ONDERZOEK NAAR BEDELARIJ, LANDLOPERIJ EN ALCOHOLISME,
BIJ WOONWAGEN- EN WOONSCHIPBEWONERS IN 1911
Op 22 september 1903 werd bij Koninklijk Besluit een staatscommissie inzake Bedelarij en
Landlooperij, Woonwagens en Woonschepen, Habitueele Dronkenschap ingesteld onder
leiding van Prof. Mr. J. Domela Nieuwenhuis. Deze commissie moest onderzoeken ‘welke

aanvulling en wijziging het in het strafwetboek aangenomen stelsel van bestraffing van bedelarij
en landlooperij en de toepassing daarvan in de praktijk behoeven om een meer doeltreffende
bestrijding van dat maatschappelijk euvel te verzekeren’.

Onderzoek naar leefomstandigheden uitgesteld
In 1907 had de commissie de opdracht weliswaar afgerond, maar men wilde toch nog een uitgebreid onderzoek uitvoeren naar, zoals het toen werd verwoord: ‘Den juisten omvang van dit maatschappelijk kwaad en van de gevolgen, die een wetsontwerp zoude met zich brengen’. In die tijd
werd namelijk aangenomen dat veel bedelaars en drankzuchtigen in woonwagens en woonschepen
woonden en rondtrokken en dat het slecht gesteld was met hun leefomstandigheden. Maar tot op
dat moment kon dat nog op geen enkele concrete wijze hard gemaakt worden dat dit beruste op
werkelijkheid. Dit (landelijk) onderzoek, waarbij deze woonvormen nadrukkelijk in het onderzoek
zouden worden meegenomen, werd echter uitgesteld tot 1911.
Uitslag onderzoek gunstig, maar beter voor woonschepen
Bij het onderzoek in 1911 werd onder meer gekeken naar de leefomstandigheden in de woonwagens en woonschepen (aantal vierkante meters), gezondheidsaspecten (overdracht besmettelijke
ziekten), het inkomen van de bewoners, hun naleving van de wet op de leerplicht en het drankgebruik (de reden waarom de staatscommissie in eerste instantie was aangesteld).
De uitkomsten van het onderzoek (zie bijlage I) bleken voor bewoners van woonschepen beter uit te
vallen dan die voor woonwagenbewoners. De verspreidingskans voor besmettelijke ziekten bij de
woonschipbewoners werd laag en de huisvesting, de opvoeding en scholing van de kinderen werden redelijk geacht. Ook betreffende het drankgebruik kwam er een gunstig beeld naar voren. De
cijfers voor de woonwagenbewoners vielen aanmerkelijk slechter uit. Toch werd het onderzoek in
zijn algemeenheid met een gunstig oordeel afgesloten. De betrokken burgemeesters concludeerden dat het resultaat geheel in strijd was met de heersende opvatting dat het misbruik van sterke
drank schering en inslag was onder deze bevolkingsgroepen.
Wet op de woonwagens en woonschepen toch ingevoerd
De staatscommissie oordeelde echter dat, als gevolg van het feit dat de woonwagens en woonschepen zich vaak verplaatsten, de politiekorpsen van de verschillende gemeenten zich geen goed
beeld hadden kunnen vormen omtrent het drankgebruik. Veel woonwagen- en woonschipbewoners
waren immers vaak te kort in een stad of dorp om tot een juist oordeel te kunnen komen.
Op basis van dit gegeven werd dan toch maar besloten om de woonwagens en woonschepen in
een wet op te nemen, al was het alleen maar om registratie mogelijk te maken. Er werd nog even
gewikt en gewogen of het zin had om aparte wetten voor de wagens en de schepen op te stellen,
maar uiteindelijk werd besloten om beide woonvormen in één wet op te nemen.

Bijlage I
Resultaten van het onderzoek naar de omstandigheden in woonwagens en woonschepen door de
Staatscommissie inzake Bedelarij en Landlooperij, Woonwagens en Woonschepen, Habitueele
Dronkenschap, uitgevoerd in 1911.
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