visual percep

tion'. Het gaat hier om de instelling van de proefpersoon de opdracht fout

loos te willen maken. 

De toetsing van de vraagstellingen 

Teneinde na te gaan of de onderzochte groep thuislozen verschillen vertoont 

met de kontrolegroep werden een aantal vraagstellingen getoetst. 

1. Wij veronderstelden, dat thuislozen gemiddeld een lagere faktorscore 

op de eerste faktor halen dan de kontrolegroep. Na berekening van de 

scores volgens de methode die Harman (1965, p. 344) beschrijft, wer

den de volgende resultaten verkregen. Het gemiddelde voor de thuis

lozen bedroeg —0,15 met een standaarddeviatie van 1,06, dat van de 

kontrolegroep resp. 0,14 en 0,91. 

Het verschil is bijna signifikant: t = —1,51 (.05 > ρ > .10). 

2. Wij veronderstelden, dat thuislozen op de tweede faktor een gemiddeld 

hogere score zouden behalen dan de kontrolegroep gezien de negatieve 

ladingen. Via dezelfde procedure verkregen wij voor de thuislozen een 

gemiddelde van 0,08 met een standaarddeviatie van 1,05, voor de kon

trolegroep resp. —0,07 en 0,93. 

Het verschil blijkt niet signifikant te zijn: t = 0,79 (p > .10). 

3. Wij veronderstelden, dat thuislozen op de derde faktor een gemiddeld 
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lagere score zouden behalen dan de kontrolegroep. Het gemiddelde van 
de scores voor de thuislozen bedroeg —0,03 met een standaarddeviatie 
van 1,07, voor de kontrolegroep resp. 0,03 en 0,93. 
Het verschil is niet signifikant: t = —0,30 (p > .10). 

Uit bovenstaande resultaten is niet aan te nemen dat er essentiële verschillen 
bestaan in perceptiefaktoren tussen de onderzochte groepen. Het is echter 
wel mogelijk dat er detailverschillen kunnen worden aangetoond. 

Teneinde dit laatste na te gaan, werden van iedere faktor die twee tests 
afzonderlijk vergeleken, die de hoogste lading op de betreffende faktor 
hadden en géén of een te verwaarlozen lading op de andere faktoren. 
4. Wij veronderstelden, dat thuislozen een gemiddeld lagere score behalen 

op de 'maze tracing' dan de kontrolegroep. Het gemiddelde van de 
thuislozen bedroeg 11,21 met een standaarddeviatie van 5,62, voor de 
kontrolegroep was dit resp. 14,12 en 5,76. 
Het verschil blijkt signifikant te zijn: t = 2,73 (p < .005). 

5. Wij veronderstelden, dat thuislozen een gemiddeld lagere score behalen 
op de 'identical pictures' dan de kontrolegroep. Het gemiddelde van de 
thuislozen bedroeg 54,37 met een standaarddeviatie van 16,67, voor de 
kontrolegroep resp. 53,54 en 14,83. 
Het verschil blijkt niet signifikant te zijn: t = 0,29 (p > .10). 

6. Wij veronderstelden, dat thuislozen een gemiddeld lagere score behalen 
op de 'hidden figures' (goed minus fout). Dit mede vanwege de ver
onderstelling dat thuislozen meer veldafhankelijk zouden zijn dan niet-
thuislozen (Levinson, 1967). De gemiddelde score voor de thuislozen 
bedroeg 23,26 met een standaarddeviatie van 8,76, voor de kontrole
groep resp. 24,33 en 8,25. 

Dit verschil blijkt niet signifikant te zijn: t = —0,67 )p > .10). 
7. Wij veronderstelden, dat thuislozen een gemiddeld lagere score behalen 

op 'space' (goed minus fout). De gemiddelde score voor de thuislozen 
bedroeg 32,04 met een standaarddeviatie van 16,69, voor de kontrole
groep resp. 33,43 en 13,63. 
Dit verschil blijkt niet signifikant te zijn: t = —0,49 (p > .10). 

8. Wij veronderstelden, dat thuislozen een gemiddeld lagere score behalen 
op 'maze tracing - herstellingen'. Het gemiddelde van de thuislozen 
bedroeg 2,68 met een standaarddeviatie van 3,08, voor de kontrole
groep resp. 2,91 en 2,37. 
Het verechil is niet signifikant: t = 0,46 (p > .10). 

9. Eén test blijkt na de geroteerde faktor-analyse op géén der faktoren dui
delijk te laden, nl. de Müller-Lyer. Deze test hebben wij nog eens af
zonderlijk vergeleken. Het gemiddelde voor de thuislozen bedroeg 5,30 
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met een standaarddeviatie van 1,39, voor de kontrolegroep resp. 5,53 

en 0,96. 

Het verschil is echter niet signifikant: t = 1,04 (p > .10). 

10. Tenslotte hebben wij nagegaan of er nog verschillen in testresultaten 

bestaan tussen thuislozen en kontrolegroep ten aanzien van de twee niet 

in de faktor-analyse opgenomen tests: de 'gestalt completion' en de 

'picture arrangement'. Ten aanzien van beide tests veronderstelden wij, 

dat thuislozen gemiddeld lager zouden scoren. Beide veronderstellingen 

blijken niet signifikant aantoonbaar te zijn. De t voor het verschil in 

gemiddelde van de gestalt completion bedroeg: 1,02 (p > .10). De 

kontrolegroep was hier gemiddeld zelfs iets slechter. De t voor het ver

schil in gemiddelde van de picture arrangement bedroeg in ons onder

zoek: —0,57 (p > .10). De bevinding uit de analyse in het eerste 

hoofdstuk dat thuislozen waarschijnlijk slechter scoren op deze Wechs-

ler-subtest konden wij hier niet bevestigen. Overigens moet worden op

gemerkt, dat rechtstreekse vergelijking geen konklusies mogelijk maakt. 

Uit de eerste faktor-analyse bleek dat bij de thuislozen deze beide tests 

laden op de 'perceptual speed'-faktor; bij de kontrolegroep op de 'flexi

bility of closure'-faktor. Aan deze bevinding zouden wij een, voorlopig 

zeer spekulatieve, verklaring willen verbinden. Het lijkt er namelijk op, 

dat thuislozen deze komplexe tests langs dezelfde weg benaderen als de 

simpele tests van de 'perceptual speed', terwijl dit bij de kontrolegroep 

niet het geval is. Het is daarom mogelijk dat het eerder gekonstateerde 

verschil in faktor-struktuur, hoewel geen basis voor onze verdere analyse, 

toch niet zonder betekenis is. 

Een andere vraag die wij nader wilden onderzoeken, was een mogelijk ver

schil in test-stabiliteit tussen thuislozen en niet-thuislozen. Een aantal van de 

door ons gehanteerde tests bestaat uit twee delen. Het is te verwachten dat 

bij een aantal van deze tests de scores op het tweede deel hoger zullen zijn 

dan die op het eerste gedeelte behaald. Bij de thuislozen blijkt dit leereffekt 

het grootst te zijn bij de tests maze tracing, nearer point en gestalt comple

tion; bij de kontrolegroep op de tests finding A's, mazetracing en gestalt 

completion. Ten aanzien van het verschil in test-stabiliteit tussen thuislozen 

en kontrolegroep zegt het bovenstaande nog niet veel. Vandaar dat wij liever 

per test het verschil tussen thuislozen en kontrolegroep ten aanzien van de 

verschillen, ongeacht de richting, tussen de testdelen hebben vergeleken. Bij 

toetsing m.b.v. Wilcoxon voor twee steekproeven op de verschillen tussen 

testdelen, blijken de proefpersonen uit de kontrolegroep op twee tests grotere 

verschillen te vertonen dan de thuislozen, nl. op finding A's (u = 2,01; 

ρ < 0,05) en identical pictures (u = 2,75; ρ < 0,05). Overigens blijkt dat 

de kontrolegroep op deze twee tests vaker beter scoorde op het tweede deel 

dan op het eerste deel in vergelijking met de thuislozen. De onderzochte 
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groep thuislozen lijkt dus wel stabieler te zijn, maar of dit in dit geval ook 
gunstiger te noemen is, valt o.i. te betwijfelen : deze stabiliteit lijkt meer op 
starheid. 

Uit de resultaten van dit onderzoek kunnen wij vaststellen, dat de verschil
len in perceptie, zoals deze gemeten zijn m.b.v. de gebruikte tests, tussen 
de onderzochte groep thuislozen en de kontrolegroep klein zijn. Dit is tegen 
onze verwachting in. De meeste veronderstellingen zijn niet bevestigd. Dit 
impliceert, dat hun wijze van waarnemen, gemeten met de beschreven 
tests, nauwelijks verschilt van die van een vergelijkbare groep niet-thuis-
lozen. Zouden wij een andere kontrolegroep hebben genomen, bijvoorbeeld 
volledig geschoolde arbeiders, middenkader van bedrijven of studenten, dan 
waren grotere verschillen denkbaar geweest. Het zou o.i. echter in dit onder
zoek niet juist zijn geweest psychologische verschillen te willen aantonen 
tussen kategorieën proefpersonen die wat betreft sociaal milieu en pereoon-
lijke historie ver uit elkaar liggen. Eventuele verschillen zijn dan niet te 
interpreteren als verschillen in perceptuele adaptatie in psychologische zin. 
Zij zouden dan nog geen verklaring kunnen geven voor het gedrag van 
thuislozen. 

Het enige duidelijke verschil — en o.i. een belangrijk verschil — blijkt 
de signifikant lagere score te zijn van thuislozen op de 'maze tracing'-test. 
Gezien de aanwijzing die wij hierin menen te kunnen vinden voor verder 
onderzoek naar het vooruitzien van thuislozen, hebben wij dit verschil nog
maals getoetst met konstant houden van het leeftijdsverschil tussen thuis
lozen en kontrolegroep. Dit, omdat deze test enigermate blijkt te korreleren 
met de leeftijd (.31). Na deze korrektie blijkt het verschil in testprestatie 
tussen thuislozen en kontrolegroep evenwel signifikant te blijven: t = 
—2.11 (p < .025). Onzes inziens gaat het hier derhalve om een klein, doch 
essentieel verschil. 

Een resultaat dat ook te denken geeft, is dat thuislozen niet veldafhanke
lijker — voorzover gemeten met de 'hidden figures' — zijn dan niet-thuis-
lozen ; in ons onderzoek is daar althans geen aanwijzing voor gevonden. 

Tenslotte is er wel enige grond om te veronderstellen, dat thuislozen 
minder flexibel zijn in hun leergedrag. Hoewel dit facet nauwelijks door 
ons is geëxploreerd, lijkt uit de vergelijkingen tussen de testdelen een derge
lijke veronderstelling gewettigd. Het is niet mogelijk nu reeds te zeggen, in 
hoeverre deze uitkomst te maken heeft met de reeds door anderen beschre
ven passiviteit van thuislozen; passiviteit in deze zin, dat bij uitdaging on
voldoende motivatie aanwezig is voorafgaande prestaties te verbeteren. 
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De samenhang tussen de voornaamste testfaktoren 
en enkele zwerfgegevens 

Een aantal van de zwerfgegevens, die wij in hoofdstuk II hebben geanaly
seerd teneinde wat meer te weten te komen over het leefpatroon van thuis
lozen, hebben wij voorts gerelateerd aan de voornaamste testfaktoren. In 
tabel IX geven wij de resultaten van de korrelaties tussen beide kategorieën 
variabelen. 
Alle gevonden korrelaties zijn betrekkelijk laag. Dit is te verwachten, omdat 
beide typen variabelen nogal uiteenlopende en komplexe gegevenheden 
zijn. Opvallend is dat de duidelijkste verbanden bestaan tussen enkele test
gegevens en de gegevens over de verblijfsduur. 

De eerste faktor — door ons aangeduid met 'perceptual speed of visual 
scanning' — blijkt vooral iets te maken te hebben met de lengte van de 
verblijfsduur, de toeneming van deze lengte gedurende de zwerfperiode 
en de regelmaat van het zwerven. Hoe korter de totale verblijfsduur in de 
tehuizen, en nog meer m.b.t. de verblijfplaats van de laatste 1 yá jaar, hoe 
hoger de scores zijn op de eerste faktor. Hoe sterker de toeneming van de 
verblijfsduur, hoe slechter de scores. De verklaring die wij hiervan willen 
geven luidt: thuislozen die slechter in staat zijn snel vooruit te kunnen zien, 
zijn daarom meer aangewezen op de tehuizen en zullen in de toekomst 
wellicht ook meer zijn aangewezen op de opvangcentra. Indien dit zo is, 
betekent het minder goed vooruit kunnen zien inderdaad een handikap, 
vooral indien men bedenkt, dat de onderzochte thuislozen juist op deze 
faktor slechtere resultaten behaalden dan de kontrolegroep. 

Naast het meer aangewezen zijn op de tehuizen blijkt ook de regelmaat 
van het zwerven samen te hangen met de eerste faktor, een verband dat ook 
m.b.t. de 'maze tracing' en 'identical pictures' afzonderlijk nog eens naar 
voren komt: hoe regelmatiger het zwerven, hoe betere testresultaten. Deze 
regelmaat betekent iets anders dan langdurige verblijven in de tehuizen. 
Vele thuislozen die frekwent zwerven, zwerven regelmatiger. Deze samen
hang kan betekenen dat de frekwente zwervers (nog) over meer mogelijk
heden beschikken, voorzover met de eerste faktor gemeten. Het kan ook 
betekenen, dat de frekwente zwervers het anticiperen t.a.v. simpele gegeven
heden meer hanteren als adaptatiestijl. 

De tweede faktor — door ons aangeduid met 'flexibility of visual closure' 
— blijkt meer te maken te hebben met de verhouding van de verblijfsduur 
in passantenverblijven op de totale verblijfsduur. Hoe meer de duur bepaald 
wordt door verblijven in passantencentra, hoe hoger de scores op de tweede 
faktor, d.w.z. hoe slechter de testprestaties, getuige ook de negatieve korre
laties met 'hidden figures' en 'space'. Deze samenhang roert een ander 
aspect aan: het minder verblijven in de internaten, hetgeen vaak ook 
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Tabel IX 

KoTTelaiies {Spearman тг) tussen de voornaamste testfaktoren en enkele zwerfgegevens 

Iden
tical Maze-

Faktor Maze- pic- Faktor Hidden Faktor tracing 
Ν I tracing tures II figures Space III heist 

Zwerfduur 
Totale zwerffrekwentie 
Zwerffrekwentie 'бУ/'бв 
Verloop zwerffrekwentie 
Totale verblijfsduur 
Verblijfsduur '67Гт 
Verloop verblijfsduur 
% verblijfsduur passanten
verblijven op totale duur 
% verblijfsduur passanten
verblijven op duur '67/'68 
Onregelmatigheidsindex 

51 
51 
51 
33 
51 
51 
33 

51 

51 
33 

—.12 
—.05 

.02 
—.12 
— . 2 6 " 
—.31* 
—.32** 

.15 

.13 
—.43* 

—.13 
—.01 

.10 

.00 
—.22 
—.22 
—.14 

.15 

.20 
—.30** 

—.04 
.01 

—.01 
—.15 
—.15 
—.21 
—.28** 

.18 

.16 
—.29** 

.12 
—.10 

.14 
—.02 

.10 
—.20 
—.39* 

.35* 

.26** 
—.10 

.09 

.18 
—.00 

.07 

.27** 

.21 

.45* 

—.11 

—.11 
.31** 

—.12 
—.17 
—.24** 
—.04 

.01 

.06 

.30** 

—.36* 

—.26** 
.04 

.08 

.01 
—.01 
—.19 

.10 
—.08 
—.24 

.06 

—.07 
—.07 

.17 

.10 

.03 
—.25 

.15 
—.07 
—.28** 

.03 

- . 0 4 
—.26 

* signifikant op 5% 
** signifikant op 10% 



betekent een kortere verblijfsduur in totaal, betekent geenszins betere moge
lijkheden op alle terreinen. Het vermogen af te zien van omringende stimuli, 
het onderscheiden van centrale en perifere stimuli, schijnt een medebepa
lende faktor te zijn ten aanzien van het zwerfpatroon. Interpreteert men de 
tweede faktor als 'veldafhankelijkheid', dan lijkt het er op, dat de 'passan
ten-thuislozen' afhankelijker zijn dan de 'internaten-thuislozen'. Als moge
lijke verklaring zou men kunnen stellen, dat deze thuislozen zó veldafhanke
lijk zijn, dat langer verblijf ergens voor hen niet uit te houden is. Wellicht 
dat deze mensen ergens korter moeten verblijven om redelijk aangepast te 
blijven. De positieve korrelatie tussen de voornaamste tests van factor II en 
de toeneming van de verblijfsduur wijst hier ook al op. Het kan ook be
tekenen dat de thuislozen, die meer gebruik maken van passantenverblijven, 
een andere adaptatiestijl hanteren. 

De derde faktor — door ons aangeduid met 'accuracy of visual percep
tion' — blijkt nauwelijks te correleren met de zwerfgegevens. Een zwak 
verband zien wij alleen tussen het verloop van de verblijfsduur en het aantal 
herstellingen op de 'maze tracing'. 

Konkluderend kunnen wij zeggen, dat, hoewel de korrelaties laag zijn, de 
eerste twee testfaktoren samenhangen met bepaalde zwerfgegevens, zodanig 
dat het vermoeden bestaat, dat wij te maken hebben met verschillende typen 
adaptatie van de onderzochte groep. 

In hoofdstuk V beschrijven wij een onderzoek over de mate van sociale 
angsten. Uit de resultaten blijkt, dat thuislozen angstiger zijn dan niet-
thuislozen. Deze bevinding en de veronderstelling dat resultaten op tests 
zoals 'maze tracing' beïnvloed kunnen worden door gespannenheid of 
angsten (Kakbeek, 1967), deed ons besluiten tevens de korrelatie te be
rekenen tussen de eerste faktor, de test maze tracing en identical pictures 
enerzijds en de 5 angstscores (zie Hoofdstuk V) anderzijds. De resultaten 
zijn de volgende. 

Tabel X 

Korrelaties (Spearman Tt) tussen drie testfaktoren en 5 angstseores (N = 10) 

Totale angstscore 
Ie faktor angst 
2e faktor angst 
3e faktor angst 
4e faktor angst 
** i=signifikant op 10%. 

faktor I 

—.36 
—.29 

.28 
—.31 
—.50 

maze tracing 

—.17 
—.14 

.49 
—.01 
—.56** 

identical pictures 

—.41 
—.33 

.25 
—.30 
—.47 
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De resultaten laten zien dat er een zwak verband bestaat tussen maze-
tracing en de 4e factor van de angstschaal. Deze factor wordt in hoofd
stuk V omschreven als 'angst voor eigen inferioriteit'. 

Gezien deze enige lage korrelatie alsmede het ontbreken van elk verband 
met de totaal-score op de sociale angstschaal, menen wij te mogen konklu-
deren, dat het verschil in testscores op de maze tracing tussen thuislozen en 
niet-thuislozen niet terug te brengen is op bij thuislozen meer voorkomende 
sociale angsten. 
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V. DE S O C I A L E P E R C E P T I E V A N T H U I S L O Z E N 

§ 1. De beleving van sociale angsten 

Uit observatiegcgevens en testgegevens, akook uit opmerkingen in de onder
zoekingen van Vexliard en Levinson lijkt het zeer waarschijnlijk, dat thuis
lozen door het falen in hun externe adaptatie niet vrij zijn van angsten. 
Wij gebruiken hier liever de term 'angsten' dan 'angst', omdat in de psycho
logische en psychiatrische literatuur een grote verscheidenheid van soorten 
angst onderscheiden wordt. Beperken wij ons tot de psychologische litera
tuur over de angsten, dan blijkt dat bij de operationalisering van angsten 
een onderscheid kan worden gemaakt tussen opvattingen en methoden die 
de angsten koppelen aan persoonlijkheidskenmerken, zoals enkele schalen 
op grond van items uit de MMPI (Winne 1951, Welsh 1952), de MAS 
van Taylor (1953) en de IPAT-anxiety-schaal van Cattell (1964), en 
methoden die de symptomen meer op situaties betrekken, zoals de schalen 
van de Tavistock Clinic en die van Beck c.s. (1961). Het nadeel van het 
eerste type methoden is, dat lang niet altijd de angsten zelf in kaart worden 
gebracht maar meer de angstgevoeligheid ( in dit verband valt de ABV ook 
onder dit type schalen). Het nadeel van het tweede type methoden is, dat 
veelal een hoeveelheid symptomen wordt verzameld die kan leiden 
tot de vaststelling van een diagnose en zo het gedrag van de onderzochte 
koppelt aan bestaande ziekte-indelingen of syndromen. Gezien de vraag 
die wij ons gesteld hebben met betrekking tot een exploratie van angsten 
van thuislozen, hebben wij gekozen voor het tweede type methoden. Wij 
waren meer geïnteresseerd in de aktuele toestand van de onderzochte thuis
lozen dan in een exploratie van hun angstgevoeligheid. Een onderzoek naar 
sociale angsten (angstreakties in sociale situaties) leek ons in dit verband 
het meest relevant. 

Zijn thuislozen in sociale situaties angstiger dan niet-thuislozen? Uit
gaande van de veronderstelling dat een zeker gemis aan sociale vaardig
heden bij thuislozen geen zeldzaamheid is, en uitgaande van de bevindingen 
van het in hoofdstuk IV beschreven onderzoek, waaruit bleek dat anti-
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cipatie voor thuislozen moeilijkheden oplevert, is de hypothese gewettigd, 
dat thuislozen meer of vaker reakties van angst in sociale situaties vertonen 
dan niet-thuislozen. Het is bovendien mogelijk dat thuislozen in andere 
situaties angstreakties vertonen dan niet-thuislozen. Het is bijvoorbeeld niet 
ondenkbaar dat thuislozen onzeker zijn in dagelijkse situaties, zoals het zich 
begeven in drukke winkelstraten, terwijl zij niet bang zijn op eenzame 
plaatsen, bv. 's nachts wanneer zij op zoek zijn naar onderdak. 

Teneinde enig zicht te krijgen op dergelijke reakties hebben wij gebruik 
gemaakt van een vragenlijst zoals die is ontworpen door Dixon, De Mon-
chaux en Sandler (1957). Deze vragenlijst bestaat uit 26 korte vragen en 
meet vijf faktoren, die men als volgt kan omschrijven (Kielholz, 1967) : een 
algemene faktor sociale angst (de angst een rol in niet-specifieke situaties 
niet te kunnen vervullen), een faktor die met de term 'schuchterheid' kan 
worden aangeduid (bewuste angst in minder gewone situaties), een faktor 
die men kan omschrijven als de angst de lichaamskontrole te verliezen, een 
faktor die wordt omschreven als de angst zich bloot te geven, en tenslotte 
een faktor die genoemd wordt de angst voor eigen inferioriteit. Deze laatste 
faktor onderscheidt zich van de tweede hierin, dat de tweede meer de 
spanning weergeeft, terwijl de laatste meer betrekking heeft op angst voor 
kritiek van derden. Met behulp van deze, betrekkelijk eenvoudige, schaal 
(zie bijlage E) hoopten wij meer inzicht te verkrijgen in de verschillen in 
sociale angsten tussen thuislozen en niet-thuislozen. 

Wij hadden een aantal verwachtingen omtrent de uitkomsten van dit 
deel van ons onderzoek. Deze verwachtingen kunnen als volgt geformuleerd 
worden : 
1. Thuislozen hebben een signifikant hogere angstscore dan niet-thuislozen. 
2. Thuislozen hebben een signifikant hogere score op de tweede faktor 

('schuchterheid') dan niet-thuislozen. 
3. Thuislozen hebben dezelfde score als niet-thuislozen op de derde faktor 

( 'lichaamskontrole' ). 
4. Thuislozen hebben een signifikant hogere score op de vierde faktor 

('zich bloot geven') dan niet-thuislozen. 
5. Thuislozen hebben een signifikant hogere score op de vijfde faktor 

('eigen inferioriteit') dan niet-thuislozen. 
Wij veronderstelden derhalve dat thuislozen in het algemeen meer of vaker 
angsten kennen dan niet-thuislozen, angsten die voornamelijk teweeg wor
den gebracht door situaties die doorzichtigheid vereisen. Thuislozen hebben 
meer angsten dan anderen in situaties waarin iets van hen wordt verwacht 
zonder dat dit door die anderen nader geëxpliciteerd wordt. Een dergelijke 
situatie is voor thuislozen minder doorzichtig en vereist meer eigen initiatief. 

Aan 37 thuislozen en aan 58 niet-thuislozen is de vragenlijst voorgelegd. 
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Bij de selektie van deze twee groepen zijn dezelfde kriteria gehanteerd als 
die bij het eerste onderzoek (zie Hoofdstuk IV) . Ook ten aanzien van het 
kriterium medikatie werden geen uitzonderingen gemaakt. 

De verschillen tussen thuislozen en kontrolegroep 

Alvorens tot toetsing over te gaan van de boven geformuleerde vragen, 
gaan wij eerst na of de vragenlijst voldoende overeenkomst vertoont met de 
door Dixon c.s. gevonden faktoren. Daartoe zijn alle faktoren geïnterkorre-
leerd, hetgeen de volgende resultaten oplevert. 

Tabel XI 

Interkorrelaties (r,) van de vijf sociale angst-faktoren (N = 95) 

Totaal-score score I II III Г 

Totaal-score 
Score I 
Score I I 
Score I I I 
Score IV 

De korrelatietabel Iaat zien, dat alle faktoren hoog korreleren met de totaal
score. In feite gaat het om één algemene faktor met daarnaast vier te onder
scheiden aspekten, die onderling lager korreleren dan met de totaal-score. 
Dit gegeven vinden wij voldoende om de eerder onderscheiden faktoren 
te handhaven met de restriktie dat het niet om onafhankelijke faktoren gaat. 

Toetsing van de vijf bovengenoemde vraagstellingen door middel van 
de Wilcoxon voor twee steekproeven levert het volgende resultaat op. 

Ten aanzien van de faktor 'angst voor verlies van lichaamskontrole' 
vinden wij géén verschil tussen thuislozen en niet-thuislozen: het gemiddelde 
bedraagt resp. 1,4 en 1,3 met standaarddeviaties van 1,04 en 1,05 ( T = 
0,23; N.S.). Deze bevinding is volgens verwachting. 

De eerste veronderstelling, dat thuislozen een signifikant hogere angst
score op de gehele lijst hebben, kan worden bevestigd: het gemiddelde be
draagt resp. 11,8 en 9,9 met standaarddeviaties van 4,78 en 4,65 ( Τ = 1,75 ; 
p < 0,05). 

Ook op de eerste faktor ('schuchterheid') hebben thuislozen gemiddeld 
een hogere angstscore: het gemiddelde bedraagt resp. 3,3 en 2,5 met 
standaarddeviaties van 1,66 en 1,83 ( T = 1,94; ρ < 0,05). 

Ten aanzien van de derde faktor ('angst zich bloot te geven') vinden wij 

— 
.82 
39 
.67 
.63 

.82 
— 
.30 
.44 
.41 

.59 

.30 
— 
.29 
.22 

.67 

.44 

.29 
— 
.31 

.63 

.41 

.22 

.31 
— 

71 



ook een signifikant verschil in de voorspelde richting: het gemiddelde be

draagt hier resp. 3,7 en 3,0 met standaarddeviaties van 1,39 en 1,27 ( T = 

2,35; ρ < 0,01). 

De laatste veronderstelling ten aanzien van de angst voor eigen inferiori

teit wordt eveneens bevestigd: het gemiddelde bedraagt voor thuislozen 

1,4, voor niet-thuislozen 1,0 met standaarddeviaties van 1,17 en 1,08 

( T = 1,99; ρ < 0,05). 

Op grond van bovenstaande gegevens mogen wij konkluderen, dat alle 

veronderstellingen zijn bevestigd. De verschillen kunnen niet groot worden 

genoemd, doch wijzen allen in dezelfde richting: thuislozen voelen zich in 

een aantal situaties minder op hun gemak dan niet-thuislozen. Bij de be

tekenis van deze konklusie moet men bedenken, dat het hier om thuislozen 

gaat, die nimmer met een psychiater in aanraking zijn geweest en van wie 

bekend is uit dossiergegevens, dat zij niet neurotisch labiel of anderszins 

gestoord genoemd zouden kunnen worden. 

De samenhang tussen de beleving van sociale angsten 

en enkele zwerf gegevens 

Wij hebben enkele zwerfgegevens van de thuislozen uit hoofdstuk III 

gekorreleerd met de vijf faktoren van de sociale angstschaal. 

De enige korrelatie van betekenis vonden wij tussen de leeftijd waarop 

men begint te zwerven en de faktor angst 'zich bloot te geven' (r, = .35 

bij N : = 34) : thuislozen die op hogere leeftijd gaan zwerven hebben meer 

angst zich bloot te geven. 

Hoewel wij slechts van een klein aantal thuislozen in staat waren de 

verblijfsduur in de tehuizen te korreleren met de sociale angstschaal 

(N = 10), blijkt uit de uitkomsten, dat hoe langer iemand in de tehuizen 

heeft verbleven, hoe meer angst hij heeft voor eigen inferioriteit en schuch

terheid (r e resp. .73 en .65). Hierbij moet de opmerking geplaatst worden, 

dat niet zonder meer uit te maken is wat oorzaak en gevolg is. Voorlopig 

achten wij het niet onmogelijk, dat een langer verblijf in de tehuizen kan 

betekenen dat men zich buiten de tehuizen minder op zijn gemak gaat 

voelen. 

De samenhang tussen de beleving van sociale angsten en enkele 

achtergrondgegevens 

Een aspekt waaraan wij niet voorbij willen gaan, is de mogelijke relatie 

tussen sociale angsten en enkele achtergrondgegevens van de onderzochte 

kategorie thuislozen. Het is immers niet ondenkbaar dat een aantal van 
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dergelijke achtergrondgegevens een aanvullende verklaring kunnen bieden 
waarom thuislozen angstiger zijn dan niet-thuislozen. 

Als mogelijke verklaringsgegevens kozen wij de volgende: 
( 1 ) de door het betreffende tehuis opgegeven direkte aanleiding tot thuis
loos worden van de onderzochte thuisloze; (2) de manier waarop de 
onderzochte thuisloze in het betreffende tehuis is opgenomen; (3) het 
aantal justitiële veroordelingen dat de onderzochte thuisloze op dat moment 
had; (4) het meest frekwente delikt van de onderzochte thuisloze; (5) de 
mate van kompleetheid van het ouderlijk gezin waaruit de onderzochte 
thuisloze afkomstig is tot zijn 21e jaar; (6) de sociaal-ekonomische situatie 
van het ouderlijk gezin van de onderzochte thuisloze tot zijn 21e jaar; 
(7) de opvoedingssfeer van het ouderlijk gezin van de onderzochte thuis
loze tot zijn 21e jaar; (8) verblijfsduur vóór het 21e jaar van 6 maanden 
of meer buiten het ouderlijk gezin van de onderzochte thuisloze; (9) het 
aantal werk- en beroepswisselingen van de onderzochte thuisloze tot aan 
het thuisloos worden; (10) het aantal werk- en beroepswisselingen van de 
onderzochte thuisloze tijdens zijn thuislozenperiode. Vanzelfsprekend zou
den nog een aantal andere gegevens geselekteerd kunnen worden. Zo is er 
oorspronkelijk ook gedacht aan beoordelingen door maatschappelijk wer
kers van de hun bekende thuislozen. Gezien het feit echter dat de onder
zochte groep thuislozen uit verschillende tehuizen afkomstig is, was deze 
mogelijkheid uitgesloten. Wel hebben wij de prognose (11) van de thuis
lozen nog laten beoordelen: 'zijn er volgens U nog kansen op resocialise-
ring?' 

De boven genoemde variabelen zijn gekorreleerd tegen de totale angstscore 
van de door ons gebruikte schaal (N = 37). 

De door het betreffende tehuis opgegeven direkte aanleiding tot thuis
loos worden ( 1 ) is door ons gerubriceerd in acht kategorieën : 'huwelijks-
konflikten', 'zwerfneigingen', 'dakloos zijn', 'werkeloos zijn', 'alkoholmis-
bruik', 'delikten', 'konflikten in ouderlijk gezin', en 'intemaatsverblijf'. 
Vanwege de kleine aantallen is statistische toetsing niet mogelijk. Dicho-
tomiseren wij de angstscores op basis van de mediaan in 'laag' en 'hoog', 
dan blijkt dat de hoog-scorende thuislozen oververtegenwoordigd zijn in de 
rubriceringen 'dakloos zijn' en 'conflicten ouderlijk gezin'; daarentegen 
ondervertegenwoordigd in de rubricering 'zwerfneigingen'. Ten aanzien 
van de overige rubriceringen zijn geen verschillen te constateren. Aan de 
aanleiding 'dakloos zijn' is niet veel toe te voegen. Deze rubricering is meest
al door de tehuizen gebruikt wanneer andere, ofwel individuele gegevens 
zoals alkoholisme ofwel sociale gegevens zoals gezinsomstandigheden, geen 
rol van betekenis hebben gespeeld of niet bekend zijn. De thuislozen 
die gerubriceerd zijn onder de kategorie 'konflikten ouderlijk gezin', zouden 
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volgens de tehuizen vroeger verwaarloosde kinderen zijn geweest. De ver~ 
onderstelling ligt voor de hand, dat verwaarlozing door de ouders, géén 
kontrole én weinig affektie in de opvoeding, onzekerheid en vooral sociale 
onzekerheid in de hand heeft gewerkt. 

Merkwaardig is voorts dat de thuislozen die vallen onder de kategorie 
'zwerfneigingen' (volgens de tehuizen voornamelijk op 'karakterologische' 
gronden) relatief laag scoren op de angstschaal. De vraag doet zich voor 
of het hier om mannen gaat die hun onmacht om zich sociaal te redden 
geïnverteerd hebben in individuele eigenaardigheden. 

De wijze waarop de onderzochte thuisloze is opgenomen (ofwel op eigen 
verzoek, ofwel via sociaal-dienstverlenende instanties) (2) blijkt niet samen 
te hangen met de angstscore (X2 = 0,44 bij df = 1 ; N.S.). 

Het aantal justitiële veroordelingen (3) blijkt eveneens niet samen te 
hangen met de angstscore (X2 = 0,11 bij df = 1; N.S.). 

Ook het soort delikt (4) waarvoor de betreffende het vaakst is veroor
deeld ( vermogensdelikten, agressiviteitsdelikten, dronkenschap, zeden-
delikten) is gelijkelijk verdeeld over de angstscores. 

Over de relatie tussen de mate van kompleetheid van het ouderlijk gezin 
tot het 21e jaar (5) van de onderzochte thuisloze en de angstscore is niet 
veel te konkluderen omdat 33 van de 37 mannen uit komplete gezinnen 
afkomstig zijn. Overigens blijkt dat de verdeling over de angstscores onge
veer gelijk is. 

Ook is er geen samenhang tussen de sociaal-ekonomische situatie van 
het ouderlijk gezin (6) en de angstscore (X2 = 0,17 bij df = 1 ; N.S.); 
evenzo ten aanzien van de opvoedingssfeer in het ouderlijk gezin tot het 
21e jaar (7) en de angstscore (χ 2 = 0,02 bij df = 1; N.S.). Ook langer 
verblijf buiten het ouderlijk gezin (8) blijkt niets met de angstscore te 
maken te hebben (X2 = 0,00 bij df = 1 ; N.S.). 

De samenhang tussen het aantal werk- en beroepswisselingen vóór het 
thuisloos worden (9) met de angstscore is van meer betekenis: mannen die 
veel gewisseld hebben, hebben relatief een hogere angstscore. Dit verband 
is echter niet duidelijk signifikant (X2 = 2,76 bij df = 1 ; .05 < ρ < .10). 
Géén verband blijkt te bestaan tussen werk- en beroepswisselingen tijdens 
de thuislozenperiode (10) met de angstscores (χ 2 = 0,03 bij df = 1; N.S.). 
Gezien het ontbreken van een duidelijke samenhang tussen de genoemde 
achtergrondgegevens en de totale angstscore is verdere exploratie van deze 
variabelen met de subscores van de sociale angstschaal niet zinvol. 

Het gebrek aan samenhang tussen de genoemde achtergrondgegevens en de 
angstscores op de door ons gebruikte schaal wijst erop, dat de gemeten 
sociale angsten waarschijnlijk eerder samenhangen met aktuele situaties 
en ervaringen van de onderzochte mannen. Mogelijk is ook een andere, 
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door ons reeds eerder veronderstelde, verklaring, nl. dat bij vele thuis
lozen de instabiliteit o.a. tot uiting komt in het ontbreken van een 'rode 
draad' in hun ervaringen. Wellicht is dit een verklaring van het feit, dat 
zeer vele thuislozen uit hun verblijf in een tehuis ondanks de bemoeienis 
van de aan deze tehuizen verbonden maatschappelijke werkers geen lering 
schijnen te trekken. Het komt bijvoorbeeld zeer vaak voor, dat de leiding 
van een tehuis bij terugkomst van de thuisloze deze kliënt 'konfronteert' met 
zijn vroeger gedrag. In de meeste gevallen heeft deze konfrontatie slechts 
de eerste dagen van de opneming enig effekt. Een argument voor deze ver
onderstelling vinden wij in de negatieve uitkomst van de samenhang tussen 
prognose door het tehuis (11) en de angstscore (χ 2 = 0,13 bij df = 1; 
N.S.). 

§ 2. De beleving van sociale valenties 

In het interpersoonlijk gedrag vervullen naast faktoren als individuele eigen
aardigheden, individuele historie, gebeurtenissen en situaties ook de eigen 
doelobjekten een belangrijke rol. De verklaring van het gedrag van thuis
lozen kan derhalve mede gezocht worden in een exploratie van hun be
leving van sociale valenties. Sociale aanpassing kan bemoeilijkt worden door 
het hanteren van afwijkende waarderingen van interpersoonlijke relaties. 

De vraagstelling die wij ons hebben gesteld met betrekking tot het sociale 
gedrag van thuislozen kan als volgt worden geformuleerd: hebben thuis
lozen andere sociale waarderingen dan niet-thuislozen? Hechten thuislozen 
géén of minder waarde aan bijvoorbeeld eigen bezit? Hecht een thuisloze 
werkelijk geen waarde aan samenwerking met anderen? Vindt de thuisloze 
het niet de moeite waard anderen te steunen? Is de thuisloze een non
conformist? 

Men kan dergelijke vragen uitbreiden met andere en deze proberen te 
beantwoorden vanuit het alledaagse gedrag van deze mensen. Tot nu toe 
is er echter bijzonder weinig bekend over de leefwijze van thuislozen buiten 
de opvangcentra van de thuislozenzorg. De enige informatie van de thuis
loze zelf komt tijdens de intake door de leiding van een tehuis. Een derge
lijke intake richt zich echter overwegend tot feitelijke gebeurtenissen, en 
dan meestal alleen tot die gebeurtenissen, die de mogelijke aanleidingen zijn 
geweest tot het verzoek om opneming. Daarnaast op de voornaamste gebeur
tenissen uit het verleden van de thuisloze. Bekend zijn gegevens als: waar 
iemand gewoond heeft en hoelang, waar iemand gewerkt heeft en hoelang, 
de personalia waaronder burgerlijke staat, opleiding en beroep (en), het 
soort en aantal delikten, het bekend staan bij instellingen van maatschappe
lijk werk en geestelijke volksgezondheid. Naast deze feitelijke gegevens 
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wordt geprobeerd een beeld te krijgen van de motieven van de thuisloze 
waarom hij bijvoorbeeld ergens is vertrokken. Tevens probeert men een 
beeld te krijgen van wat voor soort man het is: moet hij bijvoorbeeld direkte 
hulp hebben van een arts, wat voor soort werk is voor hem tijdens de op
neming het meest geschikt. In het algemeen geeft men een persoonsbe
schrijving van de man op grond van zowel feitelijke gegevens (die zoveel 
mogelijk geverifieerd worden), mededelingen van de man zelf (die vaak 
sterk gekleurd zijn en soms zelfs berusten op fantasie) en eigen interpretatie 
van eventuele dossiergegevens van vroegere kontakten of van kontakten 
met andere instanties. Uit al deze gegevens, die meestal in sociale rapporten 
worden samengevat, kan men vrij weinig opmaken over het feitelijke, alle
daagse gedrag van thuislozen. 

Een andere mogelijkheid om meer gegevens te verkrijgen over het gedrag 
van thuislozen, is het houden van een min of meer gericht interview bij een 
aantal van deze mannen. Gezien de ervaringen, die wij zelf hebben met 
betrekking tot dergelijke gesprekken met thuislozen, lijkt ons deze proce
dure in dit stadium van onderzoek weinig perspektieven te bieden. Op zich
zelf is deze ervaring o.i. al van betekenis: het is bijzonder moeilijk bij het 
merendeel van deze mensen te achterhalen wat zij doen, nog daargelaten 
waarom zij iets doen. Bovendien zullen er dan 'normen' moeten bestaan 
waartegen de resultaten van dergelijke interviews bij thuislozen afgewogen 
kunnen worden. 

Om genoemde redenen leek ons een meer indirekte methode — hoewel 
in bepaalde opzichten beperkter — ter verkrijging van meer inzicht in de 
sociale waarderingen van thuislozen voorlopig de meest aangewezen weg. 
Gekozen werd voor een schaal-systeem, dat zowel aan een groep thuislozen 
als een kontrolegroep kan worden voorgelegd. Een dergelijke schaal zal de 
neerslag moeten kunnen geven van de beleving van de onderzochten ten 
opzichte van een aantal relevante interpersoonlijke waarden. De te meten 
houdingen zouden dan in een vervolgonderzoek wellicht vergeleken kunnen 
worden met feitelijke gedragingen. 

Onze keuze viel op de 'Survey of Interpersonal Values' (S.I.V.), in 1960 
ontwikkeld door Gordon en in Nederland bewerkt door het Research In
stituut voor Toegepaste Psychologie te Amsterdam (Documentatie van 
Tests en Testresearcch. N.I.P., 1961) *. Deze S.I.V. (zie bijlage F) is een 
schaal die bestaat uit 30 triades van algemene, interpersoonlijke gedra
gingen. De bedoeling is dat de onderzochte uit elke triade eerst één om
schrijving kiest welke voor hem de meeste valentie heeft, vervolgens uit 

* Op deze plaats brengen wij onze dank uit aan Drs. J. J. van de Berg, die ons 
enkele gegevens heeft verschaft met betrekking tot de Nederlandse versie van de 
S.I.V. 
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de twee overblijvende items één waaraan hij de minste waarde hecht. Op 
deze wijze is het mogelijk een score te verkrijgen voor zes faktoren. Deze 
faktoren kunnen als volgt worden omschreven: 'Support' (S), met begrip 
door anderen behandeld worden, bemoedigd worden door anderen; vriende
lijk en voorkomend behandeld worden; 'conformity' ( С ) , zich gedragen 
volgens de maatschappelijke normen, voorschriften nauwkeurig opvolgen, 
doen wat fatsoenlijk en behoorlijk is, een konformist zijn; 'recognition' ( R ) , 
bewonderd en geprezen worden, als belangrijk beschouwd worden, op 
gunstige wijze opvallen, erkenning krijgen; 'independence' ( I ) , het recht 
hebben te handelen naar eigen goeddunken, vrij te zijn om zelf beslissingen 
te nemen, naar eigen inzichten te werk kunnen gaan; 'benevolence' (В), 
dingen doen voor anderen, anderen laten meegenieten, minderbedeelden 
helpen, vrijgevig zijn; en 'leadership' (L) , aan anderen leiding geven, 
autoriteit uitoefenen over anderen, in een leiderschaps- of machtspositie 
staan. 

De test-betrouwbaarheid van de faktoren ligt volgens Amerikaanse be
vindingen tussen .71 en .89. In Nederland liggen deze koëfficiënten (split-
half-reliability volgens Spearman-Brown) tussen .59 en .82. Ten aanzien 
van de validiteit van deze methode kan nog worden toegevoegd, dat er 
signifikante korrelaties zijn gevonden met faktoren van de 'Gordon Personal 
Profile' en 'Gordon Personal Inventory'. In Nederland waren ten tijde van 
het onderzoek slechts normen bekend van N.O.I.B.-leerlingen en een aantal 
psychologie-studenten. Uit vergelijking van de gemiddelden op de faktoren 
van deze Nederlandse groepen met een groep Amerikaanse mannen blijkt, 
dat de Amerikaanse groep op de factoren R, I en L lager scoren. Voor ons 
onderzoek zijn zowel de Nederlandse als de Amerikaanse normen nauwe
lijks te gebruiken. Vandaar dat wij besloten een kontrolegroep de schaal 
voor te leggen. 

Zowel de onderzochte thuislozen als de kontrolegroep moesten weer vol
doen aan de voorwaarden, zoals die in Hoofdstuk IV zijn vermeld. In 
totaal werden 25 thuislozen en 34 niet-thuisloze mannen onderzocht. 

Hoewel nog geen strikte hypothesen kunnen worden opgesteld, hebben wij 
op grond van de schaarse literatuurgegevens en op grond van eigen erva
ringen met thuislozen een aantal veronderstellingen geformuleerd. 

1. Thuislozen scoren lager dan niet-thuislozen op de eerste faktor (af
hankelijkheid). Dit op grond van de bevindingen en opmerkingen van 
Vexliard en Levinson met betrekking tot het veelal ontbreken van ver
wachtingen van anderen t.o.v. thuislozen, met als gevolg de betrekkelijke 
ongeïnteresseerdheid van thuislozen t.o.v. anderen. 

2. Thuislozen scoren lager dan niet-thuislozen op de tweede faktor 
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(konformisme). Dit op grond van de overweging dat geaccepteerde 
'normen' voor thuislozen minder valentie hebben. 

3. Thuislozen scoren lager dan niet-thuislozen op de derde faktor (waar
deringsbehoefte). Dit op grond van dezelfde overweging als onder 1. ge
noemd. 

4. Thuislozen scoren hoger dan niet-thuislozen op de vierde faktor 
(onafhankelijkheid). Dit op grond van de overweging dat thuislozen min
stens hun solitaire leefwijze zullen trachten te rationaliseren. 

5. Thuislozen scoren hoger op de vijfde faktor (hulpvaardigheid). Dit 
op grond van onze indrukken dat thuislozen moeilijk kunnen accepteren 
dat er niet nog minder 'gelukkige' mensen zijn dan zijzelf. Deze veronder
stelling wordt voorts gesteund door onze bevinding uit de praktijk, dat vele 
thuislozen op een beroepsinteresse-test (de B.I.T.) hoog scoren op de 
faktor 'sociaal werk en opvoeding'. Waarschijnlijk vervult ook hier rationa
lisatie, van interesse naar behoefte, een rol. 

6. Thuislozen scoren lager op de zesde faktor (leiderschap). Dit op 
grond van de overweging dat leiding hebben over anderen een zodanige 
individuele kohesie met anderen vereist, dat thuislozen die niet ambiëren. 

De verschillen tussen thuislozen en kontrolegroep 

Alvorens de veronderstellingen te toetsen, hebben wij de zes faktoren van 
de S.I.V. onderling gekorreleerd teneinde na te gaan of het bij de onder
zochte groep om onderscheiden faktoren gaat. De resultaten zijn in 
tabel XII weergegeven. 

Tabel XII 

InterkoTTelaties (тг) van de zes S.I.V.-faktoren {N = 59) 

Faktoren 

S 
G 
R 
I 
В 
L 

S 

— 

—.24 
.19 

—.23 
—.08 
—.23 

С 

—.24 
— 

—.52 
—.39 

.38 
—.30 

R 

.19 
—.52 

— 
—.10 
—.38 

.14 

I 

—.23 
—.39 
—.10 

— 
—.40 
—.01 

В 

—.08 
.38 

—.38 
—.40 

— 
—.54 

L 

—.33 
—.30 

.14 
—.01 
—.54 

Alle faktoren korreleren ofwel laag positief ofwel laag of matig negatief met 
elkaar. Bij de interpretatie van deze korrelaties dient rekening te worden 
gehouden met het gedwongen-keuze-systeem van de vragenlijst. Uit boven
staande tabel mogen wij konkluderen, dat de zes faktoren voldoende onder-
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scheiden aspekten vertegenwoordigen om tot toetsing per faktor over te 
gaan. Toetsing van de zes bovengenoemde veronderstellingen met behulp 
van Wilcoxon voor twee steekproeven levert de volgende resultaten op. 

Gemiddeld scoren thuislozen lager op de faktor 'afhankelijkheid' dan 
niet-thuislozen : 12,9 resp. tegen 13,4 met standaarddeviaties van 4,56 en 
3,51. Dit verschil in de verwachte richting is niet signifikant ( Τ = 0,23; 
N.S.). 

Ook op de faktor 'konformisme' scoren thuislozen gemiddeld lager: 18,4 
resp. tegen 19,9 met standaarddeviaties van 5,67 en 4,35. Dit verschil in 
de verwachte richting is echter niet signifikant ( Τ = 1,00; N.S.). 

O p de derde faktor, 'waarderingsbehoefte', scoren thuislozen gemiddeld 
hoger dan niet-thuislozen. Dit tegen de verwachting in : 9,4 resp. tegen 8,6 
met standaarddeviaties van 4,23 en 3,95. Dit verschil is echter niet signifi
kant (T = 0,74;N.S.). 

Op de faktor Onafhankelijkheid' scoren de thuislozen naar verwachting 
gemiddeld hoger dan niet-thuislozen; 20,2 resp. tegen 18,0 met standaard
deviaties van 5,71 en 5,46. Dit verschil is signifikant op 10% (T = 1,38). 

O p de faktor 'hulpvaardigheid' scoren de thuislozen tegen verwachting in 
gemiddeld lager dan niet-thuislozen: 16,2 resp. tegen 17,4 met standaard
deviaties van 6,21 en 5,18. Het verschil is niet signifikant (Τ = 0,54; N.S.). 

Ook ten aanzien van de laatste faktor, 'leiderschap', vinden wij geen 
verschil. De onderzochte thuislozen scoren tegen de verwachting in gemid
deld hoger: 13,0 resp. tegen 12,8 met standaarddeviaties van 5,95 en 5,49. 
Het verschil is echter niet signifikant ( Τ = 0,18; N.S.). 

De bevinding dat de onderzochte groep thuislozen nauwelijks verschilt van 
de onderzochte groep niet-thuislozen, kan door een aantal verschillende kon-
klusies gevolgd worden. 

O p de eerste plaats is het mogelijk, dat deze groep thuislozen inderdaad 
nauwelijks andere sociale valenties, die zijn nagegaan d.m.v. de S.I.V., 
heeft dan de onderzochte kontrolegroep. Indien dit zo is, zouden niet alle 
thuislozen 'anomisch' genoemd kunnen worden. De veronderstelling van 
van Peype (1969) dat thuislozen een eigen 'milieu' hebben, zou dan geen 
ondersteuning vinden in déze onderzoeksresultaten, in zoverre dit 'milieu' 
gekarakteriseerd wordt door het anderszins beleven van sociale valenties 
door thuislozen. 

Het is echter ook mogelijk, dat de gehanteerde schaal juist die sociale 
valenties mist waarin thuislozen wel verschillen van niet-thuislozen. De 
gebruikte methode heeft namelijk het nadeel — waar wij in het begin reeds 
op hebben gewezen — dat zij algemene attitudes vastlegt, zonder deze te 
koppelen aan situaties. De faktor 'waarderingsbehoefte' bijvoorbeeld, kan 
een verschillende waarde krijgen als deze wordt gekoppeld aan personen 
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of aan vertegenwoordigers van instanties of professies. Een thuisloze heeft 
misschien geen waarderingsbehoefte in situaties waar hij met instanties te 
maken krijgt. Voorlopig achten wij de laatste verklaring niet uitgesloten. 
Zoals reeds gezegd, zou het aanbeveling verdienen verder onderzoek toe te 
spitsen op het dagelijks leven van thuislozen. Op het moment ontbreken 
daarover nog bijna alle gegevens. 

Te vermelden is dat er tussen de interkorrelaties van de S.I.V.-faktoren 
van thuislozen en die van de kontrolegroep afzonderlijk, geen signifikante 
verschillen bestaan. Dat thuislozen de schaal anders opgevat zouden hebben 
dan de kontrolegroep, is niet aannemelijk. Wel hebben wij gevonden, dat 
de faktor 'afhankelijkheid' van de S.I.V. positief korreleert met de eerste 
drie scores van de sociale angstschaal, terwijl dit bij de kontrolegroep niet 
het geval was. Deze korrelaties met de totaal-score, de faktor 'schuchterheid' 
en de faktor 'lichaamskontrole' bedroegen bij de thuislozen resp. .58, .43 en 
.49 bij een N van 24. Wellicht hebben thuislozen behoefte aan afhankelijk
heid omdat zij o.a. angstiger zijn in sociale situaties. 

De faktor 'leiderschap' is voorts bij thuislozen negatief gekorreleerd met 
de eerste vier scores van de sociale angstschaal, terwijl deze faktor bij de 
kontrolegroep positief korreleert met de eerste faktor van de sociale angst
schaal en niet met de overige faktoren. De korrelaties bij de thuislozen be
droegen resp. —.58, —.44, —.42 en —.46 bij een N van 24; de enige 
korrelatie bij de kontrolegroep bedroeg .37 bij een N van 37. Thuislozen, 
die angstiger zijn, hechten minder waarde aan leiderschap. Bij de kontrole
groep is het zo, dat de meer schüchteren meer waarde hechten aan leider
schap. Thuislozen hebben wellicht meer de neiging zich uit sociale angst 
op de achtergrond te plaatsen; een passieve houding dus. 

De samenhang tussen de beleving van sociale valenties 
en enkele zwerfgegevens 

Tenslotte hebben wij enkele zwerfgegevens uit hoofdstuk III gekorreleerd 
met de faktoren van de S.I.V. 

De leeftijd waarop men begint te zwerven korreleert negatief met 'on
afhankelijkheid' (—.44 bij N = 25) en 'leiderschap' (—.45 bij N = 25) ; 
positief met de faktoren 'konformisme' (.41 bij N = 25) en 'hulpvaardig
heid' (.41 bij N = 25). Hoe ouder men begonnen is te zwerven, des te 
minder waardeert men onafhankelijkheid en leiderschap, des te meer 
konformisme en hulpvaardigheid. Waarschijnlijk is deze bevinding te ver
klaren uit het-ouder-worden: ook thuislozen zullen, wanneer zij ouder 
worden, meer belang hechten aan een passievere levenshouding. 
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Het aantal malen dat men gezworven heeft korreleert negatief met 'kon-
formisme' (—.42 bij N = 25) en positief met Onafhankelijkheid' (.47 bij 
N = 25 ). Deze bevinding geldt voor een deel ook voor het verloop van het 
zwerf gedrag: er werd een positieve korrelatie gevonden met de faktor on
afhankelijkheid. Hoe vaker hij gezworven heeft en hoe meer dit zwerven 
is toegenomen, hoe meer waardering de thuisloze heeft voor onafhankelijk
heid in de zin van: doen wat men wil. Hoe minder hij gezworven heeft, 
hoe meer waardering de thuisloze heeft voor het zich konformeren aan 
bestaande regels. De bevinding, dat het aantal malen dat men gezworven 
heeft negatief samenhangt met de waardering voor Onafhankelijkheid' en 
positief met de waardering voor 'konformisme', wordt verder nog gesteund 
door de bevinding, dat het jaargemiddelde van de verblijfsduur in de te
huizen negatief samenhangt met de faktor Onafhankelijkheid' (—.90 bij 
N = 10) en positief met 'konformisme' (.88 bij N = 10). 

§ 3. De beleving van sociaal-psychologische afstanden 

Een vraag die zich bijna onweerstaanbaar opdringt wanneer men de thuis
lozen als representanten wil zien van een bepaalde sociale kategorie, is: 
hoe zien deze mensen zich geplaatst temidden van andere sociale katego-
rieën? Met wie identificeren zij zich en met wie niet? Een dergelijke vraag 
is eigenlijk het probleem van de sociaal-psychologische afstand tussen 
thuislozen enerzijds en andere kategorieën anderzijds. 

Wanneer men spreekt over de sociaal-psychologische afstand tussen sociale 
groeperingen, denkt men eerst aan de onderzoekingen van Bogardus (o.a. 
1928). Deze onderzoeker heeft veel pionierswerk op dit terrein verricht 
met behulp van zijn 'social-distance-scale'. Deze schaal heeft het voordeel 
betrouwbaar te zijn (Newcomb, 1955, p. 164-167), maartevens een aantal 
nadelen. De belangrijkste hiervan zijn wel: de assumptie dat de afstand 
tussen sociaal-kulturele groeperingen unidimensioneel gemeten kan worden, 
en de ongedifferentieerdheid van de metingen (Jahoda c.s., 1955). Vooral 
deze twee argumenten deden ons besluiten uit te zien naar methoden die 
deze bezwaren niet of minder hadden. Sinds 1960 is het vooral Triandis 
geweest die het probleem van de sociaal-psychologische afstand tussen 
sociaal-kulturele groeperingen weer onder de aandacht heeft gebracht. 
Triandis heeft zich vooral bezig gehouden met de multidimensionaliteit 
van de sociaal-psychologische afstand en met de inhoud van gedrags-
komponenten die een rol vervullen m.b.t. deze afstand. Hoewel zijn uit
voerige onderzoekingen (1960, 1962, 1964, 1968) exploratief van aard zijn, 
en tot nu toe nog geen exakte methoden hebben opgeleverd, zijn zijn op
vattingen en resultaten voor ons doel van groot nut geweest. In het volgende 
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hebben wij ons vooral laten leiden door zijn onderzoek dat hij in 1964 
publiceerde. 

Wanneer men een poging doet de sociaal-psychologische afstand vast te 
leggen via attitude-meting, is het vooreerst nodig vast te stellen a) door 
welke kriteria bepaalde sociaal-kulturele groeperingen het beste gekarakte
riseerd kunnen worden, en b) met behulp van welke faktoren (uitgedrukt 
in items) de attitudes tot deze groeperingen gemeten kunnen worden. Ten 
aanzien van beide punten kan worden opgemerkt dat het aantal aspekten 
of faktoren bijzonder groot kan zijn. Voor de praktische toepassing van een 
methode zal dus een selektie moeten worden gemaakt. Terzijde zij hier 
opgemerkt, dat wij het steeds zullen hebben over afstanden tussen groe
peringen en niet tussen individuen (cf. Defares en van der Werf f, 1968). 

Triandis vermeldt de kriteria nationaliteit, ras, geslacht, leeftijd, beroep 
en godsdienst als relevante karakteristieken van groeperingen. Gezien de 
aard van onze proefgroepen akook de beperktere mogelijkheden voor 
praktische toepassing, hebben wij deze karakteristieken teruggebracht tot 
geslacht, beroep (sociale laag) en nationaliteit (ras). Het kriterium beroep 
hebben wij in drie lagen gesplitst: hoog ('arts'), midden ('onderwijzer') en 
laag ('fabrieksarbeider'). Nationaliteit en ras zijn gekombineerd in een 
tweedeling: de nederlandse en Surinaamse. Beide zijn kategorieën waarmee 
de proefgroepen bekend zijn. In totaal verkregen wij 12 verschillende sti-
mulus-personen. Dit aantal is uitgebreid met de volgende stimuli : alkoholist 
zijn, wel of niet werk hebben, lichamelijk gehandikapt zijn, geestelijk ge
handikapt zijn en delinkwent zijn. Deze stimulus-personen zijn niet gekop
peld aan de karakteristieken geslacht, nationaliteit (ras) en beroep (sociale 
laag). De stimuli alkoholist, delinkwent, lichamelijk gehandikapt en geeste
lijk gehandikapt zijn gekoppeld aan 'wel of niet werk hebben'. In totaal 
verkregen wij dus 20 stimulus-personen (zie bijlage G) . 

Een groter probleem vormde de selektie van de items, waarmee de onder
zochten hun attitudes konden vastleggen ten opzichte van genoemde 20 
stimulus-personen. Triandis heeft in zijn onderzoek van 1964 een zeer uit
voerige analyse toegepast — hij startte met 700 verschillende items — van 
sociale gedragingen. Na herhaalde selektie hield hij een steekproef van 61 
sociale gedragingen over. O p deze gedragingen paste hij faktor-analyse toe, 
welke vijf, later zeven interpreteerbare faktoren opleverde: een argument 
om de sociaal-psychologische afstand niet unidimensioneel te zien. Triandis 
geeft per faktor een aantal items die hij aanduidt met 'typical scales'. Uit 
het variantiepercentage van deze items konkludeert hij, dat voor verder 
onderzoek met betrekking tot de sociaal-psychologische afstand hooguit 
20 tot 25 items nodig zijn. Een moeilijkheid die zich voordeed bij de keuze 
van items voor ons onderzoek was de inhoud van de vragen zoals Triandis 
die voorstelt. Sommige van deze items zijn niet geschikt voor de door ons 

82 



te onderzoeken personen, bijvoorbeeld: 'elect to political office', 'not invite 
to my club', 'cooperate in political campaign with'. Er werd daarom be
sloten een eigen lijst van items te formuleren, die enerzijds gebaseerd is op 
de gevonden dimensies van Triandis, anderzijds beter is aangepast aan de 
nederlandse situatie, ook die van thuislozen. Vragen bijvoorbeeld die recht
streeks betrekking hebben op het huwelijk geven bij thuislozen moeilijk
heden. Bij de keuze en formulering van de items is tevens uitgegaan van een 
ander onderzoek dat betrekking heeft op tussenmenselijke relaties (Heyden-
dael, 1969), waarbij gebruik is gemaakt van de theorie van Leary (1957). 
Deze theorie over het interpersoonlijk gedrag vertoont in haar uitwerking 
overeenkomst met de faktoren die Triandis heeft gevonden. In genoemd 
onderzoek is gebleken dat een aantal items goed voldeden. Tenslotte is er 
zoveel mogelijk op gelet, dat in de items konkrete situaties vertegenwoordigd 
zijn. Na selektie op bovengenoemde gronden bleven er 15 items over die 
allen beginnen met de zinsnede: 'ik zou . . . ' (zie bijlage H ) . 

De thuislozen (N = 31 ) en de kontrolegroep (N = 43) — die allen zijn 
gekozen op de voorwaarden zoals in Hoofdstuk IV vermeld — moesten een 
keuze maken uit deze 15 items per stimulus-persoon. De keuze met betrek
king tot het aantal te kiezen items is geheel vrij gelaten. De enige voor
waarde was, dat men per stimulus-persoon minstens één item moest kiezen. 

De aspekten van de sociaal-psychologische afstand 

Gezien de bevindingen uit de onderzoekingen van Triandis is het nodig eeret 
na te gaan of de gehanteerde 15 items unidimensioneel zijn. Teneinde dit 
vast te stellen is een korrelatiematrix berekend over alle stimulus-personen 
heen. O p deze korrelatiematrix (zie bijlage H) is een eenvoudige kluster-
analyse toegepast (McQuitty, 1957), omdat faktor-analyse, gezien zowel 
de manier waarop de sociale afstanden zijn gevraagd als de nog te volgen 
procedure, niet geschikt is. De resultaten van deze Iduster-analyse leverden 
vier dimensies op. 

De eerste dimensie bevat de volgende items: 'ik zou zo iemand helpen 
wanneer hij/zij om geld vraagt', 'ik zou zo iemand graag laten meedoen bij 
wedstrijden' en 'ik zou zo iemand wanneer hij/zij daarom vroeg best tijde
lijk onderdak willen geven'. Deze dimensie 'is misschien nog het beste te 
omschrijven als 'weUmllendheid', een min of meer tijdelijke of periodieke 
positieve geste ten opzichte van anderen. 

De tweede dimensie bevat de items: 'ik zou met zo iemand niet graag in 
hetzelfde huis willen wonen', 'ik zou met zo iemand niet graag op straat 
gezien willen worden', 'ik zou niet graag met zo iemand op reis willen 
gaan' en 'ik zou niet willen dat zo iemand familie van mij was'. Deze di
mensie zou men kunnen omschrijven als 'afkeer van lijfelijke nabijheid'. 
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Het waarom van het niet met 'zo iemand' samen willen zijn is ondergeschikt 

aan de bijna direkte afweer tegen deze persoon : het doet er niet toe, als hij 

of zij maar uit de buurt is. Er lijkt sprake van een zekere angst voor de 

persoon. 

De derde dimensie bevat de volgende items: 'ik zou met zo iemand nooit 

zaken willen doen', 'ik zou wat zo iemand zegt niet geloven', 'ik zou zo 

iemand graag een borrel willen aanbieden', en 'ik zou liever met zo iemand 

te maken hebben dan met anderen'. Deze faktor gaat verder dan de eerste: 

misschien is deze dimensie het beste te omschrijven als al of niet 'vertrouwen 

hebben in anderen'. Deze houding duidt op een meer blijvende en minder 

vrij-blijvende dan die van de eerste dimensie. 

De vierde dimensie bestaat uit de items: 'ik zou zo iemand best als 

vriend (in) willen hebben', 'ik zou best met zo iemand in een kaartclub wil

len zitten', en 'ik vind dat men zo iemand niet in Nederland moet toelaten'. 

Deze dimensie duidt o.i. op een blijvende relatie, waarbij de sterkte of 

intensiteit van de relatie wordt beklemtoond. 

Op grond van de antwoorden van de onderzochten op de vragenlijst 

was het mogelijk ieder een score te geven op elk van de vier boven be

schreven klusters. Deze score kan men opvatten als een geschatte faktor-

score. Met het 'teken' van het item is rekening gehouden, zodat de ver

kregen score een maat is voor de sociaal-psychologische afstand die men 

via de vragenlijst aangeeft tot de betreffende stimulus. Een lage score be

tekent een grote afstand. De scores — in feite rangen — werden voor elk 

kluster teruggebracht tot 4 rangnummers. Omdat de stimulus-personen 

samengesteld zijn op grond van bepaalde kriteria, zoals geslacht, nationali

teit, beroepsklasse e.d., hebben wij deze stimuli bij statistische vergelijking 

niet opnieuw samengevoegd. Dit betekent, dat er voor elk kluster 20 ver

gelijkingen nodig zijn tussen thuislozen en niet-thuislozen. Als toetsings

grootheid kozen wij de Wilcoxon voor twee steekproeven met een korrektie 

voor gelijke groepen. Alle toetsingen zijn tweezijdig uitgevoerd omdat ver

onderstellingen vooraf nauwelijks enige grond hadden. Als signifikantie-

niveau kozen wij 5 % (u Ξ> 1,96). De resultaten van de 80 metingen zijn 

in extenso in bijlage G weergegeven. 

De verschillen tussen thuislozen en kontrolegroep 

Wat betreft de eerste dimensie van de sociaal-psychologische afstand blijkt, 

dat de onderzochte thuislozen signifikant 'welwillender' staan t.o.v. 'een 

Nederlandse onderwijzeres', 'een Nederlandse vrouwelijke arts', 'een Ne

derlandse arts', 'een Nederlandse fabrieksarbeidster', 'een alkoholist zonder 

werk', en 'een delinkwent met vast werk'. De afstand, zoals gemeten via de 
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vragenlijst, blijkt t.o.v. genoemde stimulus-personen bij thuislozen gemid
deld kleiner te zijn dan bij niet-thuislozen. Met andere woorden: er zijn 
gemiddeld meer thuislozen dan niet-thuislozen die welwillender staan t.o.v. 
de genoemde stimulus-personen. Opvallend is wel, dat de gemeenschappe
lijke noemer van 4 van de 6 stimulus-personen het geslacht is (vrouwelijk) 
mét de beperking van de Nederlandse nationaliteit. Men kan zich afvragen, 
of deze uitkomst geen verband houdt met de opmerkingen en bevindingen 
van Levinson en Mullink, dat thuislozen niet goed raad weten met vrou
wen. De beantwoording op de vragenlijst krijgt dan wellicht meer het 
karakter van een wens of behoefte aan nauwer kontakt met vrouwen. Ten 
aanzien van de uitkomst dat thuislozen minder afstand voelen t.o.v. een 
'alkoholist zonder werk' kan de verklaring gelden, dat vele thuislozen ook 
als zodanig zelf gekarakteriseerd kunnen worden : een gevoel van verwant
schap of misschien zelfs van identifikatie. Dit geldt ook t.a.v. een 'de-
linkwent met vast werk'. Hier krijgen wij overigens de indruk dat de toe
voeging 'met vast werk' doorslaggevend is geweest ter kompensatie van het 
'delinkwent zijn'. Thuislozen identificeren zich niet graag met delinkwenten 
die gedetineerd zijn geweest. In de tehuizen bestaat naar onze ervaring een 
zekere gereserveerdheid tussen thuislozen die wél en thuislozen die niet 
onder de justitiële zorg (reklassering; T.B.R.) vallen. 

Wat betreft de tweede en derde dimensie — door ons genoemd respektieve-
lijk 'afkeer van lijfelijke nabijheid' en 'vertrouwen hebben in anderen' — 
bestaan geen signifikante verschillen tussen thuislozen en niet-thuislozen. 
Ten aanzien van de derde dimensie is dit resultaat voor ons onverwacht. 
Wellicht betekent deze vorm van interpersoonlijke perceptie voor thuislozen 
minder dan men op grond van kontakten met deze mensen zou vermoeden. 

Wat betreft de laatste dimensie, de sterkte of intensiteit van de relatie met 
anderen, blijken er veel signifikante verschillen te zijn. Ten aanzien van alle 
stimulus-personen blijken de thuislozen gemiddeld minder afstand te be
leven dan niet-thuislozen. Niet signifikant op 5 % is het verschil t.a.v. 'een 
geestelijk gehandikapte zonder werk' en 'een Nederlandse onderwijzeres'. 

Dit resultaat wijst er o.i. op, dat hier sprake is van een ongedifferentieerde 
stellingname t.o.v. nogal uiteenlopende stimulus-personen. Het lijkt erop, 
dat thuislozen met wie dan ook, zonder aanziens des persoons, bevriend 
willen zijn. Deze bevinding achten wij van importantie, omdat hieruit op 
te maken is, dat een reële keuze tussen verschillende kategorieën mensen 
bij thuislozen nauwelijks aanwezig schijnt te zijn. Met andere woorden : het 
lijkt er op, dat thuislozen niet weten hoe zij zichzelf geplaatst moeten zien 
tussen andere mensen wanneer hun gevraagd wordt de intensiteit van hun 
beleving van de sociaal-psychologische afstand aan te geven. 
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VI. H E T T I J D S P E R S P E K T I E F V A N T H U I S I L O Z E N 

§ 1. De opzet van het onderzoek 

Elk gedrag is in principe te situeren in de tijd. Hiermee bedoelen wij niet 
zozeer dat elk gedrag op een bepaald moment plaats vindt — het abstrakte 
tijdsbegrip of de meetbare tijd achten wij hier minder relevant — als wel, 
dat elk gedrag mede zijn betekenis verkrijgt, doordat het door het individu 
dat zich gedraagt als het ware gekonstrueerd wordt tot een tijdshorizon. De 
persoon organiseert zijn ervaringen uit het verleden in het heden en elabo-
reert deze tevens in de toekomst. Deze elaboraties van ervaringen in de 
toekomst worden tot doelvoorstellingen of motivaties die al of niet gereali
seerd kunnen worden. Wanneer wij spreken over de tijdshorizon bedoelen 
wij daarmee het produkt van deze elaboraties, de subjektieve konstrukties 
als een psychologisch proces. 

Deze tijdshorizon is gestruktureerd naar een aantal referentiepunten. 
Deze ankers, voornamelijk bepaald door de levensloop van de mens, maken 
het mogelijk de tijdshorizon in te delen in afstanden of tijdskategorieën. 
Gezien het feit, dat de levensloop van de mens voor een groot deel geobjek-
tiveerd wordt in sociale of maatschappelijke perioden — zo spreken wij 
van de opleidingsperiode, de volwassen leeftijd en de ouderdomsfase — 
is het mogelijk de tijdshorizon te operationaliseren in een aantal perioden. 

In navolging van Noterdaeme (1965, 1968), aan wie wij het volgende 
hebben ontleend, maken wij onderscheid tussen een aantal begrippen. 
Wanneer wij alleen het toekomstperspektief aan een nadere beschouwing 
onderwerpen - - in dit hoofdstuk zullen wij ons tot de toekomst beperken — 
kunnen wij ons onderzoeksobjekt, de tijdshorizon bij thuisloze mannen, 
nauwkeuriger omschrijven. 

Uit onderzoekingen (cf. Mönks, 1967; Wallace en Rabin, 1960) met 
betrekking tot het toekomstperspektief blijkt, dat men veelal te werk gaat 
met z.g. open-end-methoden. Het doel van de meeste van deze onderzoe
kingen is de lengte of diepte vast te stellen van de tijdshorizon of 'time-span'. 
In de onderzoekingen van LeShan ( 1952), van Bamdt en Johnson ( 1955), 
van Davids, Kidder en Reich (1962), van Goldrich (1967) en Teahan 
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(1958) naar het toekomstperspektief van verschillende kategorieën proef
personen — o.a. kinderen en jeugdige delinkwenten — worden de proef
personen uitgenodigd een kort verhaal te vertellen of te voltooien. Er wordt 
dan meestal de frekwentie bepaald van de temporele indices in dergelijke 
verhalen — en vergeleken met die van kontrolegroepen — met behulp 
waarvan de lengte van het toekomstperspektief wordt vastgesteld. Ver
ondersteld wordt dan dat de lengte tevens een indikatie is van de struktuur 
van het toekomstperspektief. Wanneer bijvoorbeeld blijkt dat delinkwenten 
een kortere 'time-span' hanteren dan niet-delinkwenten, interpreteert men 
dit veelal als een gebrek aan struktuur van de tijdshorizon. Geen aandacht 
wordt overigens besteed aan het soort temporele indikaties. Terecht merkt 
Noterdaeme dan ook op, dat deze onderzoekingen te weinig uitgaan van 
een theoretisch koncept. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk bij de methoden 
die deze onderzoekers gebruiken, dat een proefpersoon een verre gebeurte
nis noemt, maar in feite op zeer nabij gelegen doelobjekten gericht is. Met 
andere woorden, deze 'story-telling'-technieken kunnen ons iets over het 
voorstellingsvermogen van de onderzochte vertellen, waarbij het dan echter 
de vraag blijft of het meegedeelde overeenkomt met de diepte van de 'time-
span'. Noterdaeme pleit dan ook voor een methode die uitgaat van de ge
dachte, dat de aspiraties of motivaties van de onderzochte het onderzoeks-
objekt moeten zijn, en wel omdat deze in en buiten de tijdshorizon situeer-
baar zijn. Beschouwen wij de tijdshorizon als een door referentiepunten 
ingedeelde nominale schaal, dan is het mogelijk enkele begrippen nader te 
preciseren. 

Op de eerste plaats is het mogelijk de diepte van de tijdshorizon te be
palen. Men kan dan spreken van nabije en verre toekomst, of nauwkeuriger 
gezegd, van aspiraties die veraf of dichtbij door het subjekt geplaatst 
worden. 

Voorts is het mogelijk de struktuur van de tijdshorizon te bepalen. In 
feite gaat het hier om de koherentie of ordening van het toekomstperspek
tief. Plaatst het subjekt zijn aspiraties op de juiste afstanden, op welke tijds
perioden legt hij de nadruk, hoe verhouden de tijdskategorieën zich tot 
elkaar? Dit alles gezien tegen de achtergrond van de leeftijdsfase waarin 
het subjekt verkeert. 

Tenslotte is het mogelijk aandacht te schenken aan het soort temporele 
indikaties. 

Van de vragen die ons voor ogen stonden bij de exploraties met betrekking 
tot het gedrag van thuislozen, is de vraag naar het toekomstperspektief bij 
deze mensen — hoewel nog moeilijk te onderzoeken — misschien wel één 
van de belangrijkste. Voor een deel omdat gegevens hierover mede een ver
klaring van hun gedrag kunnen geven, voor een deel in verband met de 
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aanpak van deze mensen. Onze eigen ervaringen met een groot aantal thuis
lozen doen steeds meer het vermoeden bij ons rijzen, dat een aantal van 
hen géén of zeer weinig aspiraties lijkt te hebben in plaats van — zoals 
bij hulpverlening in het algemeen wordt verondersteld -— verkeerd gerichte 
aspiraties. Belangrijker nog dan een inventarisatie van (nog) wel aanwezige 
aspiraties achten wij een exploratie van de tijdshorizon waarin de aan
wezige aspiraties geplaatst worden. 

Teneinde deze vraag althans voor een deel te kunnen beantwoorden 
hebben wij, in navolging van Noterdaeme, gebruik gemaakt van een 
'sentence-completion'-methode *. Het voordeel van deze methode boven 
projektieve methoden is de direkte informatie die de onderzoeker krijgt. 
Bovendien nodigt deze methode uit tot spontane response. Tenslotte is het 
mogelijk door het meestal grote aantal stimuli een grotere verscheidenheid 
van antwoorden te verkrijgen. Een nadeel is echter de verwerking van de 
gegevens. Het köderen met name van de antwoorden vereist een grondige 
bekendheid met het systeem. 

Bij de samenstelling van de lijst met induktie-zinnen zijn wij uitgegaan 
van de items die Noterdaeme in haar onderzoek heeft gebruikt. Dit van
wege de ervaringen die hiermee reeds zijn opgedaan en vanwege een zo 
nauwkeurig mogelijke aansluiting bij het kodeer-systeem. Gezien de aard 
van de te onderzoeken personen en de omstandigheden waaronder de af
name van de vragen moest geschieden, hebben wij niet de hele door Noter
daeme voorgestelde lijst afgenomen, maar een selektie hieruit. In totaal 
werden 20 induktie-zinnen gekozen, 10 positieve en 10 negatieve (zie 
bijlage I ), op de volgende wijze. 

De induktiezinnen die Noterdaeme in haar onderzoekingen heeft ge
bruikt kan men indelen naar de mate van aktiviteit waarmee een objekt 
wordt nagestreefd. Zij onderscheidt dan een drietal modaliteiten, waarvan 
de eerste twee tevens gesplitst zijn naar intensiteit van de stimuli: iets wensen 
of verlangen; tot iets besluiten, iets van plan zijn; zich op iets voorbe
reiden of zijn best doen om. Van deze vijf kategorieën stimuli hebben wij 
telkens zowel twee positief als twee negatief gestelde induktie-zinnen ge
kozen. De aldus samengestelde lijst werd voorgelegd aan 36 thuislozen, 
naar dezelfde kriteria gcselekteerd die in hoofdstuk IV zijn besproken. Wel 
werden ook een aantal oudere mannen onderzocht. 

Het köderen en interpreteren van de resultaten is gebaseerd op het 
systeem van Noterdaeme. Zij gaat uit van een temporeel referentiekader, 
dat men visueel als volgt kan voorstellen: 

* Op deze plaats zeggen wij dank drs. F. Mol en aan drs. J. Hoomaert, die ons op 
de hoogte hebben gebracht van enkele projekten van het Centrum voor Psychologisch 
Onderzoek van de Motivatie te Leuven. 
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Ε A O X 

' E ' ^ 
- D 

W 

Y 

De betekenis van deze acht kodes is de volgende. E duidt de opleidings

periode aan, A de periode van het beroeps- en gezinsleven, O de ouder-

domsfase, X de tijd na het leven, en L het gehele leven. D betekent dag, 

W week en Y jaar. Een maand wordt gekodeerd met M. Deze hoofd-

perioden kunnen verder nog gepreciseerd worden naar de relatieve uit

gebreidheid van het motivationele objekt. Men kan onderscheiden: een 

tijdstip, een relatief korte tijdsduur, zich sporadisch herhalende gebeurte

nissen. Deze kriteria worden aangeduid met een punt, bijvoorbeeld A: een 

bepaalde gebeurtenis die het subjekt plaatst in de volwassen leeftijdsfase. 

Voorts kan men objekten onderscheiden van een bepaalde duur: objekten 

die een grote uitgebreidheid bezitten, zich frekwent herhalende gebeurte

nissen. Deze kriteria worden met een streep aangeduid, bijvoorbeeld L: een 

antwoord dat uitdrukkelijk op het hele leven slaat. Tenslotte is het moge

lijk de ingang van een bepaalde periode met een punt of streep aan te 

duiden, evenals de overgang van de ene fase in de andere en de overschrij

ding van een fase. Naast deze kodes, die betrekking hebben op perioden 

van de tijdshorizon, worden ook die antwoorden gekodeerd die niet in de 

tijd te situeren zijn. Deze antwoorden betreffen vaak eigenschappen (1), 

wensen m.b.t. de hele mensheid (x), en irreële wçnsen, zoals bijvoorbeeld 
'koning zijn' (u) . Sommige antwoorden hebben betrekking op de test
situatie en worden met een Τ aangeduid. Tenslotte zijn er referenties naar 

het verleden mogelijk, die met een R worden gekodeerd. 

Het köderen van de 36 protokollen is als volgt geschied. In eerste instantie 
hebben 5 beoordelaars (allen studenten in de psychologie) onafhankelijk 
van elkaar alle antwoorden gekodeerd. Er bleken bij vergelijking nogal wat 
verschillen te zijn, die voornamelijk terug te voeren waren op het niet goed 
kunnen uitmaken of een antwoord wel of niet binnen de tijdshorizon te 
klassificeren was. Ten aanzien van de antwoorden die wel duidelijk in 
bepaalde tijdsperioden te plaatsen waren bestonden nauwelijks verschillen 
tussen de beoordelaars. Op zich genomen achten wij deze moeilijkheid bij 
het köderen in zekere zin typerend voor de verkregen antwoorden van de 
onderzochte thuislozen. Zeker wanneer men de resultaten van Noterdaeme 
ten aanzien van onafhankelijke beoordelingen van studenten-protokollen 
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daarnaast legt: zij vond een overeenstemming tussen 70% en 80%. Ten
einde uit deze moeilijkheid te geraken, hebben wij de procedure herhaald, 
waarbij alle niet in de tijd te klassificeren antwoorden (Ι, χ en u) eerst 
uitgeselekteerd werden, en verder niet meer van elkaar onderscheiden wer
den. De overige antwoorden werden na frekwente beoordeling — tenslotte 
door onszelf meermalen verricht — onderscheiden naar de klassifikaties: 
L ( r ) , R, A ( r ) , Y ( r ) , M ( r ) , W(r) en D ( r ) , in het vervolg genoemd 
'kategorie O' (al of niet impliciete verwijzing naar het verleden) ; T, D, D", 
D, D", W, ψ " , W, W", M, M", M, M", in het vervolg genoemd 'kategorie Г 
(verwijzingen naar de zéér nabije toekomst) ; Y, Y~, Y, Y", in het vervolg 
genoemd 'kategorie Ι Γ (verwijzingen naar een nabije toekomst) ; -А, А, A, 
in het vervolg genoemd 'kategorie H l ' (verwijzingen naar de fase van be" 
roeps- of gezinsleven) ; А, АО, O, O, O", in het vervolg genoemd 'kate" 
gorie IV' (verwijzingen naar de ouderdomsfase) ; L, L, L., in het vervolg 
genoemd 'kategorie V (verwijzingen naar het gehele leven'); 1, χ en u, 
in het vervolg genoemd 'kategorie Г (niet in de tijd in te delen ant
woorden). De X- antwoorden (verwijzingen naar de tijd ná het leven) 
kwamen bij deze onderzochte groep niet voor. 

§ 2. De resultaten van het onderzoek 

In figuur 9 is een overzicht gegeven van de frekwenties van de voornaamste 
tijdsperioden. Voor de gedetailleerde kodes per thuisloze verwijzen wij naar 
bijlage J. In de grafiek zijn niet weergegeven de antwoorden die naar het 
verleden wijzen (in totaal 19). 

In de figuur geven de vlakken rechts van de middellijn de percentages van 
de doelobjekten in de verschillende levensperioden weer. Het zwarte vlak 
links van de middellijn geeft het percentage aan van de doelobjekten die 
door de thuislozen over het hele leven zijn gespreid, terwijl het gearceerde 
vlak het percentage aangeeft van de niet in een of andere periode te plaatsen 
motivaties. 

Het eerste wat opvalt is, dat de onderzochte thuislozen nergens hebben 
verwezen naar de tijd ná het leven: er komen geen X- antwoorden voor. 

Bij jonge mensen is dit verschijnsel niet ongewoon. Bij een onderzoek onder 
Belgische studenten bleken dergelijke antwoorden nauwelijks voor te komen 
(Nuttin, 1963; Noterdaeme, 1968). Bij oudere mensen komen, zoals te ver
wachten is, relatief meer van deze antwoorden voor (Nuttin, 1963). Wan
neer men bedenkt dat de gemiddelde leeftijd van deze onderzochte groep 
thuislozen ruim 43 jaar is (de jongste was 22, de oudste 68), dan krijgt het 
ontbreken van elk X- antwoord meer betekenis. Het heeft er alle schijn van, 
dat thuislozen niet verder 'denken' dan de ouderdomsfase. Deze indruk 
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Fig. 9. Grafische weergave van het aantal doelobjekten in percentages, geplaatst in 
de voornaamste levensperioden door 36 onderzochte thuisloze mannen 

wordt versterkt door de relatief grote nadruk die de onderzochte groep legt 
op de zéér nabije en nabije toekomst. Zelfs wanneer wij deze bevindingen 
vergelijken met die van het eerder vermelde onderzoek bij jonge mensen uit 
België, dan blijken de thuislozen duidelijk meer hun doelobjekten zeer dicht
bij te plaatsen. Deze 'verschuiving' naar de (zeer) nabije toekomst zou 
kunnen wijzen op een zekere doelloosheid. De toekomst heeft géén perspek-
tief meer. 

Zeer opvallend is het relatief grote percentage antwoorden dat naar 
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dezelfde dag verwijst ( 5 % ) ; zeker wanneer men bedenkt, dat bijna alle 
onderzochte thuislozen in de fase van het beroeps- en gezinsleven verkeren. 
14% Refereert naar tijdsperioden van maximaal iets langer dan een maand. 
Zelfs bij oudere mensen tussen 65 en 84 jaar, waar dit percentage hoog is, 
komen dergelijke verwijzingen duidelijk minder voor (Nuttin, 1963). Deze 
bevinding zou kunnen wijzen op een gemis aan perspektief in de fase waarin 
de thuisloze verkeert. 'Het beroeps- en gezinsleven' schijnt relatief weinig 
betekenis te hebben. 

In feite heeft slechts 18% van de antwoorden rechtstreeks betrekking op 
de beroeps- en gezinsfase en de ouderdomsfase. 

Eveneens opvallend is het zeer grote percentage (42%) van de antwoor
den dat in geen enkele tijdsperiode te klassificeren is. Wanneer wij dit 
vergelijken met de gegevens die Nuttin vermeldt, dan blijkt dit percentage 
hoog te zijn. Het heeft er alle schijn van, dat thuislozen minder dan niet-
thuislozen hun doelobjekten in een tijdsperspektief plaatsen. 

Konkluderend kunnen wij zeggen, dat de onderzochte thuislozen hun 
doelobjekten relatief veel in de zeer nabije toekomst plaatsen, relatief weinig 
in de fasen waarin zij verkeren, relatief veel vage antwoorden geven en 
waarschijnlijk een beperkte tijdshorizon hebben. Een illustratie van het 
veelal ontbreken van 'langer-lopende' tijdsperspekticven geeft de volgende 
tabel, die wij ontlenen aan gegevens van de Landelijke Stichting voor de 
Thuislozenzorg. 

Tabel XIII 

Redenen van vertrek van de in 1967 een of meermalen vertrokken thuislozen uit de 
inrichtingen voor thuislozenzorg 

Aantal 
thuislozen % 

Stil vertrokken 
Vertrokken zonder bekend plan 
Werk gevonden 
Geld ontvangen 
Kosthuis gevonden 
Uitwijzing 
Overplaatsing 
Opneming 
Anderszins (overleden of niet bekend) 
Totaal 

Ruim 80% van de geregistreerde thuislozen is in 1967 zonder duidelijk 
perspektief vertrokken. Zeer waarschijnlijk ligt hun doelobjekt dan in de 
zeer nabije toekomst. Mogelijk is ook dat hun motivaties niet tijdsgebonden 
zijn. 

1871 
6103 
344 
198 
154 
182 
444 
199 
241 
9736 

19,2 
62,7 
3,5 
2,0 
1,6 
1,9 
4,6 
2,0 
2,5 

100% 
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Tot nu toe hebben wij de temporele gegevens op zich beschouwd. Zoals wij 
reeds vaker hebben gezegd, heeft het zwerven niet alleen een ruimtelijk 
aspekt, maar evengoed — en misschien zelfs meer — een temporele achter
grond. Teneinde hier meer zicht op te krijgen hebben wij drie analyses 
gedaan. Op de eerste plaats zijn de zes eerder genoemde tijdskategorieën 
gekorreleerd tegen een aantal zwerfgegevens, tegen de leeftijd, het aantal 
beroeps- en werkwisselingen, tegen de prognose van het tehuis, en de scores 
op de sociale angstschaal. Deze korrelaties zijn gebaseerd op de frekwenties 
van de antwoorden binnen de tijdskategorieën. Verder is een rangorde aan
gebracht onder de thuislozen, lopend van een 'goed' gestruktureerd naar 
een 'slecht' gestruktureerd tijdsperspektief. Ook deze variabele, nu geba
seerd op de onderlinge verhouding van de tijdskategorieën, is gekorreleerd 
tegen genoemde zwerf- en andere gegevens. Tenslotte is de diepte van de 
tijdshorizon gekorreleerd tegen dezelfde gegevens. 

De samenhang tussen de onderscheiden tijdsperioden en een 
aantal gedragsvariabelen 

Op grond van de temporele kodes hebben wij zes tijdskategorieën samen
gesteld. Voor de precíese omschrijving van deze kategorieën verwijzen wij 
naar paragraaf 1 van dit hoofdstuk. Kategorie 0 bestaat uit verwijzingen 
naar het verleden, kategorie I uit verwijzingen naar de zeer nabije toe
komst, kategorie II slaat op een nabije toekomst, kategorie III op de fase 
van het beroeps- en gezinsleven, kategorie IV op de ouderdomsfase, kate
gorie V op het gehele leven, en kategorie VI bestaat uit verwijzingen die 
niet in de tijd te situeren zijn. De frekwenties van de antwoorden per 
kategorie waren als volgt (N = 36) : kategorie 0 = 19 (2 ,6%), kategorie 
I = 92 (12,8%), kategorie II = 86 (11,9%), kategorie III = 92 
(12,8%), kategorie IV = 28 (3 ,9%), kategorie V = 99 (13,8%), kate
gorie VI = 304 (42,2%). 

Op basis van de mediaan, of op het al of niet voorkomen van een ant
woord (kategorie 0 en IV) , zijn de onderzochte thuislozen ingedeeld in een 
groep 'hoog' en 'laag' per kategorie. 

Wij waren voornamelijk geïnteresseerd in de samenhang tussen de zes 
tijdskategorieën enerzijds en de volgende variabelen anderzijds: de huidige 
leeftijd, de leeftijd aan het begin van de zwerf periode; de duur van de 
zwerfperiode, de zwerffrekwentie, het verloop van het zwerven, de on
regelmatigheid van het zwerven; het aantal beroeps- en werkwisselingen 
vóór en tijdens de zwerfperiode; de prognose volgens het tehuis ('al dan niet 
te resocialiseren' ) ; de totaal-score op de sociale angstschaal. Ook deze varia
belen zijn gedichotomiseerd op basis van de mediaan. In tabel XIV geven 
wij de korrelaties tussen beide soorten van variabelen. 
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Tabel XIV 

Korrelaties (rt *) tussen de zes onderscheiden tijdskategorieën en een aantal 
variabelen (N = 36) 

Tijdskategorie 

0 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 

huidige 
leeftijd 

.45 
—.13 

.00 
—.60 
—.25 

.79 

.00 

leeftijd 
begin 
zwerf-
periode 

.49 
—.25 
—.07 
—.65 

.30 

.50 

.12 

duur 
zwerf-
periode 

.44 
—.13 
—.13 

.00 
—.59 
—.13 
—.58 

zwerf-
fre-
kwentie 

.04 

.30 

.04 

.22 
—.44 

.12 
—.25 

verloop 
zwerven 

.12 
—.47 
—.25 
—.10 
—.65 

.00 

.12 

onregel
matig
heid 
zwerven 

.25 

.00 

.13 
—.49 
—.25 

.37 
—.25 

beroeps
wisse
lingen 
vóór 

—.25 
—.13 

.20 

.08 
—.44 
—.04 

.00 

beroeps
wisse
lingen 
tijdens 

.46 

.10 
—.05 

.46 

.00 

.05 
—.27 

prognose 

.08 

.08 

.00 
—.44 
—.44 
—.35 

.19 

sociale 
angst 

.11 
—.57 

.11 

.30 
—.34 
—.10 
—.25 

* De rt's zijn bepaald m.b.v. de nomogrammen uit Chesire, Saffir en Thurstone (1951). Koëfficiënten van .33 en hoger zijn signi
fikant op 5%. 



—.25 
.40 
— 

—.25 
—.25 

.76 
— 

.29 

.10 
—.05 
—.43 

— 

—.15 
—.15 

.11 
—.68 
—.54 

—.26 
—.26 
—.66 
—.60 
—.26 
—.54 

Voordat wij de betekenis nagaan van bovenstaande samenhangen, is het 
verhelderend de onderlinge samenhang van de tijdskategorieën in be
schouwing te nemen (zie tabel XV) . 

Tabel XV 

Interkorrelaties (rt *) tussen de onderscheiden tijdskategorieën {N=36) 

Tijdskategorie 0 1 II III IV V VI 

0 — —.25 
1 — 
II 
III 
IV 
V 
VI — 

* De Tj's zijn bepaald m.b.v. de nomogrammen uit Chesire, Saffir en Thurstone 
(1951). 

Uit deze interkorrelaties is het volgende af te leiden. Kategorie 0 (het ver
leden) blijkt met geen enkele andere tijdsperiode samen te hangen. Dit 
impliceert dat deze tijdseenheid een aparte faktor vormt. Kategorie I (de 
zeer nabije toekomst) blijkt slechts matig te korreleren met II (de nabije 
toekomst). Wij zullen ook deze tijdseenheid als een aparte faktor beschou
wen. Geheel anders blijkt dit te liggen t.a.v. kategorie II , die sterk positief 
korreleert met I II (de beroeps- en gezinsfase). Deze korrelatie kan ver
klaard worden uit het feit, dat de onderzochte groep thuislozen bijna hele
maal in deze laatste fase verkeert. Toch is er wel een verschil tussen beide 
tijdseenheden. Kategorie III namelijk korreleert negatief met zowel IV als 
met V, terwijl kategorie II niet korreleert met deze beide laatste tijdsperioden. 
Dit impliceert dat wij II en III als onderscheiden, maar in elkaar over
lopende faktoren zullen blijven zien. Kategorie IV en V korreleren onder
ling negatief. Ook deze beide tijdsperioden blijken aparte dimensies te ver
tegenwoordigen. Ook de laatste kategorie (de antwoorden die niet in een 
bepaalde periode te klassificeren zijn) blijkt met geen der andere positief 
te korreleren. Opvallend is wel de negatieve korrelatie met II , I I I en V. 
Dit betekent dat de nabije toekomst, de beroeps- en gezinsfase en het gehele 
leven voor de thuislozen niet zonder meer vage perioden zijn. 

De konklusies die wij uit tabel XIV kunnen trekken, vatten wij als volgt 
samen: 

1. Oudere thuislozen zijn relatief eerder geneigd naar het verleden te 
refereren; nog sterker dan de jongere thuislozen zijn zij geneigd het 
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hele leven te overzien. Daarentegen blijken deze oudere thuislozen relatief 
minder geneigd te zijn te refereren aan perspektieven in de beroeps- en 
gezinsfasen. Het komt ons voor dat deze verbanden overeenkomen met 
algemene opvattingen uit de psycho-gerontologie. Indien dit in zijn 
algemeenheid zo is, zijn deze bevindingen niet specifiek voor thuislozen 
te noemen. Dezelfde samenhangen konstateren wij ook m.b.t. de leef
tijd aan het begin van de zwerfperiode, hetgeen te wijten is aan de hoge 
korrelatie tussen deze leeftijd en de huidige leeftijd (zie hoofdstuk I I I ) . 
Hoe langer thuislozen gezworven hebben, hoe meer zij refereren naar 
het verleden. Hoewel er een matige positieve korrelatie is tussen leeftijd 
en duur van de zwerfperiode ( .43 ), achten wij het verband tussen duur 
van de zwerfperiode en kategorie 0 toch ook van een andere betekenis; 
ook al omdat de korrelatie tussen leeftijd aan het begin van de zwerf
periode en de duur daarvan zeer klein is (.12). Bovengenoemd verband 
krijgt vooral een ander accent, omdat de duur negatief korreleert met de 
ouderdomsfase. Wellicht mogen wij zeggen, dat naarmate de thuisloze 
langer zwerft, hij steeds minder vooruit kijkt en steeds meer achteruit. 
En dit achteruit kijken wordt nog sprekender, wanneer men bedenkt, 
dat de duur van de zwerfperiode negatief korreleert met kategorie VI : 
de vage antwoorden. Thuislozen lijken op den duur steeds minder toe-
komstperspektieven te zien. Ook degenen die relatief veel zwerven re
fereren minder naar de ouderdomsfase. Dit zou kunnen betekenen, dat 
het zwerven een zekere negatie inhoudt van het besef van ouder worden, 
temeer daar er geen verband is tussen leeftijd en zwerffrekwentie 
(—.06) en zelfs een negatief verband tussen de leeftijd aan het begin 
van de zwerfperiode en de zwerffrekwentie (—.60). Het rusteloze wordt 
hierdoor wel geaccentueerd. 

Tevens blijkt, dat hoe meer de zwerffrekwentie tijdens de zwerfperiode 
is toegenomen (het verloop), hoe minder de thuisloze refereert naar 
de zeer nabije toekomst en hoe minder naar de ouderdomsfase. Ook 
deze verbanden illustreren o.i. de rusteloosheid en ongebondenheid van 
het zwerven tegen de achtergrond van het toekomstperspektief. Het 
lijkt erop, dat het zwerven aan geen enkele tijdskategorie gebonden is, 
in die zin, dat de frekwente zwervers zelfs aan de nabije toekomst 
(morgen, de volgende week of maand) geen motivaties ontlenen om te 
gaan zwerven. Dit wordt nog eens duidelijk geïllustreerd door de nega
tieve korrelatie tussen de onregelmatigheid van het zwerven en de fase 
van het beroeps- en gezinsleven, terwijl deze onregelmatigheid matig po
sitief korreleert met de verwijzingen naar het gehele leven. De onregel
matige en frekwente zwervers vinden blijkbaar ook geen steunpunten 
in de voor hen voornaamste fase: de motivaties worden 'verspreid' over 
het hele leven. Het zwerven is o.i. duidelijk een uiting van gebrek aan 



toekomstperspektieven: de thuisloze situeert zijn motivaties of doel-
objekten nergens, of nauwkeuriger uitgedrukt: de thuisloze heeft geen 
doelobjekten, althans zeker geen duidelijke. 

3. Thuislozen die vaak vóór hun thuislozenperiode van beroep of werk 
gewisseld hebben, refereren relatief minder vaak naar de ouderdoms-
fase. Dit verband is voor een deel te verklaren uit de korrelaties tussen 
de zwerfvariabelen en de tijdskategorieën, omdat er een matig verband 
bestaat tussen beroeps- of werkwisseling en zwerffrekwentie (.38). Een 
aanvullende verklaring menen wij te vinden in de positieve korrelatie 
tussen beroeps- en werkwisselingen tijdens de zwerfperiode en het aan
tal verwijzingen naar het verleden enerzijds en het aantal verwijzingen 
naar de beroeps- en gezinsfase anderzijds. Indien men bedenkt, dat er 
een matig positieve korrelatie bestaat tussen beroepswisselingen vóór en 
tijdens de zwerfperiode (.44), kan men wellicht veronderstellen, dat, 
wanneer het wisselen van beroep of werkkring relatief dichtbij ligt, dit 
voor de thuisloze duidelijker in het opzicht van perspektief en terugblik 
te plaatsen is, dan wanneer het wisselen van beroep of werkkring al als 
het ware tot een voorbije levensfase behoort. 
Tevens kan men konkluderen, dat de thuislozen die tijdens hun thuis
lozenperiode relatief vaak van beroep of werkkring hebben gewisseld 
hun doelobjekten relatief beter kunnen plaatsen dan thuislozen die in 
hun thuislozenperiode het zoeken naar werk min of meer reeds hebben 
opgegeven. 

4. De korrelaties tussen de prognose, zoals die door het betreffende tehuis 
is gegeven, en de tijdskategorieën zijn op zich al duidelijk: hoe slechter 
de prognose, hoe minder de thuislozen refereren naar de beroeps- en 
gezinsfase, hoe minder ook naar de ouderdomsfase, en hoe minder naar 
het hele leven. Deze verbanden illustreren het gebrek aan toekomst-
perspektief van die thuislozen, die gezien hun gedrag in de tehuizen — 
hetgeen tevens impliceert dat het hier veelal gaat om 'oude bekenden', 
dus ofwel relatief frekwente zwervers ofwel vrijwel blijvende gasten — 
bij de leiding van die tehuizen weinig of geen vertrouwen in mogelijk
heden ( perspektieven ) inboezemen. 

5. Thuislozen die blijkens de sociale angstschaal relatief meer angsten 
hebben, refereren minder naar de zeer nabije toekomst, en relatief min
der naar de ouderdomsfase. Het lijkt erop, dat deze mannen hun doel
objekten Opschuiven', maar er niet toe komen deze in een bepaalde 
tijdskategorie te situeren. Gezien de korrelatie tussen de angstscore en de 
fase van het beroeps- en gezinsleven, lijkt het, dat de meer angstigen 
ertoe neigen deze fase 'uit te kiezen' voor hun doelobjekten : de angst is 
aktueel. Dit verband is echter zwak en niet signifikant. 
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De samenhang tussen de struktuur van het tijdsperspektief 
en een aantal gedragsvariabelen 

Wanneer wij ons afvragen hoe de struktuur van het tijdsperspektief samen
hangt met een aantal variabelen, komt de vraag naar voren hoe deze struk
tuur van de tijdshorizon te operationaliseren is. In de literatuur hebben wij 
hiervoor geen oplossing gevonden. Wij hebben daarom zelf naar een me
thode gezocht. 

Eerst hebben wij van iedere onderzochte thuisloze een z.g. 'coded profile' 
samengesteld van vijf tijdskategorieën. De verwijzingen naar het verleden 
zijn hier buiten beschouwing gelaten. Dit profiel is gebaseerd op de fre-
kwenties van de antwoorden binnen iedere tijdsperiode. Deze frekwenties 
zijn op basis van de mediaan gedichotomiseerd in 'hoog' ( 2 ) en 'laag' ( 1 ). 
Aldus verkregen wij van iedere thuisloze per tijdskategorie een 2 of een 1. 
De aldus samengestelde profielen zijn vervolgens ingedeeld in zeven klassen 
gebaseerd op de voornaamste overeenkomsten. Tenslotte heeft iedere thuis
loze een rangnummer verkregen, lopend van 'struktuur met perspektief' 
naar 'struktuur zonder perspektief'. Deze rangordening ontleent haar objek-
tiviteit voornamelijk aan de eerst onderscheiden zeven klassen naar over
eenkomst. Voorts zijn wij er van uitgegaan dat een hoge frekwentie van 
verwijzingen in de voornaamste kategorieën (I t/m IV) een betere struktuur 
betekent dan een hoge frekwentie in de kategorieën V en VI. Teneinde de 
objektiviteit nog te verhogen zijn de rangnummers bij verdere bewerking 
(korrelaties met andere variabelen) gedichotomiseerd op grond van de 
mediaan. In bijlage К zijn de profielen weergegeven met de bijbehorende 
rangnummers. 

De aldus verkregen rangorde naar de duidelijkheid van structuur in de 
tijdshorizon is gekorreleerd met de reeds eerder besproken variabelen. 

Tabel XVI 

Korrelaties (r t *) tussen struktuur van de tijdshorizon en een aantal variabelen 
(N = 36) 

Huidige leeftijd 
Leeftijd begin zwerfperiode 
Duur zwerfperiode 
Zwerffrekwentie 
Verloop zwerven 

Struktuur 

—.38 
—.44 

.26 

.43 
—.10 

Onregelmatigheid zwerven 
Beroepswisselingen vóór 
Beroepswisselingen tijdens 
Prognose 
Sociale angst 

Struktuur 

—.50 
.38 
.25 

—.20 
.30 

* De Tt's zijn bepaald m.b.v. de nomogrammen uit Chesire, Saffir en Thurstone 
(1951). 
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Jongere thuislozen blijken een relatief iets betere struktuur te vertonen in 
hun tijdsperspektief. De korrelaties betreffende de beide leeftijdsvariabelen 
duiden eigenlijk op hetzelfde. 

Dat de zwerffrekwentie positief korreleert met de struktuur van de tijds
horizon ligt zo op het eerste gezicht niet in de lijn der verwachtingen : hoe 
minder men zwerft, hoe minder struktuur er te onderkennen is in het toe-
komstperspektief. Men moet echter naar onze mening niet uit het oog 
verliezen, dat de minder frekwente zwervers wellicht vanwege het ontbreken 
van doelobjekten in een bepaalde tijdsperiode minder zwerven en meer in 
de tehuizen blijven. Hiermee in overeenstemming is de negatieve konrelatie 
tussen de onregelmatigheid van het zwerven en de struktuur: hoe onregel
matiger, hoe betere struktuur. De 'onregelmatige' zwervers zijn voor het 
merendeel ook de frekwente zwervers, zodat de negatieve korrelatie in 
dezxlf de richting wijst : vaker van tehuis wisselen gaat relatief meer gepaard 
met een betere struktuur in de tijdshorizon. Ook de positieve korrelatie 
tussen het aantal beroeps- of werkwisselingen, vooral vóór de thuislozen-
periode, wijst in dezelfde richting: de thuislozen die een duidelijker struktuur 
vertonen zagen relatief meer beroepsmogelijkheden. Dat de aspiraties ook 
tot werklijkheid geworden zijn, is hiermee niet gezegd. 

De samenhang tussen de diepte van het tijdsperspektief 
en een aantal gedragsvariabelen 

Tot slot hebben wij nagegaan in hoeverre de diepte van de tijdshorizon 
samenhangt met de eerder genoemde variabelen. Teneinde hier enig inzicht 
te verkrijgen hebben wij de diepte van de tijdshorizon als volgt bepaald. 
Thuislozen die overwegend refereren naar de zéér nabije en de nabije toe
komst zijn onderscheiden van hen die overwegend refereren naar de be
roeps- en gezinsfase en de ouderdomsfase. Buiten beschouwing zijn gelaten 
de verwijzingen naar het verleden, het hele leven en de niet te situeren 
verwijzingen. Van de 36 onderzochte thuislozen waren er 4 die geen duide
lijk verschil vertoonden tussen beide onderscheiden tijdsdimensies, zodat 
deze bij de verdere bewerking niet zijn meegerekend. Er bleken 22 thuis
lozen te zijn, die overwegend naar de nabije toekomst hadden gerefereerd, 
terwijl 10 mannen overwegend naar de twee grote levensfasen refereerden. 
Deze laatsten rekenen wij onder de mensen met een 'diepere' tijdshorizon. 

De aldus verkregen ordening naar diepte van de tijdshorizon hebben wij 
gekorreleerd met de reeds eerder beschreven variabelen. De resultaten zijn 
als volgt. 
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Tabel XVII 

Korrelaties (Tt *) tussen diepte van de tijdshorizon en een aantal variabelen (N=32) 

Diepte Diepte 

Huidige leeftijd 
Leeftijd begin zwerfperiode 
Duur zwerfperiode 
Zwerffrekwentie 
Verloop zwerven 

.10 

.19 
—.10 

.10 

.13 

Onregelmatigheid zwerven 
Beroepswisselingen vóór 
Beroepswisselingen tijdens 
Prognose 
Sociale angst 

—.26 
—.45 

.22 
—.11 
—.25 

* De rt's zijn bepaald m.b.v. de nomogrammen uit Chesire, Saffir en Thurstone 
(1951). 

De enige samenhang van betekenis is die tussen het aantal beroepswisse
lingen vóór de zwerfperiode en de diepte van de tijdshorizon. Thuislozen 
die vóór hun thuislozenperiode veel van beroep of werkkring hebben ge
wisseld vertonen een relatief minder diep tijdsperspektief. 

De in dit hoofdstuk beschreven resultaten en verbanden zijn voor een deel 
nog spekulatief te noemen. Vooreerst blijken de korrelaties nergens hoog te 
zijn. Vervolgens heeft het onderzoek een sterk exploratief karakter gehad. 
De konklusies moeten dan ook ab voorlopig beschouwd worden. 
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S A M E N V A T T I N G 

In deze psychologische studie over het gedrag van thuisloze mannen hebben 
wij een aantal problemen aan de orde gesteld. 

De inleiding van dit werk vertelt in het kort wie men in Nederland tot de 
thuislozen rekent en hoe de thuislozenzorg funktioneert. Tevens zijn enkele 
globale gegevens over de in Nederland geregistreerde thuislozen vermeld. 

Hoofdstuk I vermeldt een poging tot beïnvloeding van het gedrag van 
een thuisloze. In dit verslag, waarin de nadruk ligt op de psychologische 
benadering, komt naar voren, dat gedragsbeïnvloeding zeer wel mogelijk is, 
mits deze wordt ingepast in de werkwijze van een tehuis voor thuislozen. 
De toegepaste procedure — een aangepaste versie van de methode der 
wederkerige remming — mag niet zonder meer worden gegeneraliseerd. 
Nodig is onderzoek op grotere schaal. Ook vormt de meting van de ge
dragsveranderingen tijdens en na de beïnvloeding nog een probleem. 

In Hoofdstuk II zijn een aantal vraagstellingen nader uitgewerkt. Hier
voor is gebruik gemaakt van de schaarse empirisch-psychologische literatuur 
over thuislozen en van enkele testgegevens van eigen onderzoek. Wij zijn 
begonnen met ons af te vragen in welk opzicht thuisloosheid beschouwd 
kan worden als een vorm van afwijkend gedrag. Op grond van literatuur 
kwamen wij tot het vermoeden, dat thuislozen, naast sociologisch-anomische 
kenmerken wellicht daarmee korresponderende psychologisch-anomische 
kenmerken in hun gedrag vertonen, met nadruk op het kognitieve aspekt 
daarvan. In de tweede paragraaf zijn twee psychologische onderzoekingen 
naar het gedrag van thuislozen in beschouwing genomen. De veronder
stelling wordt geopperd, dat het gedrag van thuislozen instabiliteit en ge
brek aan kontinuïteit vertoont (zwerven, gebrek aan toekomstperspektief, 
overwegend vis-à-vis-kontakten). De vraag wordt gesteld of deze inkon-
sistentie een door de thuisloze zelf geaccepteerde levenswijze is. Thuisloosheid 
blijkt niet enkel gevolg van sociale omstandigheden of gebeurtenissen te zijn, 
maar mede resultaat van een bepaalde individuele ontwikkeling. Thuis
lozen hebben gemiddeld een nauwelijks lager intelligentieniveau dan niet-
thuislozen. Ook met andere tests vonden wij geen specifieke psychologische 
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kenmerken bij de thuislozen. Wel is hun waarneming vermoedelijk veld
afhankelijker dan die van niet-thuislozen. Waarschijnlijk wordt het gedrag 
van thuislozen in hoge mate bepaald door attitudes die niet-thuislozen t.o.v. 
hen manifesteren. Dit thema achten wij van importantie voor voortgezet 
onderzoek. In de derde paragraaf van Hoofdstuk II hebben wij verslag 
gedaan van eigen onderzoek naar de intelligentie van thuislozen en de 
resultaten vergeleken met die van amerikaanse onderzoekingen. Het onder
zoek bevestigt, dat thuislozen met name wat betreft hun vaardigheid tot 
anticiperen en tot snel vergelijken of snel nieuw materiaal in zich op
nemen — aspekten die betrekking hebben op visueel-motorische en orga
nisatorische kwaliteiten — bij niet-thuislozen ten achter blijven. In een 
vergelijkend onderzoek naar de mate van steniciteit of emotionele stabiliteit 
van thuislozen, dat in paragraaf 4 is beschreven, bleek dat thuislozen in dit 
opzicht sterk afwijken van enkele kategorieën psychiatrische patiënten. 
Minder wijken zij af van personen die men onder de kategorieën alkoholis-
ten, delinkwenten en arbeidslabielen kan rekenen. Over het algemeen werd 
bevonden, dat thuislozen niet extreem (neurotisch) labiel zijn. In para
graaf 5 van Hoofdstuk II hebben wij de vraagstellingen, gerezen uit de 
beschouwingen en resultaten van de beschreven onderzoekingen, ingedeeld 
in vier sektoren : het leefpatroon van thuislozen, hun perceptie, hun sociale 
perceptie en het tijdsperspektief van thuislozen. 

In Hoofdstuk III is het leefpatroon van thuislozen nader onderzocht, met 
name het zwerven, één van de meest in het oog springende gedragingen, 
en het sociale gedrag, één van de meest onbekende gedragswijzen van 
thuislozen. 

Thuislozen zwerven veel. Uit de gegevens van de Landelijke Stichting 
voor de Thuislozenzorg is af te lezen, dat van alle in 1967 door deze Stich
ting geregistreerde mannen slechts 15% langer dan één week in één tehuis 
verbleef. Laten wij de z.g. passanten — vaak de frekwent-zwervenden — 
buiten beschouwing, dan blijkt dat slechts iets meer dan éénderde van de 
mannen in 1967 langer dan 3 maanden op dezelfde plaats is gebleven; en 
dit waren dan vaak oudere mannen. Voorzover ons bekend, is naar het 
zwerven nog nooit onderzoek verricht. Wij hebben een poging gedaan — 
uitgaande van de veronderstelling, dat het zwerven een levenspatroon weer
spiegelt — dat gedrag d.m.v. kwantitatieve gegevens te exploreren. Door 
middel van onderlinge korrelatie van een aantal zwerfindices, die wij heb
ben opgesteld, vonden wij dat de leeftijd van de thuislozen een mede
bepalende faktor is. In het algemeen neemt met het stijgen van de leeftijd 
de zwerfdrang af en neemt de verblijfsduur in de tehuizen toe. De leeftijd 
bleek niet de voornaamste variabele te zijn. Wij hebben — vooralsnog 
voorzichtig — gekonkludeerd, dat er van een zekere gewenning aan dit 
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leefpatroon sprake is: het lijkt er op dat de thuisloze in de loop van zijn 
zwerfperiode de tehuizen geleidelijk meer en meer gaat zien als referentie
punten in zijn leefpatroon. 

Over hun gedrag van alle dag is bijzonder weinig bekend. Teneinde 
enigszins in deze leemte te voorzien hebben wij gedurende ruim drie weken 
thuisloze mannen geobserveerd, ons beperkend tot de verkenning van hun 
onderlinge kontakten. In paragraaf 2 van Hoofdstuk III zijn de resultaten 
van de observaties beschreven met de konklusie, dat thuislozen over het 
algemeen zeer weinig onderlinge kontakten hebben. Deze zijn bovendien 
momentaan van aard, vertonen weinig diepgang en zijn vaak negatief. Zij 
gedragen zich al vlug agressief t.o.v. elkaar. Er is geen sprake van een 
blijvende groepsgebondenheid. Thuislozen schijnen tevens over weinig ge
differentieerde sociale vaardigheden te beschikken. Zij maken er althans 
weinig gebruik van. Over het algemeen maken thuislozen geen uitgesproken 
ontevreden indruk, zolang zij maar niet gekonfronteerd worden met per
sonen of instanties, die de 'maatschappij' vertegenwoordigen. Opvallend 
is ook het ontbreken van gespreksthema's over 'morgen' en 'gisteren'. 

In Hoofdstuk IV is verslag gedaan van een onderzoek naar de perceptie 
van thuislozen. Bij de opzet van dit onderzoek hebben wij drie aspekten 
van de bij thuislozen gekonstateerde instabiliteit onderscheiden. Deze vor
men van instabiliteit zijn teruggebracht tot de hoeksteen van alle gedrag: 
de waarneming. Aan 53 thuislozen en aan 58 vergelijkbare niet-thuislozen 
is een testbatterij voorgelegd die uit 11 tests bestond. Er zijn vier testfak-
toren gekozen, alle betrekking hebbend op door vele onderzoekers onder
scheiden aspekten der waarneming. Deze faktoren zijn geoperationaliseerd 
in een aantal testvariabelen. De onderzochte proefgroepen zijn zoveel moge
lijk gelijk wat betreft leeftijdsverdeling, beroepsklasse, opleiding en ver
onderstelde afkomst. Beide groepen bestonden uit mannen die niet zwak
begaafd of anderszins gestoord waren noch onder medische, in dit geval 
psychofarmakologische, behandeling stonden. Ook is een maximum-leeftijd 
gesteld. Voordat de vraagstellingen werden getoetst, zijn een aantal voor-
bewerkingen gedaan, uiteindelijk resulterend in een faktor-analyse over 
beide groepen, zodat rechtstreekse vergelijking via faktor-scores mogelijk is. 
Er werden drie faktoren geëxtraheerd, door ons genoemd: het vermogen 
om snel iets vooruit te zien ('perceptual speed of visual scanning'), het 
vermogen af te zien van omringende stimuli ('flexibility of visual closure'), 
en het vermogen iets precies te zien ('accuracy of visual perception'). Er 
werd getoetst of de onderzochte thuislozen op de drie waarnemingsfaktoren 
minder goede prestaties behaalden. Alleen ten aanzien van de vaardigheid 
om snel iets vooruit te zien is dit bevestigd. Vervolgens werden de beide 
groepen op nog enkele tests, die faktor-zuiver waren gebleken, vergeleken. 
Ook hier kwam alleen het verschil in snel vooruit zien als essentieel naar 
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voren. Konklusie: de verschillen zijn, tegen de verwachting in, niet groot. 
De resultaten doen ook vermoeden, dat thuislozen minder (snel) leren dan 
niet-thuislozen. De veronderstelling dat thuislozen veldafhankelijker zijn 
dan niet-thuislozen kon niet worden bevestigd. 

In hetzelfde Hoofdstuk zijn de drie testfaktoren en de voornaamste daar
onder ressorterende tests, gekorreleerd tegen enkele zwerfindices. De thuis
lozen die minder snel vooruit zien, bleken meer te zijn aangewezen op de 
tehuizen en minder de passanten-verblijven te frekwenteren. Daarentegen 
lijkt het, dat de 'passanten-thuislozen' in mindere mate in staat zijn om van 
omringende stimuli af te zien. Het is mogelijk dat de frekwente zwervers 
wel veldafhankelijker zijn. 

Uit de korrelatie van de eerste testfaktor (de vaardigheid om snel vooruit 
te zien) en de voornaamste test daarvan enerzijds, met de score op de in 
Hoofdstuk V gebruikte sociale angstschaal anderzijds, blijkt, dat het ge
vonden verschil tussen thuislozen en niet-thuislozen op deze faktor niet is 
terug te voeren op het meer voorkomen van sociale angsten bij thuislozen. 

In Hoofdstuk V zijn enige facetten van de sociale perceptie van thuis
lozen onderzocht. Aan 37 thuislozen en aan 58 niet-thuislozen is een sociale 
angstschaal afgenomen. De door ons gebruikte schaal bestaat uit vijf 
aspekten. De onderzochte thuislozen blijken ten aanzien van alle aspekten, 
op één na, meer angsten te vertonen dan de kontrolegroep. Alle veronder
stellingen konden worden bevestigd. 

Uit de korrelatie van de angstscores met enkele zwerfindices is gebleken, 
dat thuislozen die op hogere leeftijd zijn gaan zwerven meer angsten hebben. 
Degenen die in totaal langer in de tehuizen verbleven, vertoonden meer 
angst voor eigen inferioriteit en meer schuchterheid. Uit de korrelatie met 
een aantal achtergrondgegevens van de onderzochte thuislozen, zowel per
soonlijke als milieu-gegevens, is gekonstateerd, dat de gemeten sociale 
angsten uit deze gegevens niet verklaard kunnen worden. Het vermoeden 
is geuit, dat de angsten aktuele belevingen weerspiegelen, mede omdat thuis
lozen hun verleden weinig lijken te ordenen. 

Aan 25 thuislozen en aan 34 niet-thuislozen is een schaal voorgelegd, 
die ons meer zou kunnen zeggen over verschillen in sociale valenties tussen 
thuislozen en anderen. De schaal meet zes faktoren. Op géén der genoemde 
faktoren, behalve een lichte tendens bij de thuislozen naar waardering van 
Onafhankelijkheid', zijn verschillen gevonden met de kontrolegroep. Wij 
hebben een aantal mogelijke verklaringen voor dit onverwachte resultaat 
gegeven. Gebleken is, dat de behoefte aan 'afhankelijkheid' bij thuislozen 
positief korreleert met sociale angst, terwijl dit bij de kontrolegroep niet 
het geval is. Ook blijken de angstige thuislozen minder te voelen voor 
leiding geven aan anderen in tegenstelling tot de kontrolegroep. Voorts is 
gebleken, dat de thuislozen die op oudere leeftijd zijn gaan zwerven zich 
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meer willen konformeren aan geldende normen en meer behoefte hebben 
aan het bieden van hulp, daarentegen minder onafhankelijk willen zijn en 
minder belang hechten aan 'leiderschap'. De frekwent-zwervenden blijken 
meer waardering te hebben voor onafhankelijkheid en minder voor kon-
formisme. 

Tenslotte hebben wij een onderzoek gedaan naar de beleving van de 
sociaal-psychologische afstand van thuislozen t.o.v. anderen. Bij de kon-
struktie van het meetinstrument is rekening gehouden met de multidimen-
sionaliteit van de afstandsbeleving. In totaal werden 20 z.g. 'stimulus'-
personen, gebaseerd op een aantal kriteria, geselekteerd tot wie de proef
persoon zijn afstandsbeleving moest aangeven. De 'items' waarmee de proef
personen hun afstand moesten aanduiden, zijn samengesteld op basis van de 
resultaten van andere onderzoekingen. In totaal zijn er 15 gebruikt, die 
na kluster-analyse zijn gerubriceerd in vier faktoren. Aan 31 thuislozen en 
aan 43 vergelijkbare niet-thuislozen is deze schaal afgenomen. Op de faktor 
'welwillendheid' zijn enkele verschillen aangetoond. Wat de laatste faktor, 
'de intensiteit van de relatie' betreft, bleek, dat thuislozen zich tot iedereen 
meer voelden aangetrokken dan de kontrolegroep: 'zonder aanzien des per-
soons'. Een zeer ongedifferentieerde keuze. 

In Hoofdstuk V is een exploratief onderzoek beschreven over het toe-
komstperspektief van thuislozen. Bij 36 thuisloze mannen hebben wij m.b.v. 
een induktie-zinnen-methode de relatieve belangrijkheid van zes onder
scheiden tijdskategorieën bepaald, daarnaast de diepte van de tijdshorizon 
en de struktuur van hun toekomstperspektief. 

Het bleek, dat thuislozen niet verwijzen naar doelobjekten in de tijd ná 
het leven, daarentegen relatief veel nadruk leggen op de zeer nabije en de 
nabije toekomst. Ook komen zeer veel antwoorden voor, die wij niet in een 
bepaalde periode kunnen indelen. De drie door ons onderscheiden aspekten 
van het toekomstperspektief zijn gekorreleerd tegen een aantal zwerfindices 
en enkele persoonlijke en achtergrondgegevens. Een aantal voorlopige kon-
klusics konden worden getrokken. Thuislozen lijken op den duur steeds 
minder toekomstperspektieven te zien. De frekwent-zwervenden lijken over 
een betere struktuur van het toekomstperspektief te beschikken. Voortgezet 
onderzoek naar dit thema lijkt ons zeer de moeite waard. 
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S U M M A R Y 

The present work is a psychological study of a number of problems raised 
by the behaviour of homeless men. 

The Introduction briefly states what persons in the Netherlands are 
considered to fall into the category of homeless people, and how the welfare 
work dealing with them operates. Also, some general data are given about 
the homeless people registered in this country. 

Chapter I discusses an attempt at influencing the behaviour of one 
particular homeless man. From this report, which stresses the psychological 
approach, the fact emerges that it is very well possible to influence an in
dividual's behaviour, provided that such an influence is incorporated into 
the way a centre for the homeless is run. The method applied — an adapted 
version of the reciprocal-inhibition method — is unsuitable for indiscrimi
nate general application; a large-scale investigation would be necessary. 
Measuring the changes in behaviour during and subsequent upon such 
influence is still a problem. 

In Chapter II a number of these issues have been further examined. For 
this purpose the author has made use of the scarce empiric-psychological 
literature on homeless people, and of a few test-data obtained from his 
own researches. His starting-point has been the question in what respect, 
if any, homelessness may be considered as a form of deviant behaviour. 
A study of the literature suggested that homeless men, apart from sociolo
gically anomie features, may present corresponding psychologically anomie 
characteristics of behaviour, more specially as regards its cognitive aspects. 
In the second section of this chapter two psychological investigations into 
the behaviour of homeless men have been considered. It is postulated that 
their behaviour shows instability and lack of continuity (wandering about, 
lack of future prospects, predominantly personal contacts). The question 
is raised whether such inconsistency is a way of life accepted by the homeless 
individual himself. Homelessness turns out to be not merely the result of 
social circumstances or events, but also the outcome of a particular in-
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dividual development. The average intelligence level of homeless men is 
hardly lower than that of non-homeless ones. Other tests, too, failed to 
indicate any specific psychological characteristics for homeless men, 
although their perception presumably shows a higher degree of field-depen
dence than that of non-homeless persons. It is probable that the behaviour 
of homeless men is highly determined by the attitudes manifested towards 
them by non-homeless people. This is a theme worth of further investigation. 

In the third section the author reports on his own researches on the 
intelligence of homeless men, and compares his findings with those of 
American studies. His investigations confirm that, especially as regards 
their ability to anticipate, to make rapid comparisons, or to assimilate new 
material — aspects referring to visual-motor and organisational qualities —, 
homeless men fall below others. A comparative investigation into the degree 
of sthenicity or emotional stability of homeless men, described in Section 
four, showed that in this respect they differed very much from a number 
of categories of mental patients. They are less different, however, from the 
persons classified as alcoholics, delinquents and casual labourers. Homeless 
men were generally found to be not extremely (neurotically) unstable. In 
Section five the problems arising from the considerations and findings of 
the investigations described have been grouped under four headings: the 
life-pattern of homeless men, their perception, their social perception, and 
their time-perspective. 

Chapter HI goes further into the life-pattern of homeless men, in particular 
into their vagrancy (one of the most striking behavioural aspects with 
them), and their social behaviour, one of the features of the behaviour of 
homeless men about which least is known. 

Homeless men wander about a good deal. From data published by the 
'Landelijke Stichting voor de Thuislozenzorg' (National Foundation for 
Welfare Work among the Homeless) we learn that of all the men registered 
by this foundation in 1967 only 15% remained in one home for longer than 
one week. If we disregard the so-called 'passing guests' — often those 
habitually unsettled —, we see that in 1967 only slightly more than one 
third of the men stayed at the same place for longer than 3 months, and 
these were often elderly men. As to his knowledge the essential phenomenon 
of vagrant behaviour itself has never been investigated before, the author — 
assuming that an individual's vagrancy is a reflection of his life-pattern — 
has made an attempt to explore such behaviour by means of quantitative 
data. Through intercorrelation of a number of vagrancy indices drawn 
up by himself the author has found the age of the homeless men to be a 
co-determining factor. Generally, as they get older their wanderlust weakens, 
whereas the periods of their stay at the centres will lengthen. It turned out 
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that the men's age was not the main variable. There was a tentative conclu
sion that one has to do here with a certain conditioning to this life-pattern ; 
it would seem that in the course of his vagrant period the homeless man 
comes to see the centres as reference points in his life-pattern. 

About the every-day life of homeless men little is known. To contribute 
to the filling of this gap the author has observed them over a period of three 
weeks, limiting himself, however, to a reconnoitring of their interrelation
ships. Chapter I I I , Section 2, presents the findings of these observations and 
concludes that, generally speaking, homeless men have very few inter
relationships. Such as they have tend to be of a momentary kind, to show 
little depth and often to be negative. These men are apt to be aggressive 
towards their fellows. There is no question of any lasting bond of union 
within the group. Nor do homeless men seem to possess many differentiated 
social abilities, at least, they use few of them. As a rule they do not strike 
one as being markedly dissatisfied, that is, so long as they are not confronted 
with persons or bodies representing 'Society' to them. One is also struck by 
the fact that the things of yesterday and tomorrow are rarely the subjects 
of their conversation. 

Chapter IV reports on an investigation into the perception of homeless men. 
In planning his research the author distinguished three aspects of the insta
bility found in these men, which forms of instability were reduced by him 
to the comer-stone of all behaviour, viz perception. To 53 homeless men 
and a control group of 58 non-homeless men a test-battery of 11 tests was 
submitted. Four test-factors were selected, all referring to various aspects 
of perception as distinguished by many investigators. These factors were 
operationalized in a number of test-variables. The test-groups resembled 
each other as closely as possible with regard to age, occupation, training, 
and presumed background. Both groups consisted of men not mentally 
retarded nor otherwise disturbed nor under medical, that is, psychopharma-
cological, treatment. There also was an age limit. Before the issues were 
put to the test a number of preliminary operations were carried out, even
tually resulting in a factor-analysis of both groups, so that a direct compa
rison via factor-scores became possible. Three factors were extracted and 
termed as 'perceptual speed of visual scanning', 'flexibility of visual closure' 
and 'accuracy of visual perception'. It was investigated whether the home
less men achieved a lower score for these three perceptual factors. This only 
proved to be the case for their perceptual speed of visual scanning. Next, 
the two groups were compared for a number of pure factor-tests. Here, too, 
the perceptual speed of visual scanning turned out to be the only essential 
difference. Hence we may say that, contrary to what was expected, there 
is no great difference between the two groups. The findings also suggest 
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that homeless men learn less (rapidly) than others. The supposition that 
homeless men are more field-dependent than non-homeless ones could not 
be confirmed. 

In the same chapter the three test-factors and their main relevant tests 
have been correlated against a few vagrancy indices. The homeless men 
with less perceptual speed of visual scanning turned out to be more de
pendent on the centres and to stay less frequently as passing guests at the 
lodging-houses. The passing guests, on the other hand, appear to have less 
flexibility of visual closure. Those habitually unsettled may have greater 
field-dependence. 

From the correlation of the first test-factor (perceptual speed of visual 
scanning) together with its main test, on the one hand, and the ratings on 
the social anxiety scale as used in Chapter V on the other hand, it appears 
that the difference for this factor between homeless and non-homeless men 
cannot be traced back to a greater incidence of social anxieties among 
homeless men. 

In Chapter V a few aspects of the social perception of homeless men have 
been investigated. 37 Homeless and 58 non-homeless men were rated on a 
social anxiety scale, presenting five aspects. For all aspects but one the 
homeless men turned out to be more anxious than the control group. All 
the author's assumptions were confirmed. 

From the correlation of the anxiety scores with the vagrancy scores it 
appears that homeless men who take to wandering about the country at a 
more advanced age have more anxieties. Those with an overall longer stay 
at the centres showed greater anxiety about their own supposed inferiority, 
and likewise greater shyness. Correlation of a number of background data 
of the homeless men (personal as well as milieu data) failed to explain the 
social anxieties measured from these data. It has been postulated that such 
anxieties reflect actual experiences, the more so as homeless men seem to 
be little given to ordering their past. 

To 25 homeless and 34 non-homeless men a scale rating six factors was 
submitted; by means of this scale the author hoped to obtain more infor
mation about the difference in social values between homeless men and 
others. Apart from a slight tendency among the homeless towards a greater 
appreciation of 'independence', not any of these factors showed any 
difference with the control group. A number of possible explanations for 
this surprising result have been given. With the homeless men the need of 
'dependence' was found to correlate positively with their social anxieties, 
whereas this was not so with the control group. Also, unlike the control 
group, the homeless men felt less inclined to assume leadership over others. 
Furthermore, it was found that homeless men who had set out on the road 
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at a later age were more willing to conform to the usages of society, more 
eager to accept a helping hand, less keen on independence, and set less store 
to 'leadership'. Habitually-unsettled men attached more importance to 
independence, less to conformism. 

Finally, the author has investigated how homeless men experience their 
socio-psychological distance from others. In devising the measuring instru
ment the multi-dimensionality of this experience was kept in mind. In total, 
20 so-called 'stimulus'-persons, the choice of whom was governed by a num
ber of criteria, were selected ; the subjects had to indicate the distance they 
felt towards each of these persons. The items by means of which the distance 
had to be expressed had been devised after a study of other investigations. 
In total 15 were used, which after cluster-analysis were classified into 4 
factors. 31 Homeless and 43 comparable non-homeless men were rated 
on this scale. The factor 'amicableness' showed a few differences. As regards 
the last factor, 'closeness of relationship', the homeless men proved to feel 
more attracted to anyone from the stimulus-group than were the members 
of the control group. The choice of the homeless men was a highly un
differentiated one, irrespective of persons. 

Chapter V also reports on an exploratory investigation into the future 
prospects of homeless men. With the help of a sentence-completion method 
the author has attempted to determine the relative importance of 6 different 
categories of time for 36 homeless men, and in addition their depth of time-
span and the structure of their future prospects. These men turned out not 
to refer to after-life goals, but, on the contrary, to be very much concerned 
with the immediate as well as with the near future. A great many answers 
did not allow of classification. The three aspects of the future prospects as 
distinguished by the author were correlated against a number of vagrancy 
indices and a few personal and background data, which procedure yielded 
a number of provisional conclusions: Over the years homeless men tend to 
see their prospects of the future dwindling away; habitually-unsettled 
vagrants appear to have a better structure of their future prospects. Further 
research into these themes would seem very much worth while. 

[translated by Louis Grooten) 
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Bijlage A 

Geroteerde faktor-matrices van 14 testvariabelen van thuislozen {N = 53) en kon-
trolegroep (') (N = 58) 

I I' II II' III III' IV IV' 

finding A's .45 —.72 —.19 —.17 .54 .05 —.36 .24 
Müller-Lyer —.05 —.46 .17 —.13 .83 —.10 .20 .38 
hidden patterns .72 —.20 .28 —.73 .25 .32 .10 .05 
space (goed) .48 —.48 .42 —.12 .26 .69 —.25 .00 
space (g-f) —.10 —.31 .86 —.60 .11 .30 .07 —.07 
identical pictures .82 —.77 —.05 —.28 .29 .14 .02 —.04 
maze tracing .85 —.70 .13 —.12 .09 .25 —.08 —.44 
(id.) herstellingen .11 .04 —.15 .05 —.01 —.12 .90 —.82 
hidden figures (goed) .27 .01 .02 —.02 .57 .76 —.32 .19 
hidden figures (g-f) .05 .07 .79 —.77 —.02 .08 —.15 .08 
nearer point .52 —.16 .47 —.24 .10 .65 —.28 —.12 
map planning .64 —.72 .27 —.09 .43 .36 —.09 —.03 
gestalt completion .69 —.20 —.13 —.68 —.07 —.00 .03 .13 
picture arrangement .72 —.33 .27 —.62 .02 —.06 .00 —.33 

Bijlage В 
Matrix van verschillen van 14 testvariabelen tussen de interkorrelaties (r = product-
moment) van thuislozen (N = 53) en die van de kontrolegroep (N^58) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 finding A's 
2 Müller-Lyer 
3 hidden patterns 
4 space (goed) 
5 space (g-f) 
6 identical pictures 
7 maze tracing 
8 (id.) herstellingen 
9 hidden figures (goed) 

10 hidden figures (g - f) 
11 nearer point 
12 map planning 
13 gestalt completion 
14 picture arrangement 

00 
—07 00 

10 06 00 
07 —14 10 00 

—33 —07 —02 —22 00 
—13 —11 17 08 —23 

07 05 20 03 —09 
—06 10 29 05 04 

14 18 16 —03 —06 

00 
15 
26 
27 

—08 02 —20 12 03 —09 
27 —06 05 —07 —01 
03 16 26 10 06 

—03 —12 —02 11 —35 
29 —08 —07 32 —12 

10 
03 
16 
18 

00 
05 00 
20 —15 
17 —08 
26 —02 -
01 —00 
29 13 
33 08 

00 
02 00 

- 1 8 28 
07 19 
07 —31 
33 —03 

00 
15 

—08 
27 

00 
26 
23 

00 
13 00 
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Bijlage С 

КоттеШіе-matrix van 14 testvariabelen (Ν =111; τ •= product-moment) 

1 finding A's 
2 Müller-Lyer 
3 hidden patterns 
4 space (goed) 
5 space (g-f) 
6 identical pictures 
7 maze tracing 
8 (id.) herstellingen 
9 hidden figures (goed) 

10 hidden figures (g - f) 
11 nearer point 
12 map planning 
13 gestalt completion 
14 picture arrangement 

1 

— 
25 
37 
28 
11 
56 
36 

2 

— 
14 
17 
19 
20 
13 

3 

— 
39 
38 
47 
51 

—14 —04 —04 • 
27 
09 
26 
47 
23 
22 

14 
12 
14 
29 
06 
14 

27 
40 
44 
45 
40 
47 

4 

— 
54 
42 
49 

5 

— 
20 
23 

- 1 7 —06 
41 
15 
42 
54 
22 
28 

10 
44 
34 
34 
18 
35 

6 

— 
58 
06 
25 
13 
39 
56 
38 -
45 

7 8 

— 
08 — 
17 —10 
11 —10 
46 —08 
61 —09 

- 2 8 —03 
46 04 

9 

— 
13 
28 
33 
15 
08 

К 

— 
29 
16 
14 
25 

Bijlage D 

Ongeroteerde faktor-matrix van 12 testvariabelen (N^lll) 

finding A's 
Müller-Lyer 
hidden patterns 
space (goed) 
space (g-f) 
identical pictures 
maze tracing 
(id.) herstellingen 
hidden figures (goed) 
hidden figures (g-f) 
nearer point 
map planning 

I 

.62 

.31 

.70 

.65 

.47 

.77 

.76 
—.09 

.42 

.34 

.63 

.78 

II 

.32 
—.02 
—.27 

.00 
—.63 

.29 

.23 

.12 

.33 
—.74 
—.21 

.21 

III 

—.05 
—.14 

.13 
—.27 
—.04 

.20 

.31 

.82 
—.49 

.04 

.10 
—.01 
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Bijlage E 

Sociale angstschaal 

1. Ik ben vaak bang dat anderen denken, dat ik dom of niet ontwikkeld ben. 

2. Vaak ben ik plotseling bang, dat er iets niet in orde is met mijn kleding. 

3. Ik ben bang, door anderen niet naar waarde geschat te worden. 

4. Ik voel mij meestal niet op mijn gemak, wanneer ik tegenover anderen gezeten, 
moet eten en drinken. 

5. Ik heb er een enorme hekel aan een groep mensen te moeten passeren. 

6. Ik heb steeds de indruk iemand beledigd te hebben. 

7. Wanneer ik voor een bijeenkomst te laat kom, blijf ik liever achteraan staan, 
dan dat ik vooraan plaats neem. 

8. Ik voel mij niet op mijn gemak in de nabijheid van een invalide of iemand met 
een lichamelijk gebrek. 

9. Ik ben vaak onrustig bij de gedachte, waar anderen bij zijn, ziek te zullen 
worden of te moeten overgeven. 

10. Ik word meestal zenuwachtig wanneer ik een hogergeplaatst persoon moet 
spreken. 

11. Ik voel mij meestal niet op mijn gemak temidden van een groep mij onbekende 
mensen. 

12. Ik voel mij niet op mijn gemak wanneer ik in het middelpunt van de belang
stelling sta. 

13. Ik word vaak verontrust door het idee, op een ongelegen moment naar het toilet 
te moeten. 

14. Ik ben vaak bang, voor iedereen te kijk, flauw te vallen. 

15. Ik vraag mij vaak af of ik iemand, die ik maar oppervlakkig ken, moet groeten. 
16. Ik vind het erg vervelend met een hogergeplaatst persoon niet goed te kunnen 

opschieten. 

17. Gebeurt er iets, dat mij belachelijk maakt, dan denk ik daar gewoonlijk nog 
lang over na. 

18. Ik heb meestal een onaangenaam gevoel, wanneer ik niet weet, wat men van 
mij verwacht. 

19. Ik vind het moeilijk anderen om raad te vragen. 

20. Ik vind het onaangenaam om anderen over mijn persoonlijke gevoelens te ver
tellen. 

21. Ik ben vaak bang belachelijk te lijken of mij belachelijk te gedragen. 

22. Ik word zenuwachtig wanneer ik voor mensen moet optreden. 

23. Het ergert mij als er iets met mijn kleding of verschijning niet in orde is. 

24. Ik voel vaak remmingen mij uit te drukken, omdat ik vrees een belachelijke fout 
te maken. 

25. Ik ben vaak bang een wind te moeten laten of andere lichaamsgeluiden, als 
anderen het zouden kunnen horen. 

26. Ik vind mijzelf tegenover vreemden meestal onhandig. 
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Bijlage F 

Sonale valentie-schaal (S.I.V.) 

Vrij te zijn in doen en laten 
Anderen van mijn gelijk overtuigen 
Vriendschap sluiten met minder gelukkige mensen 

In een positie verkeren waarin geen bevelen opgevolgd hoeven te worden . 
Regels en voorschriften nauwgezet opvolgen 
Dat men opmerkt wat ik doe 

Een belangrijke baan of functie hebben 
Tegen iedereen uiterst vriendelijk optreden 
Behoorlijk en aanvaardbaar handelen 

Dat anderen mij belangrijk vinden . 
Volledige persoonlijke vrijheid hebben . 
Weten dat men op mijn hand is . 

Me gedragen volgens algemeen aanvaarde nonnen . . . 
Dat anderen belangstelling hebben voor mijn welzijn . 
De toon aangeven bij groepsbeslissingen 

Ir. het algemeen te kunnen doen wat ik wil . 
Belast zijn met een belangrijke opdracht . . 
Werken voor het welzijn van anderen . . . 

Omgaan met mensen die bekend zijn 
Uitsluitend letten op het werk waar ik mee bezig ben . . . . 
Veel invloed hebben 

Door velen bij name gekend worden 
Dingen doen voor andere mensen 
Zelfstandig werken zonder leiding 

Een strikte gedragslijn volgen 
Gezag te kunnen uitoefenen 
Dat er mensen zijn die me aanmoedigen 

Bevriend zijn met hen die zonder vrienden zijn 
Dat men mij diensten bewijst 
Bekend zijn bij belangrijke mensen 

Degene zijn die de leiding heeft 
Me strikt aan de regels houden 
Dat anderen me laten blijken dat ze op me gesteld zijn 

Te kunnen leven precies zoals ik wil 
Mijn plicht doen 
Door anderen met begrip behandeld worden 
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De leider zijn van de groep waartoe ik behoor . . . . 
Dat men bewondering heeft voor wat ik doe . . . . 
Onafhankelijk zijn in mijn werk 

Welwillend bejegend te worden 
Dat er andere mensen onder mijn leiding werken . 
Mijn tijd besteden aan het doen van dingen voor anderen . 

In staat zijn mijn eigen leven te leiden 
Veel aan liefdadigheid bijdragen 
Dat anderen waarderend over me spreken 

Een invloedrijk iemand zijn . 
Vriendelijk behandeld worden . . 
Altijd de hoogste zedelijke normen handhaven . 

Geprezen worden door anderen 
Betrekkelijk ongebonden zijn door maatschappelijke gebruiken 
Werken voor het welzijn van de gemeenschap . . . . 

Dat andere mensen mij mogen 
De dingen doen op de juiste manier 
Mijn medemensen een dienst bewijzen waar ik maar kan . 

Te mogen doen wat ik maar wil 
Als leider beschouwd te worden 
Te doen wat in sociaal opzicht correct is 

Dat anderen goedkeuren wat ik doe . . . . 
Beslissingen nemen voor de groep 
Mijn bezittingen delen met anderen . . . . 

Vrij zijn om te gaan en staan waar ik wil 
De armen en behoeftigen helpen 
Respect tonen voor mijn meerderen 

Complimentjes krijgen van anderen 
Een zeer verantwoordelijke positie bekleden 
Me gedragen volgens gebruikelijke regels 

De leiding hebben over een groep mensen . . . . 
Zelf al mijn beslissingen nemen 
Aanmoediging krijgen van anderen 

Dat anderen naar mij opzien 
Anderen snel als vriend (in) aanvaarden 
Anderen leiding geven bij hun werk 

Edelmoedig zijn tegenover anderen 
Mijn eigen baas zijn 
Begrijpende vrienden hebben 
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Uitgekozen worden voor een leidinggevende functie 
Behandeld worden als iemand van enige betekenis 
Dat in het algemeen de dingen verlopen zoals ik wil 

Dat anderen belang in mij stellen . . . . 
Behoorlijke en correcte omgangsvormen hebben . 
Mee te leven met hen die in moeilijkheden zitten 

Erg populair (getapt) zijn bij anderen . 
Niet verplicht zijn mij aan regels te houden . 
In een positie zijn waarin ik het voor het zeggen heb 

Steeds doen wat moreel juist is 
Het uiterste doen om anderen te helpen 
Dat anderen bereid zijn me de helpende hand te reiken 

Dat anderen me bewonderen 
Altijd doen wat men juist acht 
In staat zijn de boel op zijn beloop te laten als ik dat wil 
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Bijlage G 

Resultaten van de toetsingen (Wilcoxon voor twee steekproeven) tussen thuislozen (N = 31) en kontrolegroep (N = 43) m.b.t. het 
verschil in gemiddelden op vier klusters van de sociaal-psychologische afstandsschaal 

1. Een nederlandse onderwijzer 
2. een Surinaamse arts 
3. een Surinaamse fabrieksarbeidster 
4. een geestelijk gehandikapte zonder werk 
5. een nederlandse fabrieksarbeider 
6. een alkoholist met vast werk 
7. een Surinaamse vrouwelijke arts 
8. een nederlandse onderwijzeres 
9. een nederlandse vrouwelijke arts 

10. een lichamelijk gehandikapte met vast werk 
11. een Surinaamse onderwijzeres 
12. een delinkwent zonder werk 
13. een nederlandse arts 
14. een alkoholist zonder werk 
15. een Surinaamse onderwijzer 
16. een geestelijk gehandikapte met vast werk 
17. een nederlandse fabrieksarbeidster 
18. een delinkwent met vast werk 
19. een Surinaamse fabrieksarbeider 
20. een lichamelijk gehandikapte zonder werk 

Kluster I 
U = 

1,80 
1,49 
1,54 
0,64 
1,52 
0,87 
1,00 
3,14* 
2,47 
0,78 
1,90 
1,56 
2,09* 
3,14* 
1,40 
1,37 
2,03* 
2,34* 
0,54 
0,00 

* = sign, op 5% 

Kluster II 
U = 

—1,45 
- 1 , 4 2 

1,34 
—0,23 

1,87 
0,75 

—0,26 
—0,45 
—0,27 
—0,42 
—1,05 

1,81 
—0,87 

0,29 
—0,26 

1,74 
0,95 
0,59 

—1,23 
0,26 

Kluster III 
U = 

0,31 
1,75 
1,50 

- 1 , 0 1 
- 1 , 1 0 
—0,45 
—0,40 

0,33 
0,02 
0,37 
0,57 

—0,52 
- 1 , 5 5 
—1,23 
—0,27 

0,09 
1,13 
1,74 
1,08 
1,83 

Kluster IV 
U = 

3,19* 
2,25* 
2,82* 
1,68 
2,73* 
2,04* 
1,97* 
1,06 
2,33* 
3,63* 
2,25* 
2,90* 
2,86* 
3,21 * 
2,86* 
2,91 * 
2,77* 
3,10* 
2,02* 
3,44* 



^ Bijlage H 

Korrelatie-matrix der items van de sociaal-psychologische afstandsschaal (Ν*=74; г = Spearman) 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 

1. Ik zou zo iemand best als vriend (in) willen 
hebben — 

2. Ik zou met zo iemand nooit zaken willen doen .23 — 
3. Ik zou wat zo iemand zegt niet geloven .26 .41 — 
4. Ik zou best met zo iemand in een kaartklub 

willen zitten .38 .21 31 — 
5. Ik zou met zo iemand niet in hetzelfde huis 

willen wonen —.09 .31 .06 —.03 — 
6. Ik zou zo iemand graag een borrel willen 

aanbieden .15 .35 .03 .22 .04 — 
7. Ik zou met zo iemand niet graag alleen willen 

zijn .00 .27 .38 .13 .27 .00 — 
8. Ik zou zo iemand helpen wanneer hij/zij om 

geld vraagt .24 —.11 .11 .35 —.04 .14 —.29 — 
9. Ik zou met zo iemand niet graag op straat gezien 

willen worden .01 .20 .22 .14 .34 .11 .38 —.05 — 
10. Ik zou graag met zo iemand op reis willen gaan .18 .13 .10 .20 .08 .18 .45 —.13 .28 — 
11. Ik zou niet willen dat zo iemand familie van 

mij was .01 .07 .09 .18 .23 .20 .19 .02 .32 .29 — 
12. Ik zou liever met zo iemand te maken hebben 

dan met anderen .12 .33 .12 .04 .17 .06 —.05 .03 .02 .13 .03 — 
13. Ik zou zo iemand graag laten meedoen bij 

wedstrijden .22 .20 .17 .33 —.04 .23 .14 .26 .18 .21 .05 .26 — 
14. Ik vind dat men zo iemand niet in Nederland 

moet toelaten .24 —.08 .01 .12 .15 —.15 .24 —.08 .06 .10 .11 .03 —.07 — 
15. Ik zou zo iemand wanneer hij /zij daarom vroeg 

best tijdelijk onderxiak willen geven .26—.05 .18 .15 —.10 .20 .01 .51 .16 .21 .16 .15 .40 —.18 — 



Bijlage I 

Temporele belevingsschaal (induktie-nnnen) 

1. Ik zal niet aarzelen om 

2. Het spijt mij, dat 

3. Ik ben van plan 

4. Ik werk om 

5. Ik vind het treurig, dat 

6. Ik doe mijn best om 

7. Ik zou mij ertegen verzetten, wanneer 

8. Ik verlang niet, dat 

9. Ik hoop 

10. Ik ben vast besloten 

11. Ik ben erg bang, dat 

12. Ik denk er liever niet aan, dat 

13. Ik zal alles doen wat ik kan 

14. Wat mij het meest tegenstaat, is 

15. Ik verlang heel erg 

16. Ik zou het vervelend vinden, dat 

17. Ik zal tevreden zijn wanneer 

18. Ik zou in geen geval willen, dat 

19. De meeste voldoening heb ik, wanneer 

20. Ik zou het erg jammer vinden, dat 



Bijlage J 

Kodes per thuisloze op de temporele belevingssckaal 

pp-en 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 

Temporele kodes 

T M - M - Y Y Y - A A A A A A A_A_A A_ 
Y(r) M- Y Y- Y- Y- Y- A A A A A A O L 
M(r) M A A A A L L. 
D Y Y Y - Y - L L L L L L L 
• · · D M M- M- Y Y Y Y- Y- A L L L L 
• · · · · Τ M- Y Y-_A A A L 

M Y Y - . Y - A A A L L L L L L L L 

M M м- м- м- м- Y Y" Y" Y Y Â X A L L L 
• · · · * · · · R M M M Y Y Y Y - Y - Y - Y - Y - A A A A A L L 

Т Л Л . А А А A_A_A_L L 
R~M Y Y A A A A L 
D y Y A A L L L 
W W M M M M M M M - M - Y Y - A A A 
· · · · · · · · · · « _ 

D W W A y Y A A L L L L W M- M- Y- Y- Y- _A A A L L L L L. L 
Â(r) A(r) D Y Y Y Y Y- A A_A Â A £ A A A A L 
L(r) M Y Y Y Y Y Y - L L L L 
L(r) D Y Y A A A A A L L L 
D M Y Y Y- A L 
• · · L(r) D D D A A АО L L L L L 

L(r) L(r*) L L L L L L L L L L L L L L L L 
M M M M- M- M- M- M- *M." Y Y Y Ύ'Y- À A L 
• · · · · · · Y- Y- Y-_A A L L L L 
À A*!. L L L L L 
R L(r) Y(r) D W M Y- Y- Y- Y- A АО L. L L 
D D D W Y- y- A A A О L.' 
D D W y y Y - A A O L L . 
D M M M- M- Y- A 
R M- Y L. L. 
A(r) D*W M- Y Y Y- A О 
L(r) D W A A A O L L L 
D D A A L L 
• · · · D D_A АО О 

D D A A A A A A.L 
L(r") D D D D W WY 

L(r) M-M- Y A* A A A A A A A A A 



Bijlage К 

Indeling in profielen op de zes onderscheiden tijdskategorieën, lopend van 'goed' 
naar 'slecht" gestruktureerd tijdsperspektief 

Tijdskategorieën 
I II 

2 2 
2 2 
2 2 
2 2 

2 2 
2 2 
2 2 
2 2 

1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 

2 2 
1 2 

2 1 
2 1 
2 1 
2 1 
2 1 
2 1 

III 

2 
2 
2 
2 

2 
2 
2 
2 

2 
2 
2 
2 
2 
2 

2 
2 
2 
2 

IV 

2 
2 
2 
2 

1 
1 
1 
1 

2 
2 
1 
1 
1 
1 

2 
1 
1 
1 

1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 

2 
2 
2 

V 

2 
1 
1 
1 

2 
2 
1 
1 

1 
1 
2 
2 
2 
1 

1 
1 
1 
1 

2 
2 
2 
2 

2 

2 

2 
2 
2 

VI 

1 
1 
2 
2 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
2 
2 

1 
2 
2 
2 

1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 

1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 

Rangnummer 

1 
2 
3 
4 

5 
6 
7 
8 

9 
10 
11 
12 
13 
14 

15 
16 
17 
18 

19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
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S T E L L I N G E N 

I 

De term 'thuisloze' dient gebruikt te worden als aanduiding van een aktuele 
maatschappelijke toestand van een persoon, niet als diagnostisch begrip. 

II 

Het is juister bij de opvang en begeleiding van thuislozen hun zwerven op 
te vatten als een poging tot oplossing van hun problemen dan als een mis
lukte aanpassing. Per individu zal dan bekeken moeten worden of het 
zwerven ingeperkt dan wel gestimuleerd dient te worden. 

I I I 

Vele thuislozen hebben meer dan één thuis. Hiermee moet het samenspel 
tussen de opvangcentra terdege rekening houden. 

IV 

Realisering van het toekomstperspektief van thuislozen hoeft niet nood
zakelijk hun resocialisering in de maatschappelijke orde in te houden. 

V 

In de opleiding van artsen zou meer aandacht moeten worden geschonken 
aan het hanteren van tussenmenselijke relaties. Dit deel van de opleiding 
zou het beste gegeven kunnen worden door sociaal-psychologen en socio
logen. 

VI 

In onderzoekingen over de huisarts dient deze niet alleen beschouwd te 
worden als een variabele in een sociale kontekst, maar ook als iemand met 
specifieke eigenaardigheden. 

VII 

De werkmeesters in afdelingen voor zwakzinnigen van de sociale werk
plaatsen dienen te worden bijgeschoold in het observeren van het arbeids
gedrag. Hiervoor zijn goede observatieschema's nodig, waarbij de voorkeur 
dient uit te gaan naar een instrument dat op de eigen werkplaats of afdeling 
is ontwikkeld. 





V i l i 

De resultaten van vele opinieonderzoekingen zoals die veelal worden ge
publiceerd, zeggen niets. 

IX 

Op grond van ervaringen met in maatschappelijk opzicht vastgelopen per
sonen is vast te stellen, dat de realisering van hun toekomstperspektief mede 
afhankelijk is van in voorafgaande levensfasen bereikte resultaten. 

X 

Het verdient aanbeveling te onderzoeken in hoeverre bepaalde vormen van 
sociaal-afwijkend gedrag, zoals alkoholisme, kriminaliteit en thuisloosheid, 
los van specifieke kulturele gedragsstandaarden kunnen worden bestudeerd. 

XI 

De behandeling van alkoholisme in klinieken voor verslavingsziekten dient 
uit te gaan van de wijze van behandeling zoals die in de medische konsul-
tatiebureau's geschiedt. 

XII 

Bepaling van het I Q bij volwassen zwakzinnigen heeft vrijwel alleen admi
nistratieve waarde. Beter ware het meer aandacht te schenken aan de 
kognitieve processen en met name aan de vraag in hoeverre er sprake is 
van een te beperkte stimulering. 



Stellingen behorende bij P. H. J. M. Heydendael, Een psychologische studie 

over Thuislozen. Nijmegen, 1969 






