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In de eersteafdeeling van dit proefschrift wordt de medisch*
hygiënische Íacet van het onvolwaardigenprobleem besproken.
Allereerst wordt er op gewezen,dat omtrent de definities van de begrippen onvolwaardigheid en arbeidsonvolwaardigheid allerminst
eenheid van opvatting heerscht.
Orndat rekening moet worden gehoudenmet de omstandigheid, dat
alle categorieën van onvolwaardigen behalve speciale studie, ook
speciale moeilijkheden en speciale mogelijkhed.enopleveren, wat de
sociale bemoeiïngen betreft, is het noodzakelijk, dat alle onvolwaardigen worden ingedeeld in een viertal hoofdgroepen,n.I. A. de
lichameliik onaoluaardigen,B. d'egeesteliikonaoluaardigen,C. de door
onuoluaardiggewordenpersonen,
eenl,angdurigelichaams-ol geestesziekte
D. d,eoudenuan dagem.Nadat de vier hoofdgroepenen de onderverdeeling in korte bewoordingen zijn behandeld, worden de redenen
uiteengezet, waarom in dit proefschrift van hooldgroep.4 zoowel de
lichamelijk gebrekkigen en de oorlogsinvaliden als de zintuigelijk
gebrekkigen nader worden besproken. Tevensis aangegeven,\ryaarom
van hooldgroepB vrijwel uitsluitend de zwakzinnigen onze aandacht
zullen hebben.
Wat betreft de oorzaken, die aan onvolwaardigheid ten grondslag
liggen, wordt betoogd, dat bij de aangeborenoorzaken,zoowel van
lichamelijke als van geestelijke onvolwaardigheid,de erfelijkheid in
een opvallend groot percentage van alle gevallen aantoonbaar is.
De op de ontwikkeling der vrucht inwerkende,niet erfelijke oorzaken
en de bij de geboorte optredende oorzaken van onvolwaardigheid
spelen een zéêr ondergeschiktero1. Bij de niet-aangeborenoorzaken
van lichamelijke onvolwaardigheid blijkt aan verschillende ziekten
een grootere beteekenis te moeten worden toegekend dan aan de
ongevallen en aan de invloeden, die van het milieu uitgaan.
Vervolgensworden deverschillendevormen van lichamelijke en van
geestelijke onvolwaardigheid besproken in hun verband met de
oorzaken. Betoogd wordt, dat slechts enkele, van sociaal standpunt
gezien, belangrijke en veel voorkomende vormen van lichamelijke
onvolwaardigheid zljn aan te wijzen. Omdat een zintuigelijk gebrek
uiteraard steeds, van sociaal standpunt gezien, belangrijk moet
worden genoemd, worden de voornaamste vormen van zintuigelijke
onvolwaardigheid (n.1.slechthoorendheid,doofstomheid en blindheid)
meer uitvoerig besproken. Vervolgens wordt in de hoofdstukken betreffende de verhouding van de onvolwaardigen tot de gemeenschap,
gesproken over de lichamelijke en de geestelijke gesteldheid der onvolwaardigen in verband met hun meerdere of mindere arbeids-
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geschiktheid. De ervaring blijkt te hebben geleerd, dat de lichamelijke
afwijkingen bij verreewg de meeste lichamelijke ,gebrekkigen zóódanig zijn, dat zlj zíc}l'toch een hun passende plaatsinhet maatschappelijke leven kunnen verwerven, en zich daarin ook, al of niet met steun
van anderen, kunnen handhaven. Een onmisbare voorwaarde daarvoor is echter, dat het intellect normaal is, en bepaalde onontbeerlijke
karaktereigenschappen aanwezig zíjn Onderzoekingen hebben evenwel aangetoond, dat bij een vrij groot percentage der licbamelijk
gebrekkigen van een intellecttekort
moet worden gesproken. De
e.a. hebben aangetoond,
onderzoekingen van VaN VoonrnuysEN
dat het zéêr waarschijnlijk is, dat zoowel de geest als het lichaam van
een geestelijk onvolwaardige niet bestand zíjn tegen een normaal
arbeidstempo; zoodat, in het algemeen gesproken, de arbeidsprestaties
en de arbeidsmogelijkheden van zwakzinnigen ten achter zullen staan
bij die van geestelijk normale individuen. fn hoofdstuk VïII wordt
er op ge\Mezen, dat, omdat een diepgaand inzicht in de oorzaken,
die tot onvolwaardigheid leiden, thans nog niet aanwezig is, we ons
noodgedwongen bij de praeventieve geneeskunde moeten beperken
tot meer of minder vèrstrekkende algemeene maatregelen. Deze zijn:
1-e algemeene sociaal-hygiënische maatregelen, 2e algemeene geneeskundige maatregelen, 3e veiligheidsmaatregelen, 4e eugenetische
maatregelen. Betoogd wordt, dat, zoolang de wetenschappelijke
grondslagen der negatief eugenetische maatregelen nog allerminst
vaststaan, bij het invoeren daarvan groote voorzichtigheid geboden
is. Tegen het nemen van positief-eugenetische maatregelen kunnen
geen wetenschappelijke bezwaren worden aangevoerd. ndien men
er echter doelbewust naar streeft om de onvolwaardigheid naar lichaam
of geest zooveel mogelijk te bestrijden, dan is het vrijwel zeker, dat
men tenslotte over bepaalde bezwaren, die reeds nu niet algemeen als
zoodanig worden gevoeld, heen zal moeten stappen. Vervolgens werd
er op gewezen. dat ons geen enkele directe, praeventieve maatregel
t en dienste staat om aangeboren lichamelij ke, zintuigelij ke of geestelijke
onvolwaardigheid te voorkomen. In vele gevallen blijft ons niets
anders over dan al datgene te doen, wat mogelijk is om een verergering
van het lijden tegen te gaan. Om dat te bereiken, is een vroegtijdige
herkenning en een vroegtijdige behandeling van bijzondere beteekenis.
In de laatste twee hoofdstukken van de eerste afdeeling wordt in
beknopte bewoordingen de geneeskundige behandeling van de verschillende vormen van onvolwaardigheid besproken. Het accent wordt
gelegd op een zoo vroeg mogelijk instellen en een voldoend lang
voortzetten van een juiste behandeling, al oÍ niet in een speciale
inrichting. Tenslotte wordt betoogd, dat van een eigenlijke geneeskundige behandeling van zwakzinnigheid tot nu toe geen sprake kan
z\n.
In de tueede afdeeling van dit proefschrift wordt het onvolwaardigenprobleem vanuit een sociaal gezichtspunt belicht. Eerst wordt
uiteengezet, wat men onder de sociale zorg voor onvolwaardigen pleegt
te verstaan. Op de grondslagen en de bedoelingen dier zotg, alsmede
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op de ontwikkeling ervan, wordt in het bijzonder de nadruk gelegd.
Daarna wordt de sociale zorg voor de verschillende groepen van
onvolwaardigen afzondertijk behandeld, zooals die zorg zich in de
loop der tijden irl ons land heeft ontwikkeld. Tevenswordt aangegeven,
hoe groot de verschillende groepen van onvolwaardigen in ons land
zijn. Dit is vooral gepchiedmet de bedoeling,er de nadruk op te leggen,
dat die zorg werkelijk een groote groep van personen omvat. Een
afzonderlijke paragraaf is gewijd aan de sociale verzorging der oorlogsinvaliden en der burger-oorlogsslachtoffers in ons land. Na een
beknopt overzicht van de onvolwaardigenzorg, zooals die zích in
verschillende landen heeft ontwikkeld, wordt de organisatie van de
onvolwaardigenzorg nader besproken. Een drietal mogelijkheden
worden onderscheiden: n.1. 1e de onvolwaardigenzorg berust uitsluitend bij de overheid,Ze de onvolwaardigenzorg tigt geheel en al
in handen van het particuliere initiatief, 3e de zorg voor de onvolwaardigen ligt in handen van het particuliere initiatief, doch de
overheid heeft tot taak leiding gevend, stimuleerend en steunend op
te treden. Geconcludeerdwordt, dat de derde mogelijkheid de voorkeur verdient en daarom in het belang van de gemeenschapèn in dat
der onvolwaardigen krachtig moet worden nagestreefd. Mede in
verband hiermede wordt de belangrijke pioniersarbeid van de
,,Nederlandsche Vereeniging tot bevordering van den arbeid voor
onvolwaardige arbeidskrachten" (d. ,,A.V.O.)" meer uitvoerig beschreven. Het is te wenschen,dat bij het tot stand brengen van een
wettelijke organisatie van de onvolwaardigenzorg rekenschap wordt
gehouden met de ervaringen, die de A.V.O. reeds heeft opgedaan.
De tweede afdeeling wordt besloten met een samenvattend overzicht
van het verslag der ,,Staatscommissieinzake onvolwaardige arbeidskrachten", waárbij het zoogenaamde ,,plan der Staatscommissie"
bijzondere aandacht heeft.
In de derdeafdeeling van dit proefschrift wordt het door den schrijver
verrichte onderzoek,naar het aantal onvolwaardigen en de sociaaleconomischebeteekenis der onvolwaardigheid en der arbeidsonvolwaardigheid in een omschreven gedeelte der provincie Drenthe
behandeld. In verband hiermee wordl een uiteenzetting gegeven
van de ontwikkelingsgang der onvolwaardigenzorg in die provincie.
Betoogd wordt, dat de wtjze van telling zoo nauwkeurig mogelijk is
geweest en zoo goed mogelijk heeft beantwoord aan de eischen, die
Prof. MBrnonsr op het A.V.O. congres(1928)voor het verkrijgen van
bruikbaar en betrouwbaar materiaal stelde. Dank zrj de welwillende
medewerkingvan velen,gelukte het, om nauwkeurig te bepalen,hoeveel
p e r s o n e ni n d e g e m e e n t e E
nelde, Vries, en Peíze eenbelangrijk defect naar lichaam of geest vertoonen op een totaal aantal
inwonersv an L2.300zielen.Tevensis nagegaan,hoeveelonvolwaardigen
tot de arbeidsonvolwaardigenmoeten worden gerekend,en hoeveel
van hen als maatschappelijk onzelfstandigen moeten worden beschouwd. Een onvolwaardige met een arbeidsgeschiktheidgrooterdan
60% isbij de beschouwingenen bij de later volgende becijferingen als
4LL

arbeidsvolwaardig
opgevat. Een onvolwaardige met een arbeidsgeschiktheid van 60% oI kl,einer, is als arbeidsonvolwaardige beschouwd.
Het meest opmerketijke resultaat van het ingestelde onderzoek is wel,
dat het aantal onvolwaardigen naar lichaarn en naar geest opvallend
veel grooter is dan op grond van de uitkomsten van soortgelijke
tellingen mocht worden verwacht. De oorzaak hiervan moet wel
gelegen zrjn in het feit, dat de gehouden telling zê,ér nauwkeurig is
verricht, en zoodanig is georganiseerd, dat zoo goed mogelijk in alle
drie gemeenten dezelfde maatstaf is aangelegd. Hoewel de algemeene
sociale en hygiënische omstandigheden der bevolking in de drie telgemeenten zeker niet slechter ztjn dan die van de gemiddelde Nederlandsche bevolking, blijkt b.v. het aantal lijders aan congenitale
heupluxatie aanzienlijk grooter te zijn dan hethoogste aantal, dat in
de litteratuur wordt vermeld.
Ook het aantal arbeidsonvolwaardigen blijkt in de drie gemeenten
opvallend groot te z1jn. Ruim -!- gedeelte van alle arbeidsonvolwaardigen der telgemeenten blijkt niets te doen om door eigen arbeid in
eigen levensonderhoud te voorzien.
Het aantal maatschappelijk onzelfstandige arbeidsonvolwaardigen
blijkt eveneens zêêr groot te zijn. Niet minder dan 9.20100personen,
zijn, uitsluitend tengevolge van een physisch of psychisch gebrek,
aangewezen op materieele steun van derden. Berekend naar de geheele
Nederlandsche bevolking, zouden in ons land meer dan 82.000 arbeidsonvolwaardigen financieele steun behoeven. Volgens de gegevens
der enquête-commissies in de drie telgemeenten zo:u { gedeelte van
hen geheel ten laste komen van de overheid, terwijl bijna $ deel ten
laste komt van de ouders of van de naaste familie.
Vervolgens is uiteengezet, hoe gezin en gemeenschap op de aanwezigheid van zulk een groot aantal onvolwaardigen, arbeidsonvolwaardigen en maatschappelijk onzelfstandige arbeidsonvolwaardigen
hebben gereageerd. Tevens is nagegaan, welke de redenen geweest
kunnen zrjn, waarom de noodig geoordeelde hulp in een zêér groot
percentag.e de1 gevallen achterwege_is gebleven. ïn verband hiermee
is eenigszins uitvoerig ingegaan op de ontwikkeling van het Buitengewoon Onderwijs in de provincie Drenthe.
ïn hoofdstuk XXIV wordt gepoogd een antwoord te geven op de
vraag, hoe het te verkiaren is, dat ondanks hetgeen in het belang der
onvolwaardigen is gedaan, toch nog een groot aantal onvolwaardige
personen geheer of grootendeels aangewezen is op de steun van derden,
terwijl tevens een antwoord gegeven is op de vraag, of het in vele
gevallen niet mogelijk zou zijn geweest die afhankelijkheid te voorkomen. Tenslotte is getracht te berekenen, hoe groot het financieele
belang is, dat de samenleving heeft bij een doeltreffende onvolwaardigenzorg. Teneinde de bovengenoemde vragen te kunnen beantwoorden en de berekeningen te kunnen maken, was het noodzakelijk de maatschappelijk onzelfstandige arbeidsonvoiwaardigen
persoonlijk te bezoeken, om nog ontbrekende gegevens te verkrijgen,
en om te kunnen nagaan of er ook iets, en zoo ja, wat voor de betrokkenen gedaan had kunnen worden om hen maatschappelijk onaf-
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hankelijk of minder afhankelijk te maken. Als belangrijk resultaat
moge de conclusie worden vermeld, dat meer dan 40o/, dergenen,
die thans afhankelijk zijn van de gemeensch"p,bij een doelbewuste
onvolwaardigenzorg tot de maatschappelijk zelfstandigen hadden
kunnen behooren. De gemeenschapin de drie Noord-Drenthsche
gemeenten blijkt naar schatting bijna f millioen gulden te moeten
uitgeven ten behoeve van het levensonderhoudvan hen, die in economisch opzicht gèen of slechts zê,êrgeringe waarde hebben. Een
doeltreffende en goed georganiseerdeonvolwaardigenzorgblijkt voor
de gemeenschapeen groot financiëel voordeel te beteekenen.
In het laatste hoofdstuk wordt de opbouw van een doelbewuste
onvolwaardigenzorguitvoerig besproken.
Uiteraard wordt hierbij dikwijls verwezennaar de richtlijnen, zooals
die door de,,Staatscommissieinzake onvolwaardigearbeidskrachten"
in haar verslag zijn gegeven.
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