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VOORWOORD

Deze studie handelt over frequenties van zwakzinnigheid
en vormt als zodanig tevens een deelverslag van het Amster-
dams Onderzoek Geestelijk Gehandicapten. In het eindrapport
van dat onderzoek zullen degenen die tot het welslagen daar-
van hebben bijgedragen, met erkentelijkheid vermeld worden.
Hier wil ik mij er toe beperken hen te noemen wier hulp of
medewerking ik vooral of mede als een persoonlijke heb erva-
ren.

De zwakzinnigheid vormt een betrekkelijk moeilijk toe-
gankelijk onderwerp. Het ligt dan ook voor de hand, dat ik
om te beginnen graag hen vermeld, die mij, naar ik meen te
mogen zeggen, terstond op het goede spoor hebben gezet. Al-
lereerst noem ik dokter G. van der Most, directeur-genees-
heer van "Huize Maria Roepaan" in Ottersum. De vele gesprek-
ken die ik daar met hem mocht hebben, waren buitengewoon sti-
mulerend en leerrijk. Aan mej. dokter P. Germeraad, genees-
heer-directeur van "Huize Ursula" in Nieuwveen,   zeg  ik  dank
voor de verhelderende gesprekken over de zwakzinnigheid als-
ook voor de voortreffelijke manier waarop zij mij wegwijs
heeft gemaakt in die curieuze doolhof die wij "het apparaat
der zwakzinnigenzorg" noemen.

Waar meerdere disciplines samenwerken, rijzen onvermij-
delijk problemen van velerlei aard. Ik ben de teamleden van
het amsterdamse onderzoek er bijzonder erkentelijk voor dat
zij, ieder naar zijn of haar eigen aard, er toe hebben bij-
gedragen dat die problemen verfrissend duidelijk aan de orde
werden gesteld en vervolgens hoe dan ook tot een oplossing
werden gebracht. Zij - mevrouw J.S. van Bork, arts, mej. J.
van de Burg, psychologe, mej. M. Geensen, psychologe, J.M.
O'Breen, cand.soc. en J. van der Schaaf, chef Bureau Sociaal-
Pedagogische Zorg van de GG en GD te Amsterdam - hebben de
projectleiding van dit interdisciplinaire onderzoek, door hun
royale, maar nooit oncritische medewerking, tot een onvergete-
lijke en wetenschappelijk zowel als practisch vormende erva-
ring gemaakt. Wij moeten daar samen nog eens "een hartig boek-
je over schrijven":

Dr. E. Bijnen, verbonden aan het Sociologisch Instituut
van de Katholieke Hogeschool, zeg ik hartelijk dank voor de
talloze, waardevolle adviezen die hij mij in de loop van de
jaren heeft gegeven. Meer nog ben ik hem echter dankbaar voor
zijn nooit ontbrekende bereidheid 6m ze te geven.

Drs. A. Vermeulen en F. van Poppel cand.soc., beiden ver-
bonden aan het Instituut voor Arbeidsvraagstukken, hebben mij
zeer verplicht door hun v&rgaande hulp bij de bijschatting van
de GLO-debielen.

Het spreekt vanzelf, dat geen van de hier genoemden ver-
antwoordelijk kan worden gesteld voor datgene wat in de vol-
gende hoofdstukken is neergelegd.



Een interdisciplinair onderzoek, dat 24 jaar duurt , dateen relatief grote varioteit aan onderzoeksverrichtingen om-
vat en waarbij vrijwel continu een kleine 20 mensen in dienst
zijn, geeft soms problemen "waarover de boeken niets zeggen".De informatieve en uiterst plezierige gesprekken met mej. M.H. Slag, hoofd van de Afdeling Sociale en Begrotingszaken van
het Secretariaat van Gezondheidsorganisatie TNO, hebben dietekorten op een effici6nte wijze aangevuld.

De directeur van het Instituut voor Arbeidsvraagstukken,
drs. M. Raaijmakers, ben ik zeer erkentelijk voor zijn mede-werking bij de afsluitende activiteiten ten behoeve van ditproefschrift, alsmede voor zijn souplesse, in de voorbije ja-ren betoond, als mij, bij het samenstellen van rapporten,ontschoten was wat Rabelais door Grandgousier laat schrijvenaan Gargantua: "Want evenals daar buiten de wapenen zijnkrachteloos, wanneer binnenshuis geen overleg is, zo ook isijdel de studie en zonder zin het overleg, die niet te gele-gener tijd door kloekheid van daden tot uiting komen".

Mej. H. Arts dank ik hartelijk voor de bereidwilligheiden grote zorg waarmee zij dit geschrift in zo korte tijd ge-typt heeft.

Mijn promotor, prof. dr. J. Godefroy, heeft door zijn we-tenschappelijke leiding van het onderzoek en door zijn actie-ve betrokkenheid bij essentiole onderdelen van het veldwerk,een groter aandeel in de totstandkoming van dit geschrift danuit hoofdstuk 2 is af te leiden. Ik ben hem daarvoor bijzon-der erkentelijk. De stimulerende samenwerking van de afgelo-pen jaren dn de mogelijkheid om bij divergerende meningen dezaken door te praten op "De Donkhorst" zijn "aspecten van hetOnderzoek Geestelijk Gehandicapten", zoals het in rapportage-stijl heet, die ik niet licht vergeten zal.
En wat jou betreft, Til, dat is allemaal zo grondig be-sproken, dat het geschreven woord ten enen male ontoereikend

is.
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1.  INLEIDING.

Deze studie gaat over frequenties van zwakzinnigheid; in

het bijzonder over de bepaling van frequenties in een aantal

jaargangen in de stad Amsterdam.

De studie is te beschouwen als het rapport over een deel

van het Onderzoek Geestelijk Gehandicapten dat in de jaren

1966-1968 te Amsterdam heeft plaats gevonden.
De probleemstelling van dat onderzoek luidde:

1. hoeveel zwakzinnigen zijn er in Amsterdam en welke

graad van zwakzinnigheid vertonen zij;

2. welke vormen van begeleiding (zorg) zijn voor deze

zwakzinnigen en voor de gezinnen waartoe zij beho-

ren gewenst.

Dit geschrift bevat de beantwoording van de eerste der

twee genoemde vragen.

Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van het gehele project,

waarvan, dit zij om misverstanden uit te sluiten reeds bij

voorbaat opgemerkt, het amsterdamse onderzoek de eerste

(proef-)fase vormt.
In hoofdstuk 3 wordt de definitie van zwakzinnigheid be-

handeld die voor dit onderzoek is opgesteld. In het bijzonder

de relatief uitvoerige bespreking van de gehanteerde criteria

en hun operationalisaties onderstreept dat het Amsterdams on-

derzoek niet slechts een proefonderzoek is, maar dat het duide-
lijk exploratieve aspecten heeft. Dit hoofdstuk kan niet wor-

den beschouwd als een algemene uiteenzetting over wat zwakzin-

nig is.

Hoofdstuk 4 behandelt twee strategisch belangrijke begrip-

pen voor enige frequentie-bepaling van zwakzinnigheid, te we-
ten: de geregistreerde zwakzinnigheid en de gedefinieerde zwak-

zinnigheid.

In de hoofdstukken 5 en 6 worden de opsporingsprocedures en

hun resultaten behandeld van respectievelijk de 10- en 13-jari-
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ge en de oudere leeftijdscategorieon. De rapportage blijft

beperkt tot de frequenties in deze leeftijdscategorieon.

Generalisaties over de frequenties van zwakzinnigheid in de

gehele amsterdamse populatie zullen in een afzonderlijke
studie aan de orde komen.

Hoofdstuk 7 biedt een vergelijkende analyse van 17 fre-

quentie-bepalingen van zwakzinnigheid. De vergelijking die

aan het slot van dat hoofdstuk wordt gemaakt van de amster-

damse frequentie-bepaling met de andere daar behandelde laat

zien, dat het amsterdams onderzoek met al zijn beperkingen

toch beschouwd kan worden als het meest diepgaande en uit-
voerigst gerapporteerde sinds Lewis' onderzoek van ruim vier

decennia geleden.

Met een engelstalige samenvatting wordt de studie afge-
sloten.
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2.   HET ONDERZOEK GEESTELIJK GEHANDICAPTEN:

ACHTERGROND, VOORBEREIDING EN OPZET.

2.1. Een beleidsvraagstuk.

Het onderzoek Geestelijk Gehandicapten is voortgekomen

uit een omvangrijk, gecompliceerd en urgent beleidsvraagstuk.
De zwakzinnigenzorg in ons land kampt met een ernstig tekort

aan voorzieningen, terwijl de zorg die de bestaande voorzie-

ningen bieden, dikwijls niet voldoet aan de thans geldende

normen. Een weliswaar onbekend, maar, naar met stelligheid

kan worden aangenomen, groot aantal zwakzinnigen en gezinnen

met zwakzinnigen krijgt daardoor niet de zorg die het behoeft.

Het is noodzakelijk dat deze tekor+en worden opgeheven en dat

daarbij spoed wordt betracht.

Met het creoren, het uitbreiden en het moderniseren van

voorzieningen zijn echter, op nationaal niveau bezien, gigan-

tische bedragen gemoeid, die in toenemende mate uit openbare

kassen gefourneerd worden. Voor de beleidsinstanties stelt

zich derhalve de vraag hoe gegarandeerd kan worden, ten eer-

ste, dat niet m66r voor de uitbouw van het apparaat wordt ge-

voteerd dan noodzakelijk is en, ten tweede, dat de te beste-

den bedragen op efficionte wijze worden aangewend, zodat zij

de zwakzinnigen en gezinnen met zwakzinnigen optimaal ten goe-
de komen.

Dergelijke garanties kunnen alleen worden gegeven als,

onder andere, zekerheid bestaat dat de uitbouw van het appa-

raat op doelmatige wijze kan geschieden, dat wil zeggen, als

plannen voor nieuwbouw, uitbreiding en modernisering van voor-

zieningen exact kunnen worden afgestemd op de behoefte aan

voorzieningen, als - kort gezegd - bekend is hoeveel voorzie-
ningen van welke typen en met welke capaciteit, waar in Neder-

land moeten komen voor welke categorieon van zwakzinnigen. In
deze behoeftevraag zijn vier elementen te onderscheiden:

1. de vraag naar de gewenste omvang van het apparaat:

"hoeveel voorzieningen"  en "met welke capaciteit";
2. de vraag naar de gewenste spreiding van de voor-

zieningen:  "waar in Nederland" ;



4-

3. de vraag naar de gewenste functionele differentia-
tie  van het apparaat: "welke typen" van voorzie-
ningen, waarbij onderscheiden wordt naar de func-
ties die zij vervullen, zoals onderzoek, observa-

tie en consultatie, behandeling, training, onder-
wijs en dergelijke meer;

4. de vraag naar de gewenst categoriale differentia-
tie  van het apparaat: "voor welke categorieon  van

zwakzinnigen", waarbij onderscheid kan worden ge-

maakt naar leeftijdscategorie, geslacht, levensbe-

schouwelijke richting en graad of type van zwak-
zinnigheid (voorzover deze laatsten althans niet

in de functionele differentiatie zijn verdiscon-
teerd).

Een bevredigend antwoord op deze behoeftevraag kan op

dit ogenblik nog niet worden gegeven. Bij plannen voor nieuw-

bouw en uitbreiding moet men zich vooralsnog baseren op glo-

bale schattingen met veelal nauwelijks aanvaardbare marges
van onbetrouwbaarheid. Weliswaar beschikt men in Nederland

zowel als elders over gegevens met betrekking tot de frequen-

ties van zwakzinnigheid, maar die zijn niet geschikt voor een

bij benadering exacte beantwoording van de gedifferentieerde

behoeftevraag (zie ook 7.3.2.8.). Daarvoor zijn zij te onvol-
ledig, te globaal en te weinig betrouwbaar. Men moet dan ook

concluderen, dat onderzoek nodig is om de vereiste gegevens
te verschaffen en wel een multi-disciplinair veldonderzoek

dat, in aansluiting op de vier elementen die in de behoefte-
vraag werden onderscheiden, deze vier-ledige vraagstelling
zou dienen te hebben:

1. hoeveel zwakzinnigen zijn er in Nederland?

2. waar in Nederland verblijven zij en - gegeven het

nagenoeg algemeen aanvaarde inzicht, dat verblijf
in, of als dat niet meer mogelijk is, op redelijke

afstand van het ouderlijk gezin - meer algemeen:

het oorspronkelijk leefmilieu - gewenst is en ge-
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geven het feit dat veel geinstitutionaliseer-

den ver van dat milieu zijn ondergebracht -

waar zouden zij moeten verblijven?
3. welke typen zorg zijn voor de zwakzinnigen en

de gezinnen waartoe zij behoren gewenst?

4. hoe is de zwakzinnige populatie verdeeld naar

leeftijd, geslacht, levensbeschouwelijke rich-

ting en graad of type van zwakzinnigheid? (ook
hier: voorzover de beide laatsten niet reeds

verdisconteerd zijn in het type van de gewen-

ste zorg).

Aldus kan men de vraagstelling omschrijven van een on-

derzoek dat zou moeten dienen om een antwoord te geven op de

eerder aangeduide behoeftevraag. Bij het ontwerpen van het
onderzoeksinstrumentarium voor het Onderzoek Geestelijk Ge-

handicapten en bij de keuze van de te onderzoeken categorie-

en van zwakzinnigen heeft deze zeer brede vraagstelling dan

ook als uitgangspunt gediend. Om echter al te hoog gespannen

verwachtingen met betrekking tot de onderzoeksresultaten te

voorkomen, moet er nu reeds op gewezen worden, dat omstan-

digheden van wetenschappelijke zowel als van practische aard
genoopt hebben tot een aanzienlijk bescheidener onderzoeks-

opzet dan men op grond van de hierboven geformuleerde, zeer

brede vraagstelling zou verwachten.

2.2. De voorbereiding van het onderzoek.

De voorgeschiedenis van het Onderzoek Geestelijk Ge-

handicapten begon in de tweede helft van de vijftiger jaren,
toen het bestuur en de directie van een inrichting voor die-
per-zwakzinnigen - "Maria Roepaan" in Ottersum - zich in het
kader van uitbreidingsplannen de vraag stelden, hoeveel bed-

den de inrichting zou moeten tellen, wilde men jaarlijks 50
X

pupillen kunnen opnemen .

Wil men echter per jaar 50 pupillen kunnen opnemen, dan

x  zie volgende bladzijde
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betekent dat, dat per jaar 50 bedden door overlijden dienen
XX

vrij te komen .De grootte van een inrichtingspopulatie waar-
in jaarlijks een doorstromingsproces van deze omvang moet
plaats vinden, dient dan bepaald te worden op grond van de
gemiddelde sterfteleeftijd van de, in dit geval: dieper-zwak-
zinnigen. Deze echter was (en is) niet bekend. De vraag van
"Maria Roepaan" presenteerde zich derhalve in eerste instan-
tie als een demografisch probleem.

Om die reden werd het probleem aan Godefroy voorgelegd.
Deze echter concludeerde dat, afgezien van de demografische
aspecten van het probleem, een vraag met betrekking tot de

x   Zwakzinnigen duiden wij aan met de term pupillen. Een an-der veel gebruikte term is pationten. Wij geven de voor-
keur aan de eerst genoemde term, omdat de meeste debielen,
welke categorie zoals wij nog zullen zien de grote meer-
derheid vormt van de door ons onderzochten, niet zozeer
als  "zieken", als "lijders  aan  iets" en derhalve  als  po-tentiole consumenten van vooral medische zorg zijn te be-
schouwen, dan wel als individuen die primair een speciale(ortho- en/of sociaal-) pedagogische begeleiding behoeven
- dit afgezien van het feit dat ook dieper-zwakzinnigen,voor wie wij de term pationten meer geschikt achten, een
ortho-pedagogische begeleiding behoeven.

xx  Althans, dat betekende het toen voor die concrete vraag-
stelling. Door de geleidelijk toenemende samenwerkingtussen en specialisatie vdn de inrichtingen zal een der-
gelijk probleem nu bijvoorbeeld als volgt kunnen worden
geformuleerd: Wil inrichting A per jaar 50 pupillen kun-nen opnemen, dan betekent dat dat per jaar, laten we zeg-
gen, 10 bedden door overlijden moeten vrij komen, 5 door-
dat pupillen terugkeren naar huis en 35 doordat pupillen
van een bepaald geslacht en een bepaalde graad van zwak-
zinnigheid bij het bereiken van een bepaalde leeftijd
doorstromen naar inrichting B. Ten dele kan dit echter
worden gezien als een verschuiving van het oorspronke-
lijke probleem. Aan het einde van een keten van op deze
wijze samenwerkende inrichtingen zal er &&n zijn, waar-
voor het probleem toch weer geformuleerd moet worden zo-als dat in de vijftiger jaren voor "Maria Roepaan" ge-
beurde. De consequenties van een andere mogelijkheid,
n.1. dat men niet denkt in termen van eindigende ketens,
maar van cirkels, gesloten circuits van inrichtingen,
laten wij hier buiten beschouwing.
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gewenste uitbreiding van een zwakzinnigeninrichting niet voor

66n inrichting beantwoord kan worden. De gewenste omvang van
66n inrichting is n.1. mede afhankelijk van de totale behoef-

te aan inrichtingsbedden in het land, welke behoefte men voor

de dieper-zwakzinnigen kan aanduiden met de term verplegings-

behoefte. Zij is voorts afhankelijk van de spreiding van die

behoefte over het gehele land, van de capaciteit van andere

inrichtingen, van de gewenste omvang van het recruteringsge-

bied per inrichting - dit i.v.m. de grootst toelaatbare reis-
afstand tussen de inrichting en de plaats van herkomst der

pupillen - en dergelijke meer.

De vraag met betrekking tot de gewenste uitbreiding van

6&n inrichting werd aldus verbreed tot de vraag naar de gewen-

ste aantallen inrichtingsbedden en hun spreiding in heel Ne-

derland. De vraag die betrekking had op de verplegingsbehoef-
te van een weliswaar onbekend maar in ieder geval beperkt aan-
tal dieper-zwakzinnigen in relatie tot don inrichting, werd

verbreed tot de vraag naar de verplegingsbehoefte van zwakzin-

nigen in Nederland. Godefroy kwam tot de conclusie, dat een

landelijk onderzoek noodzakelijk was.
Op verzoek van Dr. J.B.M. Veraart en in een later sta-

dium van Dr. A.J.H. Bartels, stelde Godefroy een nota samen,

waarin een voorstel voor een landelijk onderzoek werd gedaan
(Godefroy, 1961). Kort samengevat:

1. ter voorbereiding van het onderzoek dienden twee

commissies te worden geformeerd, waarvan er 66n

de criteria voor zwakzinnigheid en de andere de

criteria voor verplegingsbehoefte zou moeten op-

stellen;

2. vervolgens zou dan het multi-disciplinaire veld-

onderzoek plaats vinden, dat zou bestaan uit twee
fasen:

2.1. de opsporing van de personen die in aanmer-

king zouden komen, op basis van de sub 1 be-
doelde criteria beoordeeld te worden;
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2.2. het individuele onderzoek van de opgespoor-

den, d.w.z. de beoordeling volgens die cri-

teria, alsmede een beschrijving van de om-
standigheden waarin zij ten tijde van het

onderzoek zouden verkeren;

2.3. de statistische analyse van de verkregen re-

sultaten, de berekening van de huidige ver-

plegingsbehoefte, de vervaardiging van een

vooruitberekening en het opstellen van een

daarop gebaseerd verzorgingsplan.

Dr. A.J.H. Bartels vond het Overlegorgaan voor de Zwak-

zinnigeninrichtingen in Nederland bereid de door Godefroy

voorgestelde commissie-werkzaamheden te financieren. Begin
1963 werd de Commissie-Kruisinga in het leven geroepenx.

Reeds spoedig na de aanvang van haar werkzaamheden kwam

de commissie tot de conclusie, dat het niet mogelijk was zich

te beperken tot de verplegingsbehoefte - de institutionalisa-
tie-behoefte, de behoefte aan intra-murale zorg - van zwak-

zinnigen. De behoefte aan inrichtingsbedden is n.1. mede af-

hankelijk vdn en wordt beperkt door de aanwezigheid van andere

x  Conform Godefroy's voorstel werden inderdaad 2 commissies
samengesteld. In hun gezamenlijke installatie-bijeenkomst
besloten zij "om te beginnen" samen te vergaderen. Dat is
echter zo gebleven. Voluit heette de commissie "Wetenschap-
pelijke commissie tot vaststelling van de criteria voor
zwakzinnigheid en verplegingsbehoefte". Gemakshalve spre-
ken wij van de Commissie-Kruisinga, naar degene die haar
het langst geleid heeft. De commissie was als volgt samen-
gesteld:

Dr. R.J.H. Kruisinga, voorzitter
(medio 1965 opgevolgd door Prof. Dr. R. Hornstra)

Prof. Dr. J.C. van Es
Prof. Dr. S.D. Fokkema
Prof. Dr. J. Godefroy
Dr. M.J.W. de Groot
Dr. H.J.M. Kruyer (tijdelijk)
Dr. G. van der Most
Dr. J. Veerman
Drs. F.M. Sorel, secretaris.
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voorzieningen. Zo zal b.v. het diep-zwakzinnige kind veelal

niet, of althans niet op zeer jeugdige leeftijd geInstitutio-

naliseerd hoeven te worden, als op redelijke afstand van de

ouderlijke woning een kleuter- resp. kinder-dagverblijf aan-

wezig is. Voor andere graden en andere leeftijdscategorieon

van zwakzinnigen gelden soortgelijke overwegingen. Generali-
serend kan men zeggen: intra-murale zorg is overbodig of kan

uitgesteld worden als of zolang men de zwakzinnige adequate

extra-murale zorg kan bieden. Tegen de achtergrond van het

in Nederland door nagenoeg iedereen gedeelde inzicht , dat

het de voorkeur verdient de zwakzinnige zolang mogelijk in
wat men pleegt te noemen de vrije samenlevingx te houden en

eerst dan in een inrichting te plaatsen wanneer hij daar (in

die vrije samenleving) niet meer te handhaven is, verbreedde

zich nu de vraagstelling die de Commissie-Kruisinga was voor-
gelegd tot 66n die niet slechts de verplegingsbehoefte van de

dieper-zwakzinnigen, maar de hele scala van verzorgingsbehoef-

ten van zowel de dieper-als de lichter-zwakzinnigen omvatte.
Nadat Godefroy de vraag van &6n inrichting reeds had

uitgebreid tot een vraag die alle inrichtingen betrof, nu dus

een tweede verbreding van de probleemstelling. In 7.2.1. zul-

len wij gelegenheid hebben nader op deze interessante ontwik-

keling in te gaan.

De Commissie-Kruisinga heeft haar werkzaamheden in de
zomer van 1965 voltooid. Het resultaat kan als volgt punts-

gewijs worden samengevat:

1. de commissie heeft een voorlopige, globale defi-

nitie van zwakzinnigheid opgesteld (zie par. 2.3.

en vooral hoofdstuk 3);

x De term "vrije samenleving" suggereert ten onrechte dat
wie daarin geen plaats heeft gevonden dus onvrij zou zijn.
Wij zijn dan ook niet ongevoelig voor de bezwaren die ve-
len tegen deze term hebben. Vooralsnog beschikken wij ech-
ter niet over een betere.
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2. de commissie heeft geen criteria voor verzorgings-
behoefte - voor welk begrip de term begeleidings-
behoefte is gekozen; zie par. 2.3. - opgesteld.
Zij is er niet in geslaagd de voorwaarden vast te
stellen waaraan de zwakzinnige en (of) het gezin-
met-de-zwakzinnige moeten voldoen om voor &6n of
meer van de velerlei typen van begeleiding (vor-
men van zorg) in aanmerking te komen. De commis-
sie kwam tot de conclusie dat dat geen taak voor
een commissie kon zijn en dat deze criteria in
het onderzoek zelf, in contact met de empirie
derhalve, ontwikkeld zouden moeten worden (zie
par. 2.3. en 2.6.);

3. de commissie besloot voor wat betreft de onder-

zoeksopzet het voorstel-Godefroy te volgen: eerst
een opsporing van zwakzinnigen en van zwakzinnig-
heid "verdachten", vervolgens een multi-discipli-
nair onderzoek van de opgespoorden. Op basis van

deze beslissing heeft de commissie de onderzoeks-
opzet verder uitgewerkt. In een klein, medisch,
psychologisch en sociologisch vooronderzoek op
enkele tientallen pupillen, verricht in november
1964 te Amsterdam, is nagegaan of de ontworpen
procedure vooral uit organisatorisch oogpunt
bruikbaar was. Dat bleek inderdaad het geval te
zijn (Sorel, 1965);

4. gelet op de vele onzekerheden waarmee de commis-

sie in haar werkzaamheden was geconfronteerd, in
het bijzonder die met betrekking tot de criteria
voor begeleidingsbehoefte, heeft zij tenslotte
aanbevolen niet terstond met het landelijk onder-
zoek te beginnen, maar eerst een omvangrijk proef-
onderzoek te doen. Daarvoor is Amsterdam gekozen.

De probleemstelling voor het amsterdamse proefonderzoek
luidt:
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1. hoeveel zwakzinnigen zijn er in Amsterdam en

welke graad van zwakzinnigheid vertonen zij?

2. welke begeleiding is voor deze zwakzinnigen en

voor de gezinnen waartoe zij behoren gewenst?

In de volgende paragrafen zullen wij enkele van de

belangrijkste begrippen van het onderzoek kort behandelen.

In die behandeling zijn de inmiddels opgedane ervaringen van

het amsterdamse proefonderzoek ten dele verwerkt. Hoewel de-

ze begrippen en de daarmee samenhangende problemen in andere

hoofdstukken of andere deelverslagen uitvoeriger aan de orde

komen, kwam het ons wenselijk voor daaraan ook hier reeds

enige aandacht te besteden. Op die wijze krijgt de lezer,ook

zonder dat hij andere deelverslagen raadpleegt, een totaal-

beeld van het Onderzoek Geestelijk Gehandicapten en van het

amsterdamse proefonderzoek in het bijzonder.

2.3. Definities.

2.3.1. Zwakzinnigheid.

Om tactische redenen is aan het project de naam On-

derzoek Geestelijk Gehandicapten in plaats van zwakzinnigen-

onderzoek gegeven. In sommige kringen heeft men, vooral emo-

tionele, zij het begrijpelijke, weerstanden tegen de term

zwakzinnig. Het leek wenselijk om bij de presentatie van het

project en in het bijzonder bij de introductie van het veld-

werk, mogelijke weerstanden die het gevolg zouden kunnen zijn

van een tactisch minder gelukkige naamgeving, te vermijden.
In de rapportage worden echter de term zwakzinnig en zijn sa-

menstellingen gebruikt.

Als zwakzinnig worden in dit onderzoek beschouwd:

zij die niet voldoen aan de verwachtingen die de

samenleving van haar leden heeft en die bij afna-

me van de voor dit onderzoek gekozen intelligen-

tietests 79 of lager scoren, mits deze tekorten

zich bij de betrokkenen reeds op jeugdige leeftijd

hebben gemanifesteerd.
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De definitie is uitdrukkelijk bedoeld als een globale

en een voorlopige, die nog nader uitgewerkt en in het proef-

onderzoek op haar bruikbaarheid getoetst diende te worden.Het

amsterdamse proefonderzoek - in sommige opzichten tevens een

exploratief onderzoek - zou, zo luidde de overweging, moeten
leiden tot een nauwkeuriger begripsbepaling en tot een opera-

tionalisatie van enige elementen in de definitie: "de verwach-

tingen", "de samenleving", "op jeugdige leeftijd".Zo beschouwd

was de hierboven gegeven omschrijving meer een globale richt-

lijn voor de onderzoekers van het amsterdamse project, dan een

reeds voor systematische toepassing bruikbare definitie (zie
verder hoofdstuk 3).

2.3.2. Begeleiding, begeleidend apparaat, begeleidingsbe-
hoefte.

Met het begrip zwakzinnig vormen begeleiding, begelei-

dend apparaat en begeleidingsbehoefte centrale begrippen in

het Onderzoek Geestelijk Gehandicapten. Reeds spoedig nadat

de Commissie-Kruisinga met haar werkzaamheden was begonnen,

bleek de wenselijkheid van een althans voor dit onderzoek ge-

ijkte terminologie. Die is daarna geleidelijk ontwikkeld. De

algemene term zwakzinnigenzorg is vervangen door begeleiding.
Daaronder wordt verstaan:

alle speciaal op de zwakzinnigheid afgestemde zorg,

zoals onderzoek, observatie, behandeling, opvoeding,
onderwijs, training, bescherming, verpleging, coa-

ching, advisering en dergelijke meer.

Per definitie is begeleiding beperkt tot de speciaal

op de zwakzinnigheid afgestemde zorg, d.w.z. tot die zorg die,

ten eerste, gebaseerd is op kennis vdn en rekening houdt mot

de specifieke kenmerken en problemen van de zwakzinnige en

zijn milieu en die, ten tweede, zich daarbij bedient van de

voor deze categorie ontwikkelde methodieken.

In de definitie wordt welbewust gesproken van op de

zwakzinnigheid en niet van op de zwakzinnige afgestemde zorg.De
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samenhang tussen de problematiek van het zwakzinnige indivi-

du en die van het gezin (soms ook: de familie en de buurt)

waarin hij verblijft, maakt het noodzakelijk in een onder-

zoek als het onderhavige niet alleen het zwakzinnige indivi-

du maar mede het milieu-met-dat-individu als object van on-

derzoek te nemen. In dit project is dat in feite beperkt ge-

bleven tot het gezin-met-de-zwakzinnige.

Onder begeleidend apparaat verstaan wij:

het totaal of het geheel van instellingen en dien-

sten die begeleiding geven. Daartoe behoren: con-

sultatie-bureau's, observatie-centra, dagverblij-

ven voor kinderen, BLO-scholen voor zwakzinnigen,

dagverblijven voor ouderen, sociale werkplaatsen,

gezinsvervangende of pension-tehuizen, inrichtin-

gen, sociaal-psychiatrische en sociaal-pedagogi-
sche diensten en dergelijke meer.

Onder begeleidingsbehoefte wordt verstaan:

zowel de door de ouders en (of) de door de pupil-

len zelf gevoelde behoefte ddn, als de door de

deskundigen vastgestelde noodzaak vdn begeleiding.

2.3.3.  De criteria voor begeleidingsbehoefte: centraal pro-

bleem van het onderzoek.

Na zwakzinnigheid is begeleidingsbehoefte het belang-

rijkste begrip in het onderzoek. Wij onderscheiden er twee

componenten in, die wij gemakshalve aanduiden als de subjec-

tieve en de objectieve.
De subjectieve is de door de ouders en (of) door de

pupillen zelf gevoelde behoefte aan een bepaalde vorm van be-

geleiding. Zij stelt de onderzoekers niet voor bijzondere pro-

blemen: men kan er de ouders en onder bepaalde condities van

leeftijd en graad der zwakzinnigheid, de pupillen zelf naar

vragen.
De door de deskundigen vast te stellen noodzaak van
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begeleiding hebben wij aangeduid als de objectieve begelei-

dingsbehoefte. Hier wordt de onderzoeker echter voor aanzien-

lijke problemen geplaatst. De grondoorzaak ligt in het ont-

breken van voldoende wetenschappelijke kennis omtrent de be-

geleidingseffecten. Er is te weinig empirische, betrouwbare

en overdraagbare kennis van de effecten die de velerlei ty-

pen van begeleiding hebben op de velerlei typen van zwakzin-

nigen en gezinnen met zwakzinnigen - voorzover men al niet

op veel wetenschappelijk onderzoek vooruitloopt door bij de

beide laatsten van typen te spreken. Uit het ontbreken van

deze kennis vloeit logisch voort: een onzekerheid met betrek-

king tot de vraag welke vorm van begeleiding geindiceerd is

bij een bepaald probleem van en rond de zwakzinnige - dit af-

gezien van de uitzonderingen. Bijgevolg is begeleiding geven

in hoge  mate een proces van "trial and error".  "Dat  is  geen
negatieve critiek op de deskundigen, maar een zakelijke con-

statering.betreffende de stand van wetenschappen op dit ge-
bied" (Sorel, 1969).

Niettemin schijnt bij de functionarissen in het be-

geleidend apparaat zeer geleidelijk een zekere consensus te

groeien over de vraag welke vormen van begeleiding wenselijk

zijn bij bepaalde typen van gevallen, maar:

1. deze consensus is nog lang niet volledig; veel

functionarissen hebben afwijkende  meningen;

2. de inzichten waarover een zekere eenstemmig-

heid bestaat, zijn zelden duidelijk geoxplici-
teerd, om maar niet te spreken van de vraag of

zij schriftelijk zijn vastgesteld;

3. de bedoelde inzichten bestrijken, voorzover wij

hebben kunnen nagaan, lang niet alle mogelijke
typen van defecten en problemen bij zwakzinni-

gen en lang niet alle mogelijke typen van bege-

leiding.

Wat derhalve ontbreekt, maar wat voor een onderzoek

als het onderhavige strikt genomen als onmisbaar moet worden
beschouwd, is:
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een sluitende reeks van eenduidig geformuleerde,

in termen van betrouwbaar waarneembare gedrags-

manifestaties en situatie-aspecten omschreven,en

empirisch-wetenschappelijk gefundeerde criteria

voor begeleidingsbehoefte.

Dat wil zeggen:

een set van uitspraken die aan de bedoelde voor-

waarden voldoen en die zijn van het type indien

A dan moet B, waarbij A staat voor alle mogelijke

configuraties van defecten, gedragsmanifestaties

en situatie-aspecten van en rond de pupillen, en

B voor alle mogelijke typen en combinaties van

typen van begeleiding.

Bij het ontbreken van een dergelijke set van criteria

is het in eerste instantie niet mogelijk een antwoord te ge-

ven op het tweede en belangrijkste deel van de aan het einde

van par. 2.2. geformuleerde probleemstelling. De vraag naar

de begeleidingsbehoefte van de zwakzinnigen kan immers niet

beantwoord worden, als de daarvoor benodigde criteria ont-

breken. In het licht van deze problematiek en in afwachting

van de oplossing daarvoor, leek het wenselijk de vraagstel-

ling van het amsterdamse proefonderzoek althans voorlopig te

wijzigen. Gevraagd worden:

1- de aantallen amsterdamse zwakzinnigen, naar de

graad van zwakzinnigheid;

2. een beschrijving van de amsterdamse zwakzinni-

gen en van de gezinnen waartoe zij behoren in

termen die relevant zijn of geacht kunnen wor-

den voor de vaststelling van de begeleidings-

behoeftex.

x  De voor de hand liggende critische vraag, hoe het mogelijk

is om bij het ontbreken van criteria voor begeleidingsbe-

hoefte, toch te beschrijven in termen die relevant zijn

voor de vaststelling van de begeleidingsbehoefte, moet hier
onbeantwoord blijven. Zij zal in andere deelverslagen aan
de orde worden gesteld.
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Bij het Onderzoek Geestelijk Gehandicapten zijn drie

disciplines betrokken: de medische, de psychologische en de

sociologische. Voor de eerste van de drie genoemde weegt de

hierboven aangeduide problematiek minder zwaar. Door de zeer

lange ervaring in de behandeling van defecten bij individuele

gevallen is men in de geneeskunde en, als wij het goed zien,

vooral in de somatische geneeskunde veel vaker in staat de

wenselijkheid of noodzaak van een bepaalde behandeling vast

te stellen en een betrekkelijk positieve uitspraak te doen
over het te verwachten effect daarvan. Een set uitspraken

van het type indien A dan moet B is daar niet onbekend - dit

afgezien van haar volledigheid; het gaat er ons hier slechts

om een onzes inziens onbetwistbaar en belangrijk verschil tus-

sen de disciplines aan te duiden.

2.4. De opzet en het verloop van het onderzoek.

2.4.1. In grote lijn.

Zwakzinnigen en van zwakzinnigheidte verdenken per-

sonen in een aantal leeftijdscategorieon van de amsterdamse

populatie zijn opgespoord via de administraties van diensten

en instellingen waar zij als zwakzinnig geregistreerd staan,

of waar het geregistreerd staan onder bepaalde condities be-

schouwd kan worden als een indicatie voor zwakzinnigheid.
De opzet was dat de aldus opgespoorden vervolgens in-

dividueel onderzocht zouden worden, d.w.z. dat de ouders of

verzorgers door de socioloog geInterviewd en dat de pupillen

zelf door de arts en de psycholoog onderzocht zouden worden.

Zoals hieronder (alsmede in de hoofdstukken 4, 5 en 6) zal

blijken kon deze opzet bij een groot aantal pupillen niet of

niet volledig gerealiseerd worden.
Het individuele onderzoek diende:

1. om vast te stellen of de opgespoorden inder-

daad zwakzinnig waren en zo ja, in welke mate;

2. om hen en de gezinnen waarin zij verbleven te
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beschrijven in termen die relevant zijn of ge-

acht kunnen worden voor de vaststelling van de

begeleidingsbehoefte.

Het veldwerk van het amsterdamse proefonderzoek start-

te op 15 september 1966 en werd voltooid op 31 december 1968.

Opgespoord en onderzocht werden, ten eerste, zwakzinnige en

van zwakzinnigheid te verdenken kinderen in de leeftijdscate-
gorieon van 10 en 13 jaar en, ten tweede, ouderen in de leef-

tijdscategorieon van 16, 19, 25, 34, 40 en 50 jaar.

In het veldwerk zijn twee fasen te onderscheiden: de

opsporing en het onderzoek van de kinderen en de opsporing en

het onderzoek van de ouderen. De eerste fase liep van 15.9.

1966 tot 1.10.1967; de tweede van 1.10.1967 tot 31.12.1968.

De steekdatum voor de opsporing van de kinderen was

15 september 1966. Opgespoord (en onderzocht) werden zij, die

geboren waren in 1956 en 1953 en die derhalve in het kalender-

jaar 1966 de leeftijd van resp. 10 en 13 jaar bereikten. In

totaal werden bijna 700 kinderen administratief opgespoord.

De ouders van ruim 500 van hen konden worden geinterviewd,

terwijl plm. 450 van deze 500 medisch en psychologisch onder-

zocht zijn (zie hoofdstuk 5).

De steekdatum voor de opsporing van de ouderen was 1

januari 1968. Opgespoord en onderzocht werden zij, die gebo-

ren waren in 1918, 1928, 1934, 1943, 1949 en 1952 en die der-

halve in het kalenderjaar 1968 de leeftijd van resp. 50, 40,

34, 25, 19 en 16 jaar bereikten. In totaal werden ruim 1000

ouderen administratief opgespoord. De ouders van plm. 550 van

hen konden worden geInterviewd. Van deze 550 pupillen zijn

slechts plm. 170 medisch en psychologisch onderzocht.
Samenvattend:

- ruim 1700 amsterdamse pupillen zijn opgespoord;

- de ouders of verzorgers van ruim 1000 van hen

zijn door de socioloog geInterviewd;
- van deze 1000 pupillen ondergingen ruim 600 het

medisch en psychologisch onderzoek.
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2.4.2.  De keuze der leeftijdscategorie n.

Wat om te beginnen opvalt, is dat de jongste bij het

onderzoek betrokken leeftijdscategorie die der 10-jarigen is.

Kleuters zijn niet in het onderzoek opgenomen omdat

het, als wij afzien van de z66r diep gestoorden, moeilijk zo

niet volstrekt onmogelijk moet worden geacht om in de weini-

ge uren onderzoekstijd-per-pupil die in dit onderzoek beschik-

baar waren (zie ook 2.4.3.), bij benadering eenduidig vast te
stellen of een kleuter zwakzinnig is. Achteraf moet men onzes

inziens de beslissing geen kleuters in het onderzoek op te ne-

men betreuren. Weliswaar zou een betrouwbare frequentie-bepa-

ling om de genoemde reden onmogelijk zijn geweest, maar een

onderzoek - desnoods slechts een beschrijving van de gezins-

situatie - van de als evident zwakzinnig onderkende kleuters

in 66n of meer jaargangen zou zonder enige twijfel een waar-

devolle aanvulling hebben betekend op het nu beschikbare ma-
teriaal.

Dat, toen eenmaal besloten was geen kleuters te on-

derzoeken, de 10-jarigen als jongste leeftijdscategorie zijn

gekozen, hangt primair samen met het feit dat van jongere
leeftijdscategorieon (jonger dan 10 jaar) nog "te veel" pu-
pillen GLO volgen; wij zouden, anders gezegd, bij de opspo-
ring dan te weinig "reeds als zwakzinnig herkende" pupillen
hebben aangetroffen.

De 13-jarigen zijn gekozen omdat algemeen wordt aan-

genomen, dat op die leeftijd de doorstroming van het GLO naar
het BLO is voltooid en dat de frequentie van zwakzinnigheid
dan haar top bereikt.

De 16- en 19-jarigen zijn gekozen omdat op die leef-

tijden de debielen resp. imbecillen van school komen en moge-

lijkerwijs met hun eerste, wat men noemt aanpassingsproblemen

worden geconfronteerd. Onderzoek in die leeftijdscategorieon
zou het inzicht daarin kunnen vergroten.

Op de leeftijd van 25 jaar zal een groot aantal pu-

pillen zijn weg in de maatschappij gevonden hebben - anderen
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zullen zich nog steeds voor moeilijkheden zien geplaatst.
Deze leeftijdscategorie zou een ontwikkeling kunnen laten

zien van de frequenties van zwakzinnigheid en problemen bij
de 16- en 19-jarigen naar die bij de 34-jarigen.

Tijdens de voorbereiding van het onderzoek hebben
meerdere functionarissen van het begeleidend apparaat ons

verzekerd, dat naar hun stellige overtuiging een generatie

van zwakzinnigen rond het 35e levensjaar, om zo te zeggen,
"tot rust is gekomen". De eventuele na-rijping van debielen

zou dan voltooid zijn. Wie dan zijn weg in de vrije maat-

schappij heeft gevonden, zal het ook verder zonder (noemens-

waardige) begeleiding kunnen stellen. Wie dan op een sociale

werkplaats werkt, zal daar blijven werken - in ieder geval
zou de kans om nog werk in de vrije maatschappij te krijgen

minimaal zijn. Wie dan niet een bepaald niveau van arbeid en

zelfstandigheid, meer in het algemeen: van sociaal functio-
neren heeft bereikt, zal het nooit bereiken. Aldus onze zegs-

lieden.
De 40- en 50-jarigen zijn gekozen om enig inzicht te

verkrijgen in de problematiek van de zwakzinnige op middel-

bare leeftijd. Gehuwde oud-leerlingen van het BLO voor zwak-

zinnigen, die jarenlang zonder problemen en zonder begelei-

dingsbehoefte hebben gefunctioneerd, kunnen dan door gezins-

moeilijkheden - waarbij men ons met name wees op de proble-

men die de puber-wordende kinderen kunnen geven -, alsmede

door een vroegtijdige dementering plotseling weer begelei-

dingsbehoeftig worden. Ongehuwden die bij oude ouders wonen
en wier brussenx inmiddels alle het huis uit zijn kunnen,

door de afnemende vitaliteit en belangstelling van hun ou-

ders, psychologisch bezien verkommeren en een onnodig snelle

daling in hun niveau van functioneren vertonen - dit afgezien

van de vraag in hoeverre ook bij hen een eventuele vroegtij-

dige dementering een rol speelt.

De leeftijdscategorie6n zijn gekozen als mogelijke

critieke punten in de levensloop van de zwakzinnigen. Zij zou-

x  Brussen = broers en zussen.
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den een strategische betekenis hebben voor de kennisvermeer-
dering daaromtrent. Hierbij twee opmerkingen:

1. het ongunstige verloop van de opsporing en het
onderzoek van de ouderen (zie 4.5. en hoofd-
stuk 6), hebben verhinderd dat de bij de keuze
van de leeftijdscategorieon gehanteerde hypo-
thesen op bevredigende wijze getoetst konden
worden;

2. afgezien daarvan moet gewaarschuwd worden voor
de ernstige misvatting, dat de 40-jarigen en
hun situatie nu beschouwd zouden kunnen worden
als het beeld van wat de 10-jarige van vandaag

over 30 jaar te wachten staat. Toen de 40-jari-
ge van vandaag 10 jaar was, verkeerde hij in

totaal andere situatie, met een geheel ander
begeleidend apparaat en een geheel ander bege-
leidingsperspectief dan de 10-jarige van van-
daag.

2.4.3. Het individuele onderzoek.

Over de opsporing wordt uitvoerig verslag uitgebracht
in de hoofdstukken 5 en 6. Hier een korte schets van het in-
dividuele onderzoek. Dat verliep, in het algemeen gesproken,
als volgt.

Enige dagen voordat het eerste persoonlijke onder-
zoekscontact werd gelegd, ontvingen de ouders of verzorgers
van pupil een brief waarin o.a.

-  het onderzoek werd aangekondigd;
-  het doel van het onderzoek werd uit&6ngezet;
-  uitgelegd werd hoe de onderzoekers de naam en

het adres van pupil hadden verkregen;
-  de toevalligheid van de keuze van pupil werd

vermeld en

-  om de medewerking van de ouders werd verzocht,
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waarbij er nadrukkelijk op gewezen werd , dat

het hier slechts een onderzoek ten behoeve van

het algemeen belang betrof en dat de ouders

daarvan voor een verlichting van hun eventuele,

actuele noden niets te verwachten hadden.

In geval de pupil op school, op een beschuttende werk-

plaats o.i.d. was, werden de betreffende hoofden - die even-

als de andere functionarissen van het begeleidend apparaat ge-

ruime tijd voordat het project startte uitvoerig waren gein-

formeerd-over het voorgenomen onderzoekscontact ingelicht.

De ouders kregen dus enige dagen na ontvangst van de

introductie-brief bezoek van een socioloog-interviewer, die

dan een afspraak maakte voor het interview. Dat vond bij de

ouders thuis plaats. Omdat vooral overdag werd geInterviewd,

hadden de meeste plaats met de moeder van pupil. De inter-

views werden afgenomen door studenten; mannelijke zowel als

vrouwelijke candidaten-sociologie, die hiervoor een speciale

interview-training hadden ontvangen. Aan het slot van het

meestal vrij langdurige interview, waarin uitvoerig werd ge-

vraagd over pupil, over het gezin en over de relatie tussen

beide, nodigde de interviewer respondente(-n) uit om met pu-

pil, op een in onderling overleg vast te stellen datum en

tijd, naar het onderzoeksgebouw te komen voor het medisch en

psychologisch onderzoek.

Het medisch en psychologisch onderzoek duurde in zijn

geheel ongeveer twee uur. Per pupil was voor de drie discipli-

nes tezamen gemiddeld ruim drie uur onderzoekstijd beschikbaar.

Het medisch onderzoek - globaal te karakteriseren als

een keuringsonderzoek - werd verricht door een vrouwelijke

arts, die daarbi j geen witte jas droeg  en niet "prikte";  twee

belangrijke details bij een onderzoekspopulatie die in het al-

gemeen afkerig is van onderzoek. De begeleidende ouder, meest-

al de moeder, was bij het medisch onderzoek aanwezig. Niet

echter bij het test-psychologisch onderzoek.

Het psychologisch onderzoek werd verricht door meren-

deels vrouwelijke candidaten-psychologie, die daarvoor, even-
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als de interviewers, een speciale training hadden ontvangen.
De onderzoeksgegevens van meer dan de helft der on-

derzochte kinderen, maar van slechts enkele oudere pupillen
zijn in teambesprekingen, waaraan - voor een inbreng uit de

practijk van de begeleiding - ook een sociaal-pedagoog deel-
nam, besproken. Deze teambesprekingen waren met name bedoeld

voor de ontwikkeling van criteria voor begeleidingsbehoefte.

Zij zullen, evenals tal van andere in deze paragraaf genoem-

de aspecten van het onderzoek, in een ander deelverslag, c.q.
in andere deelverslagen uitvoerig behandeld worden.

2.4.4. De deeltaken van de disciplines en de interdiscipli-
naire samenwerking.

Door het testpsychologisch onderzoek, door de vast-

stelling van het IQ derhalve, ligt de bijdrage van de psycho-

logie in dit onderzoek vooral in de beantwoording van de vraag

of de opgespoorde individuen inderdaad zwakzinnig zijn en zo

ja, in welke mate. Hoewel de teambesprekingen niet hebben aan-

getoond, dat het door de psycholoog ingebrachte materiaal een

substantiole bijdrage in de vaststelling van de begeleidings-

behoefte zou kunnen betekenen, moet het niet uitgesloten wor-

den geacht, dat de analyse van het psychologisch materiaal in

dit opzicht nieuwe mogelijkheden aan het licht brengt. Even-

min mag uit het oog verloren worden, dat de graad van zwakzin-

nigheid - mede bepaald dodr en uitgedrukt in het IQ - vrijwel

altijd een belangrijke rol zal spelen bij de vaststelling van
de concrete, noodzakelijke begeleidingsvorm.

De medische discipline heeft geen bijdrage in de be-

antwoording van de vraag of een pupil zwakzinnig is. Des te

belangrijker is echter haar bijdrage in de vaststelling van
de begeleidingsbehoefte (zie aan het slot van 2.3.3.; echter
vooral 3.1.).

De sociologie heeft zowel een aandeel in de vaststel-

ling van de zwakzinnigheid als in de beschrijving van de pu-

pillen en de gezinnen waartoe zij behoren. Dat de sociologie
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een aandeel heeft in deze beschrijving is, ondanks het sum-
miere van de schets van het individuele onderzoek in de voor-

gaande paragraaf, duidelijk. Dat zij tevens een rol speelt in

de vaststelling van de zwakzinnigheid, vereist enige toelich-
ting. Zonder hier uitvoerig in te gaan op de definitie van

zwakzinnigheid en de daarin vervatte criteria voor zwakzinnig-

heid, kunnen wij zeggen dat de opsporing, waarvan de procedure

is ontworpen door de socioloog en die is uitgevoerd door de

socioloog, op zichzelf reeds een bijdrage betekent aan de be-

antwoording van de vraag of de opgespoorde pupillen zwakzinnig

zijn. Zij worden n.1. niet alleen in onderzoek genomen omdat

zij geregistreerd staan als zwakzinnig, maar omdat dit geregi-

streerd staan impliceert dat zij voldoen aan 6dn van de in de

definitie genoemde voorwaarden, n.1. aan het sociologische

criterium voor zwakzinnigheid: zij zouden niet geregistreerd

staan als zij niet inderdaad tekort schoten, resp. tekort ge-

schoten waren ten opzichte van verwachtingen die deze samen-

leving van haar leden heeft. Dit tekort schieten is een indi-

catie voor zwakzinnigheid; dit tekort schieten zal, in het

algemeen gesproken, tevens de eerste aanleiding zijn geweest

dat dat proces in gang werd gezet, dat tenslotte leidde tot

de uitspraak: deze pupil is zwakzinnig (zie 3.4.).
Daarnaast is de socioloog tevens belast met de pro-

jectleiding.

Er is steeds naar gestreefd om van dit onderzoek niet

slechts een multi- maar ook een inter-disciplinair onderzoek

te maken. Gepoogd is te vermijden dat de drie disciplines min

of meer los van elkaar een zelfde groep individuen zouden on-

derzoeken om vervolgens eveneens onafhankelijk van elkaar over

de eigen bevindingen verslag uit te brengen en daarmee te vol-
staan.

Ook over de samenwerking tussen de disciplines, die

organisatorische aspecten heeft - b.v. het simpele zich op

elkaar afstemmen bij de vaststelling van onderzoekstijden of

bij de keuze van te onderzoeken pupillen op een bepaalde dag -,
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die methodologische aspecten heeft - zich manifesterend in,
soms verhitte, discussies over de betrouwbaarheid van elkaars
instrumentarium en de noodzaak "daar wat aan te doen" - en
die tenslotte meer inhoudelijke aspecten heeft - "voor elkaar
vragen meenemen" -, ook over deze samenwerking tussen de dis-
ciplines wordt in een afzonderlijke publicatie verslag uitge-
bracht.

Wij menen echter reeds nu te kunnen zeggen dat in het
amsterdamse onderzoek zoveel integratie tot stand is gebracht,
dat met recht van een inter-disciplinair onderzoek kan worden
gesproken. Deze karakteristiek zal echter eerst dan volledig
van toepassing zijn als de onderzoekers er in slagen geinte-
greerd, d.w.z. door combinatie van hun gegevens, te rapporte-
ren over de begeleidingsbehoefte of, bij het ontbreken van
criteria daarvoor, als zij er in slagen een geIntegreerde be-
schrijving te presenteren in termen die relevant zijn of ge-
acht kunnen worden voor de vaststelling van de begeleidings-
behoefte.

Naarmate de verschillende bij &6n onderzoek betrokken
disciplines krachtiger er naar streven hun onderzoek een in-
terdisciplinaire signatuur te geven, zijn zij gedwongen meer
van de eigen zelfstandigheid, gezichtspunten en liefhebberij-
en los te laten of toch minstens ter discussie te stellen,
zijn zij tevens gedwongen zich intensiever bezig te houden
met de optiek, de methode en ook de inhoudelijke aspecten van
de andere disciplines. Van elk teamlid wordt een volstrekt
open twee-richtings-verkeer verlangd: zelf aan elk ander team-
lid alle gevraagde informatie geven en zelf van elk ander team-
lid alle benodigde informatie eisen.

Informatie geven en vragen is echter pas de eerste fa-
se in de samenwerking. Niettemin menen wij reeds in voldoende
mate te hebben aangeduid wat in een dergelijk team onmisbaar
is: een gang van zaken die onmiskenbaar democratisch is.

Tegelijkertijd dient echter te worden vastgesteld ,dat
deze democratie niet onbegrensd kan zijn. Een team in een on-
derzoek als het onderhavige dient in een bepaalde tijd een be-
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paald product af te leveren. Aan discussies tussen de team-

leden moet, welk van de eerder genoemde aspecten zij ook tot

onderwerp hebben, een eind kunnen worden gemaakt. Naar de me-

ning van het amsterdamse team bij voorkeur door een project-

leider die niet tevens als onderzoeker-teamlid fungeert.

2.5. Onvolledigheden van het onderzoek.

Aan het slot van par. 2.1. hebben wij er op gewezen,

dat wetenschappelijke zowel als practische omstandigheden ge-

noopt hebben tot een veel bescheidener onderzoeksopzet dan

ter beantwoording van de daar geformuleerde, zeer brede vraag-

stelling nodig zou zijn geweest. Wij spreken in dit verband

van onvolledigheden. Zij hebben betrekking op de onderzoeks-

opzet en niet op de -resultaten. Wij onderscheiden twee soor-

ten onvolledigheden:

1. categorieon die niet opgespoord en (of) onder-

zocht zijn:

1.1. de kleuters; de reden waarom zij niet in

het onderzoek zijn opgenomen is eerder be-

sproken (2.4.2.). De noodzaak van deze on-

volledigheid is daar bestreden;

1.2. de geinstitutionaliseerden; zij zijn wel

opgespoord maar niet onderzocht, met uit-

zondering van een te verwaarlozen aantal

in Amsterdam geInstitutionaliseerde oude-

re zwakzinnigen. Onderzoek, d.w.z. indivi-

dueel onderzoek, is wenselijk, omdat naar

mag worden aangenomen bij velen met een

veel minder zware vorm van begeleiding vol-

staan zou kunnen worden (mogelijke terug-

plaatsing in de vrije samenleving). Dit on-

derzoek moet practisch onuitvoerbaar worden

geacht (noodzaak van een reizend, intensief

onderzoekend team; onrust in inrichtingen);
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1.3. de gehuwden en de ongehuwde zelfstandig wo-

nenden; zij zijn wel opgespoord, maar niet

individueel onderzocht, omdat een dergelijk
onderzoek ernstig verstorend zou kunnen wer-

ken in hun levenssituatie (zie hoofdstuk 6);

2. wat niet onderzocht is aan pupillen (en in hun

milieu's), die overigens wel individueel onder-

zocht zijn:

2.1. een volledige, adequate beantwoording van

punt 3 in de in par. 2.1. omschreven vraag-

stelling zou een veel breder en diepgaander

onderzoek eisen dan nu heeft plaats gevonden

en, dat moge hier terstond aan toegevoegd

worden, dan practisch uitvoerbaar zou zijn.

In het bijzonder twee aspecten moeten ge-
noemd worden:

2.2. de etiologie van de zwakzinnigheid;

2.3. de ontwikkelingsmogelijkheden van de zwak-

zinnige.

Men realisere zich dat het hier niet gaat om een wat al
te gemakkelijke opsomming van onvervulbare wensen, maar om de

zakelijke constatering dat een onderzoek dat is voortgekomen

uit een belangrijke, zeer brede vraagstelling, reeds in zijn
opzet beperkt diende te worden, dat essentieel te achten on-

derdelen van die vraagstelling buiten het onderzoek moesten

blijven.

2.6.  Een neven-onderzoek: Inventarisatie Begeleidend Appa-
raat Amsterdam.

Vanaf het begin van de voorbereidingen van het onder-

zoek heeft het hierboven (zie par. 2.3.3.) vluchtig geschet-

ste probleem van de criteria voor begeleidingsbehoefte de

aandacht gehad. Tijdens de veldwerkperiode kwam reeds vast
te staan, dat de onderzoekers er niet of slechts ten dele in
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zouden slagen deze criteria te ontwikkelen. Het bleek wense-

lijk dat door middel van een afzonderlijk onderzoek in het

begeleidend apparaat een inventarisatie zou worden opgemaakt

van de criteria, die de functionarissen die zwakzinnigen be-

geleiden, hanteren. Afgezien van gerechtvaardigde twijfels

omtrent het wetenschappelijk gehalte van deze criteria, maar

met erkenning van de dikwijls brede professionele ervaring

die er aan ten grondslag ligt, kan worden gezegd, dat kennis

van die criteria in ieder geval een (66n) mogelijkheid biedt

tot interpretatie van de in het amsterdamse onderzoek verkre-
gen gegevens in termen van begeleidingsbehoefte.

Daarnaast bleek het noodzakelijk inzicht te verkrijgen

in de omvang en de werking van het begeleidend apparaat in

het algemeen en in die van het amsterdamse apparaat in het

bijzonder. De beleidsrelevantie van de resultaten van het
amsterdamse onderzoek, een beschrijvend, probleeminventarise-

rend onderzoek, kan eerst dan nauwkeurig worden bepaald wan-

neer de omvang en de aard van de gevonden problemen kunnen

worden afgezet tegen de omvang en de werking van het apparaat

dat bedoeld is om bij te dragen tot de oplossing van die pro-
blemen.

Deze twee vragen vormen de probleemstelling van het

Onderzoek Inventarisatie Begeleidend Apparaat Amsterdam, dat
derhalve beschouwd kan worden als een "zijlijn" van het am-

sterdamse proefonderzoek. De bedoelde inventarisatie is in-
middels voltooid; de onderzoekers hebben daarover eind 1969

gerapporteerd (Nemeth en Verbraak, 1969).

2.7. Het landelijk onderzoek.

Wij mogen dit overzicht van het Onderzoek Geestelijk

Gehandicapten niet afsluiten zonder te vermelden dat inmid-

dels begonnen is met het landelijk onderzoek, het vervolg dus

op het amsterdamse proefonderzoek. De administratieve opspo-

ring in vier gebieden - te weten: de provincie Drente, de pro-

vincie Overijssel, de provincie Utrecht minus de stad Utrecht,
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alsmede Zuid-Oostelijk Noord-Brabant; met tezamen 2.2. mil-
lioen inwoners - is vrijwel voltooid. Over de resultaten van
deze opsporing zal afzonderlijk gerapporteerd worden.

2.8.  Uitvoering, financiering en organisatie.

Het Onderzoek Geestelijk Gehandicapten wordt uitgevoerd
door het Instituut voor Arbeidsvraagstukken (IVA) te Tilburg,
dat voor administratieve en medische aangelegenheden de mede-
werking heeft verkregen van Gezondheidsorganisatie TNO.

De wetenschappelijke leiding berust bij Prof. Dr. J.
Godefroy te Tilburg. Het gehele project wordt begeleid door
een breed samengestelde commissie (zie het organisatie-sche-
ma hierachter).

Het project wordt gefinancierd door het Ministerie van
Sociale Zaken en Volksgezondheid.
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3.     DE DEFINITIE VAN ZWAKZINNIGHEID IN HET ONDERZOEK.

3.1. De definitie; algemeen.

Wij herhalen de definitie. Als zwakzinnig worden in
dit onderzoek beschouwd:

zij die niet voldoen aan de verwachtingen die de

samenleving van haar leden heeft en die bij afname

van de voor dit onderzoek gekozen intelligentie-

tests 79 of lager scoren, mits deze tekorten zich

bij de betrokkenen op jeugdige leeftijd hebben ge-
manifesteerd.

In 2.3.1. is er reeds op gewezen, dat deze definitie

uitdrukkelijk is bedoeld als een globale en voorlopige. Het

was meer een globale richtlijn voor de onderzoekers van het

amsterdamse project, dan een reeds voor systematische toe-

passing bruikbare definitie.

Zij wordt in dit hoofdstuk nader uitgewerkt. Voordat

wij daartoe overgaan echter nog enkele toelichtingen van meer

algemene aard. Zij dienen om het concept zwakzinnigheid dat

in het onderzoek gehanteerd is bij voorbaat enigermate te ver-
duidelijken.

De definitie bevat drie criteria. In de eerste plaats

een sociologisch: niet voldoen aan de verwachtingen die de
samenleving van haar leden heeft. Dat niet-voldoen duiden wij

aan met de termen maatschappelijke ontoereikendheid en sociale

insufficidntie. In de tweede plaats een psychologisch crite-

rium: IQ 79 of lager. In de derde plaats een leeftijdscrite-

rium: de sociale insufficiontie en de lage intelligentie moe-

ten zich bij de betrokkenen reeds op jeugdige leeftijd hebben
gemanifesteerd.

Onder criterium verstaan wij: een voorwaarde waaraan

voldaan moet zijn, wil men een individu zwakzinnig kunnen noe-

men. Voor de definitie geldt dat aan elk der drie criteria vol-

daan moet zijn. De logische status van elk criterium afzonder-
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lijk kan men derhalve omschrijven als: noodzakelijk maar
niet voldoende.

De definitie bevat geen medisch criterium. Het blijkt

niet of nog niet mogelijk in termen van de medische weten-

schappen een voorwaarde te formuleren waaraan het individu

zou moeten voldoen om zwakzinnig genoemd te kunnen worden.
De Commissie-Kruisinga heeft, overeenkomstig de inzichten

die men daarover in de literatuur aantreft (Clausen 1967,
Heber 1962, O'Connor 1965), geconcludeerd

"dat onderscheid moet worden gemaakt tussen zwakzin-

nigheidsbeelden die

1. een duidelijke, met wetenschappelijke zekerheid

aantoonbare,

2. een niet alleen te vermoeden, maar ook weten-

schappelijk, zij het niet met voldoende zeker-
heid aantoonbare , of,

3. een alleen maar te vermoeden organische compo-
nent hebben„ x.

Daarbij dient te worden opgemerkt, dat de eerste cate-

gorie vooral wordt aangetroffen bij de dieper-zwakzinnigen
en dat, voorzover onder "organische component" moet worden

verstaan een "defect aan het centraal zenuwstelsel", bij een

groot deel der lichter-zwakzinnigen en soms ook bij dieper-

zwakzinnigen medisch geen spoor van een dergelijk defect kan

worden vastgesteld; aldus de hierboven genoemde auteurs.

x  De Commissie voegt daar aan toe: "Van practisch belang is
voorts nog, dat een aantal medische diagnose-technieken,
die verfijnde diagnoses mogelijk maken, te kostbaar zijn
om in een onderzoek op grote schaal gehanteerd te worden".
Anders gezegd: als het theoretisch mogelijk was geweest
om een medisch criterium in de definitie op te nemen, zou-
den practische overwegingen dat vermoedelijk desondanks
verhinderd hebben (de citaten zijn uit het verslag van de
betreffende commissie-vergadering).
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Geen medisch criterium derhalve. Daarmee wordt onder-

streept wat zich overigens zonder meer uit de definitie laat

afleiden, n.1. dat het een gedragswetenschappelijke defini-
tie is.

Het ontbreken van een medisch criterium, het feit dus

dat de arts geen inbreng heeft in de bepaling van zwakzin-

nigheid en derhalve evenmin in de frequentie-bepaling, neemt

niet weg dat de medische bijdrage in het Onderzoek Geestelijk
Gehandicapten van essentieel belang is. Die bijdrage ligt in

de vaststelling van de begeleidingsbehoefte. Daar heeft de
medische discipline een voorsprong op de beide andere bij dit

onderzoek betrokken disciplines - een voorsprong n.1. door de

beschikbaarheid van relatief eenvoudig toepasbare criteria

voor begeleidingsbehoefte.

In de definitie staat:"zij die niet voldoen aan de ver-

wachtingen die de samenleving van haar leden heeft" en niet:

"zij die niet kunnen voldoen... etc.". Bij toepassing van de

definitie wordt - dit geldt ook voor het IQ - een niveau van

functioneren bepaald, zonder dat tevens een uitspraak wordt

gedaan over de potenties. Met betrekking tot de lichter-zwak-

zinnige geldt, dat wie voldoet aan de drie criteria niet zon-

der meer zwakzinnig is, voorzover die uitspraak een incurabel

defect zou impliceren, maar dat hij ten tijde van het onder-

zoek op zwakzinnig niveau functioneerde. De vraag of hij het

daarv66r altijd heeft gedaan en of hij het daarn& altijd zal

blijven doen, moet onbeantwoord blijven. Voor de dieper-zwak-
zinnige geldt, dat wie voldoet aan de drie criteria in het

algemeen wel degelijk zwakzinnig zal zijn, in die zin dat bij

hem een incurabel defect kan worden verondersteld, maar dat

daarmee geen onveranderlijk toestandsbeeld is gegeven.

Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, betekent

"zwakzinnig zijn" in dit geschrift "op zwakzinnig niveau
functioneren".

Deze opvatting van zwakzinnigheid, die, geplaatst te-

genover het nog steeds niet door alle deskundigen afgewezen
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statische zwakzinnigheidsbegrip - waarin zwakzinnigheid een

incurabel defect is en waarin ook de misvatting over de on-

veranderlijkheid van het IQ nog hardnekkig haar bestaan rekt

- gekarakteriseerd kan worden als een dynamische, vindt men

in de literatuur herhaaldelijk terug. Zo schrijft Heber in

een toelichting op de AAMD-definitie: "This concept of men-
tal retardation places complete emphasis on the present level

of functioning of the individual. A person may meet the cri-
teria of mental retardation at one age level and not at an-

other" - een passage die zonder meer van toepassing kan wor-

den verklaard op het door ons gehanteerde concept van zwak-

zinnigheid (Heber 1960). Chorus gebruikt in dit verband de
term fase-zwakzinnigheid (Chorus 1963).

Verhelderend is ook de argumentatie op grond waarvan

het begrip pseudo-debilitas als onbruikbaar wordt afgewezen.
Het feit dat men, altijd retrospectief, iemands niveau van

functioneren in een bepaalde fase van zijn leven als pseudo-

debiel karakteriseert omdat hij in een latere fase niet de-

biel blijkt te zijn, betekent dat men in feite uitgaat van
de pessimistische visie "eenmaal zwakzinnig, altijd zwakzin-

nig": wie vroeger zwakzinnig was, zal het vandaag ook nog

zijn en: wie vandaag niet zwakzinnig is, kan het vroeger ook

niet zijn geweest; hij kan hooguit pseudo-zwakzinnig zijn ge-

weest. Maar als individuen die later niet meer op debiel ni-

veau functioneren in hun jonge jaren niet of althans niet aan-

wijsbaar verschild hebben van debiele leeftijdgenoten die de-

biel zijn gebleven, dan kan niet worden volgehouden dat zwak-

zinnigheid een permanente conditie is. De pseudo-debiel - nog-

maals: een retrospectieve diagnose - functioneerde wel dege-

lijk op debiel niveau. Hij was "net zo debiel" als zijn leef-
tijdgenoten die het gebleven zijn. Pseudo-debilitas is geen

bruikbaar begrip (Clarke en Clarke 1955; zie ook: Benton 1964,

Chorus 1963, 1967, Van Oudenhoven 1969, p. 21).

De definitie is een opsomming van elementen. De theore-

tische verbinding tussen de elementen, die men in de meeste

definities aantreft en die hieronder schematisch is weergege-
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ven, ontbreekt in onze definitie.Die theoretische verbinding

"oorzaak" beschadiging ontwikke- lage sociale
(bv.geboor- -• (defect) -I lings- -• intelli- -D insuffi-
te-trauma; centraal stoornis gentie ciontie
stofwisse- zenuwstelsel
lingsanoma-
lie)

is van causale aard. Het schema is een ruwe schets. Defini-
ties verschillen voorzover zij een langere of een kortere ke-

ten van causale verbanden bevatten, uitbreidingen hebben aan

de linker of aan de rechter zijde van de in het schema ge-

schetste keten, sommige tussenschakels missen, de elementen

op uiteenlopende manieren nader definioren en operationali-

seren - indien dat al gebeurt - en, tenslotte voorzover be-
paalde toevoegingen soms wel, soms niet aanwezig zijn. Maar,

zoals gezegd, vrijwel steeds vindt men een theoretische ver-

binding in de zin van een causaal verband.

In de definitie van zwakzinnigheid die voor het On-

derzoek Geestelijk Gehandicapten is opgesteld, zou echter de

vermelding van een causaal verband tussen de elementen meer

suggereren dan in het onderzoek zelfs maar bij benadering em-

pirisch aangetoond zou kunnen worden. De vraag in hoeverre

men daar in andere onderzoeks-settings wel in slaagt, moge

hier onbesproken blijven. Wij beperken ons tot de opmerking,

dat breed samengestelde diagnostisch-therapeutische teams,

die hun pupillen langdurig en diepgaand kunnen onderzoeken

en die uitvoerige anamneses kunnen afnemen, in dit opzicht
veel meer mogelijkheden hebben dan een klein team dat vol-

staan moet met ongeveer &6n uur onderzoekstijd per discipli-
ne en per pupil.

Resumerend kunnen wij van de aan het begin van deze

paragraaf gegeven definitie zeggen

- dat het een globale en een voorlopige definitie
is;
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- dat zij drie criteria bevat: een sociologisch,

een psychologisch en een leeftijdscriterium;

- dat aan elk der drie criteria voldaan moet zijn,

wil een individu zwakzinnig genoemd kunnen wor-
den;

- dat het een gedragswetenschappelijke definitie

is, waarin dus de medische component ontbreekt;

- dat de opvatting van zwakzinnigheid die er aan

ten grondslag ligt gekarakteriseerd kan worden

als een dynamische;

- dat het een opsomming van elementen is, zonder
het veronderstelde causale verband dat men in

de meeste definities aantreft.

3.2. Het psychologische criterium.

De psychologische component van het zwakzinnigenbe-

grip is, afgezien van de verschillen in de manier waarop zij

omschreven wordt, zo algemeen aanvaard, dat een uitvoerige

verantwoording van de opname van het psychologische criterium

in onze definitie achterwege kan blijven. Ann M. Clarke heeft

ongetwijfeld de meerderheid der deskundigen achter zich, wan-

neer zij schrijft dat "a considerable degree of intellectual

subnormality as measured on reputable and appropriate intelli-

gence tests should be a sine qua non of certification as a
mental defective". (A.M. Clarke,1965, p. 60).

Als tests voor het onderzoek zijn gekozen de Wechsler

Intelligence Scale for Children en de Wechsler Adult Intelli-
gence Scale, de WISC resp. de WAISX. De tests hebben het voor-

deel dat zij samen Oon continue schaal vormen voor alle leef-
tijdscategorieon en dat zij genormeerd zijn voor het nederland-

se taalgebied.

x  Wij volstaan hier met een globale omschrijving van de psy-
chologische component van het onderzoek en verwijzen voor
verdere informatie naar de psychologische deel-rapportage.



- 36 -

De Wechsler-schaal differentieert niet beneden IQ 45
8 50. Teneinde toch te kunnen differentioren tussen idiotie

en imbecillitas en in het algemeen: teneinde te kunnen dif-
ferentioren binnen de categorie IQ < 50X, is de Stutsman in

het onderzoek opgenomen. Deze test leek daarvoor, door het

beroep dat hij doet op de "speelsigheid" en de practische
vaardigheden van de proefpersoon zeer geschikt.

Om - onder meer - dezelfde reden is de Vineland Social

Maturity Scale (in het vervolg: de Vineland) in het onderzoek

opgenomen. Deze schaal wordt verondersteld de sociale redzaam-

heid van de proefpersoon te meten. De score wordt uitgedrukt

in een quotient, het Sociaal Quotient (SQ), dat qua opzet over-
eenkomt met het klassieke IQ.

De Vineland wordt afgenomen bij informanten, ouders

b.v., en niet bij de proefpersoon zelf. Om die re-

den werd hij ingebouwd in de sociologische vragen-

lijst (maar gescoord en verwerkt door de psycholoog)

en is hij afgenomen voor alle 10- en 13-jarigen wier

ouders geInterviewd zijn. Niet echter voor de oudere

pupillen. Nadat de onderzoeksfase van de 10- en 13-

jarigen was afgesloten, is n.1. een nieuwe sociolo-

gische vragenlijst voor de ouderen geconstrueerd.

Daarvoor waren twee redenen: de geheel andere pro-

blematiek die bij de ouderen verwacht kon worden en

de wenselijkheid van een belangrijk kortere vragen-

lijst. Omdat de Vineland naar de mening van de onder-

zoekers bij de 10- en 13-jarigen niet had voldaan en

omdat o.a. juist dit onderdeel van de vragenlijst re-
latief veel tijd vergde, werd besloten de Vineland te

vervangen door een klein aantal, direct op de hulpbe-
hoefte afgestemde vragen.

Het IQ 80 is als bovengrens van de zwakzinnigheid geko-
zen, omdat dat in Nederland de gangbare norm is. De IQ-verdeling

die wij hanteren is:

x  Zie ook 5.5.2.
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IQ < 50 : dieper-zwakzinnig; idioot + imbecil;

IQ 50-79: lichter-zwakzinnig; debiel.

Omdat in het buitenland veelal IQ 70 als bovengrens

van de zwakzinnigheid wordt aangehouden, hebben wij ook de-

ze norm in de rapportage verwerkt.

Met betrekking tot mogelijke bezwaren tegen een IQ

als bovengrens of indelingscriterium voor zwakzinnigheid -

bezwaren die, voorzover nodig, beter in het psychologische

deelrapport van het onderzoek zouden kunnen worden behandeld

- willen wij volstaan met op te merken dat de toevoeging van

het sociologische criterium reeds een belangrijke verbreding
betekent t.o.v. definities die alleen gebaseerd zijn op een

IQ en, in de tweede plaats, dat voorzover de bedoelde bezwa-

ren betrekking hebben op mogelijke meetfouten, deze fouten

vermoedelijk aan beide zijden van de getrokken grens zullen

liggen en op de grote groep bezien tegen elkaar zullen weg-

vallen. Volledigheidshalve voegen wij daar nog aan toe , dat

dergelijke fouten geen nadelige gevolgen kunnen hebben voor
de onderzochte individuen, omdat in dit ptoject alleen on-

derzocht wordt en geen begeleiding(-sadviezen) gegeven.

3.3. Het leeftijdscriterium.

Men is vrijwel unaniem van mening, dat alleen dan van

zwakzinnigheid mag worden gesproken, als het tekort zich reeds

bij de geboorte of toch minstens op jeugdige leeftijd heeft

gemanifesteerd. Definities van zwakzinnigheid bevatten dan ook
gewoonlijk een leeftijdscriterium, resp. een clausule die als

zodanig opgevat kan worden.
De functie van het leeftijdscriterium is dat het dif-

ferentieert tussen zwakzinnigheid en dementie. Naarmate echter

de critische leeftijd hoger wordt gelegd, verzwakt deze func-
tie. "Zwakzinnigheid", schrij ft van Oudenhoven, "wordt  veel-

vuldig gedefinieerd als een ontwikkelingsstoornis die aange-

boren of in de eerste levensjaren verworven is (-), doch ook

neemt men wel de gehele intellectuele ontwikkeling, die duurt
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tot ongeveer 16 jaar, als critische periode aan. Deze laat-
ste omschrijving kan dus ook infantiele dementieon insluiten"
(Van Oudenhoven, 1969, p. 12). Ook Kraus wijst er op , dat
naarmate de hersenbeschadiging op een verder van de geboorte
afliggend tijdstip ontstaat "eigenlijk meer gesproken (moet)
worden van dementie" (Kraus, 1961, p. 69).

Terwijl Heber van mening is dat "though the upper age
limit of the developmental period cannot be precisely speci-
fied it may be regarded, for practical purposes, as being at
approximately sixteen years", houdt Akesson het op  18  jaar
(Heber, 1959, Akesson, 1967). Wij hebben de indruk, dat in

de practijk in ons land door sommigen een nog hogere leeftijd
als grens wordt aangehouden en dat er wellicht zelfs zijn ,die
in het geheel geen leeftijdcriterium hanteren.

Wij hebben gemeend voor het onderzoek te moeten vast-
houden aan het uitgangspunt, dat alleen dan van zwakzinnig-
heid kan worden gesproken, als de voor het oordeel deze-pu-
pillen-zijn-zwakzinnig relevante kenmerken zich bij die pu-
pillen reeds op jeugdige leeftijd hebben gemanifesteerd.

Besloten is het criterium als volgt te operationali-
seren: pupillen voldoen aan het leeftijdscriterium indien kan
worden vastgesteld dat zij BLO voor zwakzinnigen hebben ge-
volgd. Bij deze operationalisatie zijn een aantal critische
kanttekeningen te plaatsen.

Om te beginnen stelt zich de vraag in hoeverre men

hier met een leeftijdscriterium heeft te maken en of het niet
beter is van een pedagogisch of van een psychologisch crite-
rium te spreken. Als immers kan worden vastgesteld dat iemand
BLO voor zwakzinnigen heeft gevolgd, blijkt daaruit dat hij
niet in staat was GLO te volgen - op te vatten als een pedago-
gisch criterium - en dat zich dus in zijn ontwikkeling een
stoornis heeft gemanifesteerd - op te vatten als een psycholo-
gisch criterium. Los van de vraag of het allemaal zo simpel
ligt en of niet, t&nzij het alleen om een naamgeving zou gaan,
de invoering van de termen pedagogisch en psychologisch tevens
de invoering van speciale, aan deze wetenschappen ontleende on-
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derzoeksverrichtingen met zich mee zou (moeten) brengen, kan

men naar onze mening goed verdedigen dat er geen bezwaar te-

gen is om van een bepaald gebeuren - BLO voor zwakzinnigen

gevolgd hebben - 66n aspect af te zonderen - n.1. het tijds-

aspect: dat het in de leerplichtige leeftijden plaats vond

- en dat als indicatie te gebruiken.

Daarmee zijn wij bij een tweede bezwaar gekomen.Door,
zoals wij gedaan hebben, het leeftijdscriterium   aan   het   BLO
te koppelen, neemt men als critische leeftijd de bij de wet

vastgestelde leeftijd waarop de leerplicht eindigt. Volgens

onze definitie kan alleen dan van zwakzinnigheid worden ge-
sproken, als de bedoelde tekorten zich voor het einde van de

leerplichtige periode gemanifesteerd hebben. Wij kunnen ons

voorstellen dat daar, vanuit het ontwikkelings-psychologisch

gezichtspunt bezien, ernstig bezwaar tegen zou moeten worden
gemaakt. Men realisere zich echter dat de hier gepresenteer-

de en verdedigde definitie van zwakzinnigheid een definitie
is ten behoeve van een sociaal-statistisch, beschrijvend en

probleem-inventariserend onderzoek. Dan rijst de vraag of men

als onderzoeker inderdaad een categorie van enige omvang mist,

als de door ons voorgestelde critische leeftijd wordt aange-
houden. Anders gezegd: zijn er individuen die na het einde

van de leerplichtige periode en voor het bereiken van de leef-
tijd van 16 of 18 jaar (zie boven) als zwakzinnig worden en,

voor dit onderzoek belangrijker, werden geIdentificeerd, en
die vervolgens in de administraties van diensten en instel-

lingen als zodanig worden en werden geregistreerd, zodat zij,

gezien de voor dit onderzoek gekozen opsporingsprocedure, een

kans hadden gemaakt in het onderzoek te komen? Wij betwijfe-

len dat. Wij menen dat vanuit de optiek.van het Onderzoek

Geestelijk Gehandicapten de impliciet gekozen critische leef-
tijd verantwoord is.

Het derde bezwaar heeft onzes inziens meer gewicht.

Pupillen voldoen, zoals gezegd, aan het leeftijdscriterium

indien kan worden vastgesteld dat zij BLO voor zwakzinnigen
hebben gevolgd. Beter ware geweest: ..... indien kan worden



- 40 -

vastgesteld dat zij het GLO niet hebben afgemaakt of niet
zonder bepaalde - nader te omschrijven, b.v. in termen van
zitten-blijven - moeilijkheden, mits daarvoor geen redenen
zijn aan te wijzen, die zwakzinnigheid uitsluiten of toch
minstens niet indiceren, zoals b.·v. ziekte. Nooral voor de1.. Uoudere leeftijdscategorieon - in dit geval de 34-, 40- en 50-
jarigen -, in wier jeugd aanzienlijk veel minder kinderen op
het BLO werden geplaatst, zou deze uitbreiding, theoretisch
bezien, waardevol zijn geweest. De onmogelijkheid echter om,
in Amsterdam althans, systematisch gegevens over de onder-
wijsgeschiedenis van de pupillen uit de genoemde leeftijds-
categoriedn te verkrijgen, zou haar toepassing in het onder-
zoek verhinderd hebben (voor die leeftijdscategoriedn).

Het leeftijdscriterium, dat is duidelijk geworden,
vormt een discutabel element in de definitie. Toen in het
onderzoek bovendien bleek dat voer de 34-, 40- en 50-jarigen
in Amsterdam in het geheel niet meer systematisch is na te
gaan of zij BLO voor zwakzinnigen hebben gevolgd, werd duide-
lijk dat het voor die leeftijdscategoriedn niet te handhaven
is (zie par. 6.6.).

De    bespreking    van dit elemeTSi  de-definitie vestigt'

de aandacht op een belangrijk aspect van zwakzinnigheidsonder-
zoek: onderzoeksdesiderata laten zich zonder moeite formuleren,
maar de practijk wijst telkens weer uit, dat een groot gedeel-
te daarvan niet realiseerbaar is.

3.4. Het sociologische criterium.
3.4.1.  Een grillig beeld.

Definities en omschrijvingen van zwakzinnigheid bevat-
ten gewoonlijk zoal geen sociologisch criterium in de engere
zin van dat woord (zie par. 3.1.), dan toch een verwijzing
naar de maatschappelijke ontoereikendheid van het zwakzinnige
individu. Het kost enige moeite een definitie te vinden waar-
in dat volledig ontbreekt (zo b.v. Jervis, 1952). Anderzijds
suggereert Tizard een grotere internationale overeenstemming
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.

dan in feite aanwezig is als hij schrijft: "In practice the

Americans appear to deal with much the same type of patient

as is considered mentally subnormal in Europe, because they
insist that both backwardness in intelligence and impaired

social adaptation must be demonstrated before a diagnosis

can be made" (Tizard, 1965, p. 8). Blijkens de door ons on-

derstreepte termen zou die overeenstemming zelfs de noodzaak
van een sociologisch criterium betreffen. "In practice",  zo-
als Tizard zegt. Bij een kennisname van enige literatuur kon-

den wij echter weinig overeenstemming vinden.

Een overzicht van een aantal definities en omschrij-

vingen van zwakzinnigheid laat zien dat

- een niet voldoen aan maatschappelijke verplich-

tingen,

- een gebrek aan maatschappelijke zelfstandigheid,

vooral in de beroepsuitoefening,
- een tekort aan sociale redzaamheid of sociale

vaardigheid,

- een gebrekkige sociale aanpassing,

- een zekere onmaatschappelijkheid

elementen zijn, waarvan er 66n of meer, op uiteenlopende ma-

nieren geformuleerd dikwijls, steeds genoemd worden (zie b.v.

Chorus, 1963, Ann M. Clarke, 1965, Goddard, 1920, Heber 1959,

1960, Kraus, 1961, Rothstein, 1961, Riirnke, 1957, Sarason,1959).
Er is onmiskenbaar een zekere eensgezindheid over de

noodzaak om, hoe dan ook, een "sociaal element" in de defini-

tie of omschrijving op te nemen. Deze eensgezindheid doet ech-

ter niet onder voor die, waarmee men vervolgens het sociolo-

gische criterium - zonder overigens deze term te hanteren -
als onbruikbaar afwijst. Het argument is dan het variabele

karakter van de samenleving, zowel naar plaats als naar tijd,

waardoor bijvoorbeeld een sociale aanpassing in feite niet

meetbaar zou zijn.

De stellingname van twee auteurs met betrekking tot

dit onderwerp willen wij hier kort belichten. Benton meent dat
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66n van de tekortkomingen van het "criterion of social in-
competence is that it represents a value judgment which is

rather fluid and which necessarily varies with the nature

and conditions of a society". Daardoor is het "somewhat un-

stable from an operational standpoint. Perhaps it is best

conceived as a frequent accompaniment, rather than a crite-
rion, of mental retardation" (Benton, 1964, p. 19) .

Clausen gaat in feite nog iets verder, al kan zijn
gezichtspunt tot op zekere hoogte beschouwd worden als een

logische consequentie van dat van Benton. "Social competen-

cy", zegt Clausen, "is an elusive concept which varies with

time, location, and social strata", en: "The measurement of

mental ability, the unique contribution of psychology, may

well be the most adequate instrument in defining mental de-

ficiency. (-) With respect to validity, the intelligence sca-

les are probably the best tool available - as compared to

subjective estimate of developmental potential, or judgment

of social inadequacy, which by necessity must vary with exa-
miner and circumstances"X. Clausen laat het echter niet bij

zijn positieve oordeel over het psychologische meetinstrumen-

tarium, hij is ook van mening, dat, als gevolg van de onmoge-
lijkheid om sociale aanpassing nauwkeurig te definioren en

richtlijnen voor de meting daarvan te geven de "clinicians"

waarschijnlijk de sociale component buiten beschouwing zullen

laten en hun diagnose zullen stellen op basis van de "general

intellectual functioning alone". Zijn conclusie luidt dan:

"Thus the acceptance of a psychometric definition of mental
deficiency may simply mean the legalizing of widespread cur-

rent practices" (Clausen, 1967).

Laten wij om te beginnen zeggen dat wij, zonder de

minste behoefte te hebben het psychologische criterium uit

de definitie van zwakzinnigheid te verwijderen, omdat zonder
dat criterium een differentiatie tussen bijvoorbeeld crimina-

liteit of psychopathologie enerzijds en zwakzinnigheid ander-

zijds onmogelijk wordt (Chorus, 1963), - dat wij wel de be-

x  Onderstrepingen in de citaten van ons, F.S.
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hoefte hebben Clausens conclusie aan te vullen: het zou n.1.

in tegenstelling tot wat Clausen meent, "the legalizing of

widespread current practices" betekenen, als naast het psy-

chologische criterium een sociologisch criterium in de defi-

nitie werd opgenomen. Wij hopen t.z.t. gelegenheid te hebben

in het kader van een studie van het etiketteringsproces bij

zwakzinnigen, aan te tonen dat het sociologische criterium

inderdaad een onmiskenbaar belangrijke rol speelt in de di-

agnostiek van de zwakzinnigheid.

Hier volstaan wij met de constatering, dat in het

onderzoek naar de aanpassing van voormalige BLO-leerlingen

- dat wil dus zeggen: de beantwoording van de vraag of zij

(nog) op zwakzinnig niveau functioneren -, het voldoen aan

verwachtingen die de samenleving van haar leden heeft, een

centrale variabele is. In het bijzonder de verwachting dat

de volwassen leden van een samenleving economisch zelfstan-

dig zijn, springt daarbij in het oog (men zie Bobroff, 1956

(2x), Van Oudenhoven, 1969, Saenger, 1957; specifiek voor

USA o.a. White, 1955). Verder is het interessant, dat voor

de verklaring van de aanpassing ook door psychologen niet

alleen op psychologische factoren, maar eveneens op de onzes

inziens niet minder belangrijke sociologische variabele wordt

gewezen, n.1. dat de samenleving andere eisen stelt aan haar

leden die leerplichtig zijn, dan aan hen die dat stadium ach-

ter zich hebben (Chorus, 1963, Van Oudenhoven en Sneep, 1967).

Het sociologische criterium speelt echter tevens een

rol in de diagnostiek van het zwakzinnige kind. De arts of

psycholoog die een kind voor onderzoek krijgt aangeboden zal

te maken krijgen met een kind dat elders gefaald heeft en dat

op grond van dat falen voor onderzoek wordt aangemeld. Het zal

een kind zijn dat bijvoorbeeld thuis of op school, of in bei-

de milieus  niet  "mee  kon",  dat niet voldeed aan de eisen die

die milieus, die sectoren van de samenleving aan hem stelden.

Dat betekent - los van de vraag of dat falen nu primair de

medicus of de psycholoog of de pedagoog als probleem moet wor-

den voorgelegd -, dat de klinicus een kind krijgt aangemeld,
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waarvan al bekend is dat het voldoet aan het sociologische

criterium voor zwakzinnigheid. Al stelt nu de klinicus de

diagnose "zwakzinnig" op grond van een IQ, dan nog kan men

zeggen dat hier in feite een bredere definitie van zwakzin-

nigheid wordt gehanteerd.

Deze mening wordt geIllustreerd door een artikel van
Van Oudenhoven en Sneep (1967). Zij beschrijven het geval van

een 27-jarige man, die sinds zijn derde jaar geinstitutiona-

liseerd is en wiens niveau in die 24 jaar is gestegen van
idioot tot zwakbegaafd.

Zwakzinnig noemen de auteurs diegene,

"die door een ontwikkelingsstoornis niet boven een

zeker intellectueel functioneringsniveau uitkomt.

Geoperationaliseerd door middel van een intelligen-
tietest is dit niveau eventueel uit te drukken in

een IQ waarvan de critieke grens ongeveer ligt bij

75-80".

De auteurs delen nog mee dat zij het criterium van de

sociale competentie niet als bepalend zien. Gelet op de con-
tekst mogen  wij dit lezen  als:  "niet als mede-bepalend".  Het

kan zijn dat de auteurs het zo zien, maar zij vermelden dat

deze pupil, toen hij nog thuis werd verpleegd, onzindelijk

was, op alles urineerde, vernielde, smeerde, scheurde en

sloeg. Met andere woorden: hij voldeed bij benadering niet

aan de verwachtingen die men van driejarige kleuters heeft;

hij voldeed derhalve duidelijk wel aan het sociologische cri-

terium voor zwakzinnigheid. Uit de tekst blijkt dat dit falen

aanleiding is geweest voor de uithuisplaatsing. Afgezien van

wat men ten tijde vdn en kort nA de opname bij deze jongen

misschien nog meer heeft vastgesteld, de diagnose "idiotie"

zal stellig mede gebaseerd zijn geweest op de evidente soci-

ale incompetentie - een sociale incompetentie die o.i. zeker

niet volledig gevangen wordt in de uitspraak dat pupil toen

"niet boven een zeker intellectueel functioneringsniveau" uit-
kwam.
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Wij realiseren ons, dat deze illustratie tal van vra-

gen kan oproepen. Wij volstaan met twee opmerkingen. Dat, zo-

als wij hierboven zeiden, deze drie-jarige kleuter faalde ten

opzichte van maatschappelijke verwachtingen, impliceert niet,
dat naar onze mening kinderen nooit anders dan door falen ten

opzichte van maatschappelijke verwachtingen in dat gecompli-

ceerde proces terecht kunnen komen, dat kan eindigen met het
stellen  van de diagnose "zwakzinnig". Betogen, zoals  wij   doen,
dat het sociologische criterium een belangrijke rol speelt in

de diagnostiek van de zwakzinnigheid, impliceert niet dat wij

van mening zouden zijn dat het daarin altijd een rol speelt.

Deze ruwe schets van opvattingen over het sociologi-

sche criterium levert een merkwaardig totaalbeeld op:

1. er is een zekere eensgezindheid over de nood-
zaak om een sociaal element in de definitie van

zwakzinnigheid op te nemen;
2. die eensgezindheid doet niet onder voor die,

waarmee men vervolgens een sociologisch crite-
rium afwijst. De argumentatie daarvoor kan wor-

den samengevat in enkele trefwoorden uit de ci-

taten van Benton en Clausen: waarde-oordeel,

vari@rend, subjectief, niet te definioren en
niet te meten;

3. wij menen weliswaar niet "bewezen" maar toch

wel plausibel te hebben gemaakt dat in onder-

zoek en practijk het sociologische criterium

een belangrijke rol speelt.

Een grillig beeld en een uitdaging voor sociologen.

Voorzover wij konden nagaan, hebben die sociologen, die zich

met de zwakzinnigheid in het algemeen, met het op-zwakzinnig-

niveau-functioneren hebben bezig gehouden deze problematiek

echter gelaten voor wat zij is (Dexter, 1956, 1958, 1960,
1966, Kurtz, 1964, Mendelsohn, 1954).

In het amsterdamse proefonderzoek is het sociologi-

sche criterium gehanteerd - of beter misschien: is een socio-
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logisch criterium gehanteerd. Zoals uit de volgende paragraaf

en uit hoofdstukken 5 en 6 zal blijken, zijn de resultaten

niet bevredigend. Dat proefonderzoek heeft er echter wel toe
geleid dat wij in staat zijn het probleem te formuleren. De

in deze paragraaf gegeven schets van opvattingen is mede ge-
kleurd door de ervaringen die wij in het amsterdamse onder-
zoek hebben opgedaan.

3.4.2. Het sociologische criterium in het amsterdamse

proefonderzoek.

3.4.2.1. Inleiding.

In de hoofdstukken 4, 5 en 6 wordt uitvoerig inge-

gaan op de logische en organisatorische structuur van de op-

sporingsprocedures die bij de kinderen en bij de ouderen zijn

gevolgd en op de betekenis van het opsporingsresultaat. Hier

kunnen wij volstaan met te zeggen, zoals ook in hoofdstuk 2

al is gedaan, dat zwakzinnigen en van zwakzinnigheid verdach-
ten zijn opgespoord via de administraties van diensten en in-

stellingen waar zij als zwakzinnig geregistreerd staan. Ver-

volgens werden de opgespoorde gevallen sociologisch, medisch
en psychologisch onderzocht.

De opsporingsprocedures voor zowel de kinderen als

de ouderen waren zo ingericht, dat alleen diegenen werden op-

gespoord van wie vaststond dat zij voldeden aan het sociolo-

gische criterium voor zwakzinnigheid. Dat was althans de op-
zet.

In de sociologische vragenlijst die bij de ouders

van de 10- en 13-jarigen is gehanteerd, was de Vineland Social

Maturity Scale opgenomen. Zij was mede bedoeld om te onderzoe-

ken of en in hoeverre de kinderen voldeden aan het sociologi-
sche criterium (zie ook par. 3.2.).
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3.4.2.2. Het sociologische criterium in de opsporing en het

onderzoek van de kinderen.

Het is van belang, dat onderscheid wordt gemaakt
tussen twee categorieon: de van leerplicht vrijgestelden en

de niet van leerplicht vrijgestelden.
Kinderen opsporen die van leerplicht zijn vrijge-

steld betekent kinderen opsporen die niet voldoen aan een in

de wet vastgelegde verwachting die deze samenleving van haar

leden heeft, n.1. dat zij gedurende een aantal jaren van hun

leven onderwijs volgen. Het is duidelijk dat deze kinderen,

los van de vraag of zij ook aan het psychologische criterium

voldoen, in ieder geval aan het sociologische criterium vol-
doen.

Voor de kinderen die BLO volgen is echter eveneens

aangenomen dat zij falen ten opzichte van een maatschappelij-

ke verwachting, n.1. dat kinderen Gewoon Lager Onderwijs vol-

gen. Het hoeft geen betoog dat hier hoe dan ook in mindere
mate voldaan is aan het sociologische criterium. Drie opmer-

kingen:

1. deze pupillen voldoen aan de hierboven bedoel-

de in de wet vastgelegde maatschappelijke ver-
wachting. De verwachting waaraan zij niet vol-

doen is in ieder geval minder stringent;

2. evenals bij het leeftijdscriterium stelt zich

ook hier de vraag of het niet beter was ge-

weest van een pedagogisch criterium te spre-

ken in plaats van een sociologisch criterium.

Wij zouden deze vraag zonder meer met ja be-

antwoorden, als vaststond dat alle BLO-leer-

lingen inderdaad ongeschikt zijn voor het GLO

en als vaststond dat niet buiten de grenzen

der pedagogie vallende variabelen tevens, en

soms misschien zelfs hoofdzakelijk, aanleiding

zijn voor de plaatsing op het BLO;
3. het is niet zeker dat de BLO-leerling - en dit
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geldt vrijwel uitsluitend voor de leerling
van het BLO voor debielen - ook in andere

milieus dan de (GLO-)school faalt ten opzich-
te van de daar geldende verwachtingen.

Het is vooral deze laatste opmerking die wij van
belang achten. Zij verwijst naar het onderscheid dat Koenen
in de dertiger jaren invoerde, het onderscheid n.1. tussen

leerverstand en levensverstand en, daarmee corresponderend,
tussen leerdebielen en levensdebielen. Kinderen met een on-

toereikend leerverstand, die derhalve op het GLO niet mee

kunnen, maar met een wel toereikend levensverstand, d.w.z.

dat zij zich buiten de school - thuis, in de buurt, met de

vriendjes - uitstekend weten te redden, - die kinderen noemt

men leerdebielen. Kinderen die zowel een ontoereikend leer-

verstand als een ontoereikend levensverstand hebben, zijn dan
de levensdebielen (Koenen, 1933, p. 26 e.v. en p. 53). Van
Oudenhoven heeft, voorzichtig concluderend uit de resultaten

van een onderzoek op 20 proefpersonen, een verfijning aange-
bracht in Koenens concept leerdebiliteit. Wat ons hier het

meest interesseert is het door Van Oudenhoven ingevoerde be-
grip partiole efficiontie: een  vorm van gedragsdoelmatigheid

die iemand in staat stelt zich maatschappelijk te handhaven
en (die) voorkomt naast verscheidene capaciteiten en vaardig-

heden, die op zich, maatschappelijk niet toereikend zijn" (Van
Oudenhoven, 1965).

Het hier besproken onderscheid nemen wij over, inzo-

verre dat wij kinderen die BLO voor debielen volgen, maar die
niet falen ten opzichte van buiten het onderwijssysteem aan

hen gestelde verwachtingen, als sociaal efficiont willen ka-
rakteriseren.

De Vineland Social Maturity Scale is mede in het on-

derzoek opgenomen om na te gaan of de kinderen in sociale effi-
ciontie tekort schieten. Het is een uitvloeisel van de werkver-
deling in het amsterdamse team, dat de resultaten - de SQ's -
door de psycholoog worden behandeld. Slechts enkele resultaten

vindt men in dit rapport vermeld (hoofdstuk 5).
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De schaal heeft om meerdere redenen niet voldaan.

Hij is niet voor Nederland genormeerd en het amerikaanse nor-

meringsonderzoek moet als onvoldoende worden beschouwd. Maar
ook als dit laatste niet het geval was geweest, hadden wij,

in verband met de waarschijnlijk grote cultuurgevoeligheid

van de schaal, aan de resultaten betrekkelijk weinig gehad

voor de beantwoording van de vraag naar de sociale efficion-

tie der pupillenx.

Belangrijker nog vinden wij dat de schaal, afgezien

van de zojuist genoemde tekorten, inzicht geeft in de mate

waarin pupil afwijkt van een gemiddelde, idealiter: van het

gemiddelde niveau van sociale vaardigheden en maatschappelij-
ke redzaamheid, zoals vastgesteld door onderzoek op een a-

selecte steekproef uit de nederlandse bevolking. Dat is ech-
ter iets anders dan een inzicht in de vraag of en in hoeverre

het kind faalt ten opzichte van de verwachtingen die men in

de sociale laag, in de streek, in de buurt, generaliserend:

in de subcultuur van hem en zijn leeftijdgenoten heeft.

Dat is voor ons de kern van het sociologische cri-
terium: dat een pupil met een IQ < 80, die op een voor Neder-

land genormeerde sociale gedragsschaal eveneens beneden de

gestelde norm, laten wij zeggen: ook 80, zou scoren onzes in-
ziens niet zwakzinnig genoemd mag worden als hij ten opzichte

van de verwachtingen van zijn sociale milieu niet zou falen

en als hij derhalve die relatieve sociale efficiontie zou ver-
tonen die voor dat milieu voldoende is. Deze uitspraak is voor

een gedeelte gebaseerd op de ervaringen die wij in het amster-

damse onderzoek hebben opgedaan. Anderzijds is het een stelling,

een positie-bepaling zo men wil, die nog "waar" gemaakt moet

worden. De laatste paragrafen van hoofdstuk 5 zijn te beschou-
wen als een aanzet daartoe.

x  Plannen om de schaal tevens af te nemen bij de ouders van

leerlingen van een aantal over de stad verspreide GLO-scho-
len en van enkele BLO-scholen-niet-voor-zwakzinnigen (LOM,
MOK), bleken in het kader van het amsterdamse proefonder-
zoek niet te realiseren.
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3.4.2.3. Het sociologische criterium in de opsporing van
de ouderen.

In hoofdstuk 6 vindt men de opsporing van de ou-

deren betrekkelijk uitvoerig beschreven. Wij lichten daar-

uit een aantal elementen die relevant zijn voor de beschrij-

ving van het sociologische criterium en zijn operationalisa-

ties zoals die bij de ouderen zijn gehanteerd.

Het uitgangspunt kan, kort samengevat, aldus wor-

den geformuleerd: als zwakzinnig zijn te beschouwen diegenen

die als evident resp. diep-zwakzinnig bekend staan en perma-

nent begeleiding genieten; als van zwakzinnigheid verdacht

zijn te beschouwen diegenen die in de drie jaar voorafgaan-
de aan de steekdatum een sociale-insufficiontie-indicerend

contact hebben gehad met een bepaalde instelling of dienst
(hieronder nader te omschrijven).

Over de eerste categorie kunnen wij kort zijn:

de evident, dat wil meestal zeggen: dieper-zwakzinnigen,die

permanent begeleiding genieten, voldoen aan het sociologi-

sche criterium voor zwakzinnigheid. De hen geboden begelei-
ding is niet alleen nodig om "sociaal mee te kunnen", zij

is in veel gevallen het enige middel om de pupillen te be-

hoeden voor wat wij, zonder melodramatiek, mogen noemen: de

psychische en fysieke ondergang.

Over een ander element in het geformuleerde uit-

gangspunt kunnen wij eveneens kort zijn. Wij hebben gekozen
voor een periode van drie jaar. De overweging was, dat een
periode van 66n jaar te kort is. De steekdatum van het onder-

zoek was 1 januari 1968. Wie in november 1967 een zwakzinnig-
heid-indicerend contact met don van de hierna te noemen in-

stanties had gehad, zou indien een periode van 66n jaar was

gekozen, als niet verdacht hebben gegolden. Functionarissen

uit het begeleidend apparaat deelden onze mening dat dat een

in veel gevallen een onhoudbaar uitgangspunt zou zijn geweest.

Tevens waren zij met ons van mening dat een periode van drie
jaar aanvaardbaar is. Een zwaarder argument voor deze keuze

(vooraf) kunnen wij niet aanvoeren.Evenmin kunnen wij (achter-
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af) aan de analyse van het materiaal een zwaarder, d.w.z.

strikt empirisch argument ontlenen. Vooruitlopend op onze

commentaren op de gehanteerde indicaties en op de te consta-

teren dubieuze kwaliteit van de geregistreerde gegevens,wil-

len wij echter zeggen dat wij nu, achteraf dus, een periode

van &&n jaar prefereren: relevante gegevens zijn dan in prin-

cipe nog door een persoonlijk contact met de functionarissen

van het begeleidend apparaat te verkrijgen - een methode die

onzes inziens een grotere betrouwbaarheid en validiteit van
de te verkrijgen gegevens garandeert, dan die welke de be-

studering en analyse van administratief vastgelegde gegevens

biedt. Mede in verband met het in het volgende hoofdstuk te

bespreken concept geregistreerde zwakzinnigheid willen wij

er op wijzen dat critiek op de registratie van gegevens niet

de onbruikbaarheid daarvan impliceert.

Voor pupillen die in de administraties niet als evi-

dent zwakzinnig bekend stonden, dat wil in het algemeen zeg-

gen: voor oud-leerlingen van het BLO voor debielen die mis-

schien nog wel, misschien niet meer op zwakzinnig niveau

functioneerden konden wij nagaan of zij met vier instanties

in de periode 1965-1967 contact hadden gehad:

1. SPZ: het bureau Sociaal Pedagogische Zorg van

de GG en GD;

2. het GAB, en met name de Afdeling Bijzonder Ar-

beidsbemiddeling;

3. de GSD: de Gemeentelijke Sociale Dienst;
4. de Politie.

Vooruitlopend op de nadere specificatie van de contac-
ten dient te worden gezegd, dat wij veronderstelden,

1. dat contacten met deze instanties indicaties

vormden voor het voldoen aan het sociologische

criterium: wie zich, bijvoorbeeld, wendt tot de

GSD, blijkt het zonder steun niet te kunnen red-
den en voldoet derhalve niet aan een maatschap-
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pelijke verwachting, n.1. dat men zich z6nder
steun weet te redden;

2. dat contacten met m&6r instanties tezamen gein-

terpreteerd zouden kunnen worden als een zwaar-

dere indicatie voor zwakzinnigheid dan een con-
tact met &6n instantie.

Kortom: wij meenden een methode gevonden te hebben op

grond waarvan een valide uitspraak over het al dan niet vol-

doen aan het sociologische criterium mogelijk zou zijn.
Om te beginnen dient echter te worden opgemerkt dat

het sub 2 gestelde al zeer spoedig onjuist bleek: contacten
met m&6r instanties kunnen tezamen niet worden beschouwd als

een zwaardere indicatie dan contacten met minder of 65n in-

stantie, omdat de genoemde instanties door-verwijzen, hetgeen

in principe betekent dat 66n manifestatie van sociale insuffi-
ciontie tot het inschakelen van alle genoemde instanties kan

leiden, terwijl bovendien de daaruit voortvloeiende contacten

met de betreffende pupil over een aantal jaren gespreid kunnen

zijn.

Per contact resp. per instantie merken wij het volgen-
de OP.

In het algemeen gesproken heeft tussen de oud-BLO-leer-

ling (wij spreken hier over het BLO voor debielen) en SPZ min-

stens 66n contact plaats. Men kan dat karakteriseren als een

routine-contact, waarin door de ambtenaren van SPZ wordt nage-

gaan of er bij pupil of diens ouders behoefte is aan hulp,hulp

aan de pupil om zijn weg te vinden in de maatschappij. In dit

contact blijkt zeer vaak geen behoefte aan begeleiding te be-

staan. Verdere contacten dienen in principe van de pupil of

diens verzorgers uit te gaan. Soms zijn het contacten die in-
derdaad voortvloeien uit een begeleidingsbehoefte, vaak zijn

het contacten die men kan interpreteren als een contra-indica-

tie voor zwakzinnigheid. De ex-BLO-er die niet in militaire

dienst wil, die weet dat hij met behulp van de SPZ-ambtenaar

vrijstelling kan krijgen en die zich dan ook tot die ambtenaar
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wendt heeft op dat ogenblik geen zwakzinnigheid-indicerend
contact. Analyses van de dossiers van SPZ, waarin de contac-

ten per pupil worden geregistreerd, hebben aangetoond, dat
het niet eenvoudig is om vast te stellen, dat een bepaald

contact inderdaad een zodanige hulpbehoefte indiceert , dat

van een indicatie voor zwakzinnigheid kan worden gesproken.

Met betrekking tot de contacten met het GAB en de GSD

kunnen soortgelijke conclusies worden getrokken. Daar komt

nog bij, dat wij, op grond van de bestudering van interview-

protocollen, de stellige indruk hebben gekregen, dat de gang
naar het GAB, ook naar de Afdeling Bijzondere Arbeidsbemidde-

ling, minstens door velen wordt gezien als een volstrekt nor-

male consumptie van de hen rechtens toekomende bijstand. En
dat leidt tevens tot een vraag met betrekking tot de GSD: het

vragen Om en verkrijgen vdn, laten wij zeggen, hulp in de vorm

van geld resp. in de vorm van een periodieke uitkering kdn een

contra-indicatie voor zwakzinnigheid zijn: "X kan z6 slim zijn,

dat hij  het weet te versieren" . Los daarvan moet nog worden op-

gemerkt, dat bij deze contacten dikwijls niet pupil zelf de

hulp inroepende persoon is en, ten tweede, dat soms hulp wordt

gevraagd op gronden die geen zwakzinnigheid indiceren.

Contact met de politie betekent in deze studie, dat in

de periode 1965-1967 tegen pupil een proces-verbaal wegens mis-

drijf is opgemaakt. Het bleek niet mogelijk gegevens te ver-

krijgen over de aard van het misdrijf. Evenmin was het mogelijk
opgave te krijgen van het jaar of de jaren waarin een proces-

verbaal was opgemaakt. Het voor de hand liggende bezwaar tegen
dit gegeven is, dat degene tegen wie een proces-verbaal wordt

opgemaakt nog slechts verdacht is. Een zwakke indicatie derhal-
ve. Daar kan echter tegen worden ingebracht, dat het Openbaar

Ministerie zaken waarin een (vermoedelijk) zwakzinnige de ver-

dachte is, in veel gevallen schijnt te seponeren. Het ontbreken

van informaties over eventuele veroordelingen zwakt het verkre-
gen gegeven af - het blijft een verdenking - maar informaties

over veroordelingen zouden klaarblijkelijk ook een vertekend

beeld kunnen geven.
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Deze bespreking van de contacten met de genoemde in-

stanties leidt onvermijdelijk tot de conclusie, dat de me-
thode niet die validiteit heeft, die wij veronderstelden.

Het zou echter, menen wij, onjuist zijn om te concluderen

dat de methode in het geheel niet bruikbaar is. Maar:

1. zij kan onzes inziens niet m66r opleveren dan

een betrekkelijk zwakke indicatie voor sociale

insufficiontie;

2. uit het ontbreken van die indicatie mag naar

onze mening niet worden afgeleid dat de pupil
dus sociaal effici&nt functioneert.

3.5. De definitie van zwakzinnigheid.

Wij openden dit hoofdstuk met de voor dit onderzoek

opgestelde definitie van zwakzinnigheid. Wij wezen er op,

dat zij uitdrukkelijk bedoeld was als een voorlopige en glo-

bale definitie, waarvan een aantal elementen nader uitgewerkt

diende te worden. Wij hebben vervolgens een proeve van die

uitwerking gegeven. Het resultaat daarvan stelt teleur. Voor-

uitlopend op de nog te presenteren onderzoeksresultaten menen
wij reeds te mogen concluderen dat een bruikbare definitie met

bevredigende operationalisaties voor de oudere zwakzinnigheid

moeilijk te geven is.

Men zou wellicht geneigd kunnen zijn te vragen wat de

zin is van een z6 critische analyse, dat de onderzoeker op

wiens concepten die analyse betrekking heeft, zich welhaast
gedwongen ziet tot wat wij, analoog aan de terminologie van

een andere wetenschap, zouden willen noemen: onderzoekson-
macht. Het antwoord is eenvoudig. Hoofdstuk 7 zal duidelijk

maken dat in de sector frequentie-bepalingen van zwakzinnig-
heid naar onze stellige overtuiging veel ontbreekt: begrips-

vorming, methodologische bezinning en in het algemeen: disci-

pline. Een rigoreuze analyse als de onderhavige kan dan op

zijn minst een adequaat contra-gewicht zijn.
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3.6. De definities "amsterdams", "intra-muraal" en "extra-

muraal".

Tot slot nog de definities van een aantal begrippen

die voor een zuivere frequentie-bepaling van belang zijn.

Als amsterdamse zwakzinnigen worden beschouwd:

1. zwakzinnigen die geen intra-murale begeleiding

genieten en ingeschreven staan in het bevolkings-

register van de Gemeente Amsterdam;

2. zwakzinnigen die intra-murale begeleiding genie-

ten en wier ouders staan ingeschreven in het be-

volkingsregister van de Gemeente Amsterdam of,

wanneer de ouders overleden zijn danwel wanneer

hun verblijfplaats onbekend is, die voordat zij

intra-muraal werden geplaatst, laatstelijk in

het bevolkingsregister van de Gemeente Amsterdam

stonden ingeschreven.

Dat amsterdams niet eenvoudig is gedefinieerd als:"in-

geschreven staan in het bevolkingsregister van de Gemeente

Amsterdam", heeft de volgende achtergrond. Veel uit Amsterdam
afkomstige pupillen zijn elders in Nederland intra-muraal ge-

plaatst, dikwijls op grote afstand van Amsterdam. Zij zijn

dan ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente

waar het tehuis, de inrichting staat. De algemene beleids-

overweging bij het plannen van intra-murale voorzieningen is

echter dat pupillen op redelijke afstand van de ouderlijke

woning c.q. de gemeente van herkomst, intra-muraal geplaatst

moeten kunnen worden. Gelet op het feit dat de resultaten van

het onderhavige onderzoek moeten kunnen dienen voor de plan-

ning van voorzieningen conform de bedoelde algemene beleids-

overweging, ligt het voor de hand dat men tot de amsterdamse

zwakzinnigen ook die pupillen rekent, die elders intra-muraal

geplaatst zijn (en die derhalve daar in de bevolkingsregis-

ters zijn opgenomen), maar die, als geschikte voorzieningen

in of nabij Amsterdam aanwezig waren, daar geplaatst zouden
zijn, zoals men niet tot de amsterdamse zwakzinnigen rekent
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de pupillen die in Amsterdam intra-murale begeleiding genie-

ten, maar wier ouders buiten Amsterdam woonachtig zijn. Er

zijn verfijningen in de definitie denkbaar, waardoor men bij
de toewijzing van een pupil aan een bepaalde, geografisch ge-

definieerde populatie, meer rekening zou kunnen houden met

allerlei mogelijke, bijzondere gebeurtenissen in het leven

van de pupil - gebeurtenissen die er b.v. toe kunnen leiden,

dat een intra-muraal geplaatste niet zou moeten worden gere-
kend tot de gemeente waar zijn ouders wonen, maar tot een an-

dere gemeente, met wier bevolking hij meer of betere relaties

heeft, c.q. had v66r de institutionalisatie, en waarvan hij

derhalve meer bezoek kan verwachten of waar hij zelf beter

zijn vrije tijd kan doorbrengen. Aangenomen is, dat de fouten

die men maakt door de hantering van deze betrekkelijk grove

definitie, tegen elkaar wegvallen en dat zij derhalve geen

vertekening geven in de aan te treffen frequenties.

In de definitie wordt onderscheid gemaakt tussen hen

die intra-murale begeleiding en hen die geen intra-murale be-

geleiding genieten. Gezien de vele mogelijkheden die er zijn

tussen enerzijds het verblijf in het ouderlijk of - bij ge-

huwden - in het eigen gezin, danwel het zelfstandig wonen

niet-in-gezinsverband, en anderzijds wat wij nu gemakshalve
"de grote inrichting" noemen,  was het noodzakelijk de grens
tussen beide eenduidig te defini@ren.

Intra-murale begeleiding genieten zij, die wonen,

d.w.z. overnachten en (de) maaltijden gebruiken,

in een milieu waar beroepsmatig begeleiding wordt

gegeven, los van de vraag of en in hoeverre zij

buiten dat milieu onderwijs genieten, werken en

hun vrije tijd besteden.

Het is duidelijk dat er, volgens deze definitie een

brede range is van intra-murale voorzieningen, lopend van

het "bijna-niet-beroeps-pleeggezin" via de velerlei typen
van kleinere tehuizen tot de "grote inrichting". De vraag

of de zorg die gegeven wordt een beroepsmatig karakter draagt
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zal in het algemeen geen moeilijkheden geven. De ervaringen

in het amsterdamse onderzoek hebben geleerd, dat in twijfel-

gevallen de functionarissen van de plaatsende instanties, de

vraag eenduidig kunnen beantwoorden.

Extra-murale begeleiding genieten zij die weliswaar

begeleiding genieten, maar die wonen, d.w.z. over-

nachten en (de) maaltijden gebruiken, ofwel zelf-

standig, ofwel bij hun ouders of de niet beroeps-

halve zal zodanig optredende plaatsvervangers daar-

van (b.v. grootouders, brussen).
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4.    DE FREQUENTIES ALS RESULTAAT VAN OPSPORING EN ONDERZOEK.

4.1. Inleiding.

Zoals in hoofdstuk 2 reeds werd vermeld, is het onder-

zoek zo opgezet, dat het veldwerk twee onderzoeksverrichtingen

omvat: de opsporing van de zwakzinnigen en van zwakzinnigheid

verdachten en het multidisciplinaire, individuele onderzoek

van de opgespoorden.

De zwakzinnigen en van zwakzinnigheid verdachten worden

opgespoord door navraag te doen bij de administraties van dien-

sten en instellingen waar zij als zwakzinnig geregistreerd kun-

nen staan. Het resultaat van een dergelijke administratieve op-

sporing is een lijst met personalia en eventueel enkele andere

gegevens van de opgespoorden. Zo'n lijst bevat de geregistreer-
de zwakzinnigheid.

De aldus opgespoorden, van wie in de administratieve op-

sporing is vastgesteld, of van wie zonder nader onderzoek kan

worden aangenomen, dat zij voldoen aan het sociologische en het

leeftijdscriterium voor zwakzinnigheid, worden vervolgens indi-

vidueel onderzocht, teneinde onder meer vast te stellen of zij

tevens voldoen aan het psychologische criterium, d.w.z. of zij

inderdaad, volgens de definitie, zwakzinnig zijn en zo ja, in
welke mate. Het resultaat van het individuele onderzoek is dan

de gedefinieerde zwakzinnigheid.
Ter beantwoording van de eerste van de twee vragen van de

probleemstelling - de vraag dus naar de frequenties van zwakzin-

nigheid - zouden, aldus nog steeds de opzet, door de onderzoe-

kers de frequenties van de gedefinieerde zwakzinnigheid worden
verschaft.

Deze opzet is voor de 10- en 13-jarigen grotendeels gere-
aliseerd. De voor deze leeftijdscategorie@n te rapporteren fre-

quenties kunnen, zij het met enige beperking, worden beschouwd

als de frequenties van de gedefinieerde zwakzinnigheid. Voor de

ouderen kon de opzet echter slechts zeer ten dele worden gere-
aliseerd. De voor die leeftijdscategorieon te rapporteren fre-

quenties zijn te beschouwen als de frequenties van de geregi-
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streerde zwakzinnigheid - en zelfs dan niet zonder enige terug-
houdendheid.

Voordat wij nader ingaan op de vraag in hoeverre de onder-

zoeksopzet wel en in hoeverre zij niet gerealiseerd kon worden

en waarom dan niet (par. 4.4. en 4.5.), willen wij de begrippen

geregistreerde zwakzinnigheid en gedefinieerde zwakzinnigheid

bespreken (par. 4.2. en 4.3.). Die uiteenzetting zal het ons ge-

makkelijker maken nauwkeurig aan te geven wat de betekenis is

van de frequenties waarover in de hoofdstukken 5 en 6 gerappor-
teerd wordt.

4.2. De geregistreerde zwakzinnigheid.

De administratieve opsporing waarbij men, zoals gezegd,

navraag doet bij de diensten en instellingen waar zwakzinnigen

als zodanig geregistreerd staan, levert de geregistreerde zwak-

zinnigheid op. Daaronder verstaan wij:

De aantallen individuen die in administraties van al
dan niet speciaal voor de zwakzinnigenzorg bestemde
diensten en instellingen, geregistreerd staan als zwak-
zinnig.

Van een pupil kan vermeld zijn dat hij zwakzinnig is,
op zwakzinnig niveau functioneert e.d. Voor "zwakzin-
nig"  kunnen veel andere termen staan, zoals: debiel,
imbecil, idioot, mongool, geestelijk gehandicapt etc.
Als vervangende uitspraken gelden ook: is leering van
een BLO-school voor zwakzinnigen, is opgenomen in een
zwakzinnigeninrichting o.i.d. Voorts vallen ook zij
die, zonder een geregistreerde diagnose, zijn opgeno-
men in de administratie van het leerlingen-, clionten-
of pationten-bestand van een instelling voor zwakzin-
nigenzorg, onder de geregistreerde zwakzinnigheid.

Bij dit concept moet in de eerste plaats worden opgemerkt, dat

naarmate een samenleving in formeel-organisatorisch en admini-

stratief opzicht verder ontwikkeld is, de administraties over

meer zwakzinnigen meer gegevens zullen bevatten en dat de ge-

registreerde zwakzinnigheid dan beter bruikbaar zal zijn voor

een beschrijving van de zwakzinnige populatie naar omvang en
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spreiding en naar voor de vaststelling van de begeleidings-
behoefte relevante kenmerken. De keuze van de administratieve

opsporingsprocedure voor het onderhavige onderzoek, berust

dan ook voor een belangrijk deel op de overweging dat, mede

als gevolg van de progressieve ontwikkeling in de sociale wet-
geving, een te verwaarlozen fractie van het totale aantal zwak-

zinnigen resp. voor de toekenning van het adjectief zwakzinnig

in aanmerking komende individuen, niet als zwakzinnig geregi-

streerd zou staan. Dat klinkt plausibel. Functionarissen in het
begeleidend apparaat zijn veelal geneigd deze opvatting te on-

derschrijven, waarbij men dan meestal wel nadrukkelijk de z.g.
GLO-debielen, GLO-leerlingen die BLO voor debielen zouden moe-

ten volgen, uitsluit (zie par. 5.7.).

De in het veldwerk opgedane ervaringen rechtvaardigen

echter de conclusie, dat de volledigheid en de bruikbaarheid

van de geregistreerde zwakzinnigheid in het algemeen, voor

heel Nederland gesproken, niet overschat mogen worden. De re-

gistratie is nog te onsystematisch, te zeer afhankelijk van

de "toevallige" aanwezigheid van in dit opzicht goed functio-

nerende diensten en instellingen, resp. van de werkwijzen van

de functionarissen binnen die diensten en instellingen. De

bruikbaarheid van de geregistreerde zwakzinnigheid neemt af,

naarmate men haar voor meer specifieke doeleinden zou wensen
te benutten. Zij leent zich beter voor een eerste frequentie-

bepaling in termen van leeftijd, geslacht en vermoedelijke

graad van zwakzinnigheid, dan voor een bepaling van de bege-

leidingsbehoefte in termen van specifieke defecten en (of)in

termen van combinaties van deze en andere relevant geachte
variabelen.

Wij hebben de stellige indruk, dat Amsterdam 65n van

die steden en gebieden in Nederland is, die gekenmerkt wor-

den door een relatief hoog niveau van registratie en dat de

geregistreerde zwakzinnigheid aldaar goed bruikbaar is voor

de onderzoeker die haar op de hierboven aangeduide manier

wil benutten als uitgangspunt voor zijn frequentie-bepaling.

Deze practische bruikbaarheid is niet het enig positie-
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ve aan de geregistreerde zwakzinnigheid. Wij komen daarop aan

het einde van de volgende paragraaf nader terug.

4.3.  De verhouding tussen de geregistreerde en de gedefini-

eerde zwakzinnigheid.

Een belangrijke vraag is vervolgens, hoe, voor de onder-

zoeker, de geregistreerde zwakzinnigheid zich verhoudt tot de

door hem gedefinieerde zwakzinnigheid.
De term "geregistreerd staan als zwakzinnig" plaatst het

zwakzinnig zijn, het op zwakzinnig niveau functioneren of het

voldoen aan het psychologische criterium voor zwakzinnigheid

van de geregistreerde pupil tussen haakjes. Om te beginnen be-

tekent de term niet meer, dan dat ooit in het leven van die

pupil een contact heeft plaats gehad tussen hem en enige in-

stelling of dienst, welk contact heeft geleid tot de uitspraak

"deze pupil is zwakzinnig" (of een uitspraak van gelijke strek-

king) en tot de schriftelijke vastlegging van die uitspraak.

Het geregistreerd staan als zwakzinnig beschouwen wij in eer-

ste instantie meer als de neerslag van een sociaal proces -

een etiketteringsproces dat, eventueel tijdelijk, is afgeslo-

ten met de diagnosestelling - dan als een betrouwbare uitspraak

over pupil. Zij die geregistreerd staan als zwakzinnig worden

door ons, alweer: om te beginnen, slechts van zwakzinnigheid
verdacht.

In veel gevallen zal het echter mogelijk zijn om op grond

van de in de administraties aanwezige gegevens, een uitspraak
te doen over de betrouwbaarheid van de geregistreerde zwakzin-

nigheid, d.w.z. over de kans dat de verdenking door onderzoek

bevestigd wordt en dat de geregistreerde zwakzinnigheid over-

eenkomt met de gedefinieerde zwakzinnigheid.

Bezien vanuit het standpunt van de onderzoeker, zal de

betrouwbaarheid groter zijn naarmate de definities, de crite-

ria en de methoden van onderzoek die in het begeleidend appa-
raat worden toegepast, meer overeenkomen met de zijne. Zonder

verder in te gaan op de gecompliceerde problematiek die hier
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zijdelings wordt aangeroerd, kan men, menen wij, in het al-

gemeen zeggen dat de kans op een dergelijke overeenstemming

betrekkelijk gering is en - wellicht nog belangrijker - dat

veelal de mogelijkheid ontbreekt om na te gaan 6f een derge-

lijke overeenstemming aanwezig is: de in de administraties

aanwezige rapporten geven gewoonlijk geen of zeer weinig in-

formatie over de gebruikte definities en methoden van onder-
zoek.

De betrouwbaarheid van de geregistreerde zwakzinnig-

heid zal, in het algemeen gesproken, groter zijn naarmate de

diagnose steunt op recenter en uitvoeriger onderzoek. Ook de

aard van de diagnose speelt een rol: de geregistreerde di-
agnose "mongoloIde imbecil,   IQ   42" laat vrijwel   geen   twij fel

over de zwakzinnigheid van de betrokken pupil, zulks in te-

genstelling tot de diagnose "vermoedelijk debiel". De stel-

ligheid en de volledigheid van de geregistreerde diagnose,

alsmede de graad van zwakzinnigheid waarop zij betrekking

heeft, zijn in belangrijke mate bepalend voor haar betrouw-

baarheid. Die betrouwbaarheid kan voorts groter zijn, naar-

mate pupil bij meer instanties als zwakzinnig geregistreerd

staat. Dat dienen dan echter instanties te zijn die ieder,na

eigen onderzoek, de diagnose gesteld hebben. Omdat instanties
en vooral instanties buiten het begeleidend apparaat soms zon-

der (de mogelijkheid tot) onderzoek gegevens over clionten of

pationten van elkaar overnemen, is het aantal keren dat een

pupil als zwakzinnig geregistreerd staat zonder nadere infor-
matie niet toereikend voor een juiste beoordeling van de be-

trouwbaarheid van de geregistreerde diagnose.

Veel geregistreerde diagnoses

- geven geen inzicht in de gebruikte definitie en

methode van onderzoek;

- steunen op betrekkelijk oppervlakkig onderzoek,

dat lang geleden plaats vond of waarvan niet be-
kend is wanneer het plaats vond;

- zijn vaag en onvolledig.
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Deze relativering van de betrouwbaarheid van de geregi-

streerde zwakzinnigheid onderstreept nog eens dat, zoals wij

in de vorige paragraaf al opmerkten, de bruikbaarheid van de

geregistreerde zwakzinnigheid niet overschat mag worden.

Het is echter wenselijk deze relativering op haar beurt

te relativeren. De betrouwbaarheid van de geregistreerde zwak-

zinnigheid werd discutabel geacht vanuit het gezichtspunt der

gedefinieerde zwakzinnigheid. Het voor de hand liggende weer-

woord is, dat daarbij enigszins uit het oog wordt verloren dat

de gekozen definitie als norm evenmin boven discussie verheven
is. Want deze en elke andere definitie van zwakzinnigheid kan,

bij de huidige stand van wetenschappen, weinig anders zijn dan

een betrekkelijk willekeurige omgrenzing.

De zwakzinnigheid zelve vormt geen eenheid. Een a-selec-

te steekproef uit de categorie van hen die zwakzinnig worden

genoemd, biedt de aanblik van een uitermate heterogene verza-

meling van gehandicapte individuen, die naar hun verschijnings-

vorm, naar hun gedrag, naar de etiologie van hun handicap en

naar hun prognose onderling sterk verschillen. Zou men elk in-

dividu uit de steekproef achtereenvolgens door meerdere (teams

van) deskundigen laten onderzoeken, dan zou stellig blijken dat

een relatief groot aantal door sommige deskundigen wel, maar

door anderen niet als zwakzinnig werd gediagnostiseerd. Het is

volstrekt niet ondenkbaar, dat daarbij ook pupillen zouden zijn

die door de ene deskundige als diep en door de andere als in

het geheel niet zwakzinnig zouden worden beschouwd.
Anders gezegd: zwakzinnigheid is een verzamelbegrip,waar-

over geen eensgezindheid bestaat. Bijgevolg is het onvermijde-

lijk dat elke definitie een betrekkelijk willekeurige greep uit

de vele mogelijkheden is, die vrijwel zeker geen meerderheid

van stemmen van deskundigen op zich verenigen kan. Indien wij

het goed zien is Heber's AAMD-definitie en -classificatie van
dit laatste een uitstekend voorbeeld.

Onzes inziens wordt door deze constatering onze eigen de-

finitie niet nodeloos ondergraven. Zij wordt slechts gerelati-

veerd. Overigens mag niet uit het oog worden verloren, dat bij
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het opstellen van de definitie nauwlettend rekening is gehou-

den m&t en zorgvuldig aansluiting is gezocht bij wat men aan

gangbare inzichten over dit onderwerp in Nederland en elders

kan veronderstellen en dat derhalve consequent gepoogd is de

onvermijdelijke willekeurigheid van de definitie tot het ui-

terste minimum te beperken.
Indien men nu vanuit deze optiek de geregistreerde zwak-

zinnigheid beziet, dan is over haar waarde, over de betekenis

van de informatie die zij verschaft, het volgende op te mer-

ken. Zoals eerder werd betoogd, vormt de geregistreerde zwak-

zinnigheid de neerslag van een maatschappelijk etikketterings-

proces. Zij geeft inzicht in de omvang van de categorie die

door deze samenleving als zwakzinnig is gekenmerkt - los van

de vraag hoe dat gebeurde, op welke gronden en met welke in-

tenties. Indien nu de frequenties van de geregistreerde en

van de gedefinieerde zwakzinnigheid niet onbelangrijk van el-
kaar blijken te verschillen en vooral wanneer die verschillen

tevens een zekere systematiek blijken te vertonen, dient de

onderzoeker zich een aantal vragen te stellen, waarvan deze

twee de belangrijkste zijn:

- wijkt de definitie van de onderzoeker, alles wel-
beschouwd, niet te ver af van die welke deze sa-

menleving of een bepaalde sector daarvan, blijkt
te hanteren - en zo niet:

- wijkt de samenleving of een bepaalde sector daar-

van in de etikettering wellicht sterker af van de

door de onderzoeker gestelde norm, dan deze toe-
laatbaar acht?

Naarmate de onderzoeker zorgvuldiger te werk is gegaan
bij het opstellen van zijn definitie zal eerder de tweede
vraag aan de orde komen.

Op deze wijze kunnen de gedefinieerde en de geregi-

streerde zwakzinnigheid elkaar aanvullen. De gedefinieerde

zwakzinnigheid krijgt meer reliof tegen de achtergrond van

de geregistreerde zwakzinnigheid en omgekeerd.
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Tenslotte noemen wij dan nog een geheel andere functie

van de geregistreerde zwakzinnigheid. Omdat de toekenning van

het etiket zwakzinniq in het algemeen tevens een stigmatise-

ring impliceert, zowel voor de pupil zelf als voor zijn ou-

ders en eventuele andere gezinsleden - een stigmatisering die

een aantal sociale processen op gang brengt, welke soms wel-
licht positieve, maar meestal negatieve effecten zullen heb-

ben op de betrokkenen - zal het duidelijk zijn, dat de gere-

gistreerde zwakzinnigheid toegang geeft tot een belangrijk

sociaal probleem. De frequenties van de geregistreerde zwak-
zinnigheid geven een inzicht in de vermoedelijke omvang van

dat probleem.

4.4. Opsporing en onderzoek bil de 10- en 13-iarigen.

De in par. 4.1. ruw geschetste onderzoeksopzet hebben

wij voor de 10- en 13-jarigen grotendeels kunnen realiseren.

De opsporing van kinderen in de leerplichtige leeftijden in

Amsterdam geeft al helemaal geen moeilijkheden: zij staan ge-

registreerd bij de Afdeling Onderwijs van de Gemeente, in ons

geval als leerlingen van BLO-scholen voor zwakzinnigen of als

van leerplicht vrijgestelden. De opsporing van amsterdamse

zwakzinnigen buiten Amsterdam geeft meer problemen. Wij menen

echter ook voor die categorie een aanvaardbare frequentie-be-

paling gerealiseerd te hebben. Het individuele onderzoek ver-
toont diverse onvolledigheden door

1. de weigeraars;

2. mutaties in het pupillen-bestand tussen de steek-

datum en de datum waarop de pupillen voor indivi-
dueel onderzoek werden of zouden worden benaderd;

3. het feit dat zij die in of buiten Amsterdam intra-

murale begeleiding genoten, niet individueel onder-

zocht zijn.

Omdat echter een groot deel der opgespoorden wel indivi-
dueel onderzocht is en omdat van de niet onderzochten toch re-
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latief veel bekend was, bleek het mogelijk voor de niet on-

derzochten het IQ - de voor de frequentie-bepaling relevante

variabele in het individuele onderzoek - bij te schatten.Met

andere woorden, over de niet onderzochten kan in dit frequen-

tierapport worden gerapporteerd alsof zij wel individueel on-

derzocht zijn.

4.5. Opsporing en onderzoek bil de ouderen.

Bij de ouderen kon de onderzoeksopzet daarentegen maar

zeer gedeeltelijk worden gerealiseerd. Om te beginnen is een

opsporing van oudere zwakzinnigen en van zwakzinnigheid te

verdenken personen veel moeilijker, dan die van zwakzinnigen

in de leerplichtige leeftijden. De laatste vormen, relatief

gesproken, een homogene categorie die grotendeels via 66n

centrale administratie - die van de Afdeling Onderwijs - op-

gespoord kan worden. De ouderen vormen een meer heterogene

categorie, die administratief On fysiek veel meer spreiding
vertoont.

Ook het individuele onderzoek gaf meer problemen. Ener-

zijds dezelfde soorten van onvolledigheden als bij de 10- en
13-jarigen: weigeraars, mutaties in het pupillen-bestand en

het feit dat de buiten Amsterdam geInstitutionaliseerden niet

individueel onderzocht zijn. De oudere in Amsterdam geInsti-

tutionaliseerden zijn wel individueel onderzocht. Anderzijds

een aantal bijkomende moeilijkheden.

De gehuwden en de ongehuwd zelfstandig wonenden zijn
niet individueel onderzocht. Het kwam de onderzoekers n.1.

onjuist voor diegenen voor individueel onderzoek te benade-

ren, die daarvan ernstige schade zouden kunnen ondervinden.

Hoewel dat risico bij geen enkele categorie helemaal ont-

breekt, is het bij de twee bedoelde juist extra groot. De

onderzoekers hebben de kans willen vermijden dat - al zou

het maar in 66n geval gebeuren - door dit onderzoek Meneer

A zijn zorgvuldig geheim gehouden BLO-verleden plotseling

onthuld zou zien en daarvan in zijn huwelijk, in zijn werk
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of in ander sociaal verkeer ernstige nadelen zou ondervinden.

Als zeer belangrijke oorzaak van het onvolledig reali-

seren van de onderzoeksopzet moet nog de practisch-organisa-

torische genoemd worden. De opsporing van de oudere zwakzin-

nigen bleek veel gecompliceerder en bewerkelijker, heeft aan-

zienlijk langer geduurd en leverde veel meer candidaten voor

het individuele onderzoek op, dan door de projectleiding was

voorzien - en wat belangrijker is: veel meer candidaten dan

in de nog beschikbare veldwerktijd onderzocht konden worden.

Van de plm. 700 pupillen die daarvoor in aanmerking kwamen

zijn er slechts plm. 170 getest. Een bijschatting van het
IQ zoals voor de niet onderzochte 10- en 13-jarigen is ver-

richt, blijkt bij de ouderen niet mogelijk.

Om deze redenen moet de rapportage van de frequenties

van zwakzinnigheid in de oudere leeftijdscategorieon beperkt
blijven tot wat wij kunnen noemen een geregistreerde zwakzin-

nigheid.

4.6. Enkele opmerkingen over alternatieve procedures van

frequentie-bepaling.

De gekozen onderzoeksopzet is, theoretisch bezien, Oon

uit meerdere mogelijkheden. Een andere procedure, die in de

Commissie van Voorbereiding eveneens de aandacht heeft gehad,

is die waarbij men door middel van een test-psychologisch

onderzoek op een steekproef uit de bevolking de van zwakzin-
nigheid te verdenken individuen opspoort.

Zij die 79 of lager scoren voldoen aan het psycholo-

gische criterium voor zwakzinnigheid. Door nader onderzoek

zal moeten worden vastgesteld of zij tevens aan het sociolo-

gische criterium voldoen en bij de ouderen, of ook aan het

leeftijdscriterium is voldaan. Tegen deze opsporingsproce-

dure zijn de volgende bezwaren aan te voeren:

1. men moet aannemen, dat een relatief groot aantal

personen zichzelf of zijn kinderen niet beschik-
baar zal stellen voor een test-psychologische
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screening en zeker niet voor een screening in

het kader van een Onderzoek Geestelijk Gehandi-

capten. Bovendien kan men veronderstellen dat

bij de weigeraars een relatief groot aantal

zwakzinnigen en ouders van zwakzinnigen is;

2. gelet op de te verwachten lage frequenties van

zwakzinnigheid in het algemeen en van de die-

pere vormen in het bijzonder, is voor schattin-

gen met aanvaardbare marges van onbetrouwbaar-

heid een zeer omvangrijke steekproef onvermij-
delijk.

Deze bezwaren zijn weliswaar van practische aard,maar

tezamen zijn zij doorslaggevend. Een dergelijk project moet
als niet uitvoerbaar worden beschouwd.

Evenmin leent zich de normaalkromme, die de spreiding
van de IQ's in de bevolking zou weergeven, voor een bepaling

van de frequenties van zwakzinnigheid. Godefroy geeft twee

argumenten: "De betreffende verdelingen zijn namelijk verkre-
gen door ijking van tests op populaties waarin de diepzwak-

zinnigen in het geheel niet, en de lichtzwakzinnigen (debie-
len) slechts gedeeltelijk vertegenwoordigd zijn" en: "Men kan
de diepzwakzinnigheid in het merendeel der gevallen niet be-

schouwen als de uitdrukking van Ogn enkele, continu gegradu-

eerde "eigenschap", de algemene intelligentie. De oorzaken

die tot het ontstaan er van leiden, behoeven niet gecorre-
leerd te zijn met die welke de spreiding der intelligentie

bij de normale bevolking in het leven roepen" (Godefroy,1961) .
Een derde argument is nog, dat zelfs als deze bezwaren niet

zouden gelden de normaalkromme toch onbruikbaar zou zijn,
omdat zij geen inzicht verschaft in de aantallen individuen

die behalve aan het psychologische criterium voor zwakzinnig-
heid, tevens aan het sociologische en het leeftijdscriterium

voldoen en evenmin in de frequentie van de verschillende vor-

men van begeleidingsbehoefte, de kern-vraag van het Onderzoek
Geestelijk Gehandicapten. De vraagstelling van dit onderzoek

is zonder een individuele benadering van zwakzinnigen en voor
van zwakzinnigheid verdachten niet te beantwoorden.
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5.      DE FREQUENTIE-BEPALING VAN DE 10- EN 13-JARIGEN.

5.1. De opsporing.

5.1.1. Algemeen.

De 10- en 13-jarige zwakzinnigen en van zwakzinnig-

heid verdachten zijn opgespoord door navraag te doen bij de

instanties waar zij geregistreerd staan: de Afdeling Onder-
wijs van de Gemeente Amsterdam, de Afdeling Jeugdpsychiatrie

van de GG en GD te Amsterdam, de Zwakzinnigeninrichtingen en,
tenslotte, de Voogdijinstellingen, zowel in Amsterdam als

daarbuiten, bij wie de Raad voor de Kinderbescherming te

Amsterdam pupillen plaatst.

De opsporing bij Onderwijs en Jeugdpsychiatrie is

onder toezicht van de projectleiding verricht door werkstu-

denten. Steekproefsgewijze uitgevoerde checks hebben aange-

toond, dat deze opsporing als betrouwbaar kan worden be-
schouwd. De opsporing bij de Voogdijinstellingen en de zwak-

zinnigeninrichtingen is schriftelijk gedaan.
De steekdatum was 15 september 1966. Dat was tevens

de aanvangsdatum van het psychologisch, medisch en sociolo-

gisch onderzoek. Opgespoord zijn zij die in 1956 of 1953 ge-

boren waren en die derhalve in 1966 10 resp. 13 jaar oud wer-
den.

Hieronder volgt een korte toelichting bij elk der

vier onderdelen van de opsporing.

5.1.2. De opsporing bij de Afdeling Onderwijs.

Uit de kartotheek van de Afdeling Onderwijs werden

alle in Amsterdam verblijvende pupillen van de betreffende
geboortejaren gelicht, die BLO voor debielen of imbecillen

volgden danwel wegens zwakzinnigheid van leerplicht waren
vrijgesteld. Bij de opsporing is aangenomen dat de selectie

van pupillen voor de verschillende vormen van BLO op een zo-

danige wijze geschiedt, dat geen zwakzinnigen op BLO-scholen
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voor niet-zwakzinnigen worden geplaatst. Als dat juist is,

kan men zich voor de opsporing van BLO-volgende zwakzinni-

gen inderdaad beperken tot het BLO voor zwakzinnigen. Na de

voltooiing van de opsporing is ons, uit gesprekken met func-

tionarissen van het begeleidend apparaat, evenwel gebleken,

dat deze veronderstelling wellicht niet geheel juist is en

dat het niet uitgesloten moet worden geacht, dat enkele BLO-

scholen voor niet-zwakzinnigen tevens door een, zij het zeer

klein, aantal debielen wordt bezocht. Bij de vaststelling van

de frequenties van zwakzinnigheid zal op dit punt worden te-
ruggekomen (zie 5.5.1.).

Bij de opsporing van de van leerplicht vrijgestelden

zijn de indicaties voor zwakzinnigheid zeer ruim genomen. In-

dien het mogelijk moest worden geachn dat een pupil wegens

zwakzinnigheid was vrijgesteld, werd hij om te beginnen in
het onderzoeksbestand opgenomen. Door navraag bij Jeugdpsy-
chiatrie werd vervolgens gecheckt of de pupillen bij wie
twijfel mogelijk was, inderdaad als zwakzinnig of van zwak-

zinnigheid verdacht konden worden beschouwd.

5.1.3. De opsporing bij de Afdeling Jeugdpsychiatrie en bij
de Inrichtingen.

Bij de Afdeling Onderwijs werden alle metterwoon in
Amsterdam gevestigde zwakzinnigen opgespoord. Bij de Afdeling

Jeugdpsychiatrie werden de buiten Amsterdam, in tehuizen en

inrichtingen geplaatste pupillen opgespoord. Op Jeugdpsychi-

atrie staan n.1. de zwakzinnigen geregistreerd die elders in
tehuizen en inrichtingen verblijven, mits de GG en GD enige

bemoeienis heeft gehad met de institutionalisatie. Deze be-

perkende conditie verwijst naar een mogelijke leemte in dit

onderdeel van de opsporing. Buiten Amsterdam in inrichtingen

verblijvende pupillen, die zonder medewerking van de GG en
GD zijn geinstitutionaliseerd, terwijl de Gemeente Amsterdam

niet bijdraagt in de verpleegkosten, zijn niet op Jeugdpsychi-

atrie bekend. Als echter de inrichtingen nadien bij de Gemeente
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Amsterdam om inlichtingen over de betrokken pupillen hebben

verzocht of als zij, ter verkrijging van zekerheid over de be-

taling, de Gemeente om een garantieverklaring hebben gevraagd,

zijn de pupillen weer w51 op Jeugdpsychiatrie bekend. Aangeno-

men wordt dat slechts bij een zeer kleine categorie pupillen

de institutionalisatie geheel buiten de GG en GD om geschiedt

en de verpleegprijs geheel particulier betaald wordt. Functio-

narissen van de GG en GD schatten dit aantal op slechts 5% van
alle geinstitutionaliseerden.

Opgemerkt moet worden, dat deze beschrijving betrekking

heeft op de situatie per 15 september 1966. Sinds de invoering

van de AWBZ, op 1 januari 1968, zijn daarin veranderingen geko-

men, zodat een nu plaats te vinden opsporing dienovereenkomstig

zou moeten worden aangepast.

Getracht is de mogelijke tekorten die de opsporing bij

de Afdeling Jeugdpsychiatrie in 1966 heeft vertoond, aan te vul-

len door middel van een schriftelijke opsporing bij de zwakzin-
nigeninrichtingen. Deze opsporing diende tevens om te verifioren

of de bij Jeugdpsychiatrie opgespoorde geinstitutionaliseerden

inderdaad nog in de inrichtingen aanwezig waren. Dit onderdeel

van de opsporing verliep als volgt.

Er is een formulier ontworpen met een aantal vragen over
pupil. De voor de vaststelling van de frequenties relevante vra-

gen zijn die betreffende de personalia, de datum van institutio-

nalisatie, het eventuele vertrek of overlijden, de woonplaats

van de ouders en het IQ en (of) het geschatte intelligentieni-
veau van pupil.

Van de bij Jeugdpsychiatrie opgespoorden werden door ons
per pupil op een formulier de familienaam, de voornamen, de ge-

boortedatum en het geslacht van pupil ingevuld. Dat formulier
werd toegezonden aan de inrichting waar pupil blijkens de gege-

vens van Jeugdpsychiatrie zou verblijven, met het verzoek om de
overige vragen te beantwoorden. Daar werd een aantal blanco for-

mulieren bijgevoegd, met het verzoek die in te vullen voor even-
tueel daar opgenomen amsterdamse pupillen, geboren in 1956 en

1953 over wie wij zelf geen informatie hadden gevraagd. Dit laat-
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ste was de eerste aanvulling op de opsporing bij Jeugdpsychi-
atrie. Hiervoor werden 33 inrichtingen en tehuizen buiten
Amsterdam aangeschreven, waarvan er 4, overigens kleinere te-
huizen, niet of niet volledig hebben geantwoord. Vervolgens
is aan alle ons bekende inrichtingen en tehuizen voor zwak-
zinnigen, erkende zowel als niet erkende, die niet in het ka-
der van de eerste aanvulling waren benaderd, een aantal blan-
co formulieren toegezonden met het verzoek om inlichtingen
over eventueel daar opgenomen amsterdamse pupillen uit de
voor dit onderzoek gekozen jaargangen. Dat was de tweede aan-
vulling, waarbij overigens moet worden opgemerkt dat zij niet
alleen betrekking had op de in 1966 en 1953 geborenen, maar
ook op de oudere jaargangen. Er werden 104 inrichtingen en te-
huizen aangeschreven. Slechts 17 hebben geantwoord, terwijl
aan alle nadrukkelijk om een antwoord was gevraagd.

De opsporing via de inrichtingen is het minst bevre-
digende onderdeel van de gehele opsporingsprocedure. Er is
geen zekerheid,-dat het resultaat volledig is. Bij de vast-
stelling van de frequenties is hiermee rekening gehouden (zie
5.5.1.).

5.1.4. De opsporing bij de Voogdijinstellingen.

Zwakzinnigen die met de kinderrechter in aanraking
komen, buiten de stad worden geplaatst in niet speciaal voor
zwakzinnigen bestemde instituten en die niet op andere gron-
den contact hebben gehad met het begeleidend apparaat in Am-
sterdam, zullen niet bij dat apparaat bekend zijn. In over-
leg met de Raad voor de Kinderbescherming in Amsterdam zijn
de 50 Voogdijinstellingen, in zowel als buiten de Gemeente,
aangeschreven, waarbij deze Raad kinderen plaatst, met het
verzoek om inlichtingen over eventueel bij hen in zorg zijn-
de amsterdamse zwakzinnigen, geboren in 1956 en 1953. Na rap-
p&1 hebben alle 50 instellingen geantwoord, zij het soms on-
volledig.
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5.2. Het opsporingsresultaat: de geregistreerde zwakzinnigheid.

In totaal werden volgens de hierboven beschreven proce-

dure 651 pupillen opgespoord, 313 10- en 338 13-jarigen. Blij-

kens tabel 1 van Bijlage 1 was de Afdeling Onderwijs,met 89.1%

van alle opgespoorden veruit de belangrijkste opsporingsbron.

Verder valt het op dat 9 pupillen, d.w.z. ruim 10% van alle
intra-muraal .geplaatsten,   via de inrichtingen werden opgespoord
(vgl. tabel 2 van Bijlage 1). Dat is twee maal zoveel als naar

de mening van de GGD-functionarissen niet bij Jeugdpsychiatrie

bekend zou zijn en derhalve niet daar opgespoord had kunnen wor-
den.

Volledigheidshalve moet vermeld worden, dat het aantal

opgespoorden aanvankelijk hoger was - bijna 700 -, maar dat

bijna 40 pupillen afvielen, omdat zij niet voldeden aan de cri-

teria voor de onderzoeksgroep. De 651 pupillen waarover gerap-

porteerd wordt, vormen derhalve het netto opsporingsresultaat.

TABEL 5.1. De frequenties van de opgespoorde (geregistreerde)
zwakzinnigheid in procenten van de corresponderen-
de subpopulaties van de amsterdamse bevolking.

1                   2                   3

per 15.9.66 a'damse po- 1 in % van
opgespoord pulatie per      2

31.12.66

10-j. jongens 204 6116 3.35
10-j. meisjes 109 5874 1.86
10-j. jongens en meisjes 313 11990 2.61
13-j. jongens 195 6032 3.25
13-j. meisjes 143 5918 2.42
13-j. jongens en meisjes 338 11950 2.82

Tabel 5.1. geeft de absolute en relatieve frequenties van

de geregistreerde zwakzinnigheid. De relatieve totaal-frequentie
der 10-jarigen is ruim 2%0 lager dan die van de 13-jarigen. Het

aandeel van de jongens is in beide leeftijdscategorieon groter
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dan dat van de meisjes. Opvallend is het verschil tussen de
10-jarige jongens en meisjes.

5.3. Het individuele onderzoek: de onderzochten en de niet
onderzochten.

Van de 651 opgespoorden kwamen alleen de 566 pupillen
die in Amsterdam in gezinnen verbleven voor het individuele,
sociologische, psychologische en medische onderzoek in aan-
merking (zie tabel 2 van Bijlage 1).

Wij onderscheiden twee typen weigeraars: de volledige,
zij n.1. die in het geheel niet aan het onderzoek wensten
deel te nemen, en de onvolledige: zij die wel sociologisch
geinterviewd konden worden, maar niet wilden deelnemen aan
het psychologisch en medisch onderzoek.

Bij 503 van de 566 in Amsterdam in gezinnen verblijven-
den kon een sociologisch interview plaats vinden, bij 63 niet;
resp. 89 en 11%. Bij die 63 waren er 32, d.w.z. 6% van het to-
taal, waarvan de ouders weigerden; volledige weigeraars der-
halve. In 27 gevallen was geen interview mogelijk als gevolg
van mutaties die plaats vonden tussen 15.9.1966 en de datum
waarop het eerste onderzoekscontact werd gemaakt of zou wor-
den gemaakt. In 4 gevallen leidde een administratieve vergis-
sing onderzijds er toe, dat geen interview werd afgenomen (zie
tabel 3 van Bijlage 1).

Van 479 van de 503 pupillen wier ouders geInterviewd
zijn kon het IQ worden bepaald. Wij spreken van de psycholo-
gisch onderzochten. Voor een aantal van hen is echter het IQ
geschat als zijnde lager dan 50, op grond van het lage tot
zeer lage functioneren. Bij 11 van de 32 gevallen wier ouders
volledig weigerden, kon in een later stadium alsnog een psy-
chologisch onderzoek plaats vinden. Daarnaast zijn nog 2 pu-
pillen getest die vervolgonderwijs genoten - beide 13 jaar,
beide met een IQ hoger dan 90. In totaal is derhalve voor 492
pupillen het IQ bepaald.

De intra-murale begeleiding genietende pupillen in Am-
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sterdam en daarbuiten zijn niet voor individueel onderzoek

benaderd. Bij deze categorie moest worden volstaan met de

aanvullende informatie die wij van de inrichtingen konden

verkrijgen of, als dat niet mogelijk bleek, met de gegevens

van het eerste opsporingsresultaat, d.w.z. met de gegevens

van Jeugdpsychiatrie. Over 11 van de 59 via Jeugdpsychiatrie

opgespoorden kon van de inrichingen geen informatie worden

verkregen.

5.4. Het onderzoeksresultaat: de gedefinieerde zwakzinnig-
heid.

5.4.1. Inleiding.

De geregistreerde zwakzinnigheid, waarover in par.

5.2. werd gerapporteerd, omvat diegenen die, op grond van hun

geregistreerd staan, om te beginnen slechts van zwakzinnigheid

verdacht kunnen worden. Door middel van het psychologisch on-

derzoek wordt bepaald of zij inderdaad zwakzinnig zijn - of

zij voldoen aan het in de definitie opgenomen psychologische

criterium voor zwakzinnigheid-, en zo ja, in welke mate. Maar,

van slechts 492 van de 651 opgespoorden is het IQ bekend.

Voor de 88 pupillen die in Amsterdam verblijven en van

wie geen IQ bekend is, zal het IQ worden bijgeschat op basis

van de IQ-verdeling bij de 492 psychologisch onderzochten.
Voor de 71 pupillen buiten Amsterdam wordt een schat-

ting van de graad van zwakzinnigheid verricht op basis van de

administratieve gegevens die over hen verkregen konden worden.

Het betreft hier echter een klinische indeling. Omdat de gege-

vens, zoals gezegd, administratief verkregen zijn, vallen zij

onder de geregistreerde zwakzinnigheid (zie tabel 4 van Bijla-
ge 1).

5.4.2. De gedefinieerde zwakzinnigheid in Amsterdam.

Tabel 5 van Bijlage 1 geeft een overzicht van de 580

in Amsterdam verblijvende pupillen, naar IQ en "geen IQ bekend",
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naar leeftijd en type onderwijs ofwel "geen onderwijs". Voor
de bijschatting van de IQ's der 88 pupillen wier IQ niet be-
kend is, hebben de volgende overwegingen gegolden:

1. gelet op de sterk afwijkende IQ-verdelingen van

de onderwijs-categorie&n, dient per categorie

afzonderlijk te worden bijgeschat. Aangenomen
is, dat degenen die geen onderwijs volgen IQ
< 50 hebben;

2. rekening moet worden gehouden met de verschil-
len tussen de geslachten. Het duidelijkst blijkt

dat bij een vergelijking tussen de leerlingen

van debielen-scholen met IQ > 80 en "geen IQ be-
kend". Het numerieke overwicht van de mannen op

de vrouwen is in de eerste categorie aanzienlijk

groter dan in de tweede. Van de tweede categorie
komen derhalve minder pupillen voor bijschatting

in de categorie > 80 in aanmerking, dan op grond

van de IQ-verdeling bij de psychologisch onder-
zochten aangenomen zou kunnen worden. Hoewel de

frequentieverschillen waartoe dergelijke verfij-

ningen leiden uiterst gering zijn, is niet bij
voorbaat vast te stellen of niet een aantal klei-

ne fouten tesamen w61 een fout van betekenis kun-

nen geven;

3. voor het overige is aangenomen, dat de IQ-verde-

ling bij de psychologisch onderzochten niet noe-

menswaardig afwijkt  van de niet-onderzochten.
Beter gezegd: wij hadden niet voldoende reden om
aan te nemen dat zij wol zou afwijken. Van de 88
pupillen wier IQ niet bekend is, vormen de leer-

lingen van debielen-scholen de grootste subcate-
gorie: 66. Terwijl de geteste leerlingen van de-

bielen-scholen alle in gezinnen verblijven, zijn
er bij de 66 niet psychologisch onderzochten 6,

die intra-murale begeleiding genieten. Het karak-
ter van de instituten waar zij verblijven recht-
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vaardigt niet, dat voor hen een relatief laag

IQ wordt bijgeschat omdat zij intra-muraal ge-

plaatst zijn. Bij de 66 niet geteste leerlingen

van debielen-scholen zijn er 20 waarvan de ou-

ders volledig geweigerd hebben. Het is mogelijk,

dat daarbij relatief veel pupillen zijn met een

relatief hoog IQ. Het is echter ook mogelijk,

dat daarbij relatief veel pupillen zijn met een

relatief laag IQ. Wij hebben niet voldoende re-

denen om &6n der alternatieven waarschijnlijker

te achten dan het andere. Op grond van deze en

dergelijke overwegingen is aangenomen, dat de

IQ-verdeling bij de niet psychologisch onder-

zochten niet noemenswaardig afwijkt van die bij
de wel onderzochten.

Het op grond van deze uitgangspunten verkregen bij-

schattingsresultaat vindt men in de tabellen 7 en 8 van Bij-
lage 1. Als resultaten van stappen in de berekening van de

frequenties van zwakzinnigheid, geven zij geen aanleiding tot

afzonderlijk commentaar.

5.4.3.  De amsterdamse zwakzinnigen buiten Amsterdam.

Over de buiten Amsterdam geinstitutionaliseerden wer-

den aan de inrichtingen twee vragen gesteld, die voor dit on-

derdeel van de frequentie-bepaling van belang zijn en die als

volgt waren geformuleerd:

1. IQ, indien bekend:
Laatste kalenderjaar waarin pupil getest werd:
Gebruikte test:

2. Intelligentieniveau (66n hokje aankruisen):

1. misschien/vermoedelijk niet zwakzinnig
2. debiel
3. imbecil, schoolgaand
4. imbecil, niet schoolgaand
5. idioot
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De vraag naar het IQ was opgenomen teniende een in-
zicht te verkrijgen in de IQ-verdeling bij deze categorie,

zodat op dit punt een vergelijking mogelijk zou zijn met de

in Amsterdam verblijvenden. Over 59 pupillen werd door ons

informatie gevraagd. Over 11 werden geen gegevens verstrekt.

Nog eens 9 pipillen zijn door de inrichtingen zelf aangemeld.

Voor slechts 22 van de 68 pupillen werd een IQ opgegeven.
Dikwijls werd het jaar waarin de test was afgenomen niet ver-

meld. Van de gevallen waarbij dat wel gebeurde, waren er meer-

dere klaarblijkelijk voor het laatst in de vijftiger jaren ge-
test. Dikwijls werd de gebruikte test niet vermeld. Voor de

gevallen waarin dat wel is gebeurd, worden in totaal zes ver-
schillende tests genoemd. Door deze oorzaken is het aantal

bruikbare IQ's zo gering, dat op grond daarvan geen inzicht
is te verkrijgen in de IQ-verdeling bij deze categorie. Nood-

gedwongen is daarom de in de tweede vraag gebruikte indeling

gehanteerd, waarbij voor de pupillen over wie de inrichtingen

geen gegevens hebben verschaft, de inschatting moest plaats

vinden op basis van aanvullende informatie die van Jeugdpsy-

chiatrie kon worden verkregen. Het resultaat vindt men in de

tabellen 9 en 10 van Bijlage 1. Daarbij moet worden opge-

merkt dat de categorieon "imbecil, schoolgaand" en "imbecil,
niet schoolgaand" zijn samengenomen. De totaal-frequenties
van tabel 10 zijn gelijk aan die van tabel 9 minus de "mis-
schien/vermoedelijk niet zwakzinnigen".

Evenmin als de tabellen 7 en 8 geven de tabellen 9
en 10 hier aanleiding tot afzonderlijk commentaar.

5.5. Frequenties van zwakzinnigheid bij 10- en 13-jarige
Amsterdammers.

5.5.1.  Naar leeftijd en geslacht.

In onderstaande tabel zijn de als zwakzinnig te be-

schouwen 10- en 13-jarige jongens en meisjes die gerekend kun-

nen worden tot de amsterdamse bevolking, door sommatie van de
overeenkomstige categorie&n in de tabellen 8 en 10 van Bijlage

1,samengebracht. Vervolgens zijn de relatieve frequenties be-

rekend.
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TABEL 5.2. Frequenties van zwakzinnigheid in procenten van
de corresponderende subpopulaties van de amster-
damse bevolking.

1                    2                   3

zwakzinni- a'damse po- 1 in % van
gen per pulatie per      2
15.9.66 31.12.66

10-j. jongens 160 6116 2.62
10-j. meisjes                   98 5874 1.67
10-j. jongens en meisjes 258 11990 2.15
13-j. jongens 153 6032 2.54
13-j. meisjes 133 5918 2.25
13-j. jongens en meisjes 286 11950 2.38

Bij het commentaar verdienen vooral de frequenties

van de 13-jarigen de aandacht. Verondersteld kan worden , dat

op die leeftijd de doorstroming van het GLO naar het BLO na-

genoeg is voltooid, wat overigens niet hoeft te betekenen,

dat dan alle GLO-leerlingen die eigenlijk voor het zwakzinni-

genonderwijs in aanmerking komen inderdaad zijn doorgestroomd

(zie ook 5.7.2.). Het verschil in de relatieve frequenties tus-
sen de 10- en 13-jarigen zou derhalve grotendeels verklaard

moeten worden uit de nog niet voltooide doorstroming naar het

BLO bij de 10-jarigen.
Eerder is opgemerkt, dat in de opsporing mogelijk twee

tekortkomingen zijn aan te wijzen. Het moet, ten eerste, niet

uitgesloten worden geacht, dat enkele BLO-scholen voor niet-

zwakzinnigen door debielen worden bezocht. Zorgvuldige navraag

hieromtrent bij deskundigen doet vermoeden dat het er per jaar-
gang slechts enkele kunnen zijn. Daarentegen bleek bij teambe-

sprekingen van door ons onderzochte pupillen, dat er op debie-

len-scholen leerlingen zijn, vermoedelijk eveneens slechts en-

kele, die wellicht bij nader onderzoek voor LOM-onderwijs in

plaats van voor debielen-onderwijs geschikt bevonden zouden

worden. Wij hebben aangenomen, dat deze mogelijke fouten te-

gen elkaar wegvallen.
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Een tweede tekortkoming in de opsporingsprocedure

kan liggen in de opsporing via de inrichtingen.De grote non-

respons kan betekenen, dat ons een aantal amsterdamse gein-

stitutionaliseerden is ontsnapt. Anderzijds moet worden op-

gemerkt, dat de aantallen via de inrichtingen opgespoorden

al aanzienlijk hoger waren, dan volgens de schattingen van
GGD-functionarissen verwacht kon worden. De bovenbedoelde

non-respons kan dan ook betekenen, dat er in de aangeschre-

ven inrichtingen eenvoudig geen pupillen waren uit de door

ons gekozen jaargangen. Niettemin, het blijft mogelijk dat

hier een tekortkoming ligt. Blijkens tabel 2 van Bijlage 1
genieten 38 10- en 47 13-jarigen intra-murale begeleiding.

Als wij het aantal gemisten extreem hoog schatten en aanne-

men dat per leeftijdscategorie 20% van de geinstitutionali-

seerden niet is opgespoord, dan zouden voor de 10-jarigen

nog eens 8 en voor de 13-jarigen nog eens 10 pupillen moeten

worden bijgeteld, resp. 0.7 en 0.8%0. De totaal-frequenties

zouden dan worden 2.22% voor de 10-jarigen en 2.46% voor de
13-jarigen. Een zeer kleine frequentie-verhoging derhalve,

bij een welhaast onwaarschijnlijk grote opsporingsfout.

5.5.2. Naar de graad van zwakzinnigheid.

Omdat de Wechsler niet differentieert beneden IQ 45
en omdat voor de geInstitutionaliseerden een IQ-verdeling

ontbreekt, is een zuivere differentiatie binnen de categorie

der dieper-zwakzinnigen en in het bijzonder tussen idiotie
en imbecillitas niet mogelijkx. Teneinde toch een zeker in-

zicht te verkrijgen in deze onderverdeling, zijn degenen die

door de inrichtingen en tehuizen als idioot zijn opgegeven

en de al dan niet in Amsterdam verblijvende pupillen van wie

x  Onder verwijzing naar het medio 1970 te verschijnen psy-
chologische deelrapport van het Onderzoek Geestelijk Ge-
handicapten, kan hier vermeld worden, dat de Stutsman en
de Vineland voor deze differentiatie niet bruikbaar ble-
ken (zie ook par. 3.2.).
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de onderzoekers meenden te kunnen vaststellen dat zij op idioot

niveau functioneerden, samen genomen. Voorts is aangenomen , dat

degenen die door inrichtingen als imbecil zijn opgegeven een IQ

< 50 hebben en dat degenen die als debiel zijn opgegeven in de
IQ - range 50-79 vallen. Het resultaat vindt men in de tabellen

5.3. en 5.4.

TABEL 5.3. De 10- en 13-jarige zwakzinnigen naar de graad van
zwakzinnigheid en naar leeftijd.

10 jaar 13 jaar
abs.         %          abs.         %

Idioot 13 5.0 14 4.9
Imbecil 74 28.7          74        25.9
Debiel 171 66.3 198 69.2

Totaal 258 100.0 286 100.0

De verhouding idioot:imbecil is bij de 10-jarigen 1 op
bijna 6, bij de 13-jarigen 1 op ruim 5. Voor beide categorieon

derhalve globaal 1:5 8 6. De verhouding dieper-:lichter-zwakzin-

nigheid is voor beide categorieon globaal 1:2.

In tabel 5.4. trekken vooral de frequenties van de dieper-

zwakzinnigheid de aandacht. Voor de 10-jarigen is dat 7.25%0,

voor de 13-jarigen 7.34%0.

TABEL 5.4. Frequenties van zwakzinnigheid, naar de graad van
zwakzinnigheid en naar leeftijd, per 1000 van de
corresponderende subpopulaties van de amsterdamse
bevolking.

1                      2                     3

aantallen a'damse po- 1 in %0 van
pupillen pulatie per        2

31.12.1966

10-jarigen
Idioot 13 1.08 } 7.25Imbecil               74 11990 6.17
Debiel 171 14.25

13-jarigen                                                    :
Idioot 14 1.17 }  7.34  ;
Imbecil 74 11950 6.17
Debiel 198 16.50
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In beide gevallen een verrassend hoge frequentie. Z6
hoog, dat wij er aanleiding in vonden nogmaals na te gaan of

in de gevolgde procedure en met name in de bijschatting, even-
tueel discutabele manipulaties aanwijsbaar zijn, die tot deze
hoge - in dat geval wellicht t6 hoge - frequenties hebben ge-
leid. Dat bleek niet het geval te zijn.

5.6. Frequenties bij bovengrens IQ 70.

In de internationale literatuur wordt gewoonlijk IQ 70
als bovengrens van de zwakzinnigheid aangehouden. Nederland
is met IQ 80 een uitzondering.

Het kwam ons wenselijk voor de frequenties van zwakzin-
nigheid in de leeftijdscategorie&n van 10 en 13 jaar ook vol-
gens deze internationaal vrij algemeen aanvaarde norm te be-
rekenen.

De procedure die wij daarvoor gevolgd hebben is dezelf-
de als die bij de berekening naar IQ 80 als bovengrens. Een
probleem deed zich voor bij de geinstitutionaliseerde debie-
len buiten Amsterdam. Wij hebben aangenomen, dat van deze 20
pupillen (tabel 9 Bijlage 1) ongeveer de helft boven IQ 70
zou scoren.

TABEL 5.5. Frequenties van zwakzinnigheid bij de bovengrens
IQ 70, in procenten van de corresponderende sub-
populaties van de amsterdamse bevolking.

10-jarige jongens 1.87
10-jarige meisjes 1.20
10-jarige jongens en meisjes 1.54
13-jarige jongens 1.81
13-jarige meisjes 1.59
13-jarige jongens en meisjes 1.69
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5.7. De GLO-debielen.

5.7.1. Het probleem.

Algemeen wordt aangenomen, dat een relatief groot

aantal GLO-leerlingen "eigenlijk op een debielen-school thuis

hoort". Anders gezegd: men veronderstelt, dat er relatief

veel GLO-leerlingen zijn die, indien zij deskundig werden

onderzocht en indien niets het door de deskundigen uit te

brengen advies in de weg zou staan, naar het bedoelde BLO

zouden worden overgeplaatst. Wij duiden deze categorie aan
met de term GLO-debielen.

Vanaf het begin van de voorbereiding van het Onder-

zoek Geestelijk Gehandicapten heeft dit probleem de aandacht

gehad. Een frequentie-bepaling van zwakzinnigheid kan, hoe

men zwakzinnigheid ook definieert, niet volledig zijn, als

de GLO-debielen buiten beschouwing worden gelaten.

5.7.2. De G10-debielen en het doorstromingsproces van GLO
naar BLO.

De vraag naar de omvang van deze categorie krijgt
meer reliof indien men haar relateert aan de onderscheidene

leeftijdscategoriedn.

Van elke jaargang kinderen komt een gedeelte op het

BLO voor zwakzinnigen terecht. Deze instroming in het BLO

gaat geleidelijk. Veel leerlingen van debielen-scholen en
ook enkele van imbecillen-scholen hebben eerst Oon of meer

jaren GLO gevolgd. De doorstroming van het GLO naar het BLO

zou rond het 13e levensjaar tot stilstand komen. Onzes in-

ziens is de vraag naar de GLO-debielen in de leeftijdscate-
gorie van 13 jaar kwalitatief en kwantitatief een geheel an-

dere dan die voor de leeftijdscategorie van, bijvoorbeeld,

10 jaar. Empirische gegevens over het doorstromingsproces

bij de door ons onderzochte 10- en 13-jarigen ondersteunen

deze mening.
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Op de leerlingenkaarten van de Afdeling Onderwijs van

de Gemeente Amsterdam staat van iedere leerling de onderwijs-

geschiedenis vermeld: de scholen die hij achtereenvolgens be-

zocht heeft en de data waarop hij op deze scholen werd ge-

plaatst. Voor de 565 per 15.9.1966 in Amsterdam verblijvende

10- en 13-jarige leerlingen van het BLO voor zwakzinnigen heb-

ben wij de onderwijsgeschiedenis overgenomen. Twee aspecten

daarvan, n.1. de leeftijd waarop de pupillen het BLO bereik-
ten en het aantal GLO-jaren dat daaraan was voorafgegaan,

vindt men in de tabellen 11 en 12 van Bijlage 1. De tabellen

geven aanleiding tot het volgende commentaar.

Zoals te verwachten was, is de doorstroming bij de

imbecillen snel voltooid. Bij de 2 13-jarige imbecillen die
het BLO voor imbecillen pas bereikten toen zij 12 jaar oud

waren en bij de ene imbecil die 4 jaar GLO heeft gevolgd, is

duidelijk sprake van uitzonderingen. Overigens moet worden

opgemerkt, dat men bij deze tabellen te maken heeft met ruwe

cijfers. Zo zouden 7 13-jarige imbecillen 1 jaar GLO hebben
gevolgd. Dat is mogelijk. Omdat echter voor een pupil die,

bijvoorbeeld, in september naar het GLO en in januari daarop
naar het BLO ging, 1 jaar GLO is geteld - de leeftijden in

tabel 11 en de GLO-jaren in tabel 12 zijn berekend door jaar-

tallen van elkaar af te trekken - moet met de mogelijkheid

van enige vertekening rekening worden gehouden.
Indien wij de aandacht nu richten op de 13-jarige de-

bielen, dan is het duidelijk, dat de doorstroming inderdaad
zeer geleidelijk is gegaan:

- op 9-jarige leeftijd had nog maar 57.4% het BLO
bereikt;

- 24.8%, d.w.z. een kwart, was 11 jaar of ouder
toen zij naar het BLO gingen;

- voordien had 28.3% 4 of meer jaar GLO gevolgd;
46.5% 3 jaar of meer.

Ook de 10-jarigen laten een geleidelijke doorstroming

zien. Van een vergelijking tussen de 10- en 13-jarigen moeten

wij echter afzien. Enerzijds omdat, naar wij met stelligheid



- 85 -

mogen aannemen, bij de 10-jarigen het doorstromingsproces

naar het BLO nog aan de gang was. Anderzijds omdat niet be-

kend is hoeveel 13-jarigen per 15.9.1966 het BLO reeds ver-

laten hadden - een voor de frequentie-bepaling niet belang-

rijke categorie, omdat pupillen die zo jong het BLO verlaten
kunnen, op de WISC zo goed als zeker ver boven de 80 zouden

scoren. M.a.w.: de kolommen van de 10- en 13-jarigen in de
tabellen 11 en 12 van Bijlage 1 beschrijven niet vergelijk-

bare subpopulaties.
Tabel 11 maakt plausibel, dat op 13-jarige leeftijd

de doorstroming naar het BLO (vrijwel) voltooid is. De in

tabel 13 vermelde cijfers betreffende de leeftijden van hen

die in 1965 en 1966 voor het eerst naar een BLO-school voor
debielen gingen, ondersteunen deze conclusie.

Het feit, dat velen pas laat van het GLO overgaan

naar het BLO geeft aanleiding tot tal van vragen. Wij laten
ze, omdat ze te ver buiten het bestek van deze studie zouden

vallen, hier rustenx.

Bezien wij nu de vraag naar de omvang van de catego-

rie der GLO-debielen tegen de achtergrond van het geschetste

doorstromingsproces, dan is het duidelijk dat die vraag voor
de 10-jarigen een andere betekenis heeft dan voor de 13-ja-

rigen:

-  voor de 10-jarigen betreft zij een relatief om-

vangrijke groep, waarvan er veel het BLO toch

nog wel zullen bereiken - wat niet wegneemt dat

de opsporing van GLO-debielen in die leeftijds-

categorie uit het oogpunt van preventie belang-
rijk is;

-  voor de 13-jarigen betreft zij een relatief
kleine groep, die, afgezien van een enkeling
wellicht, het BLO nooit bereikt.

x  Enkele van deze vragen zullen in een ander deelverslag over
de 10- en 13-jarigen aan de orde komen.
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Het is deze laatste categorie van GLO-debielen, die

ons het meest interesseert. Het zijn wat wij willen noemen

de achterblijvers, de pupillen die hoewel zij voor Buitenge-

woon Lager Onderwijs voor debielen in aanmerking komen , dat

onderwijs nooit zullen genieten en die, zo moet men derhal-

ve veronderstellen, hun na-schoolse periode beginnen met een
zekere achterstand ten opzichte van hen die wel BLO genoten.

Dit afgezien van het voordeel dat zij ontkomen zijn aan de

door velen als zeer nadelig ervaren stigmatisering, die een

plaatsing op het BLO dikwijls met zich mee brengt.

De omvang van de categorie der achterblijvers zou in

de leeftijdscategorie der 13-jarigen bepaald dienen te worden.
Een frequentie-bepaling van GLO-debielen in een jongere leef-

tijdscategorie en een schatting van het aantal achterblijvers

voor het tijdstip waarop de betreffende jaargang de leeftijd
van 13 zal hebben bereikt, door n.1. het in die frequentie-

bepaling gevonden aantal GLO-debielen te verminderen met de

aantallen pupillen die blijkens het doorstromingspatroon in

hun 13e levensjaar het BLO bereikt zullen hebben, is niet toe-
reikend. Die jongere leeftijdscategorie kan en zal vermoede-

lijk pupillen bevatten die - ten tijde van de bedoelde fre-

quentie-bepaling - nog niet op debiel niveau functioneren of

van wie niet, en stellig niet met betrekkelijk eenvoudige mid-

delen in een relatief korte onderzoekstijd, kan worden bepaald

of zij op debiel niveau (zullen gaan) functioneren. Ook hier

moet gewaakt worden voor het misverstand dat debilitas een

vaste eigenschap zou zijn: wie op 13-jarige leeftijd op debiel

niveau functioneert, hoeft dat niet altijd gedaan te hebben.

5.7.3. Veldonderzoek geen haalbare oplossing.

Zoals eerder werd opgemerkt, heeft het probleem van de

GLO-debielen vanaf het begin van het onderzoek de aandacht ge-

had. Lang heeft het plan bestaan om door middel van onderzoek

in het GLO de omvang van deze categorie te bepalen. Overwogen
is, analoog aan de door Lewis gevolgde procedure (zie hoofd-
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stuk 7), om met hulp van de leerkrachten of met gebruikma-

king van een klassikaal af te nemen praetest of door middel

van beide, de van zwakzinnigheid te verdenken pupillen op te

sporen. De verdachten zouden vervolgens individueel getest
worden om na te gaan of zij inderdaad zwakzinnig zijn en zo
ja, in welke mate (Godefroy, 1961). Twee omstandigheden heb-
ben de uitvoering van dit plan verhinderd.

Per 31.12.1966 volgden 1511 13-jarigen in Amsterdam
GLO. De stad telde toen 309 GLO-scholen. (Stat. Meded. Bur.
v. Stat. der Gem. A'dam, nr. 164). Een redelijke tot hoge

schatting van het percentage voor BLO-debielen in aanmerking

komende leerlingen in die gehele leeftijdscategorie - 11950
zielen - is 2.5%, d.w.z. 2.5x120=300 leerlingen. Blijkens ta-

bel 5 van Bijlage 1 waren er per 15.9.1966 258 op het bedoel-

de BLO. Derhalve zouden er plm. 40 GLO-debielen aangetroffen

kunnen worden. Waarschijnlijk echter minder, omdat voor deze

berekening bij de genoemde 258 leerlingen nog geteld zouden

moeten worden de 13-jarigen die dat BLO op die datum reeds

verlaten hadden en zij die tijdelijk buiten de stad dat BLO

volgden. Zoals onmiddellijk valt in te zien zou, gelet op de-
ze zeer lage te verwachten frequentie, een zeer omvangrijke

steekproef nodig zijn om tot een schatting met aanvaardbare
marges van onbetrouwbaarheid te komenx. Een betrekkeli]k

groot en gecompliceerd onderzoek derhalve voor een betrekke-

lijk ondergeschikt probleem van de totale probleemstelling
van het Onderzoek Geestelijk Gehandicapten.

Op zichzelf was dat echter niet voldoende reden om

het onderzoek geen doorgang te doen vinden. Een dergelijk

onderzoek zou echter naar de stellige verwachting in het GLO

weerstanden oproepen. Meerdere scholen zouden vermoedelijk

hun medewerking aan het onderzoek niet geven. Daarbij zouden

waarschijnlijk ook scholen zijn met een relatief groot aan-
tal GLO-debielen.

x  Bij een a-selecte, eenvoudige steekproef van 700 uit de
bedoelde 1511 13-jarige leerlingen, zou bij een onbetrouw-
baarheid van 5% en bij een gevonden percentage van 3% het
betrouwbaarheidsinterval 2.2-4.1 zijn.
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De omvang en de complexiteit van het onderzoek,

gecombineerd met de dan toch nog te verwachten onbetrouw-
baarheid van de resultaten leidden tot het besluit het on-

derzoek niet uit te voeren en te volstaan met een schatting

van het aantal GLO-debielen in de leeftijdscategorie van 13

jaar, in het vervolg bijschatting genoemd.

5.7.4. De bijschatting.

5.7.4.1. Inleiding.

Op de Afdeling Onderwijs van de Gemeente Amster-

dam wordt sinds 1956 een centraal register bijgehouden van

de keuringen voor het BLO. Van elke keuring wordt een kaart

gemaakt waarop, naast de personalia van het gekeurde kind,
onder meer vermeld staat:

- wie, respectievelijk welke instantie de keu-

ring aanvroeg;

- of het kind toen op school zat en zo ja, op
welke;

- wanneer de keuring werd aangevraagd;

- of het kind op een BLO-school is geplaatst

en zo ja, op welke en wanneer.

Eind 1967 waren in dit register 2862 keuringen
voor het BLO voor zwakzinnigen opgenomen; daarvan hadden er

1924 betrekking op kinderen die toen de keuring werd aange-

vraagd, een GLO-school bezochten (zie tabel 1 van Bijlage
2). Dit materiaal leek ons bruikbaar voor een bijschatting,

die ons een inzicht zou kunnen verschaffen in de omvang van

de categorie der GLO-debielen. De gedachtengang die aan de

bijschatting ten grondslag ligt, is de volgende. Er zijn
XGLO-scholen die relatief meer leerlingen naar het BLO  af-

stoten dan andere GLO-scholen. Als aangenomen kan worden,

dat het relatieve aantal potentiole BLO-candidaten in beide

x  Met BLO wordt in het vervolg BLO voor zwakzinnigen be-
doeld.
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categorieon GLO-scholen even hoog is, moet geconcludeerd
worden dat pupillen uit de eerste categorie beter doorstro-
men naar het BLO dan uit de tweede categorie. Neemt men het
doorstromingspercentage van de eerste categorie als norm,
dan kan men berekenen hoeveel pupillen ten onrechte in de
tweede categorie achterblijven.

Wij dienen ons hierbij echter te realiseren, dat
het hogere doorstromingspercentage van de eerste categorie
weliswaar als norm gehanteerd kan worden, maar dat deze norm
nog geenszins de ideale norm hoeft te zijn, omdat niet bekend
is of de grotere doorstroming ook de optimale doorstroming is.
Om dat te bepalen zou veldonderzoek noodzakelijk zijn.

Voor de bijschatting heeft de volgende hypothese
als uitgangspunt gediend: leerlingen van het Openbaar GLO
stromen beter door naar het BLO dan leerlingen van het R.K.
GLO en leerlingen van het R.K. GLO stromen weer beter door
dan leerlingen van het Prot. Chr. GLO. Deze hypothese werd
ontleend aan gesprekken met functionarissen van het begelei-
dend apparaat in zowel als buiten Amsterdam. Door nu de re-
latieve aantallen BLO-plaatsingen uit de drie genoemde groe-
pen van GLO-scholen te vergelijken, kan worden vastgesteld
of de hypothese juist is en indien dat het geval blijkt te
zijn, hoeveel pupillen in het Bijzonder GLO achterblijven
die als dat GLO in dezelfde mate zou afstoten als het Open-
baar GLO, op het BLO zouden zijn geplaatst.

Een tweede, belangrijke hypothese, n.1. dat scho-
len in de oudere stadsdelen relatief minder pupillen afsto-
ten naar het BLO dan scholen in de nieuwere stadsdelen, kon
in de onderhavige bijschattingsprocedure niet worden ver-
werkt. Het is goed er reeds nu op te wijzen, dat de bijschat-
ting beschouwd dient te worden als een eerste poging tot bij-
schatten. Twee omstandigheden hebben er toe geleid, dat met
een minder verfijnde procedure dan aanvankelijk in de bedoe-
ling lag, moest worden volstaan.

Het aantal BLO-keuringen voor pupillen die, toen de
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keuring werd aangevraagd GLO volgden is, zoals gezegd, 1924.

Het aantal BLO-plaatsingen - voor een juist inzicht in het

doorstromingsproces en voor de bijschatting belangrijker dan

het aantal keuringen - is nog kleiner: 1781. Amsterdam heeft
ruim 300 GLO-scholen. In de periode 1956-1967 zijn derhalve

per school gemiddeld bijna 6 leerlingen overgeplaatst naar

het BLO. Bij dit lage gemiddelde heeft niet alleen de bere-

kening van een keurings- of plaatsings-ratio - een getal dat

aangeeft de verhouding tussen het aantal gekeurden of ge-
plaatsten en het totale aantal GLO-leerlingen - per school

weinig zin, maar zijn ook de mogelijkheden om groepen van
GLO-scholen te vergelijken beperkt, aangezien het aantal bij

de vergelijking te betrekken factoren er toe leidt dat het
aantal groepen scholen te groot en de groepen zelf daardoor

te klein worden. Dat is onder meer het geval indien niet

slechts de eerste hierboven genoemde hypothese, maar ook de

tweede in de procedure wordt verwerkt en als vervolgens wel-

licht of nagenoeg zeker discriminerende factoren zoals de sa-

menstelling naar geslacht en de leeftijdsopbouw van de popu-

laties der GLO-scholen in de procedure worden opgenomen.

Niettemin zou, ondanks de zojuist genoemde beper-

kingen van het materiaal, een meer verfijnde bijschatting mo-

gelijk zijn geweest. Daarvoor had dan echter een aanvullende

verzameling en bewerking van gegevens met betrekking tot de
amsterdamse GLO-populatie in de jaren 1956-1967 moeten plaats

vinden, waartoe in dit proefonderzoek de mogelijkheden ont-
braken.

5-7.4.2. Het plaatsingspatroon.

Voor de drie groepen van GLO-scholen, te weten de

Openbare, de Rooms-Katholieke en de Protestants-Christelijke

is bepaald hoeveel pupillen in de jaren 1956-1967 werden over-
geplaatst naar het BLO en wel per leeftijdscategorie en per

geslacht. Vervolgens zijn per GLO-groep, leeftijdscategorie

en geslacht plaatsingsratio's berekend, d.w.z. de aantallen
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plaatsingen per 1000 leerlingen van een bepaalde GLO-groep,

leeftijdscategorie en geslacht (zie tabellen 2 t/m 4 en toe-

lichtende tekst in Bijlage 2).

De plaatsingsratio's (tabel 4) laten aanzienlijke

verschillen zien tussen het Openbaar en het Bijzonder GLO.

Een duidelijk beeld daarvan geven de grafieken op de volgen-
de bladzijde.

De uitgangshypothese is gedeeltelijk bevestigd. Het
Openbaar GLO stoot relatief meer leerlingen af naar het BLO,

dan het R.K. GLO. De enige uitzondering op deze regel vormen

de 12-jarige meisjes. Het R.K. GLO stoot echter niet moor,

maar minder leerlingen af dan het Prot. Chr. GLO. Het beeld

is hier minder consistent; zowel bij de 13-jarige jongens als

bij de 10-,11 en 12-jarige meisjes zijn de plaatsingsratio's
van het R.K. GLO iets hoger dan die van het Prot. Chr. GLO.

Bij de interpretatie van de verschillen is grote

voorzichtigheid geboden. Constateren dat het Openbaar GLO re-

latief meer leerlingen afstoot dan het Bijzonder GLO is nog

iets anders dan vaststellen dat het Openbaar GLO beter afstoot.

De mogelijkheid dat het Openbaar GLO meer zwakzinni-

gen herbergt dan het Bijzonder GLO en dus terecht meer leerlin-
gen afstoot naar het BLO, mag niet bij voorbaat worden afgewe-

zen. Dat zou niet hoeven te betekenen dat zwakzinnigheid onge-

lijk over de diverse levensbeschouwelijke richtingen van de

amsterdamse populatie verdeeld is. Als in wijken waar men op
grond van zulke factoren als sociaal-economische structuur en

gezinsgrootte meer debilitas kan verwachten, onevenredig veel

Openbare GLO-scholen, resp. te weinig Bijzondere GLO-scholen

zouden zijn, dan zou men als gevolg daarvan in het Openbaar
GLO meer zwakzinnigen en vooral meer debielen kunnen verwach-

ten.

Minstens theoretisch denkbaar is ook, dat juist die

katholieke en protestantse kinderen door hun ouders naar het

Openbaar GLO worden gezonden, die voor zwakzinnigenonderwijs

in aanmerking (blijken te) komen. Verschillende informanten

hebben ons echter meegedeeld dat veeleer het omgekeerde het
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GRAFIEK. De plaatsingsratio's= aantallen plaatsingen per
1000 GLO-leerlingen.
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geval is. Omdat het Bijzonder GLO de naam heeft dat daar min-

der snel wordt overgeplaatst naar het BLO, zouden nogal wat

ouders hun kinderen die Openbaar GLO volgen en naar het BLO

dreigen te worden overgeplaatst, naar het Bijzonder GLO stu-
ren.

De hogere plaatsingsratio's van het Openbaar GLO

zouden er ook op kunnen duiden, dat dat GLO te veel kinderen

afstoot naar het BLO. Dat wil dan zeggen dat het Openbaar GLO

relatief veel leerlingen die niet debiel zijn naar het BLO
voor debielen overplaatst. In dat geval zou het onjuist zijn

dat de plaatsingsratio's van het Openbaar GLO als norm zijn

gekozen voor de bijschatting. In 5.7.4.1. is er al op gewezen

dat die norm niet de ideale norm hoeft te zijn, omdat de gro-
tere doorstroming nog niet per se de optimale doorstroming

hoeft te zijn. Het is niet ondenkbaar dat enerzijds toch nog

te weinig leerlingen doorstromen en anderzijds te veel , dat

op sommige Openbare GLO-scholen GLO-debielen achterblijven en

dat andere Openbare GLO-scholen te veel leerlingen afstoten.

Ook moet er op gewezen worden, dat het in de gra-

fieken uitgebeelde plaatsingspatroon een gemiddelde geeft

voor de periode 1956-1967. Het is niet onredelijk om te ver-

onderstellen, dat in die jaren het doorstromingsproces van

GLO naar BLO belangrijke veranderingen heeft ondergaan. Men

kan zich dan ook indenken, dat de verschillen in de plaat-

singspatronen in het begin van de bedoelde periode aanzien-

lijk groter en aan het einde van die periode aanzienlijk

kleiner waren dan uit de grafiek valt op te maken, een ver-

onderstelling die voor de bijschatting van de in 1953 gebo-
ren GLO-debielen, zoals onmiddellijk valt in te zien, niet

onbelangrijke consequenties kan hebben.

Terwijl dus bij de interpretatie van de verschillen
tussen de plaatsingsratio's voorzichtigheid geboden is, mag

anderzijds niet geschroomd worden die verschillen duidelijk

te onderkennen en op hun eventuele consequenties te bezien.
In het voorgaande is duidelijk gemaakt, dat deze verschillen

niet zonder meer kunnen leiden tot de conclusie: "dus"dus het Bij-
zonder GLO en vooral het R.K. GLO stoten te weinig leerlingen
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af naar het BLO". Anderzijds mag de opsomming van critische

vragen ons niet uit het oog doen verliezen, dat die mogelijk-

heid wel degelijk aanwezig is.

5.7.4.3. De bijschatting en haar resultaat.

In Bijlage 2 wordt de bijschattingsprocedure be-
schreven. In termen van de grafieken die bij de voorgaande

paragraaf werden gegeven, kunnen wij de bijschatting om-

schrijven als "het optrekken van de ratio-lijnen van de bei-
de Bijzonder GLO-categorie@n naar die van het Openbaar GLO"

en dat, wel te verstaan, voor de in 1953 geborenen.

Het bijschattingsresultaat is dan: 34 jongens en
17 meisjes. In tabel 5.6. vindt men dit resultaat in termen

van relatieve frequenties.
Vervolgens stelt zich de vraag, waar dit bijschat-

tingsresultaat dan bijgeteld dient te worden. Een eerste mo-

gelijkheid is dat men de in tabel 5.6. gepresenteerde rela-
tieve frequenties telt bij de geregistreerde zwakzinnigheid.

Was immers de procedure die in het Openbaar GLO bij de gere-

gistreerden is gevolgd op dezelfde wijze en in dezelfde mate
in het Bijzonder GLO gevolgd, dan zouden de bijgeschatte pu-

pillen als geregistreerde zwakzinnigen bekend zijn geweest

en door ons in de opsoring als zodanig zijn aangetroffen.

TABEL 5.6. Het bijschattingsresultaat in procenten van de
corresponderende subpopulaties van de amster-
damse bevolking.

1                   2                 3

De bij- A'damse po- 1 in % van
geschatten  pulatie per     2

31.12.1966
13-jarige jongens           34 6032 0.57
13-jarige meisjes 17 5918 0.29
13-jarige jongens en

meisjes 51 11950 0.43
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Belangrijker is echter de vraag hoeveel van deze pu-

pillen op de Wechsler beneden de 80 zouden scoren en dus zou-

den voldoen aan het psychologische criterium voor zwakzinnig-

heid. Om dat aantal te schatten hebben wij geen andere norm

dan de IQ-verdeling bij de 13-jarige leerlingen van debielen-

scholen (zie tabel 5 van Bijlage 1). Wij hebben n.1. niet vol-

doende redenen om aan te nemen dat bij de 51 bijgeschatte pu-

pillen beduidend meer of beduidend minder pupillen met een IQ

beneden de 80 zijn, dan bij die leerlingen van debielen-scho-
len. Dat wil dan zeggen dat plm. 20% van de bijgeschatten 80

of hoger zou scoren, d.w.z. 10 van de 51 pupillen; 41 van hen

zouden beneden de 80 scoren. Deze pupillen voldoen echter niet

aan het sociologische criterium voor zwakzinnigheid, althans

voorzover zij zich hoe dan ook in het GLO weten te handhaven,

resp. niet zodanig afwijken of tekort schieten dat de in dit
verband ge8igende sanctie - de overplaatsing naar het BLO -

is toegepast. Hoewel zij dus niet tot de gedefinieerde zwak-

zinnigheid kunnen worden gerekend, hebben wij ze daar toch

bijgeteld om een inzicht te krijgen in wat de gevolgen zou-

den zijn voor de frequenties van zwakzinnigheid, indien het

Bijzonder GLO in dezelfde mate als het Openbaar GLO pupillen
zou afstoten naar het BLO.

TABEL 5.7. Het bijschattingsresultaat geteld bij de geregi-
streerde resp. de gedefinieerde zwakzinnigheid
(%).

1               2 3 4

De geregi- De geregi- De gede- * De gedef.
streerde str.zwakz. finieer- zwakz.+
zwakz. + bijge- de zwakz. bijgesch.

schatten IQ < 80

13-jarige jongens 3.25 3.82 2.54 2.90

13-jarige meisjes 2.42 2.71 2.25 2.47
13-jarige jongens

en meisjes 2.82 3.25 2.38 2.72
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Tabel 5.7. laat zien dat de geregistreerde zwakzin-

nigheid voor beide geslachten samen 3.25%, voor de jongens

zelfs bijna 4% zou worden, en dat de gedefinieerde zwakzin-

nigheid voor beide geslachten samen 2.72%, voor de jongens
bijna 3% zou worden.

Hoge frequenties derhalve, die niet of niet veel ver-

schillen van die welke men nogal eens hoort noemen als de om-

vang van de zwakzinnige populatie in de leerplichtige leef-
tijden worden geschat. Men realisere zich echter dat de hier

vermelde frequenties van de gedefinieerde zwakzinnigheid, on-
danks alle onzekerheden die in het onderzoek aanwijsbaar zijn,

op mdor berusten dan op alleen een globale schatting die ge-
baseerd is op aantallen BLO-leerlingen en van leerplicht vrij-

gestelden - een methode om de aantallen zwakzinnigen te schat-
ten, die zolang meer en betere gegevens ontbreken, de enig mo-

gelijke is.
Nadrukkelijk willen wij er nogmaals op wijzen, dat de

bijschatting beschouwd moet worden als een eerste poging tot

bijschatten. De tabellen 5.6. en 5.7. dienen, gelet op de ve-

le onzekerheden in de bijschattingsprocedure, met de nodige

terughoudendheid gehanteerd te worden. Het is goed denkbaar,

dat als voor de berekening van de plaatsings- en verschil-

ratio's andere groepen van GLO-scholen waren vergeleken, an-

dere frequenties van GLO-debilitas zouden zijn gevonden.

Wij hebben het vele ongewisse in de behandeling van

dit probleem echter minder zwaar laten wegen, dan de wense-

lijkheid dat het aan de orde werd gesteld en dat althans een

poging werd ondernomen om een inzicht te verkrijgen in de

vermoedelijke - beter misschien: mogelijke - omvang ervan.

5.8. Het sociologische criterium bij de 10- en 13-jarigen.

5.8.1. Inleiding.

Bij de behandeling van het sociologische criterium -

zie par. 3.4. - hebben wij er op gewezen, dat leerling zijn
van het BLO voor zwakzinnigen geinterpreteerd kan worden als
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voldoen aan het sociologische criterium voor zwakzinnigheid.
Als zodanig is het in dit onderzoek opgevat: van BLO-leerlin-

gen is aangenomen dat zij, omdat zij BLO-leerling zijn, vol-
doen aan het sociologische criterium.

Wij hebben er bij de behandeling van dat criterium
echter tevens op gewezen, dat deze opvatting van het sociolo-

gische criterium weinig bevredigend is en dat het minstens
breder dient te worden uitgewerkt. Van degene die in het mi-

lieu van zijn lagere school tekort schiet, kan niet zonder

meer worden aangenomen, dat hij ook in zijn andere milieu's

- gezin, buurt - tekort schiet. Wie op school niet mee kan,
kan thuis "de beste" zijn. Toegespitst op de debielen: de

vraag stelt zich hoeveel van hen als sociaal efficiont en

derhalve als niet-zwakzinnig gekenmerkt dienen te worden.

Twee groepen van gegevens kunnen dienen voor een eer-

ste beantwoording van die vraag: de SQ's en de antwoorden op

de vragen (aan de ouders gesteld) omtrent de leeftijd van pu-

pil waar6p en de oorzaak waard66r men voor het eerst het ver-

moeden kreeg, dat pupil niet geheel normaal zou zijn.

5.8.2. Het S.Q.

Voor de gedetailleerde behandeling van de Vineland-

gegevens mogen wij verwijzen naar het psychologische deel-

rapport van het onderzoek.

Doll legt de grens voor zwakzinnigheid bij SQ 70 8
80 (Doll, 1953, p. 558). In tabel 5.8. hebben wij SQ-frequen-

ties gegeven voor de pupillen met IQ 50-79, pupillen die men

derhalve in termen van het psychologische criterium als de-
bielen zou kunnen beschouwen. De percentages met een SQ van

70 of hoger zijn opmerkelijk hoog: voor de 10-jarigen 87.4,

voor de 13-jarigen 80.9. Maar ook de percentages van hen die

een SQ van 80 of hoger hebben zijn nog opvallend: 55.5 van
de 10- en 36.3X van de 13-jarigen. Meer dan de helft van de

x  Voor de bespreking van het verschil tussen de 10- en 13-
jarigen verwijzen wij naar het psychologische deel-rapport.
Hier volstaan wij met er op te wijzen dat bij dit verschil
wellicht sprake is van een artefact.
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10- en meer dan don-derde van de 13-jarigen. Als SQ 80 inder-
daad als bovengrens van de zwakzinnigheid beschouwd zou kun-
nen worden, dan zou een wel zeer groot deel der debielen als
sociaal efficiont gekenmerkt dienen te worden.

TABEL 5.8. Pupillen met IQ 50-79, naar leeftijd en naar SQ
(percentages tussen haakjes; vgl. tabel 14, Bij-
lage 1).

10 jaar 13 jaar

SQ
< 70 17 (12.6) 30 (19.1)

70-79 43 (31.9) 70 (44.6)
} (87.4) } (80.9)3 80 75 (55.5) 57 (36.3)

Totaal 135(100.0) 157(100.0)

3 90 37 (27.4) 10 ( 6.4)

Als wij dan echter de norm verhogen en de aantallen

pupillen met IQ 50-79 bezien die op de Vineland 90 of hoger
scoren en als wij ons daarbij - in verband met het mogelijke
artefact bij de 13-jarigen - beperken tot de 10-jarigen, dan
blijken het er 37 te zijn, d.w.z. 27.4%. Ondanks de niet on-
aanzienlijke verhoging van de norm, nog ruim Odn-vierde dat
als sociaal efficiont beschouwd zou dienen te worden.

Bij alle bezwaren die tegen de Vineland kunnen wor-
den ingebracht, waarvan het feit dat de schaal niet voor Ne-
derland genormeerd is het zwaarst weegt, menen wij het ge-
presenteerde materiaal te mogen interpreteren als een aanwij-
zing dat een vermoedelijk niet onaanzienlijk deel der debie-
len sociaal efficiont functioneert.
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5.8.3. Het eerste vermoeden van een tekort bij pupil.

Tijdens het interview werd aan de ouders gevraagd

hoe oud pupil was toen zij voor het eerst het vermoeden kre-

gen dat hun kind niet normaal zou zijn en waardoor zij dat

vermoeden kregen.

De antwoorden op de tweede vraag zijn in drie ru-

brieken ondergebracht. De ouders kunnen dat vermoeden gekre-

gen hebben doordat hun kind zich traag ontwikkelde, fysieke

afwijkingen vertoonde en dergelijke meer. Deze categorie is
in tabel 16 van Bijlage 1 en in tabel 5.10. hieronder aange-

duid als Geen GLO of kleuterschool. De ouders kunnen dat ver-

moeden gekregen hebben toen hun kind op de kleuterschool zat,

wat in het algemeen wil zeggen, dat zij "er" op attent zijn

gemaakt door het personeel van de kleuterschool. Deze catego-

rie is in de betreffende tabellen aangeduid met Kleuterschool.

En tenslotte kan het zijn, dat de ouders dat vermoeden pas
kregen toen hun kind niet naar het GLO bleek te kunnen maar
naar het BLO moest of, wat bij de meesten het geval was, toen

hun kind van het GLO werd overgeplaatst naar het BLO. Deze

categorie is in de tabellen aangeduid met GLO.

De antwoord-frequenties voor beide vragen vindt men

in de tabellen 15 en 16 van Bijlage 1. De frequenties met be-
trekking tot de leerlingen van het BLO voor imbecillen en de

nog dieper gestoorden geven, omdat zij niet afwijken van wat

men had kunnen verwachten, geen aanleiding tot commentaar.Die

met betrekking tot de leerlingen van debielen-scholen - in de
tabellen 5.9. en 5.10. nogmaals weergegeven - echter wel.

De cijfers van beide tabellen zijn opmerkelijk. Als

men de grens legt bij 6 jaar, het begin van de leerplichtige

periode, dan zouden blijkens tabel 5.9. de ouders van plm.80%

der pupillen het eerste vermoeden van een tekort bij hun kind

hebben gekregen toen dat kind 6 jaar of ouder was en de ouders

van slechts 20% toen hun kind 5 jaar of jonger was. Nog opmer-

kelijker zijn de cijfers van tabel 5.10. Ruim 90% van de pu-

pillen zou reeds in het onderwijssysteem opgenomen zijn geweest
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toen hun ouders het eerste vermoeden kregen en bij bijna 70%

zou dat in verband mdt of door het GLO zijn gekomen (zie ook
tabel 11 en tabel 12 van Bijlage 1).

TABEL 5.9. De leeftijden van de 10- en 13-jarige leerlin-
gen van debielen-scholen, toen hun ouders het
eerste vermoeden kregen (in percentages).

N = 440

Onbekend 0.9
4 jaar of jonger 13.0
5 jaar of jonger 20.0

6 jaar of ouder 79.1
7 jaar of ouder 58.4
8 jaar of ouder 34.3

TABEL 5.10. Waardoor de ouders van de in tabel 5.9. bedoel-
de leerlingen het eerste vermoeden kregen (in
percentages).

N = 440

Onbekend 1.1
Geen GLO of kleuterschool 8.4
Kleuterschool 21 4
GLO } 90.569.1

Cijfers, die hoe dan ook te denken geven. Twijfels

over dit materiaal zijn gerechtvaardigd. In de eerste plaats

dient te worden opgemerkt, dat de over dit onderwerp aan de

ouders gestelde vragen retrospectieve vragen waren. Mensen

kunnen vergeten. Het moet niet uitgesloten worden geacht ,dat

ouders veel eerder een eerste vermoeden van een tekort bij

hun kind hebben gekregen dan zij tijdens het interview zei-

den, maar dat zij dat eenvoudig vergeten waren. Het kan ook

zijn dat de ouders eerder het bedoelde vermoeden hebben ge-

kregen dan zij tijdens het interview zeiden en het ook door

andere gebeurtenissen hebben gekregen dan, laten wij zeggen,

een mededeling van onderwijzend personeel of de plaatsing op
het BLO, 6n dat zij dat ook weten (niet vergeten zijn), maar
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dat zij niet willen toegeven dat hun kind afwijkend is en

daarom de school en, als het kind eerst GLO heeft gevolgd
in het bijzonder de GLO-school aansprakelijk stellen:   "Mijn
kind mankeert niks, maar die meester..". In de derde plaats
dient bedacht te worden dat ouders inderdaad blind kunnen

zijn voor de tekorten van hun kind. Het kan zijn dat zij dat

eerste vermoeden pas laat kregen, maar dat andere gezinsle-

den, familieleden en buurtgenoten al veel eerder een tekort

hadden opgemerkt. In zoverre moet betreurd worden dat de be-
treffende vragen alleen aan de ouders zijn gesteld.

Er zijn derhalve meerdere factoren aanwijsbaar die

geleid kunnen hebben tot de hoge percentages van de late eer-

ste vermoedens en van de door het onderwijssysteem opgewekte

resp. daaraan gelieerde vermoedens.

Deze critiek op het materiaal is belangrijk. Want
vertaald in termen van het sociologische criterium zou het

percentage van 80% pupillen wier ouders het eerste vermoeden
van een tekort bij hun kind kregen, toen het 6 jaar of ouder

was en het percentage van bijna 70% pupillen wier ouders dat

eerste vermoeden kregen "door het GLO", betekenen dat slechts

een klein gedeelte - 20 resp. 30% - van de leerlingen van de-
bielen-scholen v66r het bereiken van de bedoelde leeftijd ,resp.

v66r het bereiken van het lager onderwijs-systeem, op een zo-

danige wijze gefaald zou hebben ten opzichte van de in het ge-

zin, door de ouders aan hen gestelde verwachtingen dat dat bij
die ouders leidde tot een vermoeden van een tekort. Alleen de-

ze pupillen zouden reeds v66r de bedoelde tijdstippen voldaan

hebben aan het sociologische criterium. De anderen - 80 resp.

70% - zouden tot dan toe overwegend normale kinderen zijn ge-

weest, die het, als men de cijfers v6rgaand wil interpreteren,
thuis redelijk of zelfs goed "deden". Omdat niet is aan te ne-

men dat kinderen die mogelijkerwijs ten opzichte van Odn ver-

wachting van de ouders - dat hun kind gewoon lager onderwijs

zal volgen - falen, dan ook plotseling ten opzichte van ande-

re verwachtingen gaan falen, zou men vervolgens kunnen veron-

derstellen dat die 80 resp. 70% voortgingen thuis, in de ogen
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van hun ouders, normaal te functionerenx. Voor noch nd de
plaatsing op het BLO voldeden zij aan het sociologische cri-

terium voor zwakzinnigheid. Een wel zeer hoog percentage leer-

lingen van debielen-scholen zou niet zwakzinnig zijn,zou,nauw-
keuriger geformuleerd, niet voldoen aan onze criteria voor

zwakzinnigheid.

Op grond van de hierboven geformuleerde critiek moet

geconstateerd worden dat deze interpretatie niet geheel cor-

rect kan zijn. De cijfers geven stellig een vertekend beeld.

Wij zijn evenwel niet bereid op grond van de bedoelde critiek

het materiaal als geheel onbruikbaar af te wijzen.
In de eerste plaats moet worden opgemerkt dat het na-

deel van het retrospectieve karakter der vragen ten dele ge-

compenseerd kan zijn door een aantal, wat wij willen noemen
positieve aspecten van de interview-situatie. In de introduc-

tie-brief aan de ouders (zie 2.4.3.) is hen medegedeeld dat

dit een onderzoek was ten behoeve van het algemeen belang en

dat zij van dit onderzoek geen verlichting konden verwachten
in hun actuele situatie. De interviewers hebben deze medede-

ling aan het begin van de interviews herhaald. De interview-

ers hadden voor dit onderzoek een zorgvuldig opgezette inter-

view-training ontvangen. Een interview-situatie derhalve die,

naar onze mening, vergeetachtigheden - zie het eerste punt
van de hierboven geformuleerde critiek - niet in de hand zal

hebben gewerkt.
Het hoge percentage late eerste vermoedens zal stel-

lig mede veroorzaakt zijn door de onwil van een - onbekend -

aantal respondenten om te erkennen dat zij dat eerste vermoe-

den al veel eerder hadden gekregen, de onwil derhalve om te

erkennen dat pupil wel degelijk, ook in hun ogen (vermoedelijk,

x  Dat de plaatsing op een BLO-school en in het bijzonder de
overplaatsing van het GLO naar het BLO, via gecompliceer-
de processen, waarbij ook de ouders, de andere gezinsleden,
vriendjes en dergelijke meer betrokken kunnen zijn, reper-
cussies kan hebben op het gedrag van het kind en daardoor
mede kan leiden tot een verminderde sociale efficidntie,
laten wij nu buiten beschouwing.
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wellicht) afwijkend is. Door het relatief neutrale karakter

van de interview-situatie - de ouders hadden geen functiona-

ris van het begeleidend apparaat tegenover zich en zij hoef-

den derhalve niets te vragen, te bepleiten of te verdedigen

- zal dit echter wellicht minder vaak het geval zijn geweest

dan men geneigd zou kunnen zijn te veronderstellen. Voorts

rijst de vraag in hoeverre de invloed van dat mechanisme ge-

compenseerd kan zijn door die van een ander mechanisme, n.1.

het "altijd wel geweten hebben". Wij veronderstellen dat som-

mige ouders die onverwacht geconfronteerd worden met het feit
dat hun kind van de GLO-school naar de BLO-school moet, de

neiging zullen hebben zichzelf, retrospectief, een vooruit-
ziende blik aan te meten: "Ik heb altijd wel geweten dat er
wat  met  hem  aan  de  hand  was  en  dat' ie   ' t  niet zou redden".

Bij de beoordeling van de hoge percentages late eer-

ste vermoedens, het hoge percentage pupillen wier ouders eerst
in verband met het GLO een vermoeden kregen van een tekort bij

hun kind en, tenslotte, de veronderstelde onwil van ouders om

te erkennen dat hun kind - leerling van een debielen-school -

afwijkend is, dient vervolgens nog dit te worden opgemerkt.

Hoewel, naar wij met stelligheid mogen aannemen geen deskun-

dige zal ontkennen dat er een aanmerkelijk verschil is tussen
de begaafdheden die vereist worden om het GLO te volgen en die

welke, in het algemeen gesproken, nodig zijn om in het gezin,

in de buurt en met de vriendjes "mee te kunnen", wordt dit ver-

schil, naar wij menen, in feite nogal eens over het hoofd ge-
zien. Dat kan er toe leiden dat men er geen begrip voor heeft

dat de ouders een kind dat op het GLO niet mee kon en naar het

BLO moest, volstrekt normaal kunnen vinden. Hij is n.1. thuis
normaal. Ten tweede: hoewel evenmin het inzicht ontbreekt dat

tussen de verwachtingspatronen van de diverse sociale lagen

aanzienlijke verschillen bestaan en dat in dit opzicht ook

binnen een sociale laag aanmerkelijke verschillen aanwijsbaar

kunnen zijn, heeft men onzes inziens dikwijls te weinig oog
voor het feit dat die verschillen in veel gevallen de vermeen-

de onwil van de ouders, om de afwijking van hun kind te erken-
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nen zullen kunnen verklaren: er is n.1. geen onwil; het kind

functioneert thuis normaal, hij is - in hun ogen - normaal.

5.8.4.  Samenvatting en conclusie.

In 5.8.1. hebben wij nogmaals vastgesteld, dat leer-

zijn van het BLO voor zwakzinnigen weliswaar geInterpreteerd

kan worden als voldoen aan het sociologische criterium voor

zwakzinnigheid maar dat deze opvatting van het criterium niet

bevredigt en dat het wenselijk is na te gaan in hoeverre met
name leerlingen van debielen-scholen in milieu's buiten de

school zodanig functioneren, dat zij als sociaal efficiont

gekerakteriseerd kunnen worden, d.w.z. dat zij niet (volle-

dig) voldoen aan het sociologische criterium en derhalve naar

onze mening niet als zwakzinnigen beschouwd kunnen worden.
De SQ-frequenties (5.8.2.) gaven ons een eerste aan-

wijzing dat een vermoedelijk niet onaanzienlijk deel der de-
bielen sociaal efficiont functioneert. Onzes inziens staat

het materiaal, dat met de niet voor Nederland genormeerde
Vineland Social Maturity Scale is verkregen, geen verdergaan-

de conclusie toe.

De frequenties van de antwoorden op vragen, aan de

ouders gesteld (5.8.3.), met betrekking tot de leeftijd van

pupil toen de ouders voor het eerst het vermoeden kregen van

een tekort bij hun kind en met betrekking tot de oorzaak

waardoor zij dat vermoeden kregen, gaven een opmerkelijk
beeld, dat, indien het als valide aanvaard zou moeten wor-

den v5rgaande consequenties zou hebben.

Critiek is echter noodzakelijk. Zij leidde tot de

conclusie dat de cijfers stellig een vertekend beeld geven.

Het bleek echter mogelijk die critiek gedeeltelijk te ont-

zenuwen en argumenten aan te voeren die, hoewel ook zij weer
met een zekere reserve gehanteerd moeten worden, aan de ge-
presenteerde cijfers, naar onze mening, een relatief grote
validiteit doen toekomen.

Als wij van de in tabel 5.10. gepresenteerde cijfers
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de ruim 21% pupillen wier ouders door de kleuterschool het

bedoelde eerste vermoeden zouden hebben gekregen, buiten be-
schouwing laten, als wij vervolgens aannemen dat ook het daar

gegeven GLO-percentage nog veel te hoog is en dat terugbren-
gen tot 50, dan mogen wij onzes inziens zeggen dat wij de

cijfers zeer voorzichtig hanteren, de eerder gegeven critiek

op het materiaal zwaar laten wegen en aan onze tegen-argumen-

ten betrekkelijk weinig gewicht toekennen.

Niettemin, van 50% der leerlingen van het BLO voor

debielen zou dan verondersteld moeten worden dat zij sociaal

efficiont functioneren. Indien men aanneemt, dat daar de cate-

gorie IQ & 80 in haar geheel onder valt, zouden altijd nog on-
geveer 70 tot 80 leerlingen van debielen-scholen met IQ < 80,

in beide leeftijdscategorieon, niet voldoen aan het sociolo-

gische criterium voor zwakzinnigheid. Voor de gedefinieerde

zwakzinnigheid (zie de tabellen 5.2. en 5.4. in resp. 5.5.1.

en 5.5.2.) zou dat per leeftijdscategorie een verlaging geven

van globaal genomen 6%0. De debilitas zou in de beide leef-
tijdscategorieon rond de 1% liggen. De totaal-frequenties zou-

den in de beide leeftijdscategorieon dan royaal beneden de 2%

komen te liggen.

5.9. Samenvatting.

In dit hoofdstuk hebben wij de frequentie-bepaling van
zwakzinnigheid in de leeftijdscategorieon van 10 en 13 jaar

behandeld en van elke verrichting het resultaat weergegeven.

Kort samengevat is de frequentie-bepaling als volgt opgebouwd:

1. opsporing van de als zwakzinnig geregistreerden.

Opsporingsresultaat: de geregistreerde zwakzin-

nigheid;

2. individueel psychologisch onderzoek van de opge-

spoorden; als niet-zwakzinnig afgevoerd: pupil-

len met IQ 80 of hoger.

Onderzoeksresultaat: de gedefinieerde zwakzin-

nigheid;
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3. bijschatting GLO-debielen voor de leeftijds-
categorie van 13 jaar; daarvan afgevoerd de

geschatte 20% met IQ 80 of hoger.
Bijschattingsresultaat: GLO-debielen met een

vermoedelijk IQ < 80, die of waarvan er veel
(vermoedelijk) niet voldoen aan het sociolo-
gische criterium;

4. nadere analyse van gegevens die relevant zijn
voor een meer genuanceerde hantering van het
sociologische criterium.

Analyse-resultaat: gedefinieerde zwakzinnig-
heid lager dan sub 2 verkregen.

Tabel 5.11. geeft een samenvatting van de resulta-
ten der vier hierboven aangeduide stappen, met daaraan toe-

gevoegd de frequenties van zwakzinnigheid bij IQ < 80.

TABEL 5.11. De diverse frequenties naar leeftijd en ge-
slacht.

1       2       2a      3        4

Gereg. Gedef. Gedef. Result. Anal.
zwakz. zwakz. zwakz. bij- i.v.m.

IQ<80 IQ<70 schat- SOC.
ting crit.

10-jarige jongens 3.35 2.62 1.87              -
10-jarige meisjes 1.86 1.67 1.20              -
10 jarige jongens

en meisjes 2.61 2.15 1.54 -0.6XX

13-jarige jongens 3.25 2.54 1.81 +0.57x     -
13-jarige meisjes 2.42 2.25 1.59 +0.29      -
13-jarige jongens

en meisjes 2.82 2.38 1.69 +0.43 -0.7

x  Het +teken wil zeggen dat de vermelde frequenties een ver-
hoging betekenen, afgezien van de vraag van welke der eer-
der vermelde frequenties.

xx Het -teken wil zeggen dat de vermelde frequenties een ver-
laging betekenen, in dit geval van de gedefinieerde zwak-
zinnigheid. Wij hebben, gelet op de aard van de verrichte
schatting volstaan met &6n cijfer achter de komma.
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In hoofdstuk 4 hebben wij de begrippen geregistreer-

de en gedefinieerde zwakzinnigheid behandeld. Tabel 5.11.laat
zien dat deze twee aanzienlijk verschillen als men de frequen-

ties van kolom 1 vergelijkt met die van kolom 2 en dat nog

sterker als men de frequentie van de gedefinieerde zwakzinnig-

heid van de 13-jarige jongens en meisjes verminderd met het

resultaat van de analyse in kolom 4. Het verschil wordt dan

ruim 1%. De vraag stelt zich of deze samenleving - althans in

Amsterdam - de tendens heeft te veel individuen als zwakzinnig

aan te merken, 6f dat onze definitie te beperkend is, d.w.z.

dat zij bij toepassing in onderzoek te veel individuen als

niet-zwakzinnig buiten de zwakzinnige populatie plaatst. Wij

zijn geneigd het eerste te veronderstellen. Een meer positie-

ve uitspraak is, door de in par. 5.8. aangeduide onzekerheden

rond het sociologische criterium, nog niet mogelijk.
Het bijschattingsresultaat suggereert dat het eventu-

ele te veel dat als zwakzinnig geotiketteerd zou worden min-
stens ten dele gecompenseerd wordt door een te weinig.

De in par. 5.8. en vooral in 5.8.3. gepresenteerde ge-

gevens maken duidelijk dat een voortgezette studie en in het

bijzonder voortgezet onderzoek van de problematiek rond het

sociologische criterium noodzakelijk is.
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6.     DE FREQUENTIE-BEPALING VAN DE OUDEREN.

6.1. De opsporingsprocedure in grote lijn.

In deze paragraaf geven wij een overzicht van de he-

le opsporingsprocedure die bij de ouderen is gevolgd. Hoewel

in hoofdstuk 3 reeds bepaalde aspecten daarvan critisch zijn

behandeld en het nu volgende overzicht daardoor herhalingen
bevat, leek deze onvolkomenheid ons aanvaardbaar in het licht

van de wenselijkheid om een - naar wij hopen - helder totaal-
beeld te geven van de betrekkelijk gecompliceerde procedure.

Voor de opsporing van degenen die als evident - mees-
tal: diep - zwakzinnig bekend staan en van degenen die BLO

voor zwakzinnigen hebben gevolgd, zonder dat direct is te

bepalen of zij nu op zwakzinnig niveau functioneren, werden

de administraties van de volgende diensten en instellingen
benut:

l. JP, GH en OGZ, resp. de Afdelingen Jeugd-Psychi-
atrie en Geestelijke Hygione van de GG en GD en

de Afdeling Openbare Gezondheidszorg van de Ge-

meente. Daar werden voornamelijk dieper-zwakzin-

nigen opgespoord, al dan niet geinstitutionali-

seerd en indien geinstitutionaliseerd: al dan

niet in Amsterdam. Omtrent de geInstitutionali-

seerden buiten Amsterdam werd, evenals bij de
10- en 13-jarigen, aan de

2. inrichtingen en tehuizen waar zij ver-

bleven om informatie over hen gevraagd.

Aan deze en andere inrichtingen werd

los daarvan nog om gegevens over even-

tueel aanwezige amsterdamse pupillen
verzocht, die wij mogelijkerwijs niet

bij de opsporing in de amsterdamse ad-

ministraties hadden aangetroffen;
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3. AGO, de Stichting die de sociale werkplaatsen

voor zwakzinnigen exploiteert;

4. SPZ, het Bureau Sociaal Pedagogische Zorg(vroe-

ger: BLO-Nazorg) van de GG en GD. Daar werden,

voornamelijk door middel van dossier-studie, 3

categorieon van voormalige leerlingen van het

BLO voor zwakzinnigen opgespoord:

a. pupillen die in 1967 contact hadden gehad

met SPZ,

b. pupillen die in 1965 en/of 1966 contact had-

den gehad met SPZ,

c. pupillen die v66r 1965 contact hadden gehad

met deze dienst,

5. de Afdeling Onderwijs van de Gemeente Amsterdam,
waar de 16- en 19-jarige pupillen die per 1.1.

1968 nog BLO voor zwakzinnigen volgden stonden

geregistreerd.

Bij deze diensten en instellingen werden per pupil on-

der meer de volgende gegevens verzameld: naam, voornamen, ge-

slacht en geboortedatum.

Van nagenoeg alle pupillen die volgens de genoemde

diensten in Amsterdam zouden verblijven, werden formulieren

met hun personalia naar het Bevolkingsregister (BR) gezonden
ter verificatie en aanvulling. Deze "zeef" in de procedure

diende om vast te stellen of de pupillen (met uitzondering

van de buiten Amsterdam geinstitutionaliseerden) per 1.1.1968

nog in leven waren en nog in Amsterdam woonden (en op welk

adres dan). Ook gaf het BR de burgerlijke staat van de pupil-

len en vermeldde het of zij zelfstandig woonden of niet. Over-
ledenen en uit Amsterdam vertrokkenen vielen buiten de onder-

zoeksgroep.

Nadat de gegevens van BR binnen waren, werden lijsten

van de pupillen samengesteld, bevattende hun naam, voornamen,
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geslacht en geboortedatum. Door of met behulp van ambtenaren
van

1. het GAB, Gewestelijk Arbeidsbureau, Afdeling
Bijzondere Arbeidsbemiddeling,

2. de GSD, de Gemeentelijke Sociale Dienst en
3. de Politie

werd per pupil aangegeven of er in de jaren 1965, 1966 en
1967 contact met deze diensten was geweest. Zoals eerder ge-
zegd, konden wij van GAB en GSD opgave krijgen van het laat-
ste jaar waarin contact had plaats gevonden. Door de politie
werd alleen vermeld 6f er in die 3 jaren contact was geweest,
echter zonder opgave van het jaar.

Tenslotte vond nog een aanvullende opsporing plaats.
Zowel bij SPZ als bij het GAB is nagegaan of er pupillen als
zwakzinnig staan geregistreerd, die, bijvoorbeeld omdat zij
geen BLO voor zwakzinnigen hebben gevolgd, niet in de hier-
boven geschetste opsporingsprocedure werden gevonden. Deze
aanvullende opsporing werd gedaan bij wijze van proef. De
gegevens van de pupillen zijn niet gecheckt bij BR. In de
rapportage van de resultaten wordt daarmee rekening gehouden.

De opsporing is, onder leiding van J.M. O'Breen, gro-
tendeels door werkstudenten verricht. Zij bleek, zoals in par.
4.5. als werd opgemerkt, veel gecompliceerder te zijn en aan-

zienlijk meer tijd te vergen dan aanvankelijk was voorzien.
De opsporing begon eind 1967 en werd eerst ruim een jaar la-
ter voltooid. Zij vereiste de medewerking van talrijke dien-
sten en instellingen - een medewerking die, hoewel zij van
menige functionaris veel tijd moet hebben gevergd, steeds met
bereidwilligheid verleend werd.

Blijkens het voorgaande kunnen, als wij afzien van de
aanvullende opsoring, in de procedure 3 stappen worden onder-
scheiden:
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1. de opsporing bij JP, GH en OGZ

bij de inrichtingen en tehuizen

bij de Stichting AGO

bij SPZ en
bij de Afdeling Onderwijs

2. de verificatie bij BR

3. de verzameling van gegevens

bij het GAB

bij de GSD

bij de politie.

Over de tweede stap, de verificatie bij BR, kunnen

wij na hetgeen daarover reeds gezegd werd, kort zijn. Zij

heeft in het geheel van de procedure vooral een administra-
tieve functie.

Voor een goed inzicht in de opsporingsprocedure dient

in het oog te worden gehouden, dat in die procedure het (ad-

ministratieve)onderzoek is ingebouwd dat dient om na te gaan

of de in eerste instantie opgespoorden voldoen aan het soci-

ologische criterium en aan het leeftijdscriterium. M.a.w.het

opsporingsresultaat is niet zonder meer de geregistreerde

zwakzinnigheid zoals gedefinieerd in per. 4.1.:

de aantallen individuen die in de administraties

van al dan niet speciaal voor de zwakzinnigenzorg

bestemde diensten en instellingen, geregistreerd

staan als zwakzinnig.

Het opsporingsresultaat is ten dele een, laten wij

zeggen: bewerkte geregistreerde zwakzinnigheid, te defini-
eren als:

de aantallen individuen, wier geregistreerd staan
in de administraties van al dan niet speciaal voor

de zwakzinnigenzorg bestemde diensten en instellin-

gen, onder bepaalde condities beschouwd kan worden

als een indicatie voor zwakzinnigheid, resp. als
een indicatie voor het voldoen aan don of meer cri-

teria voor zwakzinnigheid.
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Twee voorbeelden ter verduidelijking. Bij GH wordt

een pupil opgespoord die bij de AGO werkt en in een tehuis

is opgenomen op de indicatie imbecillitas. Deze pupil geeft

geen problemen. Hij behoort zonder meer tot de geregistreer-

de zwakzinnigheid. Het tweede voorbeeld: een pupil wordt op-

gespoord bij SPZ; hij blijkt BLO voor debielen gevolgd te

hebben. Zijn laatste contact met de dienst dateert van v66r
1965. Anders gezegd: hij voldoet aan het leeftij dscriterium;

hij is derhalve van zwakzinnigheid te verdenken. Er is ech-
ter bij SPZ geen aanwijzing te vinden dat hij nu op zwakzin-

nig niveau functioneert, dat hij nu voldoet aan het sociolo-

gische criterium voor zwakzinnigheid. Vervolgens wordt bij

GAB, GSD en politie nagegaan of hij daar, wegens een contact

dat in de periode 1965-1967 moet hebben plaats gevonden, ge-

registreerd staat. Die contacten zouden dan indicaties voor

op-zwakzinnig-niveau-functioneren kunnen zijn en beschouwd

kunnen worden als aanwijzingen dat pupil niet alleen aan het

leeftijdscriterium maar ook aan het sociologische criterium
voldoet. De zeer zwakke verdenking die de opsporing bij SPZ

opleverde wordt, als er inderdaad in de bedoelde periode een

contact met GAB, GSD en (of) politie is geweest, versterkt:

pupil komt in principe in aanmerking voor individueel onder-
zoek.

Deze pupil valt onder het tweede type geregistreerde

zwakzinnigheid dat wij hierboven definieerden. Geregistreerd

staan bij de politie i.v.m. een proces-verbaal wegens mis-

drijf kan, onder de conditie dat het betreffende individu

a) BLO voor zwakzinnigen heeft gevolgd en b) geverbaliseerd

is in de periode 1965-1967, beschouwd worden als een indica-

tie voor zwakzinnigheid. Soortgelijke omschrijvingen van con-

dities zijn mogelijk voor het GAB en de GSD.

Wij moeten er op wijzen dat deze procedure is opgezet

op grond van onderzoekstactische overwegingen. Een, minstens

voor wat betreft de opsporing, simpeler procedure was geweest
om lijsten te maken van al degenen die als zwakzinnig geregi-

streerd staan en hen vervolgens alle voor individueel onder-

zoek te benaderen - zoals bij de 10- en 13-jarigen is gedaan.
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Afgezien van allerlei andere bezwaren heeft vooral 66n dat

verhinderd: reeds het kleine vooronderzoek dat in november

1964 plaats vond (zie par. 2.2.), maakte duidelijk dat de

onderzoekers dan een groot aantal voormalige leerlingen van
het BLO voor zwakzinnigen zouden benaderen, die niet (meer)

op zwakzinnig niveau functioneren, die niet aan hun BLO-ver-
leden herinnerd wensen te worden en zeker niet in het kader

van een Onderzoek Geestelijk Gehandicapten - pupillen derhal-

ve die, in de eerste plaats, niet voor onderzoek in aanmer-

king komen en die daarvan bovendien nadelige gevolgen zouden

kunnen ondervinden (zie ook de argumentatie m.b.t. de gehuw-

den in par. 4.5.). De in deze paragraaf geschetste opsporings-

procedure is bedoeld om deze moeilijkheid te omzeilen. Aange-

nomen is dat degenen die in de periode 1965-1967 geen contac-

ten hebben gehad met het begeleidend apparaat niet meer op

zwakzinnig niveau functioneren en derhalve niet voor onder-

zoek in aanmerking komen.

De hierboven gegeven twee voorbeelden van pupillen

vestigen de aandacht op het belangrijke onderscheid tussen:

1. pupillen die door de dienst of instelling waar

zij geregistreerd staan, door de rubriek waar-

in zij zijn ondergebracht of door de diagnose

die voor hen genoteerd is, zonder meer als vrij-

wel zeker zwakzinnig kunnen worden beschouwd.

JP, GH, OGZ, inrichtingen en tehuizen waren de

belangrijkste opsporingsbronnen voor deze pupil-

len. Maar ook de Afdeling Onderwijs (16- en 19-

jarige leerlingen van het BLO voor zwakzinnigen)

en SPZ leverden pupillen op die in deze catego-

rie van evident - meestal: diep - zwakzinnigen

thuis hoorden;

2. pupillen bij wie de zwakzinnigheid niet uit de

wijze van geregistreerd staan terstond met gro-
te zekerheid is af te leiden. SPZ en de Afdeling

Onderwijs (16- en 19-jarige leerlingen van het
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BLO voor zwakzinnigen) waren de belangrijkste

opsporingsbronnen, maar ook bij de andere, sub

1 genoemde instanties konden zij worden aange-
troffen.

Vooral voor de tweede categorie is de dossier-studie
bij SPZ en de aanvullende data-verzameling via GAB, GSD en

politie bedoeld. Omdat echter ook over het zwakzinnig-zijn

van de eerste categorie niet altijd en zonder meer voldoen-

de zekerheid bestond, is ook voor hen zoveel mogelijk de ge-

hele opsporingsprocedure gevolgd.

Tot zover de globale schets van de opsporingsprocedu-

re. Wij menen er goed aan te doen nuanceringen van onderge-
schikte aard, die niet essentieel aan de procedure hebben

afgedaan of toegevoegd, onbesproken te laten, teneinde het
totaalbeeld niet te vertroebelen.

6.2.   Pupillen buiten Amsterdam.

De opsporing van de buiten Amsterdam geInstitutionali-

seerde amsterdamse pupillen, die geschiedde via JP, GH, OGZ

en de inrichtingen, was qua procedure vrijwel identiek aan

die bij de 10- en 13-jarigen. Een beschrijving kan daarom
achterwege blijven (zie 5.1.3. en 5.4.3.).

Twee mogelijke opsporingsbronnen zijn niet benut, n.1.

de Voogdijinstellingen en de Psychiatrische Inrichtingen. Bij

de opsporing van de 10- en 13-jarigen zijn de Voogdijinstel-

lingen wel ingeschakeld. Dat onderdeel van de procedure bleek,

ondanks de bereidwillig verleende medewerking, buitengewoon
omslachtig, terwijl het netto resultaat practisch nihil was.

Om die redenen zijn deze instellingen bij de opsporing van

de ouderen - de 16- en 19-jarigen in dit geval - niet inge-
schakeld.

Dat niet is opgespoord via de Psychiatrische Inrich-

tingen valt, achteraf bezien, te betreuren. Het is bekend dat

een niet onaanzienlijk aantal als zwakzinnig gediagnostiseer-
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den - men schat 5 a 6000 pupillen - in de bedoelde inrich-

tingen verpleegd worden. Daar zullen, moeten wij aannemen,

ook amsterdamse pupillen uit de door ons gekozen leeftijds-

categorieon bij zijn. Vooral misschien 50-, 40- en 34-jari-

gen. Jongere pupillen zijn vermoedelijk systematischer in

zwakzinnigeninrichtingen geplaatst.

Door het IVA zijn 162 pupillen opgespoord bij JP, GH

en OGZ. De i.v.m. deze pupillen aangeschreven inrichtingen

meldden er zelf 39 aan, terwijl de 104 tehuizen en inrich-

tingen die in tweede instantie werden aangeschreven nog eens
13 pupillen inbrachten. In totaal derhalve 214 pupillen (ta-

bel 1 van Bijlage 3).

Over 41 van de 214 pupillen, d.w.z. over 19%, werd

door de inrichtingen geen of onvoldoende informatie ver-

schaft. Dat leidt onvermijdelijk tot twijfels aan de kwali-

teit van de procedure (tabel 2 van Bijlage 3).

Met vrij grote zekerheid kan worden gezegd, dat bij

die 41 pupillen 3 dubbel-gehandicapten waren, over wie de

instituten geen gegevens wilden verstrekken omdat men ze

daar niet als zwakzinnig wenste te beschouwen. Bij die 41

pupillen zullen nog wel meer amsterdamse zwakzinnigen zijn
geweest. Anderzijds moge men bedenken dat bij dergelijke ge-

vallen ook de volgende redenering juist kan zijn: over 41

pupillen zijn geen of niet voldoende gegevens verstrekt; dus
zal een aantal "er" wel niet meer zijn. Er kunnen er overle-

den zijn - niet onwaarschijnlijk. Er kunnen er bij zijn die

niet meer tot de amsterdamse populatie behoren - evenmin on-

waarschijnlijk. En tenslotte kan het zijn dat een aantal uit

de inrichtingen is ontslagen, na terugkeer in de stad niet

meer op zwakzinnig niveau functioneert en om die reden niet

in het onderzoek terecht is gekomen - zeer goed mogelijk.
Anders gezegd: de non-respons van de inrichtingen zal voor

een gedeelte wellicht gelijk zijn aan de propositie "dit zijn

geen amsterdamse zwakzinnigen  (meer) ".  Het  is te betreuren

dat wij de omvang van deze categorie niet kunnen schatten.
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Van de 214-41=173 pupillen voldeden er 151 aan de

criteria voor amsterdams, 16 niet, terwijl in 4 gevallen

onbekend moest worden genoteerd; 2 van de 173 pupillen
bleken v66r 1.1.1968 te zijn overleden.

Van de 151 amsterdamse pupillen bleken er 19 per

1.1.1968 niet meer in de inrichting te verblijven. Daar-
van waren er 11 reeds enige jaren geleden ontslagen, ter-

wijl 8 na 1.1.1968 waren opgenomen. Omdat deze 8 ook bij

de opsporing binnen de stad Amsterdam zijn aangetroffen,

is het wel zeker dat zij op de steekdatum inderdaad in

de stad verbleven (tabel 3 van Bijlage 3).

Dat de 11 ontslagenen niet bij de opsporing in de

stad werden aangetroffen, hoeft niet op onvolkomenheden
in de procedure te wijzen. De 7 debielen en de 3 misschien

of vermoedelijk niet-zwakzinnigen hadden allen een goede

prognose, althans voorzover men dat op grond van de door

de inrichtingen verschafte gegevens kan zeggen. Er is, me-

nen wij, een redelijke kans dat zij per 1.1.1968 niet meer

op zwakzinnig niveau functioneerden, dit afgezien van de

vraag of zij, evenals de ene imbecil in deze categorie,
nog tot de amsterdamse populatie behoorden.

Om de genoemde redenen is het niet geoorloofd de

11 ontslagenen bij de per 1.1.1968 in Amsterdam verblij-

vende pupillen te tellen. Voor de 8 na die datum geInsti-

tutionaliseerden dient dat uiteraard wel te geschieden.

Resteren 151-19=132 amsterdamse pupillen, die per
1.1.1968 in inrichtingen buiten Amsterdam verbleven. Ge-

gevens over deze pupillen vindt men in de tabellen 5 en 6

van Bijlage 3. Omdat deze gegevens eerst volledig op hun

betekenis beoordeeld kunnen worden als zij gecombineerd

zijn met die van andere categorieon, laten wij ze hier
verder onbesproken.

De bespreking van de procedure heeft onzes inziens

echter duidelijk gemaakt, dat de frequenties met veel te-
rughoudendheid gehanteerd dienen te worden.   Het  zijn   "mini-
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mum-frequenties". Een vollediger beantwoording, door de in-

richtingen, van ons verzoek om informatie zou, zo moet men

aannemen, tot enigszins grotere aantallen en in ieder geval

tot minder onzekerheid hebben geleid. Ook een opsporing via

de psychiatrische inrichtingen zou, alweer: zo moet men aan-

nemen, tot grotere aantallen hebben geleid.
In het algemeen gesproken werkt een procedure waar-

bij men, vanuit een stad of gebied aan inrichtingen die over

het hele land verspreid zijn, schriftelijk om gegevens vraagt,

onbevredigend. Men zal dan minstens onzeker moeten zijn over

de volledigheid van de te verkrijgen informatie. Een persoon-

lijk bezoek aan de inrichtingen, met een door de onderzoeker
zelf te verrichten materiaal-verzameling, lijkt de enig wa-

terdichte procedure. Overigens moet ook dan bedacht worden,

dat veel afhangt van het registratie-niveau in de betreffen-

de inrichtingen.

Deze conclusie doet - wij vermelden dat met de meeste

nadruk - niets af aan onze erkentelijkheid jegens de inrich-

tingsstaven die de moeite namen de door ons ingezonden formu-
lieren in te vullen.

6.3.   Pupillen in Amsterdam.

6.3.1. Opgespoord via JP, GH en AGO.

Via JP, GH en AGO werden opgespoord: 6 pupillen die

permanent, in het ouderlijk gezin, thuis zitten; 46 pupillen

die in amsterdamse tehuizen zijn opgenomen en 79 pupillen die
op AGO-werkplaatsen zijn te werk gesteld. Het betreft hier

echter geen uitsluitende categorieon, omdat bij de 79 AGO-

pupillen ook 26 van de 46 in tehuizen geplaatsten zijn. Het

gaat in totaal om 105 pupillen (tabel 7 van Bijlage 3).

De opsporing gaf slechts don moeilijkheid: te bepalen

of degenen die in amsterdamse tehuizen verblijven volgens on-

ze definitie amsterdams kunnen worden genoemd. Door dossier-

studie is dat vastgesteld. Niet altijd kon deze vraag met vol-
strekte zekerheid worden beantwoord. Het is daarom niet geheel
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uitgesloten dat bij de 46 in tehuizen geplaatsten enkele

niet-amsterdamse pupillen zijn.

Een enkel commentaar. De 105 pupillen waarover het

hier gaat zijn alle, op 6dn na misschien, zwakzinnig. Ge-

registreerd staan bij JP, GH of AGO kan in het algemeen be-

schouwd worden als een zware indicatie voor zwakzinnigheid.

Van de 6 thuiszitters bij de ouders zijn er 5 idioot en 1

imbecil. Bij de 46 in tehuizen geplaatsten is er ddn die

misschien/vermoedelijk niet zwakzinnig is; van 3 wordt ver-

meld dat zij op debiel niveau functioneren. De overige 42

zijn te beschouwen als dieper tot zeer diep zwakzinnig.

De tabellen 8 en 9 van Biflage 3 geven enige infor-

matie over de AGO-pupillen. Bij 26 van de 79 gevallen ont-

breekt informatie over het genoten onderwijs. Zoals eerder

al is opgemerkt, was dit gegeven voor de 40- en 50-jarigen

in het geheel niet systematisch te verkrijgen. Niettemin

ontbreekt het ook voor 10 van de 63 pupillen uit de overige
leeftijdscategorieon, wat altijd nog plm. 16% is.

Van de 79 AGO-pupillen hebben er 15, d.w.z. bijna

20% (of ook: 15 van de 53 gevallen van wie het onderwijs be-

kend is, d.w.z. bijna 30%) BLO voor debielen gevolgd. Als

men er van uitgaat, dat alleen die zwakzinnigen licht-zwak-

zinniq kunnen worden genoemd die zich voor wat betreft hun

werksituatie buiten de GSW-sfeer weten te handhaven, dan is

het duidelijk dat het gegeven "pupil heeft BLO voor debielen

gevolgd" op zichzelf een onvoldoende indicatie is voor de

diagnose licht-zwakzinnig. Toegegeven, dat is geen opzien-

barende conclusie. Het leek ons echter goed hier even op te

wijzen. Nog te vaak wordt de sociale werkplaats zonder meer

geassocieerd met imbecillitas, BLO voor imbecillen etc.
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6.3.2. Pupillen opqespoord bij de Afdeling Onderwijs (en

gedeeltelijk bij SPZ).

Er werden 94 pupillen opgespoord bij de Afdeling On-

derwijs, die per 1.1.1968 als nog schoolgaand stonden gere-

gistreerd. Voorts werden met behulp van de Afdeling Onder-

wijs en SPZ nog eens 8 pupillen opgespoord, die weliswaar

de school reeds verlaten hadden, maar van wie nog geen con-

tact met SPZ geregistreerd stond. Omdat het niet ondenkbaar

is, dat van degenen die per 1.1.1968 administratief nog op

school waren, een wellicht niet onaanzienlijk deel inmiddels

de school in feite reeds verlaten had of op het punt stond

dat te doen, hebben wij deze 94+8 pupillen samen genomen on-

der het hoofd "Pupillen die per 1.1.1968 nog op school waren

of de school nog maar net verlaten hadden".

In tabel 6.1. vindt men een overzicht naar leeftijd

en school-type. Pupillen kunnen van school in het jaar dat
zij 15 worden, een jaar dat voor "onze" 16-jarigen per 31.12.
1967 werd afgesloten. De meeste debielen verlaten dan ook

X
inderdaad de school . Sommige blijven langer, een feit dat

in deze tabel geIllustreerd wordt door de 3 19-jarigen die

TABEL 6.1. Pupillen die per 1.1.1968 nog op school waren
of de school nog maar net verlaten hadden, naar
leeftijd en schooltype (zie ook tabel 10 van
Bijlage 3).

19 jaar 16 jaar Totaal

School voor imbecillen 17 27 44
School voor debielen         3 55 58

Totaal 20 82 102

x  De "goede" debielen verlaten dikwijls al eerder de BLO-
school en gaan naar ITO, INOM e.d. (voorzover dergelijke
scholen aanwezig zijn resp. plaatsingsmogelijkheden voor
debielen hebben of bieden).
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per 1.1.1968 nog als leerling van een school voor debielen

stonden geregistreerd. Imbecillen kunnen tot hun 19e of zelfs

20e op school blijven - de eerste mogelijkheid wordt eveneens

door de tabel geillustreerd.

6.3.3. Een restgroep.

Voordat wij overgaan tot de behandeling van de via

SPZ opgespoorden een enkel woord over wat wij willen noemen

de "restgroep". Het betreft hier 6 pupillen, die buiten de
in p a r.6.1. genoemde opsporingsbronnen  om "bij toeval"   ge-

vonden zijn. Het blijkt na verscheidene jaren van intensief

contact met het begeleidend apparaat - een contact dat voor-

af is gegaan door een breed opgezette introductie - toch nog
mogelijk dat men tot dan toe onbekende functionarissen ont-

moet en kamers betreedt, waar geheel nieuwe gegevens zijn.

Deze restgroep is klein en uit oogpunt van weten-

schappelijke elegantie had zij in dit rapport dan ook zonder

moeite bij een andere opsporingscategorie kunnen worden onder-

gebracht. Wij hebben haar niettemin afzonderlijk willen ver-

melden, omdat zij enerzijds de complexiteit van het apparaat

waarin de opsporing is verricht, illustreert en anderzijds

het proef-karakter van dit onderzoek onderstreept. Wat dit

laatste betreft: men kan de vraag stellen of een zwakzinnigen-
onderzoek van dit type zelfs maar denkbaar is zonder dergelij-

ke toevalsproducten aan zijn periferie (zie tabel 11 van Bij-

lage 3).

6.3.4. Pupillen opgespoord via SPZ.

6.3.4.1. Pupillen die contact hadden in 1967 en in 1965 of
1966.

Zodra het duidelijk werd dat, zoals in par. 4.5.

werd vermeld, de opsporing aanzienlijk veel meer candidaten

voor het individuele onderzoek zou opleveren, dan in de toen

nog resterende veldwerk-periode onderzocht zouden kunnen wor-

den, heeft het team besloten de opsporingsprocedure te wijzi-
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gen. En wel zodanig, dat pupillen met de meest recente con-

tacten met het begeleidend apparaat het eerst zouden worden
opgespoord. Dat heeft ertoe geleid, dat de categorie van pu-

pillen die in de drie jaar voorafgaande aan de steekdatum

contact hadden gehad met SPZ, werd opgesplitst in twee cate-
gorie&n: zij die contact hadden gehad in 1967 en zij die con-

tact hadden gehad in 1965 en/of 1966. Terwijl het aanvanke-

lijk de bedoeling was geweest alle pupillen langs zuiver ad-

ministratieve weg op te sporen, d.w.z. door uitsluitend ge-

bruik te maken van kaartenbakken en dossiers, werd nu beslo-
ten de pupillen die in 1967 contact hadden gehad met SPZ rond

de jaarwisseling 1967-1968 op te sporen door middel van inter-
views met de SPZ-ambtenaren. Deze hebben n.1. ieder voor ei-
gen gebruik een kaartenbak waarin 2,-pillen staan geregistreerd

met wie zij in het afgelopen jaar een contact hebben gehad.On-

ze overweging was dat de ambtenaren ons over pupillen met wie
Zij betrekkelijk recent in contact waren geweest snel en ade-

quaat konden informeren. Dank zij de bereidwillig verleende

medewerking bleek het mogelijk deze interviews, die veel tijd

van de dikwijls toch al overbezette ambtenaren vergden, af te
nemen.

De SPZ-contacten 1965/1966 zijn langs zuiver administra-
tieve weg opgespo. -1 De opsporingsresultaten vindt men in ta-
bel 12 van Bijlage 3.

Het verschil in opsporingsprocedure tussen de SPZ-con-

tacten 1967 en de overige SPZ-contacten kan ertoe geleid heb-

ben dat de pupillen van de eerste categorie meer kans hadden

in de onderzoeksgroep te komen dan de pupillen van de andere

categorieon, resp. meer kans hadden met adequate informatie

in de onderzoeksgroep te komen. Dit in het licht van de plau-

sibele veronderstelling, dat wat in de dossiers geregistreerd

wordt, altijd minder is en onvermijdelijk minder is, dan wat

de  registrerende ambtenaren van de pupillen weten. Tabel 12

bevat onzes inziens echter geen aanwijzingen dat het verschil
in opsporingsprocedure tot verschillen in het resultaat heeft

geleid, die eenduidig aan het eerstgenoemde verschil zouden

kunnen worden toegschreven.
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6.3.4.2.  Pupillen die contact hadden v66r 1965 (en niet in

1965, 1966 of 1967).

Oud-leerlingen van het BLO voor zwakzinnigen, die

in de jaren 1965-1967 geen contact hebben gehad met SPZ, kun-
nen desondanks toch voldoen aan het in de definitie van zwak-
zinnigheid opgenomen sociologische criterium, n.1. doordat

zij in die periode contact hebben gehad met het GAB, met de

GSD of met de politie. Derhalve zijn alle SPZ-contacten van

v66r 1965 door ons in de administratie van SPZ opgespoord.

Het was de bedoeling dat vervolgens voor alle opgespoorden

zou worden nagegaan of zij in de jaren 1965-1967 contacten

hebben gehad met GAB, GSD of politie.
In totaal werden echter 1014 SPZ-contacten v66r 1965

aangetroffen. Deze categorie was te omvangrijk om haar in haar

geheel te verifidren op contacten met GAB, GSD en politie. Er

is volstaan met een steekproef, die zo groot was als de be-

schikbare tijd en middelen toestonden, een steekproef n.1. van

2/3. Na verificatie bij BR bleven 422 pupillen over (zie tabel
13 van Bijlage 3).

6.4. Het opsporingsresultaat v66r de verificatie bij GAB,
GSD en Politie.

Tabel 14 van Bijlage 2 geeft het resultaat van de

hierboven beschreven opsporing, v66rdat dus de contacten met

GAB, GSD en politie waren nagegaan.

Het is duidelijk, dat SPZ de voornaamste opsporings-

bron is; 712 van de 1057 opgespoorden, ofwel 67%, is daar op-

gespoord.

Het numerieke overwicht van de mannen op de vrouwen

is consistent, met &6n opvallende uitzondering: de 162 pupil-

len met een SPZ-contact in 1967 zijn precies gelijk over de

geslachten verdeeld.

Zoals voor de hand ligt, is het aantal pupillen per

leeftijdscategorie groter, naarmate men met jongere leeftijds-
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categorieon te maken heeft.

Het totale beeld dat deze tabel biedt geeft, door

het ontbreken van al te vreemde uitschieters, een zeker ver-

trouwen in de gevolgde procedure.

6.5. De frequentie-bepaling.

6.5.1. Inleiding.

Onderstaand schema laat zien, hoe voor elke opspo-

ringscategorie is bepaald of de pupillen kunnen worden be-

schouwd als zwakzinnig of van zwakzinnigheid "verdacht". Het

schema, ten dele te beschouwen als een samenvatting van par.

6.1., laat zien, dat de contacten met GAB, GSD en politie in

OPSPORINGSCATEGORIE BEPALING ZWAKZINNIGHEID
\

1. Geinstitutionaliseerden
buiten Amsterdam

2. Pupillen opgespoord via Geregistreerd staan zoals
JP, GH en AGO: hiernaast aangeduid, is een

zeer sterke indicatie voor2.1. "thuiszitters"bij
ouders >zwakzinnigheid. Voor het

2.2. geplaatsten in grootste deel van deze pupil-
len is additionele informatiea'damse tehuizen
te verkrijgen (dossiers)2.3. AGO-pupillen

i
3. Afdeling Onderwijs De onder BLO-voor-zwakzinnigen

geregistreerden behoren zonder
meer tot de geregistreerde
zwakzinnigheid

4. Restgroep Leeftijdscriterium: o.g.v. in-
formatie van Afdeling Onder-
wijs. Sociologisch criterium:
o.g.v. informatie van GAB,GSD
en politie

5. SPZ 1967 Of de pupillen voldoen aan het
SPZ 1965/1966 leeftijdscriterium is bij SPZ
SPZ v66r 1965 nagegaan. De SPZ-contacten  n

de contacten met GAB, GSD en
politie tezamen bepalen of te-
vens is voldaan aan het socio-
logische criterium (zie ook
sub 6.1.)
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de frequentie-bepaling alleen functioneel zijn voor de cate-

gorieon 4 en 5 (hoewel zij ook voor de categorieon 2 en 3

zijn nagegaant). Voor de beantwoording van de vraag of de
buiten Amsterdam geInstitutionaliseerden inderdaad als zwak-

zinnig kunnen worden beschouwd, is gebruik gemaakt van de

inrichtingsgegevens (zie par. 6.2.). De aantallen pupillen

van de opsporingscategorieon 2 en 3 zijn, mede op grond van

de dossier-gegevens, bij de geregistreerde zwakzinnigheid
geteld.

6.5.2.   De SPZ-contacten.

De problemen die zich voordoen bij de beantwoording

van de vraag, of en hoeveel van de pupillen die via SPZ zijn

opgespoord en van wie vervolgens is nagegaan of zij in de ja-

ren 1965-1967 contacten hebben gehad met GAB, GSD en/of poli-

tie, gerekend moeten worden tot de geregistreerde zwakzinnig-
heid, zijn de volgende:

1. zoals in hoofdstuk 3 reeds werd besproken is

"contact gehad hebben met SPZ" op zichzelf

een gegeven dat niet zonder meer zwakzinnig-
heid indiceert. Alle SPZ-contacten zijn ge-

analyseerd. Als het een zuiver routinematig

contact was, resp. een contact dat van SPZ

is uitgegaan en waarbij geen problemen en

geen begeleidingsbehoefte zijn gebleken, is
het niet als contact geteld;

2. van politie-contacten is niet bekend in welk

jaar zij plaats vonden. Voor de frequentie-

bepaling is er van uit gegaan dat de contac-

ten in principe evenredig over de jaren 1965,
1966 en 1967 gespreid waren;

3. van de pupillen met SPZ-contacten v66r 1965

(en dus niet in de jaren 1965-1967) is voor

de verificatie bij GAB, GSD en politie een
steekproef van 2/3 genomen. De omvang van de-
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ze steekproef is zodanig, dat de voor deze

categorie gevonden aantallen met 3/2 vermenig-

vuldigd mogen worden om een redelijke schat-

ting van de aantallen in de gehele categorie

te krijgen.

In de tabellen 15, 16 en 17 van Bijlage 3 vindt men

de aantallen pupillen met de diverse contacten, voor de 3 ca-
tegorieon: SPZ-contacten 1967, 1965 en/of 1966 alsmede vodr

1965. Ter bevordering van de duidelijkheid zijn de tabellen

zoveel mogelijk op dezelfde wijze opgebouwd.

De tabellen, die beschouwd moeten worden als weer-

gaven van tussenstappen in de frequentie-bepaling, geven aan-

leiding tot slechts don commentaar. In tabel 15 zijn de pu-

pillen die een SPZ-contact '67 hadden dat niet beschouwd kan

worden als een indicatie voor zwakzinnigheid, geteld in de

categorie "Geen contacten". Omdat zij echter wel zwakzinnig-
heid-indicerende contacten met SPZ in 1965 en/of 1966 gehad

kunnen hebben - hetgeen ons niet bekend is -, kan hier infor-

matie verloren zijn gegaan.

De gegevens van de tabellen 15, 16 en 17 van Bijla-

ge 3 zijn, conform het hierboven sub 2 en 3 gestelde, samen-
gebracht in tabel 18. Deze aantallen zijn met die van de ove-

rige opsporingscacegorieon op hun beurt samengebracht in ta-

bel 19.

6.5.3.   De aanvullende opsporing.

Naast de hierboven behandelde opsporing heeft nog

een aanvullende opsporing plaats gehad. Deze had tot doel na

te gaan of de door ons gevolgde opsporingsprocedure de juis-

te is. Het kan n.1. zijn, dat men nog langs andere wegen dan

wij gevolgd hebben, niet onbelangrijke aantallen individuen

vindt, die als zwakzinnig geregistreerd staan of van wie men

in dossiers gegevens aantreft die als een adequate vervanging
van de uitspraak "deze pupil is zwakzinnig" kunnen worden be-
schouwd.
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Het zal zonder meer duidelijk zijn, dat een derge-

lijke aanvullende opsporing zeer uitgebreid kan worden, bij-

voorbeeld, door er het algemeen maatschappelijk werk en de
gevangenissen bij te betrekken. Daartoe ontbraken ons in het

amsterdamse proefonderzoek echter de mogelijkheden. Wij heb-

ben ons moeten beperken tot twee, betrekkelijk voor de hand

liggende mogelijkheden:

1. de z.g. "GO's" bij SPZ. Het zijn pupillen die
bij SPZ in zorg komen zonder dat zij BLO voor

zwakzinnigen hebben gevolgd (GO=Gewoon Onder-

Wijs);

2. pupillen die bij het GAB als zwakzinnig gere-
gistreerd staan.

Wij moeten nog opmerken, dat deze aanvullende opspo-

ring duidelijk als een exploratieve zijlijn van het project

moet worden gezien. De daarbij gevonden pupillen zijn niet
via BR gecheckt; evenmin is nagegaan of zij contacten hebben

gehad met GSD of politie.

In de centrale kaartenbak van SPZ werden 168 GO's

aangetroffen uit onze jaargangen. Op een a-selecte steekproef

van 25% daaruit heeft een uitvoerige dossier-studie plaats ge-
vonden (tabel 20 van Bijlage 3).

Als zwakzinnig geregistreerd staan zij, van wie ver-

meld  wordt   " ( zwaar) debiel" - "intellectueel ver onder  de  maat"
- "debiele psychopaat" - "grensgeval debiel-zwakbegaafd".

Van deze 42 pupillen stonden er 29, d.w.z. bijna 70%,

als zwakzinnig geregistreerd. Van die 29 hebben 13 GLO gevolgd,

4 geen onderwijs, terwijl van 12 het genoten onderwijs onbe-

kens is (tabel 21 van Bijlage 3).

Van de 29 als zwakzinnig geregistreerden hebben er 5

in de jaren 1965-1967 contact gehad met SPZ, waarvan 1 in 1967.

Opmerkelijk is dat alle 5 GLO hebben gevolgd en dus pupillen

zijn die aan een belangrijk criterium van de definitie niet
voldoen.

Als wij nu gemakshalve afzien van het feit, dat deze
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pupillen niet gecheckt zijn bij BR, zodat wij niet weten
hoeveel van hen wellicht uit Amsterdam vertrokken of over-

leden zijn, dan moet geconcludeerd worden, dat het materi-

aal aanwijzingen bevat dat betrekkelijk veel GO's als zwak-

zinnig geregistreerd staan, maar ook, dat betrekkelijk wei-

nige daarvan voldoen aan de door ons gestelde criteria voor

zwakzinnigheid.

Bij het GAB vonden wij 139 pupillen met de diagno-

se debilitas, die wij niet via andere onderdelen van de pro-

cedure gevonden hadden. Een moeilijkheid daarbij is echter,

dat vermoedelijk nogal wat oud-leerlingen van ander BLO, zo-
als LOM-onderwijs, eveneens de diagnose debilitas krijgen.

Wij vonden slechts 38 pupillen die BLO voor debie-
len en 2 die BLO voor imbecillen hebben gevolgd (zie de ta-

bellen 22 en 23 van Bijlage 3).

Van deze in totaal 40 pupillen hebben er 14 in de

periode 1965-1967 contact gehad met het GAB, waarvan 6 in
1967.

Twee conclusies. De eerste is, dat ook hier een re-

latief groot aantal als zwakzinnig geregistreerden is aan-

getroffen. De tweede is voor de onderhavige frequentie-be-

paling belangrijker. De 40 pupillen met BLO voor zwakzinni-

gen hadden wij bij de normale SPZ-opsporing moeten vinden.
Dat dat niet gebeurd is, wijst op leemtes in dat onderdeel

van de procedure. Beter: daar op kan wijzen, want ook deze

categorie is niet bij BR gecheckt.

De bedoelde leeftijdscategorieon omvatten in de

gehele amsterdamse populatie gemiddeld 12.000 zielen. Het

is derhalve duidelijk dat de in de aanvullende opsporing

gevonden pupillen, als daarvan na een check bij BR geen zou-

den afvallen, minimaal zouden bijdragen aan de frequenties

van zwakzinnigheid. Zij zijn in de frequenties niet meege-
teld.
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6.5.4.   De frequenties.

In onderstaande tabel vindt men de frequenties van
de gergistreerde zwakzinnigheid, zoals omschreven in 6.1.

Kolom 1 geeft de frequenties van pupillen die in 1967, het

jaar voorafgaande aan de steekdatum, een zwakzinnigheid-indi-

TABEL 6.2. Frequenties van geregistreerde zwakzinnigheid
per 1000 van de corresponderende subpopulaties
van de amsterdamse bevolking.

1967 1965-1967 GeInst.

50-jaar
mannen 4.7 7.6 1.0
vrouwen 2.2 2.2 1.5
mannen en vrouwen 3.4 4.8 1.3

40-jaar
mannen 4.6 6.6 1.0
vrouwen 4.0 4.2 2.1
mannen en vrouwen 4.3 5.4 1.6
34-jaar

mannen 9.5 14.1 1.6
vrouwen 4.7 6.4 2.4
mannen en vrouwen 7.2 10.4 2.0

25-jaar
mannen 6.6 10.0 1.4
vrouwen 4.9 6.0 1.3
mannen en vrouwen 5.8 8.1 1.4

19-jaar
mannen 12.3 14.7 4.4
vrouwen 7.6 8.8 2.8
mannen en vrouwen 10.0 11.8 3.6

16-jaar
mannen 20.0 20.5 7.0
vrouwen 9.9 9.9 3.2
mannen en vrouwen 15.0 15.3 5.2

13-jaar

jongens 32.5 (25.4)             -
meisjes 24.2 (22.5)
jongens en meisjes 28.2 (23.8) 3.9
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cerend contact met de eerder genoemde instanties hebben ge-

had. Kolom 2 geeft de frequenties van pupillen met contacten

in de gehele periode 1965-1967. Kolom 3 vermeldt de frequen-
ties van de geInstitutionaliseerde zwakzinnigheid, buiten zo-

wel als in Amsterdam.

Zoals verwacht kon worden zijn de frequenties in ko-

lom 2 in het algemeen hoger dan die in kolom 1. Die verschil-

len zijn het grootst bij de 34-jarigen.

Vergelijkt men de frequenties van de diverse leef-
tijdscategorieon per kolom, dan zijn ze lager naarmate men

met oudere leeftijdscategorieon heeft te maken. De 34-jari-

gen doorbreken deze trend.

Dat meer mannelijke dan vrouwelijke zwakzinnigen wor-

den aangetroffen, was te verwachten. Wat daarbij opvalt is
het patroon bij de geInstitutionaliseerden. De frequenties

van de vrouwelijke geInstitutionaliseerden zijn bij de 16-

en 19-jarigen lager dan, bij de 25-jarigen bijna gelijk aan

en bij de 34-jarigen en ouderen hoger dan die van de manne-
lijke geInstitutionaliseerden.

Onderaan de tabel hebben wij de frequenties van de

geregistreerde zwakzinnigheid en van de gedefinieerde zwak-

zinnigheid (de laatste tussen haakjes) bij de 13-jarige ver-
meld.

De verschillen tussen de 13- en 16-jarigen zijn groot.
De frequentie van 23.8%0 gedefinieerde zwakzinnigheid bij de

13-jarigen is gebaseerd op een absoluut aantal van 286 pupil-

len, waarvan 198 debiel en 88 imbecil of idioot. Om nu voor

de 13-jarigen in het jaar dat zij 16 worden eveneens een fre-

quentie van 15%0 te bereiken zouden zij dan plm. 100 op zwak-
zinnig niveau functionerenden minder moeten tellen. Grosso

modo kan worden gezegd, dat dan het aantal debielen, in dit

geval inderdaad pupillen met IQ < 80, gehalveerd zou moeten

zijn, d.w.z. dat 50% van de 13-jarigen met IQ < 80 zich 3

jaar later zonder begeleiding in de samenleving staande zou

moeten houden. Onzes inziens is dat hoogst onwaarschijnlijk,

zelfs als men rekening houdt met het feit dat de lage totaal-
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frequentie bij de 16-jarigen voor een belangrijk deel aan

de relatief zeer lage frequentie bij de meisjes is te wij-

ten. Met erkenning van het feit of toch minstens de moge-
lijkheid, dat meisjes het na het verlaten van de school ge-

makkelijker hebben dan jongens, moeten wij toch zeggen dat

het verschil tussen de frequenties van 24.2 resp. 22.5 bij

de 13-jarige meisjes en van 9.9 bij de 16-jjarige meisjes on-
waarschijnlijk groot is. Ook als men berekent wat zou moeten

gebeuren om van de 32.5%0 geregistreerde zwakzinnigheid bij

de 13-jarige jongens te komen tot plm. 20%0 in het jaar dat
zij 16 worden, stuit men op grote onwaarschijnlijkheden.

Steeds komt men bij deze berekeningen tot de conclusie , dat

de voor de 16-jarigen gevonden frequenties "te laag" zijn.
Dat  wil dan zeggen: de onderzoekers hebben  "niet  ge-

noeg" 16-jarigen gevonden; er zijn er meer. Of: de onderzoe-

kers hebben wol "genoeg" 16-jarigen gevonden, maar te veel

van hen afgevoerd omdat zij geen zwakzinnigheid-indicerend

contact met het begeleidend apparaat (zouden) hebben gehad

(zie de categorieon Geen contacten in de tabellen 15 t/m 18

van Bijlage 2). Dat zou dan kunnen wijzen op de ontoereikend-
heid van de geregistreerde informatie. De administraties zou-

den weliswaar bruikbaar zijn voor een eerste opsporing, maar

niet voor een beschrijving van de pupillen die verder gaat

dan, laten wij zeggen, leeftijd, geslacht en vermoedelijke

graad van zwakzinnigheid (zie ook par. 4.2.). Met deze op-

merkingen zijn wij gekomen aan de critiek op de frequentie-
bepaling van de ouderen.

6.6. Critiek op de frequentie-bepaling.

Op tal van onderdelen van de frequentie-bepaling is
critiek mogelijk.

In de eerste plaats moet er op gewezen worden , dat

voor de 34-, 40- en 50-jarigen bij de Afdeling Onderwijs van
de Gemeente Amsterdam niet is na te gaan wat voor onderwijs

zij genoten hebben. Voor een aantal van deze ouderen bevat-
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ten de dossiers bij andere instanties dat gegeven wel, maar

niet zelden spreken zij elkaar op dit punt - zoals op zo-

veel andere: - tegen. Bijgevolg kan niet systematisch wor-

den vastgesteld of de pupillen voldoen aan het leeftijdscri-

terium. Wij hebben aanwijzingen dat zeker bij de 40- en 50-

jarigen maar waarschijnlijk ook bij de 34-jarigen relatief

grote aantallen zijn met GLO. Daarom had het, achteraf be-

zien, aanbeveling verdiend in deze leeftijdscategorieon en

wellicht ook in de jongere allen op te sporen die als zwak-

zinnig geregistreerd staan, los dus van de vraag wat voor

onderwijs zij genoten hebben. Dan laat men weliswaar een

criterium vallen, een criterium dat onzes inziens essenti-

eel is voor de zwakzinnigheid, maar het is beter een crite-

rium te laten vallen, dan achteraf te moeten vaststellen dat

er in een oncontroleerbaar aantal gevallen niet aan voldaan

is. Wat men aan wetenschappelijkheid zou verliezen door een
criterium weg te laten, zou men in ieder geval terugwinnen

aan systematiek.

Het grootste tekort in de procedure moet waarschijn-

lijk gezocht worden in het gebruik van de geregistreerde ge-
gevens, resp. in het te grote vertrouwen dat de onderzoekers

in de kwaliteit van die gegevens hebben gesteld. Op grond van

dossier-gegevens bepalen of iemand voldoet aan, bijvoorbeeld,

het sociologische criterium voor zwakzinnigheid is, zo moet

men concluderen, niet toegestaan. In een te groot aantal ge-

vallen zal men op grond van de dossier-gegevens moeten con-
stateren dat de pupillen er niet aan voldoen. Formeel correct,

want de dossiers bevatten geen aanwijzingen dat de pupillen

er wel aan voldoen. Feitelijk onjuist, want de dossiers had-

den die gegevens wel moeten bevatten. Er wordt minder nauw-

keurig en minder volledig geregistreerd dan wenselijk ware.

Wij moeten dan ook concluderen, dat een administra-

tieve opsporingsprocedure niet geschikt is - althans in Am-

sterdam; het zou ons echter verbazen als de situatie elders

beduidend beter zou zijn - om:
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1. systematisch voor alle leeftijdscategorieon
na te gaan of de pupillen voldoen aan het

leeftijdscriterium;
2. op betrouwbare wijze vast te stellen of de

pupillen voldoen aan het sociologische cri-
terium, zelfs als men dat beperkt omschrijft

in termen van contacten (waaruit een begelei-
dingsbehoefte blijkt) met instanties.

Men realisere zich overigens dat de genoemde onder-

zoeksproblemen vooral de lichter-zwakzinnigen betreffen, de
"grens-gevallen",  d.w. z.  zij  die,  al  dan  niet  na het volgen
van BLO voor debielen, zich op de grens van de sociale in-
sufficiontie bevinden. De dieper-zwakzinnigen zal men, in

het algemeen gesproken, gemakkelijker kunnen opsporen, om-

dat zij als evident zwakzinnig bekend staan en veelal per-

manent begeleiding genieten. Naar onze mening verdient het

dan ook aanbeveling een zwakzinnigenonderzoek in oudere

leeftijdscategorie n te beperken tot de dieper-zwakzinnigen
en die lichter-zwakzinnigen die door bijkomende defecten,

waaronder ook gedragsmoeilijkheden, als evident zwakzinnig
bekend staan.
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7.      EEN VERGELIJKENDE ANALYSE VAN FREQUENTIE-BEPALINGEN.

7.1. Inleiding.

De beschrijving van de problemen die zich hebben

voorgedaan in het amsterdamse onderzoek en de presentatie

van de daar gevonden frequenties winnen aan betekenis, in-

dien men ze afzet tegen die van andere onderzoeken.
In Nederland zowel als elders - en dan vooral in

Engeland, de Verenigde Staten en Scandinavio - zijn in de

afgelopen decennia verschillende frequentie-bepalingen ver-
richt. Een aantal daarvan wordt hier in een vergelijkende

analyse besproken, waarbij het accent valt op de methodolo-

gische aspecten. Hoewel in die analyse herhaaldelijk naar

het amsterdamse onderzoek verwezen zal worden, geeft vooral

de slotparagraaf van dit hoofdstuk de vergelijking van die

frequentie-bepalingen met het amsterdamse onderzoek.

Als uitgangspunt nemen wij het door E.0. Lewis in
de twintiger jaren in Engeland verrichte onderzoek (Lewis,

1929) "the most thorough and best known of all studies that

have been carried out", schrijven O'Connor en Tizard in 1956

- een beoordeling die nog steeds juist is (0'Connor en Ti-
zard, 1956, p. 20). Tizard vermeldt in 1964, dat Lewis' on-

derzoek in belangrijke mate de planning van voorzieningen

heeft beinvloed, en dat ndg doet, niet alleen in Engeland,

maar ook in zulke ver af gelegen landen als Ceylon en Nieuw

Zeeland (Tizard, 1964, p. 24). Voorts heeft Lewis' methode

van onderzoek kennelijk model gestaan voor verschillende la-

tere onderzoeken, zoals dit ook het geval was bij, vooral de

eerste plannen voor het Onderzoek Geestelijk Gehandicapten

(Godefroy, 1961). Voldoende reden derhalve om Lewis' onder-

zoek als uitgangspunt en model te kiezen en er de latere on-

derzoeken tegen af te zetten.
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7.2. Het onderzoek van E.0. Lewis.

7.2.1. De probleemstelling.

Een probleemstelling - in de zin van een bondige for-

mulering van de door middel van het onderzoek te beantwoorden
vragen - geeft Lewis niet. Maar zij kan, zoals voor de hand

ligt, uit zijn rapport worden afgeleid.

Lewis' rapport vormt echter het vierde deel van het
Wood-Report, het verslag van de werkzaamheden en bevindingen

van de Wood-Committee, een commissie onder voorzitterschap

van A.H. Wood, die tot taak had na te gaan, welke voorzienin-

gen nodig waren om twee nieuwe wetten met betrekking tot de

zwakzinnigheid te kunnen uitvoeren. In het eerste deel van

haar rapport heeft de commissie de problemen die aanleiding

waren voor Lewis' onderzoek, beschreven. Beter nog dan uit

Lewis' rapport laat zich uit die beschrijving de probleem-

stelling destilleren (Wood-Report I, p. 1-5. Vgl. Lewis, p.

1, 139 e.v.).

De eerste van de twee wetten - de Mental Deficiency

Act 1913 - verplichtte de stedelijke of regionale onderwijs-

instanties alle zwakzinnige kinderen van 7 tot 16 jaar die
tot hun rayon behoorden, op te sporen. Krachtens de tweede

wet - de Elementary Education (Defective and Epileptic Chil-

dren) Act 1914 - waren zij verplicht onderwijsmogelijkheden
(i.c. BLO-scholen, "special schools") te creoren voor alle

opgespoorde kinderen die tot het volgen van onderwijs in
staat moesten worden geachtx. Dat zou de stichting van een

groot aantal BLO-scholen in heel Engeland en Wales beteke-

nen, de opbouw derhalve van een essentieel en omvangrijk on-

derdeel van het begeleidend apparaat.
De opsporingsresultaten echter, die op grond van de

eerstgenoemde wet werden verkregen, bleken zozeer uiteen te

lopen - in sommige steden en gebieden werden aanvankelijk fre-

x Van de beide wetten vermelden wij hier alleen datgene wat
relevant is voor de ontstaansgeschiedenis van Lewis' onder-
zoek.
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quenties gevonden, die 20 keer hoger waren dan in andere -,

dat aan hun betrouwbaarheid ernstig moest worden getwijfeld.
Op basis van dergelijke dubieuze cijfers was, zo concludeer-

de men terecht, een verantwoorde planning van kostbare voor-
zieningen als BLO-scholen niet mogelijk: "any authority which

desired to fulfil its obligations towards mentally defective

children was, in fact, working in the dark" (Wood-Report I,
p. 2). Tevens stelde zich de meer algemene vraag of de wijze

waarop men, tot de inwerkingtreding van de genoemde wetten,

vrijwillig zwakzinnigen had begeleid, wel de juiste was. In
1924 - de uitvoering van beide wetten was door de eerste

wereldoorlog vertraagd - werd de Wood-Committee gevormd. Zij

kreeg deze vraagstelling voorgelegd: "first, how many mental-

ly defective children are there? and secondly, what is the

best thing to do with them?" (Wood-Report I, p. 2).
Al spoedig na de start van haar werkzaamheden heeft

de commissie deze vraagstelling in tweeorlei opzicht verbreed.

1. Zij concludeerde dat het onjuist zou zijn als

zij zich beperkte tot de problematiek van kin-

deren die geschikt waren voor onderwijs. Men

constateerde dat er een nauwe samenhang was tus-
sen de problemen die de "educable" dn die welke
de "merely trainable" en de "still lower grade"
kinderen gaven: "Any solution of the problem of

dealing with the one category depended upon,and
at the same time affected, the solution of that

dealing  with the other category" (Wood-Report  I,
p. 3). De commissie verbreedde haar werkzaamhe-

den dan ook tot de problematiek van hdt zwakzin-

nige kind.

2. Bij de inwerkingtreding van de Mental Deficiency

Act 1913 werd de plaatselijke instanties ook ge-

vraagd de zwakzinnigen van 16 jaar en ouder op

te sporen. De resultaten van deze opsporing ble-

ken in veel gevallen nog minder betrouwbaar dan

die van de opsporing der kinderen. De commissie
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kwam tot de conclusie dat, wilden haar werk-

zaamheden tot werkelijk bruikbare resultaten

kunnen leiden, ook de oudere zwakzinnigen daar-
in betrokken dienden te worden.

Om het frequentie-probleem op te lossen achtte de

commissie een uitvoerig onderzoek nodig in een aantal gebie-

den, die tezamen representatief zouden zijn voor geheel Enge-

land en Wales. In het licht van de hierboven besproken pro-

blematiek en mede gelet op Lewis' rapport, kan de probleem-

stelling van het onderzoek nu als volgt omschreven worden:

1. hoeveel zwakzinnigen zijn er in Engeland en

Wales en welke graad van zwakzinnigheid verto-

nen zij?

2. Welke begeleiding is voor hen gewenst en welke

voorzieningen dienen derhalve getroffen te wor-
den?

Op 66n onderdeel na is deze probleemstelling dezelf-

de als die van het Onderzoek Geestelijk Gehandicapten. Bij

het laatste wordt n.1. gevraagd naar de gewenste begeleiding

voor de zwakzinnigen On de gezinnen-met-zwakzinnigen. In
Lur is' onderzoek bleef het gezin als begeleidings-object  wel-

iswaar niet geheel buiten beschouwing (Lewis, p. 94-95),maar

het is zonder meer duidelijk dat het zwakzinnige individu,

conform de gangbare inzichten van die tijd, primair stond.
De overeenkomsten tussen de probleemstelling, de al-

gehele signatuur en de ontstaansgeschiedenis van Lewis' on-

derzoek enerzijds en die van het Onderzoek Geestelijk Gehandi-
capten anderzijds, zijn opvallend. In beide gevallen een vraag

naar de omvang en de begeleidingsbehoefte van het zwakzinnige

bevolkingsdeel van een land. In beide gevallen een wetenschap-

pelijk onderzoek dat moet dienen voor de oplossing van een

practisch probleem: een beleidsvraag met betrekking tot een

verantwoorde planning van het begeleidend apparaat. In beide

gevallen een omvangrijk onderzoek, dat zich ontwikkeld heeft

uit een aanvankelijk meer beperkte probleemstelling.
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Voor wat betreft het laatste: in de voorgaande ali-

nea's is geschetst hoe in Engeland de probleemstelling etap-

pe-gewijs werd verbreed. In Nederland zien wij, veertig jaar

later, in principe hetzelfde gebeuren.

De voorgeschiedenis van het Onderzoek Geestelijk
Gehandicapten begint met een vraagstelling van
66n inrichting voor dieper zwakzinnigen; met hoe-
veel bedden zij n.1. moet uitbreiden, c.q. hoe
groot haar capaciteit moet zijn, om per jaar 50
pupillen te kunnen opnemen. Godefroy, door de
initiatiefnemers om een nota over dit probleem
gevraagd, stelt vast dat een dergelijke vraag niet
voor don inrichting beantwoord kan worden en dat
een landelijk onderzoek naar verplegingsbehoeftige
zwakzinnigen noodzakelijk is. Dat is dan de eerste
verbreding van de oorspronkelijke probleemstelling.

De Commissie-Kruisinga, belast met de voorbereiding
van het door Godefroy in diens nota voorgestelde
nationale onderzoek, komt vervolgens tot de conclu-
sie, dat dat onderzoek niet alleen de verplegings-
behoefte maar de algehele begeleidingsgeboefte en
niet alleen van de dieper- maar van alle zwakzin-
nigen dient te omvatten. Dat is dan de tweede ver-
breding (zie ook par. 2.2.).

De verschillen in de wijze waarop de beide commissies
tot het nagenoeg gelijke eindresultaat - de verbrede probleem-

stelling - komen zijn aanzienlijk. Ons interesseren echter

meer de overeenkomsten; te weten, ten eerste, dat in beide

projecten verbredingen plaats vinden, ten tweede, dat men tot

het nagenoeg gelijke eindresultaat komt en, ten derde, dat de

argumentaties die de commissies daarvoor geven, in essentie

dezelfde zijn: een probleem - en zijn oplossing - met betrek-

king tot de planning van voorzieningen voor 66n categorie van

zwakzinnigen is onlosmakelijk verbonden met soortgelijke pro-

blemen - en hun oplossing - bij andere categorieon. Het ci-
taat dat de argumentatie van de Wood-Committee weergeeft had

een vertaling kunnen zijn van een passage uit de discussies

van de Commissie-Kruisinga.
Bij beide projecten zien wij een probleemstelling van

beperkte reikwijdte zich noodzakelijkerwijs verbreden tot een

bijna alles omvattende vraagstelling. Noodzakerlijkerwijs n.1.
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omdat die verbreding dwingend schijnt voorgeschreven door de

aard van de aanvankelijk gepresenteerde problematiek, die,

eenmaal in behandeling genomen een, wat wij willen noemen,
immanente escalatie-tendens blijkt te vertonen. Als deze kwa-
lificatie van de ontwikkelingen in beide projecten juist is

- dat wil hier zeggen dat men de voor de verbredingen aange-

voerde argumentaties vooralsnog zonder nadere analyse als
correct aanvaardt - moet men om te beginnen concluderen , dat

de omvang van beide projecten niet kan worden toegeschreven

aan wat men, enigszins denigrerend zou kunnen noemen "een hob-

by van onderzoekers". Een conclusie die, bij de nogal eens ge-

hoorde critiek op grote onderzoeksprojecten, niet zonder be-

lang is. Vervolgens rijst dan de vraag of enig onderzoek dat

verband houdt met de planning van het begeleidend apparaat

en zijn onderdelen, bevredigende resultaten kan opleveren als

niet voortdurend die onlosmakelijk genoemde samenhangen in het

oog worden gehouden. Wij moeten het overigens bij deze vraag
laten. De rapporteurs van de andere in dit hoofdstuk te be-

handelen onderzoeken hebben dit probleem niet aan de orde ge-
steld. De door hen verstrekte informatie is niet toereikend

om de bedoelde vraag te beantwoorden.

7.2.2.  De zes gebieden.

Voor het onderzoek werden drie stedelijke en drie lan-

delijke gebieden gekozen (Lewis, p. 2-20).

Het gemiddelde inwonertal is 100.000 per gebied. In

totaal ruim 600.000, dit is 1/60 van de totale toenmalige be-

volking van Engeland en Wales. Lewis geeft een betrekkelijk

uitvoerige beschrijving van elk der zes gebieden, waarbij hij

in het bijzonder aandacht besteed aan factoren die de opspo-

ring van zwakzinnigen en van van zwakzinnigheid "verdachten"

kunnen bemoeilijken, en die later van belang kunnen zijn voor

de verklaring van verschillen in frequenties van zwakzinnig-
heid tussen en in de gebieden.

De gebieden zijn zo gekozen dat zij, aldus Lewis, in
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geografisch, sociaal en economisch opzicht representatief ge-

acht kunnen worden voor geheel Engeland en Wales. Geografisch,

omdat zij redelijk verspreid liggen over Engeland en Wales.

Sociaal, omdat zij "are fairly typical of those of the whole

country as judged by the statistical data relating to housing
conditions in the 1921 census" (Lewis, p. 16) . Economisch,om-

dat de beroepenverdeling in de zes gebieden die van geheel

Engeland en Wales weerspiegelt.

DE ZES GEBIEDEN

stedelijk een "extra-metropolitan urban
gebied A area" met een suburb-karakter

bij Londen 105.065 inw.

stedelijk een textielstad in het Noorden 103.344 inw.
gebied B

stedelijk een mijngebied in Midden-Enge-
gebied C land 109.280 inw.

landelijk een welvarend landbouwgebied
gebied D in het Oosten; 399 landarbei-

ders op 100 boeren 99.204 inw.

landelijk een veel minder welvarend
gebied E landbouwgebied in het Zuid-

Westen; 148 op 100 103.937 inw.

landelijk    gebied in Wales, 56 landarbei-
gebied F ders op 100 boeren 102.050 inw.

In de drie landelijke gebieden woont ongeveer de
helft van de totale onderzochte bevolking, terwijl in heel

Engeland en Wales de landelijke bevolking slechts 1/5 van

het geheel vormt. In de rapportage is, waar nodig, met deze

relatieve oververtegenwoordiging rekening gehouden.

Een vergelijking tussen cijfers betreffende de ge-

registreerde zwakzinnigheid en de geregistreerde psychisch

gestoorden in de zes gebieden en in heel Engeland en Wales
laat, aldus Lewis, zien dat ook m.b.t. de onderzochte pro-
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blematiek de zes gebieden representatief geacht kunnen wor-

den. Als echter een onderzoek wordt ingesteld omdat de fre-

quenties van zwakzinnigheid die tot dan toe door de plaatse-

lijke instanties gerapporteerd zijn zo bijzonder onbetrouw-

baar lijken, is het o.i. onjuist om mede op basis van derge-

lijke frequenties representativiteit voor de zes gebieden te

claimen. Verder moet worden opgemerkt, dat representativiteit

met betrekking tot de geografische variabele, de woonomstan-

digheden en de beroepenverdeling nog geen of in ieder geval

niet voldoende uitsluitsel geeft over de vraag of de zes ge-

bieden representatief zijn met betrekking tot de factoren die

samenhangen met zwakzinnigheid. De representativiteit van de

zes gebieden vormt een aspect van Lewis' onderzoek waaraan,

gemeten naar de huidige maatstaven, te weinig zorg is besteed.
In deze zes gebieden heeft Lewis de zwakzinnigen en

van zwakzinnigheid te verdenken individuen opgespoord en ver-
volgens individueel onderzocht.

7.2.3. De procedure.

7.2.3.1. De opsporing en het onderzoek van de kinderen

(< 16 jaar).

Ten tijde van Lewis' onderzoek hadden slechts twee

van de zes gebieden elk 6&n BLO-school, met tezamen 103 leer-

lingen, d.i. 5% van alle in de zes gebieden aangetroffen zwak-
zinnige schoolkinderen. Daarnaast waren er 80, d.i. 4%, op in-

richtingsscholen. Het onderzoek naar de zwakzinnige schoolkin-

deren was dan ook voor het overgrote deel een onderzoek in het
gewoon lager onderwijs (Lewis, p. 21-28, 89, 91, 188, 189, 199,

203).

De van zwakzinnigheid te verdenken schoolkinderen

werden opgespoord door aan de leerkrachten van de scholen (en
de kleuterscholen) opgave te vragen van de "most backward"

leerlingen in elke jaargang,van degenen die epileptisch waren,

verlammingsverschijnselen vertoonden of als "abnormal ter.:pora-
mentally" gekarakteriseerd konden worden, alsmede van de zwak-
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zinnige kinderen die de school reeds verlaten hadden. Het

verzoek om opgave was zo geformuleerd, dat de per jaargang

op te geven kinderen 15% van die jaargang zouden vormen als

het 9-jarige en oudere en 6% als het jongere kinderen betrof.

Door bij de opsporing zulke hoge percentages als norm te ne-

men en door de opbouw van het vervolg van de procedure kon

Lewis er zeker van zijn, dat hij de "influence of any perso-
nal factor involved in the first choice of retarded children

by the teacher" uitschakelde en dat hij zeker alle zwakzin-

nige kinderen bereikte (Lewis, p. 22).
De aldus aangemelden werd, waar dat uitvoerbaar en

efficiont was - d.w.z. vooral in de stedelijke gebieden, waar

grotere scholen en dus grotere groepen aangemelden waren -

een groepstest, de Otis Group Intelligence Test, afgenomen.
Deze test diende om van de aangemelde "verdachten" de cate-

gorie der zeker-niet-zwakzinnigen af te splitsen, dfe cate-

gorie n.1. die niet in aanmerking kwam voor het hieronder te

beschrijven, tijdrovende individuele onderzoek.

Als wij het verzoek aan het onderwijzend personeel

om opgave van "verdachten" beschouwen als de eerste zeef in

de procedure, dan vormt de groepstest de tweede en het indi-
viduele onderzoek de derde zeef.

Alle aangemelden beneden de leeftijd van 9, alle 9-
14-jarigen bij wie de groepstest niet was afgenomen, alsmede

degenen bij wie op grond van de groepstestscores zwakzinnig-

heid vermoed kon worden, werden door Lewis individueel onder-
zocht, d.w.z. getest en als het dieper-gestoorden betrof, te-

vens medisch onderzocht. Dit individuele onderzoek diende om

vast te stellen of de opgespoorde "verdachten" inderdaad zwak-

zinnig waren en zo ja, in welke mate. Voorts diende het om de

begeleidingsbehoefte vast te stellen. Lewis gebruikte een enigs-
zins gewijzigde Binet-Simon, aangevuld met enkele performale

tests, enkele schoolvorderingen-tests en met "simple questions

which tested the child's general knowledge"(Lewis, p. 27, 218-

226). Het medisch onderzoek omvatte visus en gehoor en, indien

Lewis daar aanleiding toe zag, een globaal onderzoek van het
zenuwstelsel.
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De kinderen die te jong of te diep gestoord waren
om onderwijs te volgen of die de school reeds verlaten hadden

maar nog geen 16 waren, werden opgespoord via de plaatselijke

instanties en vervolgens individueel onderzocht.

7.2.3.2.  De opsporing en het onderzoek van de volwassenen

(3 16 jaar).

Over de volwassenen merkt Lewis om te beginnen op,

dat een zo zorgvuldige opsporing als bij de schoolkinderen bij

hen niet mogelijk was. Het onderwijssysteem biedt een voortref-
felijke toegang voor de opsporing, "but there is no such aggre-

gation of adults" (Lewis, p. 28) .
Voor de opsporing van de volwassenen maakte Lewis ge-

bruik van al die instellingen, diensten en individuele personen,

bij wie zwakzinnigen bekend konden zijn: het onderwijs, de ge-

zondheidszorg, het maatschappelijk werk, de sociale diensten,

instituten voor zwakzinnigen, voor epileptici en voor psychia-
trische pationten, gevangenissen, de politie en huisartsen,

geestelijken, onderwijzers en dergelijke meer.

De volledigheid van de opsporing van de volwassenen

die in de maatschappij leefden was, zo zegt Lewis, afhankelijk

van de aanwezigheid van de bedoelde instellingen en diensten -

wat wel in de oudere stedelijke gebieden (m.n. stedelijke ge-

bied B), maar niet of in veel mindere mate in nieuwere, snel

gegroeide stedelijke gebieden (vooral stedelijk gebied A) en

ten plattelande (de gebieden D, E en F) het geval was -, maar

vooral van de vraag of de bewoners van de gebieden elkaar per-

soonlijk kenden. In dat geval was n.1. een opsporing door mid-

del van sleutelpersonen mogelijk. Lewis:

"The urban and rural populations present a marked
contrast in this respect. In the towns the people
have little knowledge of their neighbours, even
though they may have resided in the same place for
several years; but in the rural districts the in-
habitants know one another well. The clergymen, x
doctor, teacher or some other responsible person

x Door ons sleutelpersonen genoemd.
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in the rural area knows almost all the residents
for several miles around, and the mentally defec-
tive are generally better known than normal per-
sons"  (Lewis, p. 29) .

Het is deze "intimate local knowledge" van de sleu-

telpersonen, die er toe geleid heeft dat de frequentie-bepa-

ling in de landelijke gebieden, en dan vooral de frequentie-

bepaling van de ouderen, vollediger was dan in de stedelijke
gebieden.

De opsporing van de volwassenen bestond derhalve uit

twee typen van verrichtingen, die elkaar in sommige maar ken-

nelijk niet in alle gebieden overlapt c.q. aangevuld hebben:

de opsporing van de geregistreerde zwakzinnigheid bij de di-

verse diensten en instellingen en, ten tweede, de opsporing

via de sleutelpersonen.
De geInstitutionaliseerde volwassenen, waarvan ruim

30% in psychiatrische inrichtingen verbleef, werden opgespoord

via de plaatselijke instanties, de Local Mental Deficiency Au-
thorities. Als de inrichtingen in of nabij de zes gebieden la-

gen, onderzocht Lewis de pupillen zelf. Bij de overige vol-

stond hij met informaties van de inrichtingsartsen (Lewis, p.

32, 114, 115; tabel 16c, pag. 190).
Het individuele onderzoek van de volwassen zwakzinni-

gen die in de samenleving verbleven was, zegt Lewis, het moei-

lijkste onderdeel van het hele project. Het werd bij de pupil-

len thuis gedaan. Systematisch testen was in de grote meerder-

heid der gevallen niet mogelijk.
Voordat Lewis een pupil onderzocht, trachtte hij via

sleutelpersonen zoveel mogelijk gegevens over het geval te ver-

zamelen. Tevens was hij geInteresseerd in het oordeel en de hou-

ding van de mensen in de directe omgeving van pupil:

"The unprejudiced judgment and the unwitting atti-
tude of the man in the street toward his fellow
will often prove helpful to the investigator who
takes the trouble to listen and observe carefully"
(Lewis, p. 34; onderstreping van ons, F.S.).

Tijdens het bezoek ten huize van pupil observeerde

hij het gedrag van de gezinsleden tegenover pupil. Maar hoe
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waardevol "this preliminary and circumstantial evidence" ook

moge zijn, zij kan en mag, zegt Lewis, het onderzoek van pu-
pil door de onderzoeker zelf niet vervangen (Lewis, p. 34).

Nadrukkelijk wijst Lewis er vervolgens op, dat g&on

pupil waarbij enige twijfel aan de zwakzinnigheid mogelijk

was, door hem als zwakzinnig werd gediagnostiseerd. Hij be-

treurt het tijdgebrek in het onderzoek: wellicht zouden de

frequenties van de oudere zwakzinnigheid hoger zijn uitgeval-

len, als hij gelegenheid had gehad meer aandacht te besteden

aan menige verdachte die hem door een sleutelpersoon was ge-
noemd (Lewis, p. 35, 115).

Evenals bij de procedure voor de schoolkinderen

zien wij bij die voor de ouderen in de samenleving een drie-

tal "zeven": de opsporing via diensten en instellingen, de

opsporing via sleutelpersonen en, tenslotte, het individuele

onderzoek. Het verschil is, dat bij de schoolkinderen de eer-

ste twee zeven in de procedure na elkaar kwamen, terwijl zij

bij de volwassenen grotendeels naast elkaar stonden opgesteld.

7.2.3.3. De criteria voor zwakzinnigheid.

De Mental Deficiency Act 1913 diende als richtsnoer

voor de vaststelling van de criteria.

Idioten zijn "persons so deeply defective in mind
from birth or from any early age as to be unable
to guard themselves against common physical dan-
gers". Weinig idioten die Lewis aantrof haalden
een IQ van 20. Imbecillen zijn minder gehandicapt
dan  idioten,  "yet so pronounced  that  they are  in-
capable of managing themselves or their affairs,
or, in the case of children, of being taught to
do so". De bovengrens legde Lewis bij IQ 45 tot
50 voor kinderen en bij 40 tot 45 voor volwasse-
nen. Debielen zijn weer minder gehandicapt dan
imbecillen, "yet so pronounced that they require
care, supervision, and control for their own pro-
tection or for the protection of others, or, in
the case of children, that they by reason of such
defectiveness appear to be permanently incapable
of receiving proper benefit from the instruction
in ordinary schools". Voor volwassenen lag de bo-
vengrens bij IQ 60, voor kinderen bij 70 (Lewis,
p. 41, 44).
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Bij elke categorie geeft Lewis een nadere precisering

van zijn criteria. Van volwassen imbecillen bijvoorbeeld heet

het dat zij "are incapable not only of earning an independent

livelihood, but even of contributing materially to their own
support" (Lewis, p. 41). Het essentiole kenmerk van de volwas-

sen debiel is zijn onvermogen tot sociale aanpassing. Tijdens

het onderzoek werd waar mogelijk

"full evidence of this lack of social adaptation
(-)obtained. Observations and reports were procu-
red to show whether the person had been unable to
adjust himself to the economic and social stand-
ards of his class, whether he was failing to earn
his living, or at any rate, to spend his earnings
intelligently, and to manage his personal and do-
mestic affairs; and, further, whether this failure
and this inability implied such incompetency of
mind as to call for care, supervision or control.
Evidence was also obtained to show that this in-
capacity was fundamental and irremediable  (-) "
(Lewis, p. 44).

Ook later wijst Lewis er nog eens op, dat het gebrek

aan sociale aanpassing werd beoordeeld volgens de normen van de

maatschappelijke laag en het milieu waar pupil toe behoorde
(Lewis, p. 47).

De testresultaten werden met voorzichtigheid gehan-
teerd. Verwaarloosde kinderen en kinderen van het platteland,
om twee voorbeelden te noemen, waren "at great disadvantage
when tested by a Scale of Intelligence which has a verbalistic

bias" (Lewis, p. 53). Hun gedrag tijdens het onderzoek, infor-

matie van klasse-onderwijzers, hun eventuele fysieke defecten

en andere relevante gegevens speelden mee bij de beantwoording
van de vraag of zij zwakzinnig genoemd konden worden.

Hoewel Lewis in principe het IQ 60 aanhield als boven-
grens voor de volwassenen, was de testscore ook daar niet het

enige criterium voor de beantwoording van de vraag of een pupil

zwakzinnig was. In het bijzonder moet hier de aandacht gevestigd

worden op de pupillen die boven de gestelde norm scoorden maar

toch als debiel werden beschouwd, "if temperamental or character

defects rendered them socially inefficient" (Lewis, p. 45). Lewis
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rekende tot de debielen n.1. ook de z.g. "morally defectives":

"There is no ground psychologically for restric-
ting feeble-mindedness to intellectual deficiency,
and the clinical picture presented by a typical
case of moral deficiency may reasonably be des-
cribed as feeble-mindedness. Many of the moral
defectives are also abnormal intellectually, but
there are a few who show no obvious abnormality
in this respect" (Lewis, p. 44,45; onderstreping
van ons, F.S.).

Lewis erkent, dat het moeilijk is precieze criteria

op te stellen voor deze categorie. Wij hebben de indruk dat

hij met die "comparatively new conception in medical science"

(Lewis, p. 50) eigenlijk zelf niet goed raad heeft geweten.

Op grond van het uitvoerige citaat hierboven nemen wij echter

aan, dat de categorie relatief weinig invloed heeft gehad op
de eindresultaten.

7.2.3.4.  De onderzoeker Lewis en zijn concept "zwakzinnigheid".

Lewis' onderzoek was, afgezien van vrouwelijke assis-
tentie voor het afnemen van groepstests, het verzamelen van so-

ciale gegevens en de zuiver administratieve werkzaamheden, een
*-

een-mans-project. De Wood-Committee had dat ook als eis gesteld,
"to eliminate entirely the risk of a difference of standard be-

ing adopted in differend areas, a defect which had been present

in all previous enquiries of the kind" (Wood-Report I, p. 4).

In Lewis had men een hoog-gekwalificeerd onderzoeker
gevonden. Hij was arts en had bovendien een jarenlange ervaring

als onderwijzer in gewoon zowel als in buitengewoon onderwijs;

hij was afgestudeerd psycholoog en had onderwijspsychologie ge-
doceerd aan o.a. de Universiteit van Cambridge; hij had een drie-

jarige research-ervaring op het gebied van de zwakzinnigheid,ter-

wijl hij als hoge ambtenaar in twee functies tevens de bestuur-

lijke aspecten van de zwakzinnigheidsproblematiek had leren ken-
nen (Wood-Report I, p. 4.).

Per stedelijk gebied had hij 12 en per landelijk ge-

bied had hij 14 weken voor het veldwerk beschikbaar. In deze in

totaal 76 weken kon hij bij 5334 individuen zwakzinnigheid vast-
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stellen. Een ruwe schatting doet vermoeden dat hij daarvoor

minstens 6000 persoonlijk "gezien" moet hebben, d.w.z. plm.

80 per week. Een "Herculean task", zoals Gruenberg terecht
opmerkt (Lewis, p. 21, 170; Gruenberg, 1964, p. 266).

Lewis' criteria voor zwakzinnigheid - hierboven

summier beschreven - met hun relativering van testscores en

hun aanzienlijke ruimte voor persoonlijke interpretaties en

beslissingen ad hoc door de onderzoeker, kunnen, methodolo-

gisch bezien, ook slechts dan voor zo'n groot onderzoek aan-

vaardbaar worden geacht, dls zij door een eenling worden ge-
hanteerd. Lewis is zich blijkens het volgende citaat van dit

methodologisch aspect bewust geweest:

"It should also be made clear that this formula-
tion of the definite standards actually employed
for this mass inquiry does not imply that the
diagnosis of mental deficiency in any individual
case for the purpose of certification can be re-
duced to the mechanical application of tests. It
is essential that the person who undertakes to
diagnose mental deficiency should have not only
a knowledge of medicine, of psychology and of
educational methods, but should be experienced
in observing the physical, mental and social fea-
tures of sub-normal persons; and this knowledge
and experience cannot be reduced to the tabloid
form of standards. Although the standards here
formulated were the primary basis of the findings,
the personal equation of the investigator inevit-
ably influenced these findings considerably; and
this fact makes it all the more necessary to sta-
te precisely and clearly, in so far as possible
to do so, the criteria and standards adopted"
(Lewis, p. 38; onderstreping van ons, F.S.).

Wij menen dat het beeld van de onderzoeker Lewis nu

adequaat getekend is: een buitengewoon veelzijdig "Klinikus",

met gevoel voor de methodologische eisen die aan een onderzoek

als het zijne gesteld moeten worden. Hoe hij zichzelf vooral

zag, kan worden afgeleid uit de ondertekening van de brief,

waarmee hij zijn rapport aan de Wood-Committee aanbood: "E.0.

Lewis, Medical Investigator" (Lewis, p. iii)
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Dat deze ervaren eenling het onderzoek deed, recht-

vaardigt de veronderstelling, dat zijn resultaten in hoge
mate betrouwbaar zijn. De verwachting van de Wood-Committee,

dat men, door het onderzoek door 66n individu te laten ver-

richten "entirely the risk of a difference of standard" zou

kunnen elimineren, is echter niet geheel juist gebleken.
Lewis schrijft:

"In schools were Group Tests had been given, the
selection of children over nine years of age for
individual examination was based to a great ex-
tent upon the scores made with these tests. After
we had examined a few hundred pupils we were able
without much difficulty to select the children
likely to prove  to be mentally defective" (Lewis,
p. 27).

Het is duidelijk dat tijdens het onderzoek bij Lewis

een leereffect optrad, tengevolge waarvan een weliswaar ge-

ringe (veronderstellen wij), maar toch onmiskenbare wijziging

werd aangebracht in een criterium, c.q. in de operationalisa-
tie daarvan. Lewis' mening,   dat niet alleen een "mechanisch
toepassen" van testscores, maar tevens een beoordeling op

grond van andere kenmerken van de pupillen noodzakelijk was,

heeft zich klaarblijkelijk tijdens het onderzoek nog ver-
sterkt - beter misschien nog: in deze fase van het onderzoek
(de "tweede zeef" voor de schoolkinderen) zijn die andere

kenmerken geleidelijk aan belangrijker geworden.
Gruenberg rekent Lewis dit relativeren van de groeps-

testscores nogal zwaar aan: "It would have been sounder to

pick a quantitative score on the group test as a ground for

individual testing and to apply it throughout" (Gruenberg,
1964, p. 266). Vanuit het algemeen methodologisch standpunt

bezien, is deze critiek zonder meer juist. Toch kunnen wij

haar voor deze fase van het onderzoek niet geheel onderschrij-
ven, resp. er geen negatieve conclusies voor het onderzoek aan

verbinden. Ten eerste niet omdat Lewis, zoals hij in dit ver-

band nog eens opmerkt, "invariably included however  in  (the)
list of those to be examined individually one or two of each
age  group who could be regarded as borderline cases" (Lewis,
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p. 27), terwijl ook aanvullende informatie van de onderwij-
zers nog een rol speelde. M.a.w.: het streven om bij de op-

sporing ruime marges aan te houden, zodat geen mogelijk zwak-

zinnige er buiten zou vallen, werd niet aangetast. De tweede

reden dat wij Gruenbergs critiek niet geheel kunnen delen is

dat dit gedeeltelijk loslaten van de groepstestscores, van

de vaste norm derhalve, plaats vond in een fase die vooraf-

ging aan het individuele onderzoek. De selectie voor dat on-

derzoek bleef ruim; dat onderzoek zelf onderging er geen ver-

andering door.

Het gaat er ons hier slechts om, dat ook bij deze er-

varen onderzoeker tijdens het onderzoek een leereffect is op-
getreden. Dat wij dat, bij 66n onderdeel van zijn project en

op grond van zijn eigen uitspraak daarover, hebben kunnen

aanwijzen, doet onvermijdelijk de vraag rijzen of niet meer,

maar oncontroleerbare wijzigingen in de criteria zijn opge-
treden, vooral in die meer gecompliceerde totaalbeoordeling

die het resultaat is van het individuele onderzoek. In zo-

verre past bij de veronderstelde betrouwbaarheid van zijn

onderzoek toch een critisch vraagteken.

Lewis' definitie van zwakzinnigheid bevat, evenals

die van het Onderzoek Geestelijk Gehandicapten, drie crite-

ria: een psychologisch, een sociologisch en een leeftijds-

criterium. Lewis' definitie is, ook alweer: evenals die van

het nederlandse project, een gedragsdefinitie, waarin de me-

dische component ontbreekt - iets wat de aandacht trekt als

men bedenkt, dat hij zijn brief aan de Wood-Committee onder-
tekende met: Medical Investigator.

Een zeer belangrijk verschil tussen Lewis' opvatting

van zwakzinnigheid en de definitie van het nederlandse onder-

zoek manifesteert zich in Lewis termen "incapacity", "irre-

versible" etc. Voor Lewis is zwakzinnigheid een onverander-

lijk tekort aan potenties. In het nederlandse concept is ge-

abstraheerd van potenties. Er wordt niet gesproken van zwak-

zinnig zijn, maar van op zwakzinnig niveau functioneren. In
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het nederlandse onderzoek impliceert de diagnose zwakzinnig
niet of althans niet zonder meer, dat van een incurabel de-

fect sprake is.

Nog een enkel woord over het sociologische criterium

bij Lewis. In de eerste plaats moet worden opgemerkt, dat de
uitspraak dSt Lewis' definitie een sociologisch criterium be-

vat, tot op zekere hoogte een interpretatie van ons is, voor-

zover n.1. een zinsnede als "incapable of managing themselves
or their affairs" (in de def.v.imbecillitas) door ons ver-

taald wordt als "niet in staat om te voldoen aan een - in dit

geval zeer essenti@le - eis van de samenleving. "Overigens

onderstreept Lewis' beschrijving van de volwassen debiel o.i.

dat onze interpretatie correct is.

In het laatst vermelde citaat geeft Lewis een belang-
rijke specificatie van dat begrip "samenleving" .  Het gaat hem
n.1. niet om do samenleving, maar om de sociale laag en het

milieu waar pupil toe behoort. Daaraan relateert hij het func-

tioneren van een individu, als hij de vraag moet beantwoorden

of dat individu zwakzinnig is.
Dezelfde relativerende instelling die wij bij Lewis

aantroffen tegenover de testscores, vinden wij hier terug.

Geen vast norm dus in die zin, dat hoe dan ook bij een be-
paalde testscore en bij een concrete, eenduidig omschreven,

onder alle omstandigheden als "sociaal inefficiont" te be-
noemen gedragsmanifestatie, tot zwakzinnigheid geconcludeerd

moet worden. Toch stelt zich de vraag in hoeverre de globale
stelregel, dat (o.a.) een niet voldoen aan de eisen van de
sociale laag en het milieu waar pupil toe behoort, zwakzin-

nigheid indiceert, - in hoeverre die stelregel niet tevens

een vaste norm is, zij het dat de vele, aanzienlijke verschil-
len tussen de normenpatronen van de sociale lagen en van de

vele milieu's, de operationalisatie van die vaste norm buiten-
gewoon moeilijk maken. Het gaat ons in ieder geval te ver om

de term vaste norm uitsluitend te reserveren voor criteria

die eenduidig geoperationaliseerd zijn.
Vervolgens stelt zich de vraag of het is toegestaan
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om, zoals wij deden, bij Lewis' definitie te spreken van ei-

sen van de samenleving, in de zin van normatieve verwachtin-

gen die de leden van die samenleving van elkaar hebben. De

desbetreffende passages bij Lewis maken niet helemaal duide-

lijk of zijn beoordelingscriterium was datgene wat men van

elkaar verwacht in de normatieve zin, of datgene wat men in

de maatschappelijke laag en in het milieu waar pupil toe be-

hoort normaal vindt of datgene wat de onderzoeker daar als

normaal aantreft, c.q. normaal acht. Het vermoeden dat Lewis

vooral de normatieve verwachtingen van de familie, de buurt,

het werkmilieu etc. van pupil als maatstaf hanteerde, lijkt

gerechtvaardigd (Lewis, p. 44, 47, 50, 70, 71). Voor een nauw-

keurige definitie van zwakzinnigheid zijn deze onderscheidin-

gen van belang. Dat gedrag afwijkt van wat statistisch nor-

maal is in een sociaal milieu - van een gemiddelde dus - hoeft

nog zonder meer niet te betekenen dat het niet beantwoordt aan

de daar vigerende normatieve verwachtingen en nog veel minder,

dat het daaraan niet beantwoordt op een wijze die de andere

individuen aanleiding geeft om het afwijkende individu inder-
daad als afwijkend ("gek", "abnormaal", "achterlijk") te be-
schouwen, of nog zwaardere negatieve sancties toe te passen.

Het is duidelijk, dat de verschillende mogelijkheden van indi-

ceren tot, zij het wellicht geringe, verschillen in frequen-

ties kunnen leiden. Op dit punt laat Lewis de lezer tot op ze-

kere hoogte in onzekerheid.

7.2.4. Enkele bevindingen.

7.2.4.1. Frequenties in de zes gebieden.

In de tabellen 1, 2 en 3 van Bijlage 4 hebben wij

enkele van Lewis' bevindingen samengebracht. Hij vond een to-

taal-frequentie van 8.57%0 - het gemiddelde van de totaal-

frequenties in de zes gebieden. Zoals door verschillende au-

teurs wordt opgemerkt, kan door de aanzienlijke frequentie-

verschillen tussen de subcategorie8n, aan totaal-frequenties

weinig waarde worden toegekend, een mening die door de bedoel-
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de tabellen volledig ondersteund wordt (Lemkau e.a., 1942;

O'Connor en Tizard, 1956, p. 24; Godefroy, 1961; Tizard, 1964,
p. 17; Gruenberg,1964, p. 261).

De tabellen geven een duidelijk inzicht in enkele

belangrijke frequentie-verschillen die Lewis aantrof:

1. tussen de leeftijdscategorieon: hoge frequen-

ties in de schoolleeftijden; z66r lage daar-

v66r en geleidelijk dalende daarna (tabel 1);
2. tussen de geslachten: er zijn meer zwakzinni-

ge mannen dan vrouwen (tabel 2 en 3);
3. tussen de gebieden: de frequenties in de lan-

delijke gebieden zijn hoger dan in de stede-

lijke (tabel 2 en 33;
4. tussen de graden van zwakzinnigheid: de ver-

houding idioot-imbecil is, globaal genomen,

1 op 4; de verhouding imbecil-debiel eveneens

(tabel 2). In de categorie 7-13 jaar is de

verhouding (idioot+imbecil) - debiel, globaal

genomen, 1 op 5 (tabel 3); voor alle leeftij-

den samen 1 op ruim 34.

Gelet echter op het feit, dat Lewis zelf herhaalde-

lijk en nadrukkelijk verklaart dat de 7-13-jarigen de best on-
derzochte leeftijdscategorieon vormen, verdient het o.i. aan-

beveling aan die bevindingen meer waarde te hechten dan aan

die betreffende de overige leeftijdscategorieon.

In tabel 3 worden enkele frequenties met betrekking
tot de 7-13-jarigen gegeven. Het veel gehanteerde, bijna "ma-
gisch" te noemen cijfer van 3% zwakzinnige schoolkinderen is

naar alle waarschijnlijkheid aan Lewis ontleend. De tabel laat

overigens zien, dat ook deze totaal-frequentie aanzienlijke

verschillen tussen de subcategorieon maskeert en dat zij, even-
als de totaal-frequenties voor alle leeftijden, zonder nadere

specificatie weinig betekenis heeft.
Slechts een fractie van Lewis' onderzoeksresultaten

is in deze drie tabellen verwerkt. Hij rapporteert uitvoerig,
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lucide en genuanceerd. De zorgvuldigheid waarmee hij nagaat
of de gevonden verschillen in frequenties kunnen worden toe-

geschreven aan onderzoeksomstandigheden 6f dat zij inderdaad

reole verschillen zijn, verraadt een methodologische bezin-
ning, waardoor het ook aan de moderne onderzoeker ter bestu-

dering kan worden aanbevolen.

7.2.4.2.  Generalisaties voor geheel Engeland en Wales.

De generalisaties van de bevindingen in de zes ge-

bieden voor geheel Engeland en Wales vormen zonder twijfel

het zwakste (en ook een opmerkelijk klein) deel van Lewis'

rapport. Hij heeft de gemiddelde percentages die hij resp.in

de stedelijke gebieden tezamen en in de landelijke gebieden

tezamen vond, eenvoudig toegepast op resp. de stedelijke en

de landelijke bevolking van geheel Engeland en Wales. Hier-
bij enkele opmerkingen.

Een dergelijke procedure is alleen dan wetenschap-

pelijk verantwoord, als de onderzoekspopulatie representa-
tief geacht kan worden voor de nationale populatie - repre-

sentatief met betrekking tot de factoren die samenhangen met

zwakzinnigheid. Lewis kan en zal ook vermoedelijk gemeend

hebben dat aan deze voorwaarde grosso mode was voldaan, om-

dat hij de zes gebieden ook met betrekking tot de onderzoch-

te problematiek - geIndiceerd door de geregistreerde zwak-

zinnigheid - representatief achtte. Zoals eerder werd opge-

merkt (zie 7.2.2.) maakte Lewis een vergissing door repre-

sentativiteit te claimen op grond van cijfers die zo dubieus

waren, dat zij juist de aanleiding vormden voor zijn onder-
zoek. Of aan de gestelde voorwaarde was voldaan is derhalve

onbekend (het kan n.1. zijn dat dat wel het geval was). De

toegepaste procedure leidt dan tot resultaten, waarvan men
de validiteit niet kan beoordelen.

Na de subtiele analyse van de verschillen in fre-

quenties tussen enerzijds de stedelijke gebieden onderling

en anderzijds de landelijke gebieden onderling, wekt het be-
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vreemding, dat Lewis bij de schattingen voor geheel Engeland

en Wales deze verschillen buiten beschouwing laat en zelfs

niet vermeldt waarom hij dat doet. Men zou verwacht hebben

dat hij had nagegaan in hoeverre het patroon van de drie

stedelijke gebieden een afspiegeling vormde van stedelijk

en dat van de drie landelijke gebieden van landelijk Enge-
land en Wales. Dat zou, moet men aannemen, tot meer genuan-

ceerde schattingen hebben geleid. Wellicht echter is dat

nooit Lewis' bedoeling geweest. Misschien heeft hij aanvanke-

lijk wel deze intentie gehad, maar deed de analyse van de

verschillen in frequenties tussen de gebieden onderling, hem

tenslotte daarvan afzien. De vraag rijst waarom hij dit as-

pect in zijn rapport zelfs niet aanroert en waarom hij, zon-

der opgave van redenen, een voor de hand liggende en belang-
rijke mogelijkheid tot nuancering in de schattingen voor ge-

heel Engeland en Wales onbenut heeft gelaten. Dat is, gemeten

naar de huidige maatstaven, een merkwaardige ommissie in dit

overigens zo zorgvuldig opgezette, uitgevoerde en gerappor-
teerde onderzoek.

7.2.4.3. Begeleidingsbehoefte.

1n deze vergelijkende analyse van frequentie-bepa-

lingen wordt vrijwel geen aandacht geschonken aan de begelei-

dingsbehoefte. Het lijkt echter wenselijk de uitvoerige be-

schrijving van Lewis' project niet af te sluiten zonder er,

zij het kort, enkele woorden aan te wijden. Het feit dat de

begeleidingsbehoefte een essentieel onderdeel vormde van zijn

probleemstelling geeft daar ook aanleiding toe.

Direct aan het begin van zijn beschrijving van de
procedure vermeldt Lewis echter dat:

"Great care was taken so to divide the time as
to ensure that the more important aspects of our
inquiry received most attention. Our chief con-
cern was ascertainment, and all other aspects of
the work were regarded as secondary. Home care
and environment, personal and family histories,
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conditions of employment, the physical condition
of the defectives and many other problems which
we should have liked to investigate thoroughly,
had to be regarded as of subsidiary importance.
This will account for the comparative meagreness
of our data relating to these aspects of the
work" (Lewis, p. 21).

Het wekt dan ook geen verwondering dat aan de bege-

leidingsbehoefte relatief weinig aandacht wordt besteed. Niet-

temin bevat het rapport een hoofdstuk dat uitsluitend daarop

betrekking heeft. Geheel in Lewis' denktrant is zijn opmerking
over de criteria:

"It is difficult to describe the criteria and
standards adopted for the classification of the
mentally defective for these administrative pur-
poses. Naturally a classification involving such
complex considerations is determined largely by
the standpoint of the person making it" (Lewis,
p. 139).

Voor alle onderzochte pupillen heeft Lewis vastge-

steld of zij in de gewone samenleving konden blijven of niet,

alsmede wat er verder met c.q. voor hen gedaan diende te wor-

den. Dit laatste echter z&6r globaal. Op basis van zijn con-

clusies voor de zes gebieden generaliseert hij op dezelfde

manier zoals hierboven beschreven, voor geheel Engeland en

Wales. Ook de beschrijving van de gehanteerde criteria is

zeer globaal.

Wij menen, dat hier met deze opmerkingen volstaan

kan worden. Het probleem van de begeleidingsbehoefte is in
de vier decennia na Lewis' onderzoek zo veranderd en vooral

zo veel gecompliceerder geworden, dat er geen reden is om op

zijn behandeling van dit onderdeel diep in te gaan. Voor Le-

wis was zwakzinnigheid een irreversibel defect, een vrijwel

incurabel en incompensabel tekort aan potenties. Antibioti-

ca, psychofarmaca, de ontdekking van onvermoede ontwikkelings-

mogelijkheden (ook bij dieper-zwakzinnigen) en nieuwe begelei-

dingsmethodieken, hebben het probleem van de begeleidingsbe-
hoefte kwantitatief en kwalitatief een ander aanzien gegeven.

De grotere differentiatiemogelijkheden in de begeleiding maken
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een meer gedifferentieerd onderzoek van de pupillen noodza-
kelijk, voordat een uitspraak over hun begeleidingsbehoefte

mogelijk is. Het tijdperk van Odn-mans onderzoeken lijkt de-
finitief voorbij. In dat opzicht is Lewis' onderzoek achter-
haald.

7.3. Andere frequentie-bepalingen.

7.3.1.  Inleiding.

In het schema op de volgende bladzijden hebben wij
enkele gegevens betreffende 5 nederlandse en 12 buitenland-

se frequentie-bepalingen bijeen gebracht. Volledigheidshal-
ve is ook Lewis' onderzoek daarin verwerkt.

Opgemerkt moet worden, dat het schema geenszins een

volledig beeld geeft van het tot op heden verrichte frequen-
tie-onderzoek. Verschillende auteurs noemen niet in het sche-

ma verwerkte frequentie-bepalingen in Nederland, Engeland,

Scandinavio, Italio, de Sovjet-Unie en Formosa (Akesson 1968,

Gruenberg 1964, den Hartogh 1957, Koenen 1933, O'Connor en
Tizard 1956, Susser 1968, Tizard 1964).

Daarnaast zijn er geschriften die ofwel, soms min of

meer terloops, slechts totaal-frequenties geven, ofwel zich

beperken tot bepaalde, zeer specifieke subcategoriedn van

zwakzinnigen (mongolen b.v.), ofwel geen verantwoording be-
vatten van de wijze waarop de frequenties verkregen werden,
ofwel slechts globale schattingen geven (Berg 1966, Collman

en Stoller 1960, Lafon 1967, Levinson 1962, Primrose 1966,
Rayner 1964, Stevens en Heber 1968, Tolosa 1967).

In menig geval is dit of-of een en-en. Men bedenke

overigens, dat met de afwijzing van een publicatie op grond

van deze criteria, geen totaal-oordeel over die publicatie

wordt uitgesproken. Om de genoemde redenen kwam zij dan ech-
ter niet in aanmerking voor opname in het schema.

De onvolledigheid van dat schema derhalve erkennend,

menen wij desondanks te kunnen zeggen dat het een adequaat

beeld geeft van de stand van zaken met betrekking tot het
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frequentie-onderzoek. Tevens biedt het in verschillende op-
zichten een aanvulling op andere ons bekende overzichten
(Akesson 1968, Gruenberg 1964. O'Connor 1965, O'Connor en

Tizard 1956).

De gegevens over de 17 frequentie-bepalingen zijn
ondergebracht in acht kolommen:

1. het land waarin de frequentie-bepaling
plaatsvond. De namen van degen die of van

het orgaan dat de frequentie-bepaling ver-

richtte(n). Voorts het jaar of de jaren

waarin dat gebeurde. Als dit laatste niet

bekend is, wordt het jaar van publicatie
vermeld;

2. de probleemstelling van het onderzoek;

3. de omvang van de populatie waarin de fre-

quentie-bepaling verricht werd, alsmede
eventuele andere karakteristieken van dit

populatie en van het gebied;

4. mededelingen over de representativiteit;

5. onderzoeksverrichtingen;

6. leeftijden eh gradaties van de opgespoor-
den en eventueel onderzochten;

7. zwakzinnigheid (definities en omschrij-
vingen);

8. indeling in gradaties.

In de volgende paragrafen zullen de frequentie-
bepalingen - zoveel mogelijk kolom voor kolom - worden ver-

geleken, waarbij in het bijzonder aandacht zal worden be-
steed aan Lewis' onderzoek.
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7.3.2. De frequentie-bepalingen vergeleken: methodologisch.

7.3.2.1. Land, onderzoeker en jaar van onderzoek.

In het schema zijn 5 frequentie-bepalingen uit Enge-
land, 5 uit Nederland, 3 uit de Verenigde Staten, 3 uit Scandi-

navio en 1 uit Australio opgenomen. De oudste is die van Lewis;

de meest recente hoogstwaarschijnlijk die van Imre. Hij is de

enige van de in het schema genoemde onderzoekers-rapporteurs

die het jaar van onderzoek niet vermeldt, maar zijn verslag
doet vermoeden dat het 1966 was.

5 Frequentie-bepalingen dateren van v66r de Tweede

Wereldoorlog; 9 van de 17 zijn in de zestiger jaren verricht.
Er liggen derhalve vier d6cennia tussen het oudste

en het meest recente van de hier besproken frequentie-onderzoe-
ken, terwijl ook tussen de andere niet onaanzienlijke tijdsver-

schillen zijn aan te wijzen. Die tijdsverschillen kunnen, afge-
zien van alle andere nog te noemen factoren, reeds een ernstige

belemmering vormen voor een vergelijking van de onderzoeksresul-

taten. Veranderingen in de samenleving, veranderingen van soci-

aal-culturele, economische en technische aard, kunnen, zo moet

men aannemen, belangrijke gevolgen hebben voor de frequenties
van zowel de lichter als de dieper zwakzinnigheid. Als samenle-

vingen dan bovendien in een relatief hoog tempo veranderen,wordt

de bedoelde vergelijking nog meer bemoeilijkt.

7.3.2.2.  De probleemstelling.

In 7.2.1. hebben wij er op gewezen, dat Lewis zelf

niet expliciet een probleemstelling geeft in de zin van een bon-

dige formulering van de door middel van het onderzoek te beant-

woorden vragen. De beschrijving echter, die de Wood-Committee

geeft van de problematiek die aanleiding gaf tot Lewis' onder-

zoek, stelde ons in staat die probleemstelling eenduidig te for-
muleren.

Zoals uit het schema blijkt en zoals ook voor de hand

ligt, zijn de meeste frequentie-bepalingen onderdelen van pro-
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jecten, die, evenals dat van Lewis, verband houden met de

begeleidingsbehoefte van zwakzinnigen en met de planning van

het begeleidend apparaat: In veel gevallen wordt dat niet met

zoveel woorden gezegd, maar kan men het op zeer goede gronden
veronderstellen.

Er zijn echter bij de hier besproken frequentie-be-

palingen drie die een andere probleemstelling hadden. Koenen

verrichtte zijn onderzoek met de behoefte om meer inzicht te

krijgen in een verschijnsel dat naar zijn mening - en naar de

mening van velen in die tijd - de oorzaak was van de maat-

schappelijke problemen. Bij Akesson vormen de frequenties een
"nevenproduct" van een onderzoek met een vooral genetische

vraagste7 ling: wat moet men de ouders van een zwakzinnig kind

adviseren, als zij informeren naar de kans op de geboorte van

n6g een zwakzinnig kind? Een vraagstelling, die derhalve wel

verband houdt met de begeleidingsbehoefte, maar niet zonder

meer met de planning van (een onderdeel van) het begeleidend
apparaat. Akesson (1968) laat er overigens geen twijfel over

bestaan, dat hij het frequentie-probleem ook op zichzelf al

belangrijk acht.Imre's onderzoek is ontstaan uit methodologi-

sche critiek op andere frequentie-bepalingen. Het heeft er,

zonder dat de onderzoeker het met evenveel woorden zegt, de

schijn van, dat de frequentie-bepaling in Rose-County als

"voorbeeldig" is bedoeld in de meest letterlijke zin van het

woord. Van de hier vermelde onderzoeken is het het enige dat

een zuiver-wetenschappelijke signatuur draagt en in het ge-

heel niet op de begeleidingsbehoefte is georionteerd.

7.3.2.3. Omvang van de onderzoekspopulatie en van het gebied
waarin onderzocht werd.

De omvang van een frequentie-bepaling wordt, behal-

ve door de omvang van de onderzoekspopulatie waarin zwakzinni-

gen worden opgespoord en eventueel onderzocht, tevens bepaald

door de aard van de onderzoeksverrichtingen en door de vraag

op welke categorie&n - in het algemeen: leeftijdscategorieon
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en gradaties - van zwakzinnigen zij betrekking heeft. Indien

men de onderhavige frequentie-bepalingen nu echter beziet op

de omvang van de populaties waarin zij hebben plaats gehad,

dan is het project in Londen en Middlesex, met 5.400.000 in-

woners het grootste en dat van Akesson in Zuid-Zweden, met

7.500 inwoners, het kleinste. Behalve de onderzoeken van

Koenen, den Hartogh, Lemkau e.a., Imre en Akesson, hebben

de overige alle betrekking op populaties groter dan 100.000.

De vier hier genoemde engelse frequentie-bepalin-

gen uit de zestiger jaren hebben tezamen betrekking op een

populatie van plm. 8.000.000 zielen, d.w.z. ongeveer 15% van

de bevolking van het Verenigd Koninkrijk. Onmiddellijk daar-
na komt het finse project met 9%. De nederlandse onderzoeken

van Meyers e.a. in Noord-Holland en Brouwer in Friesland be-

treffen weliswaar relatief grote bevolkingsdelen, maar mis-

sen de spreiding van de engelse en finse projecten.
Lewis geeft, evenals Meyers en den Hartogh, uitvoe-

rige informatie over diverse andere kenmerken van de popula-

tie en van de gebieden waarin hij onderzocht. De overige au-

teurs volstaan met een globale karakteristiek.

Het overzicht van de omvang der onderzoekspopula-

ties en van de karakteristieken der betrokken gebieden maakt

reeds duidelijk dat een vergelijking tussen de gevonden fre-

quenties c.q. een verklaring van de gevonden verschillen tus-

sen de frequenties uiterst moeilijk zo niet bij voorbaat vol-

strekt onmogelijk moet worden geacht. De hier besproken fre-

quentie-bepalingen kan men zich voorstellen als "stippen op
de wereldkaart", met de australische - kwalitatief niet in-

drukwekkend - als de meest excentrische. Verschillen On over-

eenkomsten tussen frequenties kunnen, zij het op oncontroleer-

bare wijze, veroorzaakt zijn door aanzienlijke verschillen

tussen de onderzoekspopulaties en de gebieden.
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7.3.2.4. Mededelingen over de representativiteit van de ge-
kozen onderzoekspopulaties.

In kolom 4 van het schema zijn mededelingen van de
auteurs opgenomen over de eventuele representativiteit van
de onderzoekspopulatie waarin opgespoord en eventueel onder-
zocht werd.

In de eerste plaats zij gewezen op de frequentie-
bepalingen, waarvoor in deze kolom n.v.t. (niet van tcnpas-
sing) is genoteerd. De vraagstelling van deze onderzoeken

bleef beperkt tot de frequenties in de doorgelichte popula-
ties. Het zijn het Salford-, Wessex- en Bedfordshire-onder-
zoek, verband houdend met de planning van het begeleidend
apparaat in de betreffende stad of regio; de frequentie-be-
palingen van Meyers e.a., Geudeke en Brouwer in Nederland;
het Baltimore-onderzoek, enerzijds een explorerend onderzoek
"in f population", anderzijds toch ook georionteerd op de
planning van het begeleidend apparaat; het onderzoek van Imre
in Rose-County, een gebied dat op pragmatische gronden werd
gekozen voor wat wij eerder genoemd hebben: een "voorbeeldi-
ge" frequentie-bepaling; de beide onderzoeken van Akesson en
tenslotte de australische frequentie-bepaling.

Deze frequentie-bepalingen hebben gemeen, dat de
onderzoekers geen generalisaties (schattingen) beoogden voor
grotere, eventueel nationale populaties. De populatie of het
gebied die men voor onderzoek koos, beschouwde men niet als
een deel van waaruit gegeneraliseerd (geschat) diende te wor-
den voor een geheel, zoals bijvoorbeeld Lewis zijn zes gebie-
den koos met de bedoeling om op grond van de daarin aangetrof-
fen frequenties, de frequenties voor geheel Engeland en Wales
te kunnen schatten.

Behalve Lewis, vermelden Tizard, de rapporteurs van
het Onondaga-onderzoek en die van het finse project, dat zij
de door hen onderzochte populaties of gebieden representatief
achten voor een groter geheel. Den Hartogh suggereert bij de
bespreking van de onderzoeksopdracht eveneens iets dergelijks,
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maar de hierna volgende critische notities gelden niet voor

haar genuanceerde rapportage.

Tizard en Goodman kozen Londen en Middlesex "to ob-

tain information about the prevalence of mental subnormality

in urban England". De Onondaga-onderzoekers kozen dit gebied

als zijnde een "not atypical metropolitan area" in het kader
van een vraagstelling met betrekking tot de staat New York.

De Finnen vermelden dat de door hen doorgelichte gebieden -
die zij tezamen "Miniature Finland" noemen - "are more or
less (sic, F.S.) representing the socio-economic pattern of

the present finish society" (onderstreping van ons, F.S.).

Hierbij enkele opmerkingen. Ten eerste, dat repre-

sentativiteit wordt geclaimd of toch minstens gesuggereerd,

zonder dat men (met uitzondering van Lewis) onzes inziens

voldoende duidelijk maakt, met betrekking tot welke variabe-

len, de gekozen gebieden representatief zouden zijn en nog

veel minder, of deze variabelen opgevat kunnen worden als dd

factoren, die samenhangen met de frequenties van zwakzinnig-

heid c.q. verschillen in frequenties - bij benadering uit-

puttend - kunnen verklaren. In het algemeen kan men onzes in-
ziens zeggen dat "representativiteit in sociaal-economisch
opzicht "zonder nadere specificatie als onvoldoende moet wor-

den beschouwd. Indien men bijvoorbeeld uitgaat van een twee-

deling in de zwakzinnigheid, waarbij de dieper-zwakzinnigheid

en een deel van de lichter-zwakzinnigheid, in het algemeen ge-

sproken, kunnen worden toegeschreven aan beschadigingen of de-
fecten van het centrale zenuwstelsel en een groot gedeelte van

de lichter-zwakzinnigheid aan factoren die in de sociaal-cul-

turele sfeer liggen - indien men deze twee-deling nu gemaks-

halve even aanvaardt, dan zal men bij de keuze van een repre-

sentatieve onderzoekspopulatie of van een representatief ge-

bied, zodanig moeten kiezen, dat die onderzoekspopulatie of

dat gebied het grotere geheel waarvoor het representatief moet

zijn, adequaat weerspiegelt m.b.t. de factoren die relevant ge-
acht kunnen worden voor de genoemde twee vormen van zwakzinnig-

heid, factoren die men derhalve als oorzaken kan beschouwen in
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de ruime zin van het woord. Te denken valt dan, wij geven

een willekeurige opsomming, aan o.a.: het niveau van de ge-

zondheidszorg in het algemeen en van de peri-natale zorg in
het bijzonder; fysische aspecten van het milieu - drinkwa-
ter? luchtverontreiniging? -; gemiddelde huwelijksleeftijd

en gemiddeld kinderaantal; dioet-gewoonten en opvoedingspa-

tronen; het niveau van onderwijs en de participatie aan de

cultuur van een land; godsdienst, opleiding, beroep en in-

komen. Betwijfeld moet worden, of opleiding, beroep en in-

komen, en in het algemeen: of enkele van de genoemde facto-
ren opgevat kunnen worden als voldoende indicatoren voor de

velerlei mogelijke patronen van samenhangende causale facto-
ren.

Geen onderzoeker die vertrouwd is met de problemen

die een frequentie-bepaling van zwakzinnigheid met zich mee
brengt, zal het een andere onderzoeker willen aanrekenen dat

hij bij de keuze van een representatief gebied niet met al

de genoemde of zelfs maar vele daarvan rekening heeft gehou-
den. Dat zou immers leiden tot een onderzoeksopzet die prac-

tisch niet realiseerbaar is. Ons bezwaar richt zich op het

feit dat men te gemakkelijk representativiteit suggereert,

dat men niet voldoende nauwkeurig aangeeft in hoeverre een

gebied representatief zou zijn en vooral ook: in hoeverre

niet, kortom, dat de methodologische bezinning in dit opzicht

te veel ontbreekt. In dit opzicht steekt Lewis nauwelijks gun-
stig bij de andere onderzoekers af.

Wellicht echter is het feit dat de auteurs van het

Onondaga-onderzoek en Amnel, Palo en Varilo geen conclusies

of schattingen geven voor grotere gebieden dan zij in feite
onderzochten en dat Tizard slechts onder voorbehoud en na

vergelijking van zijn bevindingen met die van Salford, con-

cludeert voor stedelijk Engeland, een aanwijzing, dat de au-
teurs zelf de nodige reserves hebben en dus niet in die mate

de methodologische bezinning missen als wij hierboven sugge-

reerden. Het wordt ten dele aan de lezer overgelaten, of hij

de gerapporteerde frequenties wil beschouwen als geldig voor
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het grotere geheel. Deze kan dan de rapporteurs minstens het
"voordeel  van de twijfel" geven.

Wij willen tot slot opmerken en daarmee nogmaals

onze critiek relativeren, dat de overwegingen die wij hier-
boven gaven, bezien moeten worden in het licht van de weten-

schappelijke vraagstelling met betrekking tot de frequenties

van zwakzinnigheid. In de meeste gevallen echter heeft men,

zoals bij de meeste hier besproken onderzoeken, te maken met

een practische vraagstelling, die op een wetenschappelijke

wijze, of beter nog: op een wijze die zo wetenschappelijk is
als de beschikbare middelen toelaten, beantwoord dient te wor-

den. Het is in dit perspectief, dat men op een bepaald moment
een schatting of een generalisatie als "betrouwbaar" kan ac-

cepteren, hoewel daar, strikt wetenschappelijk bezien, niet

onaanzienlijke bezwaren tegen kunnen zijn.

7.3.2.5. Onderzoeksverrichtingen.

In de vijfde kolom van het schema zijn de onder-

zoeksverrichtingen vermeld. Globaal genomen kunnen twee ty-
pen frequentie-bepalingen worden onderscheiden:

1. de frequentie-bepalingen die gebaseerd zijn

6p en beperkt blijven t6t de geregistreerde

zwakzinnigheid en waarin de pupillen niet
individueel onderzocht worden;

2. de frequentie-onderzoeken waarin de pupillen

eerst worden opgespoord en vervolgens indivi-
dueel onderzocht.

Tot het eerste type behoren de onderzoeken in Lon-

den en Middlesex, de Wessex-region en Bedfordshire, de neder-

landse onderzoeken, met uitzondering van dat van Koenen, en

tenslotte de frequentie-bepalingen in Onondaga, Baltimore en
Australio. Men kan overigens twisten over de vraag of het on-

derzoek in Noord-Holland geheel tot het eerste van de hier
genoemde typen kan worden gerekend. Steekproefsgewijs zijn

daar immers pupillen individueel, wij zouden willen zeggen:
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bekeken. Het komt ons echter voor dat het in ieder geval eer-
'

der tot het eerste dan tot het tweede type behoort.
Het begrip geregistreerde zwakzinnigheid moet hier

ruim worden opgevat. Bij de engelse frequentie-bepalingen is
de term zonder meer van toepassing, omdat de zwakzinnigen

daar, krachtens de Mental Deficiency Act, inderdaad als zwak-

zinnig geregistreerd dienen te worden. Bij de amerikaanse on-

derzoeken ligt het iets anders. De zevende kolom geeft voor

het Onondaga-onderzoek de definitie van zwakzinnigheid. Men

heeft klaarblijkelijk niet slechts gevraagd wie als zwakzin-

nig bekend stonden en dus waarschijnlijk ook als zodanig ge-

registreerd waren, maar men heeft, door de opsomming van in-

dicaties voor zwakzinnigheid, de mogelijkheid in het onder-

zoek ingebouwd, dat individuen werden aangemeld die tot dan

toe, door de aan het onderzoek meewerkende instanties, niet

van zwakzinnigheid verdacht werden en dus ook niet als zwak-

zinnig geregistreerd konden staan. Ook in het Baltimore-on-

derzoek kunnen individuen zijn aangemeld die tot dan toe niet

als zwakzinnig geregistreerd stonden. Hetzelfde geldt in nog
veel sterkere mate voor Noord-Holland en Drente. Omdat echter

tevens kan worden aangenomen dat deze categorie in de beide

amerikaanse projecten klein tot zeer klein zal zijn geweest,

lijkt het verantwoord toch van geregistreerde zwakzinnigheid

te spreken. Van de beide nederlandse projecten kan men wel-

licht beter zeggen dat zij geleid hebben tot een geregistreer-

de zwakzinnigheid.

De mededelingen die de auteurs doen over de onder-

zoeksverrichtingen zijn in veel gevallen van betrekkelijk

oppervlakkige aard. Het is niet altijd duidelijk of de onder-

zoekers de dossiers van de aangemelde pupillen hebben geana-

lyseerd, of dat zij volstaan hebben met een betrekkelijk sim-

pele opgave in termen van IQ, leeftijd en geslacht. Zo bij-

voorbeeld in de Wessex-region. Als dossier-studie is verricht

wordt soms niet geheel duidelijk of men de zwakzinnigheid van

de aangemelde pupillen als vaststaand aannam, en de dossier-
studie slechts benutte voor additionele informatie, zoals in
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Baltimore, of dat men met hantering van eigen criteria ook

heeft nagegaan of de aangemelden inderdaad als zwakzinnig
beschouwd konden worden. Dit laatste deed Tizard in Middle-

sex. Een eenduidige omschrijving van de onderzoeksverrich-

tingen is noodzakelijk om nauwkeurig te kunnen vaststellen

wat precies is onderzocht en om verschillen tussen de gevon-
den frequenties te kunnen verklaren. Opgemerkt moet worden,

dat Meyers e.a., Geudeke, den Hartogh en Brouwer nauwkeurig

informeren over hun onderzoeksverrichtingen.

Voor de vergelijking van de frequenties van de ou-

dere leeftijdscategorieon is het, bij onderzoeken die zich

beperken tot de geregistreerde zwakzinnigheid, van belang te

weten of men alleen diegenen heeft meegeteld die, zoals in
het Baltimore-onderzoek, in het onderzoeksjaar c.q. op de

steekdatum op zwakzinnig niveau functioneerden - hetgeen zij

het wat beperkt, geindiceerd kan zijn doordat de pupillen in

die periode of op die datum begeleiding genoten -, 6f dat men

eenvoudig al diegenen heeft meegeteld die als zwakzinnig "te

boek" stonden, zonder te vermelden wat dat precies betekent

en met de mogelijkheid dat daarbij aangepast functionerenden

zijn. Alleen Lemkau, Tietze en Cooper geven informatie op dit
punt.

Tot het tweede type frequentie-bepalingen behoren,

behalve Lewis' onderzoek ook die van Koenen, Imre, Akesson en
Amnel, Palo en Varilo. Koenen, Akesson en de Finnen hebben

Lewis' methode toegepast. Koenen's onderzoek is kwalitatief

wellicht het beste. Die indruk kan echter mede ontstaan zijn

omdat hij het uitvoerigst gerapporteerd heeft.

Imre is de enige die integraal heeft opgespoord en

onderzocht. Hij kan in zeker opzicht volledigheid claimen.

Imre doet dit onderzoek "to avoid these methodological pro-

blems of earlier studies" (zie kolom 1). Hij wil kennelijk

een wetenschappelijk zuivere frequentie-bepaling verrichten.

Tegen de achtergrond van die pretentie krijgen de volgende
critische notities des te meer betekenis:
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1. door bij de opsporing van de kinderen en ook

bij die van de volwassenen het sociologische

criterium geheel buiten beschouwing te laten,

plaatst Imre zich op een eenzijdig psycholo-

gisch standpunt. Zijn concept van zwakzinnig-

heid wijkt af van het gangbare, waarin n.1.

de sociologische component gewoonlijk ver-

werkt is - expliciet of impliciet. Door deze

component te verwaarlozen zal hij, zo kan men

zonder meer aannemen, veel individuen als zwak-

zinnig identificeren, die zich sociaal uitste-
kend weten te handhaven. Het wil ons voorkomen

dat weinig moderne onderzoekers op het gebied

van de zwakzinnigheid zich met deze procedure

zullen kunnen verenigen;

2. de gebruikte tests doen de vraag stellen of

Imre bij dit inderdaad zeer zorgvuldige on-

derzoek in een betrekkelijk arm, landelijk

gebied aan de Oostkust, de individuen beoor-
deeld heeft naar de normen van de amerikaan-

se middle-class, 6f dat hij daarbij rekening

heeft gehouden met de cultuur-patroon van

Rose-County. Wij vermoeden het eerste. In dat

geval heeft hij onzes inziens afwijkingen ten
opzichte van een voor Rose-County wellicht of

waarschijnlijk betrekkelijk irrelevante norm

onderzocht, hetgeen niet zonder meer is ge-
lijk te stellen met zwakzinnigheid. Deze op-

merking sluit aan bij de eerste, voorzover
ook hier een verwaarlozing van de sociologi-

sche component wordt gesignaleerd;

3. een onderdeel van Imre's critiek op andere

onderzoekers is, dat zij het IQ te veel als
een constante beschouwen. Dan moet worden op-

gemerkt, dat hij voorbij gaat aan de steeds
meer veld winnende overtuiging, dat het in
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het algemeen wenselijk is om de uitspraak

"hij is zwakzinnig" of "hij is zus of zo
zwakzinnig", op te vatten als synoniem met

de propositie "hij functioneerde op (een zus
of zo) zwakzinnig niveau ten tijde van het

onderzoek". In deze zienswijze is zwakzinnig-

heid geen onveranderlijk toestandsbeeld en is
de idee van het IQ als constante achterhaald.

Men kan zich afvragen of Imre zich in zijn

critiek op andere onderzoekers niet te veel
afzet tegen opvattingen die al lang niet meer

door de meerderheid der deskundigen worden ge-

deeld;

4. om pragmatische redenen (zie schema kolom 4)

koos Imre een klein gebied. Niet onbegrijpe-

lijk, maar men vraagt zich af, wat de exempla-

rische waarde kan zijn van een frequentie-be-

paling in een betrekkelijk arm, landelijk ge-

bied dat, gezien de geringe migratie, boven-

dien waarschijnlijk nogal geisoleerd is.

Redenen genoeg derhalve om bij Imre's onderzoek

voorlopig vraagtekens te plaatsen. Wellicht dat zijn verslag-

geving omtrent de volgende fasen van het onderzoek aanleiding

zal geven deze critische opmerkingen terug te nemen.

Het zijn twee elementen in Lewis' opsporingsproce-

dure, die dat onderdeel van zijn project als voorbeeld van

zorgvuldigheid naar voren doen komen: de opsporing van zwak-

zinnigen in het gewoon lager onderwijs en de opsporing van

oudere volwassenen door middel van sleutelpersonen. Van de
in het schema vermelde onderzoeken benaderen dat van Koenen

en het finse Lewis' procedure het dichtst, zij het dat de

opsporing van de zwakzinnige kinderen in het GLO bij de Fin-

nen vermoedelijk niet z6 zorgvuldig is geweest als bij Lewis.

Ook de onderzoeken van Meyers e.a. en van Geudeke lijken me-

de door Lewis' methode geinspireerd. Bij Akesson, die wel via

sleutelpersonen opspoorde, zijn geen aanwijzingen te vinden
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dat hij in het GLO heeft opgespoord. Imre doorlichtte wel
het GLO, maar spoorde niet op via sleutelpersonen. Bij de

overige onderzoeken vinden wij deze twee elementen in het

geheel niet meer terug. Onzes inziens moet dat verklaard

worden uit de voortschrijdende ontwikkeling van het bege-

leidend apparaat. Naarmate n.1. in de samenleving v66r (en/

of d66r) zwakzinnigen meer, resp. in een eerder stadium, om

begeleiding wordt gevraagd, naarmate het begeleidend appa-
raat zich kwantitatief en kwalitatief verder ontwikkelt en

naarmate het vooral zijn verrichtingen t.b.v. de pupillen

nauwkeuriger registreert, zullen de bedoelde opsporings-ty-

pen een relatief geringere bijdrage leveren aan het totaal

van de aan te treffen frequenties. De geregistreerde zwak-

zinnigheid zal naarmate vollediger aan de bedoelde voorwaar-

den is voldaan, een relatief grotere proportie van het tota-

le aantal zwakzinnigen en van zwakzinnigheid te verdenken

individuen omvatten. Vermoedelijk is nergens ter wereld vol-

ledig aan deze voorwaarden voldaan. Het heeft er echter alle

schijn van dat op meerdere plaatsen het begeleidend apparaat
of onderdelen daarvan dit ideaal benaderen. In die plaatsen,

gebieden of landen worden frequentie-bepalingen eenvoudiger,
raakt Lewis' procedure "gedateerd" en verliest  zij  haar mo-

del-karakter.

7.3.2.6.  Leeftijden en gradaties.

Zoals voor de hand ligt, hebben lang niet alle on-

derzoekers in alle leeftijdscategorieon alle gradaties opge-
spoord. Bij sommigen vloeit dat voort uit de probleemstel-

ling - men denke b.v. aan de nederlandse onderzoekers die

zich, omdat hun vraagstelling alleen betrekking had op het
BLO, tot de leerplichtige leeftijden konden beperken. Ande-

ren hebben zich tot bepaalde categorieon beperkt omdat het

onderzoek anders te omvangrijk zou worden (Akesson in West-

Zweden) of omdat het moeilijk, zo niet onmogelijk zou zijn
de niet in het onderzoek betrokken categorieon op te sporen

(Onondaga).
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7.3.2.7.   Zwakzinnigheid.

In de zevende en achtste kolom van het schema zijn

de definities en criteria voor zwakzinnigheid en voor de gra-

daties opgenomen. Bij de frequentie-bepalingen die gebaseerd

zijn op de geregistreerde zwakzinnigheid zijn de tests tussen

haakjes geplaatst, waarmee wordt aangegeven, dat zij niet door

de onderzoekers zelf zijn afgenomen.
Wat om te beginnen opvalt, is dat Lewis ook op dit

punt het volledigst is, maar dat het bij een aantal onderzoe-

ken moeilijkt blijkt om precies vast te stellen wat de onder-

zoekers onder zwakzinnigheid verstaan. Een opsomming van tests
en een definitie van criteria in termen van testscores bepalen

tezamen weliswaar het onderzochte object - zwakzinnigheid -

maar bevredigen toch niet, als zij niet worden voorafgegaan

door een meer algemene definitie, of zo men wil: omschrijving,

die deze elementen in een ruimer verband plaatst.

De onderzoekers die zich beperken tot de geregi-

streerde zwakzinnigheid, doen er naar onze mening goed aan om

te vermelden wie als zwakzinnig geregistreerd worden in hun

land of in het onderzochte gebied en of de gevolgde procedure

geacht kan worden alle in aanmerking komende individuen te

"vangen" en zo niet, welke consequenties dat eventueel heeft

voor de definitie en in het bijzonder voor de gerapporteerde

frequenties. Tizard is in dit opzicht het volledigst.

Het feit dat in diverse onderzoeksverslagen geen

tests worden (en wellicht ook niet k6nden worden) vermeld en

het feit dat diverse andere onderzoekers met verschillende

tests en soms ook met verschillende indelingen hebben gewerkt,

maken vergelijkingen van de gevonden frequenties moeilijk. Ver-

schillen zowel als overeenkomsten kunnen het resultaat zijn van

verschillende definities en criteria, zonder dat men voldoende
inzicht heeft 6f en eventueel in welke mate deze factoren een

rol spelen.
De definities die in het schema zijn opgenomen -

voorzover men van definities kan spreken -, dragen een overwe-
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gend psychologische signatuur. Imre is, wij merkten het

reeds eerder op, het meest extreem. Een expliciete verwij-

zing naar de sociologische component vindt men in het Onon-
daga-verslag. Het Baltimore-team gaat in zijn beschouwingen

aan deze componenten niet voorbij, maar kiest betrekkelijk

eenzijdig voor het I.Q. De engelse definities bevatten door

het element van behoefte-aan-bijzondere-zorg een verwijzing

naar de maatschappelijke ontoereikendheid van de zwakzinni-

ge. Als engelse onderzoeksverslagen gg&n definitie bevatten,

betekent dat vrijwel zeker dat de definitie van de vigeren-

de (wet(ten) is gehanteerd. Daarin is de sociale insufficion-

tie een belangrijk element.

Van de hier besproken auteurs hebben alleen Lewis

en Koenen de maatschappelijke ontoereikendheid uitvoerig be-

handeld en systematisch in hun onderzoek als criterium voor

zwakzinnigheid gehanteerd. Lewis' behandeling van dit aspect

kwam in dit hoofdstuk, die van Koenen in hoofdstuk 5 aan de
orde.

Naast alle verscheidenheid in de opvattingen over

en benadering van de zwakzinnigheid vindt men bij de hier be-

sproken buitenlandse auteurs althans op &6n punt een grote

mate van overeenstemming, n.1. dat IQ 70 de bovengrens is

van zwakzinnigheid en IQ 50 van de dieper-zwakzinnigheid.
Gradaties in termen van standaarddeviaties vinden

wij slechts bij din auteur, Akesson. De onderzoekers van het

Onondaga-project hebben bezwaar tegen het IQ 70 als boven-
grens, omdat dan te veel ernstige gevallen buiten het onder-

zoek zouden blijven en omdat te veel instanties het IQ van

de pupillen niet kennen. Dit laatste is in een onderzoek als

het Onondaga-project weliswaar een belangrijk punt, maar het

heeft niet zozeer betrekking op IQ 70 als wel op enig IQ als
(boven-)grens. Het eerste van de twee argumenten heeft alleen

zin, als men voldoende redenen heeft om die ernstige gevallen
zwakzinnig te noemen, d.w.z. als men in feite een andere, wel-

licht nog niet geoxpliciteerde definitie hanteert.



- 174 -

7.3.2.8. Samenvatting van het voorafgaande.

In het voorafgaande hebben wij 17 frequentie-be-

palingen behandeld. Daarbij is de nadruk gelegd op de metho-

dologische aspecten. Relatief veel aandacht is besteed aan

Lewis' onderzoek, dat als model werd gepresenteerd en waar-

tegen de andere onderzoeken, mede ook voor wat betreft de

precisie en de volledigheid van de rapportage, werden afge-
zet.

Lewis' indrukwekkende 6on-mans-onderzoek bleek

niet zonder gebreken:

1. de representativiteit van de zes gebieden

voor geheel Engeland en Wales, alsmede de

generalisaties van de in die zes gebieden

aangetroffen frequenties voor het gehele

land, vormen zwakke plekken. Wij hebben

daar aan toegevoegd: gemeten naar de hui-

dige maatstaven. De grote ontwikkelingen

in de steekproeftheorie dateren van na de
tweede wereldoorlog en tot op zekere hoog-

te is het dan ook onjuist om Lewis' onder-
zoek te beoordelen naar de maatstaven van

vandaag. Eens te meer valt het dan op , dat

zijn onderzoek en zijn verslaggeving in dit

opzicht niet minder zijn dan de andere hier

behandelde frequentie-bepalingen die plaats-

vonden in representatief geachte gebieden;

2. wij moesten een vraagteken plaatsen bij de
consistentie van Lewis' criteria voor zwak-

zinnigheid. Aangezien wij ook bij deze er-

varen onderzoeker in een bepaald onderdeel

van de procedure, n.1. in de selectie van
"verdachte" schoolkinderen, een leereffect

konden vaststellen, als gevolg waarvan een,

zij het waarschijnlijk geringe, wijziging

werd aangebracht in een selectie-criterium,
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diende minstens de vraag te worden gesteld

of ook niet in de (toepassing van de) cri-

teria voor zwakzinnigheid een, niet meer

controleerbare, wijziging kan zijn opgetre-

den;

3. Lewis' concept van zwakzinnigheid als een

irreversibel tekort aan potenties is, zeker

voor wat betreft de lichter-zwakzinnigheid,

achterhaald. Voorts dreigen twee onderdelen

van zijn opsporingsprocedure, die in een zo

belangrijke mate hebben bijgedragen tot de

volledigheid van zijn onderzoek - n.1. de
opsporing in het GLO en die via de sleutel-

personen - door de kwantitatieve en kwalita-

tieve ontwikkelingen in het begeleidend ap-

paraat achterhaald te worden en "gedateerd"
te raken. In dit opzicht verliest Lewis' on-

derzoek geleidelijk zijn model-karakter.

Vergeleken echter bij de andere hier behandelde

frequentie-bepalingen, kan Lewis' project nog steeds als mo-

del worden gekarakteriseerd. In het bijzonder zijn uitvoerige,

lucide en genuanceerde rapportage dwingt bewondering af. De

andere onderzoekers hebben dit niveau niet gehaald, hoewel

Koenen en den Hartogh het in sommige opzichten benaderen. Nu

zou men hier kunnen opmerken, dat die andere onderzoekers dan

ook in aanzienlijk kortere geschriften verslag hebben uitge-

bracht - dikwijls in de vorm van geserreerde congres-bijdra-

gen -, of dat hun frequentie-bepalingen slechts onderdelen

vormden van projecten met veel bredere probleemstellingen, of

dat aan hun frequentie-bepalingen duidelijk een zeer beperkte

vraagstelling ten grondslag lag. Zo valt moeilijk in te zien

waarom een Brouwer en een Geudeke uitvoeriger verslag uitge-

bracht zouden moeten hebben. Afgezien daarvan zijn wij van

mening, dat ook in een beknopte verslaggeving op eenduidige

wijze die essentiole vragen beantwoord kunnen worden, die van

belang zijn voor de interpretatie van gevonden frequenties en
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vooral ook voor de interpretatie van de verschillen in fre-

quenties tussen de diverse onderzoeken. Het moet, bijvoor-

beeld, als volstrekt onjuist worden beschouwd

- dat de definitie van zwakzinnigheid ontbreekt;

- dat niet vermeld wordt welke tests zijn ge-

bruikt;

- dat bij frequenties van zwakzinnigheid in ou-

dere leeftijdscategorieon niet wordt aangege-

ven wie wel en wie niet zijn meegeteld; b.v.

alleen zij die in de twaalf maanden voorafgaan-

de aan de steekdatum begeleiding genoten, of

eenvoudigweg al degenen die ooit als zwakzinnig

geregistreerd zijn?

- dat geen helder inzicht wordt verschaft in de

onderzoeksverrichtingen;

- dat bij frequentie-verschillen tussen de ge-

slachten niet altijd duidelijk wordt of de fre-

quenties berekend zijn per 1000 van de bevol-

king of per 1000 mannen respectievelijk vrouwen.

Naast onduidelijkheden heeft het vergelijkend over-

zicht van de frequentie-bepalingen verschillen aan het licht

gebracht, die zulke essentiole onderdelen betreffen als de

definities en criteria voor zwakzinnigheid, de onderzoeksver-

richtingen en de onderzoekspopulaties.

Het totaalbeeld is uitermate onbevredigend. Vergelij-

kingen tussen de resultaten van de diverse onderzoeken hebben

nauwelijks zin: verschillen noch overeenkomsten zijn eenduidig

te interpreteren.
De practische consequentie die aan deze negatieve con-

clusie verbonden moet worden is, dat een nederlandse beleids-

instantie, die inzicht wenst in de frequenties van zwakzinnig-

heid hier ter lande, daarvoor in geen geval gebruik kan maken

van de resultaten van buitenlandse frequentie-bepalingen. Voor

wat betreft de nederlandse frequentie-bepalingen willen wij op-

merken dat de oudere niet bruikbaar zijn omdat sindsdien in deze
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samenleving zoveel veranderd is, dat men toen gevonden cij-

fers niet kan beschouwen als een weerspiegeling van de si-

tuatie van vandaag. De nieuwere - den Hartogh en Brouwer -

zullen stellig een relatieve bruikbaarheid bezitten als

"eerste peilingen" in bepaalde gebieden. Over de frequen-

ties van zwakzinnigheid in Nederland hebben zij, alleen al

door het ontbreken van individueel onderzoek, weinig te zeg-
gen. Om misverstanden te vermijden moeten wij hier terstond

aan toevoegen dat de genoemde auteurs zelf hun peilingen dan

ook met de nodige relativeringen presenteren.

7.3.3. De frequentie-bepalingen vergeleken: inhoudelijk.

De negatieve conclusies over de vergelijkbaarheid

van de onderzoeksresultaten doen de vraag stellen of die on-

derzoeksresultaten dan in het geheel geen positieve, inhou-

delijke generalisaties over het verschijnsel zwakzinnigheid

toelaten. Anders gezegd: als z6 negatief over die vergelijk-

baarheid geoordeeld moet worden, rijzen twijfels over enkele

gangbare, generaliserende meningen met betrekking tot de zwak-

zinnigheid.
Lewis vond in zijn materiaal vier belangrijke fre-

quentie-verschillen:

1. tussen de leeftijdscategorieon: zeer lage fre-

quenties in de zeer jcnge leeftijdscategorieon;
dan een "plotselinge" sterke stijging; vervol-

gens weer een zij het geleidelijke daling;
2. tussen de geslachten: er zijn meer zwakzinnige

mannen dan vrouwen;
3. tussen de gebieden: de frequenties in de lande-

lijke gebieden zijn hoger dan in de stedelijke;
4. tussen de graden van zwakzinnigheid: er zijn

meer debielen dan imbecillen + idioten; de ver-

houding idioot:imbecil = 1:4 (globaal genomen).

Vergissen wij ons niet, dan bestaat er in de wereld

van de zwakzinnigenzorg een zekere communis opinio over het
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feit dat deze frequentie-verschillen kenmerken zijn van de
zwakzinnigheid, d.w.z. dat zij beschouwd zouden kunnen wor-

den als vaste eigenschappen van populaties in de westerse

wereld, onafhankelijk van plaats en tijd. Dat zijn dan de
bedoelde gangbare inzichten.

De vraag is dus of ondanks de vastgestelde onverge-
lijkbaarheid van de onderzoeksgegevens, in het materiaal

trends aanwijsbaar zijn, die deze gangbare inzichten onder-
steunen c.q. of de bij Lewis aangetroffen frequentie-ver-

schillen naar hun richting, als patronen van verschillen,

elders en op latere tijdstippen zijn teruggevonden - onder

abstractie van de kwantitatieve omvang van die verschillen

en zonder de frequenties waarop zij betrekking hebben zelf

te vergelijken. Anders en stelliger geformuleerd: als de be-

doelde verschillen vaste eigenschappen van populaties repre-

senteren, is de kans groot dat zij, niettegenstaande de eer-

der vermelde onvergelijkbaarheid der onderzoeksresultaten,

ook in andere onderzoeken zichtbaar zullen zijn.
De tabellen (met enkele commentaren), die deze vraag

moeten beantwoorden, vindt men in Bijlage 4 (tabel 4 e.v.).

Die tabellen illustreren tevens, hoezeer de verschillen in

opzet van de diverse frequentie-bepalingen en in de wijze
waarop c.q. de termen waarin de frequenties worden gerappor-

teerd, niet slechts de vergelijking van die frequenties, maar
ook de samenstelling van overzichtstabellen bemoeilijken:

Het materiaal in de Bijlage laat zien, dat de bij Le-

wis aangetroffen frequentie-verschillen tussen de leeftijds-

categorieon en tussen de geslachten naar hun richting ook el-
ders worden teruggevonden. Voor wat betreft de verschillen

tussen de graden van zwakzinnigheid is het beeld aanzienlijk

minder consistent. Wel zijn, zoals ook verwacht kon worden,

overal meer imbecillen dan idioten aangetroffen. Het trekt

de aandacht dat Lewis' verhouding idioot:imbecil = 1:4 door
andere onderzoekers herhaaldelijk is teruggevonden. Welis-

waar zijn er aanwijzingen dat ook elders de frequenties van

zwakzinnigheid ten plattelande hoger zijn dan in de steden,
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maar het beschikbare materiaal noopt tot de grootst moge-
lijke terughoudendheid op dit punt.

Samenvattend kan worden gezegd: het antwoord op de
vraag of de bij Lewis aangetroffen frequentie-verschillen

in zwakzinnigheid naar hun richting vaste eigenschappen van
populaties in de westerse wereld representeren,

- is duidelijk bevestigend voor de verschillen
tussen de geslachten en tussen imbecillitas
en idiotie;

- is minder duidelijk bevestigend voor de ver-
schillen tussen de leeftijdscategorieon;

- vertoont een aanzienlijke variatie m.b.t. de
verschillen tussen lichter- en dieper-zwakzin-
nigheid;

- is ontoereikend voor een positieve uitspraak
over de verschillen tussen stad en platteland.

Klaarblijkelijk is het dus zo, dat hoe men ook on-
derzoekt - d.w.z. welke verschillen in onderzoeksprocedures
ook aanwijsbaar mogen zijn - bepaalde frequentie-verschillen,
althans naar hun richting bezien, steeds en overal worden
teruggevonden. Dat zijn dan de verschillen tussen de geslach-
ten, tussen imbecillitas en idiotie en, zij het wat minder
consistent, tussen de leeftijdscategorieon. Voldoende reden
o.i. om hier te spreken van vaste eigenschappen van popula-
ties.

7.3.4. Stiigen of dalen de frequenties van de dieper-zwak-
zinnigheid?

Zonder meer valt in te zien, dat inzichten in de ont-

wikkelingen van frequenties van zwakzinnigheid van groot be-

lang zijn voor beleidsinstanties die zich geplaatst zien voor
de taak de opbouw van een begeleidend apparaat te plannen.
De daling in de kindersterfte heeft geleid tot een toename

van de aantallen kinderen met bepaalde handicaps. Zo is de
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frequentie van het mongolisme op 10-jarige leeftijd aanzien-
lijk toegenomen, doordat minder mongoolse kinderen overlij-

den. Eenzelfde ontwikkeling zou zich aftekenen in de fre-

quenties van spina bifida. Het gebruik van antibiotica en

de verbeterde zorg voor te vroeg geboren kinderen hebben de

overlevingskansen voor gehandicapte babies vergroot. Die-

zelfde verbeteringen in de medische zorg kunnen er echter

toe leiden, dat het totale aantal te vroeg geboren kinderen

daalt, evenals de kans op het oplopen van een beschadiging

van het centraal zenuwstelsel. "The final picture is not
clear", zegt Tizard, aan wie wij deze gegevens ontlenen.Er

zijn onvoldoende aanwijzingen dat de frequenties van zwak-

zinnigheid stijgen, zoals wel wordt aangenomen (Tizard,1964,

p. 23, 24).

Om die reden besteden wij hier afzonderlijke aan-

dacht aan het onderzoek van Tizard in Middlesex, waarvan

de resultaten, naar Tizards mening, met die van Lewis in

de stedelijke gebieden vergeleken kunnen worden - een ver-

gelijking die een periode van ruim 30 jaar overspant en die

derhalve een uitspraak over de bedoelde ontwikkeling wel-

licht mogelijk zou maken.

Tizard beperkt zich voor deze vergelijking tot de dieper-

zwakzinnige kinderen in de leerplichtige leeftijden. Ver-

gelijkingen van "overall prevalences" van zwakzinnigheid

"break down", zegt Tizard, "both because  of the unreliabi-

lity or inadequacy of the diagnosis, and because of the al-

most unsuperable difficulties of case-findings" (Tizard,
1964, p. 25). Er is echter 66n categorie van zwakzinnigen,

waarvoor deze bezwaren niet gelden: de dieper-zwakzinnige

kinderen in de leerplichtige leeftijden. Op de scholen wordt
van kinderen rond het achtste tot tiende levensjaar verwacht,

dat zij kunnen lezen, schrijven en, zij het op eenvoudig ni-

veau, rekenen. Voor nagenoeg alle imbecillen is dat, alsdus

nog steeds Tizard, te moeilijk. Een halve eeuw onderwijsprac-

tijk heeft uitgewezen, dat de grenslijn tussen hen die dat

wel en hen die dat niet kunnen, rond IQ 50 ligt, ook al zijn
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er in beide richtlijnen uitzonderingen. Tizard veronderstelt

dat weinig kinderen met een IQ beneden 50 niet als zodanig

worden gesignaleerd en dat eveneens weinig kinderen met een
IQ boven 50 als imbecil worden gediagnostiseerd (Tizard,1964,

p. 25-26).

In Middlesex heeft Tizard met gebruikmaking van de

beschikbare dossiers - dat wil dus zeggen: zich baserend op

de geregistreerde zwakzinnigheid en z6nder individueel on-

derzoek - de frequenties van de dieper-zwakzinnigheid bepaald

voor de leeftijdscategorie 0-14 jaar. De dossiers van zowel

debielen (feeble-minded) als van bekende imbecillen, c.q. pu-

pillen met een IQ beneden 50 werden bestudeerd - ten dele

door de onderzoekers zelf, ten dele echter door de instellin-

gen waar de pupillen begeleiding genoten -, teneinde na te

gaan of de bekende, de in de dossiers vermelde diagnoses kon-

den worden overgenomen. Ook de dubbel-gehandicapten en moge-

lijke andere "verdachten" werden  in dit onderzoek betrokken.

Tizard komt voor de 10-14-jarigen in Middlesex op een

frequentie van 3.61%0 dieper-zwakzinnigheid. Zonder nadere

argumentatie voegt hij daar aan toe, dat dit cijfer beschouwd

kan worden als een "valid estimate" van de frequentie van de

dieper-zwakzinnigheid in deze leeftijdscategorie "in an urban

area of England" (Tizard, 1964, p. 27), daarmee een generali-

satie suggererend, die wij niet graag voor onze rekening zou-

den nemen en die eens te meer dubieus is, omdat Tizard zelf
enkele bladzijden verder opmerkt, dat Middlesex "demographi-
cally (-) in many ways not typical of urban areas in England

and Wales" is (Tizard, 1964, p. 31). In many ways.....; men

zou graag weten welke.

Tizard vergelijkt nu het Middlesex-cijfer voor de 7-
13-jarigen, zijnde 3.45%0, met dat van Lewis voor zijn gehe-

le stedelijke sample, zijnde 3.71%0. Het eerste is wat lager

dan het tweede. Maar, zegt Tizard, dit verschil gaat meer

spreken, als men de bekende toename in de frequentie van het

mongolisme in de vergelijking betrekt.
De frequentie van het mongolisme op 10-jarige leeftijd is bij
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Lewis 0.34, in Middlesex 1.14%0. De frequenties van de niet-
mogoloIde dieper-zwakzinnigheid zal bij Lewis derhalve 3.71-

0.34 = 3.37 en in Middlesex 3.45-1.14 = 2.31%0 zijn; een ver-

schil van 1.06%0.
Om in Middlesex op een frequentie van 3.37%0 te komen

hadden de onderzoekers 227 gevallen van niet-mogoloide dieper-

zwakzinnigheid m66r moeten vinden. "It seems to us extremely

unlikely that so large a number could have been missed" in het
Middlesex-onderzoek, zegt Tizard, een uitspraak die, gelet op

zijn positieve oordeel over het begeleidend apparaat in Middle-

sex, plausibel klinkt (Tizard, 1964, p. 28). Hij meent dan ook,

dat bij deze leeftijdscategorie - afgezien van het mongolisme,

d.w.z. uitsluitend voor de niet-mogoloide dieper-zwakzinnig-
heid - van een "real decline" in de frequenties kan worden ge-

sproken.
Tizard geeft vervolgens een aantal mogelijk verklarin-

gen voor dit frequentie-verschil (Tizard, 1964, p. 28-31),waar-

bij hij opmerkt dat het moeilijk is de validiteit van de ver-

klaringen te bepalen. Hij onderscheidt twee groepen factoren:

1. onder invoering van de hypothese dat er geen

werkelijke daling van frequenties, dat wil hier

zeggen in de relatieve aantallen als zwakzinnig

geborenen, heeft plaatsgevonden: wijzigingen in

de gebruikte criteria en veranderingen in de be-

geleiding van de zwakzinnige individuen:

1.1. Tizard is van mening dat, zo er al verschil-

len zijn tussen de criteria voor zwakzinnig-

heid die hij en die welke Lewis gebruikte,

het niet aannemelijk is, dat deze zouden

kunnen leiden tot frequentie-verschillen

voor de dieper-zwakzinnigheid;

1.2. het kan zijn dat tegenwoordig minder kinde-

ren met fysieke handicaps als zwakzinnig

worden gediagnostideerd, bijvoorbeeld omdat

men bij het afnemen van intelligentie-tests

rekening houdt met de handicaps, c.q. de pres-
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taties van deze kinderen "te hoog" waar-
deert ("undue allowances");

1.3. meer kinderen krijgen tegenwoordig bege-

leiding; bovendien is die begeleiding be-

ter. Dat kan inderdaad geleid hebben tot

een daling in de frequenties van dieper-

zwakzinnigheid in de leerplichtige leef-

tijden.

Tizard gaat in het geheel niet in op de mogelijkheid

dat Lewis' 66n-mans-onderzoek, waarin de onderzoeker zelf na-

genoeg alle kinderen zag, tot andere resultaten kan hebben

geleid dan Tizards dossier-studie, waarin 1) niet alleen de

onderzoekers maar ook de andere functionarissen waren inge-

schakeld en 2) gegevens zijn geanalyseerd die, naar men moet

aannemen, niet voor alle pupillen systematisch op dezelfde

wijze zijn verzameld. Zelfs als men, m&t Tizard, van mening

is dat de dieper-zwakzinnigen een relatief gemakkelijk te on-

derkennen categorie vormen (vanaf het achtste & tiende levens-

jaar), mag deze vraag niet onbeantwoord blijven.

2. Factoren als de verbeterde medische zorg, wijzi-

gingen in procreatie-patronen en demografische

verschillen tussen de beide onderzoekspopulaties;

2.1. verbeteringen in de medische zorg in het al-

gemeen en in de perinatale zorg in het bij-

zonder, alsmede de afzonderlijke genoemde

toename van genetische adviesmogelijkheden,

kunnen hebben geleid tot een daling in de

relatieve aantallen als zwakzinnig gebore-

nen. Zoals echter al eerder werd opgemerkt,
is het netto-effect van de verbeterde medi-

sche zorg (nog) niet bekend;
2.2. vrouwen bedindigen de procreatie op jongere

leeftijd; er zijn minder grote gezinnen.Het

is bekend, dat oudere moeders relatief meer

kans hebben op de geboorte van een gehandi-
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capt kind. Het gewijzigde procreatie-pa-

troon kan hebben bijgedragen tot een da-

ling in de frequenties.

Tenslotte wijst Tizard er op, dat Middlesex niet tot

de gebieden behoort waarin Lewis heeft onderzocht en voorts,

dat Middlesex, uit demografisch oogpunt bezien, in menig op-

zicht niet typisch is voor stedelijk Engeland en Wales.

Het moet betreurd worden, dat Tizard dit laatste punt

in het geheel niet verder uitwerkt. Hij onderzocht in een ste-

delijk gebied dat, demografisch bezien, niet representatief is

voor stedelijk Engeland en Wales. Hij vergelijkt dan zijn ge-

gevens met de resultaten van een onderzoek dat ruim 30 jaar
eerder plaatsvond in enkele stedelif'-e gebieden (tezamen een
inwonertal hebbend van 1/7 is van dat van Middlesex), waarvan

niet bekend is of zij in demografisch opzicht representatief
waren voor Engeland en Wales...... Geen woord over de leef-

tijdsopbouw, de aantallen en de gemiddelde omvang der gezin-

nen in de onderzoekspopulaties - geen woord derhalve over fac-

toren die van belang kunnen zijn voor de frequenties van die-

per-zwakzinnigheid.

In zijn conclusies is Tizard voorzichtig. Terwijl hij

bij de vergelijking van Lewis' frequenties met de zijne nog

spreekt van een "real decline" - overigens zonder dit begrip
te definioren, wat de helderheid van het hierboven weergege-

ven betoog niet ten goede komt -, beperkt hij zich nd de be-

spreking van de mogelijke verklaringen voor het frequentie-
verschil, tot de constatering dat men "can say fairly confi-

dently that no large increase in the numbers of the mentally

subnormal appears to have occured during the last generation"

(Tizard, 1964, p. 33) . Als Tizard hier met "mentally subnor-

mal" de niet-mogoloide dieper-zwakzinnigheid bedoelt, zou men

geneigd kunnen zijn deze voorzichtige conclusie te onderschrij-
ven. Als er een "large increase" was geweest zou men iets an-

ders hebben verwacht dan het aangetroffen verschil. Naar onze

mening is het echter niet mogelijk om bij benadering precies

te zeggen wat dan. Een geringer verschil tussen Middlesex en
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Lewis'stedelijke gebieden, maar wel in dezelfde richting? Of

een hogere frequentie in Middlesex dan bij Lewis? En hoeveel

hoger dan? Het zijn deze vragen die nogmaals onderstrepen,

dat over frequentie-verschillen weinig te zeggen valt als de

onderzoeksprocedures verschillen en als, onder meer, over de

mogelijke demografische verschillen tussen de onderzoekspopu-

laties geen gegevens worden verschaft. Zelfs Tizards gematig-

de conclusie is wellicht nog te weinig empirisch gefundeerd.
Niettemin, men kan zonder moeite de waarde van Tizards

studies in het cumulatieve proces van kennisvorming erkennen.
Hij is bij ons weten de eerste, die een systematische poging

heeft gedaan om op de mogelijke ontwikkelingen in de frequen-

ties van zwakzinnigheid een greep te krijgen. Een uitspraak

van twee sociologen in een polemiek met een collega variorend,

kunnen wij zeggen: "In differing from Tizard at certain points,

we shall never deny that his study is a most distinguished one

- partly because its argument is clear enough to make us dis-

agree" (Homans en Schneider, 1962, p. 204).

Tizards studie en onze bespreking daarvan tonen, menen

wij, duidelijk aan, dat bij uitspraken over te verwachten stij-

gingen of dalingen in de frequenties van de dieper-zwakzinnig-

heid de grootst mogelijke voorzichtigheid dient te worden be-
tracht.

7.4. De amsterdamse frequentie-bepaling en de andere.

Wij openen dit hoofdstuk met de stelling, dat de be-

schrijving van de problemen die zich hebben voorgedaan in het

amsterdamse onderzoek en de presentatie van de daar gevonden
freguenties aan betekenis winnen, indien  men ze afzet tegen  die
van andere onderzoeken. Als wij nu de beschrijving van Lewis'

onderzoek en van die der andere frequentie-bepalingen overzien,

dan blijkt het inderdaad mogelijk de positie van het amsterdam-

se project tegenover de genoemde onderzoeken vast te stellen.

In dit verband dient er wel aan herinnerd te worden , dat

de frequentie-bepaling slechts een onderdeel vormt van het am-
sterdamse onderzoek.
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Als wij het amsterdamse onderzoek op punten als de

uitvoerigheid van de rapportage, de omvang van de onderzoeks-

populatie, de uitgebreidheid van de onderzoeksverrichtingen,

de leeftijdscategorieon en de gradaties van de opgespoorden

en, tenslotte, het gehanteerde zwakzinnigheidsbegrip verge-

lijken met de andere hier behandelde frequentie-bepalingen,
dan menen wij te mogen zeggen dat het amsterdamse onderzoek,

alles tezamen genomen, het diepst gaande en omvangrijkste is
sinds dat van Lewis.

Weliswaar wordt in het amsterdamse project meer aan-

dacht besteed aan de begeleidingsbehoefte dan bij Lewis het
geval was, maar als frequentie-bepaling stellen wij Lewis'

onderzoek hoger, meer nog door de minutieuze opsporing van
de ouderen, dan door die in het GLO. Deze laatste is door

de ontwikkeling van het BLO hier te lande (en elders) niet

overbodig geworden, maar wel veel minder belangrijk. Boven-

dien menen wij dat de door ons verrichte bijschatting een

opening naar het probleem der GLO-debielen geeft, waarvan
de practische waarde overigens, dat zij zonder meer toege-

geven, volledig afhankelijk is van wat de onderwijs-admini-
straties aan gegevens bevatten.

De opsporing en het onderzoek van de ouderen waren
bij Lewis beter, vollediger dan in het amsterdamse project.

Ook in het laatst genoemde onderzoek is een opsporing via

sleutelpersonen overwogen. Aanvankelijk bestond het plan om

de oudere zwakzinnigen niet slechts bij de diverse admini-

straties op te sporen, maar ook door navraag te doen bij,

bijvoorbeeld, bestuursleden van buurtverenigingen, bij huis-

artsen en wijkzusters en eventueel nog bij andere, als sleu-

telpersonen te karakteriseren functionarissen. Het zijn voor-

al de volgende 3 redenen die de uitvoering van dat plan ver-

hinderd hebben. In de eerste plaats is het moeilijk zwakzin-

nigheid in voor niet-deskundigen begrijpelijke termen te om-
schrijven. Waarschijnlijk zal men dan een zo ruime omschrij-

ving moeten kiezen, dat het aantal vermoedelijk zwakzinnigen
- de door de sleutelpersonen aan te wijzen individuen - veel
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groter wordt dan het aantal werkelijk zwakzinnigen - de door

individueel onderzoek van het aantal vermoedelijk zwakzinni-
gen af te splitsen individuen. Dat wil dus zeggen: een rela-

tief kostbare procedure. De tweede reden die de uitvoering

van het plan verhinderde was de stellige verwachting dat deze

procedure bij de potentiole informanten nogal wat weerstan-

den zou oproepen. De vraag naar iets - de aanwezigheid van

een geestelijk gehandicapte - dat door velen - zijn ouders

bijvoorbeeld - wellicht graag geheim gehouden wordt, kan het

onvervreembare recht 6m iets geheim te houden doorkruisen.

Wij hebben reden om aan te nemen dat veel potentiole infor-

manten deze procedure als een aantasting van dat recht zou-

den beschouwen en derhalve hun medewerking niet zouden geven.
Dat wil dus zeggen: een procedure met waarschijnlijk nogal

wat non-respons. De derde reden waarom van het plan werd af-

gezien, was de veronderstelling dat nagenoeg alle geestelijk

gehandicapten als zodanig geregistreerd staan, zodat deze

procedure een bijzonder klein netto resultaat zou opleveren.

Netto resultaat wil hier zeggen: het aantal met de procedure

op te sporen zwakzinnigen dat niet als zodanig geregistreerd

staat en dat derhalve niet via de veel eenvoudiger administra-

tieve procedure opgespoord had kunnen worden.

Er zijn meer redenen te noemen en over de genoemde re-
denen zou meer te zeggen zijn. Wij willen nu volstaan met

de procedure, op grond van wat hierboven werd opgemerkt, sa-
menvattend te karakteriseren

- als een relatief kostbare procedure;

- die vermoedelijk nogal wat non-respons zou geven

(wat de procedure wel minder kostbaar maakt:) en

- die waarschijnlijk een zeer klein netto resultaat

zou opleveren.

Voor de onderzoekers voldoende redenen om het plan niet
uit te voeren.



- 188 -

Over het amsterdamse project wordt uitvoerig gerap-

porteerd, uitvoeriger ook dan Lewis deed. Als wij het amster-

damse onderzoek vergelijken met de hier besproken frequentie-

bepalingen die na Lewis' onderzoek hebben plaats gevonden,kan

het volgende worden gezegd. De onderzoekspopulatie van het am-

sterdamse project is niet de grootste. Tizard verrichtte zijn

frequentie-bepaling in twee gebieden met in totaal bijna 5.5

millioen inwoners, terwijl Amsterdam er ruim 860.000 telt.Maar

Tizard deed geen individueel onderzoek. Er zijn frequentie-be-

palingen waarin meer onderzoeksverrichtingen plaats vonden dan

in Amsterdam. Imre met zijn huis-aan-huis-opsporing en Akesson

alsmede de Finnen met hun opsporing via sleutelpersonen en z.g.

"private bronnen" zijn verder gegaan dan de onderzoekers van

het amsterdamse project. Maar zowel Imre als Akesson deden hun

onderzoek in kleine populaties. Dat geldt weliswaar niet voor
de Finnen, maar die hebben zich, evenals vermoedelijk Akesson

en vrijwel zeker Imre, waarschijnlijk weinig gelegen laten lig-

gen aan de sociologische component - afgezien daarvan dat dat

element in de opsporingsprocedure minstens impliciet verwerkt
is. In Amsterdam zijn wel alle gradaties, maar niet alle leef-

tijdscategorieon in de opsporing opgenomen. Veel andere onder-

zoekers hebben dat wel gedaan. Maar dan is ofwel de onderzoeks-

populatie, ofwel het aantal onderzoeksverrichtingen, ofwel het

gehanteerde zwakzinnigheidsbegrip beperkter. Kortom, beschouwt

men de genoemde aspecten afzonderlijk dan is er wel een fre-

quentie-bepaling te vinden waarin meer is gedaan dan in het

amsterdamse project. Neemt men ze echter tezamen dan blijkt

het amsterdamse project het diepst gaande en volledigste te

zijn. Wij moeten echter de mogelijkheid open laten, dat deze
conclusie eerder voor het finse dan voor het amsterdamse on-

derzoek geldt. Hier wreekt zich de te globale rapportage van
het finse en van veel andere onderzoeken. Ons voordeel over

de kwaliteit van menige frequentie-bepaling zou wellicht an-

ders en vooral positiever zijn geweest, als de onderzoekers
meer informatie hadden verschaft over hun onderzoek en in het

bijzonder over de (in feite) gehanteerde definities.
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Van de patronen van frequentie-verschillen die door

Lewis en andere onderzoekers werden gevonden, zijn de mees-
te ook in Amsterdam aangetroffen. Er zijn relatief meer zwak-

zinnigen van het mannelijke dan van het vrouwelijke geslacht.
Er zijn duidelijk meer debielen dan imbecillen+idioten. De
door Lewis en enkele andere onderzoekers gevonden verhouding

1:4 voor idiotie:imbecillitas is in Amsterdam 1 op 5 & 6. Er

zijn duidelijke aanwijzingen, dat in Amsterdam het patroon

van frequentie-verschillen tussen de leeftijdscategorieon

niet sterk afwijkt van dat wat men elders vindt - lage fre-

quenties in de zeer jeugdige leeftijdscategorieon, dan een

sterke stijging - in dit geval bij het begin van de leer-

plichtige leeftijden - en vervolgens waar een daling. Over

eventuele verschillen tussen stad en platteland kan op grond

van het amsterdamse onderzoek geen uitspraak worden gedaan.

De vergelijking tussen de in Amsterdam en de in an-

dere onderzoeken gevonden frequenties is moeilijk. Voor de

frequenties van de ouderen is dat, na de negatieve conclu-

sies die wij in hoofdstuk 6 formuleerden, zonder meer duide-

lijk. Voor de frequenties van de kinderen is dat minder dui-

delijk. Frequenties van debilitas vergelijken heeft onzes

inziens echter zelden enige zin. Verschillen in tijd en naar

plaats kunnen, afgezien nog van de methodologische verschil-
len tussen de onderzoeken, aan de frequentie-verschillen ten

grondslag liggen. Alleen een uitvoerig, vergelijkend onder-

zoek in verschillende gebieden resp. landen kan, menen wij,

inzicht verschaffen in de oorzaken van frequentie-verschil-
len tussen die gebieden of landen op eenzelfde tijdstip. Een

dergelijk onderzoek is weliswaar moeilijk - het zal een na-

genoeg volledige sociaal-culturele vergelijking moeten omvat-

ten - maar niet onuitvoerbaar. Frequentie-verschillen in de
tijd zullen zich echter, zelfs als het 66n gebied zou betref-

fen, nauwelijks adequaat laten verklaren, omdat de daarvoor

noodzakelijke sociaal-culturele vergelijking - tussen meer-

dere gebieden op verschillende tijdstippen of tussen de si-
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tuaties in &5n gebied op verschillende tijdstippen - vrijwel
zeker te veel retrospectieve en daardoor minder betrouwbare

gegevens zal bevatten.

Tizard heeft echter opgemerkt, dat het mogelijk moet

zijn de frequenties van de dieper-zwakzinnigheid in de leer-
plichtige leeftijden te vergelijken (zie 7.3.4.;vgl.7.3.2.7.).

Het dieper-zwakzinnige kind zal, uitzonderingen daargelaten,

op zijn 10 jaar als zodanig herkend zijn en begeleid worden.

Het zal dan derhalve geregistreerd staan en zelfs bij een be-

trekkelijke globale opsporingsprocedure gevonden worden. Ti-

zard spreekt er zich niet over uit of hij daarbij alleen aan

Engeland of ook aan andere landen heeft gedacht. In tabel

7.1. hebben wij de frequenties van de dieper-zwakzinnigheid

in een aantal naar onze mening niet onvergelijkbare leef-
tijdscategorieon samen gebracht. Wij hebben ons daarbij be-

perkt tot onderzoeken die na de tweede wereldoorlog zijn ver-

richt (vgl. tabel 8 van Bijlage 4).

TABEL 7.1. Frequenties van dieper-zwakzinnigheid in een aan-
tal leeftijdscategorieon in 8 onderzoeken die na
de tweede wereldoorlog hebben plaatsgevonden.
(Per 1000 van de leeftijdscategorieon).

7-14 jr
Finland 5.4

10-14 jr
Londen 2.8
Middlesex 3.6
Salford 2.3
Zutphen/Bommelerwaard 3.2
Onondaga 3.4
Rose-County 4.7

12-14 jr
Victoria 1.9

AMSTERDAM
10 jaar 5.1 (7.3)X
13 jaar 5.4 (7.3)

x De tussen haakjes geplaatste frequenties zijn die van de
gedefinieerde, de niet tussen haakjes geplaatste die van
de geregistreerde zwakzinnigheid.
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Twee punten vallen op. Ten eerste, dat het beeld veel

minder consistent is dan men, uitgaande van de hypothese dat

de dieper-zwakzinnigheid naar haar omvang een vaste eigen-

schap van populaties zou zijn en dat zij, omdat zij gemakke-

lijk herkenbaar is (zou zijn), altijd nagenoeg volledig op-

gespoord kan worden, zou verwachten. Ten tweede, dat de am-

sterdamse frequenties hoog zijn.

Wij willen het bij deze constatering laten en niet

nogmaals de problematiek van de verklaring van frequentie-
verschillen aan de orde stellen. Slechts 6gn opmerking daar-

over: Wij hebben in het amsterdamse onderzoek een zo groot

mogelijke zorgvuldigheid betracht. Voorts hebben wij, eerder

in deze paragraaf, gewezen op de mogelijk zeer grote kwali-
teiten van het finse project. En bij alles wat tegen Imre's

procedure valt in te brengen, moet wel gezegd worden , dat

die procedure voor een volledige opsporing van de dieper-

zwakzinnigheid in de jongere leeftijdscategorieon zeer ge-

schikt lijkt. Derhalve stelt zich onvermijdelijk de vraag of

ook niet de verklaring van frequentie-verschillen in deze

categorieon allereerst in de opsporingsprocedures en pas in
de tweede plaats in demografische factoren, de perinatale

zorg en dergelijke meer moet worden gezocht. Een vraag der-

halve, die een critiek impliceert op Tizards optimistische

stelling over de vergelijkingsmogelijkheid van de frequen-

ties van dieper-zwakzinnigheid in de leerplichtige leeftij-
den.
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SUMMARY

This book, "Frequencies of Mental Deficiency", is to

be considered as a report on a part of the "Onderzoek Geeste-

lijk Gehandicapten", an interdisciplinary investigation into
the frequencies of mental deficiency in the dutch capital

Amsterdam (860.000 inhabitants), and into the need of special
care of the mentally defectives and of the families to which
they belong.

The field work took place in the period september 15th

1966-december 31rst 1968.

Mentally defectives and suspected mentally defectives

in the age-groups of 10, 13, 16, 19, 25, 34, 40 and 50 years

were traced in the administrations of municipal services where
they are registered as mentally defectives. Subsequently their

parents were interviewed by sociologists and thereupon the de-

fectives themselves had a medical and psychological examina-
tion. The institutionalized defectives and their parents were

not individually examined and interviewed. In those cases we

confined ourselves to some general data supplied by the insti-
tutions.

Table 1 shows, that we as so many investigators in this

field have been more succesful in carrying out our research

scheme for the children (10 and 13 years) than for the adults
(* 16 years).

TABLE 1. Traced, interviewed, medically and psychologically
examined cases of mental deficiency and suspected
mental deficiency (rounded numbers).

Traced Parents Psych. and
interviewed med.examined

Children
(10+13 years) 650x 500 450

Adults
XX

(3 16 years) 1050 550 170

Totals 1700 1050 620

x    85 of them were institutionalized
XX 130 of them were institutionalized
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After an introduction, chapter 2 gives a general des-

cription of the whole project, its background, history, de-

sign and organizational structure. Chapter 3 deals with the
definition of mental deficiency we used in this investiga-

tion. Special attention is paid to the problem of what might
be called the "sociological criterion" for mental deficiency,

an old problem that to our opinion should be studied more

thoroughly than has been done so far. We indeed do some sug-

gestions for its solution. We have to admit however that we
ourselves have not been very successful in coping with this

problem in the Amsterdam study. More research has to be done.

In chapter 4 the concepts "registered mental deficiency" and

"defined mental deficiency" as well as their mutual relations
are analyzed. From a sociological point of view the registered

mental deficiency is the product of a societal labelling pro-

cess, and as such it deserves to our opinion more attention
than many researchers are willing to pay to it. Chapter 5

deals with the frequency study of the children, chapter 6

with that of the adults. In chapter 7, a comparative analysis

is presented of 5 english, 3 american, 3 scandinavian, 1 au-

stralian and 5 dutch frequency studies (not including our own).

Lewis' impressive investigation performed in the twenties in

England and Wales serves as a model with which all others are

compared. The most important conclusion of this analysis is
that comparisons between reported frequencies are in general

impossible. Differences and similarities between frequencies
do not tell us much and cannot be explained owing to the me-

thodological differences between the studies and to serious

shortcomings in the reports. Tizard's comparison between the

frequencies of Middlesex and those of the urban areas in

Lewis' investigation is critically analyzed. Our conclusion
is that this comparison has no sound basis, because of the

unknown but highly possible methodological differences and

unknown but highly differences between the populations and

areas compared.
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BIJLAGE 1: TABELLEN BEHORENDE BIJ PAR. 5.2. t/m  5.7.2. en 5.8.

TABEL 1. De 651 opgespoorde 10- en 13-jarige pupillen, naar leef-
tijd en naar de instantie waarbij zij zijn opgespoord.

Totaal
10 jaar 13 jaar Abs.          %

Afdeling Onderwijs 282 297 579 89.1
Jeugdpsychiatrie          24          35 59 9.1
Inrichtingen               5           4          9          1.4
Voogdijinstellingen        2           2          4          0.6

Totaal 313 338 651 100.2

TABEL 2. De 651 opgespoorde 10- en 13-jarige pupillen, naar leef-
tijd en naar de verblijfssituatie.

Totaal
10 jaar 13 jaar Abs.          %

In gezinnen in A'dam 275 291 566 86.9
Intra-muraal in A'dam      7           7         14          2.2
Intra-muraal buiten

A'dam 31          40 71 10.9

Totaal 313 338 651 100.0

TABEL 3. De 566 in Amsterdam in gezinnen verblijvende pupillen, naar
de vraag of de ouders geinterviewd konden worden en zo niet,
naar de reden waarom niet, alsmede naar de leeftijd der pu-
pillen.

Totaal
10 jaar 13 jaar Abs.     %

1. Sociologisch interview 242 261 503 88.9
2. Geen sociologisch interview

2.1. Weigeraars 15 17 32 5.7
2.2. Per 15.9.66 in A'dam;na die

datum en voor het eerste on-
derzoekscontact: naar in-
richtingen buiten A'dam       6       1        7     1.2

2.3. Idem: naar tehuizen in A'dam  2       0        2     0.4
2.4. Idem: verhuisd naar andere

gemeente                      6       8       14     2.5
2.5. Idem, echter reeds 6p

15.9.66 vervolgonderwijs
genietend                     0       2        2     0.4

2.6. Idem: overleden               1       1        2     0.4
2.7. Idem: door administratieve

vergissing niet onderzocht    3       1        4     0 733- 30 63 '-11.3

Totaal 275 291 566 100.2
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BIJLAGE 1 vervolg

TABEL 4. De 651 opgespoorden naar de verblijfplaats en naar de
vraag of het IQ bekend is.

IQ bekend IQ niet bekend Totaal

In Amsterdam 492 88 580

Buiten Amsterdam                          71                71       

Totaal 491 159 651

TABEL 5. De 580 in Amsterdam verblijvende pupillen, naar leeftijd
en onderwijs, alsmede naar IQ.

Geen
IQ

< 50 50-79 3 80 bekend Totaal

10-jarigen

Geen onderwijs       5                           3         8
BLO-imbecillen      21       2 11 34
BLO-debielen 23 136 46 35 240

Totaal                49 138 46      49       282

13-jarigen

Geen onderwijs       4       1                   2         7

BLO-imbecillen      24       3                   6        33     BLO-debielen 21 160         46 31 258

Totaal                49 164 46 39 298

TABEL 6. De 580 in Amsterdam verblijvende pupillen, naar de ver-
blijfssituatie overdag en naar leeftijd.

10 jaar 13 jaar Totaal

Geen onderwijs             8               7              15
BLO-imbecillen            34 33 67
BLO-debielen 240 258 498

Totaal 282 298 580

TABEL 7. De in Amsterdam verblijvende pupillen naar leeftijd en
IQ (onderzocht en bijgeschat).

10 jaar 13 jaar

IQ < 50 68 63
IQ 50 - 79 164 185
IQ p 80 50 50

Totaal 282 298
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BIJLAGE 1 vervolg

TABEL 8. De in Amsterdam verblijvende pupillen met IQ < 80, naar
leeftijd en geslacht.

10 jaar 13 jaar

Jongens 147 131
Meisjes 85 117

Totaal 232 248

TABEL 9. De buiten Amsterdam geinstitutionaliseerden, naar leef-
tijd en intelligentieniveau.

10 jaar 13 jaar

Idioot                                   6              7
Imbecil 13 18
Debiel                                   7             13
Misschien/vermoedelijk niet zwakz.       5              2

Totaal                                  31             40

TABEL 10. De buiten Amsterdam geinstitutionaliseerden die zwakzin-
nig worden geacht, naar leeftijd en geslacht.

10 jaar 13 jaar

Jongens 13 22

Meisjes 13             16

Totaal 26 38

TABEL 11. De 565 in Amsterdam verblijvende 10- en 13-jarigen die
BLO voor zwakzinnigen volgen, naar de leeftijd waarop
zij dat BLO bereikten, alsmede naar schooltype en leef-
tijd per 15.9.1966.

10-jarigen 13-jarigen
BLO BLO BLO BLO

imbecil. debielen imbecil. debielen

Abs. Abs.     % Abs. Abs.     %

Onbekend -                    6             2.5               -                  -                  -

6 jaar              7        8     3.3      2       2      0.8
7 17 48 20.0 23 36 14.0
8                    7 85 35.4      6 63 24.4
9                    3 65 27.1 47 18.2
10                    - 28 11.7      - 46 17.8
11                   -        -      -       - 37 14.3
12                   -        -      -       2 19 7.4
13                    -        -      -       -       8      3.1

Totaal 34 240 100.0     33 258 100.0
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TABEL 12. Als de voorgaande tabel, nu echter naar aantal jaren GLO
dat de pupillen gevolgd hadden, toen zij het BLO bereik-
ten.

10-jarigen 13-jarigen
BLO BLO BLO BLO

imbecil. debielen imbecil. debielen

Abs. Abs.     % Abs. Abs.     %

Onbekend -        6 2.5 -         -         -

Geen GLO gevolgd 32       37 15.4 25 30 11.6
1 jaar                 1 67 27.9      7      48     18.6
2                      1 69 28.8 60 23.3
3                       -       52    21.7      -      47     18.2
4                       -        9     3.7      1 40 15.5
5                                -           - - -      20      7.8
6 of 7 -         - - 13 5.0

Totaal                34 240 100.0 33 258 100.0

TABEL 13. Voor het eerst toegelaten leerlingen van debielen-scholen
in de jaren 1965 en 1966, naar leeftijd bij toelating x.

jonger 11 jaar
dan en
6 jaar 6 jaar 7 jaar 8 jaar 9 jaar 10 jaar ouder

In 1965        -       -      62      80 67 40 49
In 1966        - 11 57      76 65 48 51

x  Bron: Statistische Mededelingen van het Bureau van Statistiek der
Gemeente Amsterdam, no. 159 (1967) en no. 164 (1968).
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TABEL 14. Het SQ, naar leeftijd en IQ (percentages tussen haakjes).

10-jarigen (N = 242) 13-jarigen (N = 261)

IQ IQ

Onb. < 50 50-69 70-79 , 80 Onb. < 50 50-69 70-79 „ 80

SQ

< 70 3 31 ( 63.3) 13 ( 16.7) 4( 7.0) 2 ( 4.4) 1 35 (71.4) 25 ( 26.6) 5( 7.9) 3 ( 6.8)   1
70-79 3 11 ( 22.4) 31 ( 39.7) 12 ( 21.1) 7 ( 15.6) 3 11 (22.4) 39 ( 41.5) 31 ( 49.2)16 ( 36.4)  w
3 80 7 7 ( 14.3) 34 ( 43.6) 41 ( 71.9)36 ( 80.0) 7 3 ( 6.1)  30 ( 31.9)  27 ( 42.9)25 ( 56.8)   w

13   49 (100.0) 78 (100.0) 57 (100.0)45 (100.0) 11 49 (99.9) 94 (100.0) 63 (100.0)44 (100.0)   '

>, 90 2 2( 4.1) 16 ( 20.5) 21 ( 36.8)26 ( 57.8)  3       - 3( 3.2) 7 ( 11.1) 4 ( 9.1)
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TABEL 15. De leeftijd van pupil waarop de ouders het eerst het ver-
moeden kregen dat pupil niet helemaal normaal zou zijn,
naar het genoten onderwijs per 15.9.1966 (N = 503).

Thuis of BLO BLO
dagverblijf imb. debielen

Onbekend -            -        4                     ( 0.9)..

1 jr of jonger      7          27       19                 -
2 j r                1           6        8
3 jr                2           5 11 (20.0)

(13.0)

4 jr                            5       19
5 jr                           2       31
6 jr                           4       91                -
7 jr                            3      106

./

8 jr                            1       86
9 jr                                     33                    (79.1)

10 jr 22 (34.3)
(14.8)

11 jr                                     7
12 jr                                     3

Totaal 10          53 440 (100.0)

TABEL 16. De oorzaak waardoor de ouders het eerst het vermoeden kre-
gen dat pupil niet helemaal normaal zou zijn, naar het ge-
noten onderwijs per 15.9.1966 (N = 503).

Thuis of BLO BLO
dagverblijf imb. debielen

Onbekend            -            -         5        ( 1.1)
Geen GLO of
kleutersch. 10 36 37 ( 8.4)
Kleuterschool       - 13 94 (21.4) 1

1 (90.5)GLO -            4 304 (69.1) J

Totaal 10 53 440 (100.0)
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BIJLAGE 2: TABELLEN BEHORENDE BIJ PAR. 5.7.4.1. t/m 5.7.4.3.

TABEL 1. Aantal keuringen, naar geslacht en naar het onderwijs
dat de pupillen volgden toen de keuring werd aangevraagd.

Jongens Meisjes Totaal

Openbaar GLO 834 470 1304
R.K. GLO 150 122 272
Prot.Chr. GLO 208 119 327
Neutraal GLO            18                3            21
(Sub-totaal) 1210         ' 714 1924
BLO 90 61 151

Kleuteronderwijs 202 168 370

Niet op school 156 110 266
Van buiten A'dam        79               39           118
(Sub-totaal) 527 378 905
Onbekend (?) (?) 33

TOTAAL (1737) (1092) 2862

In de tabellen 2 en 3 zijn samengebracht resp. de totale aan-
tallen leerlingen over de gehele periode 1956-1967 van de amsterdam-
se GLO-scholen naar leeftijd, geslacht en richting der school en de
totale aantallen BLO-plaatsingen naar dezelfde indeling.

TABEL 2. Gesommeerde aantallen leerlingen over de gehele periode
1956-1967 van de amsterdamse GLO-scholen, naar geslacht,
richting en leeftijd.

Jongens Meisjes

Openb. R.K. Prot.Chr. Neut. Openb. R.K. Prot.Chr. Neut.

6 jr 28426 14298 11803 1430 27377 14311 11356 1375
7 38723 19518 15961 1859 36756 19495 15425 1433
8 38677 19782 16186 1870 37033 19603 15569 1734
9 39156 19964 16382 1912 38261 19810 15870 1814
10 40744 20137 16977 2021 39994 20226 16391 1933
11 40041 19678 16674 1967 39337 19923 16282 1881
12 24170 12127 10199 1143 20702 11122 8520 938
13 7846 3845 3724 256 5007 3097 2583 182
14 1478 660 935 25 645 542 672     10

Voor de berekening van de plaatsingsratio's (tabel 4) is de
volgende formule gebruikt:

P.
P = x 10001jr
r     L.

1jr
waarin i = de leeftijd van de groep (6 t/m 14 jaar)

j = het geslacht van de groep
r = richting der school (Openbaar, R.K., Prot.Chr.)

P. is dan het aantal op het BLO geplaatste leerlingen van een be-
1jr paalde leeftijd, geslacht en GLO-richting

L. is het leerlingenbestand van een bepaalde leeftijd, geslacht en
1jr van een bepaalde groep GLO-scholen over de gehele periode 1956-

1967
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TABEL 3. Aantallen BLO-plaatsingen over de gehele periode 1956-

1967 van GLO-leerlingen, naar leeftijd, geslacht en
richting der GLO-school.

Jongens Meisjes

Openb. R.K. Prot.Chr.  Neut. Openb. R.K. Prot.Chr. Neut.

6 jr 22       8      7               11       3      5
7      158      28     43        1     82      16     22       1
8      271      34     50        5 131 27 30       1
9 142 25 35        4     89 24 20
10      95      15     20        1     57      16      9
11 53       8     13        3 45 14      9
12 36       8      9               11       8      4
13 12       4      3        1     15       4      6
14               1      1               1              3       1

De verbale interpretatie van de plaatsingsratio is: het aantal
plaatsingen per 1000 leerlingen van een bepaalde leeftijd, geslacht
en richting der GLO-scholen.

Voor de plaatsingen vanuit het Neutraal GLO zijn geen ratio's
berekend, omdat de kans op toevallige fluctuaties als gevolg van de
geringe aantallen plaatsingen en GLO-leerlingen groot is.

TABEL 4. De plaatsingsratio's.

Jongens Meisjes

Openb. R.K. Prot.Chr. Openb. R.K. Prot.Chr.

6 jr 0.8 0.6 0.6 0.4 0.2 0.4
7 4.1 1.4 2.7 2.2 0.8 1.4
8 7.0 1.7 3.1 3.5 1.4 1.9
9 3.6 1.3 2.1 2.3 1.2 1.3
10 2.3 0.7 1.2 1.4 0.8 0.5
11 1.3 0.4 0.8 1.1 0.7 0.6
12 1.5 0.7 0.9 0.5 0.7 0.5
13 1.5 1.0 0.8 3.0 1.3 2.3

De plaatsingsratio's en de verschilratio's vindt men in de ta-
bellen 4 en 5. De verschilratio's zijn berekend door de plaatsings-
ratio's van het Openbaar GLO te verminderen met de corresponderende
plaatsingsratio's van het Bijzonder GLO.

TABEL 5. De verschilratio's.

Jongens Meisjes
R.K. Prot.Chr. R.K. Prot.Chr.

6 jr 0.2 0.2 0.2
7 2.7 1.4 1.4 0.8
8 5.3 3.9 2.1 1.6
9 2.3 1.5 1.1 1.0
10 1.6 1.1 0.6 0.9
11 0.9 0.5 0.4 0.5
12 0.8 0.6
13 0.5 0.7 1.7 0.7
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Het commentaar op de niet onaanzienlijke verschillen tussen
de plaatsingsratio's van de onderscheidene GLO-richtingen, in ta-
bel 4, vindt men in par. 5.7.4.2.

De plaatsingsratio kan beschouwd worden als een gemiddelde
van de plaatsingen van alle GLO-leerlingen van de betreffende rich-
ting en geslacht, die in de periode 1956-1967 de betreffende leef-
tijdscategorie hebben doorlopen. De plaatsingsratio van de 8-jari-
gen in het Openbaar GLO brengt een relatie tot stand tussen alle
GLO-debielen die in de periode 1956-1967 op 8-jarige leeftijd op
het BLO zijn geplaatst en allen die in die periode 8-jarige GLO-
leerling zijn geweest.

Verondersteld is, dat het plaatsingspatroon dat in de plaat-
singsratio's tot uitdrukking komt, een juiste beschrijving geeft
van elke generatie afzonderlijk. D.w.z. het algemeen patroon van
plaatsingen bij de 7-jarigen, bij de 8-jarigen etc. is ook van toe-
passing op de 7-, op de 8- etc. -jarigen van elke generatie afzon-
derlijk, die een bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van
de gemiddelde cijfers

Op basis van deze veronderstelling kan nu worden bijgeschat.
Dat geschiedt door de verschilratio's toe te passen op de aantallen
in 1953 geborenen - d.w.z. de kinderen die in 1966 de leeftijd van
13 jaar bereikten -, die in de bedoelde periode als 6-, 7- etc.-ja-
rigen R.K . of Prot.Chr. GLO hebben gevolgd. Het resultaat vindt men
in tabel 6.

TABEL 6. De GLO-debielen.

Joncens Meisjes
R.K. Prot.Chr. R.K. Prot.Chr.

6 jr 0.3 0.2 0.2              -
7 4.2 2.1 2.3 1.2
8 8.4 5.7 3.5 2.3
9 3.9 2.1 1.8 1.5
10 2.4 1.6 1.0 1.2
11 1.4 1.1 0.7 0.9
12 0.7 0.4                                    -                                      -

13 0.1 0.2 0.3 0.1

Tot. 21.4 13.4 9.8 7.2

Eind 1966 volgden 21 resp. 13 jongens en 10 resp. 7 meisjes
R.K. resp. Prot.Chr. GLO, die, als het Bijzonder GLO relatief even-
veel leerlingen had afgestoten naar het BLO als het Openbaar GLO,
toen BLO zouden hebben gevolgd.
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TABEL 1. De 214 buiten Amsterdam geInstitutionaliseerden, naar de
vraag of de inrichtingen (bruikbare) informatie verschaf-
ten, alsmede naar de vraag of de pupillen over wie bruik-
bare informatie werd verschaft tot de amsterdamse bevol-
king kunnen worden gerekend.

1. Geen of geen bruikbare informatie 41
' 2. Bruikbare informatie

2.1. Overleden                                     2
2.2. Onbekend of zij tot a'damse bev. behoren      4

1 2.3. Niet amsterdamse zwakzinnigen                16
2.4. Amsterdamse zwakzinnigen 151 173

' Totaal 214

TABEL 2. De 214 buiten Amsterdam geInstitutionaliseerden,naar leef-
tijd alsmede naar diverse voor de procedure relevante ken-
merken.

A'damse Niet Onb. of Over- Totaal Geen Totaal
zwakz. A'damse A'dams leden bruikb. (bruikb.)

zwakz. inform. inform.

IOnbekend                                              1
;5 0 jaar       1       1                       2       4        6
40 jaar 10       2                       12       9       21

, 34 jaar 12       3       1              16       2       18
. 25 jaar 13       2              1       16       4       20
19 jaar 53       2       1      1       57      13       70
16 jaar 62              6              2                             70              8              78

Totaal 151 16       4      2    4 173 41 214

TABEL 3. De 19 van de 151 amsterdamse pupillen die per 1.1.1968
niet in inrichtingen verbleven, hoewel zij als zodanig in
het onderzoek kwamen, naar leeftijd en de stand per 1.1.
1968.

50j. 40j. 34 j. 25j. 19 j. 16 j. Tot.

Uit inrichting ontslagen
jvoor 1.1.1968               1                 2     8           11Opgenomen nd 1.1.1968                               3     5      8

Totaal                       1                  2    11     5     19
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TABEL 4. De 19 van de 151 amsterdamse pupillen die per 1.1.1968
niet in inrichtingen verbleven, hoewel zij als zodanig
in het onderzoek kwamen, naar de opgegeven graad van
zwakzinnigheid en naar de stand per 1.1.1968.

Ontslagen Opgenomen Totaal
v66r n8
1.1.1968 1.1.1968

Misschien, vermoedelijk
niet zwakzinnig                 3                           3
Debiel                          7             3            10
Imbecil                         1             3             4
Idioot                                        2             2

Totaal 11             8            19

TABEL 5. De 132 amsterdamse pupillen, die per 1.1.1968 in een in-
richting buiten Amsterdam verbleven en over wie door de
inrichtingen bruikbare informatie werd verschaft, naar
leeftijd en geslacht, alsmede naar de opgegeven graad
van zwakzinnigheid.

16 j. 19 j. 25j. 34 j. 40j. 50j. Totaal

M V M  V  M  V M VMV M V M   V

Missch.ver-
moedelijk
niet zwakz. 6 1 7 1    1     1 3 3
Debiel       6   5   3   3               2       2            9  12
Imbecil 22 9  11   4   6   2 3 325 44 23
Idioot       6   2   7   6 1 2211 17 11

Totaal 40 17 28  14   7   4   5   7   3 7 83 49

TABEL 6. Idem als vorige tabel, echter alleen naar leeftijd.

16 j. 19 j. 25j. 34j. 40j. 50j. Tot.

Misschien, vermoedelijk
niet zwakzinnig             7     8          1                 16
Debiel 11     6          2     2           21
Imbecil                    31    15    8     6     7           67
Idioot                      8    13    3     3     1           28

Totaal 57    42 11 12    10          132
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TABEL 7.  De 6 bij JP opgespoorde pupillen die permanent bij de ouders thuis zijn, de 46 pupillen die
in amsterdamse tehuizen zijn geplaatst en de 79 AGO-pupillen, naar woonsituatie en verblijfs-
situatie overdag, alsmede naar leeftijd en geslacht (totaal 105).

50j. 40j. 34 j. 25j. 19 j. 16 j. Totaal
Totaal

M    V    M    V    M    V    M    V    M   V    M    V   M    V

1. IN TEHUIZEN

1.1. Thuiszittersx   2    6         3         1         1                       2 11 13
1.2. AGO-werkplaats  3    2    2    1    3    2    3    4    2    4 13 13 26
1.3. Elders werkend                            1                    1                   2     2
1.4. School v. imb.                                          1         1    1   2    1     3
1.5. School v. deb.                                                      1    1   1    1     2        N

46 0
U1

2. NIET IN TEHUIZEN

2.1. Thuiszittersx                                      1    1    1    2    1   3    3     6
2.2. AGO-werkplaats  2         4    2    7    1 10 10   10    6    1       34 19 53

59

Totaal                   7    8    6    6 10 5 13 16   14   12    5    3 55 50 105

x  "Thuiszitters": pupillen die niet werken, geen onderwijs volgen o.i.d., maar de gehele dag, al dan
niet bedlegerig, thuis zijn; dat kan ook betekenen: de gehele dag thuis in het te-
huis.
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TABEL 8. Pupillen werkzaam op een AGO-werkplaats, naar genoten
onderwijs alsmede naar leeftijd en naar geslacht.

Leeftijd Geslacht
Tot.

50j. 40j. 34j. 25j. 19 j. 16 j.     M       V

Onbekend        7     9     2     4     4     -    18     8    26x
School imb. -     -     8    14    14     -    18    18    36
School deb. -     3     7     4     1     9     6    15
Ander BLO      - - -2- -2-2

Totaal          7     9 13 27 22     1 47 32 79

TABEL 9. Pupillen werkzaam op de AGO-werkplaats, naar leeftijd en
naar geslacht.

Mannen Vrouwen Totaal

50 jaar                     5              2               7
40 jaar                     6              3               9
34 jaar 10              3              13
25 jaar                    13             14              27
19 jaar 12             10              22
16 jaar                     1              -               1

Totaal                     47 32 79

TABEL 10. Pupillen, die per 1.1.1968 nog op school waren of de
school nog maar net verlaten hadden, naar schooltype,
alsmede naar leeftijd en naar geslacht.

19 j. 16 j. 16+19 j. Totaal
Tot.

M     V     M     V     M     V    19 j . 16 j .

School imb. 10     7 12 15 22 22 17 27 44
School deb.     3     - 39 16 42 16 3 55 58

Totaal 13     7 51 31 64    38     20   82    102

TABEL 11. De restgroep, naar genoten onderwijs alsmede naar leef-
tijd en naar geslacht.

40j. 25j. 19 j. 16 j.

V         M         M         M Totaal

Onderwijs onbekend    1         -         -         1        2
BLO debielen -            1            2            1           4

x  Ter vermijding van misverstanden: deze 26 pupillen zijn niet de-
zelfde als de 16 van regel 1.2. in tabel 7.
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TABEL 12. De SPZ-contacten 1967 en de SPZ-contacten 1965/1966 naar
leeftijd en geslacht.

SPZ-contacten SPZ-contacten
1967 1965/1966

1. 50-jarige mannen           2                   2
50-jarige vrouwen          2                   -
Alle 50-jarigen                        4                    2

2. 40-jarige mannen           3                    1
40-jarige vrouwen -                        2
Alle 40-jarigen                       3                   3

3. 34-jarige mannen           3                    7
34-jarige vrouwen          1                    6
Alle 34-jarigen                       4                  13

4. 25-jarige mannen           4                    8
25-jarige vrouwen          5                  11
Alle 25-jarigen                       9                  19

5. 19-jarige mannen          18                  28
19-jarige vrouwen         24                   30
Alle 19-jarigen 42                  58

6. 16-jarige mannen          51                  23
16-jarige vrouwen         49                  10
Alle 16-jarigen 100                   33

Totaal 162 128

TABEL 13. Pupillen die voor 1.1.1965 contact hadden met SPZ (maar
niet in de periode 1.1.1965-31.12.1967), naar leeftijd.

Totaal der Steekproef Volgens bev. Kolom 2 ver-
opgespoorden  van 2/3 van reg.overleden minderd met

kolom 1 of vertrokken kolom 3

50 jaar 154 104 38 66
40 jaar 181 121 42           79
34 jaar 253 159 60           99
25 jaar 240 166 77           89
19 jaar 153 104 27 77
16 jaar         33 22 10 12

Totaal 1014 676 254 422
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TABEL 14. Het opsporingsresultaat nd verificatie bij BR en vodr onderzoek naar contacten met GAB,GSD
of politie in de jaren 1965-1967, naar leeftijd en geslacht.

50j. 40j. 34 j. 25j. 19 j. 16 j. Alle leeftijden

M       V       M       V       M       V       M       V       M       V       M       V          M                 V               Tot.

1. Pupillen buiten
Amsterdam --3 7   5   7   7   4  28  14  40  17   83 49 132x

2. Pupillen in
Amsterdam

2.1. Opgespoord via                                                                                    I
JP, GH en AGO          7   8 6 6 10 5  13  16  14  12 5 3 55 50 105 N

2.2. Opgespoord via                                                                                    g
Afd. Onderwijs -    -    -    -    -    - - - 13 7  51  31   64 38 102

2.3. Restgroep - - -1- -1-2-2-5   1    6  '
2.4. SPZ - '67 2 2 3-314 5  18  24  51  49   81      81      162

SPZ - '65/'66 2-1276 8 11 28  30 23 10 69      59      128
SPZ v66r '65          51  15  50  29  68  31  76  13 54 23 10 2 309 113 422
(steekproef)

Totaal 62 1 25  63   45  93  50 109  49 157 110 182 112  666 391 1057

x  Hier zijn alleen diegenen opgenomen over wie de inrichtingen bruikbare informatie verschaft hebben,
die voldeden aan het criterium amsterdams en die per 1.1.1968 inderdaad in een inrichting buiten
Amsterdam waren opgenomen.
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TABEL 15. Pupillen die in 1967 contact hebben gehad met SPZ, voorzover in dat contact een begelei-
dingsbehoefte is gebleken, gecombineerd met contacten met politie, GAB en/of GSD (regel
1 en 2), alsmede de pupillen die in 1967 een contact hadden met SPZ waarin ggdn begelei-
dingsbehoefte bleek, maar die in de jaren 1965 en/of 1966 contact hadden met politie,GAB
en/of GSD (regel 3-5), naar leeftijd en geslacht.

50j. 40j. 34j. 25j. 19 j. 16 j. Alle leeftijden

M   V   M  V   M   V   M  V  M V M       V            M                 V            Tot.

1. SPZ, GAB, GSD '67        1   2 1 1   1       4   8 12 14 5 25 24 49
2. Pol.+SPZ,GAB,GSD '67     1       2       2       4   1 3 3 2 15       3      18

3. GAB, GSD '65/'66x 31   3 1 4'
4. Pol.+GAB,GSD '65/'66 N0

C)
5. Alleen politiex

6. Alle contacten samen 223 3 1 4   5  14  13  17 7 43 28 71

7. Geen contacten 000 0000 4  11  34  42    38 53 91

Totaal 223 3 1 4 5 18 24  51 49 81      81     162

x  Deze pupillen hebben dus alle een contact SPZ'67 waarin geen begeleidingsbehoefte is gebleken.

N.B. Om het lezen van de tabellen 15, 16 en 17 te vergemakkelijken een enkele toelichting. Regel 1
van tabel 15 is getiteld: "SPZ, GAB, GSD'67". Men leze: "Deze pupillen hadden in 1967 een SPZ-
contact waarin een begeleidingsbehoefte is gebleken en/of een contact met het GAB en/of met de
GSD". Regel 3 is getiteld :GAB, GSD'65/'66". Men leze daarvoor: "Deze pupillen hadden in 1967
wel een contact met SPZ. Daaruit is geen begeleidingsbehoefte gebleken. Bovendien hadden deze
pupillen  in de jaren  1965  en/of  1966 een contact met het GAB en/of de GSD".
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TABEL 16. Pupillen die in 1965 en/of 1966 een contact hebben gehad met SPZ voorzover in dat contact
een begeleidingsbehoefte is gebleken, naar diverse contactmogelijkheden, alsmede naar leef-
tijd en geslacht.

50j. 40j. 34j. 25j. 19 j. 16 j. Alle leeftijd

M   V   M   V M VMV M V M   V     M       V     Tot.

1. GAB, GSD'67 13 132 2   4        10       6     16
2. Pol.+GAB,GSD'67             1       1       1   2   3   1           1         7       3     10

3. SPZ, GAB, GSD'65/'66                         3   1   2   3 4 5 2 11       9     20      '
4. Pol.+SPZ,GAB,GSD'65/'66     1           1       3 2 11    4 5 9 NM

0
5. Alleen politie                                              2       2         4              4      i

6. Alle contacten samen        2       1   2 7 6889790 36 23 59

7. Geen contacten              0       0   0 0 0 0 3 19 23 14 10    33 36 69

Totaal                         2       1   2   7 6 8 11 28 30 23  10 69 59 128

',



.
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TABEL 17. Pupillen (steekproef) die voor 1.1.1965 contact hebben gehad met SPZ (maar niet n& die
datum), naar de contacten met politie, GAB en/of GSD in de periode 1.1.1965-31.12.1967,
alsmede naar leeftijd en geslacht.

50j. 40j. 34j. 25j. 19 j. 16 j. Totaal

M V M V M V M V M V M V M V Totaal

1. GAB/GSD'67 8   1   5   4  13 4 8 2 9 3 43      14      57
2. Pol.+GAB/GSD'67                             2       2                          4                4

3. GAB, GSD'65/'66            9       4 10 3 10 121 35       5      40     '
4. Pol.+GAB,GSD'65/'66                2       1       1                          4                4     NM

1-,

5. Alleen politie                     2       4       5   2   5                16       2      18     1

6. Alle contacten samen 17 1 13 4 30 7 26 5  16 4 0 0 102 21 123

7. Geen contacten            34  14 37 25 38  24 50 8  38  19 10 2 207 92 299

Totaal 51 15 50  29 68 31 76 13 54  23 10 2 309 113 422
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TABEL 18. Pupillen opgespoord bij SPZ, naar de jaren c.q. het jaar van de contacten met het bege-
leidend apparaat en met de politie, alsmede naar leeftijd en geslacht.

50j. 40j. 34 j. 25j. 19 j. 16 j. Totaal

M V M V M V M V M V M   V     M       V    Totaal

Contacten 1967              16   4 14 8 32 10 27 13  30  19  23 7 142 61 203
t\.)

Contacten 1965/1966        14      10   1 23 8 24 7  17 8 3 0 91 24 115 M
to

Contacten 1965-1967        30   4 24 9  55  18 51 20 47 27 26 7 233 85 318       1
Geen contacten             51 21 56  38 57 36 75 15  80 63 63 55 382 228 610

Totaal                      81  25  80  47 112 54 126 35 127 90  89 62 615 313 928
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TABEL 19. Aantallen zwakzinnigen en van zwakzinnigheid te ver-
denken individuen.

1                   2                 3

De pupillen Idem De geInsti-
van de div.       +      tutionali-
opsporings-x  contacten  seerden
categorieen 1965-1967

+
contacten'67

50-jarige mannen 23           37           5
50-jarige vrouwen 12 12           8
50-jarige mannen en vrouwen 35           49          13

40-jarige mannen 23           33           5
40-jarige vrouwen 21           22          11
40-jarige mannen en vrouwen 44 55          16

34-jarige mannen 47 70           8
34-jarige vrouwen 22 30 11
34-jarige mannen en vrouwen 69 100          19

25-jarige mannen 48           72          10
25-jarige vrouwen 33 40           9
25-jarige mannen en vrouwen       81          112          19

19-jarige mannen                  86          103          31
19-jarige vrouwen                 52           60          19
19-jarige mannen en vrouwen 138 163          50

16-jarige mannen 119 122 42
16-jarige vrouwen 58           58          19
16-jarige mannen en vrouwen 177 180 61

TABEL 20. De 42 GO's naar leeftijd en geslacht.

Mannen Vrouwen Totaal

50 jaar               3                2                 5
40 jaar               4                3                 7
34 jaar              12               15                 27
25 jaar -                   2                    2
19 jaar               1                -                 1

Totaal 20 22                 42

x  De categorieon 1 t/m 4 van het schema in par. 6.5.1.
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TABEL 21. De 42 GO's naar het geregistreerd staan als zwakzinnig
en zo ja, tevens naar onderwijs, alsmede naar leeftijd.

Geregistreerd als zwakzinnig

Onderwijs Geen GLO Niet als Totaal
onbekend onderwijs zwakz.ge-

registr.

50 jaar             -         1         2         2         5
40 jaar             4         -         1         2         7
34 jaar             8         3         8         8        27
25 jaar -2-2
19 jaar -           -           -           1           1

Totaal 12         4        13        13        42

TABEL 22. De 139 GAB-pupillen met de diagnose "debilitas" naar
leeftijd.

50 jaar                                           6
40 jaar 20
34 jaar 21
25 jaar 55
19 jaar 31
16 jaar                                           6

TABEL 23. De 40 bij het GAB aangetroffen pupillen die BLO voor
zwakzinnigen hebben gevolgd, naar het type onderwijs,
naar contacten met het GAB in de periode 1965-1967,
alsmede naar leeftijd.

BLO-deb. BLO-imb. Contacten Contacten
1965-1967 all&&n 1967

16 jaar         2            -              1            1
19 jaar        16            -              8            4
25 jaar 17                        1                            4                        1

34 jaar         3            1              1            -

Totaal 38            2             14            6
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1. LEWIS' BEVINDINGEN.

TABEL 1. Frequenties van zwakzinnigheid - bij Lewis - per 1000
van de leeftijdscategorieon.

0-4 1.2
5-9 15.5

10 - 14 25.6
15 - 19 10.8
20 - 29 8.4
30 - 39 5.7
40 - 49 5.4
50 - 59 4.9
60 en meer 2.9

Alle leeftijdscategorieon 8.6

Zoals Tizard terecht opmerkt, geeft Lewis helaas geen gede-
tailleerde analyse naar de leeftijdscategorieon (Tizard, 1964, p.
27). Tabel 1 is ontleend aan O'Connor en Tizard (1956, p. 22). De-
ze auteurs laten de verantwoording van de wijze waarop zij de ta-
bel hebben samengesteld, achterwege. Een vergelijking met Lewis'
grondmateriaal (Lewis, p. 169, 184, 186, 187, 191 en 192) recht-
vaardigt de conclusie, dat de frequentie voor de 15-19-jarigen
iets hoger en die voor de 20-29-jarigen iets lager zou moeten zijn,
resp. ruim 11 en bijna 8%0. Lewis' materiaal biedt echter geen mo-
gelijkheid tot meer exacte berekeningen. Het gemiddelde voor alle
leeftijden volgens tabel 1 blijkt bij contr6le 8.9. Ondanks deze
tekorten is de tabel hier overgenomen. Het beeld dat zij biedt
lijkt n.1. globaal genomen correct.

TABEL 2. Frequenties van zwakzinnigheid - bij Lewis -, naar gebied
en voor alle gebieden naar geslacht, alsmede naar de graad
van zwakzinnigheid, per 1000 van de mannen en/of vrouwen
per gebied.

Gebied Geslacht Debiel Imbecil Idioot Totaal

Stedelijk gebied A M + Vr 4.19 1.24 0.29 5.71
Stedelijk gebied B M + Vr 5.31 1.22 0.27 6.80
Stedelijk gebied C M + Vr 6.07 1.22 0.31 7.60
Landelijk gebied D M + Vr 7.71 1.62 0.40 9.74
Landelijk gebied E M + Vr 8.51 1.98 0.43 10.93
Landelijk gebied F M + Vr 8.55 1.85 0.37 10.78

M 7.06 1.75 0.40 9.21
Alle gebieden Vr 6.37 1.30 0.29 7.97

M + Vr 6.70 1.52 0.35 8.57
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TABEL 3. Frequenties van zwakzinnigheid - bij Lewis - in de leef-
tijden van 7-13 jaar, naar gebied, geslacht en graad van
zwakzinnigheid, per 1000 van de mannen en/of vrouwen van
de schoolbevolking per gebied.

Gebieden Geslacht Debiel Imbecil Idioot Alle
graden

i Stedelijke gebieden M 18.21 3.49 0.90 22.60
Vr 16.08 2.55 0.58 19.21
M + Vr 17.14 3.02 0.74 20.90

1 Landelijke gebieden M 34.92 5.55 1.56 42.03
1 Vr 32.10 4.04 1.08 37.22
1

M     + Vr 33.56 4.82 1.32 39.70

1
Alle gebieden M + Vr 25.35 3.92 1.03 30.30

2. FREQUENTIES PER LEEFTIJDSCATEGORIE.

TABEL 4. Frequenties van zwakzinnigheid per 1000 van de vermelde
leeftijdscategorieon.

LONDON SALFORD ZUTPHEN BOMMELERW. BALTIMORE ROSE-COUNTY

0-4 1.3 0-4 1.3 2.6 2.5 0.7 1-4 61.6
5-9 3.6 5-9 2.5 14.2 29.0 11.8 5-9 72.4

10-14 4.5 10-14 2.5 32.8 50.6 43.6 10-14 84.8

15+ 4.4 15-19 10.8 26.9 22.1 30.2 15-19 91.8
20-24 9.3 16.9 19.2 7.2 20-34 71.2
25-34 7.2 13.4 6.9 8.1 35-59 71.0
35-44   4.4 3.3 7.6 8.3
45-54   4.2 2.8 6.3 6.4
55-64   2.2 2.5 3.6 2.6
65+ 1.2 0.0 1.3 1.9

1.  Na hetgeen betoogd werd in 7.3.2.8. en daarv66r, zal het duidelijk
zijn, dat over de frequentie-verschillen tussen de diverse onder-
zoeken weinig te zeggen valt. De cijfers voor Rose-County trekken
echter hoe dan ook de aandacht. Zij zijn hoger dan die van enig
ander ons bekend onderzoek. Voor de verklaring van deze zeer hoge
frequenties kan men wijzen op de procedure die Imre hanteerde, zo-
wel als op het mogelijk specifieke karakter van de onderzoekspopu-
latie in dit landelijke, betrekkelijk arme, wellicht ook geIsoleer-
de gebied aan de amerikaanse oostkust. Over het relatieve gewicht
van deze factoren is zonder aanvullende informatie geen uitspraak
mogelijk. Vreemd is, dat Imre zelf in zijn verslaggeving niet de
minste behoefte blijkt te hebben om over de extreme hoogte van de
door hem gevonden frequenties ook maar iets te zeggen.

2.  Het patroon dat Lewis vond: zeer lage frequenties in de zeer jonge
leeftijdscategoriein, vervolgens een "plotselinge", zeer sterke
stijging en daarna weer een geleidelijke daling - dat patroon vindt
men duidelijk terug in Zutphen, de Bommelerwaard en Baltimore;even-
eens in Salford, maar dan valt die plotselinge stijging 10 jaar la-
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ter; het patroon is tevens herkenbaar in Londen en in zeer ver-
zwakte mate in Rose-County.

3.  Dat in Salford de plotselinge, zeer sterke stijging plm.10 jaar
later plaats vindt dan in Zutphen, de Bommelerwaard en Baltimore
(en bij Lewis) moet toegeschreven worden aan het feit dat in het
huidige Engeland alleen die kinderen met IQ 50-69 als debiel wor-
den aangemerkt, die tevens zodanige gedragsmoeilijkheden verto-
nen, dat zij "are unsuitable for education in school" (Tizard,
1964, p. 6). Kinderen met IQ 50-69 die deze moeilijkheden niet
vertonen, worden "educationally subnormal" genoemd. In Engeland
wordt debilitas (feeble-mindedness) bij het merendeel der geval-
len eerst nd het verlaten van de school vastgesteld. Vandaar het
gesignaleerde verschil tussen Salford en Baltimore.

4.  Tabel 5 laat zien dat in Victoria (Australio) een soortgelijk
beeld wordt aangetroffen als in de in tabel 4 genoemde gebieden.
Wegens de aanzienlijke afwijkingen in de groepering der leef-
tijdscategorieon plaatsen wij deze australische gegevens in een
afzonderlijke tabel.

TABEL 5. Zwakzinnigheid per leeftijdscategorie en naar de graad
van zwakzinnigheid in Victoria (per 1000 van de leef-
tijdscategorie).

Idioot Imbecil Debiel Totaal

0 - 2 jr 0.4 0.5 0.1 1.0
3 - 5 jr 0.8 1.3 0.5 2.6
6 - 8 jr 0.7 1.5 2.2 4.4
9 -11 jr 0.5 1.4 3.4 5.3

12 -14 jr 0.5 1.4 4.1 6.0
15 -16 jr 0.4 1.5 4.1 6.0
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3. FREQUENTIES NAAR GESLACHT.

TABEL 6. Frequenties van zwakzinnigheid naar geslacht in twaalf
onderzoeken.

1                    2           3                        4

Categorieon Mannen Vrouwen 2 en 3 berekend per

Drente schoolkinderen 1000
(zie schema) van de lagere
alle gradaties 8.1 4.6 schoolbevolking

Noord- 7-14-jarigen 1000
Brabant de achterlijken 29.2 13.6 mannen 6f vrouwen

van deze leeftijds-
categorie

Zutphen   alle leeftijden 13.0 7.5            1000Bommelerw. alle gradaties 13.8 14.9(:) mannen 6f vrouwen

Friesland < 19 jaar geeste- 1000
lijk en dubbelge- van de bevolking
handicapten (vol- < 19 jaar
gens definitie,
zoals vermeld in
schema) 3.0 2.0

Salford alle leeftijden en 1000
alle gradaties 4.6 3.9 mannen 6f vrouwen

Baltimore alle leeftijden en 1000
alle gradaties 13.2 11.1 mannen 6f vrouwen

Onondaga 1. 18 jaar 1000
IQ < 75 9.5 6.5 mannen 6f vrouwen

2. 18 jaar alle 1000
aangemelden 45.4 25.2 mannen 6f vrouwen

Rose- 1-59 jaar 1000
County alle gradaties 76.8 72.1 van de bevolking
Zuid- alle leeftijden en 1000
Zweden alleen diep.zwakz. 18.2 16.9 mannen 6f vrouwen

West- alle leeftijden en 1000
Zweden alle gradaties 6.5 5.6 mannen 6f vrouwen

Finland 2-60 jaar 1000
alle gradaties 6.4 6.0 van de bevolking

1.  Evenals bij de verschillen tussen de leeftijdscategorieon kan
hier worden opgemerkt, dat weliswaar de richting van de verschil-
len steeds dezelfde is - meer mannen dan vrouwen; met &6n uitzon-
dering, n.1. Bommelerwaard - maar dat in de omvang van die ver-
schillen aanzienlijke afwijkingen zijn aan te wijzen, zowel tus-
sen de hier vermelde onderzoeksresultaten, als t.o.v. Lewis' be-
vindingen.

2.  De tabel geeft voorts nog aanleiding tot een tweetal detail-opmer-
kingen. De zeer hoge frequenties in Onondaga (aldaar sub 2) hebben
betrekking op alle aangemelden. In totaal werden 3789 zwakzinnigen
en van zwakzinnigheid te verdenken individuen aangemeld. Van 2136
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hadden er 517, d.w.z. bijna een kwart een IQ van 90 of hoger;
751, d.w.z. bijna 36% een IQ tussen 75 en 90. Klaarblijkelijk
is het zo, dat in dit gebied van de Verenigde Staten, waar in
het algemeen IQ 70 als bovengrens van de zwakzinnigheid wordt
aangehouden, aanzienlijke aantallen individuen met aanmerke-
lijk hogere IQ's t6ch als zwakzinnig worden beschouwd of toch
minstens van zwakzinnig verdacht kunnen worden.

Terecht o.i. acht men de in Nederland gangbare bovengrens
van IQ 80 zeer hoog. Op grond van de Onondaga-gegevens en aan-
nemende dat die niet exceptioneel zijn, kan men zich afvragen
of de nederlandse norm wellicht elders in de practijk dikwijls
wordt benaderd of zelfs overstegen.

3. Bij amerikaanse onderzoeken dient men in het oog te houden,dat
het niet-blanke bevolkingsdeel een relatief groot aandeel heeft
in de totale geregistreerde zwakzinnigheid. In Onondaga vormen
de niet-blanken (negers + indianen) ruim 2% van de bevolking.
Van de 3789 als zwakzinnig of als van zwakzinnigheid te verden-
ken aangemelden is ruim 7% niet blank. In Baltimore vormen de
negers ruim 23% van de bevolking, maar van de zwakzinnigen is
ruim 42% neger. Wij nemen aan, dat hier vooral sprake is van
een sociaal-cultureel bepaald verschil en dat wanneer beide be-
volkingsdelen in de amerikaanse samenleving geheel gelijke kan-
sen hadden voor wat betreft de culturele participatie in de
ruimste zin van dat woord, de bedoelde verschillen geheel of
grotendeels zouden wegvallen.

4. VERHOUDINGEN TUSSEN DE FREQUENTIES VAN STAD EN PLATTELAND.

Met betrekking tot de verschillen tussen stad en platteland
kan worden opgemerkt, dat slechts drie buitenlandse en twee neder-
landse frequentie-bepalingen zowel in stedelijke als in landelijke
gebieden plaats vonden, n.1. Wessex, Onondaga, Finland, Noord-Hol-
land en Zutphen-Bommelerwaard. De termen waarin de verschillen
worden gerapporteerd lopen zo uiteen, dat wij hier volstaan met de
constatering dat het engelse, het finse en het nederlandse onder-
zoek in Zutphen en Bommelerwaard een landelijk overwicht laten
zien - het laatste zaer duidelijk; zie tabel 4 -, maar dat de on-
derzoeken in Onondaga en Noord-Holland een gering stedelijk over-
wicht aantonen. Het beeld is al met al te inconsistent om van een
bepaalde tendens te kunnen spreken.

5. VERHOUDINGEN TUSSEN DE FREQUENTIES VAN DE GRADATIES.

TABEL 7. Frequenties van zwakzinnigheid per 1000 van de bevolking
naar de graad van zwakzinnigheid, in zes onderzoeken.

1 2 3 4 5 6
Id. Imb. Id.:Imb.Id.+Imb. Debiel  4:5

Londen              -        -       - 1.23 2.89   1:2
Salford 0.41 1.93 1:5 2.34 1.98 1:1(:)
Zutphen/Bommelerw.  -        -       - 1.74 10.12   1:6
Baltimore 0.44 1.94 1:4 2.38 9.79   1:4
Rose-County         -        -       - 7.15 67.3 1:9
Zuid-Zweden         -        - - 5.8 11.7 1:2
Finland 1.02 2.37 1:2 3.39 2.97 1:1(:)



- 220 -

BIJLAGE 4 vervolg

TABEL 8. Frequenties van zwakzinnigheid in enige leeftijdscategorie-
en, naar de graad van zwakzinnigheid, in acht onderzoeken,
per 1000.

1 2 3 4 5 6
Id. Imb. Id.:Imb. Id.+Imb. Debiel   4:5

1. 7-14 jr.
Finland 5.4 3.5 1.5:1

2. 10-14 jr.
Londen -         - - 2.8 1.7 1.7:1
Middlesex            -       - - 3.6 0.8 4.5:1
Salford 0.8 1.5 1:2 2.3 0.2 11.5:1
Zutph./Bommelerw. -         - - 3.2 37.9 1:11.8
Baltimore 0.7 2.5 1:4 3.2 39.5 1:12.3
Onondaga 0.7 2.7 1:4 3.4 15.0 1: 4.4
Rose-County 4.7 80.3 1:17.8

3. 12-14 jr.
Victoria 0.5 1.4 1:3 1.9 4.1 1: 2.2

4. 15-19 jr.
Salford 0.8 3.3 1:4 4.1 6.6 1: 1.6
Rose County -         - - 13.9 77.9 1: 5.6

5. 15-17 jr.
Onondaga 0.7 2.0 1:3 2.7 14.3 1: 5.3

De tabellen 7 en 8 laten zien , dat overal meer imbecillen dan
idioten worden gevonden en dat de bij Lewis aangetroffen verhouding,
zijnde 4:1, ook elders herhaaldelijk terugkeert of benaderd wordt. De
verhouding dieper-lichter zwakzinnigheid vertoont daarentegen een zeer
inconsisten beeld.
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ERRATA

p.   4,   2e regel van onder, "van" moet zijn "vdn"
p. 21, 11e regel van boven, "dus"  vervalt

20e regel van boven, "relatie" moet zijn "relaties"
p. 26, 24e r.v.b., na "opzet" invoegen: "zodanig"
P. 49, 1 0 e    r.v.b. ,       na

"
tekorten, " invoegen : "s lechts "

p. 51, 15e r.v.b., voor "onbruikbaarheid" invoegen: "algehele"
p. 53, 14e r.v.b., "vraag" moet zijn "opmerking"

p. 67, 13e r.v.b., "blijkt" moet zijn "bleek"

p. 68, Se r.v.0.,  "frequentie" moet zijn "frequenties"
2e r.v.0.,  "voor" vervalt

p. 72, 12e r.v.b., "1966" moet zijn r 1956"

p. 75, 12e r.v.0., "zal... worden" moet zijn "is"
10e r.v.0., "wordt" moet zijn "is"

p. 78, 6e r.v.b.,  "pipillen" moet zijn "pupillen"
P. 89, le regel, "hoog" moet zijn "groot"
p. 106, 15e r.v.b., "80" moet zijn "70"
p. 107, 6e r.v.b.,  "verminderd" moet zijn "vermindert"
p. 112, 6e r.v.0., achter "procedure" invoegen: "mede"
p. 114, le regel, "zwakzinnigen" moet zijn "debielen"

13e r.v.b., "niet essentidel" moet zijn "niets
essentioels"

p. 127, 9e r.v.0.,  "daar op kan" moet zijn "kan daar op"
p. 128, 2e regel,   "zoals omschreven" moet zijn "zoals be-

paald volgens de procedure die werd
beschreven"

p. 142, 11e r.v.0.,   "maar" moet zijn  "en"

p. 144, 16e r.v.0., "Imbecillen" moet zijn "Imbecillenu

p. 157, 8e r.v.b.,  "degen" moet zijn "degene(n)"
11e r.v.b., De gehele zin beginnende met "Als dit"

vervalt
17e r.v.b., "dit" moet zijn "de"

p. 166, 10e r.v.b., "wetenschappelijk" moet zijn "nauwkeurig"
p. 173, 17e r.v.b., "hoofdstuk 5" moet zijn "3.4.2.2."
p. 183, 13e r.v.b., "de" vervalt

p. 188, 5e r.v.0., "voordeel" moet zijn "oordeel"
P. 190, 8e r.v.b., "10" moet zijn "1Oe"

p. 193, 20 r.1.0., achter "highly" invoegen: "possible".



STELLINGEN

F.M. Sorel, 24 juni 1970.



1.                                                      6.

De sociologische component in de definitie der zwak- Het advies aan de homofiel om zich niet langer tegen
zinnigheid belemmert in hoge mate de interpretatie zijn geaardheid te verzetten en zich in deze samenle-
van verschillen tussen door verschillende onderzoe- ving te verwerkelijken, kan hem voor ernstige psychi-
kers vastgestelde frequenties. sche problemen plaatsen, als dat advies niet gevolgd
2,                                                          wordt door een nazorg van deskundigen, die vertrouwd

zijn met de problemen die een zelfverwerkelijking met
Het verdient aanbeveling het gebruik van het algeme- zich mee kan brengen in een samenleving, die de homo-
ne begrip zwakzinnig zoveel mogelijk te vermijden. fiel niet volledig accepteert.
Er dient onderscheid te worden gemaakt tussen dieper

7.
en lichter zwakzinnigen enerzijds en kinderen en ou-
deren anderzijds. De stelling van Philipsen, dat "elke poging vast te
3.                                                          stellen waar de sociologie begint en de sociale psy-

chologie ophoudt, (-) verspilling van energie (is)",
Het is niet juist dat, zoals Scheff meent, de be- is in haar algemeenheid onjuist. Als in een onder-
staande kennis omtrent de oorzaak, de geneeswi jze, zoeksteam beoefenaren van wetenschap moeten samenwer-
of zelfs de symptomen van functionele psychische ken die zich vertegenwoordigers van verschillende
stoornissen niet door wetenschappelijk onderzoek ge- disciplines achten, is de explicitatie van ieders
verifieerd zou kunnen worden, omdat zij klinisch en denkmodel een conditio sine qua non voor het welsla-
intuitief verworven is. gen van de samenwerking.

(T. Scheff, Being mentally ill: a sociolo- (H. Philipsen: Stelling IV bij: Afwezigheid
gical theory. Chicago, 1966, p.7. Zie ook wegens ziekte. Leiden (diss.), 1968).
de ned.vert.: T. Scheff, De psychisch ge- 8.
stoorde en zijn milieu, Utrecht,1969,p.9).

4.                                                        Omdat aangenomen kan worden dat in de komende decen-
nia veel interdisciplinaire research verricht zal

In onderzoeksverslagen dient meer aandacht te worden moeten worden - men denke aan de problematiek van de
besteed aan de exploratieve fase van het onderzoek. lichamelijk en geestelijk gehandicapten, de psychia-
5.                                                        trische patienten en de ouden van dagen -, verdient

het aanbeveling de problemen die de samenwerking tus-
Het feit dat de beschrijving die Becker geeft van de sen de verschillende disciplines met zich mee brengt,
wijze waarop men een marihuana-gebruiker "for plea- systematisch te analyseren.
sure" wordt, evenzeer van toepassing kan zijn op een 9.wijnkenner die deze drank met mate tot zich neemt, is
in strijd met Beckers conclusie dat de psychologische De cumulatieve kennisvorming met betrekking tot de
verklaring voor het marihuana-gebruik wellicht niet problemen van de interdisciplinaire samenwerking
noodzakelijk is. wordt belemmerd door een tekort aan openhartige ver-

slaggeving over mislukkingen in deze sector.(H. Becker, Outsiders; studies in the socio-
logy of deviance. New York,1966, p.41-58). 10.

Het werken met een niet automatisch beveiligd blok-
systeem op electrische model-spoorwegen,kan beschouwd
worden als een goede training voor de leiding van een
interdisciplinair team.
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