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Voorwoord
In dit boek heb ik een onderzoek beschreven dat eigenlijk al jaren in mijn hoofd sluimerde. Vanaf het
begin van mijn geschiedenisstudie hield mij de vraag bezig hoe ik naast alle hoofdlijnen en
ontwikkelingen uit het verleden ook kennis over de gewone mensen achter de grote leiders kon
onderzoeken en met mijn leerlingen kon delen. Het leven van gewone mensen zou hen kunnen leren
wat de echte uitdagingen waren in het verleden en hoe we na verloop van eeuwen voor een veel
groter deel van de bevolking een menswaardiger bestaan konden ontwikkelen. Maar helaas, juist van
het leven van de gewone mensen zijn meestal moeilijk nog sporen te vinden. Dat komt om te
beginnen omdat we zelf nauwelijks sporen nalaten van ons eigen dagelijkse leven, omdat het
dagelijkse voor onszelf te gewoon is. Zo maken we eerder foto’s van vakanties dan terwijl we koken,
onze kinderen verzorgen of ons dagelijkse werk doen. Daarom bleven naar verhouding uit het
verleden eerder bijzondere voorwerpen en gebouwen bewaard dan gewone. Dat geldt, zeker voor
gewone mensen, ook voor levensbeschrijvingen.
Het gevolg daarvan is weer dat velen van ons, zelfs als zij een warme belangstelling voor
geschiedenis hebben, een vertekend beeld hebben van het verleden van alledag. De oudste huizen in
onze leefomgeving waren bijvoorbeeld meestal de grootste en voornaamste en dus de meest
duurzame van hun tijd. Er zijn vele honderden kastelen en paleizen te bezoeken, complete
koninklijke kunstverzamelingen en landschapsparken, terwijl er van de armste inwoners nauwelijks
hutten zo compleet bewaard gebleven zijn dat we ons het dagelijks leven van de volksmassa’s in alle
facetten kunnen voorstellen. Geen wonder dat velen mijmeren over de goede oude tijd, waarbij zij
zich voorstellen dat hun eigen voorouders toch zeker ook tot de aanzienlijken hoorden. Toch was dat
voor minstens driekwart van onze voorouders niet het geval.
Op zestienjarige leeftijd vond ik op de zolder van de Groninger Courant in de uitgaven van juli 1866
de overlijdensadvertenties terug van het gezin van mijn betovergrootvader Hendrik Willem Sliphorst,
opzichter bij de provinciale waterstaat, zijn vrouw en alle kinderen op twee na. De stukken die ik
vervolgens in het gemeentearchief van Winsum kon vinden over de verspreiding van cholera hielpen
mij de achtergronden van dit drama te overzien, maar enige tijd later ook bij het maken van mijn
studiekeuze. Tijdens mijn studie rijpte mijn belangstelling voor sociale en economische geschiedenis
verder in de colleges bij Frans Messing, waardoor ik voor mijn derde klassen havo en vwo enkele
lessen schreef over de bevolkingsontwikkeling in Veldhoven in de negentiende eeuw.
Het artikel van Sue Edgington in ‘Geschiedenis in de klas’ in december 1984 gaf zelfs de
complete codering van een computerprogramma in basic, waarmee leerlingen uit registers van de
Burgerlijke Stand de lokale sterfte konden bestuderen. Ik paste het programma aan voor de
allereerste Commodore-64 computers op school, leerde de leerlingen hoe de registers te lezen en
nam hen dan een dag mee naar het Streekarchief in Oirschot. Daar verzorgde archivaris Jan
Suijkerbuijk een dag waarin hij liet zien hoe archieven beheerd werden en papier gerestaureerd werd
en daarnaast deden de leerlingen enkele uren onderzoek. Alle verzamelde gegevens werden op de
C64’s verwerkt, waarna de naaldprinter de uitkomsten blad voor blad op het kettingpapier kraste. Op
deze manier hebben we in enkele jaren tijd van een veertigtal jaren alle geboorten, huwelijken en
overlijdens van de gemeente Veldhoven en Meerveldhoven doorgewerkt en kwam voor elke klas
leerlingen het lokale verleden wat dichterbij. Vooral de vele gevallen van kindersterfte maakten
diepe indruk.
Als vervolg hierop schreef ik samen met Cor van der Heijden en Marius Heijligers voor het
NIVO (Nieuwe Informatietechnologie voor het Voortgezet Onderwijs)-project de geschiedenistoepassing ‘Voorouders gedateerd’ (1988). Hierin heb ik de onderzoeksgegevens uit het eerste
project opgenomen in de elektronische kaartenbak ‘PCFILE’ zodat deze op de eerste Personal
Computers verwerkt konden worden. Vanaf dat moment stonden alle gegevens op een diskette,
waardoor leerlingen voortaan data konden sorteren en selecteren. Het vervolgproject heette
PRINT/VO, waarin wij drieën de lessenreeks ‘de Blauwe Dood’ schreven over de verspreiding van
cholera in ’s-Hertogenbosch in 1866. We gebruikten daarbij de relationele database ‘Databaas’
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geschreven door Paul Bergervoet van het Freudenthal instituut. Vragen waarop leerlingen antwoord
konden zoeken waren: hoe kwam de eerste besmetting de stad binnen, in welke straten vielen de
meeste slachtoffers, in welk seizoen was de ziekte het meest virulent, welke leeftijden of beroepen
liepen het grootste risico op besmetting en wie maakten meer kans om te herstellen? Achteraf
hoogst relevant, maar het was pas 1993. Om het brede publiek van geschiedeniscollega’s te bereiken
viel nog een lange weg te gaan. Pas het regelmatig gebruik maken van computers, voor internet en
tekstverwerking, zou de drempel bij docenten verlagen. Daarnaast vroegen de creatieve ideeën van
ons drieën om verdere uitbouw, maar waren onze PC’s wat rekenkracht, grafische uitstraling en
opslagcapaciteit betreft daar nog lang niet aan toe. Daarmee kwam de ontwikkeling van educatieve
software wat ons betreft tot stilstand.
Een vergelijkbaar onderwerp werd pas ruim na de eeuwwisseling weer door mij opgepakt. Zoals bij
meer buitenpromovendi begon het met het uitbouwen van mijn vaders stamboom tot een
geschiedenis van mijn familie. Daardoor kwam ik in meerdere archieven, leerde het systeem en de
mogelijkheden kennen en nam ik interviews af bij mensen die later, als ik met pensioen zou zijn en
veel tijd zou hebben, waarschijnlijk niet meer in leven zouden zijn. Hun herinneringen gingen terug
tot de eerste decennia van de twintigste eeuw en maakten duidelijk hoezeer ook het dagelijkse leven
achter alle uitvindingen en technische ontwikkelingen veranderd was.
Daarnaast had ik ook een stil verlangen, om ooit nog te promoveren, maar dan zeker vóórdat
ik mijn AOW-leeftijd zou bereiken. Zo is het ongeveer gegaan. Ik zocht een bezigheid naast mijn gezin
en naast mijn toch wel stevig tijdrovende werk op school. Naar anderen toe zei ik altijd dat dit het
stukje van mijn leven was dat geheel van mij was en dat het mij hielp om de schooltaak, die
inhoudelijk nooit af was en geen kantooruren kende en daardoor soms wel 24/7 leek, toch af en toe
een halt toe te roepen. Dankzij nieuwe technieken zoals digitale fotografie, internet, krachtige
computers en fenomenale opslagmogelijkheden (mijn huidige harddisk kan 10TB aan data bewaren,
500.000 keer de capaciteit van de oorspronkelijke 20MB en minstens 1.000 keer sneller) waren de
mogelijkheden die ik eerder miste ineens binnen handbereik. Ik deed mijn onderzoek ‘aan de randen
van de dagen’, aan tafel in de woonkamer of in onze caravan, startte elke dag omstreeks 06:00u en
kon zo elf jaar lang jaarlijks 1.000 tot 1.200 uur, naast alle andere zaken in het leven, aan dit grote
project bezig zijn. Het bedenken en bouwen van de database, als functionerend prototype, en het
verzamelen en invoeren van gegevens kostten ongeveer zes à zeven jaar. Het schrijven en
herschrijven van de tekst startte eveneens in februari 2010 en liep met alle herzieningen die daar bij
horen door tot eind april 2020. Mijn AOW-datum was, dankzij verlenging met 1 jaar en 8 maanden en
uiteindelijk een inkorting met 4 maanden, 24 mei 2020. Het manuscript was op 8 mei klaar voor de
beoordeling door de manuscriptcommissie. Mocht dat lijken op voorbeeldige planning, dan moet ik
iedereen teleurstellen. Ik heb geluk gehad, ik kon de finish halen zonder mijn gezondheid, relatie,
baan of moed te verliezen.
Het project kon slagen dankzij het toeval van een goede gezondheid maar vooral dankzij mijn
vrouw Bea die altijd haar best deed om begrip te tonen, zelfs wanneer ik voor de zoveelste keer de
planning voor de afronding uitstelde. Zo heb ik ook mijn zonen Maarten, Luc en Frank en hun
partners Marieke, Marianne en Kim, mijn familie en vrienden meer op afstand gehouden dan
waarschijnlijk voor onze relatie goed was. Dat ik wekelijks trouw en met veel plezier mijn vader
Jacques bezocht en de laatste twee jaren tweewekelijks op onze kleinzoon Victor paste moge gezien
worden als een poging om mijzelf niet te zeer te isoleren en voor anderen niet geheel onzichtbaar te
zijn. De recente komst van kleindochter Eva, de tweede kleinzoon, Gijs en vandaag zelfs de
aankondiging van ons vierde kleinkind maken duidelijk dat een deel van de 1.000 uren een andere
invulling gaat krijgen.
Persoonlijke dank wil ik zeggen aan vrienden en bekenden die mij steeds met raad, daad en humor
bijstonden. Allereerst degenen die mij hielpen om het lef te hebben om mijzelf voor dit avontuur aan
te melden. Toen op school van alles tegen leek te zitten stelden mijn collega’s de deadline voor het
kennismakingsgesprek met Arnoud-Jan Bijsterveld. Vervolgens waren er meerdere vrienden die de
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ontwikkelingen op de voet volgden, vooral Wolfram Mogk, René Elsbeek en Piet Claassen, die ieder
een geheel eigen type humor en aansporing boden. Een echte leescommissie was er niet, maar naast
de eerder genoemden lazen Bea en mijn kinderen, mijn vader, mijn zus Wilmy, Rian Hol, Loet van
Haperen, Patricia van Berkel en John van Schijndel enkele of alle hoofdstukken, stelden hun vragen
of gaven zelfs complimenten.
Bijzondere medewerking vond ik in het Stadsarchief ’s-Hertogenbosch, waar ik in die jaren
een vijftigtal keren was om bronnen te fotograferen, bestanden te lenen en vragen te stellen. Aart
Vos was tot zijn pensionering mijn contactpersoon en gaf adviezen voor hoofdstuk 3. Monique Ruzius
nam deze taak over en hielp mij bij het vinden van de juiste bronnen, maar hielp mij ook aan
contacten met enkele specialisten in het archief en binnen Erfgoed. Ook Laurens Ruzius, Jac Biemans,
Gerrit Verbeek, Nico Koppers, Ton Wetzer, Ronald Glaudemans en Jan Viguurs leverden al die jaren
een belangrijke steun.
In principe geeft de status van buitenpromovendus vooral toegang tot de promotores en de
universiteitsbibliotheek. Gelukkig waren er voor mij zelfs nog twee andere steunpunten. Vanaf het
begin van het traject was het vooral de groep van meer dan 40 promoti en promovendi in het
onderzoekscolloquium van de leerstoel Cultuur in Brabant van Tilburg University, onder leiding van
Arnoud-Jan Bijsterveld. Daarnaast ging zo ongeveer op het moment waarop mijn onderzoek begon
de Wetenschappelijke OnderzoeksGemeenschap historische demografie (WOG), gefinancierd door
het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen, van start. Dankzij de jaarlijkse studiedagen,
afwisselend in Vlaanderen en in Nederland, kon ik kennismaken met een flink aantal wetenschappers
en het onderzoek waarin zij bezig waren.
De atmosfeer binnen zowel OC als WOG was scherp en kritisch en altijd respectvol. Hieruit
werd duidelijk dat wetenschappers bereid waren om bij bepaalde specialistische delen van mijn
onderzoek mee te denken en suggesties te geven. Zo kon ik mijn plannen voorleggen aan Frans van
Poppel, die nuttige aanwijzingen gaf over kindersterfte in verschillende leeftijdsfasen, Jan Lucassen
die mijn gedachten over migratie hielp aanscherpen, Ineke Maas lichtte de achtergronden van HISCO
en HISCLASS toe, Jord Hanus deelde zijn visie op de sociale status van de Bossche stadswijken en
Marga Pruijt deelde haar kennis over vroedvrouwen en kraamsterfte. Binnen de Letteren Faculteit
hielp Thijs Hermsen onder andere bij digitale kartering.
Toch waren mijn promotores in het hele traject veruit de belangrijkste leermeesters. Kees
Mandemakers waakte over de constructie van de database, de talloze relaties tussen de tabellen en
de betrouwbaarheid van de uitkomsten van het onderzoek. Arnoud-Jan Bijsterveld waakte over de
geschiedenis van Brabant, de leesbaarheid van de tekst en nog veel meer. Theo Engelen wist telkens
weer in slechts enkele welgekozen woorden aan te moedigen en te corrigeren door te bevestigen
wat goed was en bij twijfel een vraag te stellen. Nog nooit was er met zoveel scherpte en
academische ervaring naar mijn werk gekeken. Op weg naar huis vanuit hun werkkamers, of ik nu
over de Esplanade liep in Tilburg, het Oostvaardersdok in Amsterdam, de trappen afdaalde in het
Erasmusgebouw of de St Annastraat overstak, ik voelde me elke keer weer verrijkt en geïnspireerd.
Het was met ieder van hen een voorrecht om te mogen samenwerken!
Ik draag dit boek op aan onze kinderen en hun nakomelingen.
Veldhoven, 11 oktober 2020.
Ton Sliphorst
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Dit grafmonument op begraafplaats
Groenendaal in ‘s-Hertogenbosch verbindt de
onvoorwaardelijke liefde tussen ouder en kind
met het grootste verdriet dat een ouder kan
meemaken. Het is gemaakt in opdracht van
Gerard Daniëls, arts, en zijn vrouw Paulina van
Wamel, na de dood van hun zoon Keesje
Daniëls, gestorven 1906, 2,5 jaar oud.
We kunnen ons voorstellen dat dit grote
verdriet ook in de negentiende eeuw, toen
kindersterfte zo frequent voorkwam, door de
ouders hun leven lang gedragen werd.

1

H1 Kindersterfte en woonomgeving

Hoofdstuk 1 Kindersterfte en woonomgeving
1.1. Waarom dit onderzoek?
In het artikel “Op de drempel van de nieuwe tijd: Nederland omstreeks 1870” schetst de bekende
historicus Theo van Tijn op indringende wijze enkele kenmerken van de bevolkingsontwikkeling in de
betreffende periode. Mede door dit artikel, dat ik in 1978 las, werd mijn belangstelling voor de
sociale geschiedenis gewekt.1 Van Tijn toont een beeld van ons land dat aan de vooravond van de
industrialisatie in ontwikkeling hopeloos achterliep op zijn buren. In Groot-Brittannië was de
industrialisatie al omstreeks 1780 overtuigend ingezet, in België vanaf 1830 en in het zich
verenigende Duitse Keizerrijk kan de industriële ontwikkeling vanaf de jaren veertig zelfs stormachtig
genoemd worden. In Nederland bleef het voorlopig bij plaatselijke initiatieven. In 1870 was ons land
volgens Van Tijn daarom het best te vergelijken met dat van onderontwikkelde Aziatische landen op
het moment dat hij het artikel schreef: de handelsbetrekkingen met hoger ontwikkelde landen
leverden een economische bloei in zowel de
achtergebleven als in het beperkt aantal modernere
productiesectoren en werd gevolgd door een sterke
toename van het aantal huwelijken en geboorten.
Vervolgens constateerde Van Tijn dat de Nederlandse
bevolking sterk ging groeien, terwijl ook de migratie
toenam, waardoor vooral in de steden de
“levensomstandigheden der grote massa eerder
bekrompener dan ruimer” werden. Het tastbaar resultaat
hiervan was onder andere een alarmerend hogere kinderen vooral zuigelingensterfte, sterfte binnen het eerste
levensjaar, waarover niet alleen de gemeentelijke
statistieken, maar ook diverse tijdgenoten berichtten. Een
van hen was de Bossche huisarts dr. Michael J. Godefroi.
In diens door Van Tijn aangehaalde artikel, in 1869
gepubliceerd in het Tijdschrift voor Gezondheidsleer,
schreef Godefroi dat in ’s-Hertogenbosch het aantal
Figuur 1 Dr. M.J. Godefroi, portret 1867,
levenloos aangegeven kinderen tussen 1860 en 1867
beeldarchief museum Boerhaave.
toenam van 6% naar 9%, terwijl in totaal 25% van alle
geborenen het eerste levensjaar niet overleefde.2 Na constatering van verhoogde sterfte in de
warme maanden, oververtegenwoordiging van de `mindere klassen der maatschappij’ en vooral van
jongens, stelde hij bovendien: “uit dezelfde ouders dus, ziet men, jaren achtereenvolgens, kinderen
geboren worden, die geregeld weder in het eerste levensjaar bezwijken!”. Als oorzaak wees hij aan:
”bedorven lucht, ongepast voedsel, en lichamelijke verwaarloozing”. Wat hij hieraan toevoegde, was
niet alleen voor zijn lezers in 1869, maar evenzeer voor de lezers van Van Tijn of van vandaag
choquerend: “…ligt ook nog eene bron van vroegtijdigen dood in de verzekering van het leven der
jonge kinderen.3 (…) Menig kind wordt, om den zachtsten term te bezigen, verwaarloosd, om eenige
nietige guldens, die het, dieper dan het reddelooze vee gezonken, ouderpaar, bij zijn dood [van het
begrafenisfonds] ontvangt! Er zijn ouders (…) die zich bij den dood van hun kind best weten te
troosten met het denkbeeld, <een engeltje in den Hemel, een last en een eter minder>”.
Naast de bestrijding van deze naar zijn mening sinds de invoering van begrafenisfondsen
ontstane vorm van engeltjesmakerij, “wie zal het ons zeggen, hoevele kinderen de eeuwige rust
genieten, na het toedienen van slaapsiroop, die nog altijd, in verschillende apotheken, voor weinige
1
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centen te verkrijgen is”, had Godefroi nog een veel belangrijker doel voor ogen. Hij wilde de
vergaande ongelijkheid voor de dood met alle macht aanpakken, teneinde “de sterfte in het
algemeen vooreerst te brengen op 2 pct, waartoe zij, bij getrouwe naleving der wetten van de
gezondheidsleer, kan worden teruggebracht.” Hierin zag hij, ten einde “geheime ziekten en
wangedrag van ouders”, zoals “klierziekte, syphilis, dronkenschap” te keren, vooral een taak voor de
overheid en de aanzienlijke stand.
Daarmee kom ik terug bij het artikel van Van Tijn, of beter gezegd bij het kantelend tijdvak
omstreeks 1870. In de Nederlandse samenleving woedde toen een brede discussie over de
verpaupering van de volksmassa’s en de houdbaarheid van het ideaal van de nachtwakerstaat, de
zogeheten “sociale quaestie”.4 In deze discussie stond de vraag centraal of, en zo ja in welke mate,
de sociale verantwoordelijkheid voor een perspectiefrijk bestaan door zowel de overheid als de
persoon zelf gedeeld moest worden, een discussie die ook tegenwoordig en in de toekomst nog
voortgezet wordt. Het artikel van Godefroi maakt duidelijk hoezeer de `quaestie’ in 1869 letterlijk de
primaire overlevingskansen betrof van de zuigelingen binnen de verpauperde volksmassa.
Ofschoon Van Tijn Godefroi’s artikel van 1869 vooral zag als een bevestiging voor “de
drempel van de Nieuwe Tijd”, riep het bij mij juist enkele vragen op. De vraag bijvoorbeeld, of de
verpaupering inderdaad toegenomen was, of slechts de erkenning daarvan. En ook, of de Bossche
arts een probleem aankaartte dat exclusief bij ’s-Hertogenbosch hoorde in de jaren 1858-1867, of
dat het zowel in tijd als in ruimte een breder verschijnsel was. Het was Godefroi’s opzet om de
“licentia poëtica” te ontmaskeren “dat de dood onpartijdig aanklopt aan de deuren van hutten en
paleizen” en zo de overheid en de aanzienlijke klasse aan te zetten tot actieve aanpak van ten minste
deze uiterste consequentie van de sociale kwestie.5 Zevenentwintig jaren praktijkervaring hadden
hem geleerd dat de verschillen te wijten waren aan “overbevolking der hutten, met de daaraan
verbonden walgelijke uitwasemingen, (…) ongepast voedsel (dat) wel steeds inanitie en atrophie (zal)
voortbrengen (…) want zelfs de moedermelk is geen gepast voedsel, als zij enkel uit
aardappelenbloed wordt bereid” en bovendien aan de hierboven genoemde “geheime ziekten en
wangedrag der ouders”. Als oplossingen ziet hij “het bouwen van geschikte woningen voor de
minvermogenden (…) verhuurd met de uitdrukkelijke verplichting, van ze zuiver, luchtig en zindelijk
te houden” en dat de “te ’s-Hertogenbosch (…) reeds [bestaande] vereeniging van aanzienlijke
dames, die, (..) aan zwangere vrouwen, op hare aanvrage, pakjes kleederen voor den te verwachten
wereldburger uitdelen (…) een stap verder gaan en, althans in de eerste maanden, voor de voeding
van moeder en kind zorg (…) dragen.”6 Ten slotte: “en hoe weldadig zou niet een, op onbepaalde tijd,
herhaald bezoek van aanzienlijke vrouwen werken op den moreelen toestand van de moeder en haar
kind!” Met deze oproep was Godefroi in meerdere opzichten zijn tijd ver vooruit. Hij combineerde
met deze suggestie de werkwijze van de Maatschappij tot verzachting van het lot van behoeftige
kraamvrouwen met die van de Vincentiusverenigingen. Deze hadden zich vanaf hun oprichting in
1847 ten doel gesteld om “de armen in hunne woningen te bezoeken, hun onderstand in natura te
brengen en hun tevens godsdienstige vertroosting te verschaffen”.7 Daarbij beperkten zij zich echter
geheel in de geest van hun tijd tot gezinnen van handwerks- en ambachtslieden die buiten hun
schuld tijdelijk ondersteuning zochten.8 De echte pauperklasse viel daar, zeker ook vanwege de
uitzichtloosheid en massale omvang van het armoedeprobleem, buiten en werd overgelaten aan het
burgerlijk armenbestuur, de regenten van de Godshuizen. Ook de wetenschappelijke belangstelling
voor de bijzondere behoeften van zuigelingen zou pas in de jaren 1890 tot ontwikkeling komen,
waarbij de stichting van de Nederlandse Vereeniging voor Paediatrie een belangrijke impuls was.9
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Uiteindelijk zouden meer dan veertig jaar na Godefroi’s oproep de kruisverenigingen de
zuigelingenzorg in praktijk weten te brengen door moeders gericht kennis bij te brengen over
voeding en verzorging. Bovendien volgden zij de persoonlijke ontwikkeling van de zuigelingen en
peuters waardoor al snel bleek hoezeer de algemene gezondheidstoestand van kinderen hiervan
profiteerde.10

Figuur 2 Namens de Maatschappij tot verzachting van het lot van behoeftige kraamvrouwen en hare pas geboren kinderen
bezochten twee dames uit de vooraanstaande klasse de armste gezinnen en reikten een pakje uit met de hier weergegeven
inhoud. (1873)

Zowel in de historische als de medische wetenschap is het onderzoek naar de relatie tussen
omgevingsfactoren en gezondheid sinds Godefroi onverminderd actueel gebleven, ofschoon de focus
voor medici primair gericht is op patiënten, hun symptomen en behandeling, terwijl historici
omgevingsfactoren pas achteraf onderzoeken met de bronnen die bewaard gebleven zijn. Dit heeft
eraan bijgedragen dat we ook nu nog niet precies kunnen aangeven welke factoren het waren die
kindersterfte op een specifiek moment en in een specifieke ruimte veroorzaakten. Ook bij een
onderzoek naar kindersterfte in ’s-Hertogenbosch liggen de zaken niet anders, omdat er in de
overigens rijke archiefcollecties geen registraties van doktersattesten, doodsoorzaken of van de
meest gebruikelijke manieren van kindervoeding en -verzorging te vinden zijn. Dit sluit een flink
aantal deelvragen uit die betrekking zouden hebben op de zuigelingenzorg en de persoonlijke
gezondheidstoestand van zowel moeders als kinderen. Ook de persoonlijke aantekeningen van
Bossche artsen zoals Godefroi zijn niet gevonden.11 Er zijn amper belastingkohieren of andere
gegevens over inkomsten of huishuren. Van het woningonderzoek van 1892 is alleen het
samenvattend verslag bewaard gebleven.12 Wel is er een vrijwel complete verzameling met 6.871
`signalementen van bedeelden’ vanaf 1840 en een complete reeks van gasthuisregisters, waarin
vooral tijdens epidemieën per patiënt het woonadres en de `aard der ziektens’ werden opgetekend.
Vraag- en doelstelling
De kern van Godefroi’s artikel leidt daarom naar de doelstelling van mijn onderzoek, waarin ik
gebruik maak van de technieken van het tweede decennium van de eenentwintigste eeuw. Ik
onderzoek de levensomstandigheden van kinderen onder de tien jaar, om te kunnen aantonen
10
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waarom, rekening houdend met de verspreidingspatronen van heersende ziekten en de
leeftijdsspecifieke kwetsbaarheden van kinderen, tijdens de onderzoeksperiode 1814-1903 de dood
voor hen verre van `onpartijdig aanklopte bij hutten en paleizen’. In dit onderzoek wordt de directe
relatie gezocht tussen kindersterfte, de woonomgeving en de sociale achtergrond van haar
bewoners.
Dit leidt naar de volgende deelvragen, die elk in een of meer hoofdstukken aan bod komen:
- Op welke wijze is tot nu toe onderzoek gedaan naar de relatie tussen kindersterfte en
leefomgeving? (Hoofdstuk 1)
- Welke bronnen zijn er voor onderzoek naar bewoners en hun leefomgeving en op welke
wijze kan de relatie tussen omgevingsfactoren en de gezondheid van bewoners onderzocht
worden? (Hoofdstukken 1, 2, 4, 5 en 6)
- Welke zijn de leeftijdsspecifieke kwetsbaarheidsfactoren voor jongens of meisjes in de
leeftijdsfasen tot tien jaar? (Hoofdstukken 1 en 6)
- Welke ziekten speelden aantoonbaar een rol in het leven van deze kinderen, welke
verspreidingspatronen hadden deze ziekten en wat zeggen deze over sociale posities?
(Hoofdstukken 5, 6 en 7)
- Welke omstandigheden en ontwikkelingen op micro-, meso- of macroniveau kunnen de
ontwikkelingen in de sterfte verklaren van kinderen onder de tien jaar, tussen 1814 en 1903,
verdeeld naar geslacht, leeftijdsfase en sociale afkomst? (Hoofdstukken 1, 3, 4, 5, 6 en 7)
- Om welke bewoners, in het bijzonder moeders en kinderen, gaat het in deze woonomgeving,
gezien de frequente verhuisbewegingen? (Hoofdstukken 1, 2, 4, 5, 6 en 7)
- Welke aanwijzingen zijn er voor de relatie tussen kindersterfte en (wan)gedrag van ouders?
(Hoofdstukken 6 en 7)
- Welke combinatie van kwetsbaarheden en omstandigheden verklaart de `ongelijkheid voor
de dood’, gedurende de onderzoeksperiode? (Hoofdstukken 6 en 7)
1.2. De zoektocht naar omgevingsfactoren tijdens de demografische transitie
Al vóór Michael Godefroi was Thomas Malthus in 1798 een van de eersten en na Theo van Tijn zijn de
historici van vandaag nog lang niet de laatsten voor wie deze vragen actueel blijven. Het resultaat
van wat wij de historische demografie zijn gaan noemen, dient ook een politiekmaatschappelijk doel.
Het blijft relevant om de demografische oorzaken en effecten van sociale ontwikkelingen beter te
leren kennen zodat het politieke debat over de altijd weer oplaaiende sociale kwestie ook vanuit
wetenschappelijk onderzoek gevoed kan worden. Immers: alleen wetenschappelijk onderzoek kan
tegenover de kosten van sociale wetgeving zowel de maatschappelijke noodzaak als de opbrengst
duidelijk maken.
De invloedrijke Franse historicus Fernand Braudel beschreef in 1949 in zijn dissertatie dat het
niet de politieke geschiedenis is die alle aandacht verdient, maar de `hiérarchie des forces’ die de
context vormt voor het leven van alle mensen.13 In deze hiërarchie van krachten heeft elke kracht
een eigen ritme van verandering en een andersoortige invloed op gebeurtenissen en mensen. Zo
spelen op de achtergrond de zeer trage ontwikkelingen in bodem en klimaat, ontwikkelen culturen
en economische verhoudingen zich met het ritme van generaties en uiteindelijk zijn het de
evenementen, de dagelijkse gebeurtenissen, die een korte maar heftige invloed hebben. Dergelijke
krachten van verschillend schaalniveau zijn ook van toepassing op de overlevingskansen van
kinderen, zoals we zullen zien. Fernand Braudel en zijn Annalesschool inspireerden historici om
interdisciplinair te werken, de sociale en economische achtergronden van het leven in beeld te
brengen en in ontwikkelingen samenhangen te zoeken.14 Mede daardoor heeft de historische
demografie sinds de jaren zeventig van de twintigste eeuw meer en meer een vaste plek verworven
binnen de beschrijving van welke historische periode dan ook en vormt zij samen met cijfers over
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economische ontwikkelingen en de levensstandaard in de betreffende periode een belangrijk
knooppunt waaraan veel andere ontwikkelingen verbonden worden.15
De historische demografie heeft, gebruik makend van de kansen die de digitale revolutie
heeft gecreëerd, veel omstandigheden en ontwikkelingen binnen de samenleving in kaart gebracht
en dit knooppunt breder en genuanceerder belicht. Zo is niet alleen de groei van de bevolking
aangetoond, maar zijn ook talrijke daarmee samenhangende oorzaken en gevolgen, zeker vanaf
1800, verduidelijkt.16 Hierbij moeten we denken aan de invloed en ontwikkeling van onderwijs,
levensstandaard, beschikbaarheid en kwaliteit van en variëteit in voedsel, migratie, openbare
hygiëne en afvalverwerking, huisvesting, publieke bewustwording ten aanzien van risicofactoren,
epidemieën, wetenschappelijke ontdekkingen, vergrijzing en ontgroening op de overlevingskansen
en de vruchtbaarheid van de bevolking en het welzijn van de samenleving in het algemeen.
In dit onderzoek staat de ontwikkeling van het kindersterftecijfer centraal, omdat, buiten
bejaarden, kinderen tot 10 jaar in verschillende levensfasen een leeftijdsspecifieke kwetsbaarheid
hebben voor verschillende risicovolle omstandigheden. Op die wijze fungeren zij als graadmeters
voor de sociale toestand van elk moment. Zij zijn als het ware de kanaries in de mijn.
Hoe verliep het proces van sterftedaling in Noordwest-Europa? Vanaf het midden van de
achttiende eeuw zette in Noordwest-Europa een sterftedaling in, waarbij de heftige sterftepieken
geleidelijk aan gedempt werden en ook de regionale verschillen kleiner werden. Figuur 3 toont de
verandering van de ruwe geboorte- en sterftecijfers voor Nederland in de periode tussen 1809 en het
begin van de Tweede Wereldoorlog. We zien dat het ruwe sterftecijfer, het totaal aantal
sterfgevallen per 1.000 inwoners (het gemiddelde van het inwonertal tussen 1 januari en 31
december van elk jaar), vanaf ongeveer 1870 daalde. Omstreeks 1880 begon ook het ruwe
geboortecijfer te dalen. Terwijl de pieken in het sterftecijfer verminderden doordat epidemieën en
hongersnoden minder slachtoffers maakten, zien we dat in de geboortecijfers ook de reacties daarop
verminderden. Deze veranderingen maakten deel uit van de demografische transitie, die voor het
eerst in 1929 door de historisch-demograaf Warren Thompson beschreven werd.17

Figuur 3 Het aantal geboorten en sterfgevallen per 1.000 inwoners in Nederland, tussen 1809 en 1940. Bron: Statline
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In deze transitie speelde het kindersterftecijfer, in het bijzonder de zuigelingensterfte, een
grote rol omdat deze lange tijd de helft of meer van alle sterfgevallen uitmaakte. Dit cijfer vertoonde
in Nederland achtereenvolgens een daling tot 1840, een stijging tussen 1840 en 1870 en ten slotte
een steeds verdere daling.18 Dit verklaart waarom juist het onderzoek naar zuigelingen- en
kindersterfte voor historisch-demografen een hoge prioriteit heeft. In zijn overzicht van de
demografische ontwikkeling in Nederland vanaf 1800 stelt Theo Engelen dat de factoren die hierin
aantoonbaar een rol speelden, van economische, culturele, bestuurlijke en medische aard zijn maar
dat het relatieve aandeel van iedere factor moeilijk aan te tonen en zelfs per periode wisselend is.19
Tegelijkertijd betekent dit dat, aangezien de regionale verschillen in de sterftecijfers in de eerste fase
van de sterftedaling aanzienlijk waren, ook de gevolgen van de genoemde factoren plaatselijk sterk
konden verschillen. Ik kom daar in de volgende paragraaf op terug.
Voor de toename van de zuigelingensterfte tussen 1840 en 1870 lijkt het verband met de
mate en de duur van de periode waarin moeders borstvoeding gaven en de kwaliteit van de
voedingsalternatieven overtuigend aangetoond, maar voor andere perioden en leeftijdsgroepen in
deze transitie is de samenhang tussen doodsoorzaken en gezondheidsmaatregelen minder
duidelijk.20 Roger Schofield en David Reher wijzen er met nadruk op dat het onderzoek naar de
verklaring van de sterftetransitie, anders dan naar vruchtbaarheid, om interdisciplinaire
samenwerking vraagt tussen demografen, biologen, voedingsdeskundigen, genetici, epidemiologen
en sociaaleconomisch historici.21 Of bijvoorbeeld de vatbaarheid voor infectieziekten toeneemt
wanneer de levenstandaard lager is, kan lang niet voor alle heersende ziekten bevestigd worden.
Omdat het sterftecijfer zowel voor zuigelingen als kinderen daalde, zelfs wanneer de
levensstandaard niet opmerkelijk toenam, en bovendien ziekten teruggedrongen werden al voordat
effectieve medicijnen voor iedereen beschikbaar waren, mag aangenomen worden dat het juist de
hygiënemaatregelen waren die effect hadden.22 Hierbij valt te denken aan verbetering van woningen,
drinkwater, afvalverwerking, voorlichting, isolatie van zieken, ontsmetting en andere preventieve
maatregelen.
Zoals de arts Abdel Omran aantoonde, speelde in de negentiende eeuw de epidemiologische
transitie een belangrijke rol in de sterftedaling binnen de demografische transitie.23 Hij stelt dat tot
het einde van de achttiende eeuw of zelfs tot 1870 sprake was van een eerste fase, the age of high
pestilence and famine waarin het merendeel van de sterfgevallen te wijten was aan infectieziekten
en herhaaldelijk terugkerende hongersnoden. In de fase die daarop volgt, die van de receding
pandemics maakten infectieziekten geleidelijk plaats voor welvaarts- en degeneratieve ziekten zoals
hart- en vaatziekten en kanker, die door de verhoging van de levensverwachting een belangrijker rol
gingen spelen. Ondanks de kanttekening die hij hierbij plaatste, dat de diagnostisering van
doodsoorzaken nog lange tijd inadequaat was, kan gesteld worden dat de tweede fase doorliep tot in
het Interbellum, waarin de fase aanbrak van degenerative and man-made diseases. Belangrijk is om
vast te stellen dat, met uitzondering van pokken, de teruggang van infectieziekten in de negentiende
eeuw nog niet te maken had met de ontwikkeling van vaccinaties. De binnen de eerste fase
veranderde virulentie van diverse infectieziekten werd ook volgens Abdel Omran vooral bepaald
door veranderingen in het leefmilieu. Zo lijkt in de loop van de negentiende eeuw de invloed van
vectorgebonden ziekten te verminderen, namen rond 1850-1860 spijsverteringsproblemen bij
zuigelingen toe en speelden aan het einde van de eeuw vooral ademhalingsziekten een belangrijke
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rol.24 Deze veranderingen zijn onder meer zichtbaar in de verschuiving van de seizoenschommelingen
in de sterftecijfers van de nazomer naar de warme zomermaanden en later naar het begin van het
jaar.25 De verschillende ziekten hebben echter elk een geheel eigen verspreidingspatroon, waarbij
woonomgeving en sociale status lang niet altijd hetzelfde gewicht hebben.
De arts Thomas McKeown stelde in The modern rise of population dat de verbetering van de
levensstandaard en met name de verbeterde voedselvoorziening, zowel in kwantiteit als in kwaliteit,
de sturende kracht geweest was.26 Uit medisch onderzoek werd al eerder duidelijk hoe belangrijk
voeding vanaf de prilste jeugd is voor de opbouw van het natuurlijk afweersysteem. Ook Godefroi en
vele artsen uit zijn tijd of zelfs al eerder wezen op het belang hiervan. Een verzwakt
weerstandsvermogen kan ook leiden tot aanmerkelijk verlies van energie en levenskracht. Isabelle
Devos wijst vanuit haar onderzoek op het slepend effect van een slechte gezondheid, waardoor de
morbiditeitsgraad van diverse ziekten hoog was. Dit betekent dat voortdurend meerdere ziekten de
volksgezondheid ondermijnden. In ’s-Hertogenbosch was hiervan tot in de negentiende eeuw een
endemische variant van malaria slechts een van de voorbeelden.27 Op buurtniveau betekent dit dat
een sociaal kwetsbare status van ouders voor hun kinderen een risico van ondervoeding oplevert en
daardoor een verhoogde kwetsbaarheid voor de ontwikkeling van ziekten maar ook voor de kans op
herstel. Dit betekent dat zeker de ouders die van bedeling afhankelijk waren samen met hun
kinderen een verhoogd risico liepen. Diverse onderzoeken die in de afgelopen 50 jaar verricht
werden in derde wereldlanden, leveren het overtuigend bewijs voor een vicieuze cirkel van
ondervoeding en lichamelijke kwetsbaarheid, die van generatie op generatie wordt overgedragen.28
Volgens andere wetenschappers speelde juist de verbetering van het leefmilieu de
belangrijkste rol door sanering van woonstegen en de afvoer van fecaliën en ander afval en de
toegang tot schoon drinkwater. Simon Szreter concludeert in Health and Wealth, gebaseerd op
dezelfde onderzoeksresultaten als die van Thomas McKeown, dat het naast de onmiskenbare
betekenis van de verbeterde levensstandaard juist de ingrepen waren in lokale
gezondheidsomstandigheden. Hij verweet McKeown dat hij op basis van oppervlakkig onderzoek de
aanhangers van de laissez-faire aanpak, de liberale bestuurders, gelijk gaf.29
De bijdrage van de medische wetenschap bestond allereerst uit de ontdekking van vaccinatie
tegen pokken door Edward Jenner, vanaf 1796, en daarnaast vooral uit het pleidooi voor de
bestrijding van vervuiling. Na de ontdekking van de bacillen door Louis Pasteur en anderen leverden
deze de harde argumenten die hun betoog ondersteunden.30 De bijdrage van deze artsen en
wetenschappers veroorzaakte uiteindelijk een cultuuromslag in het denken van zowel
verantwoordelijke politici als de meest eenvoudige burgers, die het belang van openbare en
persoonlijke hygiëne niet langer konden ontkennen.
Tijdens de onderzoeksperiode deden zich veel infectieziekten voor, die, vanwege de eigen
karakteristiek, de verhoogde kwetsbaarheid bevestigen van de gestorven persoon naar leeftijd,
status of gewoon pech. Bij een deel van de ziekten, zoals tyfus, dysenterie, mazelen en pokken,
wordt de infectie rechtstreeks tussen mensen overgedragen en speelt bevolkingsdichtheid een rol,
maar cholera wordt overgedragen door besmet drinkwater en weer andere ziekten worden
overgedragen door vectoren zoals ratten, vlooien, luizen of muggen. Daarbij zijn
weersomstandigheden van belang maar ook de vraag in welke mate mensen zich binnen het
leefmilieu van de overdragers bevinden en hoe zij zich daar gedragen. Spijsverteringsziekten doen
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zich heftiger voor in de zomermaanden, ademhalingsziekten meer in het voor- en najaar.31 Duidelijk
is echter dat gedurende deze periode de meeste ziektegevallen het gevolg waren van intermenselijk
contact, direct lichamelijk of door nabijheid van elkaars lucht en lichaamssappen. Het grillige patroon
van sterftepieken toont aan dat epidemieën plaatselijk in alle heftigheid konden losbarsten maar dat
niet iedere woongemeenschap elke keer en zeker niet in gelijke mate werd getroffen. Per saldo
liepen sommige gemeenschappen een hoger infectierisico dan andere. Dit betekent dat ieder
sterfgeval mogelijk verband hield met een of meer sterfgevallen binnen het eigen huishouden of
binnen de directe leefomgeving. Zodoende vormt het aantal infecties binnen een gemeenschap een
graadmeter voor de kwetsbaarheid ervan.
Er is dus alle reden om dit onderzoek te richten op één woonbuurt en daarbij onderscheid te
maken tussen de verschillende sociale achtergronden van de bewoners. Daarbij zal ik gebruik maken
van de verslagen van Godefroi en zijn collega’s, medici die in de negentiende eeuw verder gingen dan
de directe zorg voor hun patiënten en op zoek waren naar de relatie tussen ziekten en
woonomgeving. Dankzij het onderzoek van de geneeskundig historicus Eddy Houwaart weten we
meer over de groep medici die zich in Nederland verenigden in de in 1849 mede door Godefroi
opgerichte Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Geneeskunst (NMG). Samen met
vergelijkbare organisaties elders in West-Europa stelden zij zich ten doel om zich vanuit hun
landelijke netwerken in te zetten voor een drastische verbetering van de openbare hygiëne.32 De
medische wetenschap maakte in de tweede helft van de negentiende eeuw een opmerkelijke
verandering door. Jonge medici maakten serieus werk van hun maatschappelijke
verantwoordelijkheid en kozen voor een pragmatische aanpak door de slepende discussie tussen de
aanhangers van de miasmatische en de contagieuze theorie, over de vraag of het ziekmakende
omgevingsfactoren waren of smetstoffen, achter zich te laten. Gebruik makend van nieuwe
onderzoekstechnieken bestond hun empirische aanpak uit statistisch onderzoek in de eigen praktijk,
gericht op pathologisch-anatomische afwijkingen en chemische en fysiologische bijzonderheden.
Daarbij brachten zij ziekten en doodsoorzaken steeds in verband met de fysieke en sociale omgeving
van de patiënten. De resultaten hiervan werden gerapporteerd aan de NMG-commissie voor
geneeskundige statistiek en geneeskundig staatstoezicht.33 Deze sociaal-geneeskundigen of
Hygiënisten, zoals zij zichzelf noemden, hanteerden daarbij een geheel nieuw classificatiesysteem
van ziekten en doodsoorzaken. De resultaten werden in tabellen samengevat in een `biomonitor’,
waarin per gemeente de kwaliteit van het leven gekwantificeerd werd. Ook de toegepaste
statistieken voldeden aan nieuwe normen, zoals opgesteld door de statisticus Adolphe Quetelet.34
Door deze standaard waren zij betrouwbaarder en vooral vergelijkbaar. In 1866 publiceerde de NMG
een eerste landelijk overzicht in de Sterfte-atlas van Nederland, uitgegeven door de Nederlandsche
maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst.35
Dit betekent dat Godefroi niet alleen werkte maar zijn onderzoeksmethode en uitkomsten
juist consequent met gelijkgestemde collega’s deelde. Tevens blijkt dat de aandacht voor het
verband tussen armoede en volksgezondheid inderdaad een nieuw fenomeen was. De
waarnemingen van Godefroi en de andere Hygiënisten van het eerste uur, zoals Samuel Coronel, Ali
Cohen, de Britse arts John Snow en de Duitse hoogleraar Max von Pettenkofer, werden niet alleen
gedeeld in correspondentie en publicaties in medische vaktijdschriften. Voor zover bekend werden
vanaf 1879 of zelfs eerder internationale congressen georganiseerd, waarop nieuwe inzichten
gepresenteerd en bediscussieerd werden.36 De verslagen van deze artsen, soms uitgewerkt tot
31
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uitgebreide beschrijvingen van plaatselijke omstandigheden en gewoonten die op de
volksgezondheid van invloed konden zijn, zijn van onschatbare waarde gebleken voor de geleidelijke
ontwikkeling van wat, zoals hiervoor genoemd, waarschijnlijk de belangrijkste factor was die tot
structurele verlaging van de sterftecijfers leidde: de hygiënische bewustwording bij bestuurders en
publiek. Voor inzicht in de ontwikkeling van de volksgezondheid op langere termijn was het, gegeven
de start van hun onderzoekingen omstreeks 1850, in 1869 nog te vroeg. Bovendien ontbrak, om de
ontwikkeling van de kindersterfte tussen 1858 en 1867 goed te kunnen begrijpen, belangrijke
informatie. Gegevens over de voorafgaande periode worden in hun publicaties niet genoemd,
vanwege de tijdsinvestering die het verzamelen ervan betekend zou hebben.
Toch gingen de statistieken van de Hygiënisten een belangrijke stap verder dan die van de
overheid en toonden zij in de jaren 1850-1870 in diverse publicaties de samenhang tussen armoede,
bodem- en grondwatervervuiling, huisvesting en andere sterk verhoogde sterfterisico’s.37 Abraham
H. Israëls publiceerde in 1862 een artikel waarin hij Amsterdam in een vijftigtal buurten opdeelde,
per buurt een welstandsklasse aangaf en alle geboorten en leeftijdsspecifieke kindersterftecijfers
vergeleek voor de periode 1850-1859.38 Het jaar daarop volgde Lucas J. Egeling met een algeheel
sterfteoverzicht voor Amsterdam over de jaren 1854-1860, waarin hij per buurt de relatie tussen
doodsoorzaken en lokale omstandigheden in kaart bracht.39

Figuur 4 Amsterdam 1863, de sterfte onder kinderen van stadsbedeelden. Dr. L.J. Egeling. Atlas van Stolk.
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Hij ontdekte daardoor dat bijvoorbeeld sterfte door diarree vooral voorkwam in de arme
buurten langs het IJ waar “de bevolking eene niet onbelangrijke hoeveelheid in rotting verkerende
dierlijke stoffen eet en drinkt”. Hij concludeerde dat sterfteverschillen vooral bepaald werden door
lokale levensomstandigheden, versterkt door sociale segregatie.40 Vanaf 1860 werden in de
voorbereidingen voor de eerste nationale sterfte-atlas van de NMG de observaties op buurtniveau
losgelaten. De samenstellers beperkten zich tot waarnemingen per regio, gemeente of stadsdeel,
waarbinnen geen onderscheid gemaakt werd.41 Dit betekende wel dat de aandacht van de
Hygiënisten verschoof naar omstandigheden op ten minste regionaal niveau.42 Ondanks al deze
inspanningen verzuchtte de Harlingse arts Karel Rombouts meer dan een generatie later, in zijn
proefschrift naar de verschillen in geboorte- en kindersterftecijfers tussen de Nederlandse provincies
en steden, dat een onderzoek naar de lokale omstandigheden noodzakelijk zou zijn maar vanwege de
omvang ervan helaas onhaalbaar.43 Hij sprak daarbij de wens uit dat de ‘Hooge Regeering’ samen
met het ‘Dagelijks Bestuur der steden zich hiertoe zouden gaan inspannen, zodat de
kindermortaliteit effectiever kon worden bestreden. Alarmerend noemde hij de hoge sterftecijfers
beneden het eerste jaar in Maastricht, ’s-Hertogenbosch en Breda in de periode 1878-1899, die
structureel ruim boven de 200‰ lagen.44
Voor de historisch-demografen van 2020 liggen de mogelijkheden voor het verzamelen en
uitwisselen van onderzoeksgegevens geheel anders. Allereerst moet genoemd worden dat er
intussen 150 jaren verstreken zijn, waarin steeds weer nieuwe feiten verzameld en gepubliceerd
werden. Alleen al op het gebied van het onderzoek naar sterfte en kindersterfte zijn de
ontwikkelingen op zowel landelijk, lokaal als zelfs internationaal niveau goed gedocumenteerd en zijn
diverse thesen geformuleerd en getoetst, zij het dat tot voor kort de nadruk sterk lag op de periode
vanaf 1850.45 Voor dit onderzoek zijn, zeker wat de periode voor 1850 betreft, twee referentiekaders
belangrijk. Op de eerste plaats het onderzoek van John Knodel in veertien Duitse
dorpsgemeenschappen tussen 1700 en 1899.46 Daarnaast verzamelde Isabelle Devos uit meer dan
veertig verschillende onderzoeken data van Vlaamse zuigelingen- en kindersterfte tussen 1700 en
1850.47
Dankzij de steeds voortschrijdende ontwikkeling van de computer en alle daarmee
verbonden technieken is het mogelijk om ontwikkelingen te overzien die zich in de loop van
meerdere eeuwen voordeden en deze op zowel regionaal als internationaal niveau te vergelijken.
Buiten de sinds de negentiende eeuw overgeleverde statistieken op macroniveau kan bovendien
uitgebreid onderzoek gedaan worden op het microniveau van grote aantallen personen en van de
huishoudens en omstandigheden waarvan zij deel uitmaakten.48 De omvang en samenstelling van
huishoudens, eenheden waarbinnen mensen gezamenlijk leefden en dak en maaltijd deelden, zijn af
te leiden uit de bevolkingsadministraties die in de loop van de negentiende eeuw in Nederland en
elders in de wereld algemener werden. De Nederlandse bevolkingsregisters, die vanaf 1849 om de
tien jaar in alle gemeenten werden aangelegd, beschrijven alle inwoners per huishouden met naam,
geboorteplaats en -datum, inclusief hun relatie met het hoofd. Bijzonder is dat deze gegevens,
anders dan bij een census, in de periode tot de nieuwe volkstelling steeds geactualiseerd hoorden te
worden, hetgeen echter niet overal en altijd consequent gebeurde.49 Zoals hierboven aangegeven,
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zijn deze stukken in Nederland openbaar, terwijl archieven zich bovendien inspannen om deze voor
iedereen toegankelijk te maken, zelfs via internet.50
Omdat in iedere telling alle personen bij naam genoemd worden, kunnen de
persoonsgegevens in principe per persoon gekoppeld worden aan alle andere bronnen waarin deze
voorkomt. Dit betekent dat van een persoon de geboorte, huwelijks- en overlijdensakte, die onder
andere informatie geven over de ouders en huwelijkspartners, gekoppeld kunnen worden aan alle
volkstellingsmomenten of bevolkingsregisters waarin dezelfde persoon genoemd wordt. Aangezien
de persoonlijke basisgegevens meteen vanaf de invoering van de Burgerlijke Stand in 1811
nauwkeurig vastgelegd werden, is vergissing bij koppeling vrijwel uitgesloten.
Een bijkomend voordeel van al deze computerbestanden is dat demografisch onderzoek niet
meer hoeft te leiden tot enkelvoudige opsommingen in grote stapels papier waarin tellingen van
bijvoorbeeld alle geboorten, alle doodsoorzaken, alle woningen of alle beroepen afzonderlijk worden
omgezet in een `platte tabel’ per type. Deze gaven per tabel een overzicht van de juiste verdeling in
percentages, waarna alle oorspronkelijke gegevens uit praktische overwegingen vernietigd werden.
Door deze werkwijze zijn bijvoorbeeld van de registraties van Bossche doodsoorzaken, die na de
invoering van de Begraafwet van 1869 in iedere overlijdensverklaring werden vastgelegd, alleen nog
de jaaroverzichten in het gemeenteverslag terug te vinden. Aannemelijk is dat Godefroi ook zijn
onderzoek naar levensomstandigheden binnen zijn praktijk door abstrahering van de individuele
gevallen heeft afgesloten. Naast het privacy-argument zijn ook de opslagkosten van archiefstukken er
oorzaak van geweest dat gegevens die voor verdergaand historisch onderzoek uiterst relevant
geweest zouden zijn, in veel gevallen vernietigd werden.51 De digitale revolutie biedt hierin om te
beginnen als oplossing dat bijvoorbeeld 100.000 bladzijden archief niet tot acht strekkende meter
archiefplank leiden, maar dat de foto’s van alle akten in digitale opslag inclusief reservekopieën aan
ruimte hooguit enkele centimeters kosten. Nog veel belangrijker is dat de originele gegevens van
personen per bron in een `relationele tabel’ te koppelen zijn aan diverse andere tabellen, zodat in
principe vanuit deze gegevens relaties gelegd kunnen worden naar gegevens in andere bronnen.
Door deze verwijzing naar de oorspronkelijke bron blijven de data controleerbaar. Met andere
woorden: de historische persoon kan dankzij de digitale revolutie, veel beter dan voorheen, binnen
diens oorspronkelijke context bestudeerd worden. Ik kom daar in hoofdstuk 2 op terug.
Op het microniveau ontwikkelde zich binnen de historische demografie vanaf de jaren zestig
van de twintigste eeuw de techniek van de gezinsreconstructie en vervolgens het paradigma van de
persoonlijke levensloop, waarin de levensloop van een persoon gevolgd wordt binnen de context van
ouders, partners, huishoudens en kinderen.52 Het meest ambitieuze en geavanceerde project in
Nederland is de Historische Steekproef Nederland (HSN), onder leiding van Kees Mandemakers. Door
een steekproef van afgerond 85.000 complete levenslopen van Nederlanders geboren tussen 1812
en 1922 kunnen niet alleen de spreiding, kwaliteit en betrouwbaarheid van gegevens gegarandeerd
worden, maar onderzoekers blijven tevens verschoond van de tijdrovende activiteit van het
verzamelen ervan.53 Deze steekproef, waarin de levensloop van één op de tweehonderd
Nederlanders is opgenomen, sluit aan op initiatieven elders ter wereld. Bovendien biedt het een
gestandaardiseerd onderzoekkader, waardoor gegevens uit bevolkingsonderzoeken wereldwijd
vergeleken en geïnterpreteerd kunnen worden.54 Het onderzoek naar het microniveau van de
individuele levenslopen levert diepgaande kennis op over individuele overlevingskansen, transities
en ontplooiingsmogelijkheden en kan deze voor alle denkbare selecties van individuen vergelijken.
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Het heeft echter ook een beperking: de effecten van de interactie tussen individuen of huishoudens,
tussen huishouden en woonomgeving, en tussen woonomgevingen onderling blijft buiten beeld. Dit
betekent dat we aan de verzamelde data uit de periode tijdens de eerste en de tweede fase van de
epidemiologische transitie, toen de invloed van infectieziekten begon af te nemen, niet kunnen zien
of en waar ziekten tussen mensen werden overgedragen en hoe de intensiteit of frequentie van
besmettingen veranderde.55 Ook het levenslooponderzoek geeft aanwijzingen dat de sterftedaling
binnen de epidemiologische transitie, zowel in de periode tot 1870 als in de fase tot 1910/1920,
vooral samenhing met de verbetering van de openbare hygiëne, terwijl regionale factoren vaak zelfs
belangrijker bleken dan sociale status.56
Omdat de demografische transitie zowel in de geboorte- als in de sterftecijfers laat zien dat
met de daling van deze cijfers bovendien de regionale diversiteit afnam, wil ik aan het eerder
genoemde advies van Roger Schofield en David Reher de factor toevoegen die naast consultatie van
medici en biologen het meest voor de hand ligt, namelijk het onderzoek naar plaatselijke factoren.
Dit vormt binnen historisch-demografisch onderzoek een onmisbaar element dat dringend aan
nadere uitwerking toe is. Dat de Hygiënisten, zoals Dr. Godefroi, vanaf 1866 in ’s-Hertogenbosch,
ondersteund door de Gemeentelijke Gezondheidscommissie, dezelfde focus deelden, maakt dat hun
bevindingen in dit onderzoek een prominente rol spelen.57 De combinatie van de bevindingen van de
Hygiënisten met het onderzoek naar de persoonlijke levenslopen, verbonden binnen een
woonomgeving, geeft de beste kansen om het negentiende-eeuwse beeld van de onpartijdigheid van
de dood ten aanzien van sociale afkomst te ontmaskeren.
1.3. Plaatselijke omstandigheden: van bestuurlijke eenheden en nederzettingen naar
homogene deelbuurten
Welk zicht hebben historici op de invloed van de leefomgeving op overlevingskansen van kinderen?
Negentiende-eeuwse verslagen over het leven in de steden wekken, gecombineerd met vroegtwintigste-eeuwse foto’s, de indruk dat woonomgevingen in nauwelijks meer dan drie categorieën te
verdelen waren: hoofdstraten, secundaire straten en ernstig verpauperde achterbuurten. In de
laatste categorie was de behuizing slecht, het gedrag van de dicht op elkaar levende bewoners wat
alcoholgebruik en algehele hygiëne betreft ‘onverantwoord’ en mede daardoor hun gezondheid
uiterst zwak.58
Het beeld dat wetenschappers zich van de effecten van plaatselijke omstandigheden
trachten te vormen, is tot nu toe vooral gebaseerd op de statistieken die bestuurders destijds
moesten aanleveren.59 Zo stuurden gemeentesecretarissen vanaf 1812 jaarlijks een gemeentelijk
overzicht van alle geboorten en alle sterfgevallen per maand en naar leeftijdsgroep door naar het
provinciaal bestuur, waarna deze in het provinciaal verslag verzameld en doorgestuurd werden naar
het Ministerie van Binnenlandse Zaken.60 Deze statistische verslagen zijn inmiddels veelal in
databestanden verwerkt en zijn openbaar toegankelijk, bijvoorbeeld via Statline.61
Voor historici betekent dit uiteindelijk dat de overgeleverde statistieken en verslagen op een
enkele uitzondering na, hoe zorgvuldig en uitputtend ze ook mogen zijn, alleen vergelijkingen
mogelijk maken op het niveau van bestuurlijke eenheden, zoals gemeenten, provincies, steden of
dorpen. Aangezien dergelijke eenheden wat buurten en bewoners betreft per definitie heterogeen
waren, verschaffen deze voornamelijk informatie over de verschillen tussen regio’s of soorten
nederzettingen maar geven ze nauwelijks inzicht in kwetsbaarheidsfactoren die intra lokaal van
betekenis waren.
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Duidelijk is dat de vergelijkingen tussen regio’s en bestuurlijke eenheden een belangrijke
bijdrage geleverd hebben aan het onderzoek naar de effecten van de levensomstandigheden op de
gezondheid en uiteindelijk de sterfte van mensen in het verleden.62 Wereldwijd werden in diverse
onderzoeken regionale sterftecijfers vergeleken en kon vastgesteld worden dat, zeker in de periode
voorafgaand aan en tijdens de eerste fasen van de demografische transitie, uiteenlopende factoren
zoals klimaat, bodemgesteldheid, levensstandaard, culturele conventies en religie ertoe hebben
geleid dat sterftecijfers per landstreek en periode sterk konden verschillen in niveau en
ontwikkeling.63 De grote regionale verschillen in sterftecijfers in de periode voorafgaand aan en in de
eerste fase van de demografische transitie tussen 1800 en 1850 behoren zelfs tot de meest
intrigerende kenmerken van het traditionele Europese sterftepatroon. Deze verschillen verdwijnen
pas grotendeels omstreeks het midden van de twintigste eeuw.64
In zijn studie naar de demografische ontwikkeling van Nederland in de eerste helft van de
negentiende eeuw toonde Evert W. Hofstee in 1978 aan dat het, ook in ons land, ondanks gebrek aan
voldoende cijfermateriaal op lokaal niveau, aannemelijk is dat de demografische parameters
geboorte, huwelijk, sterfte, vruchtbaarheid en migratie per provincie en zelfs per kleinere regio
opmerkelijke verschillen konden vertonen. Zeker wat sterfte betreft vestigt dit de aandacht op de
fysisch-geografische omgevingsfactoren die hieraan ten grondslag zouden kunnen liggen.65 Vele
onderzoekingen zouden volgen en deze hypothese bevestigen en verder aanvullen. Zo toonde John
Knodel met Demographic behavior in the past aan dat de ontwikkelingen in de dorpen die hij
onderzocht, meer variëteit lieten zien dan de trends die het invloedrijke Princeton European Fertility
Project op Europees macroniveau vaststelde.66 In de veertien dorpsgemeenschappen in verschillende
regio’s binnen het Duitse Rijk tussen 1700 en 1899 bleek sociale differentiatie beperkt te zijn
waardoor vooral de regionale verschillen opvallen, die wat kindersterfte betreft terug te voeren zijn
op plaatselijke gewoonten bij het voeden van baby’s, waaronder borstvoeding.67 Waar verlengde
borstvoeding de norm was, waren huwelijksvruchtbaarheid en kindersterfte beneden gemiddeld en
waar kinderen al vroeg kunstmatig gevoed werden, waren huwelijksvruchtbaarheid en kindersterfte
hoog.68 Mede daarom concludeert John Knodel dat gezinsreconstructies op microniveau een
noodzakelijke aanvulling zijn op alle onderzoek op macroniveau. Beide zijn aan elkaar
complementair.
In Nederland toetste Otto Hoogerhuis de Hofstee-these door in de stad Goes en zes
omliggende dorpen, waar zuigelingen- en kindersterfte tot de hoogste van het land behoorden,
micro-demografisch onderzoek te doen.69 Hij toont de verschillen tussen de nederzettingen in
demografische structuur en bevolkingsdichtheid en het feit dat het, zeker in de warmste
zomermaanden, vooral de zuigelingen uit de arbeidersklasse waren die aan maagdarmstoornissen
bezweken. Hoge sterfte bevestigde ook voor Beveland de door John Knodel vastgestelde vicieuze
cirkel van vervangingsgeboorten, verhoogde pariteit en verhoogde sterfte.70 Voor Hofstee’s
drinkwaterhypothese, waarin deze de hoge Zeeuwse kindersterfte trachtte te verklaren door de
verzilting van bodem en drinkwater, vond hij onvoldoende bewijs.71
In haar studie Locality or Class? Spatial and Social Differentials in Infant and Child Mortality in
England and Wales, 1895-1911 kwam de Engelse historica Alice Reid tot de conclusie dat
kindersterfte rond de eeuwwisseling minder met individueel gedrag te maken had dan met factoren
62

Woods, Victorian England and Wales (2000).
Corsini & Viazzo, Infant and child mortality (1997); Galley, Saüglingsterblichkeit (2000), 90.
64
Schofield, Reher & Bideau, Decline of Mortality (2002), 4.
65
Hofstee, Eerste helft negentiende eeuw (1978), 119, 155.
66
Knodel, Demographic behavior (2002), 445-459.
67
Knodel, Demographic behavior (2002), 447.
68
Knodel, Demographic behavior (2002), 456.
69
Hoogerhuis, Baren op Beveland (2003), 2.
70
Hoogerhuis, Baren op Beveland (2003), 244. Pariteit is in de geneeskunde: het aantal bevallingen per
moeder.
71
Hoogerhuis, Baren op Beveland (2003), 243,
63

14
in de directe omgeving. Haar onderzoek werd afgesloten met de conclusie dat “the next step in
analysis must be more-detailed studies of factors affecting small areas”.72 In het artikel `Differential
infant and child mortality in three Dutch regions, 1812-1909’ uit 2005 trokken Frans van Poppel,
Marianne Jonker en Kees Mandemakers dezelfde conclusie. Zij stelden dat, om vooruitgang te
boeken in het onderzoek naar sterfteverschillen, meer kennis vereist is over de relevante
karakteristieken van de leefomgeving waarin het kind geboren is en werd grootgebracht.73
Het opdelen in subregio’s zoals stad, dorp of platteland is daarbij niet voldoende, zoals blijkt uit
Figuur 5. De grafiek toont de bruto sterftecijfers van de Nederlandse steden die in 1814 al een
stedelijke structuur hadden en waarvan enkele tot 1910 een relatief bescheiden groei-index
vertoonden (namelijk gelegen tussen 200 en 300), vergeleken met drie steden met een groei-index
groter dan 600: Arnhem, Apeldoorn en Rotterdam. In de eerste groep geven de sterftecijfers een
sterk uiteenlopend beeld van de levenskwaliteit, dat echter niet significant afwijkt van het niveau, de
fluctuaties of de onderlinge verscheidenheid in de cijfers van de drie laatstgenoemde steden.
Daarnaast zijn tot 1890 de sterftecijfers met name in Gouda structureel relatief hoog, terwijl het
aantal inwoners per duizend hectaren in 1869 (51.188), onmiskenbaar een factor van betekenis,
beduidend lager lag dan bijvoorbeeld in Rotterdam of Leiden (100.716 en 196.444).74
Ook in Engeland en Wales en in het Duitse Rijk zijn de verschillen tussen steden
opmerkelijk.75 In sommige gevallen, zoals Liverpool en Manchester, zijn het de industriesteden waar
de hoogste sterftecijfers genoteerd werden, naast oude handels- en nijverheidssteden zoals Keulen,
Breslau en München. De sterfte in een rijke stad zoals Frankfurt am Main hoorde tot de laagste, maar
ook in grote steden zoals Berlijn, Dresden en Leipzig waren de cijfers relatief gunstig, evenals in
nieuwe industriesteden in het westen zoals Düsseldorf en Essen. Waar in Engeland de omvang van
de steden een rol van betekenis speelde, gold dit voor de Duitse steden lang niet zo duidelijk. Jörg
Vögele sluit zijn vergelijkend onderzoek naar de sterftetransitie in Engelse en Duitse steden af met de
zin: “One of the ways of gaining a further insight into the mechanism of the secular mortality decline
in future research would be to combine the advantages of micro-level studies and cross-national
comparative analysis by selecting an English and a German town as case studies, further extending
the analysis down to a micro-level on the basis of city-districts or even streets, and then drawing
comparisons”.76
Een studie waarin demografische processen vanuit hun plaatselijke structuur werden
onderzocht, is het onderzoek van Renzo Derosas naar residentiële mobiliteit in enkele Venetiaanse
woonbuurten tussen 1850 en 1869.77 Daarnaast zijn er enkele onderzoeksprojecten in GrootBrittannië, waarin onder andere de bevolkingsgegevens uit de Victoriaanse censusboeken
uitgangspunt waren voor koppeling aan andere bronnen.78 Steven King onderzocht de ruimtelijke en
sociale dimensies van sterfte in enkele dorpen in Yorkshire, waar de sociale status van de
huishoudens overigens niet homogeen was.79 In het onderzoek naar de verspreiding van cholera in
Hamburg in 1894 door Richard Evans, werd de analyse gebaseerd op de ruimtelijke en sociale
kenmerken van de verschillende stadsdelen, ofschoon deze op zich evenmin homogene
woongemeenschapen waren.80 De gegevens van de onderzoekpersonen zijn zelfs in deze studies
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hooguit aan huishoudens maar niet aan de persoonlijke fysieke woonruimte gekoppeld en daardoor
is er evenmin zicht op relaties tussen huishoudens onderling. Renzo Derosas schrijft, na vastgesteld
te hebben dat de verschillende parochies en populaties in Venetië een eigen mobiliteitskarakteristiek
hadden: “we are not really interested in mobility itself, but in mobility as an important aspect of
social life (...) and whether and how mobility affected (…) the organisation of social relationships and
local networks”.81 Dit betekent dat bij het onderzoek naar de woonomgevingen ook de kennis over
verhuisbewegingen onmisbaar is.
De conclusie moet zijn dat het belang van intraregionale verschillen weliswaar door diverse
onderzoekers erkend wordt, maar dat hun bevindingen bovendien bevestigen dat
levensomstandigheden binnen een regio zo sterk kunnen verschillen dat de impact hiervan op
demografische ontwikkelingen met de toegepaste onderzoekstechnieken weliswaar aangetoond,
maar niet voldoende verklaard kan worden.

Figuur 5 Bruto sterftecijfers van de 25 Nederlandse steden van 1812 (referentiesteden). Bron: Statline.

Het negentiende-eeuwse ’s-Hertogenbosch vertoonde in vergelijking met andere Nederlandse
steden lange tijd relatief lage sterftecijfers, die vanaf circa 1870 zeker twintig jaren lang heel
geleidelijk toenamen en pas vanaf 1890 daalden, maar vooral langzamer dan waar ook. Tussen 1890
en 1930 was het zelfs met afstand de meest ongezonde stad van het land. Ondertussen waren, zoals
Figuur 6 laat zien, ook de Brabantse sterftecijfers vanaf 1880 ten opzichte van de Nederlandse
ongunstiger geworden, wat doet vermoeden dat de verklaring voor de Bossche ontwikkeling deels op
provinciaal niveau te vinden moet zijn.
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Figuur 6 Bruto sterftecijfers Nederland, Noord-Brabant, steden >10.000 inw, 's-Hertogenbosch. Bron: Statline.

Uit de vergelijking van de sterftecijfers van alle Nederlandse steden en van de selectie
daarvan in Figuur 5 blijkt een directe verklaring voor de verschillen op grond van regio, economische
activiteiten of grootte niet mogelijk. Ook het onderzoek van Patrice Bourdelais en Michel Demonet
naar de verschillen in overlevingskansen van kinderen tot het tiende levensjaar in meer dan 400
Franse steden leverde voorlopig niet meer op dan de vaststelling dat kinderen in steden met meer
dan 10.000 inwoners minder kans maakten om hun tiende verjaardag te halen.82 Dit versterkt
opnieuw het vermoeden dat levensomstandigheden ook binnen de grenzen van steden jaarlijks zo
sterk uiteen konden lopen, dat onderzoek naar relevante omgevingskarakteristieken op een veel
kleinere schaal noodzakelijk is om de effecten daarvan meetbaar te maken. Bovendien blijkt uit deze
plaatselijke verschillen dat een onderzoek naar de sterftetransitie in deze periode niet alleen gericht
mag zijn op de vergelijking van persoonlijke levenslopen van individuen, maar ook op de
omstandigheden waarin de levenslopen van personen binnen een wijk of buurt samenhingen.
Opmerkelijk is dat het belang van de directe leefomgeving in zowel fysiek als sociaal opzicht volledig
erkend wordt, maar dat deze toch een vrijwel onbekende factor blijft. Een verklaring kan zijn dat
plaatselijke structuren om een geheel eigen onderzoek en benadering vragen en zich bovendien
moeilijk voor hetzelfde moment laten koppelen aan de gegevens in de bevolkingsadministraties, een
probleem dat zowel binnen als buiten Nederland speelt.83 Daarnaast is het vooral technisch lastig om
hiervoor een bruikbaar model te bouwen. Uitgaande van onduidelijkheden en fouten in
persoonsregistraties, een hoge verhuisfrequentie van de huishoudens en personen, frequente
wijziging in de adresseringen en bestemming van gebouwen, bouwactiviteiten, splitsing en
samenvoeging van kadastrale percelen, vraagt dit om een tijdsintensieve bestudering van ettelijke
meters bronnenverzamelingen. Deze dienen vastgelegd te worden in een technisch vrij complexe
koppeling van tabellen, die qua structuur associaties oproepen met DNA-achtige gegevensstrengen
waarin alle mutaties van alle parameters de juiste verbanden in tijd en ruimte moeten tonen, zoals
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Figuur 7 voor een beperkt deel van de in dit boek gebruikte database laat zien.84 Hoopvol is echter
wel dat onroerendgoedregistraties altijd doorlopen, zodat het theoretisch mogelijk moet zijn om
daarin momentopnames te reconstrueren die met de volkstellingsmomenten gelijke pas houden.
Een derde probleem is dat het pas betekenisvol wordt om in een levensloop-dataset
gegevens over de persoonlijke leefomgeving op te nemen wanneer er een referentiekader
beschikbaar is waarin gegevens over een flink aantal vergelijkbare leefomgevingen aanwezig zijn.

Figuur 7 Een deel van de tabellen en onderlinge relaties tussen personen en bronnen.

Daarom pleit ik ervoor dat onder het schaalniveau waarop voor wetenschappelijk onderzoek in
Nederland op bovengemeentelijk niveau de COROP-regio’s gedefinieerd werden, ook een schaal
gehanteerd wordt die, nauwkeuriger dan de indeling per gemeente of stad, bestudering van
levensomstandigheden mogelijk maakt op een lager dan gemeentelijk niveau.85 Om plaatselijke
kwetsbaarheidsfactoren te kunnen analyseren is daarom in dit onderzoek een analyseniveau
geconstrueerd waarop woonomstandigheden homogeen zijn: de deelbuurt.
1.4. De deelbuurt als mesoniveau: de leefomgeving van kinderen onder de 10 jaar
Deelbuurten vormen een schaalniveau waarop levensomstandigheden zoveel mogelijk gelijk zijn. Ik
definieer een deelbuurt als een fysiek homogene woonomgeving, met daarin in omvang en kwaliteit
sterk vergelijkbare woonruimten, die vanwege een vergelijkbaar huur- of koopprijsniveau bewoond
werden door huishoudens die een vergelijkbaar inkomen en sociaal niveau hadden. Het samengaan
van fysiek homogene woonomgevingen en sociaal homogene leefgemeenschappen lijkt een
belangrijk kenmerk te zijn van de biotopen waarbinnen het leven van de bewoners in de negentiende
eeuw zich afspeelde. Hierbij kan gedacht worden aan een steeg waar vakmensen woonden, het deel
van de hoofdstraat waar winkeliers en andere kleine ondernemers woonden of een gehucht met
plaggenhutten bewoond door landloze arbeiders. De grens van de deelbuurten wordt bepaald door
de overgang naar een ander type bebouwing en een ander type bewoners. Deze grens is meestal niet
rechtstreeks uit alleen de huisnummering af te lezen en vraagt daarom ondersteunende informatie
uit het bevolkingsregister en het Kadaster. De deelbuurten zijn de bouwstenen die de basis vormen
van alle dorpen, steden en andere bestuurlijke eenheden. Daardoor kan dit model in principe
toegepast worden op alle woongemeenschappen, de bevolking en de woonomgeving van willekeurig
welke nederzetting.
84

Omdat notariële akten bij mutatie de datum noemen en kadastrale bronnen het dienstjaar, zijn deze
bronnen onmisbaar bij de koppeling van plaats en tijd.
85
COROP (Coördinatie Commissie Regionaal OnderzoeksProgramma): Nederland ingedeeld in 40 regio’s,
bestaande uit een kern (stad) en haar verzorgingsgebied.

18
Op zoek naar de effecten van de verschillen tussen ‘hutten en paleizen’ wordt voor elk
volkstellingsmoment op het deelbuurtniveau getoetst in hoeverre de bewoners ‘op stand’ woonden
en er werkelijk sprake was van sociale segregatie. Vervolgens kan de deelvraag beantwoord worden,
of de deelbuurten een eigen type sterfteniveau, -clustering en –seizoenritme vertoonden dat met de
door Godefroi en zijn collega’s waargenomen sociale ‘ongelijkheid voor de dood’ overeenkwam.
Met de woongemeenschap binnen de deelbuurt bedoel ik de samenhang tussen individuen en
huishoudens binnen een woonomgeving. Ik noem dit het mesoniveau, tussen het microniveau van
individu en huishouden in de persoonlijke levensloop en het macroniveau van alle heterogene
omgevingen, de bestuurlijke eenheden en COROP regio’s.86

Figuur 8 De samenhang tussen de gegevens uit elf volkstellingen, de Burgerlijke Stand en het Kadaster.

Op het mesoniveau van de deelbuurt bewonen huishoudens gezamenlijk een woonomgeving
en delen zij een toegangsweg, waterputten, privaten, afvalhopen, burenplicht en andere lusten en
lasten. Er zijn geen formele banden zoals binnen een huishouden, maar toch delen de huishoudens in
de deelbuurt deels elkaars lot. Voor archeologen en bouwhistorici is het mesoniveau een vertrouwde
benadering, maar nog niet eerder is getracht om bij hun onderzoeksgegevens op buurt– of
bouwblokniveau die van de volkstellingen en Burgerlijke Stand integraal te betrekken. Dit betekent
dat er, ook vanuit fysiek onderzoek gezien, nauwelijks of geen kennis is over de relatie tussen
woonomgevingen en demografische data uit schriftelijke bronnen. Daardoor bestaat er nauwelijks
een beeld van het aantal bewoners van een pand of steeg en de voorzieningen die gedeeld werden.87
De deelvraag bij de ontwikkeling van het model in Figuur 8 is: hoe kan de samenhang tussen
de relevante plaatselijke factoren, zowel fysiek als sociaal, gereconstrueerd worden zodat de
omstandigheden achter kindersterfte afgewogen kunnen worden? Het onderzoek naar de effecten
van levensomstandigheden maakt gebruik van een ruimtelijk cohort, de deelbuurt, waarin de fysieke
omstandigheden homogeen zijn.88 De onderzoekbuurt in ons voorbeeld bestaat uit vijf van dergelijke
deelbuurten, waarvan de structuur en ontwikkeling in elf momentopnamen, hier fysieke en sociale
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deelbuurtmomenten en huishoudenmomenten genoemd, geobserveerd worden over de periode
1814-1903. In ieder van de momentopnamen zijn vijf deelbuurtmomenten uitgewerkt, die elk de
personen en huishoudenmomenten bevatten, woonachtig in de woonpanden die er op dat moment
stonden. Vanaf hoofdstuk 2 vormen de gegevens uit de volkstellingsmomenten de eerste selectie. Uit
het onderzoek zou onder meer kunnen blijken of de demografische transitie, die altijd samenging
met een verandering in traditionele sociaaleconomische structuren, per type deelbuurt een
herkenbaar eigen fasering of tempo kende en zo ja, wat daarvoor de aanwijzingen waren.89
Belangrijk is het tot slot om vast te stellen dat de woonomgeving in een deelbuurt voor de kinderen
jonger dan vijf jaar tevens de leefomgeving genoemd kan worden.
Door de focus te richten op de deelbuurt en haar bewoners beoog ik een wezenlijke aanvulling te
bieden op wat Jan Kok als doel van het levenslooponderzoek formuleert: “to grasp the behaviour of
individuals within their personal networks and within their specific place, historical time and
society”.90 Uiteindelijk zou het deelbuurtonderzoek, op diverse plaatsen en buurttypen toegepast,
een verdieping van inzichten kunnen geven in de randvoorwaarden van ‘time and place and linked
lives’ waarbinnen de levens van onderzoekpersonen zich afspeelden. Mijn hypothese is dat,
aanvullend op HISCLASS of elke andere classificering die enkel gebaseerd kan zijn op het beroep of de
belastingklasse van de gezinshoofden, de deelbuurt voor personen in de HSN-dataset een meer
betekenisvolle indicator zou zijn van hun sociale positie en omgeving.91 De structuur en ontwikkeling
van de fysieke en sociale context bepalen, aangevuld met de dynamiek van de levenslopen van
personen en huishoudens, de levensloop van de deelbuurt en de structuur en het
ontwikkelingsproces van de leefgemeenschap zelf. Dit betekent tevens dat dit onderzoek aan de
levensloopbenadering een nieuwe focus toevoegt, waarin ook fysieke actoren een levensloop
toegeschreven krijgen, ofschoon theoretisch gezien niet elk daarvan aan alle criteria voldoet om deze
term te gebruiken.92
Het belangrijkste doel van vergelijkend deelbuurtonderzoek blijft om in beeld te brengen
hoezeer de levenskwaliteit binnen een regio, stad en buurt uiteen kon lopen. Het onderzoek naar de
verschillen in sterfterisico’s onderscheidt zo naast high risk families en high risk cities, het bestaan
van high risk areas om vervolgens een beter inzicht te krijgen in high risk circumstances. In mijn
onderzoek heb ik ervoor gekozen om regionale verschillen en daarmee een flink aantal variabelen uit
te sluiten door mij te beperken tot de directe plaatselijke omstandigheden en de vergelijking
daartussen. Ik onderzoek daarom de bevolking in vijf aangrenzende deelbuurten in de stad ’sHertogenbosch tijdens de periode 1814-1903. Het gaat daarbij om personen onder de tien en
voornamelijk onder de vijf jaar, voor wie de woonomgeving ook de leefomgeving was, binnen
homogene deelbuurten in dezelfde stad, zelfs dezelfde wijk, waarin over de gehele periode genomen
meer dan 89% van de hoofden van de huishoudens dezelfde godsdienst beleed.
Als indicatoren van de demografische ontwikkeling kijk ik naar de kindersterfte onder meisjes en
jongens in de eerste maand, het eerste jaar, tussen 1 en 5 jaar en tussen 5 en 10 jaar en zet die
telkens af tegen de fysieke en sociale factoren per deelbuurtmoment.93
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Figuur 9 De stadsplattegrond van Drossaers in 1830. Binnen de cirkel de onderzoekbuurt in bouwblok 5.3.

1.5. De onderzoekbuurt en de database Buurt en Bewoners
Dit onderzoek richt zich op een buurt in de binnenstad van ‘s-Hertogenbosch, een deel van de
Hinthamerdriehoek. De keuze voor de buurt werd bepaald door voor Bossche omstandigheden vrij
representatieve kenmerken: de combinatie van hoofdstraat en bijbehorende achterstraatjes, liggend
aan het stroomgebied van de Binnendieze. In het lopende bouwblokonderzoek, waarin de
archeologen en bouwhistorici van het gemeentelijk bureau voor Bouwgeschiedenis, Archeologie en
Monumentenzorg (BAM), nu onderdeel van Erfgoed ’s-Hertogenbosch, vanaf het oudste stadsdeel
rond de Markt bouwblok voor bouwblok de constructie en ontstaansgeschiedenis van de panden in
kaart gebracht hebben, wordt de onderzoekbuurt aangeduid als bouwblok 5.3. Een bouwblok is een
aaneengesloten blok woningen tussen omliggende straten, inclusief binnenstraatjes, die door
bouwhistorici in samenhang bestudeerd worden.94 Binnen dit bouwblok zijn zes straten of stegen die
elk fysiek duidelijk genoeg van elkaar te onderscheiden zijn om als deelbuurt beschouwd kunnen
worden: de Hinthamerstraat en Zuid-Willemsvaart aan de buitenzijde, de Schilderstraat aan de
oostkant en de stegen Louwsche Poort, Zusters van Orthenpoort en Achter de Gapert binnen in het
bouwblok.
Allereerst is nagegaan over welke periode per deelbuurt nog fysieke en sociale kenmerken
vastgesteld konden worden. Sociale kenmerken werden verkregen uit de elf bewaard gebleven
volkstellingsmomenten, namelijk 1814, 1822, 1829, 1839, 1849, 1859, 1869, 1879, 1889, 1899 en
1909. Vervolgens is per volkstellingsmoment per deelbuurt een fysiek profiel opgemaakt. Dit bestaat
uit de verzamelde kenmerken van alle woningen, waaronder kadastrale afmetingen en huurwaarden,
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de openbare ruimte en voorzieningen, plaatselijke regelgeving en de strategieën van de
huiseigenaren.
In de loop van de onderzoeksperiode gaat het om bijna zeshonderd percelen, meer dan
driehonderd eigenaren en bijna duizend woonadressen. Daarnaast is de demografische structuur in
kaart gebracht, verdeeld over de elf volkstellingsmomenten met in totaal 2.172 momentopnamen
van huishoudens. Tijdens het onderzoek is gebleken dat het aantal geboorten in de deelbuurt ZuidWillemsvaart met een totaal van 83 verdeeld over 60 jaren te klein is om daaruit conclusies te
kunnen trekken. Daarom werd het onderzoek beperkt tot de andere vijf deelbuurten en het aantal
momentopnamen van huishoudens tot 2.073. Daarnaast zijn per huishouden het beroep en
burgerlijke staat van het hoofd en de samenstelling vastgesteld, zodat een indruk gegeven wordt van
de samenstelling en de sociale status van de deelbuurt als geheel. Ten slotte werden voor alle
tussenliggende perioden de gegevens vastgelegd die de fysieke en sociale ontwikkelingen
beschrijven: naast bouwactiviteiten zijn dat geboorten, huwelijken, migratie en sterfte.95 Door de
deelbuurten over de gehele periode 1814-1903 te volgen wordt meer inzicht verkregen in de
ontwikkeling en diversiteit van woonomgevingen en daarmee meer inzicht in de relatie tussen de
woonomgevingen en de gezondheid van de bewoners.
Bouwblok 5.3 heeft een omvang van ongeveer 1,2 hectare. Halverwege de
onderzoeksperiode, in 1870, woonden er 839 personen, 3,43% van de Bossche bevolking. Met 839
personen op 1,2 ha betekent dit 67.672 bewoners per 100 ha (km2). Volgens de volkstelling van 1869
was dit voor de gemeente in totaal 24.315 inwoners 13.821 per km2, maar berekend naar het
bewoonbaar oppervlak binnen de vesting woonden op 116 hectaren 21.00 inwoners per km2.96 De
bevolkingsdichtheid voor het bouwblok als geheel was dus drie keer hoger dan het stedelijk
gemiddelde. Het totaal aantal inwoners liep aan het begin van de twintigste eeuw op tot maximaal
1.014 personen en gemiddeld over de onderzoeksperiode steeds iets meer dan 3% van alle
Bosschenaren. Voor het onderzoek naar kindersterfte in de deelbuurten worden naast de
overlevingskansen van de 2.743 geborenen ook de omstandigheden onderzocht van de 1.093
kinderen die er tussen 31 december 1815 en 1 januari 1904 overleden.97
Alle gegevens over de bewoners, de percelen, panden, huishoudens en andere
onderzoeksobjecten zijn vastgelegd in de database “Buurt en Bewoners”. De constructie van de
database wordt verder toegelicht in hoofdstuk 2. De tabellen en relaties in deze database worden
beschreven in het codeboek Buurt en Bewoners.98 Omdat frequente verhuizingen bij het onderzoek
naar een woonomgeving in de negentiende eeuw een wezenlijke factor zijn, wordt dit verschijnsel in
een van de deelvragen onderzocht.
1.6. Om welke kinderen en ouders gaat het? Transitieonderzoek binnen deelbuurten met
wisselende bewoners
Een wezenlijk deel van de in het bouwblok geboren kinderen verhuisde met hun ouders naar elders,
terwijl een ander deel juist van elders kwam en zich hier vestigde, om misschien opnieuw weer te
vertrekken. Van slechts een klein deel van de huishoudens kan vastgesteld worden dat ze hun
volledige levenscyclus in het bouwblok of zelfs in dezelfde deelbuurt woonden. Het is een uitdaging
om een antwoord te geven op de vraag wie dan wel de bewoners waren. Zonder enige twijfel gaat
het zowel om vaste bewoners als om passanten. Vanwege het gemis aan verhuisdata kan echter niet
dichter bij de waarheid gekomen worden dan een inschatting van het verhuisgedrag van jonge
ouders, gebaseerd op de adressen die bij de geboorte of het overlijden van hun kinderen, of bij de
volkstellingen, geregistreerd werden. De vraagt rijst nu of ouders van kinderen in dit onderzoek wel
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of niet frequent verhuisden en zo ja, of het verhuisgedrag een aanwijsbare risicofactor was, zoals Cor
van der Heijden voor dezelfde periode aantoonde voor Tilburg.99

Tabel 1: Totaal van alle geborenen binnen bouwblok 5.3, naar plaats van overlijden, 1814-1900. Bron: Burgerlijke Stand.

Tabel 1 laat zien dat over de gehele periode 1814-1900 40,8% van de in het bouwblok geboren
kinderen voor het tiende levensjaar overleed, van wie 12,2% binnen de stad, maar buiten het
bouwblok.100 Omgekeerd blijkt uit Tabel 2 dat 16% van de kinderen die binnen het bouwblok
stierven, binnen een ander bouwblok geboren waren en ruim 5% van hen buiten de stad.
De gegevens in de tweede kolom van rechts in Tabel 1 maken duidelijk dat ouders minder snel
verhuisden wanneer ze kinderen hadden die jonger waren dan een maand of zelfs een jaar. Bij de
immigranten van buiten de stad in Tabel 2 stierf binnen de onderzoeksperiode binnen het bouwblok
niet één kind dat jonger was dan een maand. In de leeftijdsfase tussen 1 en 5 jaar is in Tabel 2 het
aandeel overleden kinderen dat elders in of buiten de stad geboren was 35%, tussen 5 en 10 zelfs
bijna 60%.101

Tabel 2: Totaal van overleden kinderen binnen bouwblok 5.3, 1814-1900. Bron: Burgerlijke Stand.

Dit betekent dat wanneer over de bevolking van bouwblok 5.3 een sterftecijfer wordt berekend blijkt
dat immigratie een gunstig effect had op het sterftecijfer in de categorieën < 1 maand, vooral < 1
jaar, maar juist een ongunstig effect op de groepen van oudere kinderen, <5 jaar, < 10 jaar en op het
totale sterftecijfer tot 10 jaar. Van alle 1.262 overleden kinderen waren er in totaal 279 (22%) in een
ander bouwblok of andere stad geboren, terwijl 136 kinderen buiten het bouwblok maar binnen de
stad stierven en een onbekend aantal buiten de stad. Dit bevestigt dat de invloed van migratie op de
sterftecijfers aanzienlijk kon zijn.
Om het verband tussen sterfte en migratie te kunnen analyseren worden in dit onderzoek
vier datasets gebruikt die in 2.4 beschreven worden. Op de records van de onderzoekpersonen staan
selectievakken voor vaders, moeders en kinderen in de eerste, tweede, derde en vierde selectie. De
99
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volkstellingen vormen de eerste selectie, alle geborenen en hun ouders de tweede, alle overleden
kinderen en hun ouders de derde en alle moeders die tijdens hun vruchtbare levensfase binnen het
bouwblok woonden, vormen samen met hun kinderen de vierde selectie.
In de Hoofdstuk 6 en 7 worden deze per deelbuurt en periode verder uitgewerkt.
1.7. Persoonlijke kwetsbaarheid naar geslacht, leeftijdsfase en deelbuurt
Om de keuze voor het onderzoek op deelbuurtniveau te motiveren zal ik met een eerste verkenning
van de onderzoeksresultaten aantonen dat de overlevingskansen van kinderen per deelbuurt
significant konden verschillen. Voor jongens en meisjes geldt een geslachtspecifieke natuurlijke
kwetsbaarheid tijdens de zwangerschap, bij de geboorte en in elke ontwikkelingsfase daarna. De
vraag is daarom of er per deelbuurt verschillen waren in sterfte naar geslacht en leeftijdsfase en zo
ja, of ook deze verschillen vanuit fysieke en sociale omstandigheden te verklaren zijn.
Genderspecifieke sterfte, geslacht en leeftijd als risicofactor
De grote vraag bij de verschillen in levensduur tussen mannen en vrouwen is niet of dit verschil ook
al in het verleden bestond, maar hoe groot het gemiddelde verschil zich in de loop van de tijd
ontwikkelde en vooral welke factoren hiervan de oorzaak waren.102 Vanwege de complexe
samenhang tussen aangeboren en culturele factoren kunnen de verschillen in levensduur niet voor
alle leeftijdsgroepen exact verklaard worden. In principe kan gesteld worden dat vrouwen, na het
bereiken van een volwassen leeftijd, onder gelijke levensomstandigheden gemiddeld 5 jaar langer
leven dan mannen.103 Dit sterftevoordeel, gebonden aan de geslachtschromosomen, is genetisch
bepaald en daarom geslachtspecifiek. Zeker in de eerste levensjaren geeft dit meisjes een betere
bescherming tegen infecties en degeneratieve ziekten. Daarnaast spelen factoren die cultureel
bepaald worden en genderspecifiek genoemd worden. Daarbij gaat het om de wijze waarop jongens
of meisjes zodanig een voorkeursbehandeling kregen of juist zwaarder belast werden dat hun
levensduur erdoor beïnvloed werd. Binnen dit onderzoek betekent dit dat meisjes, indien zij ten
opzichte van jongens niet een licht sterftevoordeel hadden, zeer waarschijnlijk minder zorg kregen of
een meer risicovol bestaan moesten leiden. Het vermoeden dat ook in West-Europa de sterfte onder
jonge meisjes in de negentiende eeuw 15 tot 20% hoger was dan onder jongens en dat dit verschil
veroorzaakt werd door verschillen in de status en de behandeling van kinderen, blijkt plaatselijk of
regionaal een rol gespeeld te hebben en zou vooral aantoonbaar zijn voor leeftijden tussen van 5 en
19 jaar.104
In dit onderzoek naar de overlevingskansen van kinderen tot 10 jaar zijn daarom in de eerste
5 jaren ook geslachtspecifieke verschillen relevant. De dissertatie van Otto Hoogerhuis over
zuigelingensterfte op Beveland in de periode 1811-1900 bevestigt wat ook uit het onderzoek van
John Knodel in veertien Duitse dorpen in de achttiende en negentiende eeuw (K14-onderzoek) bleek,
namelijk dat meisjes tot een leeftijd van 2 jaar inderdaad een sterftevoordeel hadden boven jongens
en daarna een licht sterftenadeel.105
Het antwoord op de vraag, wat tussen de deelbuurten en de seksen de verschillen waren in
geboorte en sterfte, geeft informatie over de positie of behandeling binnen gezinnen van jongens ten
opzichte van meisjes. In de hoofdstukken 6 en 7 zal daarom naast de algemene overlevingskansen
van kinderen ook gekeken worden naar genderspecifieke verschillen.
Geboorten naar geslacht, verdeling per deelbuurt
De verdeling van jongens en meisjes bij geboorte is een eerste belangrijke indicator. De natuurlijke
verhouding jongens ten opzichte van meisjes staat bij levendgeborenen in West-Europa al lange tijd
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op ongeveer 1.050-1.000, dus 51%-49%. Dit betekent dat verhoudingen die hiervan duidelijk
afwijken, om verklaring vragen.106

Tabel 3: De 2.563 levendgeborenen binnen bouwblok 5.3 verdeeld naar geslacht en deelbuurt.

In de onderste regels in Tabel 3, waarin het totaal aantal levend geboren kinderen zijn weergegeven
blijkt, dat de verdeling naar geslacht voor het bouwblok als geheel afwijkt van de normale verdeling:
53% jongens tegen 47% meisjes. Er werden 71 meisjes minder geregistreerd dan biologisch gezien
verwacht mocht worden, bijna 6% op het totaal aantal meisjes.107 Met uitzondering van de Zusters
van Orthenpoort en de Hinthamerstraat vertonen de deelbuurten afwijkende cijfers en dit geldt
vooral voor Achter de Gapert. Ten opzichte van het aantal geboren jongens zou 187 meisjes een
natuurlijk aantal zijn. Met 153 meisjes komt het werkelijke aantal 18% lager uit. Dit betekent dat er
bij de geboorte sprake was van ‘missing women’, wat een belangrijke aanwijzing kan zijn voor de
achterstelling of verwaarlozing van meisjes.108 In hoofdstuk 7 zullen de sterftecijfers van meisjes ten
opzichte van jongens verder uitgewerkt worden.
Sterfte naar leeftijd en geslacht, verschillen per deelbuurt
De omgevingsfactoren binnen de deelbuurten hadden niet alleen effect op de verhouding tussen de
aantallen levend aangegevenen, maar ook op de risico’s die kinderen na de geboorte verdeeld naar
geslacht en specifieke levensfase liepen. Het gevolg daarvan is dat de gemiddelde levensduur en
levensverwachting significante verschillen vertoonden.

Figuur 10 Het aandeel kinderen gestorven jonger dan 10 jaar, op alle geborenen per deelbuurt en geslacht, 1814-1903
(tweede en derde selectie). Vergelijking met ’s-Hertogenbosch, peiljaren.
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In Figuur 10 zien we per deelbuurt op het aantal geborenen het aandeel kinderen dat voor het
tiende levensjaar stierf. Ter vergelijking zijn de cijfers voor de stad toegevoegd, gebaseerd op tien
peiljaren tussen 1811 en 1901. Onder andere is te zien dat, op de Louwsche Poort na, jongens in alle
deelbuurten duidelijk minder kansen hadden dan meisjes om de leeftijd van 10 jaar te bereiken.109
Dit komt tot een leeftijd van 5 jaar overeen met uitkomsten van onderzoek elders in Nederland en
elders in noordwest Europa.110 De slechtste kansen waren voor jongens in Achter de Gapert, van wie
over de hele onderzoeksperiode 49% die leeftijd niet haalde, wat schril afsteekt tegen het andere
uiterste in het bouwblok, de 19% voor meisjes in de Hinthamerstraat. Opvallend is ook dat het
voordeel voor de meisjes in deze straat groter was dan op andere plaatsen. In hoofdstuk 6 worden
deze cijfers verder uitgesplitst naar de verschillende leeftijdsfasen en volkstellingsperioden.
Opmerkelijk is dat de sterfte in deze leeftijdsgroep de deelbuurten in drie groepen lijkt te
verdelen: Achter de Gapert, de Hinthamerstraat en de andere deelbuurten. De cijfers van het
bouwblok zijn vergelijkbaar met de stedelijke voor ’s-Hertogenbosch als geheel.
Leeftijdsspecifieke kwetsbaarheid
De verklaring voor bovenstaande verschillen moet gezocht worden in een aantal bijzonder risicovolle
fasen die elk kind aan het begin van het leven doorloopt. Zo moet het na zwangerschap en bevalling
direct wennen aan zelfstandige ademhaling, het opnemen van moedermelk, wat later de overstap
naar ander voedsel en vervolgens geleidelijk aan diverse andere confronterende invloeden van
buitenaf. Elke fase levert daarbij, met geslachts- of genderspecifieke nuanceverschillen, bijzondere
risico’s. Deze leeftijdsspecifieke kwetsbaarheid wordt bovendien nog beïnvloed door de leeftijd van
moeder, de geboortevolgorde van het kind en de omvang van het gezin.111 De meest kwetsbare
perioden zijn, met afnemend risico, de geboorte zelf, de eerste week, eerste maand, eerste jaar,
eerste vijf jaren en eerste tien jaren. De sterfte tot het eerste levensjaar wordt algemeen aangeduid
als zuigelingensterfte, tot en met het vijfde levensjaar als kindersterfte.112
Neonatale en perinatale sterfte
In de eerste maand lopen kinderen een veel hoger sterfterisico dan in enig andere periode in hun
leven. De neonatale sterfte, ook endogene sterfte genoemd, binnen de eerste maand (0-28 dagen),
heeft en had vooral een medisch-biologische oorzaak en meisjes hebben daarbij een licht voordeel
boven jongens. Hierbij gaat het om endogene oorzaken zoals aangeboren afwijkingen,
vroeggeboorten, zware bevallingen of gezondheidsproblemen bij de moeder.113 Omdat bij levenloos
aangegeven kinderen in de negentiende eeuw ongehuwde moeders sterk vertegenwoordigd zijn,
speelt bij hen ook de sociale achtergrond van moeder een rol.114 Om de kwaliteit van de
verloskundige en neonatale zorg te kunnen meten kijken onderzoekers zowel naar levenloos
aangegeven kinderen als naar de perinatale en neonatale sterfte, waarin naast levenloos
aangegevenen de sterfte binnen de eerste zeven dagen en de eerste maand meegeteld worden.115
Exogene sterfte, vanaf 1 maand tot 1 jaar
In de exogene fase, de leeftijd vanaf een maand tot een jaar, worden de overlevingskansen van
kinderen vooral beïnvloed door hun leefomgeving. Hierbij speelde de vraag of en hoe lang het kind
borstvoeding kreeg en hoe het aan andere voeding kon wennen, een belangrijke rol. Het is daarom
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van belang om per deelbuurt naast de gemiddelde leeftijd en geboorte-intervallen ook de clustering
van de sterfte bij deze kinderen te bepalen. De exogene sterfte komt onder andere aan bod in de
paragrafen over kraam- en verloskundige sterfte, geboorte-intervallen en de invloed van de
seizoenen, zoals warm of juist koud weer. Verschillende onderzoeken tonen aan dat de exogene
sterfte vanaf 1850 op veel plaatsen toenam vanwege een algemene inkorting van de
lactatieperiode.116 In steden waar de registratie van doodsoorzaken bewaard bleef, blijken de meeste
kinderen in deze leeftijdsgroep geveld te zijn door ziekten van de spijsverteringsorganen en van de
ademhaling.117 Ook in deze fase hadden meisjes een licht voordeel ten opzichte van jongens.
Sterfte tussen het eerste en vijfde jaar
Kinderen in deze leeftijdsgroep liepen vooral het risico om te sterven aan besmettelijke ziekten. In de
grote steden in Groot-Brittannië en het Duitse Rijk noteerde men veelvuldig spijsverterings- en
ademhalingsziekten, difterie en diverse andere ziekten die in epidemische vorm toesloegen, zoals
pokken, cholera en tyfus.118 Hoewel deze kinderen nog niet de leeftijd hadden om vrij door de stad te
bewegen, waren zij wel de eerst denkbare slachtoffers om een besmetting van oudere kinderen of
volwassenen over te nemen en weer aan anderen over te dragen. In hoofdstuk 6 wordt dit onder
andere aan de hand van sterfteclustering en de verspreiding van epidemieën uitgewerkt. Tot de
leeftijd van drie jaar hadden meisjes een licht voordeel boven jongens, daarna hadden juist jongens
wat betere kansen.
Vanwege hun leeftijd zouden deze kinderen ook meer kwetsbaar kunnen zijn voor de sterfte van
een of beide ouders. Voor het deelonderzoek naar de sterfte in deze leeftijdsgroep zal, naast de
ontwikkelingen op het macroniveau, zoals voedselschaarste, weersomstandigheden of epidemieën,
ook de situatie op meso- en microniveau een belangrijke rol spelen, zoals onvolledige gezinnen,
geboorte-intervallen, pariteit en sterfteclustering binnen de deelbuurt.
Sterfte tussen het vijfde en tiende jaar
In de leeftijdsgroep boven 5 jaar zullen kinderen langzaamaan de omgeving buiten de directe
leefomgeving verkend hebben. Naast het risico op besmettelijke ziekten nam de kans toe dat zij aan
een ongeluk overleden. Kinderen van wie de moeder of vader een zwakke gezondheid had, of die
een groter aantal jonge broers en zussen hadden, liepen meer kans dat ze op jonge leeftijd ergens
aan het werk gezet werden. Omdat meisjes eerder binnenshuis werden ingezet, liepen zij eerder het
risico op besmetting door kinderen in de eigen omgeving, terwijl bij jongens eerder arbeid
gerelateerde ongelukken voorkwamen.119
Over kinderarbeid van kinderen onder de tien jaren is overigens maar heel fragmentarisch
informatie te vinden, zoals in de arbeidsenquêtes van 1841 en 1860.120 Deze bronnen geven, naast
de statistieken in de gemeenteverslagen, de indruk dat arbeid onder de twaalf jaren weinig voor
kwam en dat in de meeste werkplaatsen, waar kinderen onder de vijftien jaren werkten, jongens
sterk in de meerderheid waren.121 In het onderzoekbestand zijn in alle elf volkstellingen samen 3.035
beroepen vermeld, waarvan 150 voor kinderen jonger dan 15 jaar (44 meisjes en 106 jongens) en 16
voor kinderen jonger dan 10 jaar (6 meisjes en 10 jongens).122
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1.8. Lokale kwetsbaarheidsfactoren binnen ontwikkelingen op macroniveau
Een onderzoek naar omstandigheden die de overdracht van ziekten binnen een woonomgeving
bevorderden of niet konden tegenhouden, draait om sociale factoren waardoor directe besmetting
van mens op mens, en fysieke factoren waardoor micro-organismen via besmet water, of vectorgebonden ziekten via ongedierte, zich konden verspreiden.
Samengevat gaat het om kwetsbaarheidsfactoren die binnen de ontwikkelingen op het
macroniveau, de demografische transitie, en die daarnaast binnen de regionale omstandigheden van
steden en hun verzorgingsgebieden, samen met het gedrag van de bewoners zelf, de directe
levensomstandigheden op deelbuurt niveau bepaalden. Het belang van elke afzonderlijke variabele
kan, in de loop van de onderzoeksperiode, telkens weer een andere zijn en is daarmee zoals al eerder
werd aangegeven nauwelijks vast te stellen.123 Toch blijft het de ambitie van het deelbuurtonderzoek
om de invloed van ten minste enkele ervan duidelijker te maken.124 In hoofdstuk 6 en 7 worden deze
op deelbuurt- en persoonlijk niveau uitgewerkt. Om structuur te brengen in de kwetsbaarheden heb
ik, naar het voorbeeld van de werkwijze van de Annales-historici en het model van Jorg Vögele,
binnen de ontwikkelingen op macroniveau de relevante fysieke en sociale variabelen op meso- en
microniveau samengevat in zes factoren, die binnen dit bouwblok mogelijk vast te stellen zijn.125
Fysieke factoren: omstandigheden en ontwikkelingen
(1) Op macroniveau: factoren over de periode 1814-1903
Hieronder vallen alle ecologische omstandigheden die de virulentie van ziekten beïnvloeden zoals
klimaat en bodem, verontreiniging van lucht en leefwereld, waterhuishouding en kwetsbaarheid voor
overstromingen, ongedierte en andere natuurrampen, wisselende karakteristieken van de seizoenen,
economische infrastructuur, chemische verontreinigingen en de ontwikkeling ervan binnen de stad,
op het COROP niveau en daarboven, maar ook de ontwikkeling van de virulentie van de ziekten
zelf.126 Ofschoon alle deelbuurten in dit onderzoek in elkaars directe omgeving liggen, zullen niet alle
regionale omstandigheden op alle deelbuurten hetzelfde effect hebben gehad. In bijlage 1.1 zijn
bijzondere omstandigheden die zich in de periode 1814-1903 rond en in ’s-Hertogenbosch
voordeden, in een schema opgenomen.
(2) Meso- en microniveau: bebouwing, openbare hygiëne en bevolkingsdichtheid
Onder openbare hygiëne versta ik naast de kwaliteit, ligging, afmetingen en het gebruik van de
panden vooral de beschikbaarheid van drinkwater en afvalafvoer op huishoud- en deelbuurtniveau.
Ten aanzien van drinkwater zijn herkomst en kwaliteit van belang; bij de afvoer van organische en
andere afvalstoffen gaat het om de wijze waarop afvoer georganiseerd is. Daarbij speelt bovendien
een rol welk drinkwater naar plaatselijke gewoonte geconsumeerd werd en hoe men omging met
gemeenschappelijke voorzieningen zoals privaten en afvalhopen. De kwaliteit van de woningen is af
te leiden uit de kadastrale klassering en, vanaf de invoering van de Woningwet in 1901, de
onbewoonbaarverklaringen.
Bevolkingsdichtheid is niet alleen een maat voor het aantal inwoners per km2, maar ook voor
het gebruik van de gemeenschappelijke verkeersruimte, de verhouding tussen de leefruimte
binnenshuis en in de directe omgeving, en de totale omvang van de sloppenwijk (GIS)127. Omdat bij
toename van de bevolkingsdichtheid de organische vervuiling kan toenemen en tegelijkertijd de
overdracht van infecties versterkt wordt doordat de afstand tussen mensen letterlijk afneemt, is
deze samen met de openbare hygiëne sterk verbonden met de sociale factoren.
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Sociale factoren: omstandigheden en ontwikkelingen
(3) Op het macroniveau: de regionale factor en de hogere schaalniveaus, demografische
structuur en ontwikkeling over de periode 1814-1910
Het leven van de buurtbewoners speelde zich uiteindelijk af binnen een culturele- en religieuze
context en de ontwikkelingen in de wijdere omgeving. De context, waarin de demografische transitie
zich ontwikkelde, wordt gevormd door de gevolgen van oorlogen, sociaaleconomische
ontwikkelingen en de persoonlijke levensstandaard, de toegang tot de medische zorg, de rol van
religie en volkscultuur, kinderverzorging, voeding, de verspreidingskarakteristieken van oude en
nieuwe ziekten, onderwijs en sociale ondersteuning. Daarom worden de ontwikkelingen op landelijk
en stedelijk niveau in hoofdstuk 5 beschreven.
(4) Op het mesoniveau I: de bewoners binnen de deelbuurt, hun sociale classificatie,
demografische structuur en de kwetsbaarheidsfasen van de huishoudens128
De deelbuurt is op de eerste plaats de verzamelplaats van alle hierboven genoemde individuele
kenmerken van de gezinnen. De sociale classificatie van de deelbuurt wordt beschreven vanuit de
HISCLASS classificering van de gezinshoofden, het aandeel bedeelden en analfabeten en de
huurwaarden en onbewoonbaarverklaringen van de woningen.129 Het principe is daarbij dat de
sociale classificatie van de deelbuurt een nadere bevestiging geeft voor de classificatie van de
afzonderlijke huishoudens.
De deelbuurt was dus een verzamelplaats van huishoudens die ieder sociaal gezien op een
eigen manier succesvol of juist kwetsbaar waren, maar gezamenlijk een vergelijkbaar
kwetsbaarheidsniveau deelden. Dit betekent dat er in ruimte en tijd sprake was van clustering van
huishoudens die sociaal verwant waren, soms van risicohuishoudens of zelfs high risk families.130 De
gezamenlijk gedeelde gezondheidsproblemen als gevolg van ondervoeding, waardoor niet alleen de
kwetsbaarheid voor ziekten maar ook de ernst van uitbraken toenam, kan bijvoorbeeld zichtbaar
worden in seizoensgebonden sterftepieken maar ook in sterfteverschillen tussen deelbuurten.131
Bovendien gaat het hier om de concentratie van sterfgevallen als indicator voor de gezamenlijke
kwetsbaarheid voor infecties. Daarnaast toont de stapeling in hoeverre problemen die samenhangen
met demografisch gedrag, voor gezinnen realiteit waren. Hierbij gaat het om de leeftijd waarop
vrouwen hun eerste, en waarop zij hun laatste kind kregen, hoeveel kinderen zij kregen en de
intervallen tussen de geboorten.
(5) Op het mesoniveau II: de dynamische leefgemeenschap van bewoners en passanten
Een bijzonder kenmerk van het dagelijks leven in de negentiende eeuw lijkt te zijn dat bewoners
frequent verhuisden. Waar het gezamenlijk delen van sanitaire voorzieningen tot de dagelijkse
praktijk hoorde, zal migratie mogelijk de traditionele buurtplichten zoals onderlinge bijstand en
handhaving van hygiëne rondom het huis beïnvloed hebben. Helaas zijn over burenplicht in ’sHertogenbosch geen bronnen bewaard gebleven en blijkt hiernaar ook in Nederland of België
nauwelijks onderzoek gedaan te zijn.132 Daarom levert migratie twee onderzoeksvragen op. Ten
eerste de vraag of de overlevingskansen van migrantenkinderen vergelijkbaar waren met die van de
andere kinderen in de deelbuurten waar zij tijdelijk verbleven of zich vestigden. De tweede vraag is
of de frequentie van verhuizingen of migratie binnen een deelbuurt, vanwege afgenomen sociale
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samenhang en controle, effect had op de gemiddelde overlevingskansen van alle kinderen binnen de
deelbuurt.133
Omdat het onderzoek, uitgesplitst per deelbuurt en periode, uiteindelijk over relatief kleine
aantallen gaat, kan een derde vraag, die zou gaan over de mate waarin de invloed van migranten ook
afhankelijk kon zijn van hun culturele of regionale afkomst, niet beantwoord worden.
(6) Op het microniveau: de borstvoedingsthese, burgerlijke status, sociale positie en
gezondheid van moeders/ouders en hun kinderen
De relatie tussen kindersterfte en de sociale positie van kinderen en hun ouders roept diverse vragen
op. Om te beginnen zou vanuit de eerder genoemde borstvoedingsthese gezocht kunnen worden
naar verschillen tussen de deelbuurten. Bij burgerlijke status gaat het om de vergelijking van
overlevingskansen van kinderen binnen een kerngezin met die van buitenechtelijke kinderen of
kinderen van wie vader of moeder overleden was. De sociale positie wordt afgeleid uit het beroep
van de ouders, de status van de buurt waarbinnen zij zich een woning konden veroorloven en de
vraag of zij bedeeld werden. De gezondheid van de ouders en anderen binnen hetzelfde huishouden
wordt in een enkel geval verduidelijkt uit infectiekansen tijdens grote epidemieën, maar vooral uit de
herhaling en spreiding van sterfgevallen. Bovenal speelt de gezondheid van moeder een rol, haar
leeftijd, het aantal kinderen dat zij kreeg, het interval tussen een geboorte en de voorgaande en of zij
buitenshuis werk verrichtte.134 Bij epidemieën kan nagegaan worden of geïnfecteerde personen snel
opgenomen werden en speciaal bij pokken geeft het een beeld van de vaccinatiegraad, wat zeker
niet rechtstreeks verwijst naar wangedrag maar wel naar besef van persoonlijke en maatschappelijke
verantwoordelijkheid. In het uiterste geval gaat het om aanwijzingen van onderregistratie en illegale
begrafenis, misschien zelfs infanticide.
Uitwerking van het onderzoek naar kwetsbaarheidsfactoren
In de komende hoofdstukken worden de persoonlijke levenslopen onderzocht binnen de
deelbuurten en het deelbuurtonderzoek binnen de ontwikkelingen op de hogere schaalniveaus. De
hoofdstukken volgen de voor de hand liggende volgorde waarin, na de constructie van het
onderzoekbestand en de daarbij gebruikte bronnen, eerst in hoofdstuk 3 de structuur van de
stedelijke samenleving beschreven wordt, in hoofdstuk 4 de omstandigheden op het mesoniveau van
de deelbuurten, in hoofdstuk 5 demografische en sociaaleconomische ontwikkelingen op macro
niveau en vervolgens het deelbuurtniveau in hoofdstuk 6 en het persoonlijk microniveau in
hoofdstuk 7. De risico’s die kinderen in de genoemde levensfasen lopen kunnen zoals beschreven is
gelijktijdig gerelateerd zijn aan omstandigheden op verschillende schaalniveaus. Daarom is als
samenvatting van het voorafgaande, in onderstaand schema de samenhang tussen deze levensfasen,
schaalniveaus en hoofdstukken vastgelegd.
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Tabel 4 Hoofdstukkenindeling, leeftijdsspecifieke kwetsbaarheden en omgevingsfactoren op de verschillende niveaus.

1.9. Levensomstandigheden tussen onvermogen en bewuste “verwaarlozing”
Voor een compleet beeld van het alledaagse leven binnen een woonbuurt zijn de statistische
gegevens zoals die hier worden aangereikt, ontoereikend. Daarom bieden bevindingen als van
Godefroi en zijn collega’s een onmisbare aanvulling. Aangezien dezelfde Bossche arts in 1892 als
algemeen rapporteur van de enquêtecommissie die de woningtoestanden in drie verschillende
Bossche wijken onderzocht, meehielp aan een beschrijving van enkele woonstegen binnen bouwblok
5.3, bepaalde deze bron uiteindelijk de keuze voor de onderzoekbuurt. Deze beschrijving van de
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woonomstandigheden in 1892 is treffend genoeg om er in de hoofdstukken 6 en 7 op terug te
komen.135
Daarmee vervolgt mijn onderzoek het spoor van Godefroi en diens tijdgenoten in meer dan
één opzicht. Dit betekent niet dat ik de ambitie heb ‘geheime ziekten en wangedrag’ of ‘bewuste
verwaarloozing’ alsnog op te sporen, want reeds in de negentiende eeuw konden onderzoekers de
bewijzen daarvoor niet vinden.136 Wel zal ik zijn bevindingen toetsen aan de kindersterftecijfers die
onder de bewoners van het bouwblok en per deelbuurt de relatie leggen met openbare hygiëne en
welvaart of verpaupering. Ofschoon in vergelijking met het onderzoek dat Lucas Egeling in 1854-1860
in Amsterdam deed de persoonlijks doodsoorzaken ontbreken, zullen de effecten van de fysieke en
sociale kenmerken van de deelbuurten over een langere periode gevolgd worden.137 Het zijn deze
kenmerken die helpen verklaren waarom de ziekten die in de gemeenteverslagen en in de
gasthuisregisters genoemd worden, in de ene deelbuurt frequenter voorkwamen en dodelijker
waren dan in de andere (Tabel 140). Figuur 10 laat zien dat de verschillen tussen de deelbuurten
significant waren. Onderzocht zal worden of, zoals in de algemene lijn van de sterftetransitie, de
verschillen geleidelijk aan kleiner geworden zijn. Het is daarbij de opzet om duidelijkheid te krijgen
over de betekenis van fysieke en sociale factoren naast ziektespecifieke besmettingspatronen en de
altijd aanwezige toevalsfactor, dat ene moment waarop een drager een besmetting in een
leefgemeenschap binnenbrengt.
Uiteindelijk zal wellicht duidelijk worden waarom in deze deelbuurten de kindersterfte
omstreeks 1840-1870 toenam en waarom deze na 1890 een dalende lijn inzette. Wat in ieder geval
de opbrengst van deze integrale aanpak zal zijn, is dat we een duidelijker zicht krijgen op de
omstandigheden waarin ouders hun kinderen groot trachtten te brengen en voorts dat de stapeling
van risicofactoren direct effect had op de gezondheid van bewoners. Voor de jongsten onder hen
bepaalde dat letterlijk welke kans zij maakten om de leeftijd van 10 jaar te bereiken. We zullen zien
dat dit niet betekende dat jongeren van 10 jaar en ouder gezonder waren dan hun leeftijdsgenoten
in 2020, integendeel.

135

Kuijper, Toestand der Arbeiderswoningen (1892).
Franssen, De Bossche arbeider (1976), 294, 591.
137
Egeling, Gezondheidstoestand Amsterdam (1863).
136

32

Hoofdstuk 2 Buurt en bewoners, een model voor het onderzoek naar verbonden levens
binnen een deelbuurt
Het onderzoek naar de deelbuurten en hun bewoners vraagt om een naar inhoud en opzet geheel
eigen type databestand waarin onder andere de eigenaren of personen van alle percelen en alle
woonadressen opgenomen konden worden. De bedoeling hiervan is de woonadressen te kunnen
herleiden tot perceelnummers zodat onderzoeksvragen beantwoord kunnen worden waarin naast de
relaties tussen eigenaren en percelen vooral die tussen bewoners en woonomstandigheden centraal
staan.138
De constructie van het onderzoekbestand verliep in vier fasen:
1. De zoektocht naar de bronnen, om vast te stellen of er naast de landelijk voorgeschreven
bevolkingsadministratie ook aanvullende persoonsregistraties zijn en daarnaast vooral of er
bronnen zijn die fysieke kenmerken van de woonomgeving beschrijven.
2. De constructie van het onderzoekbestand als relationele database, waarin de gegevens per
bron in een tabel omgezet werden.139 Gedurende dit proces zijn ruim 100 tabellen aan elkaar
gekoppeld zodat met behulp van uiteindelijk meer dan 900 zogenaamde queries de juiste
data gecombineerd, geselecteerd en doorgerekend kunnen worden.140
3. De invoer van alle gegevens, afzonderlijk per bron en herhaaldelijk leidend tot controles en
aanpassing van de constructie.
4. De constructie van vier consistente selecties die de basis vormen voor beantwoording van de
onderzoeksvragen.
Deze vier fasen worden in dit hoofdstuk een voor een uitgewerkt.
Dankzij de volkstellingen, de Burgerlijke Stand en het Kadaster, de drie grote administratieve
innovaties die tussen 1811 en 1832 tot stand gebracht werden, kan de basis van zowel sociale als
fysieke kenmerken per deelbuurt beschreven worden.
Dit hoofdstuk mondt uit in de omschrijving van vier selecties van huishoudens en personen,
van wie de persoonlijke levenslopen op deelbuurtniveau verbonden worden en gezamenlijk aan
nader onderzoek onderworpen worden.
2.1. Bronnen van fysieke en sociale factoren
De registers van de Burgerlijke Stand
De persoonsgegevens in dit onderzoek zijn gebaseerd op de in ’s-Hertogenbosch/Bois le Duc per 1
januari 1811 ingevoerde Burgerlijke Stand, een nieuw type bevolkingsadministratie waarbij per
geborene, huwelijkspartner of overledene de identiteit zo uitgebreid werd vastgelegd, dat
persoonsverwisseling uitgesloten kon worden.141 Uniform werden de volgende gegevens vastgelegd:
de vanaf dat moment verplicht gestelde familienaam, alle voornamen voluit, dezelfde gegevens van
beide ouders en, afhankelijk van het type akte, geboortedatum of leeftijd, beroep,
huwelijkspartner(s), overlijdensdatum en adres. Bovendien werden de akten ondertekend door een
aangever of `comparant’ en minimaal twee getuigen.
De inschrijving in de Burgerlijke Stand was verplicht en leidde voor geborenen in geval van
ontduiking of fouten tot problemen die met tussenkomst van de kantonrechter administratief
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hersteld moesten worden.142 Daarnaast diende geboorten aangegeven te worden door de vader en
bij diens afwezigheid door de vroedvrouw, zodat alleen kraamvrouwen die binnen een buurt geheel
anoniem waren en ook door de stadsvroedvrouwen onopgemerkt gebleven waren, de registratie van
hun jonggeborene konden ontlopen.143 Tot 1825 werden ook de “levenloos geborenen” in het
geboorteregister ingeschreven, daarna alleen nog in het overlijdensregister, ofschoon de term
levenloos aangegevenen veel eerder op zijn plaats is. Volgens het Burgerlijk Wetboek was het niet de
taak van de ambtenaar om vast te stellen of het kind geleefd had, maar lag deze bij degenen die er
vanwege erfenisrecht belang bij hadden.144 Of alle geborenen geregistreerd werden is daarom niet
helemaal zeker, terwijl het bovendien aannemelijk is dat niet alle levenloos aangegevenen ook
levenloos geboren waren. Om over-registratie en andere vormen van fraude te ontmoedigen had de
ambtenaar de bevoegdheid om te vorderen dat het kind aan hem getoond werd en in menige akte
werd daarom beschreven: “hebben ons getoond een levenloos kind …”. Onderregistratie is zeker niet
uitgesloten, omdat bij de aangifte legeskosten voldaan moesten worden.145 Jelle Noordam toonde
door de vergelijking tussen de eerste geboorteregisters en de kerkelijke doopregisters aan dat bij
buitenechtelijke geboorte het kind wel gedoopt werd, maar niet altijd in de Burgerlijke Stand werd
ingeschreven.146 Uit het onderzoek van Jan Kok naar buitenechtelijke geboorten in Noord-Holland
bleek dat zelfs 13,5% van de 1.182 buitenechtelijke geboorten in Haarlem in de periode 1812-1850
niet bij de Burgerlijke Stand waren aangegeven.147 Daarom moet het niet uitgesloten worden dat ook
in de garnizoensstad ’s-Hertogenbosch een deel van de buitenechtelijke geborenen niet in de
gemeentelijke administratie terug te vinden zal zijn. Omdat er naast de `akten tot verbeetering’ geen
akten gevonden worden waarin geboorten veel later dan na het verstrijken van de wettelijke termijn
van drie dagen aangegeven werden, lijkt het aannemelijk dat alle niet-aangegeven kinderen een
vroege dood stierven en op een anonieme plaats begraven werden.148
Uit het deelonderzoek naar gecombineerde gegevens uit de Bossche geboorte- en
overlijdensakten tijdens peiljaren, dat verderop beschreven wordt, blijkt dat de gegevens uit 7.489
overlijdensakten steeds exact naar de betreffende geboorteakten terugverwezen. Bij het invullen van
de huwelijksakte moesten diverse bewijzen overlegd worden, waaronder afschriften van de doop- of
geboorteakte van bruid en bruidegom en bij afwezigheid van een van hun ouders een notarieel
geregistreerde akte van toestemming of bewijs van overlijden. Deze grondige werkwijze zal alle
potentiële huwelijkskandidaten al snel duidelijk gemaakt hebben dat er ook aan registratie van
geboorten niet te ontkomen viel. Het lijkt aannemelijk dat niet-registratie beperkt bleef tot
buitenechtelijke geboorten waarbij geen verloskundige aanwezig was en de moeder zelf geen enkele
kans zag om haar kind in leven te houden. Of het daarbij om infanticide ging is moeilijk vast te
stellen, maar een enkele aanwijzing daarvan is binnen dit onderzoek wel aangetroffen en die wordt
in hoofdstuk 7 beschreven.
De volkstellings- en bevolkingsregisters in ’s-Hertogenbosch
Lang voordat de Nederlandse wetgever in 1849 het Bevolkingsregister invoerde, achtte de Bossche
stedelijke overheid het noodzakelijk om een sluitende bevolkingsregistratie op te zetten. Bij de
eerdere pogingen in 1742, 1753, 1775-1785 en 1804-1809 kregen eerst alle huizen een vast adres en
werd van alle huisadressen naast de eigenaar de hoofdbewoner en het aantal inwonenden
genoteerd, met het voornemen om hen te blijven volgen.
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Zo is het Wijkregister van 1804 gebaseerd op de instructies, vastgelegd in de resoluties van
het Bossche Stadsbestuur van 8 augustus 1804.149 De considerans is duidelijk: `het gemeentebestuur
van de stad den Bosch ontwaar wordende, dat deze stad hoe langs zoo meer word overlaaden met
een aantal van arme vreemdelingen en Persoonen die direct Zich met Beedelen en andere Kwaade
practycquien ophouden, of zonder eenige middelen van bestaan of ontlastbrieven zich alhier
nederzettende, allengskens tot armoede en Beedelarije geraaken, onaangezien voorgaande
Ordonnantiën en Publicatiën daartegen Successivelijk gearresteerd, waardoor niet alleen de goede
Gemeente en het ondersteunen der arme Ingezetenen dezer stad moet verflauwen, maar ook het
Geefhuis, Diaconien, Blokken en andere arme Fondsen boven hun vermogen worden bezwaard.”’
Terugverwijzend naar eerdere resoluties vanaf 1754, bedoeld om een betrouwbaarder
bevolkingsregistratie op te zetten, werden opnieuw wijk- of blokmeesters aangesteld, die de
opdracht kregen om alle inwoners en dus ook alle paupers in hun Blok te registreren, de registers
voortdurend stipt bij te houden maar bovendien twee keer per jaar alle adressen in de wijk te
bezoeken en de boeken integraal bij te werken.150 De inwoners krijgen instructie om iedere
verhuizing binnen veertien dagen schriftelijk bij de wijkmeester te melden, op straffe van een boete.
Ging het in het midden van de achttiende eeuw nog vooral om zorgwekkende toestroom van niet
altijd kansrijke gelukszoekers en het beroep dat zij op de Armenkas zouden kunnen doen, vanaf de
Franse Tijd kwam daar bij dat de overheid nauwkeuriger de ontwikkelingen wilde inschatten van de
economie, met bijzondere interesse voor de belastingopbrengsten en het bevolkingstotaal. In 1814
werd, nu onder Nederlands gezag, in alle Noord-Brabantse gemeenten opnieuw een volledige
momentopname gemaakt en in een volkstellingsregister verwerkt.151 De opzet ervan sloot aan op de
kort tevoren ingevoerde Burgerlijke Stand en vertoonde sterke gelijkenissen met de latere landelijke
volkstellingen en bevolkingsregisters. In 1822 volgde opnieuw een provinciale volkstelling en
vervolgens werden vanaf 1829 elke tien jaar landelijke volkstellingen gehouden, waarvan de opzet
vastgelegd was in het Koninklijk Besluit van 29 september 1828 en later in de Volkstellingenwet van
1879.152 Daardoor zijn er voor dit onderzoek voor de periode 1814 tot en met 1909 elf
momentopnames gedocumenteerd.

Figuur 11 Volkstellingsbiljet 1822, Louwsche Poort.

De datum van opname werd al weken vooraf meerdere keren door de stadsomroeper aangekondigd,
waarna de wijkmeesters de biljetten lieten uitdelen met de opdracht daarop aan te geven wie er in
de afgesproken nacht werkelijk aanwezig waren of tot het huishouden behoorden. Inwoners die al of
niet langdurig onderweg waren, werden tot 1861 geregistreerd op de plaats waar zij hun `wettige
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domicilie’ hadden, ofwel ‘de hoofdzetel hunner fortuin’, de plaats waar zij hun personele belasting
hoorden te betalen.153 Om afwijkingen door seizoenswerk te voorkomen werden de opnames gedaan
in de maanden november of december. In Figuur 11 is een per toeval bewaard gebleven biljet te
zien, zoals in 1822 per huishouden afgegeven werd. De wijkmeesters haalden na acht dagen de
ingevulde biljetten weer op waarna het adres toegevoegd werd en de gegevens op het Secretarie
overgenomen werden in het volkstellingsregister. Het volkstellingsbiljet bevat de momentopname
van het huishouden van Constantinus Martinus van Deursen, 50 jaar, herenoppasser, geboren te
Antwerpen, wonende Louwsche poort C160 (pers_id 2782).

Figuur 12 Een deel van het formulier met het huishoudenmoment van Constantinus Martinus van Deursen (FLC 5), op
bladzijde 160 uit het bevolkingsregister van 1822, wijk C, register 70-C-22.

De wijkmeesters en vrijwilligers die de biljetten ophaalden, waren door het stadsbestuur daarvoor
gevraagd en konden tevens assistentie verlenen aan analfabeten. Omdat de inwoners van de stad er
in de afkondigingen herhaaldelijk aan herinnerd waren dat het niet inschrijven of verkeerd
inschrijven zou betekenen dat men in de toekomst geen pas en zelfs geen patent tot uitoefening van
een beroep meer zou kunnen krijgen, is het aannemelijk dat de tellingen vrijwel compleet en wat
adressen en aantal bewoners betreft nauwkeurig waren.154 Wat de persoonlijke gegevens betreft
bevatten vooral de oudere registers op detailniveau diverse onnauwkeurigheden. Deze wekken de
indruk dat sommige bewoners bijvoorbeeld hun eigen geboortedatum of die van hun kinderen
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De Wet op het Domicilie van Onderstand van 1818 bepaalde dat elke armlastige bedeeld moest worden in
de gemeente waarin hij of zij geboren was, ook nadat men naar een andere gemeente verhuisd was. Pas nadat
men vier jaar achter elkaar in één en dezelfde gemeente woonde, werd deze gemeente de nieuwe domicilie
van onderstand. Deze regel heeft regelmatig tussen gemeenten tot uitgebreide correspondentie geleid over de
vraag van wie armlastige burgers hun ondersteuning hoorden te ontvangen. Knotter & Meijer,
Broncommentaren (1995), 82. In 1867 werd per KB vastgesteld dat voortaan de `werkelijke inwoning of
woonplaats’ genoteerd moest worden.
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36
moeilijk konden onthouden. Daarnaast kwam het tot in de twintigste eeuw nog vrij regelmatig voor
dat een of meer voornamen ontbraken of dat de volgorde verwisseld werd, waardoor identificatie
voor onderzoekers niet altijd eenvoudig is.
Omdat in de volkstellingen voor 1859 de relatie tussen het hoofd en de leden van het
huishouden niet benoemd werd en de leeftijd in ouderdom of geboortejaar, dus niet altijd uniform
werd ingevuld, zijn deze data met behulp van de akten van de Burgerlijke Stand uitgebreid en
aangepast, zoals Figuur 12 laat zien. In geval van tegenstrijdigheden waren de laatste leidend. Vooral
deze koppelingen zijn steeds, vanwege mogelijk eerdere huwelijken van de ouders, voorkinderen of
inwonende minderjarigen, in de andere bronnen gecontroleerd. Per saldo betekent dit dat, dankzij
de aanvullingen en correcties van gegevens vanuit de Burgerlijke Stand, de volkstellingsregisters van
’s-Hertogenbosch, voorafgaand aan de landelijke registers van 1829, voor 1814 en 1822 twee
gelijkwaardige momentopnamen toevoegen.
Voor dit onderzoek naar de totale bevolking van de stad kon ik gebruik maken van de uitgebreide
digitale indexen op de volkstellingsregisters van 1814 en 1822, gemaakt door vrijwilligers in het
Stadsarchief, onder leiding van Gerrit Verbeek. In deze indexen zijn de volledige teksten van de
volkstellingen opgenomen, terwijl van de bevolkingsregisters vanaf 1829 alleen de handgeschreven
indexen gedigitaliseerd werden. De betreffende volkstellingsregisters van 1814 en 1822 zijn destijds
verzameld in 44 boekdelen, waarin telkens per wijk per straat per adres de huishoudens beschreven
zijn. Per folio zijn in vaste volgorde de bewoners van het adres genoteerd, steeds het hoofd als
eerste, indien van toepassing gevolgd door echtgenote, kinderen, inwonende familieleden of
anderen en ten slotte het huispersoneel.155 De personen zijn niet genummerd en op sommige
adressen zijn achtereenvolgens meerdere huishoudens beschreven, zonder duidelijke scheiding.
Beide volkstellingen werden in dezelfde boeken bijgehouden, waarbij telkens de beschrijving van de
bewoners in 1814 gevolgd wordt door een bladzijde waarop onder de tekst ‘volgens telling van 1822’
de bewoners van 1822 beschreven zijn, gevolgd door twee lege bladzijden. Het was de bedoeling dat
alle wijzigingen, zoals geboorten, overlijden en verhuizingen, in deze boeken zouden worden
bijgehouden. Dit is een aantal gevallen ook gebeurd en wel op het blad van de telling van 1814. Voor
het onderzoek naar de volkstellingsmomenten van 1814 en 1822 is het daarom niet eenvoudig om
uit alle mutaties de personen uit te filteren voor het moment van de volkstelling in 1814, terwijl dit
voor 1822 met een kleine foutmarge duidelijk is. Daarom is dit voor 1814 alleen voor bouwblok 5.3
gedaan, maar blijft dit voor een onderzoek naar een totaaloverzicht van de Bossche bevolking, zoals
gebruikt in hoofdstuk 3, voorlopig nog beperkt tot de momentopname van 1822. Dit betekent dat er
twee belangrijke redenen zijn om de gegevens uit alle bevolkingsregisters te beperken tot het
moment van de opname, het volkstellingsmoment. Naast het feit dat de registers ook later lang niet
altijd consequent werden bijgehouden, worden de volkstellingsmomenten binnen dit onderzoek niet
anders gebruikt dan als momentopname van de bevolkingsstructuur.
Andere bronnen van sociale factoren
In het onderzoek zijn van de patiëntenregisters van de Godshuizen vooral de registers van overleden
patiënten gebruikt, waarin zeker tijdens epidemieën de doodsoorzaken genoteerd werden.
Beperking daarbij is dat, buiten ernstige epidemieën zoals de pokkenepidemie van 1871, kinderen in
principe nooit opgenomen werden.156
Vanaf de jaren 1840 geven de 6.871 overgeleverde ‘signalementen van bedeelden’ een
overzicht van ruim 4.000 bedeelden en hun gezinnen, die in de loop van de periode 1840-1910 door
de Godshuizen ondersteund werden. Ook op deze kaarten is door vrijwilligers een digitale index
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gemaakt, die gekoppeld kon worden aan personen in het onderzoekbestand waardoor, vanaf 1860,
per deelbuurtmoment te zien is wat het aandeel bedeelde hoofden was.
Bronnen die zeker interessante informatie kunnen bevatten maar vanwege een opnieuw
intensieve tijdsinvestering niet gebruikt zijn, zijn de rechtelijke archieven en verslagen van
huisbezoeken door de Sint Vincentius- en Sint Elisabethverenigingen. De laatsten hebben zich
overigens tijdens de onderzoeksperiode niet op de armste gezinnen gericht.
Koppeling tussen bevolkingsadministratie en woonomgeving: woonadressen en perceelnummers
in de negentiende en aan het begin van de twintigste eeuw
Welke van de adressen in de volkstellingen en de akten van de burgerlijke stand hoorden bij welke
deelbuurt? In ’s-Hertogenbosch werden in de periode 1814-1910, zoals in veel andere gemeenten,
de adressen van de huizen meermaals door middel van opschuiving aangepast. Zo werd wanneer
bijvoorbeeld tussen D35 en D36 een nieuw adres D36 werd ingevoerd, het oude adres D36 voortaan
D37 en werden ook alle daaropvolgende adresnummers opgeschoven. Bovendien werd het
adresseringssysteem zelfs drie of vier keer volledig herzien, waarbij alleen van de verandering in
1909 een complete omzettingstabel bewaard bleef.157 Vanaf 1860 volgden de adresnummers de
nieuwe wijkindeling en vanaf 1910 werd per straat alleen nog een huisnummer toegevoegd. Voor
ieder systeem dat tussen 1814 en 1909 gebruikt werd, moest een bron gevonden worden waarin elk
huisnummer gekoppeld kon worden aan een kadastraal perceel.
Het oudste adresseringssysteem werd ingevoerd in 1754 of zelfs al in 1709 en bleef in
gebruik tot en met de invoering van het Bevolkingsregister van 1850.158 In dit systeem hadden alle
huizen een adres dat bestond uit de wijkletter gecombineerd met het huisnummer, voorafgegaan
door de naam van de straat, bij voorbeeld Hinthamerstraat C156, dat duidelijk zichtbaar op de gevel
geschilderd moest zijn. Er werd geen onderscheid gemaakt tussen de hoofdstraat of de daarop
uitkomende stegen. Het systeem kende daarom binnen bouwblok 5.3 alleen de Hinthamerstraat en
de Schilderstraat. Met behulp van de Tauxen, de belasting op de huis- en kamerhuur, 1802-1808 en
de wijkregisters 1804-1809 konden alle adressen van 1814, in wijk C geïdentificeerd worden. (zie
Figuur 13)159

Figuur 13 Blad uit de Tauxen 1802-1808. Bron: SA OSA inv. nr. 2801.
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158
NL-HtSA Archiefnummer 0001, Stadsbestuur van ‘s-Hertogenbosch, invnr. 467, stadspublicatieboek, folio
259.
159
NL-HtSA, Archiefnummer 0001, Stadsbestuur van ’s-Hertogenbosch, invnr. 2801, tauxen met informatie
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Beide registers noemen per adres de eigenaar en de bewoner. Daardoor was het mogelijk om, in
combinatie met het in 1822 ingevoerde provinciale Kadaster waarin per eigenaar de
perceelnummers geregistreerd zijn, alle adressen in de deelbuurten Hinthamerstraat, Louwsche
Poort, Zusters van Orthenpoort en Achter de Gapert te lokaliseren. Ofschoon het wijkregister van
wijk D voor het grootste deel verloren gegaan is, kunnen de adressen in de Schilderstraat
rechtstreeks per perceel teruggevonden worden omdat hierin het huisnummer wel in combinatie
met de straatnaam genoemd wordt.
In de loop van 1852 verschenen in de akten van de Burgerlijke Stand adresnummers waarin
de exacte straat of steeg genoemd wordt, dezelfde wijkaanduiding, maar een nieuwe nummering.
Deze adressen werden herleid naar de nummering van 1850. Vanaf 1860 werd opnieuw een nieuw
systeem ingevoerd en viel de gehele onderzoekbuurt voortaan binnen wijk D. Alle woningen in de
straten kregen naast de straatnaam en de wijkletter een nummer, voor opgesplitste huizen
aangevuld met een letter. De woningen in de stegen kregen na de steegnaam en de wijkletter
allemaal hetzelfde nummer met een letter, bijvoorbeeld voor de Louwsche Poort D26a tot en met
D26kk. Omdat deze nieuwe nummering werd overgenomen in de nieuwe leggerreeks die in 1870
door het kadaster ingevoerd werd, kon ook voor dit adressysteem per perceel het adres met
zekerheid vastgesteld worden.160 Vanaf dit moment werd de huisnummering per straat, in geval van
nieuwbouw, bij de eerstvolgende volkstelling aangepast. Zo liepen de huisnummers in de steeg
Achter de Gapert in 1860 van D39a tot en met D39z, in 1880 van D37a tot D37x. In 1909 werd de
nummering ingevoerd waarin de straatnaam gevolgd wordt door een nummer, gerekend vanaf het
stadscentrum, even nummers links en oneven nummers rechts. Van deze omnummering is de
omzettingstabel destijds gepubliceerd.
Een woning binnen de onderzoekbuurt heeft in de loop van de onderzoeksperiode dus ten
minste drie verschillende adresaanduidingen gehad en in de meeste gevallen vijf of zes. Een
bijkomend probleem is dat de adresaanduidingen in de akten van de Burgerlijke Stand niet altijd
volledig zijn, bijvoorbeeld Achter de Gapert D37 in plaats van D37m en soms werd zelfs een niet
binnen de straat of steeg bestaand huisnummer opgeven. Vooral nieuwe bewoners bleken zich bij
aangifte van een geboorte of overlijden soms niet de exacte toevoeging op hun adresnummer te
kunnen herinneren. Alle onduidelijkheden rondom de adresseringen maken dat het in de meeste
gevallen niet meer mogelijk is om exact te bepalen in welk pand een huishouden in de periode
tussen twee volkstellingen verbleef.
In bijna alle gevallen is de aanduiding van de deelbuurt wel volledig duidelijk, met
uitzondering van de verbindingssteeg tussen de Louwsche Poort en de Zusters van Orthenpoort. In
voorkomende gevallen is bij invoer zoveel mogelijk gekozen voor een adres in de deelbuurt waar
hetzelfde huishouden in het volkstellingsregister geregistreerd werd. Alle adresnummers zijn, waar
dat mogelijk was, per volkstellingsperiode geïdentificeerd, bijvoorbeeld Schilderstraat D105-(18801889)-perceel H0545. Vanwege de gevallen waarin de adresaanduidingen niet exacter te
identificeren bleken dan tot de deelbuurt, is onderzoek naar de invloed van de woonomgeving
binnen deze stad en periode op een niveau dieper dan het deelbuurtniveau niet haalbaar.
2.2. De constructie van het onderzoekbestand
Van de tabellen uit de bevolkingsadministratie naar verbonden levenslopen en sociale kenmerken
De gegevens uit de bevolkingsregistratie leveren naast de persoonsgegevens de basisgegevens over
de structuur van de leefgemeenschap, de onderlinge relaties door huwelijk, verwantschap, beroep
en sociale klasse, per opnamedatum en het woonadres.161 In afwijking van de persoonlijke
levensloopbenadering zoals in de HSN is het, mede vanwege het grote aantal tijdelijke bewoners,
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NL-BHIC, toegang 535, Bewaarder der Hypotheken en van het Kadaster te Eindhoven 1832-1990.
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niet haalbaar om alle huishoudens en personen gedurende hun complete levensloop te volgen.162 De
grenzen van de buurt geven daarom ook de beperkingen van dit type levenslooponderzoek aan, dat
zich richt op het ruimtelijk cohort. Dit betekent dat per huishouden in geval van migratie lang niet
altijd mogelijk blijkt om vast te stellen waar men vandaan kwam en waar men naartoe ging.
Bovendien is waar dat mogelijk is aangegeven waarom een registratie in de opvolgende telling niet
gecontinueerd werd, bijvoorbeeld overlijden of vertrek naar elders.163 De leefgemeenschap binnen
het ruimtelijk cohort bestaat daarom noodzakelijkerwijs uit huishoudens en onderzoekpersonen, die
alleen voor de duur van hun verblijf geobserveerd worden.
De persoonlijke levensloop
Fundament van het onderzoek is de statische tabel “Personen” waarin alle onveranderlijke gegevens
van de onderzoekpersonen (OP) opgenomen worden.164 Iedere OP in het onderzoek krijgt een uniek
persoonsnummer en wordt eerst in deze tabel ingevoerd: voornamen, achternaam, geslacht,
geboortedatum en plaats, vader en moeder, overlijdensdatum en -plaats. De records van de
personen die vanaf 1811 in ’s-Hertogenbosch geboren werden, zijn direct gekoppeld aan hun
geboorteakte en indien voor 1953 binnen de stad overleden, aan de overlijdensakte.165 Indien de
ouders in de tabel voorkomen, is de vermelding van vader en moeder op het record een koppeling,
naar de hun persoonlijke records. De geboorteplaats is op dezelfde manier een koppeling, maar dan
aan de tabel Amsterdamse Code, waarin bovendien de locatie van alle gemeenten in Nederland aan
een digitale kaart verbonden is.166
In principe kunnen alle bronnen waarin persoonsnamen voorkomen, aan het unieke
persoonsnummer gekoppeld worden. Bij het invoeren van de bevolkingsregisters zijn blad voor blad
de huishoudenmomenten opgenomen in de tabel “huishoudens_per_moment”, waaraan per
persoon dynamische gegevens in de tabel “bevolkingsregisterregel” naar het persoonlijke record in
de tabel “personen” gekoppeld werden (zie Figuur 14).167

Figuur 14 Voorbeeld van een deel van de gekoppelde tabellen.
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In de loop van het onderzoek werd door alle koppelingen het aantal onveranderlijke data op het
persoonlijk record steeds verder uitgebreid tot boven de tweehonderd. Zo levert bijvoorbeeld de
koppeling tussen het record van een moeder met die van al haar kinderen diverse onveranderlijke
data op voor zowel moeder als voor ieder kind. Voor moeder: de leeftijd bij de eerste en de laatste
bevalling, het kindertal, het interval tussen laatste geboorte en overlijden van moeder. Voor ieder
kind: de leeftijd van moeder bij de geboorte, de geboortevolgorde, interval tussen de geboorte en de
voorgaande geboorte, interval tussen de geboorte en het overlijden van moeder, interval tussen
geboorte en het huwelijk van moeder. Na elke fase van data-invoer werden deze data met
bijwerkquery’s doorgerekend en aangepast.
De levensloop van een huishouden
Een huishouden is een samenlevingsverband waarin een of twee hoofdbewoners alleen of samen
met eigen kinderen of niet-verwante inwonenden een woonruimte bewonen en samen de
maaltijden delen.168 Een huishouden ontstaat op het moment dat het hoofd zelfstandig gaat wonen
en vindt een einde op het moment waarop het (langstlevende) hoofd (her)trouwt, sterft of niet
langer een eigen huishouden voert. Binnen deze buurt komen bovendien huishoudens voor waarin
meerderjarige ongehuwde kinderen na het overlijden van hun ouders gezamenlijk het huishouden
voortzetten, waarbij de oudste als hoofd genoteerd werd.169
De levensloop van een huishouden verschilt wezenlijk van een persoonlijke levensloop
vanwege haar dynamische samenstelling, die vrijwel nooit doorlopend geregistreerd werd. Wat de
wijze van registratie betreft week alleen de landelijke volkstelling van 1849 af, waarin de feitelijke
bevolking genoteerd werd, in alle andere ging het om de werkelijke bevolking, dus de bewoners op
hun adres voor de hoofdelijke omslag.170 Belangrijker voor dit onderzoek is dat inwonend personeel
in ’s-Hertogenbosch vanaf 1860 in aparte registers werd ingeschreven, zodat hun aanwezigheid
binnen de huishoudens vanaf die tijd moeilijker vast te stellen is. Omdat de oorspronkelijke
registraties van de volkstellingen zeker tot 1859 niet doorlopend bijgewerkt werden, worden de
huishoudens van de tellingen als `huishoudenmoment’ aangeduid (zie Figuur 8). Deze 2.073
huishoudenmomenten zijn voor de periode tussen twee volkstellingen in aangevuld met alle
relevante registraties uit de Burgerlijke Stand. Huishoudens die niet in de volkstellingen voorkomen
omdat ze pas later bijvoorbeeld door huwelijk gesticht werden of door migratie binnenkwamen,
werden zoals eerder gezegd niet compleet geregistreerd en vormen een aparte groep. Het aantal
niet-complete huishoudenmomenten in het bestand is 1.907.
In zijn levensloop ontwikkelt een huishouden een sociale status, waarvoor beroep en inkomen van
het hoofd, samen met het woonadres, voor historici belangrijke indicatoren zijn. Om de levensfasen
van de huishoudens naar hun specifieke kwetsbaarheden te duiden worden zij in Figuur 15 ingedeeld
volgens The Stages of the Family Life Cycle (FLC), ontwikkeld door de gezinstherapeutes Monica
McGoldrick, Betty Carter en Nydia Garcia-Preto. In hun onderzoek worden de levensfasen in verband
gebracht met enerzijds de bijbehorende veranderingen in chances, choices and constraints en
anderzijds de emotionele processen die met deze transities gepaard gaan.171 Voor dit onderzoek en
deze onderzoeksperiode is vooral van belang om op basis hiervan te kunnen inschatten in hoeverre
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41

H2 Bronnen voor verbonden levenslopen

het ene huishouden kwetsbaarder was dan het andere en of er op bepaalde deelbuurtmomenten
sprake was van clustering van kwetsbare huishoudens.
Kenmerkende verschillen tussen omstandigheden binnen huishoudens in dit onderzoek en
de huishoudens in het onderzoek van Monica McGoldrick zijn, dat gezinsplanning door het ontbreken
van voorbehoedsmiddelen in de negentiende eeuw nauwelijks voorkwam en bovendien dat een
aanzienlijk kortere levensverwachting met zich meebracht dat vrijwel geen enkel huishouden
ontkwam aan vroegtijdige sterfte van een kind of ouder. Daardoor verschillen de stadia in de
levenscyclus van gezinnen zowel in tijdsduur als in emotioneel opzicht aanzienlijk van de FLC in
Monica McGoldrick’s analyse. Zo duurde fase 2 vrijwel nooit langer dan een jaar, maar kon fase 3
vanwege kindersterfte aanzienlijk langer duren dan vijf jaar en zouden fase 6 en 7, indien ouders aan
het einde van hun leven consequent bij hun kinderen zouden inwonen, voor hen niet bestaan.
Wellicht gold fase 5 bijna uitsluitend voor ouders die een eigen vermogen hadden in de vorm van een
bedrijfspand dat na hun dood door een van de kinderen overgenomen werd. Naast het FLC stadium
kon de positie van het huishouden wezenlijk aangetast worden door scheiding, partnersterfte of
wanneer een vrouw door haar echtgenoot verlaten werd. Daarom wordt in de overzichten per
deelbuurtmoment per huishoudmoment naast het FLC stadium de status van het hoofd aangegeven.
In Figuur 15 worden de omstandigheden die voor de negentiende eeuw van toepassing waren cursief
weergegeven.
Familie Levens
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Vorming van een uitgebreider familiesysteem,
families door
nieuw sociaal systeem. vrienden en een gedeeld sociaal netwerk.
huwelijk.
Gehuwde vrouwen horen geen beroep uit te
oefenen buiten het eigen huishouden.
3 Gezin met jonge
Acceptatie van nieuwe Veranderde relatie tussen partners
kinderen,
gezinsleden
Ondersteuning bij geboorte en kinderopvang.
allen onder de vijf
Acceptatie van een
Veranderde relatie met ouders, de rol van
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verzwakt.
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Voortgezette geboorte van kinderen,
alle kinderen
kinderen, geen
kwetsbaarheid voor kindersterfte of sterfte van
jonger dan 15
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jaar.172
gezinsplanning.
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De leeftijdsgrens die in het Kinderwetje van Van Houten (24 september 1874, Staatsblad no. 130) genoemd
wordt, is twaalf jaren. Ofschoon zijn initiatiefwet pas in 1874 werd aangenomen en "niet toepasselijk [was] op
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de Bevolkingsregisters geregistreerd.
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het huis.
Kinderen tussen
vijftien jaar en de
huwbare
leeftijd.173

6 Gezin op laat
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Leeftijd moeder
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jaar.
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Leeftijd jongste
partner boven
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Omgaan met de lichamelijke effecten op de
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toenemend aantal bevallingen, toenemend
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bij de ouders.
Er worden in de tweede generatie bijna geen
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inkomsten van de oudere kinderen,
thuiswonende volwassen kinderen bieden
ouders zorgzekerheid.
Omgaan met de lichamelijke effecten op de
gezondheid van de moeder door een
toenemend aantal bevallingen, toenemend
risico van kindersterfte bij moeders ouder dan
40 jaar.
Acceptatie van de
Geen kinderen meer in huis, geen kinderkans
generatiewisseling.
meer, ofwel: de kinderen vormen de nieuwe
midden generatie, nemen de leiding over het
huishouden en het familiebedrijf over.
Acceptatie van
teruglopend inkomen
en wellicht de schande
van bedeling.

Omgaan met het verlies van de partner,
regeling van de nalatenschap.
Geen eigen kinderen in huis, overschrijding van
de gemiddelde levensverwachting.
Zelfstandig wonend met enige opvang door
familie of anderen, inkoop in het oude mannenen vrouwenhuis of liefdadigheid.

Figuur 15 Family Life Cycle, aangepast aan negentiende-eeuwse omstandigheden.

Met de kwalificatie van huishoudens naar FLC wordt tevens onderzocht in hoeverre de
overlevingskansen van kinderen beïnvloed werden door de aanwezigheid van oudere broers of
zussen, of juist door het aantal bevallingen dat hun moeder doorstaan had. In hoofdstuk 6 wordt dit
voor de verschillende deelbuurten onderzocht, waarbij vooral de huishoudens in de fasen 3, 4 en 5
van belang zijn.
De levensloop van een familie
Binnen het bestand zijn waar mogelijk de ouders van de onderzoekpersonen vastgelegd, waardoor
familienetwerken binnen de buurt, maar ook de waarschijnlijkheid van netwerken daarbuiten, aan
173

Deze varieerde naar geslacht en periode. Voor jongens aanvankelijk 28 en later 22 jaren, meisjes 26, later 20
jaren. Poppel van, Trouwen in Nederland (1992), 32.
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het licht komen. Om zicht te krijgen op familienetwerken ligt tevens de vraag voor in hoeverre er bij
een gemiddelde levensverwachting van beneden de 50 jaar kansen zijn dat een hoofd van een
huishouden op een bepaalde leeftijd nog eigen ouders en schoonouders heeft naast volwassen
broers, zussen, neven, nichten, zwagers en schoonzussen, die op hun beurt zelfstandig een
huishouden voeren.174 De gedurende de onderzoeksperiode toenemende levensverwachting zal deze
netwerken helpen uitbreiden of ten minste veelvormiger maken.175 Een familie bestaat, uitgaande
van de veronderstelling dat iedere persoon zich bewust is van relaties tot in de vierde graad, uit drie
generaties. Hierdoor kunnen familierelaties tot op het niveau van kleinkinderen in beeld komen en
heeft iedere OP in principe een relatie met de twee families van de eigen ouders en indien gehuwd
ook met de families van de ouders van de partner. Gezien de bijzondere aard van de ruimtelijke
steekproef, waardoor het onderzoek niet buiten de grenzen van bouwblok 5.3 kan kijken, zullen ook
familienetwerken in de meeste gevallen niet compleet zichtbaar worden. Hierdoor bleek het
onmogelijk om, gezien de hoge verhuisfrequentie, te zien of het frequent voorkwam dat
huishoudens in de meest kwetsbare levensfasen de nabijheid van familie opzochten.
De levensloop van de leefgemeenschap binnen een deelbuurt
De huishoudens die de deelbuurt bewonen, kunnen verschillende kenmerken met elkaar delen die
sterk afwijken van die van gemeenschappen in andere deelbuurten. Hierbij moet vooral gedacht
worden aan sociale status en sociaaleconomische omstandigheden. Dankzij internationale
samenwerking hebben Marco van Leeuwen en Ineke Maas vrijwel alle negentiende-eeuwse
beroepen ondergebracht in HISCLASS, een indeling in twaalf sociale klassen waarvan de hoofdlijn
verder toegelicht wordt in 6.1.176 Daardoor kunnen de beroepen van de hoofden, gecodeerd in
HISCLASS, samen met kadastrale huurwaarden en eventuele bedelingsgegevens een beeld geven van
de binnen de deelbuurt gedeelde sociale status. Binnen deelbuurten, ongeacht of huishoudens een
hoge verhuisfrequentie kenen, is het mogelijk dat bewoners bepaalde belangen delen, die onder
meer in beeld gebracht worden door de gemiddelde leeftijden van de hoofden en de Stages of the
Family Life Cycle (FLC) van de huishoudens binnen de buurt, gecombineerd met de concentratie van
jonge kinderen en geboorten. De combinatie van deze status met de kwetsbaarheidsfasen en
leeftijdsopbouw binnen de deelbuurt zal helpen om een beeld te krijgen van een door meerdere
huishoudens gezamenlijk gedragen systeem van sociale opvang bij het krijgen van kinderen of bij
veroudering, of gedeelde kwetsbaarheid bij epidemieën.
Residentiële segregatie en netwerken
Binnen de klassenbewuste samenleving van de negentiende eeuw bevestigden bijvoorbeeld de
stedelijke adresboeken die vanaf 1865 verschenen het onderscheid tussen `voorname straten’,
straten en stegen. In een dergelijke samenleving, waarin aanzien gebaseerd is op inkomen en sociale
positie is het pand dat mensen bewonen, maar ook de straat waarin het gesitueerd is, voor de
bewoners een van de meest onderscheidende elementen van de sociale status.177 Het resultaat
hiervan is de residentiële segregatie, die voor dit onderzoek het model van de deelbuurt opleverde
dat tegelijkertijd benut kan worden om de mate van segregatie te toetsen.
Wat de sociale netwerken betreft zijn de bronnen minder direct te traceren. Relaties tussen
personen of huishoudens zijn, met uitzondering van aangetrouwde relaties en bloedverwantschap,
bijna per definitie informeel. Dit betekent dat de relaties die sociaal gezien het meest betekenisvol
waren en voor de bewoners het sociaal kapitaal vormden, zoals vriendschappen, nauwelijks sporen
hebben achtergelaten.178 Wat de hogere en middenklasse betreft zijn er notariële akten waarin soms
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Voor mannen en vrouwen die minstens 1,5 jaar geworden waren, nam de levensverwachting pas na 1875
toe tot boven de 50 jaar. Engelen, Demografie van Nederland (2009), 104.
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samenwerkende ondernemers terug te vinden zijn en lidmaatschapslijsten van sociëteiten,
verenigingen en kerkelijke broederschappen. Voor de lagere klassen zijn er in de meeste gevallen
niet meer bronnen dan de getuigen in de akten van de Burgerlijke Stand en in de kerkelijke registers
voor doop, trouw en begraven. Van de informele relaties binnen de lagere klassen blijft daarom het
voor langere tijd samenleven van huishoudens binnen een deelbuurt als een van de weinige
aanwijzingen over. Dit betekende immers dat het gezamenlijk gebruik van tapkranen en privaten,
samen met het al of niet schoonhouden van de openbare ruimte tussen de woningen, om consensus
en samenwerking vroeg. Bijzonder aan het deelbuurtonderzoek is, dat vastgesteld kan worden wat
de verschillen waren tussen de deelbuurten en welke overeenkomsten deze sociaal homogene
groepen binnen een deelbuurt deelden in demografische kenmerken zoals partnerkeuze,
vruchtbaarheid, gezinsomvang en levensverwachting.
Van de tabellen uit het Kadaster naar de fysieke kenmerken van de leefomgeving
Het onderzoek naar de fysieke kenmerken van de deelbuurten is op de eerste plaats gebaseerd op de
gegevens uit het Kadaster. Het doel van het onderzoek naar de fysieke of materiële context is
tweeledig. Ten eerste wordt er inzicht verkregen in de kwaliteit van woningen, de
woonvoorzieningen en de woonomgeving. Dit is het onderzoeksterrein van bouwhistorici en
archeologen, waarin tot nog toe geen koppeling gelegd werd met bevolkingsgegevens die verder
gingen dan namen en beroepen van eigenaren.179 Uit kadastrale en notariële bronnen is al een groot
aantal gegevens over te nemen zoals perceelgrootte en waarde, maar plaatsing in de ruimte levert
aanvullende informatie op over de oppervlakte van panden binnen de beschreven percelen, de
ligging ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de verbindingswegen, de leefruimte buitenshuis,
de sanitaire voorzieningen die gemeenschappelijk of privé gebruikt werden, en de hoogte ten
opzichte van de waterspiegel van het oppervlaktewater in de directe omgeving. Op grond van deze
gegevens worden per volkstellingsmoment de fysieke kenmerken van de deelbuurten vastgelegd.
(Zie Figuur 17) Op de tweede plaats is het mogelijk om per woning met behulp van onder andere
notariële akten het kadastrale perceel en daarmee de exacte locatie en andere gegevens van het
woonhuis te koppelen aan de bevolkingsadministratie. Zoals hierboven al werd opgemerkt bleken
lang niet alle in de burgerlijke stand opgegeven adressen nauwkeurig genoeg te zijn. Daarom werd
dit deel van het onderzoek niet volledig uitgevoerd maar beperkt tot de deelbuurt van de
Hinthamerstraat.
De beschrijving van de materiële context is overgenomen uit het Provinciaal Noord-Brabants
kadaster vanaf 1820180 en de Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel van het Kadaster van 1832181, die
twee momentopnamen leveren van alle percelen en hun eigenaren. Vanuit dit referentiepunt wordt
van elk perceel, elk pand en elke kadastrale legger de levensloop bijgehouden. De kadastrale
gegevens van de leefomgeving werden destijds door landmeters vastgelegd op een kadasterkaart,
waarvan er voor de onderzoekbuurt bewaard gebleven zijn uit 1820, 1832, 1840-1860, 1861-1880,
1881-1894, 1895-1910 en 1928. Op deze kaarten werden destijds alle perceelwijzigingen
bijgehouden. Deze zijn digitaal overgenomen in het programma ArcGIS, waardoor afstanden
gemeten kunnen worden, maar ook geografische data zoals hoogteverschillen.182
De administratieve levensloop van een kadastraal perceel
Basiseenheid voor het fysiek onderzoek is het kadastraal perceel. De percelen werden in ’sHertogenbosch voor het eerst opgemeten en gedefinieerd in het provinciaal kadaster van 1820,
voortgezet in het landelijk kadaster vanaf 1832 en ontstaan daarna uit splitsing of samenvoeging van
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Boer de, De Schilderstraat (2008). In dit onderzoek van archeologen en bouwhistorici naar de
bewoningsgeschiedenis van de Schilderstraat zijn zoals gebruikelijk geen demografische gegevens opgenomen.
De ondertitel, handwerkslieden, hoeren en huurders, is misleidend.
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voorgaande percelen. Elk perceelnummer heeft enkele onveranderlijke kenmerken zoals locatie,
oppervlakte en bestemming. Het perceelnummer is uniek en wordt in kadastrale en notariële
bronnen consequent gebruikt, zodat ook eigenaren en gebruikers in beeld te brengen zijn. De
koppeling met de bevolkingsadministratie toont wie op de volkstellingsmomenten de bewoners
waren. Een perceel kan een deel van een pand zijn, maar ook één of meer panden en voorzieningen
bevatten en voor de verschillende panden tot verschillende deelbuurten horen.183 Uiteindelijk
worden de meeste percelen opgesplitst of gaan op in nieuw te vormen percelen.

Figuur 16 Een deel van het formulier waarin de levensloop van een kadastraal perceel verzameld is, hier perceel H 2373. In
het overzicht zijn de eigenaren, verbouwingen, adreswijzigingen en huurders terug te vinden. De laatsten zijn de
hoofdbewoners die in het Bevolkingsregister genoemd worden.

De administratieve levensloop en kenmerken van een pand
Een pand heeft een eigen bouw- en verbouwingsgeschiedenis, een wisselend aantal gebruikers of
bewoners, wellicht een wisselende bestemming, perceelnummer en een wisselend aantal adressen.
Bronnen kunnen zijn kaarten, foto’s, bouwtekeningen, archeologische of bouwhistorische verslagen,
huurregisters, verbouwingsaanvragen en in enkele gevallen uiteindelijk de
onbewoonbaarverklaringen.
De administratieve levensloop van een kadastrale legger
De legger vormt de basis van de kadastrale administratie en geeft het overzicht van het bezit van een
rechtspersoon, persoon of combinatie van personen en hun erfgenamen of opvolgers.184 Per regel
(artikel) staat een perceel genoteerd, wordt het belastingtarief genoemd dat berekend werd op basis
van de huurwaarde, de eventueel op het perceel van toepassing zijnde mutatie, de registratie in het
hypotheekregister en de verwijzing naar waar het vervolg van het gebruik van het perceel gevonden
kan worden, bijvoorbeeld vanwege verbouwing naar een nieuwe huurwaarde op een nieuwe regel
183

Het winkelpand aan de hoofdstraat hoort bijvoorbeeld bij een andere deelbuurt dan de gangwoningen aan
de achterzijde van het perceel.
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binnen dezelfde legger, of naar een nieuwe regel vanwege splitsing of vereniging, of naar een nieuwe
eigenaar op een andere legger. De leggers vormen de primaire informatiebron over zowel de
ontwikkeling van gebruik en waarde van de percelen als over de strategieën van de eigenaren.
Afgeleid uit het totaaloverzicht van de onroerende bezittingen zijn deze strategieën getypeerd als:
eigen bewoning, oudedagvoorziening, professioneel vastgoedbeheer als particulier of sociale
instelling.
De administratieve levensloop en de fysieke kenmerken van een deelbuurt
Hierin komen de bovengenoemde levenslopen samen, aangevuld vanuit gemeentelijke bronnen,
waarin voorzieningen zoals verlichting, bestrating en tapkranen beschreven worden.
Een deelbuurt bestaat uit percelen, al of niet bebouwd. In de loop van de onderzoeksperiode maken
de percelen een samenhangende ontwikkeling door. Moestuinen maken plaats voor kamerwoningen
en grotere panden, gevolgd door woningsplitsingen en de bouw van etagewoningen. Huren kunnen
stijgen, panden bouwvallig raken, om vervolgens opnieuw hersteld of gesloopt en vervangen te
worden. De opeenvolgende opnamen van de deelbuurt per volkstellingsmoment, de
deelbuurtmomenten, brengen zoals in Figuur 17 de fasen van ontwikkeling in beeld.

Figuur 17 De fysieke kenmerken van het deelbuurtmoment Achter de Gapert bij aanvang van de periode 1870-1879.

Voor het overzicht van de voorzieningen in de deelbuurten die de binnenstraatjes van het bouwblok
vormden, bleken uiteindelijk niet de grote aantallen kadastrale leggers het meest informatief, maar
vooral vier andere bronnen. Op de eerste plaats de al eerder genoemde enquête naar de toestand
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der arbeiderswoningen van arbeiders in 1892.185 Daarnaast blijkt uit de aanvragen voor
bouwvergunningen voor de aanleg van privaten die vanaf 1907 gedaan werden, dat deze er tot op
dat moment in de deelbuurten achter de Hinthamerstraat nauwelijks waren.186 Voor een deel van de
panden zijn de onbewoonbaar verklaringen bewaard gebleven, soms zelfs inclusief bouwtekening en
een summiere beschrijving van de bouwtechnische kwaliteit.187 Ten slotte heeft het Stadsarchief een
uitgebreide verzameling foto’s uit de periode vanaf 1880, waaronder tientallen foto’s van panden en
bewoners van de deelbuurten in bouwblok 5.3.
2.3. Invoer van de gegevens.
Kenmerkend voor de constructie van de database Buurt en Bewoners is, dat naast meerdere tabellen
ook de relaties tussen de tabellen vastgelegd werden.188 Veel van deze relaties lopen via de
onderzoekpersonen zelf, enkele via het huishoudenmoment, via het deelbuurtmoment of het
kadastraal perceel (zie Figuur 8). Ofschoon in dit onderzoek niet de persoonlijke levensloop van de
onderzoekpersonen zelf het uitgangspunt is maar de samenhang tussen de levenslopen van
personen voor de duur van hun verblijf binnen de onderzochte deelbuurten, is het bij elke koppeling
van data van essentieel belang dat de identiteit van de betrokken personen nauwkeurig wordt
vastgesteld. Bovendien moet per persoon vastgesteld kunnen worden wanneer hij of zij binnen de
onderzoekbuurt verbleef. De invoer van de gegevens, gecombineerd met diverse aanpassingen in de
constructie van het bestand, verliep in vijf fasen.
Invoer volkstellings- en bevolkingsregisters
Vanuit alle elf volkstellings- en bevolkingsregisters zijn de gegevens ingevoerd van alle personen die
binnen het bouwblok geregistreerd zijn. Eerst werd per persoon een record aangemaakt in de tabel
PERSONEN met daarin een uniek persoonsnummer en de onveranderlijke persoonsgegevens. Daarna
werd dit record gekoppeld aan de diverse bronnen waar de persoon in genoemd werd, zoals Figuur
18 laat zien voor de geboorte- en overlijdensakten en de verschillende volkstellingen waarin Helena
Kroes, persoonsnummer 1141, voorkomt.

Figuur 18 Een deel van het persoonlijk record van Helena Kroes (pers_id 1141).

Vanwege grotere kansen op onduidelijkheden in de spelling van namen of zelfs fouten in de oudere
registers, zijn de registers van 1870-79 als eerste ingevoerd. Bij iedere persoon die na 1 januari 1811
in ’s-Hertogenbosch geboren was kon het persoonlijk record direct gekoppeld worden aan de index
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op de geboorteakten. Vervolgens werd iedere persoon gekoppeld aan een regel in het
volkstellingsregister, de tabel bevolkingsregisterregel. Dit deel van het onderzoekbestand volgt de
redenering dat in iedere regel in het register één persoon staat, dat een huishouden uit meerdere
regels kan bestaan, er op ieder blad één of meer huishoudens staan, in ieder registerdeel meerdere
bladen zitten en dat er per volkstellingsmoment meerdere boekdelen (registers) zijn waarin de
Bossche bevolking van dat moment beschreven werd. Dit betekent dat ieder van de personen of
huishoudens in het virtuele bestand ook in de oorspronkelijke boeken terug te vinden is in hetzelfde
registerdeel en op dezelfde bladzijde, zoals te zien is in Figuur 12. Om de identiteit van de personen
nader te kunnen vastleggen werden de records van de kinderen in de huishoudens gekoppeld aan de
persoonlijke codes van hun vader en moeder. Van gehuwden werd in de bevolkingsregisterregel de
naam van de actuele partner overgenomen en bovendien werden de gegevens van beide partners,
indien in ’s-Hertogenbosch gehuwd, gekoppeld aan hun huwelijksakte. Voor de onderzoekpersonen
ontstond in deze fase een koppeling van twee tabellen: in PERSONEN werden alle persoonsgegevens
vastgelegd die onveranderbaar waren en in bevolkingsregisterregel de dynamische gegevens die op
het moment van de volkstelling golden zoals beroep, leeftijd, partner en woonadres. Na de invoer
van de gegevens van de verschillende volkstellingen in het onderzoekbestand werd duidelijk hoe lang
personen binnen de deelbuurten verbleven. Alleen van de personen die hun hele leven binnen het
bouwblok woonden, werd de volledige levensloop vastgelegd.

Tabel 5: Huishoudens en bewoners in de volkstellings- en bevolkingsregisters van bouwblok 5.3.

In deze fase werden 2.073 momentopnamen van huishoudens ingevoerd, waarin op 11.152
regels 5.247 verschillende personen voorkomen. Alleen de momentopnamen in de volkstellingen
geven, voor die ene nacht van de officiële registratiedatum, de volledige en werkelijke samenstelling
van de huishoudens.189 Omdat tussentijdse vestigingen en verhuizingen niet consequent
geregistreerd werden, zijn eerst alle huishoudenmomenten in het bestand opgenomen die op de dag
van elke volkstelling zijn ingeschreven. Later zijn deze aangevuld met de 1.907
huishoudenmomenten van gezinnen die tussen de volkstellingen in binnen het bouwblok waren
komen wonen en die bij aangifte van een geboorte of overlijden een adres opgaven binnen een van
de deelbuurten. Het is meestal niet alleen onduidelijk wanneer zij kwamen of vertrokken, maar
189
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bovendien zijn deze huishoudenmomenten niet compleet omdat alleen informatie werd vastgelegd
van de vaders mits zij zelf aangifte deden, terwijl van de moeders hooguit de naam geregistreerd
werd. In de tabel huishouden_per_moment werden daarom alleen de momentopnamen van de in de
volkstelling geregistreerde huishoudens gekwalificeerd naar samenstelling en levensfase (FLC). (zie
Figuur 12)
Invoer Kadastrale leggers en percelen
In de tweede fase is in een aantal tabellen de relatie gelegd tussen de telkens weer aangepaste
adresnummeringen en de kadastrale perceelnummeringen, die op hun beurt in verloop van tijd weer
geheel eigen aanpassingen kenden. Voor elke volkstellingsperiode werd zo exact mogelijk vastgesteld
welk adres bij welke deelbuurt en liefst bij welk kadastraal perceel hoorde. In een serie tabellen werd
uitgegaan van K_PERCEEL, waarin onveranderlijke gegevens zoals stichtingsdatum, oppervlakte en
ligging vastgelegd werden. In de tabel K_LEGGER werden in principe de gegevens van de eigenaar
genoteerd en in de tabel k_rel_perceel_legger de brug tussen deze twee tabellen. Het gaat hier om
een veel-op-veel-relatie, omdat een eigenaar een wisselend aantal percelen kan bezitten terwijl de
percelen in de loop van de tijd meerdere eigenaren kunnen hebben. Daarom geeft de relatietabel
onder andere aan, wanneer het perceel bij de eigenaar hoorde, wat de bestemming en de kadastrale
waarde was.
Binnen deze buurt gaat het in 1820 om 101 percelen; in 1928 waren het er 168 en vanwege
alle splitsingen en samenvoegingen over de totale onderzoeksperiode 467. Nog complexer is de
relatie tussen de percelen en de adressen, waarvan er over de gehele onderzoeksperiode 1.729
verschillende waren. Elk perceel kon dus per volkstelling een ander adres hebben. Aangezien het
onderzoek naar fysieke factoren vraagt om aanvullende gegevens over de percelen, is ook een
koppeling gemaakt met de tabel notariële_akten. Uit tijdsoverweging is besloten om het onderzoek
in de notariële repertoria niet volledig af te ronden. Dit betekent dat over de gehele
onderzoeksperiode genomen niet meer bekend is dan wat de leggers over het gebruik en de
huurwaarden aangeven.
Invoer geboorte-, huwelijks- en overlijdensregisters uit de Burgerlijke Stand
In de derde fase werden voor de periode 1814-1910 voor alle deelbuurten eerst alle sterfgevallen en
vervolgens alle geboorten ingevoerd. Alle 80.019 Bossche overlijdensakten tussen 31 december 1814
en 1 januari 1911 werden gelezen, waaruit exclusief Zuid-Willemsvaart de gegevens van 2.256
overleden personen en 180 levenloos aangegeven kinderen werden ingevoerd. Onder de
gestorvenen waren 1.299 kinderen onder de tien jaar (vanaf 1897 deels reconstructie vanwege
ontbreken van adres van overlijden). Vervolgens werden alle 91.330 geboorteakten van kinderen,
geboren in dezelfde periode, gelezen en daaruit werden de gegevens overgenomen van alle 2.563
levend aangegevenen binnen het bouwblok 5.3, inclusief de levenloos aangegevenen komt het in
totaal op 2.743 geborenen.190 Alle personen die nog niet in het bestand voorkwamen, werden aan
het huishoudenmoment gekoppeld van hun ouders of hun partner, voor zover deze al bekend waren,
met de aantekening dat de mutatie van latere datum is. Omdat de huishoudens die zich na de
volkstellingsdatum vestigden of verhuisden, niet consequent in de bevolkingsregisters geregistreerd
werden, zijn deze in het bestand steeds als huishoudenmoment op het virtuele blad 00 in het register
van de deelbuurt ingeschreven. Soms ging het om nieuwe huishoudens, door huwelijk ontstaan,
maar meestal om migranten of beter gezegd passanten afkomstig uit andere delen van de stad of
daarbuiten. Deze werkwijze is over de gehele onderzoeksperiode gevolgd. Zo is in Figuur 18 te zien
dat Helena Kroes bij haar eerste inschrijving van 1830-1839 op het virtuele blad 00 is ingeschreven
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omdat haar ouders na 1830 huwden. Ook in het register van 1850-1859 werd zij eerst als dochter
ingeschreven en vervolgens op het blad 00 als vrouw van Johannes Henricus van Valkenburg.
De tabel z_huishoudens_per_moment bevat daardoor in totaal 3.980 momentopnames,
waarvan er dus 1.907 niet compleet zijn. In totaal kan van minstens 10.700 onderzoekpersonen
aangetoond worden dat zij korter of langer binnen de buurt verbleven. De 5.247 onderzoekpersonen
die één keer of vaker in een volkstelling voorkomen, vormen dus maar 49% van alle personen in het
totale bestand. Niet meer dan 716 personen komen in meer dan één volkstelling voor (6,6%).
In deze fase werden alle persoonlijke data uit de volkstellingen getoetst aan de data in de
burgerlijke stand. Hieruit bleek dat de registers over het algemeen zeer betrouwbare informatie
bevatten en dat slechts bij enkele huishoudens storende fouten gevonden werden in de namen van
de kinderen, hun geboortedata of zelfs sterk afwijkende leeftijden. Door deze controles bleken soms
data uit verschillende volkstellingen alsnog over dezelfde persoon te gaan. Van de vaders die in de
akten genoemd worden werd naast de leeftijd en het beroep ook genoteerd of zij analfabeet waren.
Daarnaast werd uit de burgerlijke stand duidelijk dat bij meerdere moeders het eerste kind
buitenechtelijk was en bij het huwelijk van de moeder erkend werd. De voorechtelijke status van
deze kinderen kon vastgesteld worden door, in geval van een in ’s-Hertogenbosch geboren kind van
wie de geboorteakte onvindbaar was, te zoeken naar een akte op de aangegeven datum, met de
genoemde voornamen, maar met de familienaam van moeder. Dit alles betekent dat van iedere
persoon die in een van de selecties binnen het onderzoek betrokken is, ten minste drie belangrijke
koppelingen binnen het onderzoekbestand zijn vastgelegd: de relaties met vader en moeder en de
koppeling met een huishoudenmoment, een adres en dus ook een van de deelbuurten.
De registers van Vestiging en Vertrek zijn, ofschoon deze informatie bevatten over de
herkomst van migranten en de datum van inschrijving, voor de eenvoudiger burgers verre van
volledig en daarom niet in het onderzoek meegenomen.
Controles en aanvullingen
In de vierde fase werden noodzakelijke persoonsgegevens aangevuld met, bijvoorbeeld vanuit de
huwelijksregisters, geboortedatum en –plaats van alle ouders van de kinderen die binnen de
deelbuurten geboren werden of overleden zijn en ten slotte gegevens uit de overlijdensakten van de
ouders van alle kinderen in de derde en vierde selectie, die hieronder worden toegelicht.
2.4. De constructie van vier selecties
In de vijfde fase werden naast de contemporaine eerste selectie, genomen uit alle personen in de
oorspronkelijke volkstellingen, drie extra selecties gedefinieerd. Elke selectie is bedoeld om
specifieke data te verzamelen voor het deelonderzoek naar geboorten en kindersterfte binnen
gezinnen en deelbuurten.
De eerste selectie bevat de gegevens van de 5.247 mannen, vrouwen en kinderen die op een
of meer van de elf volkstellingsmomenten geregistreerd werden. De tweede selectie bevat alle
kinderen die binnen bouwblok 5.3 geboren werden en hun ouders, de derde selectie alle kinderen
die onder de 10 jaar binnen het bouwblok stierven en hun ouders en de vierde selectie bevat alle
moeders die gedurende (bijna) hun hele vruchtbare levensfasen daar woonden, inclusief hun
partners en kinderen. Om de consistentie van de selecties te waarborgen zijn op de persoonlijke
records van alle betrokkenen de ja/nee vakken voor kind, moeder of vader in de eerste, tweede,
derde en of vierde selectie aangevinkt.
De eerste selectie: alle huishoudens en personen in de volkstellingen
De eerste selectie betreft alle personen en alle huishoudens die op een of meer van de elf
volkstellingsmomenten binnen bouwblok 5.3 geregistreerd werden in de status die op dat moment
van toepassing was. Met deze registraties wordt, zoals oorspronkelijk bij de opname ervan bedoeld
was, de structuur van de bevolking in beeld gebracht: de leeftijdsopbouw, beroepen en de
samenstelling van de huishoudenmomenten. De relatie tot het hoofd werd, zoals hiervoor
beschreven, voor volkstellingen voor 1859 gereconstrueerd. De beroepen werden omgezet naar
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HISCLASS, de codering voor de sociale klasse, en de geboorteplaatsen naar de Amsterdamse code.191
Aan het huishoudenmoment zijn kenmerken vastgelegd die de verschillende typen van aanwezige
personen aangeven en de levensfase waarin zij zich bevinden, zoals leeftijd en type hoofden, type
kinderen en type inwonenden. Om de mobiliteit van huishoudenmomenten te kunnen aantonen,
wordt de mobiliteit zelf in de twee velden –“huishouden afkomstig uit” en “naar verblijf
huishouden”- vastgelegd. Daarbij wordt geen ander onderscheid gemaakt dan: buiten de stad,
binnen de stad, binnen bouwblok, dezelfde straat en hetzelfde adres. Ten slotte het vinkvak
“verwanten binnen de buurt”. De beide mobiliteitsvelden worden ingevuld met behulp van de
digitale indexen op alle Bossche bevolkingsregisters.192 Door de koppeling van alle momentopnames
van hetzelfde huishouden ontstaat een overzicht van alle leden, alle woonadressen en alle fasen van
het huishouden zelf. Motieven voor vertrek of blijven worden, voor diegenen bij wie dat mogelijk is
vastgelegd in de tabel bevolkingsregisterregel, bijvoorbeeld: huwelijk, overlijden, overlijden partner,
opname gesticht. Alle informatie over het huishoudenmoment wordt opgeslagen in de tabel
huishouden_per_moment.193
Binnen de onderzoekbuurt staan in 1814 113 huishoudenmomenten geregistreerd, een
aantal dat in 1910 was toegenomen tot 217. Op het totaal van de genoemde 2.073 complete
momentopnamen werd een groot deel (60-70%) van de huishoudens maar één keer vermeld. Van
slechts enkele tientallen huishoudens is een complete levensloop van huishoudenmomenten
vastgelegd, vanaf de stichting, meestal de huwelijksdatum, tot het overlijden van het hoofd of de
laatste partner.
De tweede selectie: alle geborenen binnen bouwblok 5.3 en hun ouders
De tweede selectie is hoofdzakelijk gebaseerd op de geboorteregisters en betreft alle 2.743 kinderen
die tussen 1814 en 31 december 1910 binnen bouwblok 5.3 zijn geboren. Daarin zijn inbegrepen 180
levenloos aangegeven kinderen. Tot 1825 werden levenloze kinderen tevens in het geboorteregister
ingeschreven, daarna alleen nog in het overlijdensregister. Voor deze 157 levenloos aangegevenen is
binnen dit onderzoek een virtuele geboorteakte gemaakt, waarbij dezelfde getuigen genoteerd
werden als bij hun overlijdensakte. Bij de selectie van alle geborenen horen ook de 1.139 moeders en
hun partners. Deze selectie is vooral geschikt om na te gaan wat omstandigheden waren bij
geboorte, zoals leeftijd en wellicht gezondheid van moeder, herkomst, huwelijksleeftijd, burgerlijke
staat, sociale status van de ouders en de ondersteuning door vroedvrouwen of anderen. Omdat van
alle personen binnen deze selectie nagegaan is wanneer zij binnen de stad overleden zijn, kan deze
ook gebruikt worden om de overlevingsduur naar deelbuurt en periode te vergelijken. Het gemis aan
overlijdensadressen in de registers na 1898 kan hiermee deels gecompenseerd worden.194
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Figuur 19 Frequentieverdeling kindertal en –sterfte per moeder, tweede selectie. Bron: zoek_moeders_tweede_selectie.

De frequentieverdeling in Figuur 19 maakt duidelijk dat deze selectie zeker niet geschikt is om een
betrouwbaar beeld te krijgen van het totaal aantal geboorten en gestorven kinderen per moeder.
Het diagram geeft de indruk dat 738 van de moeders (62,3%), het merendeel dus, maar 1, 2 of 3
kinderen kreeg en dat 457 moeders (37,7%) geen enkel kind verloren.195 Vanwege het gesignaleerde
verhuisgedrag is het veel aannemelijker dat een groot deel van de 1.139 moeders slechts tijdelijk
binnen het bouwblok woonde. Voor de ongehuwde moeders onder hen duurde het verblijf vaak zelfs
niet veel langer dan nodig was voor de bevalling. Van de 447 moeders die geen kind verloren,
konden er binnen het bouwblok maar 8 gedurende hun gehele vruchtbare levensfase gevolgd
worden, de andere 439 (98%) lijken dus geen kind verloren te hebben omdat zij het bouwblok
hadden verlaten. Ook van alle 738 vrouwen die maximaal drie kinderen kregen, waren er niet meer
dan dertien die de rest van hun leven binnen het bouwblok bleven en dus hebben ook deze 725
(98%) moeders binnen het bouwblok niet meer kinderen gekregen omdat zij naar een andere wijk of
gemeente verhuisden.
Van 79 vrouwen (7%) in de tweede selectie is alleen de eigen naam bekend en de naam en
geboortedatum van het kind dat geboren werd en daarom in de Burgerlijke Stand werd
ingeschreven. Ze zijn noch in ’s-Hertogenbosch gehuwd, noch daar overleden.196 Dit alles betekent
niet alleen dat in deze selectie de moeders met een klein kindertal oververtegenwoordigd zijn omdat
maar een deel van hun kinderen binnen het bouwblok geboren werd, maar ook dat van veel van
deze moeders essentiële persoonsinformatie ontbreekt.
Opnieuw wordt hier duidelijk hoezeer verhuisregistraties gemist worden. Van huishoudens
die niet tijdens de volkstellingen maar alleen tussentijds in de deelbuurten verbleven, zijn meestal
alleen de namen van vader, moeder en dat ene kind bekend. Aangezien daardoor van 1.573 (57%)
van de 2.743 geborenen de gegevens over hun ouders en andere gezinsleden ten tijde van de
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geboorte niet volledig zijn, is een vierde selectie gemaakt, gebaseerd op gezinsreconstructies waarin
per moeder alle geborenen zijn verzameld.
In hoofdstuk 7 wordt beschreven hoe van de jongens uit de tweede selectie die niet voor hun
19e levensjaar overleden waren gegevens verzameld werden uit de militieregisters. De uitslagen van
de medische keuring van de lotelingen geven per deelbuurt aanvullende informatie over de
biologische levensstandaard.
De derde selectie: alle kinderen jonger dan 10 jaar overleden binnen bouwblok 5.3 en hun ouders
De derde selectie is volledig gebaseerd op de overlijdensregisters en betreft alle 2.289 overledenen,
in het bijzonder de 1.299 kinderen die tussen 1814 en 31 december 1903 (1898) binnen bouwblok
5.3 zijn overleden op een leeftijd onder de 10 jaar (Tabel 2). Bij deze selectie horen ook de 800
moeders en hun partners. Omdat de dood van deze kinderen soms in relatie staat tot de dood van
anderen zijn ook de 990 overledenen die ouder waren dan 10 jaar in de totale dataset opgenomen.
Dit deel van de selectie wordt gebruikt om na te gaan of er bij het overlijden van personen
omstandigheden speelden die aanwijsbaar risico verhogend waren. Vanwege de aanpassing in de
overlijdensakten vanaf 1903, waardoor het adres van overlijden niet meer consequent genoteerd
werd, wordt vanaf die datum gerekend met de overlevingsduur per geborene.
Registraties van individuele doodsoorzaken zijn alleen bewaard gebleven voor een deel van
de personen die in het gasthuis overleden zijn. Van de 2.289 overledenen stierven 539 personen in
het gasthuis (23,5%) en van 252 van hen, 11% van alle overledenen, werd een doodsoorzaak
genoteerd. Aangezien kinderen in een leeftijd jonger dan zeven jaar alleen bij heersende epidemieën
in het gasthuis toegelaten werden mits de wijkdoktoren geen andere opvang mogelijk achtten, zijn
de doodsoorzaken van niet meer dan een klein deel van de overleden kinderen bekend.197 Van de
1.299 overleden kinderen waren er 71 (5,5%) in het gasthuis opgenomen en van niet meer dan 54
van alle kinderen (4,2%) werd de doodsoorzaak geregistreerd.
De vierde selectie: de levenslopen van de 227 gehuwde vrouwen die bijna hun hele vruchtbare
levensfase binnen bouwblok 5.3 leefden, hun partners en alle kinderen die zij kregen
De 2.743 geborenen binnen bouwblok 5.3 hadden zoals gezegd in totaal 1.139 verschillende
moeders, zodat de indruk gewekt wordt dat deze moeders gemiddeld 2,4 kinderen kregen. Ook
hierin vertekent het tijdelijk verblijf van een deel van de ouders het beeld aanzienlijk. In de vierde
selectie zijn alle 108 moeders betrokken die tot hun 49ste levensjaar en dus hun hele, en 119 die bijna
hun hele vruchtbare levensfase binnen het bouwblok woonden omdat niet meer dan twee van hun
kinderen op een adres buiten het bouwblok geboren werden of overleden zijn. Zij vormden volledige
huwelijken, identiek aan de gezinsreconstructies zoals deze voor het eerst beschreven werden door
de Franse demograaf Louis Henry en in Nederland onder andere toegepast werden door Otto
Hoogerhuis.198
De zoektocht naar de moeders in de vierde selectie vraagt om toelichting. Deze selectie bestaat uit
gezinsreconstructies en moet gedragsverschillen verduidelijken tussen de moeders in de
verschillende deelbuurten. Daarvoor moest hun gehele persoonlijke levensloop bekend zijn. Als
eerste zijn gehuwde vrouwen geselecteerd op grond van een minimale duur van bewoning binnen
het bouwblok van 10 jaren en de vermelding in twee opeenvolgende volkstellingen, waarin zij tussen
de 25 en 40 jaar oud waren. Daarnaast moest de eerste bevalling bij voorkeur kort voor of na de
huwelijksdatum binnen het bouwblok plaatsgevonden hebben en een laatste bevalling minstens na
hun veertigste levensjaar of kort voor hun overlijden. Al deze moeders maken dus ook deel uit van de
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eerste selectie, samen met 13 gehuwde vrouwen die hun vruchtbare levensfase binnen de deelbuurt
doorbrachten maar kinderloos bleven. Zij maken 5,7% uit van de totale groep van 227 vrouwen.
Daarna zijn alle gevonden ouders en kinderen als gezinsreconstructies gecontroleerd op
opmerkelijk korte of juist lange intervallen tussen geboorten onderling, lange intervallen tussen
huwelijksdatum en eerste geboorte, of duidelijke fouten zoals een biologisch ongeloofwaardige
leeftijd van de moeder bij haar eerste of laatste bevalling.199 Bij verschillen tussen bevolkingsregisters
en burgerlijke stand was, zoals eerder aangegeven, de laatste leidend. Aansluitend is ter controle de
gehele levensloop van alle moeders nagegaan om te kunnen vaststellen of zij buiten de deelbuurt
een “voorkind” of “tussenkind” kregen. De moeders in deze groep waren vanwege de registratie van
hun persoonlijke gegevens bij voorkeur gehuwd na de invoering van de burgerlijke stand in 1811 en
kregen hun laatste kind voor 1 januari 1911. Om tussenkinderen te vinden is per moeder eerst in de
geboorteregisters uitgezocht of er gedurende haar vruchtbare levensjaren binnen de stad kinderen
geboren werden met dezelfde familienaam als haar eigen kinderen en op een datum die biologisch
gezien tussen de reeds bekende geboortedata van haar kinderen zou passen. Uit deze controle bleek
dat veel huishoudens een of meer keren tijdelijk in andere buurten woonden, waar de moeder een
kind kreeg dat stierf zonder ooit in een bevolkingsregisterdeel van bouwblok 5.3 genoteerd te
worden. Ten slotte werd voor alle moeders op eenzelfde manier in het overlijdensregister nagegaan
of er kinderen levenloos aangegeven waren. Van niet meer dan 49% van deze moeders kan
vastgesteld worden dat ze nooit buiten het bouwblok woonden, maar daar staat tegenover dat de
andere 51%, die dat wel deden, bijdragen aan de representativiteit van deze selectie, zelfs in
verhuisgedrag. Vanwege het aanzienlijk deel van de kinderen dat buiten het bouwblok geboren
werd, 29,5%, zal ik in hoofdstuk 6 onderzoeken in hoeverre dit aandeel per periode fluctueerde.
Omdat er in de tweede selectie duidelijk perioden zijn waarin er in bepaalde deelbuurten
maandenlang geen kinderen geboren werden, zou het denkbaar kunnen zijn dat dit een gevolg was
van bijvoorbeeld tijdelijke evacuatie bij overstroming naar een hoger gelegen deelbuurt.
Het totaal aantal geboren kinderen in deze groep van 214 moeders bleek uiteindelijk per moeder
gemiddeld meer dan twee kinderen méér te tellen dan aanvankelijk uit de combinatie van
volkstellingsgegevens en Burgerlijke Stand voor de adressen binnen bouwblok 5.3 bekend was.
Ofwel: de moeders in de vierde selectie kregen gemiddeld 2 kinderen buiten bouwblok 5.3.

Figuur 20 Formulier met de gezinsreconstructie van Helena Kroes in Figuur 18. Zij was moeder van 11 kinderen, van wie 7
kinderen voor hun 5e verjaardag stierven. Helena stierf binnen 9 maanden na de geboorte van haar elfde kind.
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Om de representativiteit van de vierde selectie te kunnen optimaliseren werden onder meer de
gemiddelde leeftijden van de moeders bij huwelijk, bij eerste kind en bij overlijden en de gemiddelde
overlevingsduur van de kinderen per leeftijdsfase en per deelbuurt vergeleken. Dit betekent dat de
sterfte onder de kinderen van de moeders in de vierde selectie vergelijkbaar zou moeten zijn met het
aandeel gestorven kinderen bij de moeders in de tweede of derde. Om te voorkomen dat de groep
moeders met een kleiner kindertal, bij voorbeeld jonggestorven moeders en jonge weduwen,
ondervertegenwoordigd zou zijn, is van alle moeders in alle selecties nagegaan of hun overlijden
binnen de stad geregistreerd werd en zo ja wanneer.200 Er werden daardoor enkele moeders
toegevoegd die zo jong stierven dat ze maar één keer in het bevolkingsregister voorkwamen.
De dertien vrouwen die hun gehele vruchtbare levensfase binnen het bouwblok woonden maar
binnen hun huwelijk geen kinderen kregen, zijn als aparte groep aan de selectie toegevoegd
(5,7%).201 Ter controle is ook van deze groep vrouwen nagegaan of zij voorafgaand aan hun huwelijk
onder hun eigen naam, of later onder de naam van hun huwelijkspartner, buiten deelbuurt 5.3 een
kind gekregen hadden. Uit onderzoek in Groot-Brittannië blijkt dat daar ongeveer 4% van de
gehuwde vrouwen nooit kinderen kreeg.202
De vergelijkingen tussen de data in de vierde en de tweede en derde selecties bevestigen de
eerder gemaakte opmerking over de vergelijking met het onderzoek van Sören Edvinsson. De voor de
Noord-Zweedse regio’s Skellefteå en Sundsvall vaststelde sterfteclustering blijkt zich binnen
bouwblok 5.3 niet voorgedaan te hebben. De spreiding van geborenen per moeder volgde een
patroon dat door statistici als een normale verdeling geduid zou worden.203 Dat er in ’sHertogenbosch amper ouders waren die al hun kinderen in leven wisten te houden, betekent dat ook
het complex van mogelijke oorzaken wezenlijk anders lag dan in Zweden en, eerder dan op
genetische problemen of verwaarlozing, voor de zwakkere deelbuurten vooral wijst naar fysieke en
sociale risicofactoren, gedeelde armoede en organische vervuiling.
Voordat de deelbuurten in hoofdstuk 4 nader in beeld gebracht worden, kijken we in hoofdstuk 3
eerst naar de stedelijke context, de voorgeschiedenis en stedelijke kenmerken van de stad ’sHertogenbosch.
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Hoofdstuk 3 Decor op macroniveau: de demografische ontwikkeling van ’s-Hertogenbosch
in regionaal en interregionaal perspectief, tot 1910
In dit hoofdstuk wordt de demografische ontwikkeling van ‘s-Hertogenbosch geschetst in geografisch
en historisch perspectief. Hierbij gaat het om de positie van de stad, die zoals elke stad een
verbindingsschakel was tussen de directe omgeving, hier het regionale achterland genoemd, en een
context die veel wijder was, het interregionale, West-Europese stedennetwerk. Daar zijn twee
belangrijke redenen voor. Op de eerste plaats zijn er, ondanks talrijke stadsgeschiedenissen en naast
vele studies naar steden en stedennetwerken als sociaaleconomisch systeem, tot op dit moment
binnen ons land en zelfs in West-Europa maar weinig voorbeelden waarin het demografisch kader
van de stad als leefgemeenschap, haar demografische structuur en ontwikkeling in samenhang met
de ontwikkeling van deze twee typen netwerken wordt uitgewerkt.204 Door gebrek aan data, zo gaf
Ad van der Woude aan, roept de reconstructie van de demografische ontwikkeling en samenhang
tussen de Nederlandse stedelijke en plattelandsbevolking nog vele vragen op.205 Harry Jansen geeft
in zijn proefschrift een overzicht van de verschillende theoretische kaders die historici bij
stadhistorisch onderzoek ten dienste staan. Aan de hand van het voorbeeld van de terugloop van het
aantal inwoners in Leiden tussen 1580 en 1850 wijst hij erop dat de verklaring van demografische
ontwikkelingen zoals urbanisatie en de-urbanisatie door het ontbreken van een theoretisch concept
nog onvoldoende helder zijn.206 Daar komt op de tweede plaats bij dat de meeste historischdemografische overzichten van de stedelijke ontwikkeling in Nederland in de negentiende eeuw, wat
de voorgeschiedenis betreft, beperkt blijven tot de periode vanaf 1795 en niet verbonden worden
met bevolkingsontwikkelingen op de langere termijn en binnen een ruimere omgeving.207
Opmerkelijk is daarom dat het pionierswerk van Leonie van Nierop, waarin zij de
bevolkingsontwikkeling van de Nederlandse steden vanaf de Middeleeuwen analyseerde en waarop
zij nota bene als eerste vrouw in Nederland op een historisch onderwerp promoveerde, nog geen
navolging kreeg.208
Toch verschillen ontstaan en ontwikkeling van stedelijke leefgemeenschappen totaal van de
verspreide bewoning in organisch gegroeide plattelandsgemeenschappen in agrarische
samenlevingen. Grotere centra zoals steden vormen heterogene leefgemeenschappen op
macroniveau en bieden voor historisch-demografen een heel ander, fascinerend decor waartegen
het leven van mensen zich afspeelde. Zij waren vanaf het begin de kruispunten en verzamelplaatsen
waar migranten vanuit diverse richtingen een toekomst zochten.209 De grote vragen waarmee het
onderzoek naar de demografische structuur en ontwikkeling van de bewoners van elke stad van start
zou moeten gaan, zijn: hoe kon deze stedelijke gemeenschap van mensen ontstaan? Waar kwamen
de inwoners vandaan? Hoe verhield hun natuurlijke aanwas zich tot migratie en wat waren naast de
politieke, sociale en economische structuren de demografische processen achter de perioden van
bevolkingsgroei, stabilisatie of zelfs terugloop? Aan het einde van dit hoofdstuk zien we hoe het
decor van de stedelijke leefomgeving tot op het mesoniveau van de deelbuurten de context vormde
voor de dagelijkse levensomstandigheden van haar bewoners.
Het uitgangspunt is hierbij dat, willen we de context van het dagelijks leven van de
stadsbewoners kunnen bestuderen, we in dit hoofdstuk eerst de context van de stedelijke
bevolkingsontwikkeling onderzoeken. De effecten van de West-Europese economische en politieke
ontwikkelingen leverden voor ‘s-Hertogenbosch verschillende perioden op van bloei, afgewisseld
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met stagnatie, maar ook enkele momenten voor heroriëntatie op nieuwe handelscentra en -routes.
De migratiestromen die hiervan het gevolg waren, laten ook op het mesoniveau van de deelbuurten
voortdurende verhuisbewegingen zien, die voor historici graadmeter zijn voor de arbeidsmobiliteit.
Deze vond haar oorzaak in de economische ontwikkelingen in het interregionale stedensysteem én in
het stedelijk achterland.
Uit Figuur 5 konden we opmaken dat steden in de negentiende eeuw een geheel eigen
sterftekarakteristiek kenden waarin niet alleen het sterfteniveau maar ook het aantal en de
heftigheid van sterftepieken verschilden. Daardoor bood elk van de steden voor hun bewoners een
bijzondere demografische context. De centrale vraag in dit hoofdstuk is, welke omstandigheden de
ontwikkeling van de Bossche bevolking beïnvloed hebben: economische en sociale ontwikkelingen in
het regionale achterland tegenover de handelsbetrekkingen op grotere afstand, naast
ontwikkelingen in de stad zelf.
3.1. Demografische ontwikkeling van ’s-Hertogenbosch tot 1814, schakel tussen het WestEuropees stedensysteem en het regionale achterland
Ook al is er over de geschiedenis van ’s-Hertogenbosch veel geschreven, de periode 1750-1850 is
voor de historische demografie van deze stad een relatief onbekend terrein. Pionierswerk werd
vooral verricht door Ton Kappelhof.210 Gebruik makend van zijn onderzoek en aangevuld met het
werk van diverse anderen, onder wie de vrijwilligers die in het Stadsarchief indexen op de historische
bevolkingsadministratie in een database invoerden, schets ik de ontwikkeling van de Bossche
bevolking binnen de regionale en de West-Europese context.
Vaak groeiden steden sneller dan de bewoners zich konden reproduceren. Toch laten, vanaf
het begin van de periode waarover betrouwbare bevolkingscijfers over de inwoners van de steden
beschikbaar zijn, de inschrijvingen in de doop- en begraafregisters oversterfte zien. Er werden vrijwel
elk jaar meer mensen begraven dan er geboren, of nauwkeuriger gezegd, gedoopt waren. Dit
verschijnsel werd in 1662 voor het eerst beschreven door John Graunt in Natural and political
observations made upon the bills of mortality, waarin hij vaststelde dat in Londen, ondanks een
sterftecijfer dat hoger was dan het aantal dopelingen, de groei van de stad onverminderd en in hoog
tempo doorzette. In de door hem geformuleerde theorie van de urban graveyard stelde hij dat groei
of zelfs handhaving van het stedelijk inwonertal alleen mogelijk was door de voortdurende
toestroom van nieuwe inwoners. Zo kenden ook de Hollandse steden in de periode 1580-1800 een
gemiddelde oversterfte van 5‰ per jaar.211 Dit betekent dat deze steden, indien er geen migratie zou
zijn, aan het einde van de periode tweederde van het inwonertal verloren zouden hebben. Dankzij
migratie, zo stelden historisch-demografen vast, konden de inwonertallen in de steden van de
zeventiende, achttiende en negentiende eeuw stabiel blijven en in veel gevallen zelfs groeien. Nader
beschouwd moeten we echter vaststellen dat de in de stedelijke verslagen geregistreerde oversterfte
voor een belangrijk deel juist veroorzaakt werd door migratie, omdat daardoor voortdurend
inwoners in de stad overleden die er niet geboren waren. Daarom is oversterfte niet alleen een
belangrijke indicator voor grote tegenslagen zoals oorlogen of epidemieën, maar ook voor
immigratie. In paragraaf 5.1 kom ik op dit verschijnsel terug.
Zoals in veel andere steden in Noordwest-Europa was er, vanwege de dodelijke combinatie
van slechte hygiëne en gebrekkige voeding, ook in ’s-Hertogenbosch tot ver in de negentiende eeuw
geregeld sprake van perioden van oversterfte. Deze werden overigens mettertijd minder heftig en ze
duurden korter. Soms was het de stedelijke bevolking, die door natuurlijke aanwas het
inwoneraantal stabiel hield of licht deed groeien, maar meestal was het de migrantenstroom van
buiten. Structureel was er in elk geval een licht geboorteoverschot op het omliggende platteland, dat
meestal in de stad emplooi wist te vinden. In het algemeen geldt dat de bewoners van de steden aan
het einde van de achttiende en in de eerste decennia van de negentiende eeuw in precaire
210
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omstandigheden leefden.212 Oorzaken waren ongeregeld en te weinig werk en inkomen, voedsel dat
zowel in kwantiteit als kwaliteit tekortschoot, hoge bevolkingsdichtheid zonder goede sanitaire
voorzieningen, de winterse roetuitstoot van talloze haardvuren en daardoor oplopende organische
en chemische vervuiling, de gevolgen van oorlogshandelingen en steeds terugkerende
levensbedreigende epidemieën.
Ook voor ’s-Hertogenbosch is het een belangrijke vraag waar, buiten de aanwas door eigen
reproductie, de inwoners vandaan kwamen. In dit onderzoek wordt onder andere nagegaan of, en zo
ja wanneer, er sprake was van correlatie tussen de ontwikkelingen van migratie en van kindersterfte
op lokaal niveau. Typerend voor een stad als ’s-Hertogenbosch, een bestuurlijk centrum en een
handelsstad met garnizoen, is dat er vier hoofdstromen van migranten te verwachten zijn: uit het
regionale achterland, uit het interregionale stedennetwerk, het garnizoen en, klein in aantal maar
nadrukkelijk aanwezig, de academisch geschoolde elite. Het is aannemelijk dat elk van de vier
hoofdstromen een eigen risicoprofiel had en eigen kansen op inclusie, ofwel kansen om binnen de
nieuwe woonomgeving te integreren en deel te nemen aan de arbeids- en huwelijksmarkt.
Op de vraag waarom de nieuwe inwoners voor de stad kozen, kan voor alle vier de
hoofdstromen hetzelfde antwoord gegeven worden: migranten waren ook in de achttiende en
negentiende eeuw op zoek naar een betere toekomst voor henzelf en hun kinderen.
Schakel tussen het regionale achterland en de doorgaande handelsroutes naar het interregionale
stedennetwerk
Op de hoogste zandrug bij de samenvloeiing van de riviertjes Dommel en Aa ontstond een
handelsnederzetting die aan het einde van de twaalfde eeuw als een van de eerste plaatsen in de
Nederlanden van de landsheer, de hertog van Brabant, toestemming kreeg een verdedigingsmuur te
bouwen. Met de bouw van de muur en de toekenning van diverse andere privileges was de stichting
van de stad omstreeks 1196 een feit.213 Op deze beschermde markt op de kruising van water- en
landwegen werd een snel toenemende stroom van goederen per schip of kar aangevoerd, gestapeld,
verkocht en doorgevoerd.
Door bij de toekenning van privileges aan kansrijke nederzettingen een gerichte strategie te
volgen hadden de hertogen de basis gelegd voor een regionale structuur waarin rondom een
centrale marktplaats een netwerk ontstond van kleinere marktstadjes, die op hun beurt een
handelscentrum vormden op lokaal niveau. Archeologisch onderzoek bevestigt dat hierdoor in de
dertiende en veertiende eeuw op het Brabantse platteland een totaal ander bewoningspatroon
ontstaan is, van verspreide boerderijen naar geconcentreerde bewoning in dorpskommen en
gehuchten, de laatmiddeleeuwse transitie.214 De strategie van verlening van privileges werd door
talrijke plaatselijke machthebbers gedeeld en leidde in de loop van de dertiende eeuw tot de
ongekende ontwikkeling van een netwerk van wel 250 steden dat zich uitstrekte over vrijwel geheel
Europa, voorlopig alleen nog met uitzondering van de Scandinavische landen en Rusland.215
‘s-Hertogenbosch, gelegen in het dunbevolkte noorden van het hertogdom aan de grens met
Holland, Utrecht en Gelre, maakte als meest bevoorrechte Brabantse nederzetting een snelle groei
door en werd vanaf het midden van de veertiende eeuw, naast Brussel, Antwerpen en Leuven, één
van de vier hoofdsteden van het hertogdom.216 Zelfs tegenacties vanuit het graafschap Holland, dat
vanwege de begeerde heerschappij binnen het gebied van de grote rivieren in 1202 de stad
verwoestte en kort daarna Geertruidenberg stichtte als lokale concurrent, mochten niet baten.217
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De regionale economie en samenleving die zich rondom de steden ontwikkelde, noemen we
het ‘regionale achterland’. Hierin was de stad als dichtbevolkte centrale plaats in een agrarische regio
de markt waar uitwisseling van goederen, diensten en personeel plaatsvond. Handelaren konden hun
koopwaar vooral in de steden vinden of verkopen, ondernemers vonden er personeel, velen zochten
er werk, scholing en een kans om vooruit te komen. Hooggeschoolde ambtenaren kwamen vanaf de
achttiende eeuw op vacatures af die zij vooraf gevonden hadden, maar de meeste rondtrekkende
werkzoekenden kwamen nog steeds op geruchten af of gewoon op goed geluk. De steden trokken
altijd mensen aan die op zoek waren naar werk, een opleiding of sociale zorg.218 Elke stad maakte op
haar beurt deel uit van hetzelfde interregionale netwerk van steden waarvan uiteindelijk metropolen
het centrum vormden.219 Ook ’s-Hertogenbosch, als centrale markt van de marktstadjes in het
noorden van Brabant, was een etappeplaats in dit interregionale netwerk naar andere grote of nog
grotere centra van economische activiteit, die zowel binnen als zelfs ver buiten het hertogdom lagen.
Geleidelijk aan ontwikkelde zich hierin een netwerk van geregelde contacten over langere afstanden,
via landwegen richting Antwerpen en Luik en, over de Dieze en de Maas, naar het
waterwegennetwerk van Maas, Waal en Rijn en zo naar Maastricht, Antwerpen, Nijmegen, steden in
het Duitse Rijk, Utrecht en vooral de Hollandse steden en van daaruit naar steeds weer nieuwe
markten aan de kusten van Europa en alle andere werelddelen.220 Met de toename van de
goederenstroom groeiden ook de ambachtelijke activiteiten en dat betekende vervolgens dat een
stroom van handelaren, vaklieden, sjouwers en anderen rond de markt een tijdelijke of vaste
woonplaats vond. Met ruim 14.000 inwoners behoorde ’s-Hertogenbosch omstreeks 1400 niet alleen
tot de belangrijkste steden van Brabant, maar was zij ook een van de grotere steden in de
Nederlanden.221 Daarmee waren, met uitzondering van de bijzondere bloeiperiode tussen 1496 en
1600, de grenzen van de groei voor de vier daaropvolgende eeuwen bereikt.
Dankzij de ligging op het kruispunt van doorgaande handelsroutes konden de Bossche ondernemers
zich na de terugval van Antwerpen na 1585 gaan oriënteren op de Hollandse havensteden en wisten
zij, toen deze in de tweede helft van de achttiende eeuw in problemen raakten, de stedelijke
economie draaiend te houden door juist de handel over de landwegen naar de Oostenrijkse
Nederlanden en vooral Luik te intensiveren.222 Zo deelde ’s-Hertogenbosch het lot van de steden die,
in de periferie van de economische centra, een etappeplaats waren langs de route naar economische
centra.223 Bij de verschuiving van de economische centra, zoals van Vlaanderen naar Holland, maar
ook na de inname van 1629, bleven de effecten voor hen niet uit. In 1795, na de inname van de stad
door de Fransen, werden de handelscontacten met het zuiden hersteld, om na de Belgische
afscheiding weer belemmerd te worden. Ook de aansluiting van de stad op het kanalennet in 1826
en het spoorwegnet in 1869 hadden door de verbinding met nieuwe markten hun effect op de
plaatselijke economie224 Minder sterke kanten van het Bossche succes bleven tot ver in de
negentiende eeuw de relatief zwakke agrarische productie van de zandgronden in de Meierij, het
relatief trage groeitempo van de bevolking aldaar en binnen de stad zelf een nijverheid van niet
overtuigend internationale allure, die zich vooral toelegde op textiel en fijn metaal.225
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Figuur 21 De geboortegemeenten van de inwoners van ’s-Hertogenbosch, in het huidige Nederland. Bron: NL-HtSA,
volkstelling 1822.

De herkomst van de Bosschenaren in de volkstelling van 1822 in Figuur 21 geeft inzicht in de
verhouding tussen de handelscontacten met zowel het regionale achterland als het interregionale
stedennetwerk. Van de 15.849 inwoners was 60% in de stad geboren, 16% elders in Noord-Brabant
en voornamelijk binnen het regionale achterland, 19% in noordelijk Nederland en 5% in het
buitenland. Van de buitenlanders was 45% afkomstig uit het zuidelijk deel van het nieuwe Koninkrijk,
het huidige België.226
Migratie en het regionale achterland in de Meierij en de Bommelerwaard
Hoe belangrijk waren de ontwikkeling van bevolking en economie in het achterland voor de bloei van
’s-Hertogenbosch als regionaal centrum? Voor de voedselvoorziening waren de steden, zolang
vrachtvervoer verricht werd door trekpaarden of zeilschepen, afhankelijk van land- en tuinbouwers
in de stad en vooral in de directe omgeving, in dit geval het noordelijk deel van de Meierij en, ten
noorden van de stad, de Bommelerwaard. Uit de stadsrekeningen en de kronieken van Sint-Geertrui
blijkt dat er bovendien regelmatig zeevis werd aangevoerd, zoals haring en bot, maar deze vormde
niet meer dan een aanvulling op de basis van het voedselpakket.227 Omgekeerd was het stedelijk
centrum voor het achterland onmisbaar als centrale markt maar ook als religieus, juridisch,
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geneeskundig en educatief centrum.228 De samenhang tussen de demografische ontwikkeling van
steden en het achterland wordt bijvoorbeeld ook in Groot-Brittannië vastgesteld, maar het
onderzoek hiernaar is tijdrovend vanwege de grote tijdsinvestering die nodig is om de gegevens uit
kerkelijke registers om te zetten naar grootschalige demografische databestanden.229 Uiteindelijk
slaagden Tony Wrigley en Roger Schofield erin om op basis van 400 parochieregisters, verzameld
door lokale vrijwilligers, een bevolkingsgeschiedenis van Engeland te reconstrueren voor de totale
periode waarover deze registers bewaard gebleven zijn, van 1541 tot 1871.230 Daardoor is Engeland
voorlopig het enige land in de wereld waar langdurige bevolkingstrends vóór de negentiende en zelfs
achttiende eeuw bestudeerd kunnen worden.231 Mede op basis van deze gegevens wees een groot
aantal regionale studies uit dat migratie naar de stad in de periode 1750-1839 frequent voorkwam, in
een kwart van de gevallen binnen de eigen nederzetting, voor de helft over een korte afstand en
tussen vergelijkbare nederzettingen en in 14% van de gevallen naar een groter type nederzetting.232
Voor Nederland stelde Jelle Noordam dergelijke migratiebewegingen vast voor Leiden en Jan Kok
voor Utrecht vanaf 1812.233 Staats-Brabant moet aan het einde van de achttiende eeuw een
vergelijkbaar patroon gekend hebben, waardoor, zoals Figuur 21 bevestigt, structureel een deel van
de toenmalige Bosschenaren uit het regionale achterland afkomstig was.
Helaas kon binnen het Meierijproject, waarin de demografische ontwikkeling van oostelijk
Noord-Brabant tussen 1700 en 1920 onderzocht werd, het onderzoek naar de samenstelling van
huishoudens in de hoofdgeldkohieren vanaf de achttiende eeuw niet uitgebreid worden naar
gezinsreconstructies op basis van de plaatselijke doop-, huwelijks- en begraafregisters.234 Daardoor
kan de demografische samenhang tussen het Meierijse platteland en de stedelijke centra, en vooral
de verhuisbewegingen over en weer, nog niet geduid worden. Wel blijkt uit deze kohieren dat de
boeren en ambachtslieden strikt vasthielden aan het West-Europees huwelijkspatroon, waarin
geboortebeperking werd toegepast door huwelijken uit te stellen tot het moment waarop er
zekerheid was dat een huishouden gesticht kon worden.235 Voor de vijf buurtschappen die later de
gemeente Alphen zouden vormen, stelde Anton Lindner vast dat, geheel passend binnen dit systeem,
zowel het aantal huishoudens als het aantal inwoners in de periode 1753-1803 nagenoeg constant
bleef. Hij plaatst daarbij wel de kanttekening dat een deel van de jongvolwassenen de gemeenschap
met onbekende bestemming moet hebben verlaten.236 Deze jongeren, die in het dorp gedoopt waren
en buiten het gezichtsveld van historici het dorp verlieten en daardoor uiteindelijk niet op het
dorpskerkhof begraven werden, zullen als ‘statistisch onsterfelijken’ ertoe bijgedragen hebben dat de
ruwe sterftecijfers van de dorpen lager lijken dan ze werkelijk waren.237 Daar staat tegenover dat zij,
samen met alle andere migranten in de steden waar zij zich vestigden, op den duur in de stedelijke
begraafboeken terecht zouden komen, zonder er gedoopt te zijn. Dit bevestigt dat een positief
immigratiesaldo uiteindelijk de sterftecijfers omhoog duwt.238
Bood de Meierij wel voldoende voedingsbodem voor economische en demografische groei?
Een vergelijking tussen de uitkomsten van de tellingen van huishoudens in 1665 en de Bataafse
volkstelling van 1795 laat zien dat de bevolkingsontwikkeling in stad en Meierij in de achttiende
eeuw duidelijk achterbleef ten opzichte van de Baronie van Breda en andere vergelijkbare agrarische
regio’s in de Nederlanden. Volgens Ton Kappelhof wijst dit, evenals de teruggang in de opbrengsten
van belastingen, op economische stagnatie in zowel landbouw als nijverheid tot na de eerste helft
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van de achttiende eeuw.239 Vanaf 1750 namen de opbrengsten van de stedelijke accijns op het
gemaal weer toe, wat een aanwijzing is voor economisch herstel.240 Omdat het inwoneraantal
nauwelijks toenam, lijkt immigratie in deze periode beperkt te zijn gebleven tot de regionale
arbeidsmarkt. Binnen het door Jan Lucassen onderzochte Noordzeesysteem blijkt de wijde omtrek
van steden niet tot de expliciete afstotingsgebieden te behoren van waaruit grotere groepen
trekarbeiders jaarlijks tot ver buiten de eigen grenzen naar seizoenswerk zochten.241 Dit betekent dat
het ook binnen het Bossche regionale achterland voor de plattelandsjongeren voor de hand moet
hebben gelegen om te kiezen voor de centrale marktstad, waar zij een vrij zekere kans hadden op
tijdelijk werk als dienstpersoneel of seizoenarbeider en vaak op basis van jaarcontracten tussen stad
en platteland van woonplaats wisselden.242 Daarnaast vulden veel huishoudens hun inkomen aan uit
thuisweverij of waren actief in de teutenhandel.243 Dit maakt aannemelijk dat de Meierijse
arbeidsmarkt aan het begin van de negentiende eeuw vooral intraregionaal georiënteerd was. Voor
de steden betekenden de arbeidsmigranten uit de eigen regio een kortstondige fluctuatie in het
inwoneraantal. Bij economische groei waren zij een welkome en flexibele aanvulling van de
arbeidsreserve, bij economische teruggang werd verwacht dat zij konden terugvallen op familieleden
in hun geboortedorp. Vanuit het Meierijse achterland stroomden goederen en mensen naar de stad:
naast primaire levensbehoeften als voedsel en brandstoffen was er een wisselende behoefte aan
goedkope, veelal laaggeschoolde arbeidskrachten die op de stedelijke sociale ladder onderaan
aansloten. Daarom is de functie van het achterland vooral een ondersteunende. In de periode voor
de industrialisatie op het platteland, dus voordat rond 1860 in de Meierij en de Kempen sigaren- en
andere industrieën ontstonden, kon een aanzienlijke bevolkingsgroei of economische bloei in de stad
niet vanuit dit achterland geïnitieerd worden.
Uit het onderzoek in de deelbuurten kan blijken of regionale migranten elkaars omgeving
opzochten. Ook kunnen de overlevingskansen van kinderen van lokale migranten vergeleken worden
met die van anderen. In theorie kunnen hun ouders namelijk gemakkelijker toegang hebben gehad
tot voedsel dat door de in het dorp achtergebleven familieleden geteeld werd.
Migratie en de academisch geschoolde elite
Buiten de stroom van migranten die, vaak laaggeschoold, op zoek zijn naar werk in loondienst en
daardoor aansluiten in de onderste lagen van de stedelijke samenleving, vestigden zich ook
zelfstandige ondernemers voor wie de stad reële kansen bood op opwaartse sociale mobiliteit. Een
andere groep migranten met gunstige vooruitzichten waren de hogere ambtenaren, zoals de
provinciale bestuurders en de leden van de rechterlijke macht. Zij vormen samen met artsen en
notarissen een kleine groep universitair geschoolden die niet op goed geluk migreerden, maar vanuit
een eigen, landelijk netwerk hun betrekking vonden.244 Deze groep is klein in aantal, maar vormt een
noodzakelijke aanvulling op de plaatselijke bestuurlijke elite, waarin zij invloedrijke posities innamen.
Tot ver in de negentiende eeuw waren deze nieuwkomers aanhangers van de bevoorrechte
religie, die in de stad vaak een carrièrestap maakten en na enkele jaren verder trokken. Een bijzonder
maar ook typerend voorbeeld is de bewoner van Hinthamereinde D46, het huis De Drije witte
Mollen, binnen de deelbuurt Hinthamerstraat. Jonkheer mr. Alexander Frederik De Savornin Lohman,
in 1866 afkomstig uit Groningen, was rechter bij de arrondissementsrechtbank en later raadsheer bij
het gerechtshof, lid van de Waalse Kerk en juridisch adviseur van Abraham Kuijper. In 1890 vervolgde
hij in Den Haag zijn carrière als minister van Binnenlandse Zaken.
De bovenregionale instellingen in de stad bieden niet alleen werkgelegenheid voor de elite,
maar ook voor een aanzienlijk aantal arbeidsplaatsen in ondersteunende beroepen. Bij de inrichting
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van het staatsbestuur voor het nieuwe Koninkrijk Nederland in 1815 werd deze positie zelfs
versterkt, zoals we verderop zullen zien.
Migratie en het interregionale stedennetwerk
Voor een verdere groei en bloei van de Bossche economie waren de bovenregionale stedelijke
netwerken belangrijker dan de regionale economische structuur. Hoe ontwikkelde dit netwerk zich in
deze periode? In het noordwesten van de Nederlanden hadden ontwikkelingen in de commerciële
landbouw en visserij een handelssysteem helpen ontwikkelen dat vanaf de vijftiende eeuw tot een
ongekende economische bloei geleid had en een hoge urbanisatiegraad opleverde, uniek in de
westerse wereld. Zelfs na de economische terugval van de achttiende eeuw woonde binnen de
Republiek meer dan 40% van de totale bevolking in steden.245 Het interregionale stedennetwerk gaf
een voortdurende en wisselende impuls van vraag en aanbod waarvan de Bossche economie de
lusten en de lasten deelde.
Na de economische teruggang als gevolg van voortdurend oorlogsgeweld en verbreking van
handelscontacten tijdens de Tachtigjarige Oorlog was het inwonertal van ‘s-Hertogenbosch in de
zestiende en zeventiende eeuw structureel teruggelopen. In de achttiende eeuw raakten ook de
Hollandse handelssteden steeds verder in verval. Daardoor kwam omstreeks 1750 in de Nederlanden
een de-urbanisatieproces op gang dat tot 1850 zou voortduren. In Staats-Brabant groeide in die
periode het inwoneraantal op het platteland wat sterker dan de stedelijke bevolking en daardoor
daalde de urbanisatiegraad van 21% in 1750 naar 19% in 1800, om in 1850 weer op 21% te komen.
Naar verhouding kan daarom in dit gewest nauwelijks van de-urbanisatie gesproken worden.246
Staats-Brabant besloeg als Generaliteitsland ten tijde van De Republiek ongeveer hetzelfde

Tabel 6 De-urbanisatie in de Republiek, Nederland 1750-1850. De Vries & van der Woude, Nederland 1500-1815(2005).

grondgebied als de huidige provincie Noord-Brabant, met uitzondering van enkele enclaves, zoals
Hollands Brabant. Tot het grondgebied van de Republiek hoorde, in vergelijking met het Koninkrijk
der Nederlanden, nog niet de huidige provincie Limburg.247
De plattelandsbevolking in Brabant nam tussen 1750 en 1800 met 39.000 personen toe, een
toename van jaarlijks gemiddeld 4,3 promille en over vijftig jaar een bevolkingstoename van 21%.
Omdat deze mensen op het platteland bleven wonen, versterkt dit het vermoeden dat er sprake was
van grootschalige ontginningen of van een sterke toename van trekarbeid en/of thuiswerk. De
toename van het inwoneraantal van de Brabantse steden was jaarlijks gemiddeld maar 1,7 promille,
waarvan voor ’s-Hertogenbosch zelfs niet meer dan 0,5 promille. Deze cijfers geven, onder
voorbehoud van de betrouwbaarheid van de schattingen, niet de indruk dat zich van elders massaal
paupers in de stad gevestigd hebben, maar dat de toename eerder vanuit het achterland van ‘sHertogenbosch plaats had.
Binnen het interregionale stedennetwerk was werkvolk bij economische voorspoed snel te
vinden en konden steden snel groeien, terwijl bij tegenspoed even snel pijnlijk duidelijk kon worden
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dat deze omvangrijke mobiele arbeidsreserve op zoek bleef naar arbeid of opvang.248 Een deel van
deze werkzoekenden volgde de hoofdroutes naar de buitenposten van het Hollandse stedensysteem
en meldde zich aan de stadspoorten van ’s-Hertogenbosch of een andere stad. Daardoor was er
naast de voortdurende regionale instroom van dienstpersoneel op de arbeidsmarkt ook steeds
sprake van interregionale instroom.249 Bij dat laatste moet gedacht worden aan zowel geschoolde
vaklieden als laaggeschoolden die, alleen of in groepen, met of zonder hun gezin, op werk
uitgingen.250
In de periode na 1750 nam de aantrekkingskracht van de Hollandse steden af, kon de
Bossche nijverheid nog maar net wedijveren met de buitenlandse concurrentie en vertoonde de
regionale Meierijse economie na langdurige stagnatie niet meer dan aarzelende tekenen van herstel.
Als gevolg hiervan werd de stroom van rondtrekkende werkzoekenden, zoals overal in West-Europa,
een groeiend probleem.251 In ieder geval namen de zorgen van het stadsbestuur en de armbesturen
toe.252 Niet zozeer omdat het pauperisme een bedreiging vormde voor de veiligheid binnen de stad,
want daartoe rekenden zij op de steun van het garnizoen, maar wel zagen zij dat de toeloop van
armen de financiële positie van de sociale fondsen structureel zou verzwakken. Ofschoon het
aannemelijk is dat geruchten over rijke bedelingsfondsen bij rondtrekkende paupers een rol van
betekenis gespeeld hebben, wordt het effect daarvan niet zichtbaar in de ontwikkeling van het
inwoneraantal in deze periode. Tussen 1780 en 1814 stabiliseerde het inwonertal van ’sHertogenbosch zich tussen 13.098 en 13.297 inwoners.253 In die periode was, zoals uit Figuur 92 af te
leiden is, sprake van een gemiddelde jaarlijkse oversterfte van 4‰, tegenover de 17.541
geregistreerde begraven personen in deze periode staan 16.583 gedoopte kinderen.254 Om dit
verschil van 958 personen te compenseren en de bevolking met 199 personen te laten toenemen
was over de totale periode van 34 jaren een migratiesaldo nodig van 1.157 personen, gemiddeld 34
per jaar. Bij deze cijfers moeten we bedenken dat niet alleen een deel van de begravenen gedurende
deze periode immigrant was, maar ook een deel van de gedoopte kinderen op latere leeftijd de stad
verlaten heeft. Op elk kruispunt van een regionaal achterland met het interregionale stedennetwerk
waren dergelijke aantallen migranten steeds voorhanden, maar in ’s-Hertogenbosch was in deze
periode slechts ruimte voor vestiging van kleine aantallen.255 Omdat het zowel bij de regionale als bij
de interregionale immigratiestromen om niet meer dan kleine aantallen ging, blijft toch de vraag
welke van de stromen onder welke omstandigheden het belangrijkst was. De migranten uit het
regionale achterland lijken, met uitzondering van perioden van oorlog of hongersnood, in een relatief
constante stroom de stedelijke arbeidsmarkt gezocht te hebben. De migranten uit het interregionale
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stedennetwerk vormden een internationale mobiele arbeidsreserve, die vanuit gebieden met
economische stagnatie onderweg was naar werk. Zij werden bij economische tegenslag gevreesd
door de bestuurders van de bedelingsinstellingen, maar blijken de stad niet in zo’n grotere groepen
opgezocht te hebben dat er werkelijk sprake was van bedreiging. Om het beeld van de invloed van de
beide migrantenstromen te verhelderen, sta ik in 3.2 uitgebreider stil bij de herkomst van de Bossche
bevolking in de volkstelling van 1822.
Voor het deelbuurtonderzoek betekent dit dat er zowel migranten waren uit de regio als van
daarbuiten, die wellicht in veel gevallen weer snel vertrokken. Ook bij deze groep van migranten is
het de vraag of, en zo ja in welke mate, het sterfterisico van hun kinderen overeenkwam of afweek.
Migratie en garnizoen, vestingstad en waterhuishouding
De positie als garnizoensstad was tegelijkertijd een zegen en een uitdaging. Ook in de negentiende
eeuw was het met regelmaat een zware last voor haar bevolking. De vestingmuren omringden een
terrein van 109,5 hectaren, dat omstreeks het jaar 1500 de omvang bereikt had die het tot 1874 zou
behouden.256 De omgeving van de ommuurde stad op de hoge zandrug bestond uit moerassige of
drassige akkergronden en weiden. De riviertjes Dommel en Aa stroomden met gering verval traag
door de stad en voerden hier het water aan dat verderop door de Maas en vervolgens door de
Merwede naar zee werd afgevoerd.257 Binnen de stad splitste de Dommel zich in diverse takken van
de Dieze of Binnendieze, die eeuwenlang benut werd als vaarweg langs de achtererven van de
bedrijfspanden, als drinkwatervoorziening en als open riool.258 Tijdens de Tachtigjarige Oorlog werd
de verdedigbaarheid van de stad verder versterkt door de aanleg van een systeem van waterpoorten
en stadssluizen die binnen de stad gesloten konden worden, waardoor de gronden buiten de
stadsmuren geïnundeerd konden worden.259 Dit systeem maakte de vesting vrijwel onneembaar, wat
haar de bijnaam opleverde van de `Moerasdraak’ en de status van vestingstad.
Het Staatse garnizoen van na 1629 had, naast landsverdediging, ook de opdracht om toezicht
te houden op de stad. Het werd deels gehuisvest in de nieuwe Citadel, die gebouwd werd als
dwangburcht aan de noordwestzijde van de vesting bij de Orthenpoort en de ingang van de
stadshaven. Om bij eventuele opstanden van de overwegend katholieke bevolking een vrij
schootsveld over de stad te hebben en bestormers tijdig te kunnen opmerken, werden de
dichtstbijzijnde woonbuurten afgebroken. De bevolking noemde de citadel “Papenbril”. Daarnaast
werden er verspreid over de binnenstad diverse kazernes gebouwd. De Tolbrugkazerne en de
Jacobskazerne werden gebouwd voor de infanterie, de Mortel voor de vestingartillerie en aan de
Parade de kazerne en stallen voor de cavalerie.260 Deze kazernes bleven tot 1874 volledig bewoond.
De bezetting, die met enige regelmaat gewisseld werd, bestond hoofdzakelijk uit niet-katholieke
huurtroepen van Duitse, Zwitserse, Schotse of Britse afkomst. Na de stichting van het Koninkrijk zou
het merendeel bestaan uit Nederlandse beroeps- en dienstplichtige militairen, tot 1830 aangevuld
met Zwitserse huurlingen.
Van de militairen zijn maar op enkele momenten de aantallen bekend, maar zeker is dat deze
in vredestijd aanmerkelijk lager waren dan bij directe oorlogsdreiging. Het garnizoen bestond uit
verschillende eenheden die, ieder in een eigen verplaatsingsritme, meestal na twee of drie jaar weer
naar een ander garnizoen vertrokken.261 De legertros, bestaande uit gezinnen, vriendinnen, echtelijke
en buitenechtelijke kinderen, wasvrouwen, prostituees, zoetelaars en ambachtslieden, verhuisde
grotendeels mee en vestigde zich in de onmiddellijke omgeving van de kazernes.262 Door de
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strategische ligging en de reputatie vrijwel onneembaar te zijn, werd de stad het voornaamste
bolwerk van de Republiek binnen de vestinggordel van frontiersteden aan haar zuidgrens.263
Aangenomen wordt dat er gedurende de achttiende eeuw gemiddeld ongeveer 3.000 soldaten
waren op ongeveer 12.000 inwoners.264 In de kazernes was plaats voor 2.216 man; alle andere
soldaten werden ingekwartierd bij stedelingen, verspreid over alle deelbuurten. In oorlogstijd, zoals
in 1794 of later tijdens de Belgische Opstand, kon het aantal oplopen tot 10.000.265
Voor demografisch onderzoek vormt een garnizoensstad een complex geheel met vele
onduidelijkheden. De verhouding tussen het aantal militairen ten opzichte van het aantal stedelingen
was vanwege inkwartiering en verplaatsingen steeds in beweging. In de zomer verbleven soldaten
veelal in kampementen buiten de stad om vervolgens in de winter weer kwartier te vinden binnen de
stadswallen. De soldaten waren beter gevoed en hadden een betere lichamelijke conditie dan de
gemiddelde stadsbewoner, maar leefden dichter op elkaar en liepen ook meer beroepsrisico’s. Bij
ieder nieuw contingent vreesden de stedelingen de ziekten die zij meebrachten, zoals dysenterie,
tyfus en geslachtsziekten. Een deel van de jonge mannen was gehuwd of had kinderen in een losse
relatie. De overlevingskansen van de soldaten, hun vrouwen en de kinderen uit deze relaties lagen,
ongeacht oorlog of vrede, wezenlijk ongunstiger dan bij de stedelingen in dezelfde leeftijdsgroepen.
Derhalve is het niet eenvoudig om het sterftecijfer van de stedelingen in een garnizoensstad te
bepalen. In de periode vóór 1811 geven de begraafboeken meestal noch de leeftijd van de
overledene, noch het beroep van de vader waardoor beide groepen niet van elkaar te onderscheiden
zijn. Vanaf de invoering van de burgerlijke stand werden deze gegevens wel genoteerd, maar dan
moet nog onderzocht worden welke eenheden met hoeveel soldaten per periode in de stad
verbleven en welke personen tot de legertros van deze eenheden hoorden. Zeker is dat het leven
binnen de garnizoensstad naast alle lasten van een omvangrijk militair proletariaat ook
werkgelegenheid en inkomsten opleverde voor honderden kleermakers, timmerlui,
kamerverhuurders, kroeghouders en handelaren in alle denkbare levensbehoeften.266
Behalve voor militairen en hun gezinnen werden de levensomstandigheden van de
stadsbewoners ook beïnvloed door de infrastructuur van het stedelijk verdedigingssysteem zelf. De
vestingwerken werden diverse keren gemoderniseerd en bleven volledig inzetbaar tot 1874. Nadeel
was dat lang niet alle gronden binnen de muren op hoogte gebracht waren en dat het hoogteverschil
op meerdere plaatsen opliep tot wel vier meter. Een deel van de ommuurde ruimte was niet
voldoende opgehoogd om bij inundatie of natuurlijke overstroming watervrij te blijven, maar daar
lag voor de vestingcommandant niet de prioriteit. In de lagergelegen delen van de vesting bevonden
zich weidegronden en stadstuinen waarin de zogenoemde moeskers tuinbouw bedreven waarmee in
een deel van in de stedelijke voedselvoorziening werd voorzien. Bij bevolkingstoename, zoals in de
tweede helft van de negentiende eeuw, werd ook een deel van deze stadsgronden voor woningbouw
gebruikt, met alle ongemakken van dien. Dit was zeker van toepassing voor een deel van de
achterstraten van bouwblok 5.3.
Omdat onderwaterzettingen in tijden van oorlogsdreiging noodzakelijk waren, kreeg ook het
probleem van de waterhuishouding van de aansluitende grootste verkeersader, de rivier de Maas,
geen prioriteit. In droge zomers kon de rivier droogvallen en kon de vestingcommandant de toevoer
van Dommel- en Aawater naar de stad afsluiten, om op de gronden rond de vesting voldoende water
te houden.267 Hierdoor kon binnen de stad het waterpeil van de Binnendieze tot een minimum dalen,
waardoor de afvoer van rioolwater stokte, de stank ondragelijk en de kans op uitbraak van ziekten
vergroot werd. Ook tijdens strenge winters stagneerden de afvoer en het scheepvaartverkeer.
Wanneer in het vroege voorjaar de dooi inviel, kon het overtollige water niet snel afgevoerd worden
omdat de Maas haar water op dat moment niet in de Waal kwijt kon. In de achttiende eeuw
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gebeurde dit minstens zeven keer en in de negentiende eeuw zelfs nog vaker.268 De overstromingen
van de laaggelegen stadsdelen die hiervan het gevolg waren, worden in de verslagen van het
stadsbestuur nauwelijks genoemd maar kunnen wel afgeleid worden uit de hoogste waterstanden,
zoals gegraveerd in de brug in de Zusters van Orthenpoort en in een steen in de achtergevel van het
pand Kruisstraat 1.269 In de volksbuurten stond het vervuilde water meerdere keren tot 50 à 60 cm
hoog in de huisjes.270
Ook een deel van de onderzoekbuurt stond bij overstromingen onder water. Wanneer de
vesting in oorlogstijd op een belegering werd voorbereid, zoals in 1794, en gedurende de jaren van
de Belgische opstand van 1830 tot 1839, vormde het stilstaand water van de geïnundeerde
stadsomgeving nog meer dan in andere jaren een broedgebied voor muggen. In deze perioden
stelden de artsen een toename van epidemische uitbraken vast waaronder intermitterende
koortsen, zoals malaria.271
Stad binnen Staats-Brabant
Bestuurlijk verloor de stad na 1629 haar bijzondere positie als een van de vier hoofdsteden van het
hertogdom Brabant en maakte voortaan deel uit van Staats-Brabant, dat binnen de Republiek der
Zeven Verenigde Nederlanden de status van Generaliteitsland had. Dit betekende dat het gewest
geen bestuurlijke autonomie had maar rechtstreeks onder het gezag viel van de Staten-Generaal in
Den Haag. Het traditionele beeld, waarin Brabant als Hollands wingewest werd afgeschilderd, is
ondertussen weerlegd.272 De generaliteitspositie hield echter wel in dat de plaatselijke bestuurders
en ambtenaren, zoals overal in de Republiek, lid moesten zijn van de bevoorrechte religie, de
Nederduits Gereformeerde Kerk. De overwegend katholieke bevolking werd daarom bestuurd door
een gereformeerde elite, deels teruggekeerd maar grotendeels van buiten afkomstig. De roomskatholieke gemeenschap had haar bisschopszetel verloren, de vele kloosters waren gesloten en de
kerken aan de gereformeerde gemeenschap overgedragen, maar daar stond tegenover dat er van
godsdienstvervolging geen sprake meer was en godsdienstoefeningen in schuilkerken al vanaf 1673
oogluikend werden toegelaten.273 Voor het stedelijk proletariaat was wellicht van nog groter belang
dat de katholieke liefdadigheidsinstanties geen strobreed in de weg gelegd werd.
Dit systeem van milde onderdrukking resulteerde aan het begin van de negentiende eeuw,
bijna 300 jaar na de Staatse overname, in een stad en gewest waarin binnen bestuur en patriciaat de
leden van de hervormde religie een sterke positie hadden terwijl de bevolking nog steeds
overwegend katholiek was. Na 1814 zou dit leiden tot een vreedzame maar krachtige katholieke
emancipatie.
De Franse bezetting als cesuur: 1794-1814
Aan het einde van de achttiende eeuw verkeerde het westen van de Republiek in een langdurige en
structurele economische crisis, waaronder vooral de werkgelegenheid in de scheepvaart en
nijverheid ernstig te lijden hadden. Dit betekende ook voor de Bossche handelssector langdurige
stagnatie en een aanzienlijk aantal structurele werklozen. In de jaren vanaf 1780 hadden de
patriotten al meerdere keren zonder succes gewezen op de belemmeringen die economische
vooruitgang in de weg stonden, zoals de privileges van adel, regenten en gilden. In 1787 werden de
patriottische activiteiten binnen de stad gesmoord toen een Orangistisch deel van het garnizoen aan
het muiten sloeg en vele woningen plunderde.274
Nadat in Frankrijk de revolutie was uitgebroken waarin de voorrechten van de adel waren
afgeschaft, hadden de omliggende landen vergeefs geprobeerd om het Franse revolutionaire bestuur
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te verjagen. De verdreven patriotten van hun kant zochten steun bij de Franse revolutionairen in de
strijd tegen het Haagse Orangistische bewind.275 Uiteindelijk trokken de revolutionaire legers met zo
veel succes op tegen de buitenlandse invallers dat de Fransen in september 1794 met een leger voor
de poorten van ’s-Hertogenbosch stonden en daarna zelfs binnen enkele weken tijd het gehele
grondgebied van de Republiek veroverden. De belegering van 22 september tot 9 oktober bracht
vanwege het zware kanonvuur veel schade toe en daarop volgde een periode van zeventien jaren
bezetting.276 Op korte termijn betekende dit voor de Bosschenaren vernielingen en plunderingen.
Daarna volgden inkwartieringen en extra belastingen, die de Fransen oplegden vanwege de kosten
die zij voor de bevrijdingsoorlog hadden moeten maken.

Figuur 22 Begravenen op het parochiekerkhof van Sint Jan, 1794. Bron: begraafregisters 16291810

Figuur 22 geeft ons een indruk van de directe gevolgen die de oorlogshandelingen van 1794 hadden
op de bewoners van de stad. In dit jaar was de sterfte hoger dan ooit. Al ruim voor de belegering was
er sprake van hoge sterfte onder zowel mannen, vrouwen als onder personen van wie het geslacht
niet geregistreerd werd waarna het aantal burgerslachtoffers door de beschietingen verder toenam.
Naast het oorlogsgeweld vielen in dat jaar ook veel slachtoffers door dysenterie, tyfus en pokken,
ziekten die ook telkens in de negentiende eeuw tijdens mobilisaties veel heftiger dan normaal
toesloegen.277 Het totaal aantal overleden stedelingen bedroeg meer dan 800 personen en dit aantal
lag ongeveer 60% hoger dan in de voorafgaande jaren het geval geweest was. De cijfers voor 1794
versterken het vermoeden dat ook in de achttiende en in de negentiende eeuw in oorlogstijd het
aandeel burgerslachtoffers het aandeel overleden militairen kon overtreffen, zoals dat later, tijdens
de periode van de Belgische Opstand, ook het geval was. Voor de bevolking van de stad betekenden
de gebeurtenissen in het jaar 1794 een nieuwe kennismaking met alle bijkomende ellende die
oorlogsgeweld voor gewone inwoners met zich meebracht zoals vernielingen, plunderingen, honger
en ernstige epidemieën. In dat geval zou die dreiging ervan twintig jaar lang, tot na de geallieerde
overwinning in de slag bij Waterloo, blijven bestaan.
Voorlopig bestuurden de patriottische revolutionairen het land, dat als Bataafse Republiek een
vooruitstrevende grondwet ontwierp. In 1796 werd de eerste scheiding van Kerk en Staat een feit en
in 1799 vernieuwde men het belastingstelsel ingrijpend. Hierin werden de accijnzen op
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levensmiddelen afgeschaft en een directe belasting ingevoerd op grond van individuele welstand.278
In 1806 werd, als eerste in Europa, met de Onderwijswet de basis gelegd voor lager onderwijs voor
iedereen. Met het traktaat van Parijs werden op 16 maart 1810 de Nederlanden in het Franse
Keizerrijk ingelijfd. Dit betekende dat vanaf dat moment een veelvoud aan staatsrechtelijke
vernieuwingen vanuit het keizerlijke bestuur zou worden doorgevoerd. In Frankrijk waren aan het
einde van de achttiende eeuw hervormingen zo noodzakelijk en binnen de koninklijke
staatsorganisatie zo onhaalbaar gebleken, dat de revolutie vanaf 1789 een staat deed ontstaan
waarin, geïnspireerd door de Verlichting, enkele vergaande vernieuwingen gerealiseerd waren. Een
flink deel van deze vernieuwingen zou, samen met de hierboven genoemde moderniseringen ten
tijde van de Bataafse republiek, na het vertrek van de Fransen opgenomen worden in de
staatsinrichting van het nieuwe Koninkrijk der Nederlanden. ’s-Hertogenbosch werd hoofdstad van
het departement van de Monden van de Rijn en kreeg naast een kantongerecht en een
arrondissementsrechtbank ook een Hof van Assisen.279
Een centrale overheid maakte een einde aan het gewestelijke particularisme en daarmee
werd Brabant een provincie zoals alle andere. Er waren vele vernieuwingen die in het nieuwe
koninkrijk Nederland voortgezet werden en de samenleving grondig zouden veranderen. De
afschaffing van de privileges van de kerk, de adel en de stedelijke gilden moest, in de geest van Adam
Smith en anderen, ruimte geven voor economische initiatieven en ontwikkeling. De scheiding van
kerk en staat werd bevestigd, waardoor de bevoorrechte religie haar positie verloor en op den duur
ruimte ontstond voor de katholieke emancipatiebeweging. De overheid erkende haar taak bij het
nemen van infrastructurele maatregelen zoals aanleg van wegen en havens en verbetering van het
onderwijs. Centralisatie werd doorgezet in de eenheid van recht en van rechtspraak en in de
centralisatie en nationalisatie van de particuliere zorginstellingen. De eenheid van munt en van
maten volgens het decimale stelsel zouden handel en wetenschap stimuleren. De verdere herziening
van de directe belasting in een grondbelasting werd gebaseerd op een Kadaster, de invoering van
een uniforme bevolkingsadministratie in de Burgerlijke Stand. De inrichting van een uitvoerend
overheidsorgaan op plaatselijk niveau in de vorm van communes ofwel gemeenten, die volgens de
regels van het centrale bestuur rechtstreeks verantwoording af moesten leggen aan het
departement, arrondissement en vervolgens het imperiale bestuur in Parijs.280
In deze nieuwe staatsorganisatie werd van de gemeenten een uitgebreide administratieve
verantwoording verwacht in de vorm van inschrijving van alle geboorten, huwelijken en
sterfgevallen, af te sluiten met jaarlijkse overzichten. Ook kwamen er jaarlijkse verslagen van
nijverheid en ambacht met daarin periodiek onderzoek naar de staat van de economie, waterbeheer,
grondbezit, belastingopbrengsten en bevolkingsontwikkeling. In deze bijna eindeloze rij van tabellen
en overzichten nieuwe stijl, zoals de volkstellingen, werden bovendien voor het eerst alle inwoners
bij naam genoteerd.
Ofschoon niet alle maatregelen even snel effect hadden, zou de invloed van de Franse
bezetting op de lange duur groot zijn, of beter gezegd, een nieuwe structuur bieden met nieuwe
kansen op economische en sociale ontwikkeling. In 1814 bepaalden de gildemeesters het
economisch profiel van de stad nog voor een belangrijk deel en trachtten de leden van de
bevoorrechte klassen over het algemeen hun posities veilig te stellen. De emancipatie van de
katholieken moest nog wachten op de grondwetsherziening van 1848 en die van vrouwen en
arbeiders zelfs nog op de grondwetswijziging van 1917. Deze veranderingen waren door de Bataafse
patriotten ingezet en door de Fransen bevestigd. De economie binnen het Franse keizerrijk had
ernstig te lijden onder de bijna permanente staat van oorlog waardoor de belastingdruk hoog was en
de handel steeds beperkingen ondervond. De traditionele handelslijnen, die al in de achttiende eeuw
ernstig in verval geraakt waren, werden door het Continentaal Stelsel vrijwel geheel verbroken,
omdat de handel met Groot-Brittannië en met de koloniën in Indië en Afrika wegviel. Aangezien het
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voor intensieve contacten met nieuwe handelspartners binnen het Europese continent vooral
ontbrak aan landwegen en kanalen, raakte het rijk en dus ook de stad ’s-Hertogenbosch in een
structurele economische crisis. De voortdurende oorlogen, die noodzakelijk waren om de strategisch
geniale Napoleon een halt toe te roepen, waren voor Europa niet minder dan een economische en
humanitaire ramp van catastrofale omvang.281
Gesteld kan worden dat de sterfte onder de Bossche bevolking in de Franse periode,
vanwege ondervoeding en verhoogde vatbaarheid voor besmettelijke ziekten, met een gemiddelde
van 38‰ zeer hoog was (Figuur 92).282 Daarnaast waren er ongetwijfeld vele tientallen mannen die
vanaf 1811 vanwege de conscriptie (dienstplicht) uit de stad verdwenen waren en veelal een vroege
dood vonden op een van de vele slagvelden of gewoon ergens onderweg, in dienst van keizer
Napoleon. Terwijl de groei van de Noord-Brabantse bevolking tussen 1795 en 1815 12,5% bedroeg
tegen een landelijk groeicijfer van 4,8%, groeide het aantal Bosschenaren ondanks de toeloop van
migranten slechts met 3,5%.283
3.2. Momentopname van de bevolking van de stad: de stedelijke volkstelling van 1822
De onderzoeksperiode loopt vanaf 1814. Vanaf dat jaar tot 1 januari 1822 groeide de bevolking van
de stad met meer dan 2.763 personen tot 16.060, ofwel, in acht jaar, met meer dan 20%. Naast
terugkerende soldaten of vluchtelingen hebben zich mogelijk veel nieuwe burgers gevestigd,
waardoor het aandeel migranten in de volkstelling van 1822 wellicht groter was dan in de jaren
daarvoor. De uitgebreide volkstelling, waarin alle inwoners met naam, beroep, leeftijd,
geboorteplaats en adres werden vastgelegd, geeft informatie over de sociale en economische
samenstelling van de bevolking van de stad op dat moment maar ook over ontwikkelingen die
daaraan vooraf gingen, waaronder de herkomst van de nieuwkomers.284
Omdat in het overzicht voor deze volkstelling de personen die zich pas na de opnamedatum
vestigden, niet zijn meegenomen en evenmin de onbewoonde adressen zijn meegeteld, zijn uit de
oorspronkelijke indextabel van het register van 1822 van de 18.453 records nog 16.077 personen
overgebleven.285 Volgens het gemeenteverslag telde de stad op 1 januari 1823 16.636 inwoners. Dit
betekent dat er sprake is van een foutmarge van 0,94%.286 Volgens de instructies voor degenen die
de gegevens moesten verzamelen, moesten alle burgers maar ook alle soldatenvrouwen, -kinderen
en gepensioneerde soldaten die buiten de kazernes leefden, meegeteld worden. Ook uit latere
landelijke volkstellingen, zoals die van 1829, blijkt dat alle inwoners meegeteld werden, exclusief het
deel van het garnizoen dat werkelijk in de kazernes verbleef. Wel meegeteld werden de binnen de
stad wonende officieren en de informele leden van de legertros. De laatsten woonden over het
algemeen direct rond de kazernes. Pas vanaf 1858 werden ook alle militairen die binnen de kazernes
verbleven, in een eigen bevolkingsregister bijgehouden.
De volkstelling werd gehouden op 1 november 1822 en toont de demografische context van
de stad ’s-Hertogenbosch als geheel, het decor waarbinnen het leven in de onderzochte deelbuurten
zich afspeelde.287 We zagen al eerder dat het voor alle inwoners van belang was om geregistreerd te
worden. Waar de elite haar rechten ten aanzien van verkiezingen en beroepsuitoefening telkens
moest bevestigen, was het voor de armen van belang om het persoonlijk recht op bedeling steeds
weer te laten hernieuwen. De inwoners moesten zelf op een biljet hun personalia invullen, waarna
dit enkele dagen later door de tellers werd opgehaald. Dit betekent dat bij een deel van de inwoners
de leeftijd gebaseerd is op hun eigen inschatting, hun ‘gevoelsleeftijd’. Omdat mensen geneigd lijken
deze af te ronden was er sprake van `age heaping’ op de hele tientallen. Ofschoon daardoor vooral
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de leeftijd van 50 jaar bijzonder populair was, mogen we aannemen dat dit verschijnsel de
uiteindelijke vorm van de bevolkingspiramide (Figuur 23) niet wezenlijk beïnvloed zal hebben.
Van alle personen in deze volkstelling zijn, zoals ook in het onderzoekbestand zelf werd
toegepast, de geboorteplaatsen gekoppeld aan de Amsterdamse code en de beroepen aan
HISCLASS.288 Daardoor kunnen de gegevens uit de volkstelling helpen om de bewoners van bouwblok
5.3 en zijn deelbuurten voor 1822 op enkele punten te positioneren ten opzichte van de stad als
geheel, namelijk:
1. de bevolkingssamenstelling naar leeftijdsgroepen, geslacht, herkomst en burgerlijke staat;
2. vrouwenoverschot en huwelijksfrequentie;
3. migranten, het stedensysteem en de regio, leeftijd en burgerlijke staat;
4. sociale gelaagdheid, in HISCLASS;
Bevolkingssamenstelling naar leeftijdsgroepen, geslacht, herkomst en burgerlijke staat

Figuur 23 Bevolkingspiramide ’s-Hertogenbosch, inwoners en herkomst. Bron: de volkstelling van 1822.

Een bevolkingspiramide is niet alleen een momentopname van het aantal inwoners naar leeftijd en
geslacht, maar geeft, naast informatie over sterfte en vruchtbaarheid, ook een historisch verslag van
de perioden in het verleden waarin vruchtbaarheid of sterfte afweken.289 In Figuur 23 neemt bij de
personen die in de stad zelf geboren zijn, naarmate de leeftijd toeneemt, de omvang van de
leeftijdsgroepen geleidelijk af. Deze piramidestructuur, met een sterke afname tussen de
leeftijdsgroepen 0 t/m 4 ten opzichte van 5 t/m 9, is typerend voor de opbouw van een licht
groeiende of stabiele samenleving met een hoge kindersterfte.290 Opmerkelijk is onder andere de
sterkere teruggang van het aantal in ’s-Hertogenbosch geboren mannen in bijna alle leeftijdsgroepen
vanaf 20 jaar ten opzichte van hun vrouwelijke leeftijdsgenoten. Het effect van de conscriptie in de
napoleontische tijd, die gold voor mannen vanaf het geboortejaar 1788 tot en met 1794, in 1822 is
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dat de leeftijdsgroep tussen 28 en 34 jaar, is in Figuur 23 niet goed zichtbaar maar zou wel de
teruggang in de leeftijdsgroep van 25 tot 29 jaar kunnen verklaren.
Uit Figuur 23 en Tabel 7 blijkt ook dat het aandeel jongens en meisjes in de leeftijdsgroepen
tot 15 jaar en ouder niet de natuurlijke verhouding volgt van ongeveer 51% mannen op 49%
vrouwen, maar juist een omgekeerd licht vrouwenoverschot van 51% tegenover 49% mannen. Deze
verhouding geldt ook of nog sterker voor de kinderen onder 10 jaar die buiten de stad geboren
waren en zich samen met hun ouders in de stad vestigden. Duidelijk is dat vanaf de leeftijd van 15
jaar, het moment waarop veel kinderen een eigen baan zoeken, het vrouwenoverschot sterk
toeneemt. Zoals Figuur 23 laat zien komt dit zowel doordat het aantal in de stad geboren vrouwen
als de toestroom van vrouwen van buiten de stad aanmerkelijk groter was dan het aantal mannen.
Daarnaast lijkt het erop dat de sterfte onder jongens hoger was dan onder meisjes. Over alle
leeftijdsfasen samen is het vrouwenoverschot 133 op 100 mannen, maar vooral tussen 20 en 29 jaar
is dit met 163/164 op 100 zelfs nog aanmerkelijk groter. Een verklaring hiervoor is dat de sterfte
onder mannen, zoals we in hoofdstuk 7 zullen zien, tot een leeftijd van 15 jaren hoger was dan onder
vrouwen. Daarnaast waren volgens de volkstelling van 1822 in ’s-Hertogenbosch, vanaf een leeftijd
van 15 jaar, 581 ongehuwde vrouwen als dienstbode werkzaam, die buiten de stad geboren waren.
Een kleiner deel van deze groep van ongehuwde vrouwen werkte als naaister, breister of spinster.
Het garnizoen, dat op dit moment minimaal bestond uit een regiment Zwitsers en vier
compagnieën artillerie (ongeveer 1.000 tot 2.000 man), is zoals uit de beroepsvermeldingen blijkt,
niet in deze telling meegenomen en is qua omvang niet genoeg om het mannentekort (2.263
mannen) aan te vullen.291 We constateren dat de populaties van jonge mannen en jonge vrouwen in
1822 elkaar alleen incidenteel tegen konden komen. De soldaten waren op dat moment zoals gezegd
huurlingen uit Zwitserland of Nederlandse beroepssoldaten en een kleiner aantal dienstplichtige
lotelingen. Van hen had lang niet ieder een vrouw en ook nog eens kinderen.
vrouwen mannen verschil v per 100m m per 100 v
%v
%m
0 t/m 4
971
931
40
104
96
51
49
5 t/m 9
812
776
36
105
96
51
49
10 t/m 14
732
723
9
101
99
50
50
15 t/m 19
782
587
195
133
75
57
43
20 t/m 24
913
559
354
163
61
62
38
25 t/m 29
838
512
326
164
61
62
38
30 t/m 34
721
513
208
141
71
58
42
35 t/m 39
602
409
193
147
68
60
40
40 t/m 44
503
353
150
142
70
59
41
45 t/m 49
444
299
145
148
67
60
40
50 t/m 54
419
315
104
133
75
57
43
55 t/m 59
353
257
96
137
73
58
42
60 t/m 64
321
225
96
143
70
59
41
65 t/m 69
322
182
140
177
57
64
36
70 t/m 74
228
153
75
149
67
60
40
75 t/m 79
120
60
60
200
50
67
33
80 t/m 84
60
37
23
162
62
62
38
85 t/m 89
20
12
8
167
60
63
38
90 t/m 94
9
4
5
225
44
69
31
totaal

9.170

6.907

2.263

133

75

57

Tabel 7 Het aantal mannen en vrouwen per leeftijdsfase, exclusief garnizoen, volkstelling 1822.
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Uit Tabel 7 blijkt dat het vrouwenoverschot, berekend over alle leeftijden, een verhouding oplevert
van 133 vrouwen op 100 mannen. Omdat het overschot voor alle leeftijdsfasen geldt, wordt duidelijk
dat dit niet tijdelijk vanwege de napoleontische oorlogen ofwel direct daarna ontstaan is in de
economische reconstructieperiode tussen 1814 en 1822. Omdat het aandeel personen dat buiten de
stad geboren werd in alle leeftijdsgroepen boven 20 jaar gemiddeld bijna 40% was, zien we dat de
toestroom van migranten al minstens vijftig jaren eerder was ontstaan maar de laatste jaren
versterkt was. Volgens Claude Bruneel waren de kansen op werk voor vrouwen gunstiger in de
steden dan op het platteland. Waar mannen eerder kozen voor trekarbeid en seizoensarbeid op het
land, lag het voor vrouwen eerder voor de hand om in de nabijgelegen stad als dienstmeid aan de
slag te gaan.292 Ook in veel andere steden in de Republiek, met of zonder garnizoen, was er sprake
van een vrouwenoverschot in verhouding van 135 tot 140 vrouwen per 100 mannen.293 Voor
Oostenrijks Brabant wordt een tekort van 60 tot 80 mannen op 100 vrouwen als kenmerkend
beschouwd voor de grotere steden vanaf de achttiende eeuw, dus 125 tot 166 vrouwen per 100
mannen.294 In het westen en noorden van de Nederlanden zou deze ontwikkeling, die wijst op
duurzame afwezigheid van mannen, vanaf het derde kwart van de zeventiende eeuw ingezet zijn.
Wellicht geldt ook hier dat de verklaring die voor de Hollandse steden wordt aangevoerd namelijk
dat het vrouwenoverschot vanaf de zestiende eeuw veroorzaakt werd doordat mannen massaal als
scheepsvolk werkten en gedurende lange perioden afwezig waren of uiteindelijk niet terugkeerden.
Dat had een uitstraling tot diep in het achterland.295 Daarnaast maakt de aanwezigheid van het
garnizoen duidelijk dat er structureel duizenden mannen onder de wapenen waren. Omdat de
tellingen in de winter werden afgenomen, zijn ze niet beïnvloed door trekarbeid. Waren ze in de
zomer afgenomen, dan was de verhouding tussen mannen en vrouwen wellicht nog schever
geweest.

Tabel 8 Verdeling Burgerlijke Staat naar leeftijdsfase in de volkstelling van 1822.
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Uit de statistieken opgemaakt voor het provinciaal bestuur, over de periode 1812-1846
(maar met diverse hiaten), blijkt dat de bevolking van de stad in 1812 voor 43%, omstreeks 1830 voor
45% en in 1846 voor 46% uit mannen bestond. Dit komt overeen met Tabel 7, terwijl deze
verhouding voor de gehele periode op provinciaal niveau, dus inclusief de steden, steeds 49% - 51%
was.296
Vrouwenoverschot en huwelijksfrequentie
Een gevolg van het vrouwenoverschot was dat verhoudingsgewijs meer vrouwen celibatair leefden.
Binnen het traditionele West-Europese huwelijkspatroon was het gebruikelijk dat gemiddeld 20% van
alle volwassenen celibatair bleef. In ’s-Hertogenbosch was dat in 1822 voor vrouwen boven de 20
jaar eerder 30% tot 40%, zoals Tabel 8 laat zien.297 In de leeftijdsgroepen 15 tot en met 29
overheerste het aandeel ongehuwden. Aangezien de gemiddelde huwelijksleeftijd dicht bij de 30 jaar
lag, nam het aandeel gehuwden vanaf die leeftijdsgroep toe. Het sterke vrouwenoverschot in de
huwbare leeftijden betekende dat van de vrouwen in de leeftijd tussen 25 en 49 jaar gemiddeld niet
meer dan 51% gehuwd was tegen 66% van de mannen, terwijl ook de gemiddelde huwelijksleeftijd
voor vrouwen wat hoger lag dan voor mannen. Omdat van de personen binnen de leeftijdsgroep 4549 jarigen die nooit gehuwd waren, wordt aangenomen dat zij permanent celibatair bleven, lag het
cijfer celibatairen voor Nederland tussen 1849 en 1910 gemiddeld op 15% voor vrouwen en 13%
voor mannen.298 Voor vrouwen blijkt dit aandeel in ’s-Hertogenbosch in 1822 volgens Figuur 24 36%
te bedragen, voor mannen 28%. Het verschil tussen 72% ooit gehuwde Bossche mannen en de
volkstellingen die telkens 87% aangeven, is minder dramatisch, maar wijst toch op een relatief lage
huwelijksfrequentie, die in ‘s-Hertogenbosch bijgedragen hebben aan een geboortecijfer, dat ten
opzichte van het inwonertal relatief laag was.299 Dit verschijnsel, waarin een vrouwenoverschot op
huwbare leeftijd tot een lage huwelijksfrequentie en daardoor tot een relatief laag geboortecijfer
leidde, kwam in deze pre-industriële periode in meerdere steden voor.300 Uit de vergelijking van het
geboortecijfer met dat van Noord-Brabant en Nederland als geheel (Figuur 94) blijken de Bossche
cijfers in de periode voor en na 1822 echter dicht bij het Nederlands gemiddelde te liggen, maar
duidelijk boven het Noord-Brabantse.301 Het is daarom aannemelijk dat de huwelijksvruchtbaarheid
hoog was, maar dit zou ook kunnen gelden voor de kindersterfte. 302 In hoofdstuk 5 kom ik hierop
terug.
Het vrouwenoverschot daalde tijdens de onderzoeksperiode geleidelijk maar de verhouding
was in de volkstelling van 1909 nog 53 procent ten opzichte van 47 procent mannen. Het aandeel
ooit-gehuwde vrouwen was in 1909 gestegen naar 76 procent, bij mannen naar 84 procent. Dit zal
deels verklaren waarom het ruwe geboortecijfer in ’s-Hertogenbosch tot aan de jaren 1870 lager was
dan het Nederlands gemiddelde. Vermoedelijk had de inhaalslag die in die jaren gemaakt werd, deels
te maken met een veranderend migratiepatroon, waardoor het vrouwenoverschot en het aantal
blijvend celibatairen konden afnemen.
Migranten, het stedensysteem en de regio, leeftijd en burgerlijke staat
Van de 17.720 bewoners in 1822 waren er niet meer dan 10.050 (56,7 procent) in de stad geboren,
zoals Figuur 23 laat zien. In de grafiek zijn de migranten per leeftijdsfase aangegeven als “mannen
buiten Ht” en “vrouwen buiten Ht”. De leeftijdsopbouw van de nieuwkomers vertoont sterke
gelijkenissen met migrantenpopulaties elders, zoals in de Verenigde Staten aan het einde van de
negentiende eeuw, ofschoon daar vanwege de grote afstand juist mannelijke immigranten in de
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meerderheid waren.303 Dit maakt duidelijk hoezeer in de jaren tussen 1814 en 1822 de snelle groei
van het inwoneraantal voornamelijk veroorzaakt werd door migrantengezinnen met jonge kinderen.
Het aandeel inwoners dat buiten de stad geboren is, bevestigt niet alleen de structurele
migratiestromen maar uit Figuur 23 blijkt bovendien dat de geboren Bosschenaren vanaf de
leeftijdsfase van 45 tot en met 49 jaar in de minderheid waren.304

Figuur 24 Bevolkingspiramide ’s-Hertogenbosch, inwoners en burgerlijke staat. Bron: de volkstelling van 1822.

Tevens laten de gegevens uit de volkstelling van 1822 zien welke de belangrijkste toestroom
richtingen zijn. Zoals eerder werd beschreven gaat het om hoogopgeleide nieuwkomers met een
hervormde gezindheid, het garnizoen, de legertros en de oud-militairen, de migranten uit het
regionale- en vanuit het interregionale stedensysteem. Een belangrijke vraag is waar de meeste
migranten vandaan kwamen, uit het regionale of het interregionale netwerk, en vervolgens of deze
twee stromen bestonden uit vrijgezellen of jonggehuwden, al of niet met kinderen. De migranten
binnen de Bossche samenleving van 1822 blijken afkomstig uit 1.314 verschillende geboorteplaatsen,
waarvan 361 geïdentificeerde gemeenten in Nederland, 326 geboorteplaatsen die (nog) niet
geïdentificeerd konden worden maar waarschijnlijk binnen Nederland liggen en 430 plaatsen in het
buitenland.305 Alle geboorteplaatsen binnen het huidige Nederland zijn gekoppeld aan de
Amsterdamse code.306 In Figuur 21 zijn deze in kaart gebracht.
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België
Duitsland
Frankrijk
Italië
Luxemburg
Nederlands Indië
Noord Amerika
Oostenrijk
Spanje
Verenigd Koninkrijk
Zuid Afrika
Zwitserland

m ong m gehwed
55
70
62
114
10
13
2
3
3
2
1
1
2
1
1
2
2
19
155

22
230

v ong v gehwed
100
73
63
41
11
4
1
4
2
2
1
10
191

1
4
126

totaal
298
280
38
6
3
7
1
5
1
7
1
55
702

v per 100m m per 100v
138,4
72,3
59,1
169,2
65,2
153,3
20,0
500,0
0,0
133,3
75,0
0,0
66,7
150,0
0,0
75,0
133,3
34,1
82,3

292,9
121,5

Tabel 9 Volkstelling 's-Hertogenbosch 1822, herkomst van migranten en verdeling naar geslacht.

Onder de in het buitenland geboren migranten bevinden zich ongeveer honderd personen die een
beroep opgeven dat rechtstreeks verwijst naar een militaire status. Van de anderen is aannemelijk
dat het voor een groot deel oud-militairen betreft, die na de beëindiging van hun contract gebleven
zijn. Belgen en Duitsers vormen veruit de grootste groep. Bij de Duitsers en de Zwitsers, voor het
merendeel mannen, is het aandeel oud-militairen minstens 20 procent, en bij de Belgen,
voornamelijk vrouwen, is dat niet meer dan 8 procent. Van de Belgen vormen de Antwerpenaren
met 47 personen veruit de grootste groep.

Drenthe
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland

m ong
1
8
104
8
55
628
69
11
27
20
123
1.054

m gehwed
3
8
80
12
107
521
43
14
18
15
124
945

v ong
3
8
194
16
139
994
93
26
50
37
214
1.774

v gehwed
21
10
100
12
139
680
37
17
26
18
116
1.176

totaal
28
34
478
48
440
2823
242
68
121
90
577
4.949

v per 100m m per 100v
600,0
16,7
112,5
88,9
159,8
62,6
140,0
71,4
171,6
58,3
145,7
68,6
116,1
86,2
172,0
58,1
168,9
59,2
157,1
63,6
133,6
74,8
147,6
67,8

Tabel 10 Volkstelling 's-Hertogenbosch 1822, herkomst migranten naar provincie.

Bij de migranten uit het noordelijk deel van het koninkrijk zijn, zoals voorspelbaar, de Brabanders ver
in de meerderheid, op afstand gevolgd door Zuid-Hollanders en de buurprovincies Gelderland en
Limburg. Opmerkelijk blijft dat vrouwen, ongeacht de provincie, een duidelijke meerderheid vormen
van iets meer dan 60 procent. Alleen het aantal gehuwde vrouwen uit Noord- en Zuid-Holland is
lager dan het aantal gehuwde mannen uit die gewesten. De helft van alle migranten (4949 + 702 +
onbekenden) was afkomstig uit Noord-Brabant.
Mijn conclusie is dat een kleine helft van alle migranten afkomstig was uit het interregionale
stedennetwerk en dat deze migranten gemiddeld genomen een vergelijkbaar aandeel gehuwden en
ongehuwden telden. Omdat dit niets zegt over hun burgerlijke staat op moment van vestiging, is
aanvullend onderzoek nodig. Bij de nieuwkomers uit de tweede hoofdstroom, het netwerk van de
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regionale omgeving, vormen de ongehuwden onder de mannen een krappe, en bij de vrouwen een
ruime meerderheid. Dit versterkt de vraag, of migranten in deze periode vooral ongehuwd waren of
juist pas na hun huwelijk als jong gezin op pad gingen. Binnen het deelbuurtonderzoek is daarom bij
alle geboorten nagegaan of de ouders, zeker indien die niet in de volkstellingsmomenten
geregistreerd stonden, pas na vestiging in ’s-Hertogenbosch gehuwd zijn.
Samenvattend kan gesteld worden dat in de achttiende en het begin van de negentiende eeuw het
bestuur en het garnizoen de belangrijke pijlers onder de economie van de stad waren, naast de
handelscontacten over de wegen vanuit en naar het achterland in de Meierij en de Bommelerwaard,
gecombineerd met het interregionaal stedelijk handelsnetwerk. In de stad zelf stimuleerde deze
structuur een brede variëteit aan vooral kleinschalige nijverheid.307 Daarnaast had de stad te maken
met, of maakten stadsbestuur en beheerders van de bedelingsfondsen zich zorgen over, de
rondtrekkende arbeidsreserve. Dit kwam vanaf ongeveer 1750 tot uiting in de berichtgeving over het
pauperisme. Cultureel gezien was de Bossche bevolking qua afkomst en religie niet homogeen. De
Nederduits gereformeerde elite en de garnizoenen van Schotse, Zwitserse en Duitse huursoldaten
met hun legertros maakten samen met hun al of niet wettige relaties en nakomelingen een relatief
groot aandeel uit van het inwoneraantal.
3.3. De structuur van de stedelijke leefomgeving, 1814 - 1910
Het dagelijks leven van de inwoners binnen de stad speelde zich tussen 1814 en 1910 af tegen een
decor van politieke, economische en sociale ontwikkelingen, waaronder ziekten, overstromingen,
droge zomers en strenge winters. Een beknopt overzicht hiervan is opgenomen in bijlage 1, vanaf
bladzijde 326.
Na het vertrek van de Franse overheersers was het Continentaal Stelsel van de baan en werd GrootBrittannië de nieuwe bondgenoot. Voor de Bossche handelaren was in 1814 alle hoop gevestigd op
herstel van de oude succesformule als bestuurscentrum en knooppunt tussen verschillende
handelsrouten. In de periode waarin de Fransen verdreven werden, trokken diverse vreemde
troepen door de stad, variërend van Franse en Nederlandse eenheden tot bendes kozakken en
groepen haveloze overlevenden van de krijgsgevangenkampen in midden- en Oost-Europa. Kleine
schermutselingen en grote veldslagen leidden bovendien tot een niet aflatende stroom van
gewonden die, voor zover ze zichzelf niet in veiligheid konden brengen, op ambulancekarren
aangevoerd werden naar de militaire hospitalen die op verschillende plekken in de stad waren
ingericht. Zo was er in de onderzoekbuurt een klein hospitaal ingericht in het Van de Mierden
gasthuis in de Schilderstraat, maar het belangrijkst was het Groot Ziekengasthuis. Daardoor
markeerde een hoge sterftepiek tussen 1814 en 1816 het einde van de Franse bezetting, vooral
veroorzaakt door gewonde soldaten die uiteindelijk op de ziekenzalen bezweken (zie Figuur 92).308
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Figuur 25 Het Koninkrijk Nederland in 1815, met de voor Noord-Brabant geografisch centrale positie tussen economische
centra in Holland, Vlaanderen, Brabant, Luik en Utrecht.

In 1814, zo blijkt uit de volkstelling, was het aantal leegstaande panden groot. Ook de samenstelling
van de bevolking toonde de sporen van twintig jaren oorlog. Door de invoering van de conscriptie, in
Nederland in 1811 en ingaande bij de lichting van 1788, waren tienduizenden Nederlanders
opgeroepen, getraind en als kanonnenvoer ingezet op slagvelden in Spanje, Italië, het Duitse Rijk en
zelfs tot binnen de poorten van Moskou. De Nederlandse samenleving, deze stad en zelfs het hele
werelddeel bevonden zich aan de rand van een bestaanscrisis, de erfenis van vijftien jaren besturen
en vooral oorlog voeren onder leiding van de geniale organisator en strateeg Napoleon. Nog een
keer, in het voorjaar van 1815, zou `het monster’ opnieuw opduiken en het Europese continent weer
in beweging krijgen, maar op 22 juni 1815 werd op de velden van Waterloo definitief met hem
afgerekend. In Wenen kwam, als primeur in de Europese geschiedenis, een internationaal congres
van staatshoofden en diplomaten bijeen om een bestendige vrede te ontwerpen, met een
belangrijke economische agenda. Als een van de uitkomsten van deze besprekingen ontstond onder
de naam Nederland een nieuw, `verenigd’ Koninkrijk van noordelijke en zuidelijke Nederlanden dat,
geheel naar de ambities van de tijd, een eenheidsstaat zou worden en, aanvankelijk nog aarzelend,
zou gaan inzetten op versterking van de economische infrastructuur.
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Politieke en bestuurlijke structuur
Voor de oude Generaliteitslanden betekende het nieuwe Koninkrijk onder andere dat zij definitief de
status kregen van volwaardige provincies, voor de rooms-katholieke bewoners dat de tijden van de
bevoorrechte religie definitief voorbij waren, dat zij hun kerken terugkregen en dat zij persoonlijk de
status kregen van volwaardige burgers.309 Bij de totstandkoming van het Verenigd Koninkrijk in 1814
werd ‘s-Hertogenbosch, ondanks de sterke argumenten vanuit Breda, aangewezen als hoofdstad van
de provincie Noord-Brabant.310 De handhaving van de door de Fransen ingevoerde rechterlijke
hiërarchie betekende dat het Kantongerecht, de Rechtbank en zelfs het Gerechtshof binnen de
Bossche muren bleven. Dit laatste betekende letterlijk binnen de oude stadswallen, dankzij het
behoud van de vestingstatus tot 1874, zoals dat ook voor het garnizoen gold en zeker tot de
eeuwwisseling naar de twintigste eeuw voor bijna alle inwoners van de stad.
In de grondwet van 1815 werd, boven het gehate systeem van conscriptie, de voorkeur gegeven aan
een leger van beroepssoldaten, dat eventueel met lotelingen aangevuld kon worden. Dit betekende
dat het garnizoen opnieuw voor een belangrijk deel uit buitenlandse soldaten bestond, nu vooral
goedgedisciplineerde Zwitserse huursoldaten. Daarnaast waren hier onderdelen van het staand
Leger, Nederlandse beroepssoldaten, aangevuld met dienstplichtige lotelingen.311 De stedelijke
economie leek door de aanwezigheid van honderden ambtenaren en militairen een stevige basis te
behouden en daarmee leken de kansen op herstel gunstig. Daarnaast behield de stad door de
aanwezigheid van zoveel `vreemde’ burgers en militairen naar de maatstaven van de tijd haar
interregionaal en zelfs internationaal karakter. Magistraten, officieren en hogere ambtenaren
versterkten samen met de stedelijke elite het cultureel klimaat en de vraag naar kwaliteitsproducten,
maar legden demografisch gezien relatief weinig gewicht in de schaal. De grote aantallen militairen
en met hen zoetelaars, prostituees, wasvrouwen en soldatenkinderen in de directe omgeving van de
grotere kazernecomplexen vormden zoals voorheen een totaal andere wereld en versterkten weer
een heel andere kant van het stedelijk cultureel en economisch klimaat. Op religieus gebied was de
bevolking overwegend katholiek, maar de katholieke hiërarchie leefde nog in de wereld van de
schuilkerken. De nieuwkomers uit de hogere klassen behoorden nog steeds uitsluitend tot
verschillende reformatorische geloofsrichtingen.
De staatsrechtelijke vernieuwingen leidden tot een proces, dat grotendeels de economische en
sociale ontwikkelingen tot 1870 bepaalde. De nieuwe staatsstructuur, die tot de Belgische Opstand
leidde, leverde voor de Bossche bevolking naast de verwarring bij welke van de partijen men zich
wilde aansluiten ook een langdurige staat van beleg op en bracht de aanwezigheid van veel
`vreemde’ soldaten en hun legertros in de stad. Daarnaast deed de geleidelijke maar krachtige
emancipatie van het katholieke volksdeel uiteindelijk, met de stichting van kloosters en instellingen,
de oude tijden van ook dit `klein Rome’ herleven.312 Dit zou er volgens Theo van Eupen toe leiden dat
katholieke volksmissies onder leiding van paters Redemptoristen een overtuigend effect hadden op
de versterking van de geloofsbeleving onder de katholieke volksmassa’s.313 Het gevolg hiervan zou
zijn, zo stelde de door hem aangehaalde Peter Meurkens, dat binnen korte tijd lichaamstaboe ’s,
waaronder het ontbloten van de vrouwenborst, versterkt werden zodat het geven van borstvoeding
drastisch werd afgebouwd.314 De door hem gesignaleerde inkorting van de lactatieperiode leidde tot
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inkorting van geboorte-intervallen van gemiddeld drie jaar naar niet meer dan zeven maanden. De
daarop volgende toename van de kindersterfte zou daarmee, ook buiten het Kempenland, een
duidelijke verklaring hebben. Noch de door hem gesignaleerde toename in kindersterfte ter plaatse,
noch de genoemde verklaring voor de afgenomen lactatie, noch de afname zelf konden door andere
onderzoekers bevestigd worden.315
In het deelbuurtonderzoek zullen de bovenstaande processen vanaf de zijlijn gevolgd worden.
Hiertoe behoren, om er maar enkele te noemen, de inkwartieringen in de jaren dertig, de geleidelijke
toename van het aandeel katholieke hoofden in de woningen aan de Hinthamerstraat, de cholera
pandemie die zich door de verkorte reistijd tussen de continenten wereldwijd kon verspreiden, de
geleidelijk opkomende sigarenindustrie vanaf de jaren zeventig met een doorbraak rond de
eeuwwisseling en de stagnerende ontwikkeling van voorzieningen voor schoon drinkwater en afvoer
van rioolwater en huisvuil. Omdat de paters Redemptoristen vanaf 1855 in de directe omgeving van
bouwblok 5.3 hun kloostergemeenschap opbouwden, is er alle reden om de effecten die de
volksmissies op de verkorting van de lactatieperiode gehad zouden hebben in het onderzoek mee te
nemen.316
Economische ontwikkelingen
In het nieuwe koninkrijk werden diverse kwesties die al lange tijd sleepten en economische
belemmering vormden, met een ongekende voortvarendheid aangepakt. Zo werd de gildedwang in
1818 bij Koninklijk Besluit definitief afgeschaft, werd de straatweg naar Luik voltooid, de Maas ook
gedurende de zomer bevaarbaar gemaakt, de watervrijmaking van de stad niet gegarandeerd maar
wel stapsgewijs verbeterd en, als belangrijkste prestatie op langere termijn, het volksonderwijs
zodanig verbeterd dat het analfabetisme verder teruggedrongen kon worden.
In grote lijnen was de economische ontwikkeling echter niet steeds gunstig. In de eerste helft
van de negentiende eeuw was er sprake van langdurige stagnatie, met zelfs een hongercrisis in de
tweede helft van de jaren veertig, die in de jaren vijftig omboog naar groei. In de jaren zeventig zette
een depressie in die begon met de Frans-Duitse oorlog.317 Naast de handel boden zoals vanouds de
dienstensector en de kleinschalige ambachtelijke nijverheid, vooral textiel en fijn metaal, zoals
garentwijnderij en de productie van spelden, werk aan velen.318 De dienstensector was omstreeks
het midden van de eeuw met een deelname van 38 procent op de beroepsbevolking naast de
nijverheid een grote werkgever in de vorm van onderwijs, verplegings- en overheidsinstellingen,
waaronder het garnizoen.319 Na opheffing van de aloude Latijnse School was in 1812 de Koninklijke
School voor Nuttige en Beeldende Kunsten opgericht, waarin vanaf de jaren twintig een groeiend
aantal leerlingen een vak leerde.320 Pas tegen het einde van de eeuw werd het aantal van 300
leerlingen structureel overschreden en het beroepsonderwijs institutioneel uitgebouwd, op lager en
middelbaar niveau. De kwaliteit van het lager onderwijs verbeterde opnieuw na de Onderwijswet
van 1857, toen de Nutsschool opgericht werd en de katholieke congregaties van de zusters van de
Choorstraat, de Liefdezusters, de zusters van J.M.J. voor meisjes en de fraters van Tilburg voor
jongens onderwijs aanboden. De kinderen werden niet alleen gescheiden naar geslacht maar ook
naar sociale afkomst.321 De jongens van de binnenstraten in de onderzoekbuurt zouden de
fraterschool aan de Zuid-Willemsvaart bezoeken; de jongens van de Hinthamerstraat volgden
onderwijs aan de net iets verder weggelegen fraterschool in de St. Jozefstraat. De parochiële
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meisjesschool werd geleid door de Zusters van Liefde uit Tilburg; voor meisjes uit de betere kringen
waren er andere scholen.322
De handel bestond aan het begin van deze periode nog steeds vooral uit de overslag van
handelswaren.323 In de stadshaven werden zoals voorheen de goederen die per kar of schuit uit het
Meierijse achterland of uit het Luikse aangevoerd werden, overgeladen op beurtschepen naar vooral
de havens in Holland. Als retourvracht werden goederen aangevoerd die afkomstig waren uit alle
uithoeken van Europa en de wereld daarbuiten.324 Bij de lancering van het kanalenplan van koning
Willem I, waarin de Zuid-Willemsvaart een rechtstreekse verbinding met Maastricht zou opleveren,
wist het stadsbestuur gedaan te krijgen dat het tracé niet om maar door de vesting gelegd werd. De
aanleg werd voortvarend ter hand genomen en vanaf 1822 groeven en bouwden ploegen arbeiders
aan deze nieuwe verbinding, direct langs de onderzoekbuurt gelegen.325 De aanleg bracht een
contingent arbeiders in de stad, die in tentenkampen langs het tracé verbleven. Het zware en
gevaarlijke werk eiste met enige regelmaat zijn tol. Vele tientallen arbeiders raakten gewond of
werden ziek en van hen zouden er tientallen in het Groot Ziekengasthuis bezwijken, waardoor de
aanlegperiode in de stedelijke sterftecijfers is terug te zien.326
De aanleg van het kanaal, kort na de voltooiing van de straatweg naar Luik en de aanvullende
infrastructurele verbeteringen in het Meierijse achterland, maakte geleidelijk aan het stedelijk
overslagpunt overbodig. Toen in 1830 de Belgische afscheiding ingeluid werd, was dat voor de
Bossche ondernemers een tegenslag van betekenis, want opnieuw veranderde de positie van de stad
langs het wegennet naar de economisch centra. De kans om een etappeplaats tussen Luik en Holland
te worden was voorbij. Omstreeks het midden van de eeuw werkte nog 14 procent van de
beroepsbevolking in de handelssector, die in de daaropvolgende periode verder aan betekenis
verloor.327 De stad had als stapelplaats afgedaan en daarin was ’s-Hertogenbosch geen uitzondering.
Dagelijks passeerden vele tientallen binnenvaartschepen het kanaal en wellicht honderden karren de
stadspoorten, om vervolgens in de meeste gevallen gewoon door te reizen naar bestemmingen
verder weg. De aanleg van spoorwegen vanaf 1868 paste naadloos in dit proces, waarin
massavervoer steeds minder overslagpunten nodig had. Uitzonderingen waren tot in de twintigste
eeuw de veemarkt, de vismarkt en de boterhal, waardoor de stad haar positie als regionaal
handelscentrum voor de Meierij wist veilig te stellen.328
In de nijverheid werden vooral thuiswerkers ingezet. Er waren in 1812 maar enkele fabrieken
waar een tiental werknemers werkte en pas omstreeks 1890 was er sprake van groeiende
grootschalige fabrieksarbeid in de schoenen- en vooral de sigarenindustrie.329 In de periode daarvoor
was behalve kleinschaligheid ook diversiteit aan bedrijven kenmerkend, zoals grafische industrie en
uitgeverijen, leerindustrie, sigarenfabrieken, bouwondernemers, kledingindustrie, kunstnijverheid en
bewerking van edel- en klein metaal. Als oorzaak hiervoor wordt traditioneel verwezen naar de
vestingstatus en de waterhuishouding rond de stad, waardoor ondernemers met grootschaliger
plannen hun heil zochten in bijvoorbeeld Tilburg, Eindhoven en Helmond. Na de aanvankelijke
groeispurt tot 1830 groeide het inwoneraantal van de gemiddelde stad in Nederland sterker dan in
’s-Hertogenbosch.
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Figuur 26 Bevolkingsgroei in de steden die in 1820 meer dan 10.000 inwoners telden, 1809-1910. Index 1812=100. Bron:
Statline.

Na de opheffing van de vestingstatus in 1874 werden stapsgewijs de vestingwerken
ontmanteld, de waterhuishouding aangepast en de eerste gronden buiten de oude wallen
opgehoogd om nieuwe woonwijken aan te leggen, waarvan de wijk ’t Zand met 30 ha de grootste
was.330 Het vrijkomen van nieuwe bouwgrond vrijwel direct aan het kanaal en de spoorweg bood ook
gunstige vestigingsplekken voor ondernemers, waardoor de industrie vanaf de jaren negentig de
belangrijkste werkgever kon worden.331
Per saldo kan gesteld worden dat ’s-Hertogenbosch in de negentiende eeuw zijn karakter als
handelsstad verloor, geen echte industriestad werd, maar wel vanwege een brede variëteit aan
diensten en nijverheid een zekere welvaart kende. Er zijn geen aanwijzingen dat de stad in
vergelijking met de landelijke situatie economisch gezien met grotere problemen te kampen had.
Van afwijkingen in gezondheids- en sterftecijfers vanwege vergaande industriële vervuiling kan
daarom, ook al is er geen uitgebreid onderzoek gedaan naar overlevingskansen in door industriële
emissie aanwijsbaar sterk verontreinigde deelbuurten, moeilijk gesproken worden.332 Economisch
gezien was het belangrijkste effect van de opkomende industrialisatie dat de structurele
massawerkloosheid en armoede van het pre-industriële pauperisme na de wisseling naar de
twintigste eeuw voor een belangrijk deel zouden verdwijnen.333
Voor het deelbuurtonderzoek betekent dit dat het langzaam tot een einde komen van de structurele
bestaansonzekerheid kan worden aangetoond op basis van zowel een lichte verbetering in de sociale
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classificatie van de hoofden als uit de vermindering van het aandeel bedeelden. Direct
waarneembaar zou kunnen zijn dat de gemiddelde huwelijksleeftijd in deze periode daalde, maar
vooral dat de gemiddelde overlevingskansen van kinderen verbeterden.
De aantrekkingskracht van de stad: toegang tot een sociaal vangnet
De vestingstad van 1814 deed in veel opzichten nog denken aan de versterkte steden in de
Middeleeuwen. De toegang verliep via de stadspoorten, waar iedere passant om een paspoort
gevraagd werd en daardoor slechts weinigen ongemerkt konden binnenkomen. ’s-Nachts gingen de
poorten op slot. Vestiging in de stad was op twee manieren mogelijk. Wie als ondernemer wilde
beginnen, moest een patentbelasting betalen en kon daarom niet om inschrijving heen. Een andere
kans was, niet anders dan in de eenentwintigste eeuw, om na een tijdelijke toelating maar gewoon te
blijven. Dagelijks moeten er vele tientallen reizigers door de stadspoorten gepasseerd zijn. Zeker op
marktdagen trokken stoeten ambulante handelaren, boerinnen met draagmanden of handkarren en
voerlui met karren bespannen met honden, ezels, ossen of paarden, door een van de drie poorten.
Dan waren er nog de werkzoekenden, de beurtschippers in de stadshaven en vrachtvervoerders per
kar en postkoets die iedere dag weer de bevoorrading van de stad verzorgden.334 Deze menigte
vormde de dagelijkse praktijk in een stad die fungeerde als centrale markt voor handelswaren en
arbeid voor een wijde omgeving.335 Aan de poort betaalden de passanten hun tolgeld en ze hoopten
aan het eind van de dag, voor het sluiten van de poorten, met hun verdiensten weer huiswaarts te
keren. Een deel van de bezoekers bleef, sommigen vonden al snel tijdelijk werk of hoopten in ieder
geval dat ze daar meer kans op zouden hebben dan in hun geboortedorp. Wie dat wenste kon zich
vrijwel ongemerkt, dus zonder belemmeringen, vestigen.
Wat bood de stad degenen voor wie geen werk te vinden was, of voor wie het loon dat verdiend kon
worden niet voldoende was om rond te komen? De sociale kwestie was in ’s-Hertogenbosch, zoals in
alle steden, al bijna even oud als de stad zelf en was altijd actueel. Het Groot Ziekengasthuis, het
Leprozenhuis en de Tafel van de Heilige Geest waren al in de dertiende eeuw ontstaan en in de
veertiende eeuw volgde meer dan dertig kleinere fundaties en gasthuizen die vaak per testament
waren opgericht door welgestelde particulieren.336 De jaarlijkse renten daarvan werden, samen met
de opbrengsten van de talrijke landerijen die de fondsen verworven hadden, besteed aan huisvesting
en levensonderhoud van behoeftigen. Na 1629 werden schenkingen vooral gedaan aan de
armenfondsen, die per wijk ofwel ‘blok’ georganiseerd waren en tot aan de Franse tijd strikt
onafhankelijk van de stedelijke overheid opereerden.337
In 1815 leefde een derde deel van de inwoners in bittere armoede en was daardoor feitelijk
permanent ondervoed.338 Het ‘Bedeelingsfonds’, dat een jaarlijkse begroting had die groter was dan
die van het stadsbestuur zelf, bood onderdak aan bejaarden, ‘zinneloozen’ ofwel psychiatrische
patiënten en zieken, en gaf ondersteuning aan huiszittende armen. Door de grote menigte
bedeelden kon deze wekelijkse ondersteuning, naast incidentele brood- of soepuitdelingen, niet
meer bedragen dan twee stuivers, ongeveer genoeg om twee keer een brood te kunnen kopen.339 In
1811 werden al deze instellingen in opdracht van de prefect van het Département des Bouches du
Rhin onder één bestuur gebracht, de Commission des Hospices.340 Nadat de Fransen verdreven
waren, werd deze aanpassing op 26 april 1817 gecontinueerd in de vorming van het College van
Regenten over de Godshuizen en den Algemeenen Arme.341 De nieuwe organisatie zou in naam tot
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1942 onveranderd blijven en bestond uit vier afdelingen: het Oude Mannen- en Vrouwenhuis, het
Groot Ziekengasthuis, het Zinneloozenhuis Reinier van Arkel en het Bedelingsfonds. Naast
uitkeringen zorgden de Godshuizen in ernstige gevallen ook voor onderdak en in ieder geval voor
gratis medische zorg. Armendokters hielden consult en zorgden bij besmettelijke ziekten voor een
snelle opname in het Groot Ziekengasthuis, dat overigens tot aan het einde van de negentiende
eeuw nauwelijks meer kon bieden dan isolatie en verzorging van zieken. Een bijzondere plaats nam
de instelling Reinier van Arkel in.342 Het aantal patiënten in dit oudste en lange tijd enige huis voor
geesteszieken in Nederland zou in de loop van de negentiende eeuw explosief groeien, omdat
patiënten uit heel Nederland tegen betaling opgenomen werden, met alle gevolgen van dien.
Ondersteuning werd deels vanuit een oprecht menselijk mededogen gegeven, waarbij naast
de intentie om goed te doen ook het geven van aalmoezen met het oog op het bereiken van het
eigen zielenheil, een grote rol speelden. Daarnaast diende zij er ook toe om door de persoonlijke
afhankelijkheid van de armen maatschappelijke onrust te voorkomen en daarmee de sociale
ongelijkheid in stand te kunnen houden.343 Bedelingsfondsen vormden de achilleshiel van het
stedelijk sociaal systeem in de pre-industriële periode, waarin gemiddeld een vijfde van de
stadsbewoners moest leven van een inkomen uit loondienst dat zelfs door toevoeging van extra’s uit
bedeling amper genoeg was om in de primaire levensbehoeften te kunnen voorzien.344 In oorlogstijd
of tijdens strenge winters kon het aandeel armlastigen oplopen tot bijna de helft van de totale
bevolking.345 Tot 1865 liep het aandeel op naar gemiddeld 25 tot 30 procent om pas vanaf ongeveer
1880 stelselmatig af te nemen.346 Vanwege de grote vraag bestond de uitkering voor een gezin ook in
1865 nog hooguit uit twee broden of enkele stuivers per week, gemiddeld niet meer dan 40 cent, en
was op zich dus onvoldoende om ondervoeding te bestrijden.347 De fondsen moesten hun kapitalen
op peil houden, hielden altijd scherp zicht op de bodem van hun armenkas en deden alleen uitkering
over hun rente-inkomsten. Tijdens economische tegenspoed namen echter de aanvragen toe, terwijl
de rente-inkomsten terugliepen. Juist in deze perioden namen de zorgen van de regenten over het
feit dat het grootste deel van de bedeelden niet uit de eigen stad afkomstig was, toe.

Tabel 11 Door het burgerlijk armenbestuur ondersteunde partijen (hoofden) naar hun domicilie van onderstand, 1867-1869.
Bron: Wouters (1968), 265.

In ieder geval maakten de beheerders van de bedelingsfondsen zich voortdurend zorgen om de
beheersbaarheid van het systeem en vreesden zij dat de werklozen door de hoge uitkeringen niet
bepaald uitgenodigd werden om werkzoekenden te worden.
In de praktijk was het mogelijk dat bedeelden van verschillende instanties een uitkering
kregen, bijvoorbeeld een brood van de Tafel van de Heilige Geest en daarnaast nog een uitkering van
het Blok.348 Voor protestantse armen was er bovendien nog de ondersteuning door de diaconie. Uit
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een onderzoek door het Burgerlijk Armenbestuur, de regenten van de Godshuizen, aan het begin van
de negentiende eeuw bleek dat inderdaad veel bedeelden van meerdere instanties ondersteuning
ontvingen, maar dat zelfs de stapeling niet voorkwam dat driekwart van hen meer dan de helft van
hun inkomen zelf moest verdienen om op een zeer bescheiden manier te kunnen rondkomen.349
Onderzoek naar de bedeling in deze stad heeft uitgewezen dat niet alleen de uitkeringen laag
waren, maar ook de controle streng. De blokmeesters kenden de wijkbewoners en volgden nog
steeds consequent de instructie die in 1640 opgesteld was door mr. Gerard van Zoemeren en in 1817
feitelijk bevestigd werden in het ‘Reglement op de verzorging der Huisarmen binnen de stad ’sHertogenbosch’: geen steun aan jongelui die zelf hun kost konden verdienen en zeker niet aan
ongehuwde moeders omdat zij door eigen schuld niet konden werken, maar wel aan lieden die dat
door omstandigheden niet konden zoals bejaarden en verlaten soldatenvrouwen of weduwen met
jonge kinderen.350 Wie door ouderdom of gebrek nooit meer zelfstandig in eigen onderhoud zou
kunnen voorzien, werd tot zijn of haar dood op ‘de plank’ geplaatst, hetgeen betekende dat de
persoonlijke bedeling levenslang zou worden toegekend. Een bijzondere groep waren de ‘bestelden’,
weeskinderen of ouderen die tegen vergoeding van kostgeld bij particulieren ondergebracht
werden.351
In het uitgebreide Reglement op de verzorging van de Huisarmen was de stad verdeeld in 9
wijken en 36 afdelingen, waar de armverzorgers en hun wijkknechten bureau hielden. De armen
binnen de afdeling konden daar biljetten aanvragen voor bedeling, medische hulp of opname in een
van de gestichten. Ook hulp bij bevalling viel hieronder.352 De aanpassing van het systeem in de geest
van de Armenwet van 1854 en de liberale tijdgeest die de aanzienlijke klasse zo welgevallig was,
betekenden dat de gemeentelijke overheid haar jaarlijkse subsidies introk. Deze bezuinigingen
troffen de armenmeesters en daarmee de directe bemoeienis van de Godshuizen met het leven van
gebrekkigen, bejaarden en andere kwetsbare groepen. Het systeem van de traditionele bedeling
bleef tot 1912 overeind in de vorm van bedeling in geld en natura, gratis genees- en verloskundige
hulp en verzorging van alleenstaande kinderen, gebrekkigen en bejaarden.353 De geest van de
uitgangspunten waarop in de onderzoeksperiode bedeling gegeven werd, blijkt uitvoerig vastgelegd
te zijn in de Regelen Onderstand, in 1877 beschreven door de regent De Kort.354 Om willekeur te
beperken werden de bedragen voor zomer- en winterbedeling naar categorie van behoeftigen
opnieuw vastgelegd.355 Het uitgebreide overzicht, dat vooral getuigt van een groot hart voor allen die
in hun leven meer tegenwind dan voorspoed kenden, laat zien hoezeer de bezittende klasse met
marginale ondersteuning de kansloze positie van de arme massa wist te bestendigen.356 Zo
ontbreken in de lijsten nog steeds de ongehuwde moeders, want aan hen mocht geen tweede kans
gegeven worden.
Voor de bedeelde bewoners binnen de deelbuurten betekent dit dat zij tot de armste 20 à 30
procent van de inwoners van de stad hoorden, die gedurende de op hun kaart genoemde
bedelingsperiode niet in staat waren om zelfstandig in hun bestaan te voorzien. Tussen de
‘Signalementen van bedeelden’, een overzicht van de ruim 4.000 Bossche bedeelden en hun
gezinnen voor de periode 1840-1910, werden meer dan 400 hoofden van huishoudens binnen
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bouwblok 5.3 geïdentificeerd.357 Deze bedelingsgegevens spelen een rol in het deelonderzoek naar
sociale en residentiële segregatie en de classificatie van de deelbuurtmomenten.
Een belangrijke vraag is, of het Bossche bedelingssysteem een aantoonbare
aantrekkingskracht had op de rondtrekkende arbeidsreserve. Gezien de beperkte ondersteuning die
hieruit geboden werd, waardoor bedeling op zich onvoldoende was om in de primaire
levensbehoeften te kunnen voorzien, lijkt dit niet aannemelijk. Dit verklaart bovendien waarom over
de gehele periode sinds het laatste kwart van de achttiende eeuw maar een klein deel van de
immigranten zich definitief vestigde. Binnen de deelbuurten zou kunnen blijken of hoofden, zodra zij
zich van buiten de stad gevestigd hadden, bedeling kregen.

Figuur 27 Voorblad van de bedelingskaart van Gooije Boonstra (pers_id 1212, armlastig te Heerenveen,) en zijn vrouw
Elisabeth Glas (pers_id 1213), woonachtig in de deelbuurt Achter de Gapert. Op de achterzijde werd per periode
bijgehouden wat de ondersteuning inhield.
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Figuur 28 De achterzijde van de bedelingskaart, waarop de woonadressen en de bedeling per periode werden bijgehouden.
Gooije kwam niet in aanmerking voor zomerbedeling, omdat hij als sjouwer dan geregeld kans op werk had, maar wel voor
een winterbedeling van 30 cent per week, net genoeg voor zijn huishuur, en een incidentele uitkering bij bevalling van 100
cent, te betalen aan de vroedvrouw.

Ondersteuning vanuit de Sint Vincentiusvereniging, in 1847 ook in ’s-Hertogenbosch met veel
ambitie opgericht, was vooral gericht op gezinnen van vaklieden die tijdelijk in problemen
verkeerden.358 Hun bijzondere aanpak, waaronder huisbezoek als middel tot zelfheiliging van de
leden maar ook ter materiële en geestelijke ondersteuning van de armen, was eerder van tijdelijke
aard en richtte zich over het algemeen niet op de armste bewoners binnen de deelbuurten.
Stedelijke centrumfunctie en bijzondere deelbuurten
Vanwege hun centrumfunctie hadden de steden ook bijzondere instellingen in huis die eerder van
invloed waren op het stedelijke sterfte en nauwelijks op het geboortecijfer. Daardoor waren er in ’sHertogenbosch enkele bijzondere typen deelbuurten, die ieder een eigen patroon van oversterfte
vertoonden:
• Het garnizoen bestond uit een groot aantal gezonde jonge mannen, aangevuld met een
groep jonge wasvrouwen, dienstmeiden en prostituees, verhoudingsgewijs weinig gehuwden
en een verhoogde kans op buitenechtelijke kinderen, een talrijk gezelschap dat vrijwel
geheel van buiten de stad kwam. Tot ver in de negentiende eeuw werden in de directe
omgeving van de kazernes, zoals in het Tolbrugkwartier, nabij de Weversplaats of op fort
Papenbril verhoudingsgewijs de meeste Bossche kinderen geboren maar de kindersterfte lijkt
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ook nergens anders in de stad zo hoog geweest te zijn.359 Omdat ze dicht op elkaar leefden,
kon bij epidemieën de sterfte onder de soldaten hoog oplopen;
• In de penitentiaire inrichting en het huis van burgerlijke en militaire verzekering waren de
bewoners deels van buiten afkomstig maar zeker niet allen even jong en gezond.
Gedetineerden leefden bovendien dicht op elkaar waardoor vooral epidemieën van “human
crowd diseases” hoge sterfte konden veroorzaken360;
• De bewoners van het krankzinnigengesticht Reinier van Arkel waren, vaak getekend door een
jarenlang moeizaam bestaan, vanuit het hele land naar het overvolle pand aan het
Hinthamereinde getransporteerd, waar zij in de volgende fase van hun aftakelingsproces een
relatief snelle dood stierven361;
• De bewoners van de kloosters en tehuizen voor bejaarden of wezen;
• De schippersfamilies die op hun binnenvaartschip woonden, de marktverkopers,
handelsreizigers, kermisklanten, reizende theatergezelschappen, muzikanten en
werkzoekenden die tijdelijk in de stad verbleven, maar bij ziekte in het gasthuis werden
opgenomen.
Van het garnizoen, vooral tijdens de Belgische Opstand en de mobilisatie van 1870-1871, verbleven
incidenteel personen of huishoudens in een van de onderzochte deelbuurten. In de Louwsche Poort
was een woonpand waarin een wisselend aantal bejaarden of anderszins hulpbehoevenden woonde,
op kosten van de Fundatie van Rogier van Heeze.362
Migratie vanaf 1850
Voor de periode tot 1850, toen de registers van de volkstellingen met de registratie van
verhuisbewegingen aangevuld werden tot bevolkingsregisters, zijn betrouwbare gegevens over
migratie moeilijk vast te stellen. De administratie van nieuwkomers in de registers van aankomst en
vertrek is ook in ’s-Hertogenbosch verre van volledig. Alleen het migratiesaldo kan berekend worden
en wel uit de gecombineerde overzichten van inwoneraantallen, geboorten en sterfte. De
nauwkeurigheid hiervan hangt vooral af van de betrouwbaarheid van het inwoneraantal, dat destijds
meestal niet door telling werd vastgesteld maar uit weer andere cijfers berekend werd, zoals
weergegeven is onder Figuur 92.
In de laatste editie van de Algemene geschiedenis der Nederlanden stelde de vooraanstaande
demograaf Evert Hofstee nog dat land-stadmigratie tot 1865 nauwelijks een rol speelde en dat
bovendien de provinciegrenzen niet overschreden werden.363 Na 1865 zouden het de
veenafgravingen in Drenthe en de nieuwe industrieën zoals die in Twente, Tilburg en toch weer
Holland geweest zijn die de stromen, na de terugval in de achttiende eeuw, weer op gang
brachten.364 In het eerste deel van dit hoofdstuk konden wij al zien hoezeer deze hypothese
achterhaald is. Migratie was reeds vanaf de stichting van de stad een structureel onderdeel van
zowel de regionale als de interregionale markt, zodat met het herstel van de handelsnetwerken na
de val van het Franse keizerrijk en het Continentaal Stelsel ook handel en migratie over langere
afstand weer konden toenemen. Dit betekent dat de opkomende industrialisatie en landverhuizingen
na 1865 deze migratiestromen niet deden ontstaan maar versterkten, zoals Figuur 29 en Figuur 30
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laten zien. Het motief van de migranten was immers niet anders dan voorheen: de zoektocht naar
arbeid, brood en een sociaal vangnet.

Figuur 29 Migratie I: Vestiging van nieuwkomers per 1.000 inwoners, 1851-1940. Bron: Statline.

Figuur 30 Migratie II: Vertrekkende bewoners per 1.000 inwoners, 1851-1940. Bron: Statline.

Opvallend is, maar tegelijkertijd bevestigt dit de economische positie sinds de achttiende eeuw, dat
het aantal nieuwkomers in ’s-Hertogenbosch tijdens de onderzoeksperiode verhoudingsgewijs hoger
lag dan in de 24 referentiesteden. Figuur 30 bevestigt dit beeld, omdat ook het aantal vertrekkende
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inwoners naar verhouding hoger was. Per saldo, zo blijkt uit Figuur 31 en verderop uit Tabel 33, was
het aantal nieuwkomers dat zich definitief vestigde, ongeveer de helft lager dan in de andere steden.

Figuur 31 Migratie III: Migratiesaldo per 1.000 inwoners, 1851-1940. Bron: Statline.

Aangezien migratie binnen de stad en haar wijde omgeving een fundamentele rol speelde, is het in
dit onderzoek van belang om de effecten op zowel de migrantenkinderen als op de levenskansen
binnen de deelbuurt als geheel te meten. Daarnaast beïnvloedt migratie de geboorte- en
sterftecijfers. Zelfs de passanten die nooit in de bevolkingsregisters terechtkwamen konden in de
etappeplaats huwen, kinderen krijgen of sterven. De cijfers in bovenstaande grafieken versterken de
indruk dat het bij deze passanten om een groot aantal personen ging. In het deelbuurtonderzoek
kunnen we dit terugzien en bovendien vaststellen dat de verhuisfrequentie ook binnen de stad hoog
was. Daarnaast kan in uitgebreid deelbuurtonderzoek onderzocht worden of de immigranten uit het
interregionaal stedelijk netwerk werkelijk overwegend paupers waren.
3.4. Bevolkingsdichtheid en het stedelijk sanitair regime: `mensendrek’ en drinkwater
De grote vraag in deze paragraaf is: welke omstandigheden bepaalden de duidelijke vertraging
waarmee de transitie van geboorte- en sterftecijfers in ’s-Hertogenbosch ten opzichte van bijna alle
andere steden in Nederland inzette (zie Figuur 5)?
De levensomstandigheden waarin de stad zich, ondanks het ontbreken van industriële vervuiling, in
negatieve zin onderscheidde van nieuwe steden zoals buurstad Tilburg, werden veroorzaakt door
haar positie als vestingstad en de ligging in een uitgestrekt gebied van moerassen en polders. Mede
hierdoor waren de klassieke factoren voor verhoogde stedelijke sterfte, zoals bevolkingsdichtheid en
slechte sanitaire omstandigheden, ook na de opheffing van de vestingstatus in 1874, voor de
stedelijke overheid nog tientallen jaren een zware opgave. Stadsuitbreiding was namelijk alleen
mogelijk na metershoge ophoging van de bouwgrond terwijl door de geringe stroomsnelheid van de
stadsrivieren de afvoer van rioolwater structureel belemmerd werd.

91

gemeenten
Amsterdam
Arnhem
Dordrecht
s-Gravenhage
Groningen
Haarlem
s-Hertogenbosch
Leeuwarden
Leiden
Maastricht
Rotterdam
Utrecht
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1841-1860
34
10
32
7
38
12
28
1
29
3
32
7
31
4
29
3
33
9
28
1
36
11
31
5

1860-1875
28,73
4
28,18
3
35,21
11
28,17
2
30,74
7
29,17
5
31,46
8
26,35
1
31,92
9
29,29
6
35,38
12
33,37
10

1875-1880
27,71
5
24,99
2
32,59
12
27,56
4
29,70
8
25,80
3
31,01
10
24,39
1
32,03
11
29,54
7
30,23
9
28,52
6

1880-1890
26,66
9
23,01
2
27,18
11
24,36
5
23,22
3
23,98
4
30,04
12
21,76
1
25,80
6
26,17
8
26,05
7
26,94
10

verbetering
21,6%
28,1%
28,5%
13,0%
19,9%
25,1%
3,1%
25,0%
21,8%
6,5%
27,6%
13,1%

Tabel 12 Gemiddelde sterfte per duizend inwoners per jaar in de twaalf grootste steden van Nederland, met inbegrip der
levenloos aangegevenen. De rechterkolom is voor dit onderzoek toegevoegd.

Het tempo waarmee de Bossche Raad het leefklimaat van de inwoners aanpakte, dreef menigeen tot
wanhoop. Zo probeerde de Gezondheidscommissie in 1896 de conclusie ten aanzien van de oorzaken
die zij “Reeds meermalen (…) in hare jaarlijkse verslagen [aan] het ongunstige sterftecijfer in deze
gemeente” had verbonden, kracht bij te zetten door de ontwikkeling van de Bossche cijfers te
vergelijken met die van de andere elf grote steden (Tabel 12).365 Opmerkelijk was de relatief gunstige
positie van de stad in de periode 1841-1860, maar vanaf die periode daalden de sterftecijfers van de
andere steden tot 1880-1890, terwijl die van ’s-Hertogenbosch gelijk bleven, waardoor de stad van
de vierde naar de twaalfde plaats zakte. Om een aantal verklaringen uit te sluiten voegden zij aan het
overzicht de cijfers toe voor Nederland, Noord-Brabant, de drie grootste steden in Noord-Brabant en
van de gemeenten rond de stad, waar bodem en luchtgesteldheid vergelijkbaar waren. Welke
vergelijking in hun tabellen ook getoond werd, de Bossche sterftecijfers lagen steeds minstens 20
procent hoger dan die van de andere plaatsen. Daarnaast bleek de sterfte binnen het garnizoen ‘zeer
gunstig’ te noemen en vergeleek de commissie voor de twaalf steden het aandeel van de
kindersterfte in de totale sterfte. Die laatste was voor de stad “gemiddeld”. Het rapport werd
afgesloten met het advies om [opnieuw] “eene Commissie samen te stellen, die zich zal bezig houden
met het onderzoek naar:
I. Rioleering, afvoer van vuil en faecaliën
II. Drinkwater en levensmiddelen, vooral die aan bederf onderhevig zijn
III. Gesteldheid der woningen, bestrating, gelegenheid tot baden, bouwverordeningen, etc.
IV. Ontsmettingsmiddelen en afzonderingslokalen bij besmettelijke ziekten.”
Bevolkingsdichtheid
Een wezenlijk probleem dat niet door de Gezondheidscommissie genoemd werd, is de
bevolkingsdichtheid, die juist in samenhang met ondervoeding een krachtige katalysator van hoge
sterfte was.366 Juist naarmate mensen dichter op elkaar leven neemt de kans op overdracht van
infecties toe. In Groot-Brittannië werd vanaf de jaren dertig van de negentiende eeuw met name
door William Farr uitgebreid onderzoek gedaan naar ‘Vital statistics; or the statistics of health,
sickness, diseases and death’, waarin hij naast leeftijd de betekenis van dichtheid en nabijheid
overtuigend aantoonde.367 Vanaf 1849 werd in de nationale volkstellingen per gemeente onder
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andere ook de bevolkingsdichtheid geregistreerd.368 Deze varieerde per gemeente voor steden
tussen 3.000 en 22.000 inwoners per km2, maar kon in delen van de steden, zoals in de Amsterdamse
Jordaan, oplopen tot 100.000 per km2. Toch geven de volkstellingen voor dit onderzoek geen direct
bruikbare informatie omdat de opgaven steeds de bevolkingsdichtheid per gemeente noemt, waarbij
bijvoorbeeld voor 's-Hertogenbosch voorbij gegaan werd aan het feit dat de stad maar een twaalfde
deel van het oppervlak van de gemeente innam. Zeer hoge dichtheden, zoals aangegeven voor de
Jordaan, waren daardoor weliswaar ook de realiteit in Achter de Gapert, de Louwsche Poort en de
Zusters van Orthenpoort, maar blijven in de overzichten van de volkstelling onzichtbaar.

Figuur 32 Bevolkingsontwikkeling in 's-Hertogenbosch, inclusief bevolkingsdichtheid, 1814-1910. bron: Statline.

In 1814 was er met 13.000 inwoners, als gevolg van de bevolkingsafname door de langdurige
economische stagnatie, veel leegstand in de stad. Vooral in de achterstraten, waar deze veelal te
vinden was, leidde dit tot verkrotting en hergebruik als opslag of stal. In de periode tot 1830, dus in
amper vijftien jaar tijd, maakte het inwoneraantal een spectaculaire groei door. Het steeg met 50%
tot boven de 20.000 en overschreed daarmee het maximum dat in de zestiende eeuw gerealiseerd
werd.369 De bevolkingsdichtheid binnen de vestingstad, met een oppervlakte van 116 ha, groeide van
11.366 personen per km2 in 1814 naar meer dan 17.781 per km2 in 1830 en groeide tot 1903 nog
verder door tot meer dan 28.000 per km2, een aantal dat in smalle stegen nog vele malen werd
overtroffen. 370 De toename van het ruwe sterftecijfer in de periode 1829-1836 werd niet alleen
veroorzaakt door de snelle verdichting van het aantal inwoners binnen de vesting. Doordat de
vesting tijdens de Belgische opstand van 1830 tot 1839 in staat van paraatheid werd gehouden,
kreeg de stadsbevolking langdurig te maken met inkwartieringen van alsmaar wisselende
legereenheden. Verdichting vergrootte het risico van uitbraak en snelle verspreiding van
infectieziekten zoals tijdens de cholera-epidemieën in 1832 en 1833. Daarnaast boden vanaf 1831 de
uitgestrekte inundaties rondom de vestingwallen maar ook in de Binnendieze de grote oppervlakten
stilstaand water waarin muggenplagen konden ontwikkelen die de intermitterende koortsen
verspreidden die later malaria genoemd zouden worden.371
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Tussen 1830 en 1847 groeide de bevolking licht door. In de periode 1847-1852 werd de groei
door de hongercrises van 1847 en 1848 en de choleraepidemie van 1849 ongedaan gemaakt. Van
1852 tot 1868 was er weer sprake van groei, in de jaren 1868-1885 was sprake van stabilisatie
vanwege de landbouwcrisis en in de periode 1885-1910 forse groei. Na de opheffing van de
vestingstatus in 1874 konden vanaf 1895 ook gronden buiten de vesting bouwrijp gemaakt worden.
Het gevolg was een stevige groei nog voordat de zo dringend gewenste woonruimte beschikbaar
was.372 Binnen de nieuwe wijk Het Zand werden vijftig woningen gerealiseerd voor de
‘werkmansstand’. Het beeld dat ’s-Hertogenbosch in vergelijking met andere steden een niet meer
dan een bescheiden groei doormaakte, vertekent dus de realiteit van de hoge bevolkingsdichtheid
die de levensomstandigheden binnen de vestingmuren in toenemende mate verpestte en zo de
sterftedaling belemmerde (zie Figuur 26, Figuur 5). Vooral de laatste figuur laat zien hoezeer de
ontwikkeling van de sterftecijfers in deze stad negatief afstak ten opzichte van alle andere steden,
behalve Maastricht.
Rond 1874 was er nauwelijks sprake van industrialisatie, maar door de groei tot 24.000
inwoners werd de vestingstatus steeds knellender. De cijfers voor bevolkingsdichtheid in Figuur 32
geven zoals gezegd een vertekend beeld, omdat de werkelijke bevolkingsdruk niet gelijkmatig over
de stad verdeeld was. Ofschoon er nog geen cijfers beschikbaar zijn die de verdeling laten zien van de
bevolkingsaantallen over hoofdstraten en achterbuurten, geeft de verdeling hiervan binnen
bouwblok 5.3 gemiddeld voor de onderzoeksperiode een verhouding van 25% van de bewoners in de
hoofdstraat en 75% in de binnenstraten.373 Dit betekent dat de bevolkingsdichtheid in de stegen niet
alleen beduidend hoger lag, maar bovendien in de loop van de eeuw sneller toenam dan in de
hoofdstraten. Ook de gesignaleerde afname van de stedelijke dichtheid na 1903, door de bouw van
de nieuwe wijk Het Zand, was voor de bewoners van de achterbuurten niet reëel waarneembaar
omdat in de nieuwe wijk naar verhouding zo weinig ruimte voor volkswoningbouw gereserveerd was
dat deze niet eens de bevolkingsgroei van dat moment kon compenseren.374 Het zou nog tot de
bouw van De Muntel in de jaren twintig duren voordat de vele investeringen gedaan waren die nodig
waren om de polders en moerassen buiten de stadswallen met een metersdikke ophoging watervrij
en bewoonbaar te maken. Pas in de tweede helft van de jaren dertig kon de bevolkingsdichtheid
binnen de oude vesting werkelijk dalen, ofschoon de huren in de nieuwe woningen voor de armste
inwoners van de stegen geen haalbare kaart waren.375 Ondertussen was het inwonertal in 1910
doorgegroeid tot 35.000 inwoners.376
Drinkwater en mensendrek
De Gezondheidscommissie in de negentiende eeuw vroeg al tientallen jaren nadrukkelijk aandacht
voor alle elementen van openbare hygiëne: riolering, afvoer van vuil en faecaliën, schoon drinkwater
en controle op levensmiddelen.377
In de meeste Nederlandse steden was er na de Romeinse tijd wat water- en afvalverzorging
betreft over het algemeen geen andere organisatie dan op het platteland. Dit gold in ieder geval voor
’s-Hertogenbosch. Wie een eigen erf had aan de stadsrivier, had een eigen plek om drink- en
waswater op te nemen en de gelegenheid om een eigen privaat ofwel secreet te bouwen met afvoer
boven hetzelfde water. Na de stadsbranden in de vijftiende eeuw werden de tussenmuren tussen de
panden versteend en de daken met leien bedekt, waardoor in ieder huis regenwater opgevangen kon
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worden.378 Daarnaast blijkt uit bouwhistorisch onderzoek dat vanaf de achttiende eeuw veel huizen
een eigen standpijp hadden waarmee grondwater kon worden opgepompt. Bovendien blijkt uit
archeologisch onderzoek dat vanaf de zeventiende eeuw de import van mineraalwater op gang
kwam, aanvankelijk vanwege de medicinale werking. Dit water werd aangevoerd in aarden kruiken
die in massa geproduceerd werden en als wegwerpgoed in de stadsbodem terechtkwamen.379 Zeker
voor de negentiende eeuw geldt dat bij opgravingen restanten van grote aantallen kruiken gevonden
worden waardoor we weten dat in de meeste huishoudens in de betere kringen mineraalwater,
onder de naam van tafelwater, gebruikt werd voor alledaagse consumptie.380
Vanaf 1530 werd in een stedelijke keur de lozing van afvalwater op de stadsrivier verboden
en werd alle eigenaren verplicht om voor zichzelf en hun huurders privaten te bouwen. Van Privaten
inde huysen oft cameren staende. Item dat elck huys, camer (= een één kamer-woning) oft kelder die
verhoert (= verhuurt) ende bewoent wordden, sullen sculdich zijn te hebbene een privaet, bequaem
om daer op te moegen gaen ende hen gevoech te doene. Ende dat oyck voertdaene wye hij zij, Iniet]
en sal ennighe menschendreck bil daighe oft nachte moegen dragen, stortten aft werpen, doen
dragen, stortten oft werpen inden stroom. op die strate, stegen oft op ennighe hoopen ende dat op
peene van drie Oude Schilden.381 De huishoudens in de grotere stadshuizen langs de doorgaande
straten hadden daardoor al lang voor de negentiende eeuw hun toevoer van water en afvoer van
persoonlijk en huishoudelijk afval voor eigen gebruik georganiseerd. Ze konden daardoor bovendien
de beide stromen scheiden en zo een van de belangrijkste besmettingsbronnen buitensluiten. De
huishoudens in de honderden steegwoningen hadden maar zelden een eigen erfje waar een
regenton geplaatst kon worden en waren daardoor vrijwel allemaal afhankelijk van
gemeenschappelijke faciliteiten. Dit betekent dat drink- en waswater gehaald werd aan een van de
stadspompen verderop in de stad. Mogelijk was er wat dichterbij een standpijp van de huisbaas,
maar volgens meerdere bronnen dronken de bewoners tot aan het begin van de twintigste eeuw ook
rechtstreeks het oppervlaktewater waarmee zij van jongs af vertrouwd waren. De kwaliteit van het
water van de standpijpen, opgepompt uit het grondwater dat in de loop van eeuwen door lekkende
privaten duurzaam vervuild was, bleek overigens uit onderzoek nauwelijks van het Diezewater te
verschillen.382
Privaten waren er weinig, vaak geen of slechts één per steeg. Omdat deze met vele tientallen
buurtgenoten gedeeld moesten worden, waren ze veelal totaal vervuild. Doordat privaten voor de
duizenden steegbewoners al eeuwenlang nauwelijks voorhanden waren, waren de bewoners
gewend om het afval kwijt te raken op de manieren die al in de hierboven genoemde keur verboden
waren. Wie een privaatpot of nachtspiegel had, goot deze in het gemeenschappelijk privaat leeg, of
op een afvalhoop in de buurt, gewoon op straat of in een van de waterlopen.383 Anderen deden hun
behoefte bij hoge nood gewoon in de straatgoot of op een plek waar het toevallig uitkwam. Zo
beschreef dokter Godefroi in 1866 in zijn verhandeling over cholera: “Men wandele eens in de
verschillende steden van ons land, zoowel groote als kleine, door de achterbuurten. (…) De bewoners
dier achterbuurten zijn, van de jeugd eraan gewoon geraakt, de straat ongestoord te beschouwen als
den vergaarbak van alle mogelijke onreinheid. Geen hoek, geen pakhuis, geen open erfje, geen boom,
378
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die niet, bezoedeld met de walgelijkste excrementen, getuigen van het dierlijke en onbeschaafde van
den daar levende mensch!” 384 Naast fecaliën en urine van mensen lieten ook die van paarden en
ander vee dat binnen de stad gehouden werd overal op straten en in stegen hun sporen na.
Omdat het legen van privaatputten een dure aangelegenheid was, liepen er, ondanks
bepalingen in de stedelijke keur, ook bij grotere huizen afvoeren vanuit putten naar de Binnendieze.
Al lang voor het begin van de negentiende eeuw was daardoor het water vergaand verontreinigd
geraakt, met alle neveneffecten van dien, zoals plagen van ratten, muizen en insecten. Kenmerkend
voor alle stadsbewoners in de woonstegen was dat zij, omdat hun drink- en afvalwater consequent
vermengd werden, voortdurend elkaars drinkwater bleven vervuilen en daardoor ook zelf niets
anders dan vervuild water dronken en daarmee koemelk aanlengden en met meel tot pap
aanmaakten als voeding voor baby’s en kleuters.385
Met de initiatieven tot aanleg van stedelijke netwerken voor riolering, drinkwater en
vuilnisverwijdering liep ’s-Hertogenbosch aanvankelijk niet opvallend achter op de meerderheid van
de andere steden. De gemeenteraad had in 1862 besloten tot aanleg van een rioleringsstelsel, dat
een dertigtal jaren later voor een groot deel van de straten en stegen beschikbaar was, maar dit
systeem kende toen nog twee ernstige beperkingen.386 Alleen tegen betaling konden woningen een
aansluiting krijgen waardoor, buiten de afwatering van de straten en stegen, alleen de beter
gesitueerden hun toiletten lieten aansluiten. Het tweede nadeel was dat ook dit stelsel loosde op de
Binnendieze en de Aa, waarin na de watervrijmaking van de stad na 1883 het waterpeil te laag bleef
om achterblijvend rioolslib te kunnen wegspoelen, waardoor de waterkwaliteit onmogelijk kon
verbeteren.387
Uit het onderzoek naar de kwaliteit van de drinkwatervoorziening was in 1869 gebleken dat
zowel het water van de stadspompen als van de Binnendieze en de Aa totaal vervuild en dus
ongeschikt was voor consumptie. Alleen het water uit de Zuid-Willemsvaart werd geacht niet direct
schadelijk te zijn voor de gezondheid.388 In 1884 besloot de gemeenteraad tot aanleg van een
hogedrukwaterleiding vanuit Rosmalen en Nuland.389 Naast particuliere aansluitingen werd verspreid
over de stad in de volksbuurten een aantal standpijpen geplaatst waar bewoners gratis water konden
afnemen. Uit het onderzoek dat de firma Lamers en Indemans in 1904 in opdracht van de
Gezondheidscommissie deed, bleek dat het grondwater uit de twaalf stadpompen nog steeds
ongeschikt was en dat een deel van de zestien standpijpen vanwege vernieling of technische
gebreken niet gebruikt kon worden.390 Hieruit kan de conclusie getrokken worden dat er tot het
einde van de onderzoeksperiode amper effecten zichtbaar waren van de maatregelen die inmiddels
genomen waren. Henk van Zon kon na zijn onderzoek naar niet-industriële vervuiling in Nederland
tussen 1850 en 1920 niet vaststellen dat de meeste steden het probleem van de mensendrek al voor
de eeuwwisseling hadden opgelost.391 Evenmin blijkt uit het verslag van de Staatscommissie die in
1897 opdracht kreeg om een onderzoek te doen naar “voor de volksgezondheid schadelijke
verontreiniging der openbare wateren”, dat zij vaststelden, dat ’s-Hertogenbosch een dramatische
achterstand had, aangezien ook elders in Nederland alle afvoersystemen onbewerkt op
oppervlaktewater loosden.392 Toch kan op grond van de in Tabel 12 aangetoonde achterstand die ’s384
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Hertogenbosch ten opzichte van de andere steden had opgelopen in de verbetering van de stedelijke
sterftecijfers, gesteld worden dat deze te wijten moet zijn geweest aan een achterstand in de
scheiding van drink- en waswater van vervuild oppervlaktewater, verergerd door de toegenomen
bevolkingsdichtheid. Vergeefs bleven medici wijzen op het directe gevaar voor de volksgezondheid,
van de gewoonte van al die inwoners die nooit anders gewend geweest waren dan dit water te
gebruiken.
Behalve op het levensbelang van gezond drinkwater drong de Gezondheidscommissie sinds 1878
keer op keer vergeefs aan op de oprichting van een bad- en zweminrichting.393 In 1884 werd een
minder ernstig verontreinigd deel van de stadsgracht aan de Noordwal aangewezen als bad- en
zweminrichting voor minvermogenden. De meer gegoeden konden gebruik maken van de militaire
zweminrichting, gelegen op een locatie vlak voor de plaats waar de Aa nog volledig onvervuild in de
stadsgracht stroomde. Een volwaardig badhuis zou pas na 1922 in gebruik genomen worden.394
Naast de afvoer op de Binnendieze was ook het legen van de beerputten elders in de stad
niet zonder gezondheidsrisico’s. Uit het proefschrift van Roos van Oosten wordt duidelijk dat de
toenemende dichtheid al in de achttiende eeuw aanleiding was om de hygiënische infrastructuur aan
te passen.395 In de steden die zij onderzocht, waaronder ook ’s-Hertogenbosch, bleken de stedelijke
overheden keuren in te voeren die met subsidies het aantal beerputten in de stad beoogden uit te
breiden. Deze putten dienden volgens contract geruimd te worden door de ‘stille nachtwerkers’, die
de putten ‘s-nachts leegschepten, de beer per schip afvoerden en daarna aan boeren leverden.396
Het gebruik van beerputten diende twee doelen. Op de eerste plaats probeerde men hierdoor de
lozing in het oppervlaktewater te beperken, maar daarnaast was levering van stadsbeer vanuit ’sHertogenbosch een noodzakelijk middel in de strijd tegen het hardnekkig mesttekort op de
Brabantse zandgronden. Opmerkelijk, maar geheel in lijn met de liberale tijdgeest is, dat, anders dan
in de achttiende eeuw, de bevolkingsgroei in de negentiende eeuw in geen van de onderzochte
steden leidde tot een evenredige toename van het aantal beerputten.397 Dit betekent dat met de
groei van het aantal inwoners de rechtstreekse lozing op straat en in waterlopen toenam zodat de
leefomgeving in vooral de stedelijke armenbuurten verder vervuild raakte.
Ondertussen werden de gevaren van de stedelijke vervuiling wel volledig onderkend, maar
bleef zelfs het internationaal netwerk van wetenschappers en technici nog lange tijd van mening
verschillen over zowel de urgentie van het probleem als over de beste oplossing.398 De Inspecteurs
van het Geneeskundig Staatstoezicht, vanaf 1865 in functie, leidden in Nederland het onderzoek en
brachten in 1870 een rapport uit waarin zij aan de fecaliënafvoer drie overwegingen verbonden: de
afvoer moest op hygiënisch verantwoorde wijze plaatshebben; de gemeenten moesten niet op
kosten gejaagd worden en het systeem diende de economie ten goede te komen door de
afvalstoffen te verwerken tot mest voor de landbouw. De discussie over de uitvoering hiervan richtte
zich voornamelijk op twee varianten. De eerste, vooral aangehangen door waterbouwkundige en
civieltechnische ingenieurs, was de invoering van een rioleringsstelsel waarin vervuild water verdund
en weggespoeld werd, waarna het op enige afstand en stroomafwaarts van de stad weer in
oppervlaktewater kon worden uitgespoeld. Het zelfreinigend vermogen van het water zou het
organisch afval zuiveren.399 Het stadsbestuur koos, gesteund door de Gezondheidscommissie, voor
de tweede variant, een tonnenstelsel waarbij goed afsluitbare tonnen bij bewoners opgehaald
zouden worden. De tonnen dienden buiten de stad op een goed ingericht terrein geleegd te worden,
schoongespoeld en daarna opnieuw ingezet. Anders dan in steden zoals Delft waar dit systeem door
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verplichte deelname goed functioneerde, werden huishoudens alleen op vrijwillige basis aangesloten
en leverde het stadsbestuur geen enkele stimulans, zodat de oude wijze van inzameling in open
karren niet verdrongen werd.400 De beschrijving die Godefroi in 1866 gaf van de werkwijze van de
nachtwerkers zou daardoor tot ver in de negentiende eeuw actueel blijven: “De secreetmest wordt,
(zoo geschiedt het althans in Noord-Brabants hoofdstad) in den winter, even na tien, des zomers, na
elf uur des avonds, terwijl zich nog een deel der bevolking op straat bevindt, uit de putten geschept
en in open karren vervoerd. Niet zelden geschiedt het, dat een bruine streep den anderen dag den
weg aanwijst, waarlangs het vervoer heeft plaats gehad!”401
Ook op het gebied van stadsreiniging bleef het stadsbestuur hardnekkig vasthouden aan zijn
liberale uitgangspunt. Het verpachtte het recht om vuilnis en fecaliën af te voeren aan de hoogste
bieder. Om de kwaliteit van de reiniging te verhogen werden vanaf 1863 de karren en andere
voorzieningen door de gemeente geleverd.402 Dit kon echter de pachters niet stimuleren om ook de
commercieel minder interessante vuilnishopen en privaten in de achterstraatjes structureel in hun
rondes op te nemen.
De ramp in Hamburg en de enquête naar de toestand der arbeiderswoningen
In zijn studie naar de ernstige cholera-epidemie in Hamburg in 1892, waar binnen zes weken tijd
16.956 inwoners getroffen werden, van wie er 8.605 binnen enkele dagen aan deze ziekte stierven,
stelde Richard Evans dat bevolkingsdichtheid, armoede en ondervoeding de drie kwaden waren die
bij iedere uitbraak van welke ziekte ook de hoofdrol speelden. Daarbij werd duidelijk, dat zowel
verschillen in de snelheid waarmee cholera of andere ziekten in bepaalde stadsdelen verspreid
werden, als de mate waarin deze getroffen werden, versterkt werden door residentiële segregatie.403
De hoofdschuldige is echter, zo stelt hij, de struisvogelpolitiek van de bestuurders die noch
voorzorgsmaatregelen namen, noch alert reageerden wanneer de uitbraak eenmaal een feit was.
Demografen zoals August Hirsch, Roderick McGrews en Louis Chevalier onderzochten de verspreiding
van cholera in Berlijn, Moskou, Parijs en andere binnensteden, bestudeerden statistieken van het
aantal sterfgevallen per straat of huizenblok maar konden naar de mening van Evans door gebrek
aan aanvullende informatie de relatie met overbevolking en sociale ongelijkheid niet overtuigend
aantonen.404 Het sluitend bewijs was naar zijn mening te vinden in de Hamburger epidemie van 1892.
Tijdens de voorgaande uitbraken van cholera binnen de stad in 1832, 1848, 1859, 1866 en 1873
waren wel tot op straatniveau statistieken opgesteld, maar werden geen gegevens genoteerd over
de demografische structuur of de kwaliteit van huizen en drinkwater. Onderzoek wees uit dat veel
bewoners het vervuilde oppervlaktewater direct uit de haven dronken, zeker bij warm weer.405
Natuurlijk had het Bossche stadsbestuur in 1892 niet de beschikking over de analyses van
Richard Evans en de talloze rapporten die na de ramp geschreven werden, maar de duizenden doden
die tijdens de cholera-epidemie in Hamburg vielen, maakten die zomer ook aan hen duidelijk hoezeer
de volksgezondheid afhankelijk was van degelijke woningbouw en gescheiden riool- en
drinkwatervoorzieningen. Voor de Geneeskundige Raad voor oostelijk Noord-Brabant en Limburg
was dit de aanleiding om voor deze gewesten en steden zoals ’s-Hertogenbosch en Maastricht, waar
de sanitaire voorzieningen het kwaliteitsniveau van Hamburg bij lange na niet haalden, voor de
zoveelste keer naar voren te brengen dat een dergelijke ramp zich ook hier kon voltrekken indien de
stadsbesturen niet in actie zouden komen.406
In de jaren die hierop volgden werden uiteindelijk op diverse terreinen stappen gezet,
waarvan de Woningwet van 1901 niet de eerste maar, als kader stellende opdracht wel de
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belangrijkste was. In 1894 werden in opdracht van de gemeente wekelijks in de volksbuurten ruim
tweehonderd privaten gereinigd en tweewekelijks de afvalhopen in de stegen geruimd.407 In 1899
werd de stadsreiniging, ruim twintig jaar later dan in Amsterdam, Haarlem en Arnhem, ook in ’sHertogenbosch een gemeentelijke dienst, die de opdracht kreeg om straten te vegen, vuilnis op te
halen, openbare toiletten schoon te maken en ook drijvend vuil uit de Binnendieze te ruimen.
Aansluitingen op de hogedrukwaterleiding vanuit Nuland werden vooral na 1904 gerealiseerd, maar
waren ook in 1910 nog lang niet voor alle woningen beschikbaar.408 Het zou nog tot in de jaren
tachtig van de twintigste eeuw duren voordat de laatste bijna achthonderd panden van waaruit het
rioolwater rechtstreeks in de Binnendieze geloosd werd, een aansluiting kregen op het gesloten
rioleringsstelsel.409 Duidelijk is dat alle genoemde maatregelen nog geen effect gehad kunnen
hebben op de ontwikkeling van de kindersterfte tot 1903.
Met het in werking treden van de wet Verontreiniging Oppervlaktewateren in 1970 werd
bovendien de zuivering van het afvalwater verplicht gesteld en daarmee is dit klassieke
milieuprobleem zo goed als opgelost.410 Zo werd de stedelijke keur van 1530 eindelijk toegepast,
waarmee er een einde kwam aan de rol van de Binnendieze als open riool en werd zij voor de stad
zelfs een toeristische attractie van betekenis.
3.5. Samengevat: de bevolkingsontwikkeling in ’s-Hertogenbosch tussen 1814 en 1910
We hebben gezien dat de ontwikkeling van het stedelijke inwoneraantal niet bepaald werd door de
natuurlijke aanwas van de eigen bevolking alleen. Het waren de economische ontwikkelingen in het
regionale achterland, de werkgelegenheidsontwikkeling in de eigen stad of verderop in het
interregionale stedensysteem die werkzoekenden aantrokken of deden vertrekken. Dat het
groeitempo van de bevolking in ’s-Hertogenbosch tegenover andere steden achterbleef, bevestigt
dat de eerste twee factoren geen opmerkelijke groei doormaakten. Dit verklaart waarom de
bevolkingstoename in ’s-Hertogenbosch, zoals Figuur 26 aangeeft, beneden het landelijke
gemiddelde bleef. Toch groeide de bevolking binnen de gelijkblijvende ruimte tussen 1814 en 1903
met een factor tweeëneenhalf. Omdat in deze periode de stedelijke bewoningsruimte niet toenam,
nam het aantal inwoners per km2 tussen 1814 en 1903 toe tot van 10.388 naar 25.696. De eerste
stadsuitbreidingen waardoor de bevolkingsdruk in de stegen kon dalen, werden pas na de Eerste
Wereldoorlog gerealiseerd op de Muntel en langs de Graafseweg. Het ruimtegebrek betekende
eveneens dat industriële ondernemers de voorkeur gaven aan vestiging in Tilburg of Eindhoven.
In de zoektocht naar de verklaring van de transitie op plaatselijk niveau zijn de fluctuaties, zoals de
sterftepieken, veelal terug te voeren op de positive checks honger, ziekte en oorlog en combinaties
daarvan. Omdat de vruchtbaarheid tijdens dergelijke perioden daalde, fluctueerden de
geboortecijfers met een vertraging van ongeveer negen maanden. Onder de jaarlijkse
schommelingen is de algemene ontwikkelingslijn zichtbaar van de demografische transitie. In dit
onderzoek zijn, naast de kortstondige pieken, die vooral de kwetsbaarheid van een gemeenschap
tonen, ook de veranderingen in de lijn van de algemene trend van belang. Op basis hiervan is de
verwachting dat de verschillen tussen de deelbuurten zowel zichtbaar zullen zijn op de incidentele
pieken als in het onderzoek naar de meer conjuncturele sterfte.
Mijn hypothese is dat de verhoudingsgewijs vertraagde daling van het Bossche sterftecijfer vooral
het gevolg was van een aanwijsbare achterstand in economische ontwikkeling én openbare hygiëne
ten opzichte van andere steden, wat bevestigd wordt door de relatief hoge toe- en uitstroom van
migranten. De leefomgeving van de volksmassa’s in ‘s-Hertogenbosch werd gekenmerkt door hoge
bevolkingsdichtheid en een hoog aandeel tijdelijke bewoners, ook gedurende de jaren van trage
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ontmanteling van de vesting, een vertraagde sanering van de sloppenwijken, de ondermaatse
arbeidershuisvesting, drinkwatervoorziening, riolering en vuilafvoer. Deze vertragingen werden zoals
we zagen veroorzaakt door zowel het de door het stadsbestuur gevolgde liberale beleid als door de
bijzondere geografische omstandigheden die stadsuitbreidingen in de weg stonden. De effecten van
deze vertragingen deden zich vooral of misschien wel uitsluitend gelden in de woonbuurten achter
de hoofdstraten en waren wat de leden van de hogere sociale klassen betreft vrijwel alleen zichtbaar
voor artsen.
Omdat dit deelbuurtonderzoek op zichzelf staat en er nog geen vergelijkend onderzoek op
andere plaatsen beschikbaar is, is het lastig om het causale verband met harde bewijzen te
bevestigen. Daarom is het allereerst van belang om na te gaan of de kindersterfte in de welvarende
Hinthamerstraat eerder en in sneller tempo verminderde dan in deelbuurten waar sanitaire
voorzieningen geheel ontbraken.
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Hoofdstuk 4 Decor op mesoniveau: de leefomgeving binnen bouwblok 5.3
Het doel van dit hoofdstuk is meer duidelijkheid te krijgen over de levensomstandigheden waarin
kinderen opgroeiden. Een belangrijke vraag daarbij is welke rol de sociale positie van ouders daarin
speelde, omdat uit diverse onderzoeken is gebleken dat kinderen, geboren binnen dezelfde regio,
betere overlevingskansen hadden naarmate hun ouders tot een hogere sociale klasse behoorden.
Mijn hypothese is dat de homogene deelbuurt voor historici de meest betrouwbare indicator is voor
de werkelijke sociale klasse of positie van de ouders. Voordat we in dit hoofdstuk kijken naar de
levensomstandigheden binnen de verschillende deelbuurten, toetsen we of deze hypothese stand
houdt.
4.1. De deelbuurt als indicator van sociale klasse en segregatie binnen ’s-Hertogenbosch
’s-Hertogenbosch kende in de negentiende eeuw een officiële wijkindeling, verder onderverdeeld in
buurten. Zoals we eerder zagen, was evenals de stad zelf ook elke wijk of buurt sociaal gezien een
heterogene verzameling van mensen, maar desalniettemin op te delen in homogene deelbuurten,
variërend van ‘voorname straten’ tot eenvoudige woonkwartieren die aanvankelijk in de periodiek
uitgegeven adresboeken niet eens genoemd werden. De segregatie van de bewoners tussen de
verschillende deelbuurten was het directe gevolg van de verschillen in koop- en huurprijzen,
waardoor noch knechten, noch vaklieden of kleine zelfstandigen het zich konden veroorloven om
hun directe woonomgeving te delen met rijke kooplieden. Daarom deed dit verschijnsel zich in alle
steden voor. De inwoners in de hogere klassen hadden zelfs geen idee van het verblijf van de kleine
zelfstandigen en vaklieden, laat staan van de gewone arbeiders in de meest armoedige woonstegen.
Een sprekend voorbeeld hiervan is de dagboeknotitie van de Zwitserse officier August von
Bonstetten, die vanaf 1815 in de stad gelegerd was en op zaterdag 20 mei 1820 schrijft: “wandelde in
alle steegjes buiten het centrum van de stad en in ellendige buurten waar ik nog nooit geweest was.
Je ziet er alleen maar arme mensen opeengepakt.”411 Als zoon uit een Zwitserse adellijke familie was
hij hevig geschrokken van wat hij gezien had. Hij zou in totaal negen jaren in de stad blijven en in zijn
dagboek trouw al zijn dagelijkse belevenissen beschrijven, maar op deze ene notitie na repte hij met
geen woord over de woonstegen en hun bewoners.
Aanzienlijk zijn diende bevestigd ofwel in ‘stand’ gehouden te worden in iedere keuze die een
mens in contacten met anderen kon maken.412 Dit betekende niet alleen een standsbewuste keuze
van een huwelijkspartner, maar ook bij alle andere sociale contacten, in omgangsvormen, in de
kleding die men droeg en bij de keuze van lidmaatschappen van standsorganisaties. In een ver
verleden was deze sociale segregatie geleidelijk aan ontstaan en bleef, als erfenis van de
standenmaatschappij in het feodale systeem, waarin deze letterlijk erfelijk geworden was, het
duidelijkst zichtbaar in het huis dat men bewoonde.413 Dit systeem, ouder dan de steden zelf, werd
zowel door de hogere als door de lagere sociale klassen bevestigd en is daarom voor de historici van
nu een zichtbaar en dus belangrijk kenmerk van sociale klassering. Zelfs de kleinste ondernemers,
lagere ambtenaren en geschoolde vaklieden deden hun uiterste best om zich, al even standsbewust,
van de allerarmsten te onderscheiden door een woning te zoeken in een zo goed mogelijke buurt.
Daar staat tegenover dat men bij tegenslagen vrij snel om diende te zien naar een goedkopere
woning.414 Voor de aanzienlijken ging het in veel gevallen om de vererving van onroerend goed,
waarvan het kostbare woonhuis in de stad het meest in het oog springende statussymbool was. Voor
de allerarmsten gold dat zij hun onderdak nergens anders konden vinden dan in de goedkoopste
woningen, die deze kwalificatie ook naar de maatstaven van hun tijd niet verdienden. Omdat het
onmogelijk is om, buiten die van de stedelijke elite, de sociale netwerken of persoonlijke inkomsten
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van alle inwoners te reconstrueren, is het de bedoeling van dit onderzoek om aan te tonen dat de
woonomgeving voor historici de belangrijkste indicator is van de sociale klasse van haar bewoners.
Daarom worden hieronder de kindersterftecijfers niet alleen per deelbuurt en dus binnen de context
van de fysieke en sociale omstandigheden uitgewerkt, maar ook vergeleken met hun verdeling naar
sociale classificering in HISCLASS.
De vestingsteden van de negentiende eeuw waren dichtbevolkt en daardoor woonden ook
de verschillende sociale klassen binnen de wallen dicht bij elkaar.415 Toch zijn de woonomgevingen zo
duidelijk van elkaar te onderscheiden dat de `fysiek en sociaal homogene deelbuurten’ waarvan de
theorie vanaf paragraaf 1.4 beschreven is, goed zijn vast te stellen. In de hoofdstraten en op grote
pleinen zoals de Markt en de Parade zijn ook vandaag nog, zoals elders in Nederland, de oude
woonhuizen en stadspaleizen van de stedelijke elite als bouwkundig bijzondere woning, kantoor- of
winkelpand terug te vinden. Hier woonden de voornaamste bewoners van de stad, de bestuurders
van de stad en de provincie, de rechters van het kantongerecht, de rechtbank en het gerechtshof, de
hogere officieren van het garnizoen, de rijke kooplieden en industriëlen en andere leden van het
stedelijk patriciaat, in panden die hun maatschappelijke positie bevestigden.416 In dezelfde straten
zijn gedeelten waar bedrijven en winkels te vinden waren van de voormalige meesters van
bijvoorbeeld het bakkers- of slagersgilde. Smalle doorgangen gaven, amper zichtbaar vanaf de
hoofdstraten, toegang tot de gangen en stegen waarin, achter de grote panden gelegen, de huisjes
van de minder aanzienlijken te vinden waren. ‘Waren’, want waar de meest prestigieuze panden in
de hoofdstraten bijna zonder uitzondering gerestaureerd werden, verdwenen de honderden kleine
gang- of kamerwoningen uiteindelijk na de onbewoonbaarverklaring en ontruiming onder de hamers
van de slopers. Vanwege de eenvoudige constructie heeft bouwhistorisch onderzoek van dit soort
woningen maar in een uitzonderlijk geval plaats gehad.417 Buiten foto’s en toevallig bewaard
gebleven bouwtekeningen en onbewoonbaarverklaringen is daardoor over de woonomgeving en de
huisvesting van de volksmassa’s in de lange negentiende eeuw veel minder feitelijke informatie
bekend dan over de woonsteden van de elite. In de Putgang en in de Louwsche Poort zijn in ’sHertogenbosch nog enkele kamerwoningen, gerestaureerd en twee aan twee samengevoegd, te
vinden.
Binnen de onderzoekbuurt was de Hinthamerstraat de hoofdstraat aan de zuidelijke kant van
het bouwblok. Aan de noordzijde, langs de Zuid-Willemsvaart, werden vanaf 1850 nieuwe woningen
gebouwd, waarin vooral kleine ondernemers en ambtenaren woonden. Binnen in het bouwblok, in
de smalle achterstraten en stegen zoals de Schilderstraat, de Louwsche Poort en de Zusters van
Orthenpoort, woonden voornamelijk handwerkslieden en het steegje Achter de Gapert, gelegen
naast de Binnendieze, was de woonplek van huishoudens die eerder tot het lompenproletariaat
behoorden. In de beschrijving van de deelbuurten kom ik hierop terug. Herhaald mag worden dat
over de gehele onderzoeksperiode binnen dit bouwblok ongeveer 20 à 30% van de bewoners aan de
hoofdstraten woonde, terwijl het merendeel in de stegen daarachter leefde, letterlijk de
achterbuurten.
Indicator van sociale klasse: HISCLASS
Om een indruk te krijgen van de persoonlijke sociale status van de inwoners in de verschillende
deelbuurten en het bouwblok als geheel ten opzichte van de stad, is gebruik gemaakt van
HISCLASS_12, het classificatiesysteem waarin beroepen ingedeeld worden in twaalf sociale
klassen.418 De HISCLASS indeling is gebaseerd op de Historical International Standard Classification of
Occupations (HISCO), waarin historici en sociale wetenschappers wereldwijd samenwerkten. Het
doel hiervan is, vergelijkend onderzoek te faciliteren naar bijvoorbeeld sociale stratificatie en
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mobiliteit, tussen diverse perioden en landen.419 Marco van Leeuwen en Ineke Maas formuleerden
uit alle data enkele helder herkenbare uitgangspunten, samengevat in Tabel 13. Ofschoon
beroepsbeoefenaren op individueel niveau niet allemaal tot exact dezelfde sociale klasse horen, is
HISCLASS vooral geschikt voor onderzoek naar de classificatie van groepen mensen.
Klasse Titel
handwerk/geen- Vaardigheidsniveau
supervisie
1 Hoger management
geen handwerk
hoog
ja
2 Hoog geschoolde professionele
geen handwerk
hoog
nee
krachten
3 Lager management
geen handwerk
gemiddeld
ja
4 Lagere professionele krachten,
geen handwerk
gemiddeld
nee
administratief personeel en
handelaren
5 Lager administratief personeel en geen handwerk
laag
nee
handelaren
6 Opzichters
handwerk
gemiddeld
ja
7 Geschoold
handwerk
gemiddeld
nee
8 Boeren en vissers
handwerk
gemiddeld
nee
9 Laag geschoolde werkers
handwerk
laag
nee
10 Laag geschoolde landarbeiders
handwerk
laag
nee
11 Ongeschoolde arbeiders
handwerk
ongeschoold
nee
12 Ongeschoolde landarbeiders
handwerk
ongeschoold
nee
Tabel 13 HISCLASS schema in twaalf sociale klassen. Bron: Leeuwen & Maas, HISCLASS (2011), 57.

Nadere indicator van sociale klasse: de homogene deelbuurt en kindersterfte
De veronderstelling is dat in elke deelbuurt hoofden van huishoudens wonen die een beroep hebben
dat in dezelfde of bijna dezelfde HISCLASS-klasse valt, maar dat niet alle hoofden die tot dezelfde
klasse behoren, in een deelbuurt wonen van een vergelijkbaar welvaartsniveau. De verklaring
hiervoor is dat niet iedere geschoolde vakman, koopman of klerk sociaal gezien even succesvol was.
Zo kon een timmerman met een lichamelijke beperking in de armste buurt wonen, maar kan een
collega met een goed zakelijk inzicht een bedrijf opgezet hebben waardoor hij een pand in de
hoofdstraat kon bewonen.
Combineren we op grond van de verschillende scholingsniveaus de HISCLASS-klassen 1 + 2, 3
+ 4, 5 + 6 + 7 + 8 en 9 + 10 +11, dan zien we in Figuur 33 de verdeling van de kinderen over de
deelbuurt waarin zij geboren waren en de HISCLASS-combinatie waartoe hun vaders hoorden. De
figuur bevestigt dat de lagere klassen in de achterstraten vaker voorkwamen dan in de hoofdstraat
en andersom.

Figuur 33 Verdeling geboren kinderen (combinatie tweede en derde selectie) per deelbuurt naar HISCLASS, relatief.
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Leeuwen, Maas & Miles, HISCO (2002), 9.
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Om aan te tonen dat het concept van de homogene deelbuurt een onmisbare aanvulling
biedt bij de studie naar de effecten van sociale ongelijkheid kijken we naar de overlevingskansen van
kinderen die binnen bouwblok 5.3 geboren zijn en daar ook stierven. Tussen 1814 en 1903 werden in
bouwblok 5.3 in totaal 2.743 kinderen geboren van wie er 1.022 voor hun tiende jaar stierven (37%).
Van 2.545 kinderen is het beroep van vader bekend en van hen stierven 935 kinderen binnen het
bouwblok (37%). Van de laatste groep stierven 888 kinderen (35%) in dezelfde deelbuurt als waarin
ze geboren waren. De vraag is nu of de kindersterftecijfers per leeftijdsgroep vooral overeenkomst
vertonen met de sociale klasse in HISCLASS, of met de deelbuurt waar de ouders en het kind
woonden.

Tabel 14 Kinderen (combinatie tweede en derde selectie), overleden per deelbuurt, HISCLASS en leeftijdsgroep, bouwblok
5.3, 1814-1903.

Uit Tabel 14 blijkt dat de sterftekansen van de kinderen eerder afhingen van de deelbuurt waar men
woonde dan van de klassering van het beroep van vader. Zo hadden de kinderen van vaders in
HISCLASS 5+6+7+8 of in 9+10+11 in de Hinthamerstraat veel betere overlevingskansen dan in de
andere deelbuurten. Bovendien tonen zij nauwelijks verschil met de andere HISCLASS-groepen in
dezelfde deelbuurt. De sterftecijfers voor de gecombineerde klasse 3+4 wijken buiten de
Hinthamerstraat duidelijker af van de deelbuurt-gemiddelden, omdat de verhuisfrequentie in deze
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huishoudens hoger was en daardoor hun verblijfsduur korter. Duidelijk is dat de tabel de betekenis
van de deelbuurt als nadere indicator van sociale klasse bevestigt. 420
In dit hoofdstuk staat eerst het onderzoek centraal naar de fysieke en sociale kenmerken van de
verschillende deelbuurten die mogelijk verband houden met kindersterfte. De combinatie van deze
omstandigheden geeft per deelbuurt een risicoprofiel, dat in de komende hoofdstukken per
deelbuurt getoetst kan worden op correlaties met sterfte.
4.2. Herkomst en sociale classificatie van stad en bouwblok 5.3 in de volkstelling van 1822
Een deel van de onderzoekbuurt is gesitueerd in een van de lagere delen van de vestingstad, waar de
bebouwing pas in de loop van de negentiende eeuw tot verdichting kwam. Vergelijkbare lagere
gronden zijn te vinden in de zuidwesthoek, aan beide zijden van de Vughterstraat, in de zuidoosthoek
langs de Hekellaan en langs vrijwel de gehele noordzijde. Daarmee is het gedeelte van de buurt
achter de Hinthamerstraat te kwalificeren als een typisch midden-negentiende-eeuwse Bossche
nieuwbouwbuurt, waarin vanwege de toegenomen bevolkingsdruk op een tot dan toe minder
aantrekkelijke plek eenvoudige woningen gebouwd werden.

Figuur 34 Bevolkingspiramide bouwblok 5.3, volkstelling 1822.

De bevolkingspiramide van de onderzoekbuurt geeft vanwege het verhoudingsgewijs geringe aantal
van 414 bewoners, niet meer dan 2,3% van de stedelijke bevolking, in vergelijking met de stedelijke
bevolkingspiramide in Figuur 23 kansen op aanmerkelijke afwijkingen. Toch is ook hier, net als in de
rest van de stad, sprake van een vrouwenoverschot, zelfs zo’n 17,7%: 143 vrouwen op 100 mannen.
Nog duidelijker dan op stedelijk niveau toont deze de omvang van migratie. 276 Buurtbewoners
(66,6%) waren binnen de stad geboren, 138 kwamen van buiten (33,3%), uit 78 verschillende
geboorteplaatsen, waarvan 30 buiten Noord-Brabant en 10 buiten het huidige Nederland.421 Op 108
hoofden van huishoudens kwamen 52 hoofden (48,1%) van buiten de stad, 12 van buiten Noord420

Tevens geeft de tabel een verklaring voor de twijfel die diverse onderzoekers hebben ten aanzien van de rol
die het beroep van het hoofd van het gezin, zelfs sociale klasse, bij kindersterfte speelde. Janssens & Pelzer,
Bad Mothers? (2012), 147 en Little Angels? (2014), 22, 44.
421
Dit aandeel lijkt overeen te komen met het landelijk niveau in Nicolaas & Sprangers, Buitenlandse migratie
(2007), 25.
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Brabant en 7 van buiten het huidige Nederland. Het relatief grote aandeel van vrouwen in de
leeftijden tussen 20 en 55 jaar bestaat grotendeels uit ongehuwde dienstboden, breisters en
naaisters. Hieruit blijkt dat de bevolking van dit bouwblok vergelijkbaar is met de totale Bossche
bevolking van 1822 en wat herkomst betreft eveneens verre van homogeen was. In het vorige
hoofdstuk is geconstateerd dat er al eeuwenlang sprake was van een vrij algemene arbeidsmobiliteit,
maar ook in 1822 was deze nog in iedere denkbare woonomgeving waarneembaar.

Figuur 35 Per volkstellingsmoment het aandeel op de bewoners, geboren buiten 's-Hertogenbosch.

Kijken we naar het aandeel bewoners die buiten ’s-Hertogenbosch geboren zijn (Figuur 35), dan valt
op dat dit binnen bouwblok 5.3, gerekend over de elf volkstellingen tussen 1814 en 1910, vrij
constant bleef en na de telling van 1849 tot 1909 een lichte afname laat zien. Dit bevestigt opnieuw
dat binnenlandse migratie, tenminste voor wat dit deel van ’s-Hertogenbosch betreft, al lang voor de
industriële revolutie een structurele rol speelde, zoals ook de volkstelling van 1822 (Figuur 23)
bevestigde.422
De indelingen in Figuur 36 zijn gebaseerd op de HISCLASS-klassering van de door de hoofden van
huishoudens opgegeven beroepen in de volkstelling van 1822, waarbij het in de meeste gevallen om
mannen ging, soms om vrouwen.

Figuur 36 HISCLASS kwalificatie van de beroepen in ’s-Hertogenbosch (n=6.259) en in bouwblok 5.3 (n=109), aandeel per
klasse. Bron: volkstelling 1822.

422

Voor de stad als geheel zijn deze cijfers nog niet beschikbaar omdat deze niet in de digitale indexen op de
bevolkingsregisters werden meegenomen. In de landelijke volkstellingen werd herkomst niet geregistreerd.

106
De verhoudingen tussen de HISCLASS kwalificatie van de beroepen van de inwoners van de stad en
van bouwblok 5.3 in Figuur 36 laten zien dat in 1822 meer dan de helft van de beroepsbeoefenaren
in de stad tot klasse 9 behoren, laaggeschoolde handwerkers, en dat de stedelijke elite maar een
heel klein deel van de bevolking vormt. Het beeld van de bewoners van bouwblok 5.3 wijkt wat
sociale klassering betreft vooral af in klasse 9 en 11. Onder de hoofden in het bouwblok zijn naar
verhouding duidelijk minder laaggeschoolde handwerkers zoals sigarenmakers, wevers en
steenhouwers, en meer ongeschoolde handwerkers zoals sjouwers en pakhuisknechten. Dit betekent
dat het welvaartsniveau van het bouwblok licht onder het stedelijk niveau lag. Hier speelt ook mee,
dat het aandeel bewoners in de binnenstraten ten opzichte van de bewoners van de hoofdstraat
groter was dan in de meeste andere bouwblokken.

Figuur 37 HISCLASS kwalificatie van de beroepen van de hoofden in de vijf deelbuurten in 1822, aandeel per klasse en
deelbuurt (n=109).

Uit de frequentieverdeling van de HISCLASS-kwalificaties van de hoofden in de verschillende
deelbuurten in Figuur 37 blijkt dat het merendeel van de bewoners van de Hinthamerstraat tot de
hogere sociale klassen behoorde, voornamelijk 1, 3, 4 en 5, een kleiner deel in 7 en enkelen in 9. Met
uitzondering van de Zusters van Orthenpoort zijn in de buurten achter de Hinthamerstraat de
bewoners in klasse 7 de hoogst gekwalificeerden. In Achter de Gapert is klasse 6 de hoogste, er
wonen voornamelijk laag- en ongeschoolde arbeiders.
Omdat op stedelijk niveau tot nu toe alleen de beroepen van de hoofden in de volkstelling
van 1822 bekend zijn, is het op dit moment alleen op deelbuurtniveau mogelijk om de ontwikkeling
van de HISCLASS-kwalificaties over langere termijn te volgen.
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Fysieke structuur: bebouwing en voorzieningen aan en achter de Hinthamerstraat
Het gebied tussen de Hinthamerstraat en het kanaal hoort met een hoogte van 5,20 à 5,50 N.A.P. tot
de lager gelegen delen binnen de vestingstad en liep daardoor bij hoge waterstanden, die in de
winter of het voorjaar zelfs tot 6,5 meter kwamen, een groot risico op overstroming.423 Zolang de
watervrijmaking van de binnenstad, uiteindelijk voltooid in 1882, nog niet door diverse
waterstaatkundige projecten rond de stad was veiliggesteld, waren deze gronden voor bewoning
minder geschikt.424 Tot aan het midden van de negentiende eeuw werden deze stukken land vooral
als moestuinen gebruikt, maar door de steeds verdere toename van de stedelijke bevolking waren
grondeigenaren en huurders minder kieskeurig geworden en werden ook op deze stukken grond
huizen gebouwd. Tekeningen van waterpret in de hoofdstraten geven, naast de markeringen van de
hoogwaterstanden zoals in de achtergevel van het pand Kruisstraat 1, aan wanneer en tot hoe ver
het hoogwater kwam.425 Wat in dergelijke perioden noch in de kranten, noch in de
gemeenteverslagen vermeld werd, is dat tegelijkertijd het organisch zwaar verontreinigde water uit
de Binnendieze de woonkamers in de lagergelegen stegen binnendrong, om er misschien wel
wekenlang te blijven staan. Het vervuilde water verspreidde zich over de oevers en de laaggelegen
stegen, maar haalde niet altijd de hoger gelegen hoofdstraten.426 Bijlage 1.1 laat zien dat hoogwater
boven 5.20m N.A.P. geregistreerd werd in 1834, 1840, 1850, 1855, 1861, 1867, 1871, 1876 en 1880.
Dit betekent dat de stegen in bouwblok 5.3 in 50 jaar tijd waarschijnlijk negen keer onder water
gestaan hebben.

Figuur 38 Luchtopname bouwblok 5.3, voor de saneringen in de jaren dertig. Alleen Achter de Gapert is ontruimd (zie pijl).
Bron: NIMH 2011-1198.
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Door stadssanering en onduidelijkheden ten aanzien van ophogingen zijn de vermoede hoogteverschillen
alleen nog met hoogteprofielen vast te stellen. De gemiddelde hoogte in de Hinthamerstraat is in 2019 5,90m
N.A.P, bron Actuele Hoogtekaart Nederland, https://www.krnwtr.nl/hoogtekaart-van-nederland/. Zie ook
bijlage 1.1.
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“Negen bange dagen hebben wij in het water doorgebracht en het ongelukkigste is, dat de meeste
overspoelde straten en stegen door de armen bewoond worden. Groot was de ontsteltenis. In de
beneden huisjes blijven was onmogelijk; men moest naar de zoldertjes vluchten en zij die zoodanige
schuilplaats niet hadden moesten die bij hunne buren zoeken. Verbeeld u huisjes waar een aantal
huisgezinnen tot 14 à 15 personen op een wrak zoldertje, dat alle ogenblikken dreigde in te storten,
opeengepakt; zonder ligging zonder huisraad, zonder voedsel, zonder middel van ontkoming.
Verbeeld u al de ongelegenheden en gevaren van zoodanige opeenhooping. Men heeft van die
zoldertjes gezien alwaar een ongelukkige vrouw moeder werd, zonder dat haar nauwelijks de plaats
overbleef, om behoorlijk geholpen en verzorgt te worden, op één is zulks zelfs tweemaal in de 24 uur
gebeurd.”
(NL-HtSA, Archief Vincentiusvereniging Bijzondere Raad, inv nr 42, nr 207, 26 februari 1850)
Vanaf 1835 werden de gangen, die voorheen vanaf de Hinthamerstraat via een eigen bruggetje
toegang gaven tot de moestuinen aan de overkant van de Binnendieze, op meerdere plaatsen
bebouwd.427 Binnen een tiental jaren verrezen er binnen dit bouwblok, naast de reeds bestaande
‘kameren’, tegen de honderd nieuwe een- en tweekamerwoningen, waardoor de totale bevolking
van het bouwblok tussen 1822 en 1900 met meer dan 250% toenam. De woningen in de
achterstraten hadden in de meeste gevallen buiten een woonkamer nog een slaapzoldertje en
variëren in oppervlakte tussen 20 en 40m2. In de jaren na 1860 leken de bouwactiviteiten vrijwel stil
te liggen, maar groeide de bevolking door, totdat zij omstreeks de eeuwwisseling haar maximale
omvang kreeg. Bij de kwaliteit van deze woningen en woonomgeving moeten we ons, zoals we
verderop zullen zien, niet te veel voorstellen.
Vanaf de jaren zeventig van de negentiende eeuw woedde in Nederland en in ‘sHertogenbosch een politieke en maatschappelijke discussie over de kwaliteit van de volkswoningen.
Naast de zorg om de opkomende arbeidsbeweging hebben ook de opvattingen van de Hygiënisten bij
de geleidelijke mentaliteitsverandering een belangrijke rol gespeeld. Ofschoon deze artsen tot de
vooraanstaande klasse behoorden, waren zij het die jarenlang vrijwel dagelijks geconfronteerd
werden met de gevolgen van de erbarmelijke omstandigheden waarin de arbeiders en hun gezinnen
moesten leven en drongen zij telkens opnieuw en met steeds overtuigender bewijs aan tot
verbeteringen. Vanuit deze professionele betrokkenheid waren in 1892 leden van de geneeskundige
raad voor Limburg en oostelijk Noord-Brabant op pad gegaan om de kwaliteit van arbeiderswoningen
te onderzoeken.428 Zij bezochten onder andere twee van de stegen binnen bouwblok 5.3. De
omstandigheden die zij in 1892 in hun verslag vastlegden, golden grotendeels voor de gehele periode
vanaf 1814 en zouden tot 1910 nauwelijks verbeterd worden.
In het verslag schreef dokter Godefroi als algemeen rapporteur: “Nu meene men niet dat de
arbeider in het algemeen veeleischend is! Een of twee kamers, naar mate van de grootte van zijn
gezin, goed van licht en frissche lucht voorzien, waarvan de eene voor keuken gebruikt kan worden,
waarin bedsteden en stookplaatsen; daarachter een tuintje of althans een open plaatsje, waar
gewasschen kan worden met een privaat en goed drinkwater, zijn hem meer dan voldoende. Men
vindt hem bereid daarvoor f1,50 en meer per week te betalen.” 429 Daar tegenover stonden de
omstandigheden die de rapporteurs constateerden en die hen vanuit hun werkervaring al langer tot
wanhoop dreven: “Moet er dan niet eindelijk eens zorg gedragen worden, dat de stegen, waarin de
arbeider woont, zoveel mogelijke worden verbreed, opdat zonlicht en zuivere lucht in zijne woning
kunnen binnendringen? Moeten er geene verordening worden gemaakt, die ook streng moeten
worden gehandhaafd, waarin bevolen wordt, dat mestputten en mestvaalten, die de lucht rondom
zijne woning bederven, worden opgeruimd; dat riolen [goten] met hunne verpestende dampen, in de
achterbuurten verdwijnen; dat in één woord, het vuil aldaar, even als in de buurten der voornamen,
427
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verwijderd word, als men weet, dat de sterfte daardoor minstens 20% kan worden verminderd; met
andere woorden, dat van 100 personen, die daar jaarlijks onder de ongelukkigste omstandigheden
hun leven voortslepen, om ten laatste den dood ten prooi te vallen, 20 voor hun huisgezin of voor
hunne familien hadden kunnen gespaard blijven? ”430 Daarnaast stelden de rapporteurs vast dat het
aantal tapkranen en privaten in deze deelbuurten beperkt was, waardoor een groot deel van de
bewoners de privaatpotten rechtstreeks op straat of in de Binnendieze loosde, waaruit ook een
belangrijk deel van het drinkwater gehaald werd.431 Verwijzend naar de felle uitbraak van cholera in
Hamburg in datzelfde jaar, die duidelijk maakte welke gezondheidsrisico’s hieraan verbonden waren,
spraken de rapporteurs uit dat noch van de gemeentelijke overheid, noch van de plaatselijke
gezondheidscommissies verbeteringen te verwachten waren en dat het daarom aan de landelijke
overheid was om maatregelen af te dwingen.432
Uiteindelijk leverde hun oproep in de gemeenteraad hernieuwde discussie op over de
opstelling van een bouwverordening, zoals al sinds 1863 besproken werd maar die nu na opnieuw
lange discussie op 3 februari 1894 vastgesteld werd.433 De kern hiervan beschrijft de minimumeisen
voor woningen: een vloeroppervlak van minstens 25m2, minstens een kamer met een inhoud van
36m3 en een venster waardoor licht en lucht binnen kunnen, een aansluiting voor zuiver drinkwater,
een eigen privaat met afsluitbare deur en directe ontluchting.434 Aan de eigenaren van slechte
woningen konden bovendien eisen ter verbetering gesteld worden en indien die niet haalbaar waren,
kon zelfs tot onbewoonbaarverklaring overgegaan worden. Bij de uitvoering van de verordening
speelden voorlopig diverse ontheffingsmogelijkheden een rol, maar ook de overbevolking binnen de
vesting zelf. Uit het uitvoerige onderzoek dat de gezondheidscommissie tussen 1903 en 1908 voor de
gehele stad uitvoerde, bleek dat de situatie in vrijwel alle stegen nog steeds dezelfde was. Van de
2.106 woningen hadden niet meer dan 299 een eigen privaat. De bewoners van huizen waar geen
privaat was, deden hun behoefte op een emmer, waarin de fecaliën de hele dag bewaard bleven om
bij donker in de Binnendieze of dichter bij huis leeggegoten te worden.435 Ook het drinken van water
uit dezelfde Binnendieze bleek in het verslag van 1903 voor veel bewoners aantrekkelijker dan het
gebruik van het water uit de gemeentelijke standpijpen.436 Daarmee bleken zij gewoontegetrouw aan
deze ongezonde leefgewoonten vast te houden en zodoende de eigenaren geenszins tot aanpassing
aan te sporen. De aanvragen voor bouwvergunningen na de Woningwet van 1901 bevestigden de
voorspelling van de rapporteurs en toonden aan dat voorzieningen pas aangelegd werden nadat de
verplichting bij wet geregeld is. Nadat de wet van kracht werd, volgden voor de woonbuurten vele
tientallen verbouwingsaanvragen. Deze aanvragen bevestigen vrijwel zonder uitzondering dat er tot
op dat moment geen of nauwelijks voorzieningen waren en dat de eigenaren met een verzoek om
ontheffing probeerden om deze voorlopig nog beperkt te houden, bijvoorbeeld in: “oprichten van vijf
privaatgebouwtjes bevattende 13 privaten op de percelen (…) Zusters van Orthenpoort (…) Loutsche
Poort (…) en vergunning, dat voor 33 woningen slechts 13 privaten aanwezig zijn”.437
Over de oorzaak voor de slechte woonomstandigheden en het structureel uitblijven van
verbeteringen lieten de rapporteurs van 1892 geen twijfel bestaan: “[de arbeider] niet langer mag en
wil geëxploiteerd worden door mededoogen- en gewetenloze personen, die hem eene woning
afstaan, hoe slecht dan ook, om hooge renten te trekken van het zoo geringe kapitaal, dat zij er voor
besteed hebben.” In 1892 kon menig lezer zich bij het lezen van deze regels gerealiseerd hebben dat
het lang niet altijd gewetenloze pandjesbazen waren, maar juist vaak ook zijzelf, eerzame burgers,
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die met de verhuur van enkele arbeiderswoningen hun pensioenvoorziening hadden opgebouwd.
Vanwege de woningnood kon iedere woning, aangekocht voor f500, jaarlijks aan huur 52 x f1,50= f78
opbrengen. Mits de huurders op tijd betaalden, betekende dit, na aftrek van onroerend goed
belasting, een betrekkelijk risicoarm jaarrendement van 15%.438 Dit had tot gevolg dat, zolang een
groot deel van de stadsbestuurders inkomsten had uit verhuur van arbeiderswoningen, de kansen op
aanscherping van de plaatselijke woningbouwverordening nihil waren.

Figuur 39 Advertentie in de Provinciale en 's-Hertogenbossche Courant van 23 oktober 1886. In Achter de Gapert was f250
omstreeks 1886 een gangbare verkoopprijs.

De ontwikkeling van bebouwing en bevolking binnen dit bouwblok lijkt daarmee
exemplarisch voor de ontwikkelingen die zich in deze periode in ’s-Hertogenbosch en andere steden
afspeelden: toename van bebouwing op ongunstiger plaatsen en, wanneer zelfs dit nauwelijks meer
kon, opsplitsing van huizen en toename van het aantal bewoners en huishoudens per pand, zonder
enige uitbreiding van de toch al zeer schaarse nutsvoorzieningen. Dit laatste betekent dat de
organische vervuiling van de woonstegen in deze periode toenam en pas aan het einde van de
onderzoeksperiode, na de verbouwingen en aansluiting op het waterleidingnet, ingrijpend kon
verbeteren. Pas vanaf 1907 werden er privaten bijgebouwd en kwamen er ook in de stegen de eerste
aansluitingen op het waterleidingnet.439
Op de kaart in Figuur 40 zien we het bouwblok aan het begin van de onderzoeksperiode en
voorafgaand aan de aanleg van de Zuid-Willemsvaart. De ontwikkeling van de deelbuurten tussen
1814 en 1910 wordt hieronder in verschillende tabellen verduidelijkt. Zo geeft Tabel 15 de
ontwikkeling van het aantal huizen, huishoudens, personen en de bevolkingsdichtheid voor het
bouwblok als geheel, samen met het aantal pompen of tapkranen en privaten. Per deelbuurt worden
dezelfde gegevens getoond en vergeleken met het bouwblokgemiddelde.
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Franssen, De Bossche arbeider (1976), 339-341.
NL-HtSA Archiefnummer 419, Bouw- en Woningtoezicht ‘s-Hertogenbosch, inv. nrs. 1-3.
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Figuur 40 Bouwblok 5.3 op de pre-kadastrale minuut van 1820. Aan de onderzijde de Hinthamerstraat, rechtsboven het
tracé van de aan te leggen Zuid-Willemsvaart.

totale verkeersruimte in m 2 3.220
totaal oppervlakte bouwblok in m 2 12.398
1822
1829
1839
1849
1859
1869
1879
1889
1899
1909
gem
volkstellingsmoment 1814
huishoudens in de volkstelling 113
108
126
167
189
217
225
245
225
241
217
188,5
personen 377
412
497
680
798
865
839
787
861
1.014
911
731,0
personen per huishouden 3,3
3,8
3,9
4,1
4,2
4,0
3,7
3,2
3,8
4,2
4,2
3,9
bevolkingsdichtheid per km2 30.408 33.231 40.087 54.848 64.365 69.769 67.672 63.478 69.447 81.787 73.480 58.961
aantal huisadressen 123
118
157
207
187
169
175
170
166
173
142
162,5
huishoudens per woning 0,9
0,9
0,8
0,8
1,0
1,3
1,3
1,4
1,4
1,4
1,5
1,2
oppervlakte gemiddelde woning
75
78
58
44
49
54
52
54
55
53
65
58,0
privaten, privé
26
26
26
26
26
26
27
27
27
29
35
27,4
privaten, gemeenschappelijk
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
4
4,4
per gemeenschappelijk privaat
94
103
124
170
200
216
168
157
172
203
228
166,8
tapkranen of waterputten
26
26
31
33
29
25
27
32
31
32
32
29,5
tapkranen, gemeenschappelijk
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3,0
per gemeenschappelijke tapkraan 126
137
166
227
266
288
280
262
287
338
304
243,7

Tabel 15 Fysieke structuur: Huishoudens, personen, woningen en bevolkingsdichtheid in bouwblok 5.3, 1814-1909.
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De berekening van de oppervlakten van de deelbuurten en de verkeersruimten is gebaseerd op de
kadastrale minuutplan van 1894. In het gemiddelde oppervlak van de woningen is alleen de begane
grond meegerekend, niet de vlieringen daarboven. Etagewoningen kwamen hier nauwelijks voor. Uit
de tabel blijkt vooral dat de totale bevolking tot 1899 groeide, terwijl het aantal voorzieningen voor
drinkwater en privaten tot 1910 in de meeste deelbuurten onveranderd bleef.
De demografische structuur binnen bouwblok 5.3 in de momentopnamen van elf volkstellingen
tussen 1814 en 1910
Hoe zag de sociale omgeving eruit waarbinnen kinderen geboren werden en opgroeiden? Wat waren
de verschillen in de levensomstandigheden tussen de deelbuurten, die kunnen verklaren dat
overlevingskansen zo verschillend waren? Om te beginnen gaat het hierbij vooral om de omvang en
samenstelling van de bevolking en van de huishoudens, het aantal bewoners, de levensfase van de
huishoudens en de mate van stabiliteit, zowel binnen de totale groep van bewoners in de
deelbuurten als in de relaties tussen en binnen de huishoudens zelf.
De diverse bronnen die voor dit onderzoek gebruikt zijn, creëren het beeld dat de microwereld in een
binnenstraatje bestond uit rijen kleine eenkamerwoningen waarin huishoudens woonden met
kinderen die, zodra ze konden rondkruipen, de wereld in de steeg verkenden, onder of zonder het
toeziend oog van hun moeder. Huisvaders waren lange dagen afwezig of bleven misschien wel
wekenlang voor hun werk onderweg. Er waren jonge moeders die thuis of juist ergens anders in de
stad wat geld of voedsel probeerden te verdienen en het toezicht op de kleinen moesten overlaten
aan een wat ouder kind, aan grootouders of aan buurvrouwen. Daarnaast waren er ook oude, zieke
of invalide buren, die ook extra aandacht, verzorging, voedsel en in de winter warmte nodig hadden.
In ieder geval was de leefomgeving voor de bewoners heel compact en overzichtelijk en maakte de
gemeenschappelijke verkeersruimte het eenvoudig om elkaar te vinden en tegelijkertijd onmogelijk
om elkaar te ontlopen. Veel van wat de buren deden, kon door de anderen direct gehoord, gezien en
geroken worden. Dat gold ook voor het bedrijf dat ze voerden, de dieren die ze hielden en de wijze
waarop ze hun afval binnen de steeg loosden. Samen met de onderlinge afhankelijkheden waren er
ook bronnen van spanning over van alles en vooral over wat niet voor iedereen hetzelfde was. Wie
had werk en wie niet? Wie kon zelf de kost verdienen? Wie kreeg wel bedeling, hoeveel en waarom?
Wie was een onrustmaker, kletser of notoir alcoholist? Wie had altijd pech met zijn gezondheid of
die van de kinderen en wie leek elke tegen- of voorspoed zelf verdiend te hebben? Zodra iemand ziek
werd, zeker bij het vermoeden van infectie met een levensgevaarlijke ziekte, zal de hele buurt
gewaarschuwd zijn en alert gebleven zijn op de mogelijke gevolgen. Ieder herinnerde zich tientallen
gevallen waarin de afloop fataal was.
Het is aannemelijk dat er voor uit de hand gelopen spanningen of ziekte bij de buren vaak
geen andere remedie was dan verhuizing naar een veiliger plek. Kamerwoningen waren overal te
vinden, de weekhuur snel op te zeggen en de verhuizing zelf was vanwege een minimaal aantal
bezittingen door het huren of lenen van een handkar snel geregeld.440 Daarnaast deelden de
bewoners van de deelbuurt samen alle dreigingen van buitenaf. Economische recessies, rellen,
oorlogsdreiging, branden, overstromingen en de altijd terugkerende ziekten en dood.
De microwereld van de hoofdstraat gaf deels hetzelfde beeld, maar met enkele
kenmerkende verschillen. Ook hier moesten jonge ouders de zorg voor hun kinderen met elkaar
delen, maar hun economische positie betekende een grotere zekerheid van inkomsten en dus
grotere onafhankelijkheid van hun directe buren. De straat was veel breder en de gehele
stadsbevolking passeerde er, inclusief het verkeer van paarden en karren en zelfs het vee onderweg
naar of van de markt. Belangrijk verschil was dat het gezinsleven zelf zich niet op straat afspeelde,
maar meestal juist in het achterhuis. Kinderen zouden niet zo maar zonder toezicht op straat spelen
omdat er voldoende ruimte was binnenshuis of in de achtertuin, vaak onder toezicht van hun eigen
moeder of een dienstmeid. In of achter vrijwel ieder pand was een eigen privaat. Ofschoon
440

Kok, Mandemakers & Wals, Verhuizen als bestaansstrategie (2003).
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bedreigingen van buitenaf toch altijd via de hoofdstraten de stad binnen moesten komen was, op
plunderingen na, de kans dat deze het leven van de bewoners zelf in gevaar brachten, veel kleiner.
Het typische stadshuis in de Hinthamerstraat telde meerdere verdiepingen en was meestal
woonhuis, kantoor of werkplaats en winkel in één, en bovendien vaak eigen bezit.441 Daarom hebben
de bewoners het steeds redelijk onderhouden en verbleven ze er over het algemeen meerdere jaren.
Belangrijker waren voor de bewoners de relaties wat verderop in de stad, aanvankelijk nog de oude
gildebroeders maar daarnaast ook andere zakelijke contacten, zowel persoonlijk als binnen
standsorganisaties. De volkstellingen van 1849 en 1869 laten zien dat in alle deelbuurten kinderen
naar scholen gingen. Wat de volkstellingen niet laten zien is, dat deze kinderen niet naar dezelfde
armenscholen gingen maar vanaf de eerste schooldag, naar de stand van de ouders gescheiden,
onderwijs kregen aan parochiescholen waarin zij zich van jongs af aan op een passende
beroepsopleiding voorbereidden en tegelijkertijd het passende sociale netwerk konden opbouwen.
De gegevens over de demografische structuur worden gedurende de onderzoeksperiode op
elf verschillende momenten in volkstelingen vastgelegd. Vanuit deze volkstellingen zijn hieronder alle
gegevens eerst per deelbuurt en daarna voor het gehele bouwblok op een rij gezet om telkens de
opeenstapeling van omstandigheden te kunnen zien die gezondheidsrisico’s beïnvloed kunnen
hebben. Op de eerste plaats wordt hierin gekeken naar beroep en sociale classificatie, status van
bedeling, aantallen bewoners verdeeld naar leeftijd en geslacht, gemiddelde grootte, samenstelling
en levensfase van de huishoudens, hoofden en hun burgerlijke staat.
Sociale classificatie op volkstellingsmomenten

Figuur 41 Demografische structuur I: HISCLASS, bedeling en analfabetisme, hoofden in bouwblok 5.3., 1814-1910.

In Figuur 41 zien we de per volkstellingsmoment het percentage van de hoofden in bouwblok 5.3. dat
tot de HISCLASS klassen 1 tot en met 12 hoorde, met uitzondering van de hoofden zonder beroep.
Het aandeel hoofden dat per volkstellingsmoment bedeling ontving, staat in de kolom “bd”
(registraties vanaf 1840) en in “an” het aandeel analfabeten.442 Het aandeel ongeschoolde
handwerkers (klasse 11) blijkt in de loop van de onderzoeksperiode afgenomen te zijn, evenals het
aandeel bedeelden en analfabeten. Dit bevestigt de geleidelijke sociaaleconomische vooruitgang van
de bewoners. Verderop geeft deze grafiek steeds per deelbuurt een beeld van de welvaart en de
ontwikkeling ervan.
Demografische structuur, huishoudens en bewoners
De terugloop van het inwonertal van de stad voor en tijdens de Franse periode levert in de
volkstelling van 1814 diverse meldingen op van onbewoonde woningen. In het bouwblok gaat het
vooral om de Schilderstraat, waar een tiental woningen leegstond en af en toe tijdelijk bewoond
werd. Vanaf 1815 begon de stad, zoals in Figuur 26 te zien was, snel te groeien en was tot 1830 zelfs
de snelst groeiende stad van het noordelijk deel van het Koninkrijk. Binnen het bouwblok nam het
441
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Drunen van, Straet tot stroom (2006), 53.
Poppel & Mandemakers, Zuigelingen- en kindersterfte (2002), 30.
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aantal huishoudens na 1829 toe en werden daarom voor het eerst weer nieuwe woningen gebouwd.
Daarna bracht de periode van de Belgische Opstand veel tijdelijke bewoners in de stad en in de
buurt, voornamelijk gezinnen van militairen.

Tabel 16 Demografische structuur II: Burgerlijke staat van bewoners in de volkstellingen en huishoudens die zich tussentijds
vestigden, aandeel per type. Bouwblok 5.3 1814-1910.

In het bovenste deel van Tabel 16 is de groei te zien van het aantal huishoudens tot 1879, met
daarna lichte teruggang, herstel en weer teruggang tot 1909. Typerend is dat tijdens de
volkstellingen de meeste huishoudens kerngezinnen waren (65%), waarin gehuwde mannen en
vrouwen hoofd waren. De tweede grote groep waren weduwen die, na het grote aandeel van 25%
aan het einde van de Franse bezetting en opnieuw met 23,3% een hoog aandeel in 1849 als mogelijk
effect van de aardappelcrisis, tot 1910 gemiddeld tussen 15 en 20% van alle hoofden uitmaakten.
Het tweede deel van de tabel zien we de nieuwkomers, de huishoudens die zich volgens de
Burgerlijke Stand tussentijds gevestigd hebben, vaak weer snel vertrokken en daarom ook in de
eerstvolgende volkstelling niet genoemd werden. Hun aandeel was na elke nieuwe telling aanzienlijk.
Gemiddeld was hun aandeel ten opzichte van de volkstellingen van 1814 tot en met 1899 zelfs 83%
ten opzichte van de huishoudens die wel in de volkstellingen geregistreerd waren. Nieuwkomers
konden afkomstig zijn uit andere bouwblokken maar ook van buiten de stad. De grootste toestroom
van nieuwkomers binnen dit bouwblok kwam tussen 1823 en 1859. Een ruime meerderheid van de
nieuwkomers waren getrouwde stellen, waarvan precies zoals bij de vaste bewoners bijna 80%
binnen de stad gehuwd was. Onder de eenoudergezinnen, zoals alleenwonende gehuwden,
gescheiden ouders en weduwnaars vormden weduwen de grootste groep, gemiddeld 19%, de
andere tezamen iets meer dan 4%.
Een opvallende groep waren de ongehuwde moeders, die in de volkstellingen maar 0,5% van
de huishoudens uitmaakten, maar als nieuwkomers gemiddeld 6,3%. Zij werden geregistreerd bij de
aangifte van de geboorte of het overlijden van hun kind. Omdat juist hun kinderen in veel gevallen
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snel stierven, verlieten zij de deelbuurt weer als alleenstaande vrouw. Vooral in de periodes 18291859 en 1869-1879 namen hun aantallen toe.
Het hoge aandeel rooms-katholieke hoofden maakt duidelijk dat het in dit bouwblok
nauwelijks haalbaar is om een deelonderzoek te doen naar effecten op grond van religieuze
denominatie.

Tabel 17 Demografische structuur IV: Huishoudens, bevolkingsdichtheid en kinderen in bouwblok 5.3, 1814-1910.

In Tabel 17 is opnieuw een deel van de demografische structuur te zien. Met het aantal huishoudens
namen ook het aantal inwoners en de bevolkingsdichtheid toe, terwijl het aantal personen per
huishouden vrijwel constant bleef, met een tijdelijke dip in 1879.443 Het lage aandeel huishoudens
met kinderen in 1823 was een gevolg van de toestroom van over het algemeen ongehuwde
immigranten tussen de eerste twee volkstellingen. In 1899 was de bevolkingsdichtheid op het
hoogste niveau maar het aandeel kinderen was tien jaar eerder hoger. Maar liefst 44% van het totaal
aantal inwoners was in 1889 onder de tien jaar en 34% onder de vijf jaar.
Gemeenschap en samenhang, bewoners en nieuwkomers
Binnen de woonbuurt moesten de armen hun sociaal kapitaal zien te vinden in de vorm van
wederzijdse burenhulp. Omdat er van ‘s-Hertogenbosch geen resoluties bewaard gebleven zijn
waarin de buurplichten voor de burgers werden vastgelegd, is er in deze stad geen houvast ten
aanzien van de formele plichten van wederzijdse ondersteuning.444 De bewaard gebleven
‘nabuurplichten’ in de stad Groningen schreven onder andere voor dat elke vrijdag de straat voor de
eigen woning geschrobd moest worden en dat overleden buren door de directe buren moesten
worden verzorgd, gekist en begraven.445 Ook zonder direct bewijs van dergelijke regels kan verwacht
worden dat juist de arme klasse veiligheid vond door langdurig te verblijven in een overzichtelijk deel
van de stad, in de nabijheid van familie en bekenden. Bij het onderzoek naar samenhang zijn er drie
wezenlijke uitdagingen: ten eerste blijken huurders relatief vaak verhuisd te zijn, op de tweede plaats
blijken familienetwerken als gevolg van geringe levensverwachting niet omvangrijk geweest te zijn en
ten slotte bleken familienetwerken vaak net buiten bouwblok 5.3 te vallen en daardoor in dit
onderzoek onzichtbaar te blijven.
Per deelbuurt zijn de huishoudens wat verhuisgedrag betreft in drie groepen in te delen:
•
Huishoudens die in beide opeenvolgende volkstellingen in de buurt wonen;
•
Nieuwe huishoudens die zich in de loop van de periode vestigen en pas bij de
daaropvolgende volkstelling in hun volledige samenstelling geregistreerd worden;
443

Deze kan het gevolg zijn van een meetfout ontstaan omdat, zoals eerder is aangegeven, het
bevolkingsregister in 1880 destijds niet opnieuw opgezet werd maar gebaseerd is op de indexen die vanaf 1869
waren bijgehouden.
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•
Huishoudens die niet in een volkstelling maar pas daarna vanwege de geboorte en/of het
overlijden van een gezinslid in de Burgerlijke Stand als wonend binnen de deelbuurt geregistreerd
werden maar de buurt al voor de eerstvolgende volkstelling weer verlaten hadden. Van deze
huishoudens blijft daardoor een deel van de leden onbekend.

Tabel 18 Demografische structuur V: Bewoners, nieuwkomers en passanten in bouwblok 5.3., 1814-1910.

In Tabel 18 zien we opnieuw de “bewoners”, de huishoudens van de volkstellingsmomenten, naast
de nieuwkomers, die zich tussentijds vestigden. Van de laatste kwam een deel terug in de nieuwe
volkstelling, andere waren alweer snel vertrokken. In Tabel 16 was al duidelijk dat tussen de
volkstellingen in grote aantallen nieuwe huishoudens binnenkwamen, gemiddeld 84,5% ten opzichte
van het oorspronkelijk aantal. Uit bovenstaande tabel blijkt dat gemiddeld tweederde van deze
nieuwkomers alweer voor de volgende volkstelling vertrok.
Twee belangrijke vragen zijn in dit verband:
1. Wat was binnen de deelbuurt het aandeel van nieuwgekomen gezinnen in de kindersterfte?
2. Wat was de sterftekans voor kinderen in huishoudens van migranten of passanten in
vergelijking met kinderen in huishoudens van bewoners die al langer in de buurt woonden en
waarschijnlijk een stabieler thuis en inkomen hadden?
De kern van de bewoners wordt gevormd door 42,5% van de huishoudens die minstens drie keer in
volkstellingen genoemd worden en dus zeker meer dan 20 jaar in dezelfde deelbuurt woonden.
Tabel 18 laat bovendien zien dat verhuizingen vanuit en naar het bouwblok incidenteel pieken
vertoonden, zoals na woningbouw, maar ook door oorzaken op regionaal of landelijk niveau zoals
economische crises, oorlogsdreiging of overstromingen. De nadagen van de Napoleontische periode,
de periode van de Belgische Opstand en de jaren 1840 brachten een verhoudingsgewijs groter
aandeel nieuwkomers binnen.446 Wat vooral opvalt is dat gemiddeld minder dan kwart van de
huishoudens langer dan twintig jaren in dezelfde deelbuurt woonde.
446

Voor de periode 1910-1919 zijn alleen de gegevens verwerkt van het jaar 1910. Omdat het adres van
geboorte wel, en dat van overlijden vanaf 1904 niet meer consequent in de akten genoteerd werd terwijl
verhuisdata niet systematisch in de bevolkingsregisters genoteerd werden, wordt het onderzoek naar de
invloed van de deelbuurt vanaf dat moment beperkt tot de levensduur van de kinderen die er geboren zijn.
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Deelbuurten, fysieke en sociale achtergronden
Bouwblok 5.3 bestaat uit zes deelbuurten, waarvan er vijf worden beschreven in Figuur 42. Behalve
de deelbuurt aan de Zuid-Willemsvaart, die pas later bewoond werd, waardoor het aantal gezinnen
en kinderen te klein is om als aparte deelbuurt onderzocht te worden, zijn de andere vijf uitgebreid
onderzocht en op diverse kenmerken vergeleken.
Deelbuurt:
type deelbuurt:
Omschrijving
1 Achter de Gapert
Doodlopende
23 huisjes, op laag liggende percelen aan de Binnendieze.
steeg
Op de kadasterkaart van 1860 heet de steeg
Sleeperstraatje. In oktober 1904 werden de huisjes als een
van de eerste binnen de stad onbewoonbaar verklaard. Er
was een privaat, geen waterput, wel een toegang naar de
Binnendieze.
2 Hinthamerstraat
Hoofdstraat
25 woonhuizen en winkelpanden met bovenwoningen en
bedrijfsruimten in een aaneensluitend deel van de
Hinthamerstraat en het Hinthamereinde, aan de noordzijde.
Drie verdiepingen of meer. De panden hadden een eigen
privaat en in veel gevallen een eigen waterput.
3 Louwsche Poort
Verbindingssteeg 57 huisjes, gelegen vanaf de Hinthamerstraat tot op het
terrein over de Dieze, doorgang naar de Zusters van
Orthenpoort en de Zuid-Willemsvaart. Het Pand (H566)
omvatte een deel van het voormalige klooster van de
Zusters van Orthen, waarin een elftal kamerwoningen voor
behoeftige Bosschenaren. Daarnaast waren er
tuinbouwgronden.
4 Schilderstraat
Verbindingsstraat 28 huisjes, bedrijven, de Bank van Leening, St
Agnesgesticht. Smalle verbindingsstraat tussen de
Hinthamerstraat/-einde en de Zuid-Willemsvaart.
5 Zusters van
Verbindingssteeg 28 huisjes, aan weerszijde van de verbinding
Orthenpoort
Hinthamerstraat - Diezebrug naar het terrein van het
vroegere klooster van de Zusters van Orthen, het
poortgebouw (H1738/H577) en de voormalige refter
(H572). Verbinding naar de Louwsche Poort.
Tuinbouwgronden.
Figuur 42 Algemene fysieke karakteristieken van de vijf deelbuurten binnen bouwblok 5.3.

4.3. Achter de Gapert
In 1847 schreef dokter Godefroi in een boekje over de koortsepidemieën van dat jaar: “Den morbus
maculosus Werlhofii namen wij waar bij drie kinderen van 5-9 jaren uit de armoedigste klasse der
maatschappij. Opmerkelijk is het, dat deze gevallen voorkwamen in twee naast elkander in het
laagste gedeelte der stad gelegen, vochtige en dompige woningen, beide gebouwd op eenen boog,
waaronder de rivier de Dieze, welke de stad doorsnijdt, stroomt, wier bewoners dus aan dezelfde
nadeelige gevolgen waren blootgesteld. Bij deze kinderen had de koorts reeds gedurende eenige
maanden ongestoord hare aanvallen gemaakt, en de ouders hadden, geleid door het dwaze
denkbeeld, dat de koorts moest slijten, geene geneeskundige hulp ingeroepen. (…).”447
Zijn beschrijving van de ligging van de woningen zou op deze buurt van toepassing kunnen zijn. De
notitie bevestigt hoezeer leefomgevingen zoals in Achter de Gapert reeds in 1847 als bijzonder
ongezond beschouwd werden. De lage ligging leidde naast overstromingsgevaar tot structureel
vochtige woonomstandigheden. De bewoners hoorden tot de laagste klassen en bleken niet de
gewoonte te hebben om bij ziekte snel geneeskundige hulp in te roepen.
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Ligging en bebouwing
De steeg Achter de Gapert, vanaf de volkstelling van 1890 Sleepersteegje of -straatje genoemd en
sinds de stadsvernieuwing in de jaren zeventig van de twintigste eeuw Slijperstraatje, wordt al
vermeld op de kaart van 1774.448 Uit het bouwblokonderzoek van Ester Vink, gebaseerd op de
verpondingsboeken en schepenakten, bleek dat deze hoek van de Binnendieze al in de vijftiende
eeuw bewoond werd, voornamelijk door arme lieden. Aan de oostzijde van de steeg, langs het
riviertje, zouden lange tijd elf ‘kameren’ gestaan hebben.449
De ingang naar de steeg is
vandaag nog steeds direct aan de
Hinthamerstraat te vinden tussen
de panden De Gapert (C202/D36/
Hinthamerstraat 136, perceel
H670) en De drie halve Manen
(C223/D38/ Hinthamerstraat 138,
perceel H3202).
De lange smalle gang tussen de
twee panden heeft een
gemiddelde breedte van 1,95
meter, waardoor de toegang tot
de doodlopende steeg beperkt
bleef tot voetgangers, vee en
handkarren.450
Een bijzonder kenmerk van deze
steeg is dat de bewoners elkaar in
deze lange smalle gang van 74
meter onmogelijk konden
ontlopen. De totale oppervlakte
van de deelbuurt was niet meer
dan 660m2. Aan de noordzijde
werd de steeg begrensd door een
helling naar de Binnendieze, waar
vissers zoals Andreas Damen en
Cornelis Heesbeen hun bootjes op
de kant trokken. Ook de kleine
erven aan de achterkant van de
woningen aan de oostzijde
grensden direct aan het riviertje.
Figuur 43 De deelbuurt Achter de Gapert op de kadastrale kaart van 1894.
Achter de woningen aan de
westzijde lag het lange smalle erf
van het huis De drie Brandemmerkes (C201/D35/134). De huisjes waren gebouwd op een strook
grond die, afhellend, lager lag dan de aangrenzende straatjes, waardoor bij hoogwater het vervuilde
Diezewater als eerste hier de woningen binnenkwam. Wanneer het water eenmaal de
Hinthamerstraat bereikte, moeten de woonkamers in deze steeg al tientallen centimeters onder
water gestaan hebben.
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Ontwikkeling van de bebouwing binnen de deelbuurt
Het grondbezit was in de loop van de periode 1814-1910 steeds in handen van drie verschillende
eigenaren, die de bebouwing enkele keren ingrijpend veranderd hebben. In 1814 stonden er in totaal
drie slachthuizen, twee stallen voor hoornbeesten en vijf woonhuisjes.451 De eigenaar van de
percelen achter in de steeg, Ho697 en Ho698 (perceelnummers pre-kadaster, Figuur 40), waarop
twee stallen stonden en het direct aan de Binnendieze gelegen slachthuis op perceel Ho696, was de
slachter Hendrikus Lammers, die buiten de onderzoekbuurt woonde.452 Zijn percelen besloegen in
totaal 410 m2 en werden omstreeks 1833 gekocht door de verver en glazenmaker Martinus Grandel,
die de drie percelen opsplitste om er elf woningen te bouwen van elk ongeveer 28 m2.453 Diens bezit
aan huisjes in de stad zou in enkele jaren tijds tot ruim boven de honderd oplopen en daarmee is hij
te kwalificeren als professionele huisbaas en projectontwikkelaar. Met de groei van het
inwoneraantal wist hij telkens weer ruimte te vinden om te bouwen en woningen op te splitsen. Dit
bezit werd in 1861 geërfd door zijn dochter Geertrui, die in 1881 de elf percelen in deze deelbuurt
verkocht aan de smid Johannes van den Dungen, die buiten het bouwblok woonde en in totaal 29
van dergelijke huisjes bezat.454 De eigenaar van het pand De Blauwe Voorschoot, in de
Hinthamerstraat op perceel H703, de metselaar Dirk van de Meerakker, bezat ook de drie percelen
en woningen achter zijn huis, Ho699, Ho700 en Ho701, in totaal 117m2.455 De derde eigenaar was de
timmerman Hendrik Dieden, eigenaar van het pand De drie Brandemmerkens in de Hinthamerstraat,
perceel Ho694. De percelen Ho692 en Ho693 met een oppervlakte van 24 en 8 m2 hadden kadastraal
een bestemming als huis, maar ook het pand aan de achterzijde van perceel H694 telde in 1822 vier
woonadressen onder een dak.456 Voor Hendrikus Lammers was de achterzijde van de steeg een
bedrijfsterrein, waarna zijn opvolger Martinus Grandel er huisjes bouwde en verhuurde. Dirk van de
Meerakker en Hendrik Dieden verhuurden op kleinere schaal, op het achterste deel van het erf van
hun woonwerkplaats. Deze vaklieden, die zich een eigen huis aan de Hinthamerstraat konden
veroorloven, waren waarschijnlijk ook als bouwondernemers actief. Het bouwen of verbouwen tot
woonpanden was een vrij algemeen toegepaste manier om productief gebruik te maken van rustiger
perioden en bovendien te investeren voor de oude dag. In 1832, bij de inschrijving in de
Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels van het Kadaster, waren de twee stallen opgesplitst in kleine
woningen, waarna kort daarop, in 1839, het aantal woonadressen op 17 kwam, in 1849 op 27 en in
1869 zelfs op 32. Gedurende de gehele onderzoeksperiode woonden twee van de drie huiseigenaren
van deze deelbuurt direct om de hoek. Na de dood van Hendrik Dieden in 1828 namen zijn dochters
Lucia en Theodora als erfgenamen het bezit over, van wie de laatste in 1893 ook de percelen van
haar zus kocht of erfde.
In deze deelbuurt maakte de woningbouw een andere ontwikkeling door dan in de andere
deelbuurten binnen dit bouwblok. De pandjeseigenaren, die overigens in de directe omgeving
woonden, lieten de huisjes in de tweede helft van de negentiende eeuw meerdere keren verbouwen.
Niet om telkens weer het wooncomfort in de huisjes op peil te brengen, maar juist door verdere
opsplitsing ervan hun inkomsten veilig te stellen. Dit roept een beeld op van totale onbekendheid
met of gebrek aan betrokkenheid bij de ellendige omstandigheden waarin hun huurders verkeerden.
Misschien heeft de Gezondheidscommissie deze steeg met opzet buiten het
woningonderzoek van 1892 gehouden, omdat zij vooral wilde aantonen dat dringende verbetering
ook voor de minder slechte volkswoningen noodzakelijk was. In vergelijking met de andere
deelbuurten stonden deze woningen op een uitzonderlijk ongezonde plek en waren deze zeer
vervallen. In ieder geval heeft deze commissie negen jaar later, naar de maatstaven van de nieuwe
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Woningwet van 1901, geadviseerd om deze huisjes als een van de eerste binnen de stad
onbewoonbaar te laten verklaren. Na een gedetailleerd rapport van de gemeentelijke dienst voor
bouw- en woningtoezicht beoordeelde de Gezondheidscommissie de toestand van de woningen in
december 1904 en stelde dat deze, enkele uitzonderingen daargelaten, over het algemeen zo slecht
waren dat geen andere optie restte dan sloop. De bouwkundigen noteerden bijvoorbeeld: “deze 4
even onooglijke woonhuisjes zijn wegens gemis van drinkwater en privaten, onvoldoende
woningruimte, geringe verdiepingshoogte en den staat van verval, waarin ze verkeren, als ongeschikt
ter bewoning aan te merken”.457 Daarnaast bij adres D37L, perceel H1686: “Tegen perceel 1686 staat
een onvoldoend privaat dat in gemeenschappelijk gebruik is bij alle 25 woningen in dit straatje”. Tot
slot tekenden de inspecteurs aan dat het straatje voorzien was van een nieuwe, goed onderhouden
klinkerbestrating en een behoorlijke riolering. Indirect betekende dit dat bestrating en afvoer van
hemelwater vrij recent waren aangebracht. Het privaat dat zij noemden, was niet op de riolering
aangesloten maar loosde nog altijd rechtstreeks in de Binnendieze.
In de vergadering van de gemeenteraad van 19 januari 1905 werden alle vijfentwintig
woningen onbewoonbaar verklaard met de mededeling dat deze na kennisgeving binnen drie
maanden ontruimd moesten worden.458 Op 29 april 1905 werd de laatste geboorteakte opgemaakt
waarin een adres in deze steeg gemeld wordt. Het betrof de geboorte van Francisca Beekwilder,
dochter van de 35-jarige arbeider Hendrik Beekwilder en de even oude breister Wilhelmina Castelijn,
die beide van kinds af al meer dan twintig jaar in de steeg woonden en eerder twee kinderen kregen
van wie het oudste op een leeftijd van ruim een jaar stierf. Francisca stierf op 14 augustus en deelde
daarmee het lot van 249 andere kinderen die in de voorafgaande eeuw in deze steeg geboren en
overleden waren. In de loop van deze maanden vertrokken de allerlaatste bewoners en zullen de
eigenaren, sinds kort daarvoor onder andere de parochie van Sint Jacob, de huisjes hebben laten
slopen, waardoor deze deelbuurt niet meer in de volkstelling van 1910 voorkomt.459
Vanwege de vroege sanering zijn van de huisjes in deze steeg geen foto’s bekend. Daar staat
tegenover dat het eerder genoemde rapport van Bouw- en Woningtoezicht van 27 oktober 1904 een
volledig overzicht geeft van de afmetingen en toestand van alle woningen. Het overzicht hiervan in
Tabel 106 in Bijlage 1.4 maakt duidelijk dat geen enkele woning aan de bouwverordening van 1894
voldeed.460

Figuur 44 Het terrein langs de Binnendieze waar tot 1905 de huisjes van Achter de Gapert stonden.

Uitvergroot uit Figuur 38 zien we dat in de jaren dertig van Achter de Gapert alleen de toegangsweg
bewaard gebleven was tussen de panden De Gapert en De drie halve Manen aan de
Hinthamerstraat. Blijkbaar werd het huisje op het kadastrale perceel H676 pas later gesloopt.
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Fysieke structuur 1814-1905 op volkstellingsmomenten

Tabel 19 Fysieke structuur: Huishoudens, woningen en bevolkingsdichtheid in Achter de Gapert, 1814-1900.

In Tabel 19 is de ontwikkeling van het aantal woningen, huishoudens en personen weergegeven. In
de rechterkolom staan de gemiddelde gegevens voor bouwblok 5.3. Met `oppervlakte gemiddelde
woning’ wordt hier bedoeld: oppervlakte deelbuurt minus verkeersruimte, gedeeld door het aantal
woningen. Ofschoon er nauwelijks etagewoningen waren, had vrijwel elke woning een slaapvliering,
zodat dit cijfer een benadering geeft van de minimaal gemiddelde oppervlakte van de woningen. De
uitkomst hiervan is vrijwel gelijk aan het gemiddelde dat in de hierboven genoemde Tabel 106
beschreven wordt als uitkomst van het onderzoek van bouw- en woningtoezicht. Duidelijk is dat de
bevolkingsdichtheid in de loop van de eeuw toenam totdat deze in de volkstelling van 1869 op
180.000 inwoners per km2 uitkwam. Op stedelijk niveau werd in 1903 het maximum bereikt van
26.000 per km2. Dit betekent dat de bevolkingsdichtheid in deze steeg in 1869 ruim een factor 8
hoger lag. Bij het bouwkundig onderzoek van 1904 was deze al met een derde afgenomen tot een
niveau dat op dat moment vergelijkbaar is met de deelbuurten in de Louwsche Poort en de Zusters
van Orthenpoort.
Wanneer het aantal huishoudens per woning in de tabel kleiner is dan 1, is er sprake van
leegstand. Ten opzichte van de gemiddelde cijfers voor het bouwblok waren het aantal personen per
huishouden, het aandeel huishoudens per woning en het aantal personen per woning binnen de
deelbuurt Achter de Gapert lager. Met gemiddeld 20m2 waren de woningen kleiner dan de woningen
in de andere stegen. De bevolkingsdichtheid lag gerekend over de gehele eeuw bijna een factor 2
hoger dan in het bouwblok als geheel, met de hoogste dichtheid rond de volkstelling van 1869. In
welke mate deze hogere dichtheid aantoonbaar bijdroeg aan een verhoogd sterfterisico komt aan
bod in hoofdstuk 6.
Bewoners en bewoning
Sociale classificatie op volkstellingsmomenten
De classificatie van de hoofden van de huishoudens in HISCLASS vertoont in Figuur 45 over tien
volkstellingen, ondanks tijdelijke uitschieters, een vrij stabiel beeld. De laag- en ongeschoolde
arbeiders in klasse 9 en 11 vormden samen gemiddeld een ruime meerderheid en de gemiddeld
geschoolde handwerkers in klasse 7 waren een kleinere groep. Duidelijk is dat de ongeschoolden niet
de grootste groep vormden.
In de jaren 1859 en 1869 nam het aandeel ongeschoolde arbeiders en bedeelden tijdelijk
sterk toe. Deze cijfers zouden tot 1905 niet meer op het niveau van 1849 terugkeren. Het gemiddeld
aandeel van bedeelde huishoudens (bd) was over de periode 1849-1899 39%, het hoogste van alle
deelbuurten binnen dit bouwblok. Tijdens de volkstelling van 1869 was het aandeel bedeelden met
ruim 60% meer dan het dubbele van het stedelijk aandeel en dit bleef voor de gehele periode 1859-
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1899, toen het aandeel bedeelden per 1.000 inwoners binnen de stad halveerde, voor deze
deelbuurt gelden.461

Figuur 45 Demografische structuur I: HISCLASS, bedeling en analfabetisme, hoofden in Achter de Gapert, 1814-1905.

Bij aangiften in de Burgerlijke Stand bleek aanvankelijk ruim 15% van de hoofden niet in staat om te
schrijven (an). In de loop van de eeuw nam dit zelfs toe tot meer dan 50% in 1879. Daarna pas, veel
later dan in de andere deelbuurten en ook veel later dan algemeen in Nederland is waargenomen,
nam het aandeel analfabeten af.462
Demografische structuur 1814-1905, bewoners en nieuwkomers
Tot en met 1849 vormden de weduwen en weduwnaars op de volkstellingsmomenten 25 à 40% van
de hoofden binnen de deelbuurt, aanmerkelijk hoger dan in het bouwblok als geheel (Bijlage 1.4,
Tabel 107). In de andere deelbuurten was het aandeel weduwen alleen in de volkstelling van 1814,
direct aan het einde van de napoleontische periode, gemiddeld 25%. Vanaf 1859 waren de
huishoudens van gehuwde mannen en vrouwen met een gemiddelde van meer dan 70% ruim in de
meerderheid en vrijwel gelijk aan het bouwblok gemiddelde. Dit betekent echter niet dat partners
vanwege werk of andere omstandigheden niet langere tijd afwezig konden zijn. Talrijke
geboorteakten waarin verklaard werd dat de jonge vader als aangever afwezig was vanwege werk
buiten de stad, geven de indruk dat dit vooral binnen deze deelbuurt vaker voorkwam.
Het aantal nieuwkomers wisselde sterk per periode, met pieken in 1849 en 1879 (Tabel 107).
Bij deze huishoudens waren in vergelijking met de andere deelbuurten dubbel zo veel ongehuwde
moeders, met vooral een groot aandeel in 1869. De numerieke aantallen in de regel daaronder geven
aan dat het toch nog om incidentele gevallen ging en dat ongehuwde moeders ook in andere
deelbuurten of elders in de stad hun toevlucht zochten.
Kinderen onder de vijf jaar groeiden op in de huishoudens in FLC fase 3 en 4 (pagina 42, in
Figuur 15). Deze vormden gemiddeld 42% van de huishoudens in Achter de Gapert, waar vooral fase
4 een groter aandeel had dan binnen het bouwblok als geheel (Bijlage 1.4, Tabel 108). In 1814
vormden ze samen 66% en daarna in 1859, 1869 en 1899, met achtereenvolgens 42%, 51% en 43%,
namen deze huishoudens die in een kwetsbare levensfase waren een relatief groot aandeel in.
In Bijlage 1.4 Tabel 109 is, op de momenten van de volkstellingen, vooral de ontwikkeling van
het aandeel kinderen binnen Achter de Gapert opmerkelijk. Het aandeel kinderen onder de tien jaar
was in 1869 met 54% van het totale inwonertal hoger dan ooit, terwijl 53% van de huishoudens
kinderen onder de tien jaar had. Het aandeel kinderen onder de vijf jaar nam, evenals het aandeel
onder de tien jaar, vanaf 1829 geleidelijk aan toe en was wellicht een aanwijzing voor verbeterde
overlevingskansen. Toch kan gesteld worden dat de toename van het aantal bewoners en
daarbinnen van de leeftijdsgroepen onder tien en vijf jaren aantonen dat het risico op overdracht
van besmettingsziekten eveneens vanaf 1829 toenam. Toen het aantal bewoners in 1869 op zijn
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hoogtepunt was, moesten 132 mensen, onder wie 52 kinderen onder de vijf en nog eens 20 tussen
vijf en tien jaren, dagelijks, behalve in de uiterst beperkte ruimte binnenshuis, verblijven binnen
dezelfde lange, smalle en doodlopende toegangsweg.
Gemeenschap en samenhang, bewoners en nieuwkomers
Tot 1869 nam blijkens Tabel 19 en Tabel 107 (Bijlage 1.4) bij elke volkstelling het aantal huishoudens
toe. Daarnaast geeft de vervangingsfactor aan dat gemiddeld nauwelijks meer dan 30% van de
huishoudens bij de eerstvolgende telling opnieuw geregistreerd werd. Elke periode kwam een flink
aantal nieuwe huishoudens binnen, in de periode 1830-1839 zelfs drie keer zoveel als het
oorspronkelijke aantal inwoners. Aangezien het totaal aantal nieuw komende huishoudens het aantal
huisjes binnen de buurt overtrof, zullen verschillende van hen vrij snel weer vertrokken zijn.
Bij de nieuwkomers ging het zoals al eerder werd aangegeven om huishoudens van wie het
verblijf alleen opgemerkt kon worden door de aangifte van een geboorte of overlijden. In
werkelijkheid zal het daarom om een groter aantal gegaan zijn. Van deze huishoudens bleef zoals
Tabel 110 laat zien gemiddeld zelfs nog een kleiner aandeel tot na de nieuwe volkstelling in deze
deelbuurt wonen: 22,5% tegen 27,2% voor de huishoudens van de voorgaande telling. Daardoor zijn
de passanten, huishoudens die hooguit op één volkstellingsmoment genoteerd werden, binnen deze
gemeenschap met 64% de grootste groep bewoners, net iets groter dan het bouwblokgemiddelde
van 58%. Van de huishoudens die de deelbuurt verlieten, bleef een aantal binnen het bouwblok of in
de stad maar het grootste deel is niet of moeilijk terug te vinden en heeft daarom waarschijnlijk de
stad verlaten. Al met al kan gesteld worden dat het aantal verhuizingen ten opzichte van de andere
deelbuurten niet opvallend afwijkt.
Om in beeld te krijgen wie de vaste kern van bewoners vormden en in welke periode de
bewoners als groep stabiliseerden zijn in Tabel 113 alle hoofden weergegeven die in ten minste twee
volkstellingen geregistreerd werden. Vanaf 1860 bleef een groter aantal huishoudens langere tijd
binnen de deelbuurt wonen, na elke volkstelling 50 tot 60%. De elf huishoudens die in 1859 voor het
eerst ingeschreven werden, waaronder enkele vissers, venters en straatmuzikanten, lijken hiervan de
kern te vormen. Zij bleven gemiddeld 20,9 jaar, terwijl dat over de gehele groep van langer blijvende
huishoudens gemiddeld meer dan 15,3 jaar was.
Het aandeel huishoudens per Family Life Stage kwam wat de jongere gezinnen betreft
overeen met de andere deelbuurten. Dit gold niet voor FLC7. Oudere personen of stellen blijken een
beter onderkomen gezocht te hebben.
Uit het overzicht in Tabel 113 (bijlage 1.4) blijkt dat vooral de vaste bewoners in de periode
1870-1879 op één na tot de klassen 9, 10 of 11 hoorden, op één na allen bedeeld werden en dat 60%
van hen analfabeet was. We zagen in Tabel 107 dat in deze periode het aandeel ongehuwde moeders
onder de nieuwkomers groot was en in Tabel 109 dat het aandeel kinderen onder 10 en onder 5 jaar
hoger was dan ooit, evenals de bevolkingsdichtheid. Dit betekent dat deze deelbuurt tussen 1870 en
1879 haar meest kwetsbare periode doormaakte.
Dankzij de bijzondere reputatie die de veteranen van Waterloo met het klimmen der jaren genoten,
werd de levensloop van de visser Andries Daemen en zijn vrouw Wilhelmina Heesakkers zelfs in de
krant beschreven; twee oude mensen die aan het einde van hun leven nog nauwelijks in staat waren
om in hun levensonderhoud te voorzien. Andries stierf in 1881 op 85-jarige leeftijd in het gasthuis,
met als diagnose ‘Marasmus’ ofwel verval door ondervoeding, en Wilhelmina op 80-jarige leeftijd in
1888. Omdat zij aan het einde van de jaren vijftig in Achter de Gapert kwamen wonen, toen
Wilhelmina al ouder was dan 45, hebben zij in deze deelbuurt geen kinderen meer gekregen.
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Figuur 46 Familiebericht 50-jarige bruiloft op de voorpagina van de Provinciale Noordbrabantsche en ’s-Hertogenbossche
Courant van 28 september 1878.

4.4. De Hinthamerstraat (5.3)
Ligging en bebouwing
De Hinthamerstraat is een van de drie hoofdstraten die het centrale marktplein rechtstreeks
verbonden met de stadspoorten. Van daaruit liepen de belangrijkste handelsroutes: via de
Orthenstraat naar Orthen en van daaruit naar Utrecht en de handelssteden in Holland, via de
Hinthamerstraat naar Hintham en naar Nijmegen en het Duitse Rijk, en via de Vughterstraat naar
Vught en naar de steden Luik , Brussel en Antwerpen in de zuidelijke Nederlanden. De bebouwing
langs de noordoost zijde van de Hinthamerstraat ontwikkelde zich in de loop van de veertiende en
vijftiende eeuw, met verschillende doorgangen naar de achterterreinen aan en over de Binnendieze.
In dit gedeelte van de straat lagen aan de noordzijde de doorgangen naar de Louwsche Poort, de
Zusters van Orthenpoort, de Schilderstraat en Achter de Gapert, waarvan de eerste drie deels schuil
gingen achter een overbouwde toegang.463
De deelbuurt omvat maar een klein deel van de werkelijke Hinthamerstraat, alleen de noordelijke
zijde van de straat met daarin 25 huizen die elk met de achterzijde aan een van de vier andere
deelbuurten grensden. Van west naar oost waren het eerst vijf huizen voor de overbouwde toegang
naar de Louwsche Poort, vijf huizen verder de toegang naar de Zusters van Orthenpoort, vier huizen
verder de smalle doorgang naar Achter de Gapert, drie huizen tot aan de Geerlingse Brug over de
Binnendieze, daarna het straatdeel voorbij de brug dat tot 1909 bij het Hinthamereinde hoorde, met
twee huizen voor de overbouwde doorgang naar de Schilderstraat en ten slotte de laatste vijf huizen
(Figuur 48).
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Figuur 47 De Hinthamerstraat bij de Geerlingse Brug, rechts bouwblok 5.3, het pand Het Landwijf/De Lat.

Figuur 48 De deelbuurt Hinthamerstraat op de kadastrale kaart van 1894.

Oorspronkelijk liepen in dit deel van de Hinthamerstraat alle percelen door tot aan de Binnendieze,
waarover op verschillende punten een brug toegang gaf tot het terrein aan de overzijde. Langs de
toegangen over het stadsriviertje werden al in de veertiende eeuw kamerwoningen gebouwd. Achter
panden waarvan het erf niet rechtstreeks via een zijstraatje bereikbaar was, werden in verschillende
gevallen bedrijfsruimtes gebouwd die per boot vanaf de Binnendieze bereikbaar waren, zoals Figuur
48 laat zien. Aan de straatkant van het riviertje, aan weerszijden van de bruggetjes in de Zuster van
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Orthenpoort en Louwsche Poort en ook daar tussenin, waren vijf slachthuizen. De aan- en afvoer van
slachtvee en vlees ging deels door de stegen en deels over water. Aan de Hinthamerstraat waren
enkele slagerijen, zoals in De Gelaersde Haan (H629, Hinthamerstraat 102), De Gekroonde Laars
(H630, 104) en in De stad Grave (H0645, 118-120). Het slachtafval werd rechtstreeks in de
Binnendieze geloosd.
Van de huizen aan de Hinthamerstraat werd een deel alleen als woonhuis benut door leden
van de hoogste drie klassen. Daarnaast waren de meeste van de andere huizen in gebruik als
werkplaats en winkel. De bewoners waren vrijwel zonder uitzondering tevens eigenaar van het pand
en geen van hen bezat in dit deel van de hoofdstraat meer dan een pand. In Tabel 20 blijkt het aantal
huishoudens in 1814 maar twee groter dan het aantal panden, maar in de loop van de
onderzoeksperiode werd onderverhuur algemener.
Ontwikkeling van de bebouwing binnen de deelbuurt
In de meeste woon- en bedrijfspanden binnen deze deelbuurt hebben in de loop van de
onderzoeksperiode geen ingrijpende veranderingen plaats gehad. Een aanwijzing hiervoor is dat
tussen 1832 en 1910 niet meer dan dertien van de vijfentwintig perceelnummers veranderden en
daarmee wijzen op uitgebreider verbouwingen. Uit Tabel 20 blijkt dat het aantal huishoudens vanaf
1822 toenam, waarna uiteindelijk in twaalf huizen werd onderverhuurd tot een totaal van 45
huishoudens op 25 panden.

Figuur 49 Bebouwing aan de Hinthamerstraat, inclusief erven en toegangen naar de andere deelbuurten.
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De advertentie waarin in 1892 het huis De
drie Brandemmerkens (H134) van Theodora
Dieden te koop werd aangeboden, geeft een
beeld van de relatie tussen de eigenaar van
een groter pand in de Hinthamerstraat,
onderverhuur binnen het pand zelf en
verhuur van kamerwoningen in het
Sleepersteegje (Achter de Gapert) direct
achter het huis, inclusief de wekelijkse
verhuuropbrengst voor de acht
kamerwoningen samen.

Figuur 50 Advertentie in de Provinciale Noordbrabantsche
en 's-Hertogenbossche Courant, 9 maart 1892.

Figuur 51 Vooraanzicht en plattegrond van
Hinthamerstraat 134 in 1982 (BAM).
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Figuur 52 De slachthuizen aan de achterzijde van de percelen Hinthamerstraat, in de Louwsche Poort en Zusters van
Orthenpoort.

Fysieke structuur 1814-1910 op volkstellingsmomenten

Tabel 20 Fysieke structuur: Huishoudens, woningen en bevolkingsdichtheid in de Hinthamerstraat, 1814-1910.

De opmerking die bij Tabel 15 gemaakt is over de oppervlakten van de woningen is vooral bij de
Hinthamerstraat van belang, omdat de bewoners juist in deze deelbuurt het achterhuis en de
bovenverdiepingen bewoonden. Ofschoon deze huizen oorspronkelijk een vergelijkbare structuur
hadden, waarna elk een eigen ontwikkeling volgde, bieden de voorgevel en de plattegrond van het
pand Hinthamerstraat 134, bestaande uit drie verdiepingen, in Figuur 51 een bruikbaar voorbeeld.
Hoewel deze woning in de loop van de onderzoeksperiode vaker door twee dan door een
huishouden bewoond werd, is het duidelijk dat het wooncomfort toch altijd bestond uit scheiding
van woonfuncties, zoals woonkamer met haard en veelal gescheiden keuken met eenvoudige
wasgelegenheid, slaapkamers en, meestal achter het huis, een eigen privaat.464

464

Dijk & Kauw, Woninginrichting (2006), 64 beschrijft de ervaringen van enkele bewoners van dit pand tussen
1881 en 2003.
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De bevolkingsdichtheid was met gemiddeld 38.517 per km2 een derde lager dan het
bouwblokgemiddelde en alleen vergelijkbaar met de dichtheid in de Schilderstraat voor 1849.
Bewoners en bewoning
Sociale classificatie op volkstellingsmomenten
De classificatie van de hoofden van de huishoudens in HISCLASS vertoont in Figuur 53 over tien
volkstellingen een vrij stabiel beeld. De lagere professionele krachten en handelaren in klasse 4
vormden samen met de gemiddeld geschoolde vaklieden in klasse 7 de meerderheid en de lager
geschoolde handwerkers in klasse 9 waren een kleinere groep. Duidelijk is dat het aandeel van de
gemiddeld ongeschoolden met elke volkstelling afnam.
Ongeschoolde en bedeelde gezinshoofden kwamen in deze straat amper voor, wellicht alleen
als tijdelijke bewoners in een van de slaaphuizen. Het gezamenlijk aandeel van de klassen 1, 2 en 3
lijkt vrij constant en zou pas veranderen nadat er vanaf 1900 herenhuizen beschikbaar kwamen in de
uitbreidingswijk ’t Zand.

Figuur 53 Demografische structuur I: HISCLASS, bedeling en analfabetisme, hoofden in de Hinthamerstraat, 1814-1910.

Opvallend is dat het aandeel analfabeten, afgezien van 1839 bescheiden, groter was dan het aandeel
ongeschoolde vaklieden. Toch is ook hier waarneembaar dat bij elke volkstelling het aandeel kleiner
werd en na 1879 zelfs op nul uitkwam.
Demografische structuur 1814-1910, bewoners en nieuwkomers
Aan de Hinthamerstraat, waar meer huishoudens een eigen huis en bedrijf bezaten, waren naast een
gemiddeld aandeel gehuwde hoofden de ongehuwde en verweesde wat meer dan gemiddeld
vertegenwoordigd (Bijlage 1.4, Tabel 114). In de telling van 1879, met maar 46,3% gehuwden, was
het aandeel weduwen met 20,4% wat aan de hoge kant en het aandeel ongehuwden uitzonderlijk
hoog, 20,4%.
Het aantal nieuwkomers wisselde sterk per periode, met pieken in 1829 en 1859. In
driekwart van de gevallen ging het om gehuwden en een enkele keer om ongehuwde moeders (2%).
Met een wat groter aandeel huishoudens in FLC1 en FCL2 kan de indruk ontstaan dat
kinderloosheid bij getrouwde stellen in deze deelbuurt wat meer voorkwam. Het hogere aandeel in
FLC6 doet vermoeden dat gehuwde kinderen vaker inwoonden dan in andere deelbuurten. Het
grotere aandeel FLC7 bevestigt dat ouderen langer in staat waren om, ondersteund door
huispersoneel, zelfstandig te blijven wonen (Bijlage 1.4, Tabel 115).
In Bijlage 1.4 Tabel 116 valt op hoezeer op de momenten van de volkstellingen het aandeel
kinderen in de Hinthamerstraat vanaf het begin van de onderzoeksperiode een derde lager lag dan
het bouwblokgemiddelde en dat het hoogste aandeel kinderen tot tien jaar gehaald werd in de
periode 1889-1909. Naast de mogelijke aanwijzing voor verbeterde overlevingskansen kan verwacht
worden dat door de toename van het aandeel kinderen onder tien en vijf jaren ook hier het risico op
overdracht van besmettingsziekten toenam. Daar staat tegenover dat er in vergelijking met de
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andere deelbuurten voor de kinderen in de Hinthamerstraat tijdens epidemieën altijd de veiligheid
van opvang was binnen het eigen huis, waar leeftijdsgenootjes geen vrije toegang hadden.
Gemeenschap en samenhang, bewoners en nieuwkomers
Van de hoofden in de Hinthamerstraat, zo blijkt uit Tabel 118 (bijlage 1.4), werd in 1823 70% weer
opnieuw ingeschreven. Met uitzondering van 1860 en 1900 bleef gemiddeld de helft van de
huishoudens meer dan tien jaar op hetzelfde adres en was de gemiddelde netto verblijfsduur van
deze huishoudens meer dan 17,8 jaar, wat echter in vergelijking met de andere deelbuurten niet
opmerkelijk lang is.
4.5. De Louwsche Poort
Ligging en bebouwing
De Louwsche Poort was een van de vele stegen die vanaf de Hinthamerstraat, verborgen achter een
poort, doorliepen naar het terrein aan de overzijde van de Binnendieze. Achter deze poort stond tot
in de zeventiende eeuw “Het Pand” van het klooster van de zusters van Orthen.465 In dit pand, dat
samen met diverse andere woningen in de Louwsche Poort sinds 1719 eigendom was van de
Familiefundatie Rogier van Heeze, waren elf kamers ingericht met bedstede, kast en schouwpartij,
bedoeld als huisvesting voor onvermogende alleenstaande mannen en vrouwen.466

Figuur 54 De toegang tot de Louwsche poort, tussen Hinthamerstraat 104 en 110, omstreeks 1960, foto archief BAM.

In totaal bezat de stichting Rogier van Heeze bij de invoering van het prekadaster nog twaalf andere
woonpanden in deze deelbuurt, die allemaal vanuit hun sociale missie verhuurd werden. De
woningen werden tegen relatief lage huren verhuurd en bleken in de enquête van 1892 ook vrij goed
onderhouden te zijn.467 De stichting werd en wordt afwisselend bestuurd door leden van
vooraanstaande Bossche families, een jonkheer Van Meeuwen of een lid van de families Van Berkel
of Van de Mortel. De laatste zes panden aan de linkerzijde achter de poort waren vijf woningen en,
direct aan de Binnendieze, een slachthuis in bezit van Theodora van den Braak, die samen met haar
465

Bimmel ea, Het Pand (2008).
Idem, 4, 8. In 2020 wacht Het Pand nog steeds op restauratie. De inrichting van de kamers is nog vrijwel
compleet aanwezig. NL-BHIC, Toegang 88, inv nr 146, Prekadaster legger 433/457.
467
Zie Figuur 83, Figuur 84.
466
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eveneens ongehuwde zussen Maria Catharina en Johanna in de Hinthamerstraat C167 woonde, het
huis In de drie Ossen, waarvan Maria de eigenaar was.468 Buiten deze eigenaren was er, over de brug
links, nog een woning, eigendom van Everardus van Grinsven, een koopman die elders in de stad
woonde. Dit betekent dat er in 1814 in de Louwsche Poort negentien woonpanden waren waar een
dertigtal huishoudens kon wonen. Uit Tabel 21 blijkt dat deze met 27 huishoudens nog niet volledig
bezet waren.

Figuur 55 De deelbuurt Louwsche Poort op de kadastrale kaart van 1894.

468

NL-BHIC, Kadastraal perceel (prekadaster) 671, later H644.
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Figuur 56 De bebouwing in de Louwsche Poort, vanaf de doorgang aan de Hinthamerstraat tot de oude refter van het
klooster.

Ontwikkeling van de bebouwing binnen de deelbuurt
Kort voor de invoering van het Kadaster in 1832 liet de weduwe van Gijsbertus de Roover,
rentenierster, aan de linkerzijde over de brug zeven arbeiderswoningen bouwen met een
gemiddelde oppervlakte van 24 m2.469
De grootste bouwactiviteit had plaats in de periode 1838-1840, toen drie eigenaren
arbeiderswoningen lieten bouwen. In 1838 herbouwde Jacobus Groenewalt, meester-timmerman en
eigenaar van het perceel H642 (later H3151) aan de Hinthamerstraat, een huis op de plaats waar
voorheen het Hooghuis van Megen stond, met overkraging over de toegang tot de Louwsche Poort
(Figuur 54). Op het achterterrein splitste hij acht kleinere percelen af (H1526 – H1527 en H1607 –
H1612) voor de bouw van arbeiderswoningen met een oppervlakte van 20 tot 24m2.
Kort daarna, in 1839, liet Gerardus Sterk, de eigenaar van het Klooster (H572) in de Zusters
van Orthenpoort, het perceel H571 opsplitsen en langs de randen ervan in de Louwsche Poort en
Zusters van Orthenpoort dertien nieuwe woningen bouwen (H1779 – H1791). Tegelijkertijd werd ook
perceel H578 opgesplitst voor de bouw van zes woningen (H1739 - H1744).470 Gerardus Sterk had in
de stad meer dan veertig percelen en was binnen dit bouwblok het voorbeeld van een professionele
pandjesbezitter, die huisjes bezat in zowel de Louwsche Poort, Zusters van Orthenpoort,
Schilderstraat als op de Zuid-Willemsvaart. Zijn zoon Willem Christiaan Sterk zette het
onroerendgoedbedrijf voort en liet een huis bouwen aan de Zuid-Willemsvaart van waaruit hij dit
deel van zijn huizenbezit kon overzien.

469

NL-BHIC, Percelen H584 tot en met H590, legger 920. Deze eerste nieuwbouwwoningen binnen het
bouwblok zijn tot in de jaren zeventig van de twintigste eeuw bewoond geweest, daarna grondig gerestaureerd
en samengevoegd voor bewoning door vier huishoudens en worden nog steeds bewoond.
470
NL-BHIC, kadastrale leggers 1058, 2705.
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Figuur 57 Het voorste deel van de Louwsche Poort, gezien vanaf Hinthamerstraat D27.

Ook de stichting Rogier van Heeze splitste een perceel (H581) voor de nieuwbouw van vijf woningen
(H1745 – H1750).471 Dit betekent dat omstreeks 1840 in de Louwsche Poort tien, en in de Zusters van
Orthenpoort veertien nieuwe woningen zijn bijgebouwd, op een enkele uitzondering na in
oppervlakte variërend van 20 tot 24m2.
Buiten deze bouwactiviteiten werden omstreeks 1857 nog vier huisjes (H634 – H637) vooraan links
verbouwd tot drie huizen (H2373 – H2376) door mr. Theodorus Sassen en H633 door de
koekenbakkersknecht Jan Theodorus van den Braak, die dit pand erfde en er zelf ging wonen.472

471
472

NL-BHIC, legger 457.
NL-BHIC, leggers 2900 en 3004.
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Foto, omstreeks 1905 genomen in de Louwsche Poort, links het adres D26dd, rechts D25e.
De man rechts draagt in beide handen schoenen en is daarom waarschijnlijk de schoenmaker Willem van
der Kallen (41), die twee deuren verder woonde en zijn hele leven in dit straatje geleefd en gewerkt heeft.
De vrouw links staat met een baby op de arm voor haar huis, een kind van een jaar of 4 houdt haar schort
vast. Zij zou de 26-jarige Johanna van Griensven kunnen zijn, die zich samen met haar man Adrianus de
Groot kort voor 1900 als jonggetrouwd stel vanuit Rosmalen in de stad vestigde.

Figuur 58 Links de woningen die Jacobus Groenewalt bouwde. Op de achtergrond de doorgang onder het Hooge Huis van
Megen.

135

H4 Decor op mesoniveau

In 1907 vinden voor het eerst weer bouwactiviteiten
plaats in de deelbuurten Louwsche Poort en Zusters
van Orthenpoort, wanneer vanwege artikel 5 van de
Woningwet van 1901 dertien privaten gebouwd
moeten worden voor 33 woningen.473

Figuur 60 Overzicht van de te bouwen privaten, april 1907.
Figuur 59 Vier van de in 1907 gebouwde privaten (h,
i, j, k), bedoeld voor 11 woningen, zijn in 2020 nog
aanwezig aan de achterzijde van Het Pand.

Fysieke structuur 1814-1910 op volkstellingsmomenten

Tabel 21 Fysieke structuur: Huishoudens, woningen en bevolkingsdichtheid in de Louwsche Poort, 1814-1910.

In Tabel 21 is de ontwikkeling van het aantal woningen, huishoudens en personen weergegeven. In
de rechterkolom staan de gemiddelde gegevens voor bouwblok 5.3.
Duidelijk is dat de bevolkingsdichtheid in de loop van de eeuw toenam totdat deze ten tijde
van de volkstelling van 1859 op 115.556 inwoners per km2 uitkwam. Op stedelijk niveau werd in 1903
het maximum bereikt van 26.000 per km2. Dit betekent dat de bevolkingsdichtheid in deze steeg al
vanaf 1859 gemiddeld een factor 3 à 4 hoger lag. Bij het bouwkundig onderzoek van 1904 was deze
al met bijna een derde afgenomen tot een niveau dat op dat moment vergelijkbaar was met de
473

NL-HtSA Archiefnummer 419, Bouw- en Woningtoezicht ‘s-Hertogenbosch, inv. nrs. 1-3, nrs 30, 36, 22 april
1907.
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deelbuurten in de Achter de Gapert en de Zusters van Orthenpoort. Wanneer het aantal
huishoudens per woning in de tabel kleiner is dan 1, is er sprake van leegstand. Ten opzichte van de
gemiddelde cijfers voor het bouwblok waren met uitzondering van de gemiddelde oppervlakte van
de woningen het aantal personen per huishouden, het aandeel huishoudens per woning en het
aantal personen per woning binnen de deelbuurt Louwsche Poort vrijwel gelijk aan het gemiddelde.
Met gemiddeld 35m2 of meer waren de woningen wat groter dan de woningen in de andere stegen.
De bevolkingsdichtheid lag gerekend over de gehele eeuw bijna een factor 1,5 hoger dan in het
bouwblok als geheel, met de hoogste dichtheid rond de volkstelling van 1859.
Het aantal privaten en tapkranen betrof hier voorzieningen die beschikbaar waren voor de
huurders van de Fundatie Rogier van Heeze en de heer Sterk. In 1909 is het aantal privaten
vertienvoudigd, maar het probleem van het aantal gebruikers per openbaar privaat zou pas
veranderen wanneer alle huishoudens over een eigen privaat konden beschikken. In de Louwsche
Poort zou dit pas na de Tweede Wereldoorlog zijn.
Bewoners en bewoning
Sociale classificatie op volkstellingsmomenten
De classificatie van de hoofden van de huishoudens in HISCLASS vertoont in Figuur 61 over tien
volkstellingen een vrij stabiel beeld. De gemiddeld- en laaggeschoolde arbeiders in klasse 7 en 9
vormden samen gemiddeld een ruime meerderheid en de ongeschoolde handwerkers in klasse 11
waren een kleinere groep. Duidelijk is dat de laaggeschoolden de grootste groep vormden.
In de jaren 1899 en 1909 namen de aandelen laaggeschoolde arbeiders tijdelijk sterk toe.
Tegelijkertijd nam in dezelfde periode het aandeel bedeelde inwoners toe. Deze cijfers waren in 1905
weer vergelijkbaar met het niveau van 1859. Het gemiddeld aandeel van bedeelde huishoudens (bd)
was over de gehele periode 1859-1909 12 tot 20%. Tijdens de volkstelling van 1869 was het aandeel
bedeelden met ruim 30% het hoogst.474

Figuur 61 Demografische structuur I: HISCLASS, bedeling en analfabetisme, hoofden in de Louwsche Poort, 1814-1910.

Bij aangiften in de Burgerlijke Stand bleek ook hier aanvankelijk ruim 15% van de hoofden niet in
staat om te schrijven (an). Na 1879 nam het aandeel analfabeten snel af.
Demografische structuur 1814-1910, bewoners en nieuwkomers
Gedurende de onderzoeksperiode waren de hoofden van minstens 54% van de huishoudens
gehuwde stellen, gemiddeld over de periode 65% en gelijk aan het bouwblok gemiddelde. Dat gold
eveneens voor ongehuwden, weduwen en weduwnaars (Bijlage 1.4, Tabel 119).
Het aantal nieuwkomers wisselde sterk per periode, met pieken vanaf 1829 tot 1869. Vanaf
1839 stabiliseerde het aantal huishoudens tussen 65 en 75, met een dip in 1849 omdat in deze
volkstelling de huishoudens in het straatje tussen Louwsche Poort en Zusters van Orthenpoort
eenmalig in het laatste straatje meetelden.
474

Wouters, Bedeling (1968), 261.

137

H4 Decor op mesoniveau

Kinderen onder de vijf jaar groeiden op in de huishoudens in FLC fase 3 en 4. Deze vormden
samen gemiddeld 36% van de huishoudens in de Louwsche Poort, zoals gemiddeld in het bouwblok
als geheel (Bijlage 1.4, Tabel 120). In 1829 en 1849 was het aandeel hiervan groter dan 50% en in
1899 juist minder dan 14%, wat op een veroudering van de huishoudens wijst. In Tabel 123 is te zien
dat de situatie in 1899 samenhing met een groter aantal huishoudens dat langer binnen de deelbuurt
bleef wonen, terwijl het aantal nieuwkomers onveranderd hoog bleef.
In Bijlage 1.4 Tabel 121 was op de momenten van de volkstellingen het aandeel kinderen
zowel onder de vijf als onder de tien jaren in de Louwsche Poort 13% hoger dan gemiddeld, met
pieken in 1814, 1829, 1849, 1859, 1879 en 1889. Gemiddeld was 35,2% van de bewoners onder de
tien jaar, maar in 1909 wijst het aandeel van 24,3% op een nieuw evenwicht omdat kort na 1900 het
geboortecijfer in de stad begon te dalen.
Het aandeel huishoudens in FLC6, laat middelbare leeftijd, en FLC7, hoofden die hun
levenseinde naderden, was licht hoger dan het bouwblokgemiddelde vanwege de bewoning in Het
Pand en de woningen van de Fundatie Rogier van Heeze.
Gemeenschap en samenhang, bewoners en nieuwkomers
Tot 1839 nam aldus Tabel 21, bijlage 1.4 in Tabel 119 en Tabel 123, het aantal huishoudens toe en
werd de Louwsche Poort de deelbuurt met het hoogste aantal inwoners. De vervangingsfactor,
“nieuw tegenover volkstelling” was met gemiddeld 76,1 lager dan in het bouwblok als geheel en deze
nam na 1849 beduidend af. Daarbuiten weken ook deze gegevens in deze buurt niet af van het
bouwblokgemiddelde. Het overzicht van de huishoudens in Tabel 123 die in ten minste twee
volkstellingen geregistreerd werden, bevestigt het beeld van een stabiele kern bewoners. Gemiddeld
werden vanaf 1850 steeds meer dan 50% van de huishoudens twee keer of vaker geregistreerd.
4.6. De Schilderstraat
Ligging en bebouwing
De Schilderstraat houdt het midden tussen een steeg en een straat en loopt vanaf de
Hinthamerstraat door tot de Zuid-Willemsvaart. Verborgen achter een poort, tussen de huizen De
Gulden Wan en Het Rood Leeuwken, loopt de straat door naar het terrein aan de overzijde van de
Binnendieze. De geschiedenis van deze straat is als een van de vele projecten in de binnenstad van ’sHertogenbosch uitgebreid beschreven door een collectief van historici, bouwhistorici en
archeologen.475
In het eerste deel van de straat, tot aan de brug over de Binnendieze, dateren de woningen
oorspronkelijk uit de vijftiende en zestiende eeuw. Ze zijn qua uiterlijk een kleinere variant van de
panden in de Hinthamerstraat.476
Aan de rechterkant van de straat waren de eerste drie kleine woningen volgens het
prekadaster van 1820 in Figuur 40 eigendom van Jan Mulders, tevens eigenaar van het huis De
Gulden Wan aan de Hinthamerstraat (Ho563-565).477 Het huis op perceel Ho566 was eigendom van
de doctor medicinae Nicolaas Wellens, die het niet zelf bewoonde en geen andere huizen bezat.478
De volgende vijf huizen waren van Francina van Gemert, die ook eigenaresse was van De drie
Schapen en Het Rood Leeuwke in de Hinthamerstraat (Ho567-571).479 Het huis op perceel Ho572 was
eigendom van de arbeider Laurens Boyens en het laatste huis voor de Binnendieze, waar voorheen
475

Boer, W. (ea), Schoon, schamel, schilderachtig. De geschiedenis van de huisvesting van handwerkslieden,
hoeren en huurders in de Schilderstraat te ’s-Hertogenbosch (2008). Helaas geven de alliteraties in titel en
ondertitel een stigmatiserend beeld aan dit straatje, in schril contrast met het wetenschappelijk gehalte van de
inhoud van het boek en de bewoning van de straat.
476
Dijk, Ouder dan de gevels (2008), 71.
477
NL-BHIC prekadaster legger 0743.
478
NL-BHIC prekadaster legger 1223.
479
NL-BHIC prekadaster legger 0282, percelen Ho567-571.
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de Latijnse School gevestigd was, van de koopman Christiaan Westenburger (Ho 573).480 Beide
panden werden verhuurd en beide eigenaren hadden niet meer dan een pand te verhuren. Aan de
overzijde van de Binnendieze stond een groot pand dat evenals de percelen daar omheen eigendom
was van de stad en tot de verbouwing tot glasfabriek onbewoond bleef (Ho 445-447).481 Aan de
linkerkant waren de eerste drie woningen eigendom van Van Gemert (Ho 576-578), tot aan de brug
over de Binnendieze gevolgd door enkele panden van de stad ’s-Hertogenbosch (Ho 579-580).482 Aan
de overkant was, tot de aanleg van de Zuid-Willemsvaart, een wellicht nog middeleeuwse hoeve
bewoond door de landbouwer Huibert Kerkhof (Ho 581-582).483

Figuur 62 De toegang naar de Schilderstraat, Hinthamerstraat, 1969.

De in 1835 gebouwde glasslijperij aan de rechterkant van de straat, waarin vanaf 1855 het
Armengesticht voor vrouwen en meisjes gehuisvest werd en dat vanaf 1912 Sint-Agnesgesticht
genoemd werd, is met gemiddeld meer dan 100 bewoonsters niet in het onderzoek meegenomen
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NL-BHIC prekadaster legger 0128 en legger 1231.
NL-BHIC prekadaster legger 0421, perceel Ho445.
482
NL-BHIC prekadaster legger 0281, percelen Ho576-578 en legger 0421, 579-580.
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NL-BHIC prekadaster legger 0544.
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(H2671 in Figuur 63).484 In een ander deel van de voormalige glasfabriek vestigen de Regenten van
de Godshuizen in 1854 na verbouwing de Bank van Lening (H3205).485

Figuur 63 De deelbuurt Schilderstraat op de kadastrale kaart van 1894. De zijtak naar rechts is de Doode Stroom.

484
485

Vos, Schilderstraat (2008), 32.
Vos, Schilderstraat (2008), 40.
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Figuur 64 De bebouwing aan en achter de Schilderstraat, met aan de bovenzijde de Bank van Lening.

De belangrijkste verandering in de bebouwing van de Schilderstraat tussen 1894 en de luchtfoto van
Figuur 64 is dat de Doode Stroom gedempt was en vervangen door een rioolbuis.
Ontwikkeling van de bebouwing binnen de deelbuurt
Naast een aantal woningen met twee verdiepingen en zolder waren er tijdens de onderzoeksperiode
in deze deelbuurt nog enkele bijzondere instellingen, waaronder het Adam van Mierdengasthuis, dat
in de Franse tijd dienst deed als Infirmerie en in ieder geval omstreeks 1836-1840 als tehuis in
gebruik was voor besmette publieke vrouwen. Omstreeks 1858 is het opgesplitst om als
kamerwoningen verhuurd te worden.486 De voormalige Latijnse School (Ho573-H549) tegenover de
Infirmerie werd aanvankelijk vanwege de vervallen staat gebruikt als pakhuis. De grote hoeve
(Ho582-H558) ten westen van de glasfabriek werd vanaf 1853 door Willem Christiaan Sterk
opgesplitst voor de bouw van een blok kleine woningen.487

Figuur 65 Vooraanzicht linkerdeel van het rijtje huizen in de Schilderstraat schuin tegenover de Bank van Leening, opmeting
BAM maart 1976.
Figuur 66 Plattegrond begane grond linker deel rijtje Schilderstraat.

Deze woningen waren bijna zes meter diep en vier meter breed, met een bedstede onder de trap,
gemiddeld nog geen 24m2. De bovenwoningen waren net iets groter en hadden boven de kamer een

486

NL-HtSA Burgerlijke Stand, geboorteakte 7 januari 1836 Gertrudis Marthaler, bevolkingsregister 1840 inv nr
110-D, blad 121-3.
487
NL-BHIC legger 560, verkoop naar legger 1058, legger 2705 en splitsing na 1853.
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onbeschoten zolder. Voor het hele blok, bestaande uit negentien woningen, was geheel links een
privaat, met de deur direct aan de straat en zitting boven de Binnendieze (Figuur 66).
De vleeshouwers Johannes van Wordragen en Gerardus Hendrikus van de Akker kochten kort
voor 1861 alle panden die aan de linkerzijde achter het bezit van de familie Van Gemert lagen op en
verbouwden deze tot een tiental woningen, waaronder enkele kamerwoningen.488
Kort na 1897 liet Johanna Hendrika Maria de Ruiter, weduwe van Christiaan van Rooij, een groter
woonpand bouwen voor 12 gezinnen.489

Figuur 67 Vooraanzicht van de twaalf “onderofficierswoningen” op de percelen H4495, 4496 en 4497.

Figuur 68 Onderoffficierswoningen Schilderstraat 1897, begane grond.

In dit woningbouwproject werden voor het eerst per huishouden woonruimten van meer dan 40m2
gerealiseerd en werden aan de achterzijde ook zes privaten gebouwd, telkens bedoeld voor de
huishoudens die direct boven elkaar woonden. De bovenwoningen hadden elk een stuk zolder met
een dakkapel, soms in gebruik als werkplaats. Qua hoogte en volume paste dit gebouw binnen de
bebouwing in het voorste gedeelte van de straat.
Na de aanleg van de Zuid-Willemsvaart in 1823 was het deel van de Binnendieze dat de
Schilderstraat doorkruiste, op een kleine afvoer naar het kanaal na, afgesloten. De Doode Stroom,
zoals deze tak genoemd werd, was in de negentiende eeuw berucht om haar vergaande vervuiling
doordat de almaar groeiende berg fecaliën en slachtafval bij laag water maanden aaneen niet
488

NL-BHIC Kadaster legger 3190.
NL-BHIC Kadaster legger 5268. De bouwtekening werd aangetroffen bij Bouw- en Woningtoezicht,
stadskantoor ’s-Hertogenbosch,
489
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weggespoeld kon worden. In de bijlage van het gemeenteverslag van 1903 werd rapport uitgebracht
van een onderzoek naar de kwaliteit van het water en de invloed daarvan op de gezondheid van de
schippers die, onbekend met de spuiing in perioden van hoogwater, vanaf hun schepen in het kanaal
drinkwater putten voor zichzelf en hun gezin aan boord.490 Ofschoon de rapporteur hiermee
aantoonde een goed oog te hebben voor de gezondheid van de schippersgezinnen die de
goederenstromen over de Zuid-Willemsvaart op gang hielden, werden de Bosschenaren die in de
directe nabijheid van de Doode Stroom leefden nauwelijks genoemd. De aanbeveling in het rapport,
om de Doode Stroom zo snel mogelijk te dempen, werd pas 26 jaar later uitgevoerd, in 1929.491
Fysieke structuur 1814-1910 op volkstellingsmomenten

Tabel 22 Fysieke structuur: Huishoudens, woningen en bevolkingsdichtheid in de Schilderstraat, 1814-1910.

In Tabel 22 is de ontwikkeling van het aantal woningen, huishoudens en personen weergegeven. In
de rechterkolom staan de gemiddelde gegevens voor bouwblok 5.3. Omdat in het voorste deel van
deze deelbuurt meerdere woningen waren met een eerste verdieping, was de gemiddelde
oppervlakte van de woningen groter dan in de andere deelbuurten achter de Hinthamerstraat.
Duidelijk is dat de bevolkingsdichtheid in de loop van de eeuw toenam totdat deze in de volkstelling
van 1899 op 76.798 inwoners per km2 uitkwam. Op stedelijk niveau werd in 1903 het maximum
bereikt van 26.000 per km2. Dit betekent dat de bevolkingsdichtheid in dit straatje in 1899 ruim een
factor 3 hoger lag en overeenkwam met de gemiddelde dichtheid in het bouwblok als geheel. In de
periode voor 1849 was het aantal huishoudens per woning in de tabel kleiner dan 1, omdat er vooral
in deze deelbuurt sprake was van leegstand. Ten opzichte van de gemiddelde cijfers voor het
bouwblok waren in 1899 en 1909 het aantal personen per huishouden, het aandeel huishoudens per
woning en het aantal personen per woning in de Schilderstraat hoog.
Het aantal privaten is een schatting en bij het aantal bewoners per privaat moeten we ons
realiseren dat deze tegen het einde van de onderzoeksperiode niet meer alle openbaar waren. Dit
betekent dat bewoners die op openbare privaten aangewezen waren, aan de uitbreidingen geen
voordeel hadden.
Bewoners en bewoning
Sociale classificatie op volkstellingsmomenten
De classificatie van de hoofden van de huishoudens in HISCLASS in Figuur 69 vertoont over tien
volkstellingen een samenhangend beeld. Aanvankelijk vormden de laag- en de ongeschoolde
arbeiders de meerderheid, maar vanaf 1859 nam het aandeel ongeschoolden, klasse 11, af terwijl dat
van de gemiddeld geschoolden in klasse 7 toenam en samen met klasse 9 een ruime meerderheid
vormde. De laaggeschoolde handwerkers waren de gehele periode door de grootste groep.
In de jaren 1859 en 1869 nam het aandeel bedeelden (bd) zoals elders in de stad toe tot 25
en zelfs 33%, maar in de jaren daarna nam dit sterk af, tot tussen 10 tot 15%.
490
491

NL-HtSA gemeenteverslag 1903, bijlage Q, 25.
Oudheusden van, De Binnendieze (1996), 27.

143

H4 Decor op mesoniveau

Figuur 69 Demografische structuur I: HISCLASS, bedeling en analfabetisme, hoofden in de Schilderstraat, 1814-1910.

Vanaf de eerste volkstellingen was het aandeel analfabeten (an) met 40 tot 45% zeer aanzienlijk te
noemen, maar dit nam bij iedere volkstellingsperiode verder af totdat het vanaf 1889 rond de 5%
stabiliseerde.
Demografische structuur 1814-1910, bewoners en nieuwkomers
Gedurende de onderzoeksperiode waren de hoofden van 67% van de huishoudens gehuwde stellen,
net iets boven het bouwblokgemiddelde. De deelbuurt telde minder ongehuwden, meer weduwen
en minder weduwnaars (Bijlage 1.4, Tabel 124).
Het aandeel nieuwkomers kende pieken tot 1849 en in 1889. Vanaf 1859 stabiliseerde het
aantal huishoudens tussen 42 en 55. Kinderen onder de vijf jaar groeiden op in de huishoudens in FLC
fase 3 en 4. Deze vormden samen gemiddeld 39% van de huishoudens in de Schilderstraat, net boven
het bouwblokgemiddelde (Bijlage 1.4, Tabel 125). In 1829 en 1859 was het aandeel hiervan 50% en in
1869 niet meer dan 20,8%, terwijl FLC5 en FLC6 vanaf dat moment na een dip in 1849 en 1859 weer
samen rond de 50% kwamen. In Tabel 127 is te zien dat de situatie in 1899 samenhing met een
groter aantal huishoudens dat langer binnen de deelbuurt bleef wonen, terwijl het aantal
nieuwkomers onveranderd hoog bleef.
In Bijlage 1.4 Tabel 126 is, op de momenten van de volkstellingen, het aandeel kinderen
zowel onder de vijf als onder de tien jaren in de Schilderstraat 17% hoger dan gemiddeld in het
bouwblok, met pieken in 1829 en 1889. Gemiddeld was 37% van de bewoners onder de tien jaar en
dit leek in 1909 nog niet te dalen.
Gemeenschap en samenhang, bewoners en nieuwkomers
Tot 1869 nam blijkens Tabel 22 en Tabel 124 en Tabel 127 in bijlage 1.4 het aantal huishoudens en
bewoners geleidelijk toe en werd de Schilderstraat een deelbuurt met een gemiddeld aantal
inwoners. De vervangingsfactor, “nieuw tegenover volkstelling” was met gemiddeld 118,5 hoger dan
in het bouwblok als geheel en nam na 1849 eerst beduidend af om weer toe te nemen in 1889.
Het overzicht van de huishoudens die in ten minste twee volkstellingen geregistreerd
werden, bevestigt het beeld van een stabiele kern bewoners aan het begin van de
onderzoeksperiode, toen meer dan 60% van deze huishoudens langer dan tien jaar in de straat
woonde. Van 1860 tot 1890 vormde deze groep van huishoudens bijna 50% van het totaal.
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4.7. De Zusters van Orthenpoort

Figuur 70 De Hinthamerstraat vanuit het noorden gezien. links de ingang naar de Zusters van Orthenpoort.

Ligging en bebouwing
De Zusters van Orthenpoort is een steeg die vanaf de Hinthamerstraat vanaf de poort tussen de
huizen De Trom en Sint Andries den Apostel doorloopt tot de brug over de Binnendieze voor het
poortgebouw van het oude klooster van de zusters van Orthen. Daarachter liep de steeg dood bij het
oude Materhuis.

Figuur 71 Luchtfoto 2011-1198 NIMH in Figuur 38, uitvergroting Zusters van Orthenpoort. Rechtsonder de toegangspoort,
links van het midden het poortgebouw en linksboven het Materhuis.

De zeven woningen aan de linkerkant van het eerste deel van de steeg waren volgens het
prekadaster van 1820 (Figuur 40) eigendom van Bernardus Rijke, die in de Hinthamerstraat bewoner
en eigenaar was van De stad Grave, het tweede huis vanaf de hoek, met een achteruitgang in de
steeg (Ho672 en Ho674-680).492 De laatste twee huizen voor de brug waren van de weduwe van
Gerard Bruijst (Ho681-Ho682).493

492
493

NL-BHIC prekadaster legger 0922.
NL-BHIC prekadaster legger 0141.
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De eerste woning rechts (Ho689) en het slachthuis daarnaast (Ho688) waren van de weduwe van de
zilversmid Antonius van Roosmalen, Maria Gerrissen, die buiten de deelbuurt woonde.494 De
garentwijnder Petrus Josephus Stevenaar was de eigenaar van de woning (Ho684) en drie
slachthuizen daarachter (Ho685-687). Hij woonde zelf in de steeg in een van de huisjes aan de
overzijde.495 Ook het laatste huis voor de brug was een slachthuis, eigendom van de winkelier Peter
Boskues, die buiten het bouwblok woonde (Ho683).496

Figuur 72 De deelbuurt Zusters van Orthenpoort op de kadastrale kaart van 1894.

494

NL-BHIC prekadaster legger 0886.
NL-BHIC prekadaster legger 1040.
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NL-BHIC prekadaster legger 0117.
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Alle percelen aan de overzijde van de Binnendieze, het poortgebouw, vijf huizen, percelen grond en
het Materhuis (Ho598-Ho608) waren in 1820 in bezit van Gerardus Sterk, verificateur der belastingen
in Noord-Brabant, wonend aan de Markt, die zoals we eerder zagen verspreid over de stad meer dan
40 percelen bezat.497
Ontwikkeling van de bebouwing binnen de deelbuurt
De eerste woningen links in de steeg bleven, op nieuwbouw op perceel H3390 na, de gehele
onderzoeksperiode onveranderd. De eerste vier woningen zijn in de tweede helft van de twintigste
eeuw gerestaureerd en samengevoegd. Er zijn enkele foto’s en tekeningen bewaard gebleven van de
situatie voor restauratie.

Figuur 73 Ansichtkaart die, anders dan de titel aangeeft, het eerste deel van de Zusters van Orthenpoort toont rond 1910. Bij
de eerste woning links is het genoemde privaat, in het trottoir is de stortput te zien voor de toiletemmers.

Figuur 74 Vooraanzicht van de zeven woningen op H2403, 2404, 3207 en 3390, Zusters van Orthenpoort 2-10. Bron: BAM,
gemeentewerken ’s-Hertogenbosch No 24678, 9/11/1961.

497

NL-BHIC prekadaster legger 1038.
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Figuur 75 Plattegrond en doorsnede C-D van de eerste zeven woningen in de Zusters van Orthenpoort, vooraan links,
9/11/1961.

Figuur 76 De tekening bij de verbouwingsaanvraag vanwege de bouw
van twee privaten voor de vier percelen geeft van de drie woningen
links ook de interne indeling met bedsteden in 1907.

Het pand geheel links vooraan in de steeg was het wateren vuurhuis, genoemd in de woningenquête 1892 (H647,
Figuur 72) als het adres van het privaat voor de bewoners
van de woningen van de heer Sterk. De kleinere
woningen waren van een type dat maar net iets ruimer
was dan de kleinste kamerwoningen, zoals in Achter de
Gapert. Het huis op nummer 10 is rond 1881 gebouwd,
ter vervanging van twee kleinere huizen. In de
volkstelling van 1910 woonden op de nummers 2 tot 8
vier huishoudens van totaal 18 personen, op nummer 10 Figuur 77 Advertentie voor het huis aan de ingang van
de Zusters van Orthenpoort, St Andries den Apostel
drie huishoudens met totaal 16 personen. De ruimte per (H126-128), met onderverhuur en twee
2
huishouden lijkt in de kleinere woningen met 30m
arbeiderswoningen daarachter. Provinciale NbsHC 19
oktober 1899.
begane grond en een zolder van ongeveer 20m2 relatief
ruim. In het grotere huis waren de maten op de begane
grond en eerste verdieping vergelijkbaar en had ieder huishouden inclusief zolder ook ongeveer 50
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tot 60 m2. Bijzonder was dat iedere woning uit meer dan een vertrek bestond, zoals aanbevolen door
de Gezondheidscommissie sinds 1873.498
Van de zeven panden aan de rechterkant van de straat werden er aanvankelijk vijf als
slachthuis aangeduid, gecombineerd met bewoning op de eerste verdieping.499 Na 1870 werden de
panden een voor een aangepast voor bewoning.

Figuur 78 Het poortgebouw van het klooster van de Zusters van Orthen in 1925. Onder de brug is te zien hoe een vrouw de
was doet, zelfs bij lage waterstand.

Direct aan de overzijde van de Binnendieze hoorden alle percelen tot en met de Kanaaldijk en de
Schilderstraat bij het bezit van Willem Christiaan Sterk, zoon van Gerard Sterk.500 Als professioneel
huisbaas liet hij de percelen en een deel van de huizen meerdere keren aanpassen en opsplitsen om
de opbrengsten en wellicht de kwaliteit te verbeteren. De bouw van een groot aantal
kamerwoningen tussen de Louwsche Poort en de Zusters van Orthenpoort door zijn vader in 1839
bleef niet het laatste nieuwbouwproject in deze deelbuurten. De huisjes direct achter de poort
werden rond 1898 in opdracht van zijn zoon Jan Hendrik Sterk verbouwd en kregen een extra
verdieping.501 Het oude Materhuis met zijn grote gotische kelder helemaal achterin de steeg
(H0572/4642) bleef intact en werd tot aan de sloop in 1942 verhuurd aan een hovenier.

498

NL-HtSA gemeenteverslag 1873, Bijlage D, 14.
NL-BHIC eerste reeks leggers 1060, 1377, 1500 en 3869, tweede reeks leggers 1500, 5315 en 6997.
500
NL-BHIC toegang 535 bewaarder der hypotheken en kadaster, reeks 1, legger 2705.
501
NL-BHIC toegang 535 bewaarder der hypotheken en kadaster, reeks 2, legger 7103.
499
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Figuur 79 Nieuwsbericht in de Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant, 22 mei 1863.

Lambertus van Lith, een 51-jarige metselaar, woonde in 1863 met zijn vrouw en twee kinderen in het
voorste deel van de Zusters van Orthenpoort. De jonge Lamberdina was ’s-avonds tegen half negen
waarschijnlijk op hetzelfde punt waar de wassende vrouw te zien is in Figuur 78, naar de waterkant
gegaan en uitgegleden. Mogelijk waren alle leden van het gezin ziek. Lamberdina’s broertje Petrus
(4,5 jaar) stierf net iets meer dan een maand eerder op 19 april, moeder Maria Catharina Egelie (43)
op 31 december en vader Lambertus (52) op 2 april 1864 in het gasthuis, zonder dat de
doodsoorzaak genoteerd werd.

Figuur 80 Bebouwing direct achter het poortgebouw omstreeks 1940.
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Fysieke structuur 1814-1910 op volkstellingsmomenten

Tabel 23 Fysieke structuur: Huishoudens, woningen en bevolkingsdichtheid in de Zusters van Orthenpoort, 1814-1910.

In Tabel 23 is de ontwikkeling van het aantal woningen, huishoudens en personen weergegeven. In
de rechterkolom staan de gemiddelde gegevens voor bouwblok 5.3. Omdat in het voorste deel van
deze deelbuurt meerdere woningen waren met een eerste verdieping waarvan de begane grond als
slachthuis gebruikt werd, was de gemiddelde oppervlakte niet groter dan in de andere deelbuurten
achter de Hinthamerstraat. Duidelijk is dat de bevolkingsdichtheid vooral aan het einde van de eeuw
toenam en in de volkstelling van 1909 op 147.357 inwoners per km2 uitkwam. Op stedelijk niveau
werd in 1903 het maximum bereikt van 26.000 per km2. Dit betekent dat de bevolkingsdichtheid in
dit straatje in 1899 ruim een factor 5 hoger lag en ook hoger lag dan de gemiddelde dichtheid in het
bouwblok als geheel. Ten opzichte van de gemiddelde cijfers voor het bouwblok waren het aantal
personen per huishouden, het aandeel huishoudens per woning en het aantal personen per woning
vergelijkbaar.
Het aantal privaten is gebaseerd op de enquête van 1892 en de verbouwingen van 1907. Bij
het aantal bewoners per privaat weten we dat deze tegen het einde van de onderzoeksperiode niet
meer alle openbaar waren.
Bewoners en bewoning
Sociale classificatie op volkstellingsmomenten
De classificatie van de hoofden van de huishoudens in HISCLASS vertoont in Figuur 81 over tien
volkstellingen zoals we ook in de andere deelbuurten zagen, een stabiel beeld. Tussen 1814 en 1849
vormden de laaggeschoolden in klasse 9 een meerderheid, waarna hun aandeel afnam ten gunste
van de gemiddeld geschoolden in klasse 7, die in 1859 tot 1879 de overhand hadden. In 1899 en
1909 waren de laaggeschoolden weer de grootste groep. Het aandeel ongeschoolden bleef tussen de
5 en 20% en nam vooral na 1849 af.
In 1859 nam het aandeel bedeelden, zoals we in andere deelbuurten zagen, tijdelijk sterk
toe, zonder dat zich ook een toename voordeed bij de ongeschoolden. In 1899 en 1909 lag hun
aandeel tussen de 5 en 8%.
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Figuur 81 Demografische structuur I: HISCLASS, bedeling en analfabetisme, hoofden in de Zusters van Orthenpoort, 18141910.

Bij aangiften in de Burgerlijke Stand bleken hier aanvankelijk ruim 35% van de hoofden niet in staat
om te schrijven (an). Na 1839 nam het aandeel analfabeten ook hier gestaag af tot 5% in 1909.
Demografische structuur 1814-1910, bewoners en nieuwkomers
Gemiddeld over de onderzoeksperiode waren de hoofden van 70% van de huishoudens gehuwde
stellen, boven het bouwblokgemiddelde. De deelbuurt telde ongeveer evenveel ongehuwden,
weduwen en weduwnaars (Bijlage 1.4, Tabel 129).
Het aandeel nieuwkomers kende pieken in 1839 en in 1889. Vanaf 1879 stabiliseerde het
aantal huishoudens tussen 38 en 55. Kinderen onder de vijf jaar groeiden op In de huishoudens in
FLC fase 3 en 4. Deze vormden samen gemiddeld 38% van de huishoudens in de Zusters van
Orthenpoort, net boven het bouwblokgemiddelde (Bijlage 1.4, Tabel 130). In 1839 was het aandeel
hiervan 60% maar kwam nooit na 1829 onder de 30%, terwijl FLC5 en FLC6 alleen in 1839 en 1889
onder 40% kwamen. In Tabel 132 (Bijlage 1.4) is te zien dat de situatie in 1899 samenhing met een
groter aantal huishoudens dat langer binnen de deelbuurt bleef wonen, terwijl het aantal
nieuwkomers onveranderd hoog bleef.
In Bijlage 1.4 Tabel 126 is, op de momenten van de volkstellingen, het aandeel kinderen
zowel onder de vijf als onder de tien jaren binnen de Zusters van Orthenpoort vrijwel gelijk aan het
bouwblokgemiddelde, met pieken in 1814, 1829 en vooral 1889. Gemiddeld was 31% van de
bewoners onder de tien jaar en dat leek in 1909 nog niet te dalen.
Gemeenschap en samenhang, bewoners en nieuwkomers
Driekwart van alle hoofden die minstens 10 jaar in de deelbuurt woonden, was geboren in ’sHertogenbosch. Daarnaast bleken tot vijf keer toe rond de 60% van de huishoudens voor een tweede
keer geregistreerd te zijn (Bijlage 1.4, Tabel 133).
4.8. De Louwsche Poort en de Zusters van Orthenpoort in de woningenquête van 1892
De kwaliteit, voorzieningen en huurprijs van de woningen in de Louwsche Poort en de Zusters van
Orthenpoort werden zoals hiervoor is aangegeven beschreven in de woningenquête van 1892.502
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Kuijper, Toestand der arbeiderswoningen (1892), 97-98.
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Figuur 82 Woningenquête 1892, antwoorden op de vragen 4 tot en met 6.

De algemene beschrijving van het type woningen in de Louwsche Poort en de andere stegen is
samen te vatten als: naar de maatstaven van de bewoners hygiënisch vrij voldoende (vraag 4),
meestal met één vertrek dat ook als keuken gebruikt werd, een zolder als slaapvertrek en in een
enkel geval een eigen erfje.

Figuur 83 Beschrijving van de woningen in de Louwsche Poort links. Bron: woningenquête 1892.

Figuur 84 Beschrijving van de woningen in de Louwsche Poort rechts. Bron: woningenquête 1892.
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Als privaat voor de bewoners van
de 27 huisjes van de heer Sterk
werd het adres D32 (H647)
genoemd, het water- en vuurhuis
vooraan in het straatje, dat
eigendom was van de heer Trug.
Vermoedelijk was dit privaat niet
meer dan een stortput aan de
straatzijde (Figuur 76).
De huisnummers op de
kadasterkaart, die vanuit de
tweede leggerreeks
gereconstrueerd zijn, maken
duidelijk hoe voorzieningen zoals
waterpompen en privaten naast
ergernissen zoals stinkgoten,
slachterijen en varkenshokken
verdeeld waren. In de Louwsche
Poort hadden de zeven woningen
D25g tot en met D25m samen een
privaat, terwijl er in D32 een
privaat was voor alle huisjes die de
heer Sterk bezat, in dit straatje
ging het om D26c tot en met
D26i.503 Zijn bewoners in D26e tot
en met D26i geven aan: de beste
kamer is ver af. Daarmee vertelden
ze maar een deel van het verhaal,
omdat het privaat niet alleen
vooraan in de Zusters van
Orthenpoort was, maar ook door al
de bewoners van zijne huisjes, in
ieder geval 27 huisjes in deze twee
stegen, gedeeld moest worden. De
bewoners van D25e woonden
naast de slachterij op perceel
H638, een van de vier slachthuizen
die binnen het bouwblok aan de
zuidkant van de Binnendieze lagen
en hun afval in het riviertje lieten
weglopen. Dit betekende dat alle
Figuur 85 De huisnummering in de woningenquête 1892, weergegeven op de
kadasterkaart.
bewoners die tussen deze brug en
de brug van het poortgebouw van
de Zusters van Orthen water uit het riviertje dronken, extra risico liepen. De bewoners gaven in beide
teksten aan dat er maar één pomp was, in het grote pand D26, waar zij twee keer een half uur per
dag water konden halen. De bewoners in D26j klaagden over de stank van een varkenshok, dat bij
het grote pand hoorde op perceel H4642/H1778, waar een tuinder woonde.
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De huisjes van Jonkheer Van Meeuwen en de heer Van de Mortel, die samen de
familiefundatie Rogier van Heeze bestuurden, bleken niet alleen van goede kwaliteit, maar werden
ook voor een bescheiden prijs verhuurd.504

Figuur 86 Beschrijving van de woningen in de Zusters van Orthenpoort. Bron: woningenquête 1892.

De volle ernst van het drinkwater- en rioolafvoerprobleem blijkt uit de samenvatting in Figuur 87. De
Louwsche Poort en de Zusters van Orthenpoort lijken elk één pomp gehad te hebben, maar het
antwoord op vraag 7 geeft ook aan: Aan het begin van het St. Andriesstraatje staat ook eene
stadspomp, die volgens verklaring der bewoners zeer dikwijls defect is. Overigens moeten de
bewoners gebruik maken van Diezewater.505 Dit kan zowel wijzen op was- als drinkwater. Vanwege
het tekort aan privaten gebruikten de bewoners potten of oude emmers, die meestal naar de BinnenDieze gebracht worden. In het antwoord op vraag 8 blijkt, dat vuil water op straat gebracht wordt.
Omdat de goot in de dwarsstraat niet afliep, bleef daar water staan dat vooral zomers veel stank
afgaf. Dit betekent dat met vuil water geen afwaswater bedoeld wordt. Op de foto in Figuur 89 is het
dwarsstraatje te zien in de jaren dertig, toen deze huisjes sinds 1907 enkele privaten deelden. Of de
bewoners zichzelf wasten, laat zich raden.
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Figuur 87 Woningenquête 1892, antwoorden op de vragen 7 tot en met 9.

Figuur 88 Verslag van de
gemeenteraadsvergadering
van woensdag 31 augustus
1892, in de Provinciale
Noordbrabantsche en 'sHertogenbossche Courant.
Beide stegen delen samen
een waterpomp.
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Figuur 89 Het dwarsstraatje tussen de Louwsche Poort en de Zusters van Orthenpoort, tussen D26j en D26q, voor 1940.

De stinkende goot, beschreven in het antwoord op vraag 8 (Figuur 87), is ook nog te zien op de foto
die een veertigtal jaren later gemaakt werd. Kenmerkend verschil is echter dat deze na de bouw van
de privaathuisjes in 1907 niet meer de enige plek was waar nachtspiegels leeggegooid konden
worden, een gewoonte die sommige bewoners hardnekkig handhaafden.
4.9. Fysieke en sociale omstandigheden in vergelijkend perspectief
Fysieke omstandigheden
Wanneer de gemiddelde gegevens per deelbuurt, gerekend over de gehele onderzoeksperiode, naast
elkaar gezet worden en per fysieke of sociale factor de meest opvallende cijfers vetgedrukt worden,
vallen enkele kenmerken op.

Tabel 24 Deelbuurten binnen bouwblok 5.3, vergelijking van fysieke omstandigheden

In de Hinthamerstraat was de bevolkingsdichtheid het laagst en waren de woningen het grootst,
maar dat gold ook voor het aantal personen per huishouden. De Louwsche Poort telde gemiddeld de
meeste huishoudens en bewoners en daardoor de meeste gebruikers van dat ene privaat. In Achter
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de Gapert was de bevolkingsdichtheid het hoogst en het gemiddelde van de woningoppervlakten het
laagst. In de Schilderstraat was een relatief hoog aantal personen per huishouden en per woning,
terwijl de bevolkingsdichtheid juist lager was. De Zusters van Orthenpoort vertoonde vrijwel dezelfde
cijfers als de Schilderstraat maar had een hogere bevolkingsdichtheid. Alle deelbuurten, op de
Hinthamerstraat na, waren slecht voorzien van privaten en tapkranen.
De ontwikkeling van de bevolkingsdichtheid in Figuur 90 laat zien dat er in de Hinthamerstraat na
1849 van bevolkingsgroei geen sprake meer was en dat deze vooral plaats had in de binnenstraten,
het sterkst in Achter de Gapert na 1849 en in de Zusters van Orthenpoort na 1889.

Figuur 90 Ontwikkeling van de bevolkingsdichtheid per km2 in de vijf deelbuurten en totaal voor bouwblok 5.3, 1814-1910.

Ofschoon een hoge bevolkingsdichtheid, zeker in combinatie met ondervoeding, en een algemeen
gebrek aan gezond drinkwater en andere sanitaire voorzieningen, algemeen als katalysator voor
besmettingen en dus voor verhoging van het sterfterisico erkend wordt, hoeft dit niet te betekenen
dat de sterfte werkelijk direct hoger werd wanneer het risico verder toenam. Het overzicht maakt
wel verklaarbaar dat na 1829 de sterfte in Achter de Gapert het hoogste was, gevolgd door Louwsche
Poort en na 1889 in de Zusters van Orthenpoort.
Sociale omstandigheden

Tabel 25 Sociale classificatie, deelbuurten vergeleken naar aandeel hoofden in HISCLASS 7, 9 en 11, 1814-1910.

Een meer algemeen beeld van de welvaartsverschillen tussen de deelbuurten is te zien in Tabel 25 en
Tabel 26. Voor deze vergelijking zijn de HISCLASS klassen 7, 9 en 11 gebruikt omdat de beroepen van
een groot deel van de hoofden juist in deze klassen vielen.506 In Tabel 25 zien we per
506
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volkstellingsmoment welk aandeel van de hoofden in welke klasse viel en in de laatste regel staat per
klasse het gemiddelde aandeel over de gehele onderzoekperiode. De hoofden in HISCLASS 7,
gemiddeld geschoolde handwerkers, waren minder vertegenwoordigd in Achter de Gapert dan in de
andere deelbuurten. De hoofden in HISCLASS 9, de laaggeschoolde handwerkers, waren in Achter de
Gapert juist sterker vertegenwoordigd en duidelijk veel minder aanwezig in de Hinthamerstraat. De
hoofden in HISCLASS 11, de ongeschoolde handwerkers, waren opnieuw in Achter de Gapert sterk
vertegenwoordigd en kwamen in de Hinthamerstraat zelden voor. De verschillen tussen de drie
andere deelbuurten, Louwsche Poort, Zusters van Orthenpoort en Schilderstraat, waren naar
verhouding steeds gering. Deze cijfers worden bevestigd door het aandeel bedeelden vanaf 1849 en
het aandeel analfabeten in Tabel 26. Tot 1839 was het aandeel analfabeten in de andere
binnenstraten hoger dan in Achter de Gapert, waar tot en met de volkstelling van 1829 telkens niet
meer dan 8 à 12 huishoudens woonden. Vanaf dat moment nam daar de stroom van nieuwkomers
toe, zoals Tabel 107 in de bijlage laat zien, en met hen het aandeel analfabeten.

Tabel 26 Sociale classificatie, aandeel bedeelde en analfabete hoofden per deelbuurt, 1814-1910.

De conclusie moet zijn dat de hoofden in de armste buurt, Achter de Gapert, het laagste
scholingsniveau hadden en gezien het aandeel bedeelden veel minder dan in de andere deelbuurten
in staat waren om zelfstandig in hun levensonderhoud te voorzien. In de Hinthamerstraat kwamen
bedeelden, ongeschoolde werknemers en analfabeten nauwelijks als hoofden van huishoudens voor.
De onderlinge verschillen tussen de andere drie deelbuurten waren, wat de sociale status van de
hoofden betreft, minder duidelijk.
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Tabel 27 Demografische structuur II: Burgerlijke staat van bewoners en nieuwkomers, vijf deelbuurten vergeleken, 18141910.

Uit Tabel 27 wordt duidelijk dat de burgerlijke staat van de in de volkstelling geregistreerde hoofden
voor de verschillende deelbuurten in grote lijnen overeenkwam. Cijfers die afwijken zijn vet gedrukt.
De deelbuurten Achter de Gapert en Schilderstraat kenden het grootste aandeel nieuwkomers.
Vooral Achter de Gapert had verhoudingsgewijs veel ongehuwde moeders, gevolgd door de
Schilderstraat. In de Hinthamerstraat was hun aandeel het laagst, met zes ongehuwde moeders in 96
jaar tijd. In Achter de Gapert was ook het absolute aantal ongehuwde moeders groter dan in alle
andere deelbuurten. Zowel de ontwikkeling als de gevolgen hiervan zullen verderop op
deelbuurtniveau uitgewerkt worden.507
Ook wat de Burgerlijke Staat van de hoofden betreft vertoonde de Hinthamerstraat een
afwijkend profiel. Er woonden meer ongehuwde hoofden, al of niet als verweesde broers en zussen,
die samen een zesde van het totaal uitmaakten.
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gemiddelden 1814-1910
huishoudens (n)
personen (n)
personen per huishouden
2

bevolkingsdichtheid per km
gemiddelde leeftijd hoofden
gemiddelde leeftijd bewoners
HH met kinderen (n) <5
aandeel HH met kinderen <5
aantal kinderen (n) <5
aandeel <5
HH met kinderen (n) <10
aandeel HH met kinderen <10
aantal kinderen (n) <10
aandeel <10
gemiddelde groei per jaar
groeivoet

AdG
20,1
71,9
3,5
115.040
48,0
22,2
6,7
31,7
15,9
19,7
7,8
37,2
24
30,6
0,5
74,7

HI
39,5
157,4
4,1
38.001
51,8
30,4
5,5
14,0
26,0
16,2
8,1
20,7
42,2
26,2
0,7
160,2

LP
59,5
211,6
3,4
85.337
50,0
24,2
14,0
25,3
43,2
20,1
18,0
32,1
65,9
30,9
2,1
226,4

SCH
35,9
149,3
4,2
40.861
47,4
22,1
10,4
28,4
36,2
20,8
13,4
39,0
55,0
32,5
2,0
157,1

ZvO
35,2
147,4
4,2
76.434
47,1
23,6
10,3
28,2
33,1
21,5
12,8
35,5
51,1
33,2
1,7
150,9

BB 5.3
185,6
713
3,8
57.509
49,2
24,6
44,2
24,3
144,6
19,0
57,6
31,8
223,3
29,6
6,9
749,4

Tabel 28 Demografische structuur IV: Huishoudens, bevolkingsdichtheid en kinderen, vijf deelbuurten vergeleken, 18141910.

Allereerst waren in Tabel 28 de overeenkomsten opvallend. Zo verschilden de gemiddelde leeftijden
van de hoofden nog geen vier jaar en waren ook het aandeel weduwen en weduwnaars en het aantal
personen per huishouden vrijwel gelijk. Wat de gemiddelde leeftijd van de bewoners betreft, week
alleen de Hinthamerstraat sterker af.
Een overtuigend punt was de kwetsbaarheid van de deelbuurten als geheel. De vergelijking in
Tabel 28 laat zien dat Achter de Gapert en de Hinthamerstraat ook in bevolkingsdichtheid en in het
aandeel kinderen onder de 5 en 10 jaren een totaal verschillend beeld gaven. In Achter de Gapert
was meer dan 40% van de bewoners onder de tien jaren en 31,6% zelfs onder de vijf. Los van het
aantal geboorten per deelbuurt blijkt ook dat het aandeel kinderen sterk uiteenliep. In de beperkte
ruimte van de steeg kropen en liepen gemiddeld 24,9 kinderen rond die nog geen vijf jaar oud waren.
Met de hoogste bevolkingsdichtheid en het hoogste kinderaandeel lijkt daarom voor
kinderen in Achter de Gapert het sterfterisico groter geweest te zijn dan in de andere deelbuurten,
terwijl deze in de Hinthamerstraat het laagst leek. De drie andere deelbuurten vertoonden elk op
zich een eigen combinatie van een hogere, gemiddelde of lagere bevolkingsdichtheid en
kinderaandeel 0 tot 5 en 0 tot 10 jaar. Omdat in de Louwsche Poort zowel de bevolkingsdichtheid als
het kinderaandeel in beide categorieën hoog was, zou dit kunnen betekenen dat de gemiddelde
kindersterfte hoger was dan in de twee andere deelbuurten, de Schilderstraat en Zusters van
Orthenpoort. In hoofdstuk 6 zullen we zien in hoeverre deze hypothese klopt.
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Tabel 29 Demografische structuur V: Huishoudens in bouwblok 5.3., aandeel bewoners en nieuwkomers vergeleken, 18141910.

Uit Tabel 29 blijkt dat verhuisbewegingen in alle deelbuurten een rol speelden. Zoals te verwachten
is, was het aandeel huishoudens dat drie volkstellingen achtereen in dezelfde deelbuurt
geregistreerd werd, in de Hinthamerstraat met 30,1% het hoogst, maar in de andere deelbuurten lag
het aandeel relatief dicht bij elkaar, tussen 19,9 en 23,8%. Het aandeel passanten was in Achter de
Gapert het hoogst, gevolgd door de Schilderstraat.

Tabel 30 Gemiddeld aandeel van langer blijvende huishoudens per deelbuurt en periode.

Ook uit het overzicht van het aandeel langer blijvende huishoudens per deelbuurt in Tabel 30 valt
niet op te maken dat er grote verschillen waren. Dit betekent dat, in ieder geval binnen dit bouwblok
en deze onderzoeksperiode, de relatie tussen verhuisbewegingen en de verschillen in kindersterfte
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niet of nauwelijks meetbaar is. Of de overlevingskansen van jonge kinderen beïnvloed werden
doordat hun eigen ouders van buiten de stad kwamen, wordt in hoofdstuk 7 nader besproken.
Conclusie hoofdstuk 4: de deelbuurt is de duidelijkste indicator van de sociale positie of klasse van
haar bewoners
De grote hoeveelheid gegevens die per deelbuurt verzameld zijn, dwingt tot een samenvatting
waarin van elke deelbuurt zowel de structuur als de ontwikkeling overzien kon worden. Uit de
overzichten blijkt dat er tussen de huishoudens in de verschillende deelbuurten belangrijke
overeenkomsten waren. Naast een vergelijkbare verdeling van kwetsbaarheidsfasen was er ook geen
opmerkelijk verschil tussen de gemiddelde netto verblijfsduur van de huishoudens die in meerdere
volkstellingen geregistreerd werden. De conclusie moet daarom zijn dat de meest opmerkelijke
verschillen in fysieke en sociale omstandigheden van kinderen een direct gevolg waren van de sociale
positie van hun ouders. Het sociaal succes van de ouders bepaalde niet alleen in welke mate zij hun
kinderen in de eerste levensbehoeften konden voorzien. Direct na voeding, kleding en verwarming
bepaalde de deelbuurt waar zij met hun kinderen konden wonen, wat de kwaliteit was van de
woning, drinkwatervoorziening, privaten en bevolkingsdichtheid die daaraan verbonden waren.508
Een laag welvaartsniveau betekende bovenop onzekerheid over de primaire levensbehoeften een
verhoogd risico in vrijwel alle fysieke en sociale factoren en andersom. Deze zullen in de
hoofdstukken 6 en 7 overtuigend aan het licht komen. Wat het niveau van voeding of ondervoeding
betreft zullen buiten het aandeel bedeelden en de indicatie van het scholingsniveau van de
gezinshoofden vooral de lotelingenregisters in hoofdstuk 7 aanvullende inzichten bieden.
De meest kenmerkende verschillen tussen de deelbuurten in dit bouwblok en deze
onderzoeksperiode zijn te vinden in de fysieke omstandigheden, zoals de dichtheid van de bevolking
als geheel, het aandeel kinderen onder de 10 en onder de 5 jaar, het aandeel privaten voor
gemeenschappelijk gebruik, het aantal tapkranen dat vanwege beperkte openstelling en
twijfelachtige kwaliteit geen overtuigend alternatief was voor water uit de Binnendieze, naast de
gezamenlijke verkeersruimte, die in de stegen noodgedwongen deel uitmaakte van de leefomgeving.
Onderscheidende sociale omstandigheden zijn binnen de deelbuurten de verdeling naar sociale
klasse en het aandeel bedeelden en analfabeten op de bevolking van de deelbuurt als geheel en
vooral binnen de kern van de groep vaste bewoners. Ik kom daar in hoofdstuk 6 op terug.
Pas helemaal aan het einde van de onderzoeksperiode zien we met de bouw van enkele
privaten en aansluitingen op de drinkwaterleiding en riolering een overgang naar een gezondere
leefomgeving. Hierbij moeten we ons voorstellen dat deze verandering verstrekkende gevolgen had
voor de woonomgeving in de achterbuurten, waar mensen gewend waren dat zij met meestal meer
dan honderd anderen hetzelfde privaat moesten gebruiken, dat in veel gevallen totaal vervuild was.
Dit betekent dat pas in het eerste decennium van de twintigste eeuw de huishoudens in de stegen
individualiseerden doordat naast een eigen onderdak en haardvuur ook toilet en waterkraan bijna
privé werden en niet langer de potentiele besmettingsbronnen waren die met grote aantallen en
steeds wisselende medebewoners gedeeld moesten worden. Bovendien bracht de eigen waterkraan
voor de bewoners voor het eerst ook de gelegenheid om zichzelf, hun kleding, beddengoed en
gebruiksvoorwerpen uitgebreider te kunnen wassen met schoon water.
In hoofdstuk 6 zullen de belangrijkste data uit de tabellen van hoofdstuk 4 ingezet worden om de
verschillende sterftecijfers per deelbuurt en leeftijdsfase te verklaren. Omdat van de fysieke en
sociale omstandigheden bij gelijkblijvende sanitaire omstandigheden vooral de bevolkingsdichtheid
toegenomen blijkt te zijn, kan verwacht worden dat deze in de periode 1840-1890 ook een
belangrijke bijdrage leverde aan de toename van kindersterfte tussen het eerste en vijfde levensjaar.
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Hoofdstuk 5 De epidemiologische transitie in Nederland en ’s-Hertogenbosch tot 1910
Omdat de demografische transitie nauw samenhangt met economische en sociale ontwikkelingen in
de samenleving, is zij een van de hoofdthema’s in historisch sociaalwetenschappelijk onderzoek en
mede daarom al in paragraaf 1.2 geïntroduceerd. De hoofdlijnen van de ontwikkelingen in deze
transitie zijn de geleidelijke daling van het sterftecijfer, in het bijzonder de kindersterfte, en daarna
van het geboortecijfer. De transitie van de sterftecijfers, ook wel aangeduid als de epidemiologische
transitie, zette in Nederland en West-Europa omstreeks 1700 in en zou volgens Abdel Omran
omstreeks 1930 voltooid zijn.509 Tegelijkertijd nam de regionale variatie sterk af, verdween de
stedelijke oversterfte en nam de gemiddelde levensverwachting sterk toe, waarbij die van de
bewoners in de steden die van de plattelandsbewoners ging overtreffen.510 In de zoektocht naar het
waarom van de daling van de geboorten lijken bewuste keuzes van mensen een rol te spelen, maar
op de vraag naar het waarom van de daling van het sterftecijfer blijken de antwoorden veel
complexer.
In dit hoofdstuk onderzoeken we hoe de demografische-, en in het bijzonder de epidemiologische
transitie, zich tijdens de onderzoeksperiode ontwikkelde in Nederland en ’s-Hertogenbosch, om
vervolgens stapsgewijs in te zoomen op bouwblokniveau. Dit betekent dat we gaan zien hoe het
geboortecijfer en het sterftecijfer zich ontwikkelden en wat deze ontwikkelingen kan verklaren. Het
betreft dan factoren als de beschikbaarheid van voedsel, de ontwikkelingen van het klimaat, in de
economie, de gezondheidszorg, stedelijke infrastructuur en openbare hygiëne, maar ook op het
microniveau van de huishoudens, zoals de huwelijksvruchtbaarheid en het geven van borstvoeding.
Met name bezien we hoe deze ontwikkelingen van invloed waren op de mate waarin ziekten fataal
waren voor kinderen onder de tien jaren.511 Ten slotte kijken we naar de ziekten die tijdens de hele
onderzoeksperiode (1814-1903) gemeld werden en daarnaast naar de ziekten die vanaf 1872 in de
statistieken van doodsoorzaken worden vermeld. De bedoeling hiervan is om te achterhalen welke
ziekten het precies waren die, in de periode van high pestilence and famine of in de periode van
receding pandemics, in bepaalde deelbuurten meer kans kregen om zich te verspreiden dan in
andere.512 Uiteindelijk kan dan in hoofdstuk 6 gekeken worden welke fysieke en sociale
omstandigheden een verklaring bieden voor de verschillen in sterftecijfers tussen de deelbuurten.
Duidelijk is dat de transitie aanvankelijk sterk bepaald werd door de ontwikkeling van de
sterftecijfers en daarbij in drie fasen verliep. In de eerste fase, the age of high pestilence and famine,
begon de sterfte volgens Roger Schofield, Emmanuel Le Roy Ladurie en anderen vanaf ongeveer 1600
langzaam te veranderen waarna, na een lange periode van crises, wankel evenwicht en stagnatie, het
aantal sterftepieken in het begin van de negentiende eeuw begon af te nemen.513 Kenmerkend voor
deze fase zijn, naast de ontwikkelingen in het West-Europees huwelijkspatroon, voor platteland en
stad de periodiek terugkerende hongersnoden in de crises de subsistance en voor de steden de
structurele oversterfte die al in de zeventiende eeuw de bijnaam the urban graveyard kreeg.514
In deze studie wordt oversterfte in combinatie met een geboortecijfer groter dan 25‰
beschouwd als een van de kenmerken van the age of high pestilence and famine. Het is een directe
aanwijzing voor hoge sterfte als gevolg van hoge bevolkingsdichtheid en terugkerende epidemische
uitbraken, van permanent latente ondervoeding en van doorlopende migratie.
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De tweede fase, the age of receding pandemics, komt in 5.2 aan bod, de derde, the age of
degenerative and man-made diseases, begon na de Eerste Wereldoorlog en valt daarom buiten dit
onderzoek.
5.1. Het demografisch regime aan de vooravond van de onderzoeksperiode
Het West-Europees huwelijkspatroon als preventive check
Behalve door de transitie in de sterftecijfers is de ontwikkeling van de bevolkingsaantallen in ons deel
van Europa voor zo lang als we het kunnen nagaan steeds gestuurd vanuit het huwelijkspatroon. Het
is goed om ons te realiseren dat dit patroon in de praktijk een dwingende leefregel was, die in de
loop der eeuwen van ouders op kinderen werd voorgeleefd en overgedragen, met accentverschillen
tussen regio’s, religies en sociale klassen, maar met een leidend uitgangsprincipe.515 Het algemene
kenmerk van het West-Europees huwelijkspatroon, in Nederland door Evert Hofstee aangeduid als
agrarisch-ambachtelijk voortplantingspatroon, is dat er pas gehuwd kon worden als het echtpaar in
staat was om het bedrijf van de ouders over te nemen of om zelfstandig een gezin te onderhouden.
Terwijl het elders in de wereld veelal de gewoonte was of is om bij (schoon)ouders te gaan inwonen,
maakten de boeren en ambachtslieden in West-Europa een andere keuze: na het trouwen vormde
het echtpaar een zelfstandig huishouden. Deze door Thomas Malthus preventive check genoemde
gewoonte hielp hen om zowel hun sociaaleconomische positie te behouden als overbevolking te
voorkomen. De effecten van positive checks zoals honger en ziekte bleven zo beperkt.516 Het gevolg
van deze verbinding van de toegang tot het huwelijk met de economische conjunctuur was dat de
huwelijksleeftijd meestal vrij hoog was, namelijk gemiddeld 25 jaar voor vrouwen en 30 voor
mannen, en dat bovendien per generatie tussen 15 en 20% van alle mannen en vrouwen ongehuwd
bleef. Daarom is de nuptialiteit of het huwelijkscijfer, of beter gezegd het aandeel vrouwen dat per
leeftijdsgroep gehuwd is, niet alleen een graadmeter voor huwelijksdeelname maar vooral van
economische conjunctuur. Een belangrijk effect van dit huwelijkspatroon was, omdat vrouwen maar
een deel van hun vruchtbare levensfase gehuwd waren, dat het een effectief voorbehoedsmiddel
was, mits de sociale controle sterk genoeg was om alle ongehuwde mannen en vrouwen in het gareel
te houden. Dit betekende dat samenleving en kerk de omgang tussen jongeren van verschillend
geslacht zeker tot een leeftijd boven 20 of zelfs 25 jaar dienden te beperken.517
In de wetgeving werd de hoge huwelijksleeftijd beschermd doordat ouders voor minderjarige
kinderen, in de Code Civil tot 21 jaar en in het Burgerlijk Wetboek dat vanaf 1838 in werking trad tot
23 jaar, toestemming moesten geven. De minimum huwelijksleeftijd voor vrouwen was 15 en werd
16 jaar, voor mannen bleef deze 18 jaar. Bovendien moesten meerderjarigen tot de leeftijd van 30
jaar eveneens toestemming van hun ouders vragen, maar voor hen gold dat zij bij weigering alsnog
toestemming konden krijgen van de kantonrechter, zij het met een wachttijd van drie volle maanden.
Door een wetswijziging in 1905 werd bepaald dat meerderjarigheid gesteld werd op 21 jaren, maar
de ouderlijke toestemming voor mannen en vrouwen onder de 30 jaar bleef in stand tot 1 januari
1970.518
Aangezien het sluiten van een huwelijk een levenslange verbintenis tussen de partners
betekende en bovendien in bijna alle gevallen inhield dat er kinderen geboren werden, was dat
moment in het leven van de meeste mensen veruit het belangrijkste van alle keuzemomenten. Het
huwelijk bood beide deelnemers vanaf het eerste moment een partner en de zekerheid dat
toekomstige kinderen een vader zouden hebben die inkomsten binnenbracht, en een moeder die
hen zou voeden en grootbrengen. Bovendien hadden in geval van overlijden alle gezinsleden uitzicht
op vererving van bezit.519 Eeuwenlang was het huwelijk voor alle betrokkenen, maar ook voor
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toekomstige kinderen, de enige samenlevingsvorm waarin de rechtspositie van allen verzekerd was.
Naast de wederzijdse persoonlijke keuze dienden beide partners, tot welke sociale klasse ze ook
behoorden, in te schatten wat hun toekomstige bestaansmogelijkheden waren. Volgens Frans van
Poppel speelden daarbij de wenselijk geachte levensstandaard een doorslaggevende rol.520
Vooral de families binnen de middenstand en hoger, voor wie bezit van onderkomen en
inkomsten in de vorm van een woning en een goedlopend bedrijf verzekerd leken, zochten een
partner die hun vooraanstaande positie in de gemeenschap kon bevestigen en liefst versterken.521
Vanwege de zorg om deze zekerheid niet te verspelen, was in deze kringen voorechtelijk seksueel
contact tussen geliefden extra risicovol, waardoor te verwachten valt dat gedwongen huwelijken,
huwelijken waarbij de bruid zwanger was, bij hen nauwelijks voorkwamen. Een bijkomend
maatschappelijk effect was dat verhoging van de huwelijksleeftijd leidde tot een afname van de
huwelijksvruchtbaarheid. In een samenleving waarin nauwelijks buitenechtelijke kinderen
voorkwamen, was het gemiddeld aantal kinderen dat een vrouw kon krijgen afhankelijk van de duur
tussen de huwelijksdatum en de intrede van de overgang. Uit onderzoek naar de
huwelijksvruchtbaarheidsgegevens binnen de Hutterieten gemeenschap 1921-1930, die vanwege
natuurlijke vruchtbaarheid algemeen gebruikt wordt als vergelijkingsmateriaal, blijkt dat vrouwen
indien zij op 25-jarige leeftijd huwden gemiddeld 7,9 kinderen konden krijgen.522 Verhoging van de
huwelijksleeftijd met een jaar zou betekenen dat het aantal kinderen met 0,5 à 1 afnam, maar voor
de gemeenschap kon dit betekenen dat, gezien de hoge kindersterfte en het aanzienlijk aantal
celibatairen, de totale bevolkingsgroei stagneerde of zelfs terugliep.523 Dit betekent dat het
huwelijkspatroon bij ongunstige economische ontwikkelingen een krachtig instrument was waarmee
de levensstandaard binnen een familie en uiteindelijk in een hele gemeenschap behouden kon
blijven.
Om huwelijken uit te stellen en zelfs seksueel contact onder jongeren gedurende lange
leeftijdsfasen tegen te gaan, hielpen gedragsregels en ouderlijk toezicht, maar deze waren niet altijd
effectief. Een bijkomend effect van het huwelijkspatroon was namelijk dat, aangezien de plaatselijke
economische groei meestal nauwelijks de bevolkingsgroei kon bijhouden, veel jongeren hun
toekomstkansen buiten de eigen gemeenschap en dus buiten het ouderlijk gezichtsveld zochten, als
knecht of als dienstmeid. Zoals we al zagen, was hierdoor al eeuwenlang een migratiestroom gaande
van het platteland naar de steden en tussen steden onderling. Diverse onderzoeken wijzen uit dat
het huwelijkspatroon in de loop van de negentiende eeuw hierdoor meer onder druk kwam te staan
terwijl in deze periode bovendien in de steden de patriarchale banden met de werkgevers vervielen.
Hierdoor zou een proletarische tussenfase ontstaan zijn waarin juist, tot schrik van de
armenmeesters, straatarme stellen een huwelijk sloten en kinderen kregen.524 Theo Engelen toonde
echter aan dat er van zo’n tussenfase geen sprake was en dat de vruchtbaarheid, ondanks de
toename van het aandeel gehuwden en de verlaging van de huwelijksleeftijd, uiteindelijk toch verder
daalde.525
Toch wil ik stellen dat er in de steden een geheel andere ontwikkeling gaande was. Gezien
het armoedevraagstuk vanaf de achttiende eeuw sluit ik zelfs niet uit dat er al eerder, vooral in
migrantenbuurten, sprake geweest is van een proletarische variant op het agrarisch-ambachtelijk
patroon. Hierin konden jonge migranten in de anonimiteit van de stad keuzes maken waarin zowel
sociale controle als rationaliteit een heel andere rol speelden. Binnen de klassieke variant van het
huwelijkspatroon dienden jonge stellen zich vanwege het behoud van hun erfrecht vooraf te
verzekeren van ouderlijke instemming en zou een voorechtelijke zwangerschap het aanzien van
beide families ernstig schade toegebracht hebben. Voor jonge stellen uit bezitloze families had
520

Poppel van, Trouwen in Nederland (1992), 272.
Kok, Langs verboden wegen (1991), 109.
522
Hoogerhuis, Baren op Beveland (2003), 152, 169.
523
Noordam, Demografische ontwikkelingen (2000), 21.
524
Hofstee, Korte demografische geschiedenis (1981), 28.
525
Engelen, Demografie van Nederland (2009), 65.
521

166
ouderlijke toestemming een andere betekenis waardoor zij in hun nieuwe sociale omgeving het risico
van een buitenechtelijke zwangerschap slechts hoefden af te wegen tegen onzekerheid omtrent hun
onderlinge trouwbelofte en de toekomstige gezinsinkomsten. Een groot aandeel van hen trad na de
geboorte van hun buitenechtelijk kind geheel in overeenstemming met het patroon op een later
tijdstip en alsnog met instemming van hun ouders in het huwelijk en gaven het voorkind wettelijke
erkenning.
Dat er in ’s-Hertogenbosch, zoals beschreven in paragraaf 3.2, en wellicht diverse andere
steden sprake was van een structureel vrouwenoverschot in de huwbare levensjaren kan eveneens
een belangrijke rol gespeeld hebben. Vrouwen zouden hierdoor op een jongere leeftijd huwen of
kozen ervoor een groter risico te nemen om ongehuwd zwanger te worden, maar maakten ook een
grotere kans dat zij de natuurlijke vader niet tot een huwelijk konden dwingen. Om de effecten
hiervan in beeld te krijgen zal voor de verschillende deelbuurten gekeken worden naar
buitenechtelijke geboorten, huwelijksleeftijden en gedwongen huwelijken. Daarbij zal ook gelet
worden op verschillen en overeenkomsten tussen de meer sedentaire bewoners, die in de stad of het
bouwblok geboren waren, en migranten afkomstig van buiten de stad. Voor de armste bewoners in
de stegen golden de klassieke voorwaarden van bestaanszekerheid binnen het huwelijkspatroon op
een geheel andere manier dan voor de middenstand en hoger, omdat het sociale vangnet van
bedeling alleen een optie was voor inwoners die wettelijk gehuwd waren. Voorechtelijk seksueel
contact betekende voor jonge vrouwen in deze klasse dat zij naast het risico om als ongehuwde
moeder achtergelaten te worden bovendien, dat zij geen kans maakten op bedeling. Mocht binnen
een woonomgeving het aandeel gedwongen huwelijken hoog zijn en bovendien de leeftijd van de
aanstaande ouders niet afwijken van de gemiddelde leeftijd van gehuwde moeders en vaders bij de
geboorte van hun eerste kind, dan zou dit aantonen dat dergelijke huwelijken op zich niet als
afwijkend gedrag ervaren werden.526 Daarnaast betekent het dat deze moeders, die geen sociale
status of familiekapitaal te verliezen hadden, ervan uitgingen dat de sociale controle in hun
omgeving sterk genoeg was om de natuurlijke vaders aan hun huwelijksbelofte te houden. Daarmee
speelde in de proletarische variant de ondersteuning door de woonomgeving een belangrijke rol.
In hoofdstuk 7 wordt onderzocht wat binnen bouwblok 5.3 de relatie is tussen huwelijkspatroon en
kindersterfte per deelbuurt, gericht op zowel het aandeel gehuwden, de gemiddelde
huwelijksleeftijd bij eerste huwelijk, de geboorte-intervallen, de huwelijksvruchtbaarheid,
buitenechtelijke geboorten en gedwongen huwelijken. Bovendien wordt gezocht naar mogelijke
aanwijzingen van een gezamenlijke groepscultuur hierin.
Crises de subsistance
De Franse demograaf Jean Meuvret beschreef in 1946 het verschijnsel van de crises de subsistance,
die zich vanaf de veertiende eeuw met enige regelmaat op het platteland in een cyclus van zeven tot
elf jaren voorgedaan bleken te hebben.527 Na een misoogst volgde een voedselcrisis, die weer
gevolgd werd door verhoogde kansen op ziekten en daardoor weer verhoogde sterfte.
In een samenleving met een West-Europees huwelijkspatroon, gericht op een hooguit
miniem geboorteoverschot, leverde verhoogde sterfte al snel een sterfteoverschot op. De crises de
subsistance ofwel crises du type Ancien Régime hebben zich in heel West-Europa en dus ook in
Brabant voorgedaan, maar namen vanaf 1700 zowel in frequentie als in heftigheid sterk af, waardoor
de plattelandsbevolking meer kansen kreeg op groei.528 Omdat de daling van de sterfte, zij het met
grote regionale tempoverschillen, op het hele continent plaatsvond, beschouwen historischdemografen deze verandering als een belangrijk kenmerk van de epidemiologische transitie en de
overgang naar een ander sterfteregime. Als oorzaak voor de verandering wordt, naast
sociaaleconomische omstandigheden, ook gedacht aan ecologisch-biologische factoren waardoor
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sterfte kon afnemen in perioden waarin telkens gedurende meerdere jaren het klimaat koeler
werd.529 Daarnaast namen door toename van aardappelteelt en -consumptie de effecten van de
graancrises af waardoor de voedselvoorziening van de steden stabiliseerde.530 Ongeveer vanaf 1800
werd de aardappel algemeen volksvoedsel.
Naast de stabilisering van de bevolkingsontwikkeling op het platteland betekende dit voor de
steden dat zowel in de aanvoer van voedsel als in die van werkkrachten nieuwe groei mogelijk was.
De laatste door misoogsten ontstane hongercrisis was de aardappelcrisis die in de tweede helft van
de jaren veertig van de negentiende eeuw in meerdere Europese landen tot hongersnood leidde met
catastrofale gevolgen.531 De ernstige gevolgen daarvan zijn bijvoorbeeld in Figuur 92 op pagina 170 te
zien voor zowel het sterfte-, geboorte- als huwelijkscijfer in ’s-Hertogenbosch. Tussen mei 1846 en
juli 1848 werden maandelijks minder kinderen geboren dan er inwoners overleden, waarna de
cholera-epidemie van 1849 tussen mei en oktober opnieuw een langere periode van oversterfte
bracht. Tussen januari 1846 en januari 1850 nam het stedelijk bevolkingsaantal af met 829 personen
(3,68%).
Ontwikkeling van de ‘urban graveyard’, ‘urban health penalty’ naar het ‘urban health advantage’
De zogeheten urban health penalty werd, zoals in 3.1 al genoemd werd, reeds in 1662 ontdekt en
beschreven door John Graunt in The natural and political observations upon the bills of mortality.
Door slechte hygiëne, hoge bevolkingsdichtheid en ondervoeding was er in de steden structureel een
wankel evenwicht tussen geboorten en sterfte. Dat evenwicht kon door oorlogsomstandigheden of
misoogsten, gevolgd door epidemieën, snel omslaan in sterftepieken die de groei uit de
voorafgaande periode weer tenietdeden.532 Toename van het aantal inwoners was voor steden
zodoende alleen mogelijk door migratie, de toestroom van nieuwe inwoners vanuit het achterland
en het stedelijk netwerk. In de eerste fase van de transitie was de gemiddelde sterfte hoog, 35 tot
40‰. Daarnaast maakte het effect van het traditionele huwelijkspatroon dat het natuurlijke
groeicijfer zo veel mogelijk beperkt werd. Binnen dit systeem, waarin niet meer dan 80% van de
vrouwen op een leeftijd van gemiddeld 28 jaar trouwde, kon, zoals Figuur 91 en Figuur 92 laten zien,
het sterftecijfer moeilijk overtroffen worden.
Daarnaast speelde migratie ook een rol in het stedelijke sterftecijfer, omdat dit op de kortere
termijn inhield dat inkomende personen altijd een negatieve invloed op het saldo hebben aangezien
zij in de stad konden sterven zonder daar geboren te zijn. Bovendien stierven in etappeplaatsen ook
migranten die op doorreis waren en vanwege hun overlijdensakte als gestorvenen meetelden,
zonder dat zij in de jaarlijkse telling van inwoners opgemerkt waren. Dit betekent dat wanneer een
stad een periode van toegenomen sterfte doormaakte, deze veroorzaakt kan zijn door positive
checks zoals ziekten, maar ook een aanwijzing kan zijn voor toegenomen immigratie.
Uit het onderzoek van Steven King naar de ontwikkeling van het urban graveyard effect in vijf
nederzettingen behorende tot de parochie Calverley, tussen de snelgroeiende industriesteden
Bradford en Leeds, blijkt dat in de periode 1680-1820 in deze gemeenschappen vooral de kwaliteit
van huisvesting en sanitaire voorzieningen achterbleven. Juist immigranten en hun kinderen waren
daardoor extra kwetsbaar omdat zij in de slechtste woonbuurten terechtkwamen.533 Daarnaast
bleken in dezelfde groeiperiode ook de zuigelingensterftecijfers bij de sedentaire bevolking toe te
nemen.534
Ten tijde van de Belgische opstand, die in augustus 1830 begonnen was, werd naast de
legertros ook een deel van het veldleger zelf in ’s-Hertogenbosch ingekwartierd. Vanaf dat moment
begon in ‘s-Hertogenbosch, mede vanwege de misoogst van 1829, de langst durende periode van
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oversterfte tijdens de onderzoeksperiode. Van 1 februari 1831 tot 31 oktober 1833 werd het aantal
geborenen 33 maanden lang door het aantal overledenen overtroffen, daarna in 1834 totaal negen
maanden en in 1835 nog eens zeven. Dankzij een positief migratiesaldo van 1.299 personen liep het
inwoneraantal tot januari 1836 slechts met 116 mensen terug. In de gemeenteverslagen werden
naast de cholerajaren 1832 en 1833 veel ziekten genoemd die de bevolking ook in voorgaande
eeuwen in crisistijden gegeseld hadden: tyfus, mazelen, ware en valse pokken, intermitterende
koortsen (malaria), diarree, keelontsteking en roodvonk.535 Hiermee wordt duidelijk wat de effecten
waren van de inundatie van de polders rond de stad, de lage waterstand en dus slechte doorspoeling
van de Binnendieze als open riool in de stad, wisselende groepen militairen en vooral de
bevolkingsdichtheid in de herfst- en wintermaanden, wanneer het veldleger in de stad bivakkeerde.
Tijdens de mobilisatie van 1870-1871, vanwege de Frans-Duitse oorlog, herhaalden zich vergelijkbare
omstandigheden voor een aanzienlijk kortere periode.536
Oversterfte deed zich op stedelijk niveau ook in verschillende andere perioden voor, zoals Figuur 91
en Figuur 92 laten zien. Het betreft perioden tijdens de aardappelcrisis tussen mei 1846 en mei 1850,
tijdens en na de cholera-epidemie tussen mei 1866 en mei 1867, de mobilisatieperiode december
1870 tot oktober 1872 en daarna in nog wat kortere perioden. Kortdurende maar met zeer hoge
sterfte waren de eerste griepepidemieën van november 1891 tot maart 1892 en een tweede tussen
maart en april 1895. De uiteindelijke overwinning van stedelijke oversterfte, de urban health penalty,
was in Duitsland en Engeland aantoonbaar te danken aan het terugdringen van ademhalings- en
spijsverteringsziekten, waarvan de verspreiding vooral versterkt werd door het ontbreken van
schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen in dichtbevolkte woonwijken.537 Op het niveau van
deelbuurten zal blijken of en in welke mate oversterfte in armere deelbuurten frequenter voorkwam
en welke relatie gevonden kan worden met tijden van immigratie, politieke of sociaaleconomische
onzekerheden en verhoogde bevolkingsdruk.
5.2. De epidemiologische transitie: vergelijking ’s-Hertogenbosch en Nederland
De grafiek van Figuur 91 laat zien hoe de sterfte- en geboortecijfers zich ontwikkelden vanaf de
eerste jaren waarover we in Nederland landelijk betrouwbare cijfers hebben. Duidelijk is dat beide in
de loop van de onderzoeksperiode daalden, maar ook bevestigen de cijfers the urban penalty en de
wezenlijke verschillen tussen stad en platteland. Ook in Engeland en Wales en in het Duitse Rijk
deden deze verschillen zich duidelijk voor.538 De grafiek geeft alle geboorten en overledenen in
zeventien Nederlandse steden tussen 1809 en 1940, per 1.000 inwoners. Op nationaal niveau, maar
heftiger in de steden dan op het platteland, speelde oversterfte in deze periode alleen incidenteel
een rol tijdens de aardappelcrisis tussen 1847 en 1848.539 Duidelijk is hier ook dat het geboortecijfer
aan het begin van een crisis afnam en na de crisis telkens snel weer een inhaaleffect vertoonde.
Uit Figuur 91 blijkt tevens dat korte perioden van oversterfte zich in de Nederlandse steden
met meer dan 10.000 inwoners nog zeker negen keer voordeden.540 Tot 1871 werden daarbij
sterftecijfers gehaald tussen 35 en 43‰ terwijl de gemiddelden van de pieken buiten de steden op
dezelfde momenten amper hoger kwamen dan 30‰. In dezelfde periode vertoonden de
geboortecijfers minder verschillen, of ze lagen, zoals in de periode 1834-1844, in de steden zelfs
lager. Dat versterkt het vermoeden dat op het platteland al ver voor 1809 sprake was van een
bescheiden maar structureel geboorteoverschot.541 De sterftetransitie lijkt daarom buiten de steden
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al veel eerder ingezet te zijn, maar vanaf 1815 werden de verschillen kleiner. Na 1870 zette zowel in
de steden als op het platteland opnieuw een daling in.542
Wat de grafieken bovendien laten zien, is dat in de loop van jaren 1890-1899 de sterfte in de
steden net wat lager werd dan op het platteland en dat daarmee rond 1892 in de Nederlandse
steden voor het eerst in hun geschiedenis van een urban health advantage gesproken kan worden.543
Zo kunnen we aan de sterftepiek van direct na de Eerste Wereldoorlog, veroorzaakt door de uiterst
virulente Spaanse griep, zien dat deze in de steden met 15,5‰ zelfs lager uitpakte dan het
plattelandsgemiddelde van 17,7‰. Deze factor, samen met de dramatische verkleining van de
regionale verschillen, bevestigt dat juist het onderzoek naar de sterk verschillende omstandigheden
op lokaal niveau meer helderheid kan geven over de krachten die op de sterftedaling van invloed
waren.

Figuur 91 De epidemiologische transitie in ’s-Hertogenbosch en zestien Nederlandse referentie steden die in 1812 meer dan
10.000 inwoners hadden, vergeleken met het platteland en de kleinere kernen. Bron: Statline

Vanaf 1811 ontwikkelde zich in Nederland heel geleidelijk aan een structureel geboorteoverschot dat
toenam vanwege de combinatie van sterftedaling en het tussen 1855 en 1877 toenemende en
daarna langzaam dalende geboortecijfer. Het dalende geboortecijfer volgde een trager tempo dan de
daling van het sterftecijfer. In de periode 1875-1910 daalde het landelijk sterftecijfer van 25 naar
13‰ terwijl het geboortecijfer van 35 naar 37 steeg en daarna naar 28‰ daalde. In de steden was
ook de daling van het geboortecijfer sterker dan op het platteland, tot ruim onder de 20‰. In de
loop van de negentiende eeuw groeiden naast de stedelijke inwoneraantallen ook de steden in
aantal. In 1880 waren er 26 steden die meer dan 15.000 inwoners telden. In de tien nieuwe steden in
deze groep volgden de sterfte- en geboortecijfers de trend van de zestien oudere steden. Duidelijk is
dat zoals elders in Europa in deze fase van de epidemiologische transitie de sterftedaling zowel in de
steden als op het platteland aan de geboortedaling voorafging. De geboortecijfers van ’sHertogenbosch stijgen vanaf 1883 boven het gemiddelde van de andere steden uit en beginnen pas
na 1901 te dalen, om tot ver na 1910 jaarlijks 5 à 6 promillepunten hoger te blijven. De sterftecijfers
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dalen pas na 1891 en blijven tot 1910 eveneens ongeveer 5 promillepunten hoger, om pas omstreeks
1933 gelijk te komen met die van de andere steden.
De transitie in ’s-Hertogenbosch, 1814-1910
In 1.2 heb ik uitgebreid stilgestaan bij de epidemiologische transitie die als verklaring voor de daling
van de sterfte gehanteerd wordt.

Figuur 92 Dopen en Begravingen, geboorte, huwelijken en sterfte, migratiesaldo in ‘s-Hertogenbosch in de periode 17801930. Tot 1820 bewogen de geboorte- en sterftecijfers nog binnen de bandbreedten van de eerste fase van de
epidemiologische transitie, the age of high pestilence and famine. Het migratiesaldo is berekend naar geboorten, sterfte en
inwonertal. Daarbij is vanwege de sterke wisselingen tevens gekozen voor een tienjaarlijks zwevend gemiddelde. Bronnen:
Doop- en begraafboeken, vanaf 1811 Burgerlijke Stand.

Dankzij de met vrijwilligers opgezette index op de doop- en begraafboeken kan de transitie in ’sHertogenbosch gevolgd worden vanaf 1780.544 De grafiek in Figuur 92 toont de 125.745 tussen 17801810 gedoopte en tussen 1811-1930 levend aangegeven kinderen, en de 92.825 in de eerste periode
begraven of in de tweede overleden personen, per 1.000 inwoners. Daarnaast zien we de 19.169
huwelijken per 1.000 inwoners vanaf 1812. Ook in de jaarcijfers zien we dat oversterfte zich in ’sHertogenbosch tot en met 1817 nog geregeld voordeed en daarna nog vier keer in korter wordende
perioden tot 1872. Duidelijk is dat de periode tot ongeveer 1815, met inbegrip van de periode van de
Napoleontische oorlogen, veel heftiger sterftepieken kende, tot 50‰ en hoger, zoals hiervoor
beschreven werd.545
Opgemerkt moet worden dat de laatste sterftepieken boven 30‰, die van 1884 en 1891,
zoals we eerder zagen niet langer dan enkele maanden duurden, maar geen oversterfte gaven omdat
het ruwe geboortecijfer ondertussen structureel gestegen was tot boven de 35‰. Bij de overgang
van de eerste naar de tweede fase in de epidemiologische transitie rond 1870/1875 waren de
sterftecijfers in ’s-Hertogenbosch gemiddeld wat gunstiger dan voor de andere steden in Figuur 6.
Vanaf dat moment, de fase van receding pandemics, toen in de andere steden de structurele daling
van het sterftecijfer inzette, bleven de Bossche cijfers nog twintig jaar op hetzelfde hoge niveau, tot
het midden van de jaren negentig.546 Terwijl rond datzelfde moment de gemiddelde stedelijke
sterftecijfers in Nederland onder het niveau van het platteland kwamen en de periode van urban
penalty voorbij was, werd deze memorabele stap voor ’s-Hertogenbosch pas in 1935 gezet, als op
grote afstand allerlaatste van de 25 referentiesteden (Figuur 91).
In Figuur 92 volgt de huwelijksfrequentie zoals overal in het land tot ongeveer 1850 de
schommelingen in de economische conjunctuur, hier de omstandigheden rond het einde van de
Franse overheersing, de Belgische Opstand en de aardappelcrisis van 1846-1849, ook reageerde deze
op de verhoogde sterfte in 1858 en in 1866. Daarna lijkt het huwelijkscijfer minder te fluctueren en
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geleidelijk, hoewel langzamer dan sterfte en geboorten, af te nemen.547 Het geboortecijfer
daarentegen steeg vanaf 1865 tot 1886, stabiliseerde vervolgens tot 1901 tussen 34 en 39‰ en
daalde daarna, twintig jaar later dan de Nederlandse cijfers voor zowel de steden als het platteland.
Deze cijfers laten zien dat de stijging het gevolg moet zijn van toegenomen huwelijksvruchtbaarheid
in de stad zelf, doordat vrouwen meer kinderen kregen door op jongere leeftijd te huwen of doordat
de geboorte-intervallen korter werden. Resultaat hiervan zal zijn dat de gezondheid van de moeders
en hun kinderen aantoonbaar verzwakte.548 Een toename van het aantal geboorten binnen gezinnen
van immigranten, in huwelijken die elders gesloten waren, wordt niet door gestegen migratiecijfers
bevestigd, maar wordt in paragraaf 5.4 nader onderzocht.
Belangrijker voor dit onderzoek is dat Figuur 91, Figuur 92 en Figuur 98 laten zien dat, terwijl
de Bossche geboortecijfers vanaf het einde van de jaren 1860 tot aan de eeuwwisseling een stijgende
lijn vertoonden, de stijging in kindersterfte al duidelijk eerder inzette. De kindersterfte steeg al zeker
vanaf 1849 en bereikte het hoogste punt omstreeks 1890. In de referentiesteden is de stijging van
het geboortecijfer zichtbaar tussen 1860 en 1880 en een stijging van de kindersterfte tussen 1840 en
1870, waarna de sterftedaling bij zowel kinderen als in de totale sterfte inzette vanaf 1870. Ook in
Engelse industriesteden en in het Duitse Rijk nam de zuigelingensterfte in de loop van de eeuw toe
maar bereikte ook daar al in de jaren zestig en zeventig haar hoogste punt.549
In paragraaf 1.2 en 1.3 werd de wetenschappelijke discussie over de toename in de kindersterfte
tussen 1840 en 1870 in grote delen van Noordwest-Europa beschreven. Het is niet uitgesloten dat
deze toename niet door een toename van het aantal geboorten veroorzaakt werd, maar dat de
causaliteit oorspronkelijk andersom lag. Het gestegen geboortecijfer zou vooral een gevolg zijn van
de toegenomen kindersterfte, heeft deze versterkt en uiteindelijk de afname ervan vertraagd, zoals
ook door enkele andere historisch-demografen geopperd wordt.550 In de meest gangbare verklaring
voor de stijging wordt toegelicht dat moeders gedurende een kortere periode borstvoeding gaven,
waardoor vanwege slechte voedingsalternatieven de sterfte toenam, waarna moeders eerder dan
voorheen opnieuw zwanger raakten zodat er meer kinderen geboren werden, zodat de cyclus
zichzelf versterkte. Naast een aanwijsbaar kortere lactatieperiode nam de sterfte onder kinderen
jonger dan een jaar vooral toe in de warmste zomermaanden, precies zoals we op de eerste bladzijde
van dit onderzoek uit een artikel van Michael Godefroi konden lezen.551 Naast de vraag hoe de
Bossche kindersterftecijfers zich verhouden tot de Brabantse, de Nederlandse en cijfers uit de eerder
genoemde onderzoeken, moet binnen de deelbuurten gekeken worden of, naast de al aangetoonde
toename van het geboortecijfer, ook sprake was van verkorting van de lactatieperiode en
toegenomen zomersterfte. Als echter de kindersterfte in deze ontwikkeling leidend was, moet er
rekening gehouden worden met nog een of meer andere factoren, die vanaf het begin van de
periode van verhoogde kindersterfte rond 1840 over een periode van meerdere jaren op een half
continent een rol speelden. Ofschoon het geheel buiten de schaal en pretenties van mijn onderzoek
valt, lijkt mij dat de hongercrisis vanaf 1845 een van de katalysatoren was, samen met factoren die al
rond 1840 speelden. De jonge moeders uit de lagere sociale klassen, die in de periode 1845-1850
ernstiger ondervoed geraakt waren, hadden veel duidelijker dan voorheen moeite om hun
zuigelingen zelf te voeden, zoals Michael Godefroi bedoelde met “want zelfs de moedermelk is geen
gepast voedsel, als zij enkel uit aardappelenbloed wordt bereid”.552
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De vergelijking van de gegevens voor de referentiesteden en ‘s-Hertogenbosch, uitgesplitst naar de
periodisering van de transitie in Tabel 31, Tabel 32 en Tabel 33, biedt verder inzicht in diverse
verschillen. In de grafiek van Figuur 92, die bij gebrek aan landelijke gegevens alleen betrekking heeft
op ’s-Hertogenbosch, is van 1780 tot 1818 sprake van een hoge sterfte van gemiddeld 40,1‰ per
jaar, een hoog geboortecijfer van 36,1‰ en een gemiddeld sterfteoverschot van 4‰.553
In de tweede fase, van 1818 tot 1875, zijn er geringe verschillen tussen de steden en ’sHertogenbosch, ofschoon het geboorte- en sterftecijfer in de laatste stad net wat lager lagen. De
stedelijke sterfte begon stelselmatig te dalen tot gemiddeld 31,3‰ en in ’s-Hertogenbosch tot
29,9‰, crises deden zich minder frequent en heftig voor, en de totaalcijfers toonden slechts
incidenteel en kortstondig momenten van oversterfte. Het gemiddelde geboortecijfer daalde in ’sHertogenbosch licht naar 33,2‰ en daardoor was er een gemiddeld geboorteoverschot van 3,3‰, in
de andere steden 3,8‰. In de derde fase zien we de reeds genoemde toename van de gemiddelde
geboortecijfers tegenover een in vergelijking met de andere steden veel geringere afname van de
sterfte. In de derde fase, die omstreeks 1875 inzette, ging in de referentiesteden de daling van de
sterfte verder door naar 8‰, maar tot aan het eindpunt van dit onderzoek in 1910 was het
gemiddelde voor deze periode voor de referentiesteden nog 19,8‰. Voor de referentiesteden
betekent dit een afname ten opzichte van Fase II van 36,7%, terwijl dit voor ’s-Hertogenbosch slechts
15,2% was. Het geboortecijfer daalde wederom licht en wel tot 33,1‰, waardoor het
geboorteoverschot steeg naar 13,3‰.554 Opvallend en kenmerkend blijft de ontwikkeling die in
Figuur 5 op pagina 15 zichtbaar is. Tijdens de sterftetransitie werden de regionale en zelfs lokale
verschillen geleidelijk aan steeds kleiner, door omstandigheden die tot in alle uithoeken van het land
van invloed waren. Deze bijzondere variant van de wet van Moore roept de vraag op welke
structurele veranderingen hieraan ten grondslag lagen.555 Juist in deze fase vertoonden deze cijfers in
’s-Hertogenbosch een afwijkend beeld.
Naast het geringer geboorteoverschot laat Tabel 33 zien dat het achterblijvend groeitempo van de
Bossche bevolking vooral veroorzaakt werd door een migratiesaldo, dat lager lag dan in de andere
steden. Dit zou erop kunnen wijzen de vestingstatus niet alleen de beperking van ruimte bepaalde,
maar dat de begrenzing van de groei ook de toestroom van nieuwe ondernemingen stagneerde
waardoor tevens de invoering van structurele verbeteringen stilstond.
Fase I: 1780 tot en met 1817
aantal inwoners per 1 januari 1780
geboorten, totaal
geboorten, gemiddeld per jaar
sterfte, totaal
sterfte, gemiddeld per jaar
geboorteoverschot, totaal
geboorteoverschot, gemiddeld per jaar
migratiesaldo, totaal
migratiesaldo, gemiddeld per jaar
aantal inwoners 31 december 1817
toename inwoneraantal
gemiddelde toename inwoners per jaar

aantal jaren:
steden
Ht

36,1‰
40,1‰
-4,0‰
3,3‰

1,9‰

38
steden

Ht
13.098
19.055
501,4
19.733
519,3
-678
-17,8
1.682
44,3
14.102
1.004
26,4

Tabel 31 De eerste fase van de epidemiologische transitie in 's-Hertogenbosch, tussen 1780 en 1817.
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Fase II: 1818 tot en met 1874

aantal inwoners per 1 januari 1818
geboorten, totaal
geboorten, gemiddeld per jaar
sterfte, totaal
sterfte, gemiddeld per jaar
geboorteoverschot, totaal
geboorteoverschot, gemiddeld per jaar
migratiesaldo, totaal
migratiesaldo, gemiddeld per jaar
aantal inwoners 31 december 1874
toename inwoneraantal, totaal
gemiddelde toename inwoners per jaar

aantal jaren:
per 1.000 inw
steden
Ht

35,1‰

33,2‰

31,3‰

29,9‰

3,8‰

3,3‰

5,3‰

5,7‰

9,2‰

9,3‰

57
aantallen
steden
Ht
519.333
14.102
1.365.669 39.613
23.959,1
695,0
1.209.554 35.679
21.220,2
625,9
156.115
3.934
2.738,9
69,0
210.325
6.262
3.689,9
109,9
885.773
24.298
366.440
10.196
6.428,8
178,9

Tabel 32 De tweede fase in de epidemiologische transitie in Nederland, gemiddelden voor de referentiesteden vergeleken
met ’s-Hertogenbosch, 1818-1874.

Fase III: 1875 tot en met 1910
aantal inwoners per 1 januari 1875
geboorten, totaal
geboorten, gemiddeld per jaar
sterfte, totaal
sterfte, gemiddeld per jaar
geboorteoverschot, totaal
geboorteoverschot, gemiddeld per jaar
migratiesaldo, totaal
migratiesaldo, gemiddeld per jaar
aantal inwoners 31 december 1910
toename inwoneraantal, totaal
gemiddelde toename inwoners per jaar

aantal jaren:
steden
Ht

33,1‰

36,3‰

19,8‰

25,3‰

13,3‰

11,0‰

7,5‰

-0,9‰

20,5‰

10,1‰

36
steden
885.773
1.571.936
43.664,9
913.447
25.373,5
658.489
18.291,4
381.335
10.592,6
1.925.597
1.039.824
28.884,0

Ht
24.298
37.645
1.045,7
25.856
718,2
11.789
327,5
-930
-25,8
35.157
10.859
301,6

Tabel 33 De derde fase in de epidemiologische transitie in Nederland, gemiddelden voor de referentiesteden vergeleken met
’s-Hertogenbosch, 1875 en 1911.

De daling van het geboortecijfer: vruchtbaarheidstransitie
Aangezien het traditionele West-Europees huwelijkspatroon in theorie de maatschappelijke
ontwikkelingen volgde, zette de sterftedaling minstens enkele jaren eerder in dan de
vruchtbaarheidsdaling. Met andere woorden: de toenemende overlevingskans van kinderen
betekende dat ouders ervoor open stonden om het aantal geboorten te beperken. Dit betekent dat
de daling van de kindersterfte vanaf dit moment leidend was.556 Dit gold echter niet voor alle sociale
klassen en alle religieuze groeperingen in dezelfde periode en in even sterke mate. Figuur 93
bevestigt dat de vruchtbaarheidsdaling voorafgegaan werd door een tussenfase waarin het
geboortecijfer tussen 1845 en 1889 licht steeg van gemiddeld 32 naar 37‰. Overigens geeft Figuur
93 daardoor een duidelijke aanwijzing voor een seculaire trend in de ontwikkeling van de
geboortecijfers, mogelijk volgend op economische ontwikkelingen en de verlaging of verhoging van
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huwelijksleeftijden van bruiden die vervolgens weer leidden tot een seculaire trend in
huwelijksvruchtbaarheid en kindersterftecijfers. 557

Figuur 93 De geboortetransitie in 25 Nederlandse steden. Tussen 1824 en 1884 liggen de geboortecijfers voor ’sHertogenbosch beneden het gemiddelde van de referentiesteden. Terwijl het gemiddelde rond 1876 een dalende lijn inzet
stijgen de Bossche cijfers door tot 1904. Vanaf 1900 horen ze, samen met de cijfers voor Schiedam en Tilburg, tot de hoogste
in het land. Bron: Statline.

De vruchtbaarheidstransitie, een geleidelijke daling van het gemiddeld geboortecijfer, zette in
Nederland vanaf ongeveer 1879 in, met onderbreking vanwege de Eerste Wereldoorlog en de
crisisjaren, en daalde van 36 naar uiteindelijk 20 geboorten per 1.000 inwoners in 1940. In Figuur 94
is te zien dat, vergelijkbaar met het sterftecijfer, het landelijk geboortecijfer in de periode 1809-1877
eerst stabieler werd, licht toenam en vervolgens ging afnemen. Een herkenbaar patroon tijdens de
eerste twee fasen in de transitie was dat de pieken in sterftecijfers, vanwege de relatie met
epidemieën of hongersnoden, een neergang in geboortecijfers te zien gaven en andersom. Vanaf
1877 zette een geheel andere ontwikkeling in en volgde het geboortecijfer de algemene trend van
het sterftecijfer, met twee bijzondere verschillen. Ten eerste daalde het sterftecijfer sneller en verder
en ten tweede werden in het geboortecijfer regionale verschillen nauwelijks kleiner, waardoor
bevestigd wordt dat sterftecijfers vooral door levensomstandigheden bepaald werden, terwijl
geboortecijfers eerder bepaald werden door regionaal-culturele verschillen. In Figuur 93 is
bovendien duidelijk, zoals we eerder zagen, hoezeer de ontwikkeling van het geboortecijfer in ’sHertogenbosch nog sterker dan de landelijke lijn steeg tot 38,9‰ in 1886, daarna tot 1893 leek af te
nemen, maar weer steeg tot 39‰ in 1901. Dit was ook bij het sterftecijfer het geval omdat ook hier
het geboortecijfer pas daalde nadat de daling van het sterftecijfer 10 jaar eerder ingezet had (Figuur
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91). Dit betekent dat vanaf de derde fase in Tabel 33 over een termijn van meerdere jaren gezien
zowel de toename als de afname van het geboortecijfer die van de sterftetoename en -daling volgde.
In de vruchtbaarheidstransitie waren verschillende elementen van belang, maar bleef vooral
het traditionele West-Europees huwelijkspatroon sturend door de huwelijksfrequentie, het aandeel
gehuwden binnen een generatie en de huwelijksleeftijd van de vrouw, die samen met de leeftijd van
de menopauze de vruchtbare periode markeerde. Daarbinnen was, in een samenleving waarin het
gebruik van voorbehoedsmiddelen nog niet bekend was, de duur van de periode waarin de moeders
hun baby’s borstvoeding gaven van belang. Zowel de huwelijksleeftijd als de lactatieperiode werd
cultureel bepaald en vertoonde regionaal duidelijke verschillen. Tijdens de lactatieperiode herstelde
de normale cyclus zich niet of veel langzamer. In een vergelijkend onderzoek naar de vruchtbaarheid
van vrouwen stelde Theo Engelen vast dat vrouwen in Nijmegen gemiddeld 16,4 maanden na hun
huwelijk hun eerste kind baarden en het tweede kind na een gemiddelde interval van 23,9 maanden
kregen, waardoor hij de conclusie kon trekken dat borstvoeding een gemiddelde vertraging gaf van
7,5 maanden. Stierf het eerste kind, dan herstelde de cyclus zich sneller en was het gemiddelde
interval 6,6 +16,4 maanden in plaats van 7,5 +16,4. Bij huwelijken gesloten na 1850, zo bleek uit
onderzoek, stapten de moeders in veel westerse landen al vroeg over op vaste voeding waardoor de
tussenperioden korter werden, het aantal geboorten toenam en de kindersterfte steeg.558 De
huwelijkscijfers tonen voor ’s-Hertogenbosch in Figuur 92 na 1870 niet meer dan een tijdelijke
stijging van 0,1‰. Dit bevestigt wat we al eerder zagen, dat de stijging in de Bossche geboortecijfers
voornamelijk veroorzaakt werd door de toename van de huwelijksvruchtbaarheid.

Figuur 94 Vergelijking van geboortecijfer Nederland, Noord-Brabant en ’s-Hertogenbosch, 1809-1940. Bron Statline.

In Figuur 94 blijken de Bossche geboortecijfers tot 1820 zeer hoog, maar tussen 1820 en 1880 boven
het Brabantse maar beneden het landelijk gemiddelde te liggen. Vanaf 1865 begon het
geboortecijfer hier te stijgen en volgde het de landelijke daling, die aan het einde van de jaren
zeventig inzette, pas na de eeuwwisseling. Maar ook het Brabantse cijfer vertoonde na aanvankelijke
daling na 1876 weer een stijging vanaf 1890 en daalde uiteindelijk vanaf 1905. Dit bevestigt, zoals we
al eerder zagen, dat de veranderingen in de ontwikkeling van kindersterftecijfers sterk verband hield
met de ontwikkelingen in de geboortecijfers en dat deze ontwikkeling zich vrij algemeen in
Nederland voordeed. Opmerkelijk is dat de geboortecijfers tussen 1814 en 1817 voor de drie
geografische eenheden op hun hoogste niveau lagen, vervolgens met jaarlijks sterk wisselende cijfers
tussen 1845 en 1850 vanwege de hongercrisis 7 tot 13‰ lager op een voorlopig minimum
uitkwamen en daarna weer stegen naar voor Nederland een hoogste punt in 1875, Noord-Brabant in
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1903 en ’s-Hertogenbosch in 1901. Dit bevestigt dat zowel geboortecijfers als kindersterftecijfers
jaarlijks en op langere termijn fluctuaties vertoonden. De daling van de Nederlandse geboortecijfers
na 1875 volgde een complex van sociale en economische ontwikkelingen, waarin de industrialisatie,
het verbod op kinderarbeid en de daarmee verbonden leerplicht, de verbeterde overlevingskansen
van kinderen en diverse andere factoren een rol speelden. Zoals gezegd speelden culturele of voor
deze periode beter gezegd religieuze verschillen een belangrijke rol en dat betekende dat het
geboortecijfer in het katholieke Noord-Brabant en ‘s-Hertogenbosch pas in een later stadium
daalde.559
5.3. De daling van de kindersterfte, maar toename vanaf 1840 en 1870?
Op de eerste plaats proberen we nu de vragen te beantwoorden wanneer de daling van kindersterfte
in ’s-Hertogenbosch en in het bouwblok inzette, in welke levensfases, vervolgens of daling een
doorlopend proces was en welke omstandigheden hierin een rol gespeeld kunnen hebben. In de
voorgaande paragrafen is ook de vraag naar de oorzaken voor de onderbroken daling aan de orde
geweest. Aansluitend op de borstvoedingsthese moeten nog enkele vragen beantwoord worden: had
de toename in deze periode vooral plaats onder kinderen in het eerste levensjaar en tijdens de
warme zomermaanden? Was deze toename in het eerste levensjaar uniek voor de periode 18401870, of waren er al eerder perioden van verhoogde sterfte geweest? Zou verhoogde sterfte naast
verkorting van de lactatieperiode bovendien veroorzaakt kunnen zijn doordat levensomstandigheden
voor kinderen om een andere reden verslechterden, zoals een langduriger gezondheidseffect
vanwege de hongercrises van de tweede helft van de veertiger jaren? Voor Engeland kon op basis
van gezinsreconstructies vastgesteld worden dat vanaf het einde van de zestiende eeuw zowel de
sterfte onder volwassenen als de sterfte in het eerste jaar en die tussen het eerste en vijfde jaar in
meerdere perioden van ongeveer 30 tot 50 jaar hoger of lager was, waarbij regionale verschillen
significant waren.560 In gemeenschappen waar de sterfte in het eerste jaar bewoog tussen 160 en
170‰ kon deze onder moeilijker omstandigheden oplopen tot gemiddeld 200‰. Ook uit het K14onderzoek blijkt dat in de Duitse dorpen zowel de sterfte in het eerste jaar als in de periode tussen
het eerste en vijfde jaar een golfbeweging volgde.561 Bovendien constateerde Otto Hoogerhuis in de
Zeeuwse dorpen dat naast onderlinge verschillen tussen gemiddeld 150 en 400‰ in de periode
1811-1820 ook de ontwikkeling tot 1891-1900 voor elk dorp een eigen golfbeweging liet zien.562
Daarom kan niet uitgesloten worden dat er in de Nederlanden al eerder perioden waren waarin de
kindersterfte, vanwege hongercrises en verkorting van de lactatieperiode, met een vertraging van
een twintigtal jaren langdurig hoger was.
Sterftetransitie per leeftijdsfase
In paragraaf 1.7 werd duidelijk dat de sterfterisico’s voor kinderen onder de tien jaren in zes
leeftijdsfasen zodanig verschillen dat onderzoek naar de ontwikkeling per fase geheel eigen
omstandigheden zal aantonen. Een van de weinige publicaties waarin voor de gehele
onderzoeksperiode vergelijkbare gegevens te vinden zijn is het artikel van Frans van Poppel,
Marianne Jonkers en Kees Mandemakers, Differential infant and child mortality in three Dutch
provinces, 1812-1909.563 Omdat zij in hun onderzoek voor drie provincies en voor tien
geboorteperioden alleen de totaalcijfers van de gestorven kinderen in de leeftijd tussen 0 en 1 en
tussen 1 en 5 aangeven en deze gegevens voor een overzicht van algemene ontwikkelingslijnen
voldoende lijken, blijft de vergelijking met de Bossche cijfers tot deze twee leeftijdsfasen beperkt. In
hoofdstuk 6 kunnen tussen de microsamenlevingen van de deelbuurten de overlevingskansen in alle
zes levensfasen vergeleken worden.
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Zuigelingensterfte, het eerste levensjaar
Ten einde naast de ontwikkeling van de zuigelingen- en kindersterfte in de steden en op het
platteland van de provincies Zeeland, Utrecht en Friesland tussen 1812 en 1909 de kindersterfte in ‘sHertogenbosch tussen 1810 en 1910 te kunnen volgen, zijn voor dit onderzoek om de tien jaren uit
alle in totaal 7.489 overlijdensakten de leeftijd, het geslacht en de herkomst van de overledene
genoteerd.564 Met deze methode wordt het aantal overleden kinderen per leeftijdsfase gedeeld op
het aantal geborenen in datzelfde jaar. De uitkomsten hiervan geven een licht afwijkend maar niet
minder betrouwbaar beeld dan de gangbare methode waarin van alle geborenen nagegaan wordt op
welke leeftijd zij stierven maar waarbij een deel van de kinderen vanwege migratie buiten beeld
blijft.565 De gegevens uit het onderzoek van Frans van Poppel et al zijn gebaseerd op tienjaarlijkse
gemiddelden, de Bossche gegevens in Figuur 95 en Figuur 96 alleen op de sterfte in de elf peiljaren.

Figuur 95 Vergelijking sterfte beneden het eerste levensjaar per 1.000 levendgeborenen (1q0) Zeeland, Utrecht, Friesland, ’sHertogenbosch en bouwblok 5.3 (tot en met 1890-1899), per periode van overlijden.

Om te beginnen kijken we naar kinderen in het eerste levensjaar. In de ontwikkeling van het
sterftecijfer tussen 0 en 1 jaar valt op dat de sterftekansen voor zuigelingen in ’s-Hertogenbosch van
1850-1859 tot 1870-1879 toenamen en vanaf die tijd steeds ongunstiger afstaken tegenover die van
kinderen in de provincie Zeeland, vanaf 1890-1899 ook ten opzichte van Utrecht. Vanaf deze periode
bleven de Bossche kindersterftecijfers vooral achterbleven in verbetering. In 1900-1909 was de
sterfte in de stad zelfs hoger dan ooit, maar nam daarna af. De cijfers voor het bouwblok wijken ten
opzichte van de stad vooral in de periode tot 1840-1849 ongunstig af en laten zich vooral vergelijken
met de cijfers voor Zeeland om daarna tot 1900 dichter bij het stedelijk niveau te blijven. Vanwege
de eerder genoemde wijziging in de overlijdensregisters, waardoor het adres van overlijden na 1903
niet meer geregistreerd werd, zijn er vanaf 1900 geen gegevens over de sterftecijfers binnen het
bouwblok.

564

De peiljaren zijn 1811, 1820, 1830, 1840, 1850, 1860, 1870, 1880, 1890, 1901 en 1910. Voor 1901 is gekozen
omdat na 1897 in de overlijdensakten geen adres meer vermeld werd, met uitzondering van 1901. Het ruwe
geboortecijfer, Crude Birth Rate is het aantal levendgeborenen (cq -aangegevenen) op 1.000 van de
gemiddelde bevolking. Hinde, Demographic Methods (2007), 95.
565
Poppel et al, Infant and child mortality (2005), 281. Voor de leeftijdsfase 0-1 jaar werd van 83%, van 1-5 jaar
79% van alle geborenen de overlijdensakte gevonden.

178
We zagen dat de exogene sterfte tussen de eerste maand en het eerste jaar vooral beïnvloed werd
door omgevingsfactoren waarbij voeding een centrale rol speelde. In het al eerder genoemde K14onderzoek van John Knodel blijkt dat verschillende perioden van borstvoeding gepraktiseerd werden,
variërend van langdurige lactatie in de Oost-Friese dorpen tot kort, in de Beierse dorpen, of tot aan
de oogstperiode, zoals in de dorpen in Baden.566 Als gevolg hiervan vertonen deze dorpen en naar
verwachting de regio’s daaromheen tussen 1750 en 1900 een geheel eigen patroon van zuigelingenen kindersterfte, waarin de sterfte in de Oost-Friese dorpen voor zuigelingen tot 1900 gemiddeld
145‰ en voor kinderen tot vijf jaar 87‰ was, tegen 321‰ en 69‰ in Beieren en 247‰ en 127‰ in
Baden.567 Hieruit concludeert John Knodel, hoewel er nauwelijks of geen direct bewijs was noch van
inperking van borstvoeding noch van concreet aanwijsbare doodsoorzaken, dat verschillen in zowel
de seizoenspreiding als in de ernst van de zuigelingen- en kindersterfte voor een belangrijk deel te
wijten moeten zijn aan lokale voedingsgewoonten.568 Deze conclusie sluit nauw aan op eerdere
bevindingen van Chris Vandenbroeke, Frans van Poppel en Ad van der Woude, die op basis van
onderzoek in België en Nederland hun borstvoedingshypothese formuleerden, die sindsdien door
diverse onderzoeken bevestigd werd.569
Uit het onderzoek van Annemarie van Eekelen naar zuigelingenvoeding tussen 1840 en 1914
blijkt dat kunstmatige zuigelingenvoeding al vroeg in de negentiende eeuw door grote aantallen
moeders in alle sociale klassen werd toegepast.570 Daarnaast stelde de huisarts Jan van Hengel, die
vanaf 1830 in het Gooiland werkte, vanaf het begin van zijn loopbaan vast dat slechts een
minderheid van de kinderen borstvoeding kreeg. Ondanks zijn onderzoek en publicaties en die van
anderen zoals Coronel, Godefroi en Jonker, werd de invloed van de kunstmatige voeding op de hoge
kindersterfte zelfs door medici niet algemeen erkend.571 Daarom lijkt het niet uitgesloten dat de
problemen die zuigelingen met hun voeding hadden, niet pas dateren van de periode na 1860.
Bovendien maakt dit aannemelijk dat verschillen zoals tussen de Duitse dorpen ook zichtbaar zijn
tussen steden en regio’s of zelfs lokaal tussen deelbuurten in elkaars onmiddellijke omgeving, zelfs
vanaf het begin van de onderzoeksperiode. Dr. Jan van Hengel constateerde als alternatieven voor
moedermelk verdunde koemelk en pap.572 Dit betekent dat naast plaatselijke verschillen in de duur
van de lactatie ook verschillen in waterkwaliteit van doorslaggevend belang waren.
Terugkijkend naar Figuur 95 valt op dat de sterfte in Zeeland hoog was en na 1850-1859
afnam met een vertraging tussen 1880-1889 en 1900-1909, maar naar verhouding hoog bleef, zoals
Evert Hofstee al concludeerde.573 Volgens Otto Hoogerhuis is dit vooral te wijten aan de traditioneel
zeer korte perioden van borstvoeding, die waarschijnlijk ook verklaren waarom de kindersterfte
vanaf 1840 niet door verdere verkorting toegenomen kan zijn.574 In Utrecht en zelfs in Friesland had
deze toename wel plaats, maar terwijl de basiscijfers in Utrecht aanmerkelijk hoger lagen dan in
Friesland, was ook de toename ervan sterker en hardnekkiger. De verschillen in de cijfers tussen
provincies maar ook tussen stad en bouwblok geven, ofschoon nog niet vergelijkbaar met cijfers voor
de landelijke ontwikkeling in deze periode, de indruk dat naast de kwestie van borst- of vaste
voeding en de waterkwaliteit in algemenere zin ook de wisselende invloeden van infectieziekten een
rol speelden. Omdat Judith Wolleswinkel in haar onderzoek naar determinanten van
zuigelingensterfte tussen 1875 en 1899 vaststelde dat het in Engeland en Wales geconstateerde
urban-sanitary-diarrhoeal-effect als gevolg van sterke stedelijke groei en industrialisatie in Nederland
minder sterk speelde, concludeerde zij dat het de toegenomen huwelijksvruchtbaarheid moest zijn
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en de rol die de katholieke kerk daarin speelde.575 Ofschoon ik wat ’s-Hertogenbosch betreft over het
eerste nog niet zeker ben, werd het laatste, de bijzondere rol van één van de religieuze
overtuigingen, door onderzoek overtuigend weerlegd.576 Belangrijk is dat wel bevestigd kon worden
dat de rol van de regionaal-culturele verschillen in zowel huwelijksvruchtbaarheid als verzorging van
zuigelingen, naast fysieke omstandigheden, structureel doorslaggevend geweest zijn. 577 Daarnaast
moet niet uitgesloten worden dat de toename tussen 1840-1849 en 1850-1859 in de cijfers van
Friesland, Zeeland en Utrecht een gevolg kan zijn van de hongercrises in de jaren daarvoor. De cijfers
voor ’s-Hertogenbosch en het bouwblok vertonen in deze periode juist een daling, maar dit zal niet
voor alle deelbuurten gelden.
Kindersterfte tussen 1 en 5 jaar
In de levensfase tussen 1 en 5 jaar blijkt de sterfte meestal lager te zijn geweest dan in de exogene
fase, maar waren de oorzaken nog meer omgevingsafhankelijk. Hierbij spelen vooral infectieziekten
een aanwijsbare rol naast de algehele lichaamsconditie, die bepaald werd door ondervoeding van
ouders en kinderen vanaf de vroegste jeugd en het levenslange verblijf in een organisch vervuilde
omgeving. Voordat we op deelbuurtniveau verder kijken, moeten we ons realiseren dat
onderzoekscommissies tot in de jaren negentig van de negentiende eeuw algemeen klaagden over
de krachteloosheid en futloosheid van de arbeidende klasse.578 Veel erger nog, de structureel zwakke
gezondheid van de arbeidende klasse in de steden werd in ons land en de buurlanden algemeen
waargenomen. Ze werd zelfs al door Thomas Malthus in 1798 beschreven in zijn Essay on the
Principal of population: “the sons of labourers are very apt to be stunted in their growth (…). Boys
that you would guess to be fourteen or fifteen are, upon inquiry, frequently found to be eighteen or
nineteen. (…) a circumstance which can only be attributed to a want either of proper or of sufficient
nourishment”.579 In deze omstandigheden waren zelfs kinderziekten zoals mazelen
levensbedreigend. Kleine infecties konden fataal worden, vaak zonder dat er in dit onderzoek enig
verband gelegd kan worden met heersende ziekten of medeslachtoffers in de directe omgeving. Dit
betekent dat maar bij een klein deel van alle dodelijke slachtoffers met zekerheid vastgesteld kan
worden dat het een infectieziekte betrof.
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Figuur 96 Vergelijking sterfte tussen het eerste en vijfde levensjaar per 1.000 levendgeborenen (4q1) Zeeland, Utrecht,
Friesland, ’s-Hertogenbosch en bouwblok 5.3, per periode van overlijden.

De sterfte tussen 1 en 5 jaar laat in ‘s-Hertogenbosch sterk wisselende cijfers zien en dat geldt in
deze fase van de transitie ook voor de drie provincies. In 1890-1899 is de dalende lijn in de sterfte in
Friesland en Zeeland ingezet, vanaf 1900-1909 ook in Utrecht en met duidelijke achterstand ook in ‘sHertogenbosch. De sterfte binnen het bouwblok blijft tot en met 1870-1879 uitzonderlijk hoger dan
de stedelijke cijfers. Opgemerkt moet worden dat tussen 1840-1849 en 1850-1859 de sterfte in deze
leeftijdsfase, met uitzondering van Friesland, nergens toenam terwijl dit vanaf 1860-1869, weer met
uitzondering van Friesland, wel gebeurde maar dat daarna de daling doorzette. De toename van
kindersterfte had in Friesland al in 1850-1859 plaats en was ook in 1880-1889 hoger dan daarvoor,
maar bleef bijna steeds lager dan in de andere provincies binnen dit onderzoek.580 Opmerkelijk is de
bevinding dat in 1880-89 en 1890-99 de kindersterfte in ‘s-Hertogenbosch iets groter was dan in het
bouwblok, terwijl die waarde voorheen in het bouwblok veel hoger was.
Zowel ’s-Hertogenbosch, het bouwblok als de provincies in Figuur 95 en Figuur 96 hadden een sociaal
heterogene bevolking. Toch moeten we ons ook realiseren dat de eerste twee een stedelijke
bevolking hadden terwijl in de cijfers van de drie provincies telkens zowel plattelands-, als stedelijke
gemeenschappen meegenomen zijn. Vergelijken we Engelse steden in 1871-1880 en 1901-1910 en
Duitse steden in 1877 en 1907, dan zien we ook hier, zij het binnen een zekere bandbreedte, een
opmerkelijk verschil. De sterfte binnen het eerste jaar daalde in Engeland van 201‰ naar 170‰, in
de leeftijdsgroep van 1 tot en met 5 van 40‰ naar 25‰ met een tijdelijke toename tussen 1880 en
1890, en in de Duitse steden van 340‰ naar 190‰, respectievelijk van 40‰ naar 20‰.581 In ’sHertogenbosch daalden deze cijfers van 228‰ in 1870 naar 160‰ in 1910.
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Figuur 97 Zuigelingensterfte (1q0) en kindersterfte (4q1) op 1.000 inwoners, 1840-1899. bron: Jonkers.

Uit de cijfers die de arts Jonkers in 1903 in zijn dissertatie verzamelde, blijkt dat de hoge
zuigelingensterfte in de stad zeker ook voor Noord-Brabant als geheel gold, ofschoon daar de daling
voor kinderen onder 1 jaar na 1880-84 heel geleidelijk inzette en voor Nederland als geheel al vanaf
1870-1874, voor kinderen tussen 1 en 4 jaar zelfs al vanaf 1860-1864.582 Voor kinderen onder 1 jaar
lagen de Bossche cijfers in 1840 met 5,5‰ tussen de nationale en de Brabantse cijfers in, maar ze
waren in 1870 al gestegen tot 7,8‰ en in 1901 zelfs tot 10,2‰. Wat de kinderen tussen 1 en 4
betreft zijn de Bossche cijfers gebaseerd op de leeftijdsgroep van 1 tot en met 5 jaar, maar daarvan
was het hoogste niveau in 1840 5‰. Ook uit Jonkers’ onderzoek blijkt dat, naast de vertraging in de
daling van de sterfte, juist de cijfers voor de kindersterfte (4q1) in ’s-Hertogenbosch nadelig afweken.
5.4. Kindersterfte, aandeel binnen de totaalsterfte in stad en bouwblok
De oudste officiële kindersterftestatistieken in ’s-Hertogenbosch zijn tussen 1815 en 1850 verzameld
in opdracht van het Provinciaal Bestuur, maar alleen de gegevens over de jaren 1818 tot en met 1821
en over 1837 zijn volledig bewaard gebleven.583 Vanaf 1851 zijn bij bevolkingsstatistieken, die
jaarlijks onderdeel uitmaken van de gemeenteverslagen, een enkele keer uitwerkingen per
leeftijdsfase toegevoegd, zoals in 1875. De gegevens uit de peiljaren geven in Figuur 98 op stedelijk
niveau de context waarbinnen het aandeel van de kindersterfte ten opzichte van de totale sterfte en
het totaal aantal geboorten zichtbaar zijn. Daarnaast bieden deze gegevens de referentiecijfers voor
de kindersterfte en geboorten in bouwblok 5.3 en ontwikkelingen die in andere studies beschreven
zijn.584 Een beperking is wel dat op deze manier nog niet rechtstreeks vastgesteld kan worden dat de
kindersterftecijfers per jaar en per leeftijdsfase sterke schommelingen vertoonden. Juist
schommelingen, zoals in de cijfers van de totale sterfte, zouden de wisselende invloed van
infectieziekten tot ver na 1814, of misschien zelfs als langdurige toename vanaf 1840 of 1870, ook op
stedelijk niveau aantonen.
In Figuur 98 zien we voor de stad als geheel naast de jaarlijkse ruwe sterfte- en geboortecijfers en
voor elf peiljaren de overleden personen naar leeftijdsgroep, eveneens omgerekend per 1.000
inwoners. Het verloop van de sterfte- en geboortecijfers toont het klassieke beeld van de
epidemiologische transitie.
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Figuur 98, Geboorten en sterfte per 1.000 inwoners in ‘s-Hertogenbosch, kindersterfte per leeftijdsfase in elf peiljaren, 18111910. Bron: Burgerlijke Stand.

De uitkomst van de totale sterfte per peiljaar lijkt een vrij betrouwbare indicatie te geven van de
trend in de jaarlijkse sterfte in Figuur 98.585 De wisselingen in het kindersterftecijfer laten door de
combinatie met de totaal-sterftecijfers zien dat sterfte in alle leeftijdsgroepen beïnvloed werd door
wisselende omstandigheden, waaronder infectieziekten. De cijfers tonen voor de kindersterfte onder
10 jaar in 1839 in de totale sterfte een duidelijk groter aandeel had dan in de peiljaren daarvoor. In
het bijzonder gold dat voor de neonatale sterfte. De lichte stijging in de totaalsterfte tussen 1859 en
1899 volgde de stijging in de sterfte onder 10 jaar, na 1891 zette de daling in. Ook zien we dat het
ruwe geboortecijfer vanaf 1869 relatief gezien sterker toenam dan de kindersterfte en dat de daling
van de laatste na 1889 inzette, terwijl het geboortecijfer in tempo vertraagd nog tot 1901
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doorgroeide. Anders gezegd: de toename van de kindersterfte vanaf 1869 volgde de toename van
het geboortecijfer, maar overtrof deze niet en bleef binnen de 40-42% op alle geboorten.

Figuur 99 Sterfteaandeel per leeftijdsgroep in ’s-Hertogenbosch, per peiljaar en per 100 overledenen.

Wat in Figuur 98 en Figuur 99 opvalt, is dat het aandeel van de kindersterfte onder de vijf jaar op de
totale sterfte vanaf 1810 geleidelijk aan toenam. Het aandeel gestorvenen onder de tien jaren in de
totale sterfte tot en met 1830 was in de peiljaren gemiddeld lager dan in de rest van de negentiende
eeuw, waarbij de hoge sterfte onder personen boven 10 jaar tot en met 1830 nog een na-ijlend
effect was van de catastrofale sociaaleconomische omstandigheden aan het einde van de
Napoleontische periode. De sterfte nam blijkens Figuur 99 voor de leeftijden ≥10 jaar na 1830
duidelijk plotseling af van gemiddeld tussen 55 en 61% naar een gemiddelde tussen 40 en 50%,
terwijl het aandeel van de kindersterfte vanaf dat moment tot 1901 absoluut en relatief toenam tot
58%. Opmerkelijk is dat de sterfte boven de 10 jaar vrijwel gelijktijdig met de andere steden vanaf
1870 afnam, terwijl, zoals we zagen, de sterfte onder de 10 jaren juist sterker steeg dan elders en pas
omstreeks 1900 een hoogste niveau bereikte. De grafiek laat echter ook zien dat, tegelijk met de
toename van de sterfte in het eerste levensjaar tussen 1850 en 1900, aanvankelijk ook de sterfte
boven de tien jaren toenam.
Stad en bouwblok 5.3, sterfte naar leeftijdsfase, 1814-1910
Behalve dat de bevolking van het bouwblok net zoals die van de stad als geheel een heterogene
gemeenschap vormde, deelden beide een leefomgeving waarin wat klimaat en economische
ontwikkeling betreft vergelijkbare omstandigheden speelden. De cijfers in Figuur 100 bevestigen dit
maar zijn op verschillende wijze verzameld. Voor de stad zijn alle kinderen die tijdens de elf peiljaren
overleden naar leeftijdsfase uitgesplitst en voor het bouwblok is van alle geborenen de persoonlijke
levensduur berekend. De verschillen in de uitkomsten blijken vrij gering maar consequent en wijzen
daarom opnieuw op het welvaartsverschil. Tegenover de 8.730 kinderen die in de stad geboren
werden, stierven tijdens de peiljaren 3.509 kinderen beneden de tien jaar, 40,2%. In bouwblok 5.3
werden in totaal 2.998 kinderen geboren, van wie er 1.272 voor hun tiende jaar stad overleden,
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42,4%. De verschillen zijn het duidelijkst voor de leeftijdsgroepen tussen het eerste en het vijfde
levensjaar.586

Figuur 100 Links in de stad gestorven kinderen naar leeftijdsfase tijdens de peiljaren tussen 1811 en 1910 en rechts de
overlevingsduur naar leeftijdsfase van de geborenen in bouwblok 5.3., tussen 1814-1910.

Kijkend naar de ontwikkeling van deze cijfers over de elf peiljaren wordt duidelijk dat de uiteindelijke
overeenkomsten gebaseerd zijn op grote aantallen. In hoofdstuk 6 zal door opsplitsing naar
deelbuurt, peiljaar en gender duidelijk worden wat de ontwikkeling hierin was. Bij de vergelijking van
de verschillen tussen de leeftijdsfasen binnen stad en bouwblok hieronder zijn, ten gunste van het
overzicht van de ontwikkelingen gedurende de onderzoeksperiode, de verschillen tussen jongens en
meisjes niet meegenomen.
Wanneer het aantal gestorvenen omgerekend wordt naar het aantal geborenen in Figuur 101, dan
blijkt dat voor de leeftijdsgroepen 1 tot 5 jaar na 1890 en voor kinderen in het eerste levensjaar pas
na 1901 verbetering waarneembaar is. Duidelijk is dat de sterfte onder 1 jaar toenam vanaf 1850,
ongeveer tien jaar eerder dan de stijging van het ruwe geboortecijfer, precies zoals dit ook op
nationaal niveau gebeurde.587 Dit betekent dat niet uitgesloten moet worden dat, zeker in de eerste
jaren na 1850, ondervoedingsverschijnselen als gevolg van de aardappelcrisis een rol gespeeld
hebben.

Figuur 101 Sterfte per leeftijdsklasse jonger dan 10 jaar, op 100 geborenen, elf peiljaren ’s-Hertogenbosch 1811-1910.

586

Vanwege de Archiefwet kon op het moment van onderzoek alleen in de overlijdensakten tot en met 1953
nagegaan worden of en wanneer de onderzoekpersonen in ’s-Hertogenbosch overleden waren.
587
Jonkers, Kindersterfte (1903), 83.

185

H5 De epidemiologische transitie

In de grafiek valt op, naast de eerder genoemde toename van de sterftecijfers tussen 1860 en 1890,
dat de verhouding tussen deze cijfers in de periode 1811-1860 voor de kinderen binnen het eerste
levensjaar veel gunstiger leken, terwijl de sterfte voor de leeftijdsgroep tussen 1 en 5 jaar juist tussen
1820 en 1860 hoog was en daarna, met uitzondering van 1880 en 1890, lager. Voor alle
leeftijdsgroepen tot vijf jaar was 1840 een bijzonder ongunstig jaar.

Figuur 102 Sterfte per leeftijdsklasse jonger dan 10 jaar, op 100 geborenen, per volkstellingsperiode, binnen bouwblok 5.3.

Om de vergelijking van de sterfte tussen ’s-Hertogenbosch in Figuur 101 en bouwblok 5.3 in Figuur
102 te verduidelijken zijn in beide figuren aan de rechterkant de gemiddelden weergegeven voor de
gehele onderzoeksperiode. Opvallende verschillen zijn te vinden in het aandeel levenloos
aangegevenen dat tussen 1814 en 1821 in de stad in 1811 beduidend lager was dan in het bouwblok,
5,0% tegen 12,7%. Toch blijkt het gemiddelde aandeel levenloos aangegevenen over de gehele
onderzoeksperiode binnen het bouwblok met 6,1% niet veel hoger dan het stedelijke cijfer dat 5,7%
bedroeg. De hoge sterfte binnen het bouwblok tussen 1814 en 1822 was vooral te wijten aan de
sterfte in de eerste maand en tussen 1 en 5 jaar, maar in de periode 1860-1869 vooral door
toenemende sterfte in de leeftijdsklasse daartussen in, de exogene fase. Dit speelde, ofschoon
minder sterk, ook binnen de stad als geheel. Kijken we naar de kolommen aan de rechterzijde dan
blijken stad en bouwblok elkaar niet veel ontlopen te hebben. Alleen de sterfte in de leeftijdsklasse
tussen 1 en 5 jaar lag binnen het bouwblok 2 procentpunten hoger. Pas helemaal aan het einde van
de onderzoeksperiode zette voor beide en in alle leeftijdsgroepen een wezenlijke verbetering in.
De conclusie moet zijn dat de cijfers van de leeftijdsfasen zowel op stedelijk- als op bouwblokniveau
in de loop van 96 jaar sterk in beweging waren en daardoor de associatie oproepen met
communicerende vaten, alsof verbetering van overlevingskansen in de ene leeftijdsfase direct
negatief uitpakten in de volgende. De cijfers geven daarom vooral weer hoezeer kinderen van alle
leeftijdsfasen behalve voor endemische ziekten meer of minder kwetsbaar waren voor telkens
andere infecties of invloeden van buitenaf. Deze sterke schommelingen zijn kenmerkend voor de
periode van high pestilence and famine waarin epidemieën, natuurrampen, seizoensinvloeden en
crises op sociaaleconomisch of politiek gebied een rol speelden en omstreeks 1870 geleidelijk plaats
maakte voor de fase van receding pandemics.588 Omdat de omstandigheden niet opmerkelijk
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Als vierde kenmerk, naast de geleidelijke daling van sterfte- en geboortecijfers, de vermindering van de
sterftepieken en lokale verschillen dus ook de vermindering in fluctuaties in sterfte naar leeftijdsfase.
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verbeterden maar juist de kwetsbaarheid voor de gevolgen ervan verminderde, lijkt de overgang
naar deze fase vooral het gevolg te zijn van verbeterde voeding, ofwel verminderde ondervoeding.
De vraag of dergelijke rampen op meso- en microniveau uitwerkten was deels afhankelijk van
toevalsfactoren maar de frequentie en de mate waarin zij effect hadden, werden bepaald door de
fysieke toestand en sociale status van de deelbuurt en haar bewoners, zoals we verderop zullen zien.
De cijfers uit Figuur 101 en Figuur 102 laten zien dat in de stad de totale sterfte in het eerste jaar
(1q0) na verhoging in 1830 en 1840 daalde en opnieuw toenam in de jaren tussen 1860 en 1901.
Daarnaast was de kindersterfte (4q1) van 1820 tot 1860 hoog, in 1870 veel lager maar nam tot 1890
weer toe. De cijfers voor het bouwblok geven aan dat de sterfte in het eerste jaar (1q0) na verhoging
tussen 1823 en 1849 daalde en weer snel toenam vanaf 1850 tot 1879 en hoog bleef tot 1890-1899.
Voor een- tot vijfjarigen was de toename vooral tussen 1850 en 1869, verbeterde daarna tot iets
onder het niveau van 1814 tot 1849 maar bleef tot 1903 boven het stedelijk niveau.
Stad en bouwblok 5.3, ontwikkeling van de epidemiologische transitie tussen 1814 en 1910

Figuur 103 De sterftetransitie binnen ’s-Hertogenbosch en in bouwblok 5.3, 1814-1910.

De vergelijking van de ruwe cijfers van geboorten en sterfte in stad en bouwblok in Figuur 103 en
Figuur 104 laten, naast de dalende sterfte na 1890 in de eerste en de toename in het geboortecijfer
tussen 1860 en 1890 in de tweede grafiek, bovendien zien hoezeer fluctuaties afhankelijk zijn van de
schaal waarop het onderzoek plaats heeft. De schommelingen op bouwblokniveau, met een over de
gehele onderzoeksperiode gemiddeld inwoneraantal van 730, zijn daardoor veel sterker dan voor de
stad, waar gemiddeld ruim 23.000 mensen woonden.589 Op deelbuurtniveau zijn, bijvoorbeeld in
Achter de Gapert met gemiddeld amper 72 bewoners de uitschieters in de grafiek zelfs nog sterker,
zoals we verderop zullen zien.

Figuur 104 De geboortetransitie binnen 's-Hertogenbosch en in bouwblok 5.3., 1814-1910.

We zagen al dat het geboortecijfer op stedelijk niveau, na een geleidelijke stijging vanaf 1828 en
versnelling daarvan vanaf 1860, na 1902 langzaam begon te dalen en dat de daling in het bouwblok
na 1896 eveneens waarneembaar was. Daarnaast zien we dat de toename in het stedelijk
589

De jaarlijkse inwoneraantallen in de deelbuurten zijn berekend vanuit de aantallen in de volkstellingen.
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geboortecijfer tussen 1860 en 1890 de vanaf de eerste helft van de jaren 1850 toegenomen
kindersterfte volgde. Na 1890 echter, ofschoon het geboortecijfer tot 1900 verder doorgroeide, nam
de kindersterfte relatief is af. De daling van het sterftecijfer is na 1890 in de stad duidelijker en het
bouwblok lijkt daarin op afstand te volgen. De punten die geheel rechts in Figuur 103 en Figuur 104
de gemiddelden markeren van de sterfte-, kindersterfte- en geboortecijfers binnen stad en
bouwblok, bevestigen de welvaartsachterstand van het bouwblok ten opzichte van de stedelijke
gemiddelden. Omdat over de gehele periode gezien zowel de geboorte- als de sterftecijfers in het
bouwblok vrijwel consequent hoger zijn dan voor de stad als geheel, lijkt de welvaartsachterstand
ook in de periode na 1822 structureel geweest te zijn.590 Gemiddeld over de gehele periode is het
stedelijke ruwe geboortecijfer 34,4‰ en het bouwblokgemiddelde 38,6‰, de algemene
sterftecijfers 28,5‰ tegen 34,5‰ en de kindersterfte tot tien jaar 14,2‰ tegen 20,3‰.
De grote sterftepieken in de stad worden in de cijfers van het bouwblok over het algemeen
gevolgd, maar hieronder zal blijken dat niet alle deelbuurten even vaak en even ernstig getroffen
werden. Dit geldt onder meer voor de perioden waarin de gevolgen zichtbaar zijn van
inkwartieringen en oorlogsvoorbereidingen tijdens de Belgische Opstand, hoogwater, de hongercrisis
en diverse epidemieën.591 Samen met de ontwikkelingen in de ruwe sterfte- en geboortecijfers zullen
zoals gezegd ook de ontwikkelingen in de leeftijdsfasen helpen om de oorzaken van de verschillen
nader te ontrafelen.
5.5. Kindersterfte door migratie op stedelijk niveau
Van de twee belangrijkste vragen rondom kindersterfte en migratie kan er, zonder een onderzoek
naar de levenslopen van alle geborenen, maar één beantwoord worden. Het is niet mogelijk om vast
te stellen hoeveel kinderen voor hun tiende levensjaar ergens onderweg of in een of andere
etappeplaats overleden. Omdat in de overlijdensakten altijd de geboorteplaats vermeld werd, is wel
vast te stellen welk aandeel van de overledenen onder de tien jaren in de stad geboren was.592
De sterfte onder kinderen die elders geboren waren, kan ten minste even groot, zo niet
groter geweest zijn dan die onder kinderen die wel binnen de stad geboren zijn. Een verhoogd
sterfteaandeel van elders geborenen wijst op verhoogde immigratie, maar kan evenzeer op
verhoogde emigratie wijzen, wanneer verhoudingsgewijs veel gezonde Bossche ouders en kinderen
de stad verlieten. Opmerkelijk is namelijk dat de betrekkelijk lagere kindersterfte in ’s-Hertogenbosch
in 1811 ook nog eens voor een groter deel bestond uit sterfte van elders geborenen.
Zoals in paragraaf 1.8 uiteengezet is, kan migratie het sterftecijfer op verschillende manieren
beïnvloed hebben. In paragraaf 3.2 bevestigde de volkstelling van 1822 de status van de handels- en
vestingstad ’s-Hertogenbosch als woonplaats voor migranten uit verschillende richtingen. Opvallend
was daarbij dat migranten een groter deel uitmaakten van de jaarklassen van de volwassenen, terwijl
zij onder de kinderen eerder een bescheiden aandeel hadden. Hieruit zou kunnen blijken dat
migranten over het algemeen ongehuwd waren en dat zij pas wanneer zij in hun nieuwe
vestigingsplaats een bestaan opgebouwd hadden, huwden en kinderen kregen. Dit zou betekenen
dat ook zij het Europees huwelijkspatroon volgden, waardoor er nauwelijks sprake was van migratie
van jonge gezinnen, zodat kindersterfte als gevolg van de ongemakken of zelfs ontberingen van een
zwervend bestaan hooguit een beperkte rol speelde. Om te kunnen inschatten of het volgen van het
Europees huwelijkspatroon tijdens het verdere verloop van de negentiende eeuw ook op stedelijk
niveau voortgezet werd, werd uit de overlijdensakten van de 7.490 personen in de peiljaren naast de
leeftijd ook overgenomen of zij in ’s-Hertogenbosch geboren waren of daarbuiten.
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Poppel & Mandemakers, Zuigelingen- en kindersterfte (2002).
Zie bijlage 1.
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De betrouwbaarheid van de in de overlijdensakten genoemde geboorteplaatsen is gecontroleerd door per
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Figuur 105a en b. In 105a sterfte tijdens peiljaren, personen geboren binnen de stad en daarbuiten, 105b idem, personen
onder 10 jaar geboren binnen de stad of daarbuiten, 1811-1910.

Uit de grafiek blijkt dat onder de overledenen het aandeel elders geborenen in de loop van de
negentiende eeuw geleidelijk afnam. Dit wijst, met uitzondering van de perioden kort voor 1830,
1870 en 1910, op een afname van het aandeel migranten onder de jonge ouders. Omdat deze
afname ook opgaat voor de kindersterfte onder migrantenkinderen, lijkt het erop dat de toename
van de kindersterfte over het algemeen niet rechtstreeks het gevolg was van het feit dat ouders met
jonge kinderen naar andere woonplaatsen vertrokken waren. Met uitzondering van 1811 bleek
gemiddeld ongeveer 5% van de kinderen die binnen het eerste levensjaar stierven, buiten de stad
geboren te zijn en dit veranderde binnen de onderzoeksperiode nauwelijks. In het
deelbuurtonderzoek kan hierover meer duidelijkheid gegeven worden.
5.6. Fysiek-sociale omstandigheden en de virulentie van ziekten vanaf 1814
De twee belangrijke onzekerheden bij de vaststelling van de relatie tussen fysiek-sociale
omstandigheden en sterfterisico’s binnen de Bossche deelbuurten blijven zoals gezegd enerzijds de
betekenis van de diagnostiek en anderzijds het grotendeels ontbreken van de registratie van
persoonlijke doodsoorzaken.593 Omdat in de negentiende eeuw bijvoorbeeld het onderscheid tussen
pokken, waterpokken en mazelen meestal pas na fatale afloop met zekerheid vastgesteld kon
worden, zullen we verderop zien dat de ziekten bij historisch-demografisch onderzoek in zeven
categorieën worden ingedeeld.594 Als oplossing voor het tweede probleem, dat op cholera en pokken
na een directe registratie van de doodsoorzaken bij kinderen in het Bossche gasthuis ontbreekt,
vergelijken we in het volgende hoofdstuk de elders gesignaleerde seizoens-sterftepieken van ziekten
met die van de deelbuurten. De belangrijkste vraag is: om welke ziekten ging het?
In zijn studie Urban Mortality Change in England and Germany, 1870-1913 beschrijft en vergelijkt
Jörg Vögele de ziektepanorama’s van de Engelse en Duitse steden. Hierbij maakt hij gebruik van de
registratie van doodsoorzaken in de Decennial Supplements to the Annual Reports of the RegistrarGeneral of Births, Death, and Marriages in England and Wales (1871-1910) en voor de Duitse steden
593

Vanaf de invoering van de wet op de uitoefening van de geneeskunst van juni 1865 moesten de artsen de
doodsoorzaken van hun patiënten melden aan de ambtenaar van de Burgerlijke Stand. Deze `doodsbriefjes’
zijn niet (meer) in het Stadsarchief aanwezig.
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Ook nu nog is vooral in landen met een lage levensstandaard dit onderscheid niet eenvoudig vast te stellen.
Rutten, Pokkenepidemieën (1997), 33-35.
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de Preuβische Statistik (1869-1908) en de Mitteilungen des Statistischen Bureaus van de steden
Dresden, Leipzig, München en Berlijn (1876-1902). Overheersend zijn de spijsverterings- en
ademhalingsziekten, waarvan tuberculose, diarree, dysenterie, tyfus, roodvonk en kinkhoest
endemisch heersten.595 In Engeland en Wales was de sterfte aan tuberculose lager dan in de Duitse
steden, maar over het geheel genomen eisten alle ademhalingsziekten samen (tuberculose en
longziekten) 73,6 slachtoffers per 10.000 inwoners tegen 26,1 voor spijsverteringsziekten (gastrointestinal disease complex), terwijl in de Duitse steden de sterftecijfers voor ademhalingsziekten met
67,3 iets lager uitvielen en voor spijsverteringsziekten met 94,7 doden per 10.000 inwoners ruim drie
keer hoger lagen.596 Uit het laatste blijken de effecten van de maatregelen op gebied van schoon
drinkwater en de scheiding van riool- en oppervlaktewater, die geïnspireerd door de onverschrokken
inzet van onderzoekers zoals John Snow in Engeland en Wales al vanaf de tweede helft van de jaren
vijftig in veel steden genomen waren en in de Public Health Act van 1875 verplicht gesteld werden.
597
Pas rond 1900 hadden in het Duitse Rijk alle steden met meer dan 25.000 inwoners een centrale
watervoorziening, maar in 35% van de kleinere steden was dit nog niet het geval.598 De gemiddelde
ruwe sterftecijfers voor Duitse steden met meer dan 15.000 inwoners waren tussen 1850 en 1900
gedaald van 31,5‰ naar 22,2‰, terwijl het cijfer in de Engelse steden van 24,7‰ gedaald was naar
18,9‰.599 In ’s-Hertogenbosch lagen deze cijfers zoals we zagen rond 25,6‰ en 23,4‰. Deze
vergelijking toont aan dat de stad in verbetering van het totale sterftecijfer ook ten opzichte van de
grote industriesteden in Groot-Brittannië en het Duitse Rijk achterbleef. Bovendien versterken deze
cijfers het vermoeden dat de hoge sterfte in ’s-Hertogenbosch te wijten was aan het ontbreken van
de openbare voorzieningen voor zowel drinkwater als riolering.
In zijn uitgebreide onderzoek naar de demografische ontwikkeling van de 614 districten van
Victoriaans Engeland en Wales heeft ook Robert Woods op basis van dezelfde tienjaarlijkse
sterftestatistieken voor Engeland en Wales onderzocht welke doodsoorzaken vanaf 1861-1870 tot
1891-1900 in welke districten en met welke frequentie door de artsen gemeld werden.600 Zijn
onderzoek bevestigt welke de meest voorkomende ziekten waren en de kenmerkende
verspreidingspatronen door bevolkingsdichtheid, besmet water en luchtverontreiniging in relatie tot
kwetsbare leeftijden van de slachtoffers. Algemeen kan gesteld worden dat onderzoek in Nederland,
België, Engeland en Wales, Duitsland, Italië, Denemarken, Finland, Noorwegen en Zweden een
vergelijkbaar beeld geeft van zowel de diversiteit aan ziekten als, binnen zekere marges, de mate
waarin zij onder vergelijkbare omstandigheden voorkwamen in de periode na 1860 en in de meeste
gevallen na 1870. Wij moeten hier in de gaten houden dat dit de tweede fase van de
epidemiologische transitie betreft, de fase van de receding pandemics. In de verslagen van de
Gezondheidscommissie, die vanaf 1829 vrijwel jaarlijks aan de Bossche gemeenteverslagen werden
toegevoegd, werden voortdurend dezelfde ziekten genoemd (zie bijlage 1.1). In de periode vóór
1870 bevond de stad zich in de fase van high pestilence and famine. Dit betekent dat epidemieën tot
zeker 1872 in de verslagen een grotere rol speelden dan daarna. In Tabel 140 vanaf pagina 354 zijn
deze ziekten verzameld, inclusief de verspreidingskenmerken die zij tijdens de onderzoeksperiode
vertoonden en de coderingen die vanaf 1865 in de doodsoorzaak statistieken gebruikt werden.
In het voorwoord van de vertaling van De ziekten der kinderen, een handboek voor praktiserende
geneesheren van Friedrich Ludwig Meisβner, die Michael Godefroi in 1846 samen met zijn
Rotterdamse collega Samuel Bezeth publiceerde, schrijven zij dat een derde van hun patiënten
kinderen zijn en dat deze om `eene andere symptomatologie, eene andere pathologie en therapie,
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een geheel andere manier van handelen’ vragen.601 In 476 pagina’s volgen zij de tekst van de
schrijver, die bij de beschreven ziekten, waarvan de meeste in Tabel 140 te vinden zijn, naast eigen
waarnemingen verwijst naar behandelmethoden van diverse andere artsen.602 Ook Godefroi en
Bezeth vullen de tekst op vele tientallen plaatsen aan met waarnemingen uit de eigen praktijk of
inzichten die uit onderzoek van weer andere geneeskundigen verzameld konden worden. Uit deze
verzameling van ziekten en behandelmethoden wordt duidelijk hoezeer deze artsen beseften dat
behandeling van jonge kinderen om een andere benadering vroeg. In een internationaal collectief
waren zij op zoek naar verbetering van hun kennis over de zwangerschap en de eerste levensjaren
van kinderen ten einde hun diagnostiek, het afstemmen van de dosering van medicijnen en de
algehele behandeling te verbeteren. Naast de eerdergenoemde diagnostische verfijning ontbrak het
vooral aan effectieve behandelmethoden in de vorm van geneesmiddelen en operatieve ingrepen,
maar veel meer nog aan de mogelijkheid om naast het vrijwel kansloos behandelen van doodzieke
kinderen de gelegenheid te krijgen om hun levensomstandigheden binnen de woonbuurten te
verbeteren. Juist door een preventieve aanpak, zo probeerden de Hygiënisten bij elke gelegenheid
bestuurders met klem te overtuigen, zouden achterstand in ontwikkeling en kindersterfte effectief
bestreden kunnen worden.
In het overzicht in Tabel 140 in bijlage 1.5 wordt duidelijk hoezeer de verspreidingskansen
van de meeste ziekten juist afhankelijk waren van de kwaliteit van het drinkwater en van de
bevolkingsdichtheid. Indien bij patiënten bovendien sprake was van ondervoeding, werden de
effecten en sterftekansen voor elk van de ziekten groter, zeker in de leeftijdsgroepen tot 1 jaar en
van 1 tot 5 jaar.603
Vanwege de betekenis van ondervoeding zal in hoofdstuk 7 met behulp van de keuringsregisters
gepoogd worden een indruk te geven van de gezondheidsverschillen tussen de jongens die tussen
1814 en 1903 in de verschillende deelbuurten geboren waren.
5.7. Doodsoorzaken in de Bossche sterftestatistieken vanaf 1870
1
2
2a
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

601

Gebrekkige ontwikkeling
Lichaams zwakte tering (exc. 18)
Tering 14-65 jaren
Klierziekte Rachitis, Syphilis
Abscess, Ulcer, Gangreen Pyaem. Haem. (exc. 31)
Kanker
Waterzucht, scheurbuik
Typhus en Febris, Typhoïdoor
Aanhoudende koorts (exc. 7)
Tusschenpoozende koorts
Pokken
Roodvonk
Mazelen
Huidziekten (exc. 10, 11 en 12)
Stuipen, Trismus, Epilepsie
Apoplexie
Hersenziekten (exc. 15) Krankzinnigheid
Ruggemergslijden Paralijsi

Meiβner, De ziekten der kinderen (1846), voorrede.
Tabel 140, Bijlage 1.5.
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Galley, Saüglingsterblichkeit (2000), 88.
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De volgende vraag is: zijn er
18
Keel en longtering Bloedspuwing, Suikertering
aanwijzingen die helpen om
19
Croup
met meer zekerheid vast te
20
Kinkhoest
stellen door welke ziekten de
21
Acute ziekte der ademhalings organen (exc. 18)
inwoners van de verschillende
22
Chron ziekten der ademhalings organen (exc. 18)
deelbuurten, in het bijzonder
23
Hart en vaatziekten, Rheumat. Arthrit (exc. 24)
hun kinderen, getroffen
24
Organ. Hartgebreken. Aneurysma
werden? Vanaf de invoering
25
Angina diptherina
van de wet op de uitoefening
26
Diarrhoea Dysenterie
van de geneeskunst van juni
1865 werden in artikel 6 de
27
Cholera nostras, cholera asiatica
artsen bij overlijden van hun
28
Acute ziekten der spijsverterings werktuigen
patiënten verplicht om een
29
Chronische ziekten der spijsverterings werktuigen (exc. 5)
lijkschouw te verrichten en de
30
Ziekten d. organa Uronogenotalia (exc. 5)
doodsoorzaak vast te stellen.604
31
Ziekten van het kraambed
Om de diagnostiek te
32
Geweldadige dood (exc. 33)
standaardiseren werd een lijst
33
Verdrinken
van 32 doodsoorzaken
34
Onbekende oorzaak, plotseling
ingevoerd. De arts moest deze
op een `doodsbriefje’ melden Tabel 34 De 34 doodsoorzaken die tussen 1872 en 1899 in de sterftestatistieken
werden aangegeven. Bron: gemeenteverslagen ’s-Hertogenbosch.
aan de ambtenaar van de
Burgerlijke Stand en pas daarna kon schriftelijk toestemming verleend worden om de overledene te
begraven. Vanaf het begin hebben artsen die deze doodsbriefjes moesten invullen, hun twijfels over
de uitvoerbaarheid hiervan gedeeld. Het bezwaar was namelijk dat alleen de behandelend arts de
schouwing mocht verrichten, wat met name op het platteland in veel gevallen moeilijk uitvoerbaar
was. De vereiste zorgvuldigheid bleek daardoor een vrijwel onhaalbare opgave en verklaart waarom
bij een aanzienlijk deel van de overledenen de oorzaak `andere ziekten’ geregistreerd werd.605
Daarnaast speelt voor de onderzoekers van nu dat de medische diagnostiek tot aan het laatste kwart
van de negentiende eeuw bij gebrek aan klinisch bewijs eerder gebaseerd was op het classificeren
van symptomen en zich daardoor vaak moeilijk laat vertalen naar de pathologisch-anatomische
diagnostiek van de eenentwintigste eeuw.606 Daarom zijn bij vergelijkbare ziektebeelden niet door
alle artsen dezelfde doodsoorzaken genoteerd. 607 Een zwakke gezondheid kon bijvoorbeeld
veroorzaakt zijn door een combinatie van ondervoeding en infectie met tuberculose, waardoor een
arts bij een kind dat stuiptrekkingen vertoonde moest kiezen tussen de doodsoorzaken 1, 2 of 14.
Door Evelien Walhout werden de 32 doodsoorzaken uit de lijst geclusterd in zeven
hoofdgroepen: congenitale vergroeiingen (1), gebrekkige ontwikkeling (2), infectieziekten, verspreid
door water of voedsel (7, 26, 27, 28), infectieziekten, verspreid door de lucht (10, 11, 12, 18, 19, 20,
21, 25), infectieziekten met een gemengde verspreidingskarakteristiek (3, 9, 14, 16, 17, 31), externe
oorzaken (32, 33) en andere, niet-infectueuze ziekten (3, 4, 5, 6, 8, 13, 15, 18, 22, 23, 24, 29, 30,
31).608 Vanwege de vergelijkingsmogelijkheden met onderzoeksresultaten voor steden in het Duitse
Rijk, Engeland en Wales hanteren we voor dit onderzoek een geheel andere indeling, waarin de
ontwikkeling van de sterfte aan ademhalingsziekten (respiratorisch complex, 21 en 22 ) vergeleken
wordt met die van spijsverteringsziekten (gastro-enteritis complex, 26, 27, 28 en 29).609
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Staatsblad 1865, 60.
Tijdens de voorbereidingen op de herziening van de wet in 1886 gaven artsen diverse redenen op waarom
het artikel op dit punt geheel aangepast zou moeten worden. Bruinsma, Verplichte lijkschouw (1886), 543.
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Rutten, Mortaliteit en medicalisering (1985), 136-137.
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Boomen & Ekamper, Natural Nourishment (2015), 407.
608
Walhout, An infant’s graveyard? (2019), 126.
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Zoals ook toegepast in Hoogerhuis, Baren op Beveland (2003), 89.
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De Bossche doodsbriefjes werden destijds overgenomen in statistische jaaroverzichten en
zijn niet meer in het Stadsarchief aanwezig. De publicatie ervan als bijlage in de jaarlijkse
gemeenteverslagen vormt een bron met belangrijke informatie over de frequentie waarin elk van de
ziekten als doodsoorzaak herkend werd en hoe het aantal slachtoffers zich in de periode 1872-1899
ontwikkelde.610 Bovendien geven deze statistieken per ziekte het aantal overledenen per jaar en per
maand, waardoor duidelijk wordt dat een deel van de ziekten een specifiek seizoenspatroon volgde.
Ofschoon in de tabellen de maandelijkse sterfte naar leeftijdsgroep werd uitgesplitst, werd deze niet
gekoppeld aan de geregistreerde ziekten. Daarom kan het antwoord op de vraag welke ziekten in
welk seizoen vooral voor kinderen in het eerste of tussen het eerste en vijfde levensjaar fataal
waren, alleen indirect afgeleid worden vanuit een andere bron. Daarbij moeten we tevens bedenken
dat het aandeel van de kindersterfte onder de tien jaren op de totale sterfte in ’s-Hertogenbosch in
deze periode gemiddeld 49% was.

Figuur 106 Overzicht van de doodsoorzaken in ‘s-Hertogenbosch, die in de sterftestatistieken 1872-1899 voor meer dan 4%
van de overledenen fataal waren.

Uit Figuur 106 blijkt dat de doodsoorzaken in ’s-Hertogenbosch, waar verhoudingsgewijs veel artsen
praktijk hielden, voor niet meer dan 9% van de overledenen onduidelijk waren. Zevenentwintig
verschillende ziekten kwamen naar verhouding minder voor of eens in de zoveel jaar in epidemische
vorm. Zeven ziekten in Figuur 106 waren in deze periode van 27 jaren samen verantwoordelijk voor
60% van alle doodsoorzaken voor personen van alle leeftijden. Daarvan waren, gerekend over de
gehele periode en alle leeftijden, ziekten die de ademhalingsorganen troffen (18, 21 en 22) voor 27%
van de inwoners fataal, tegenover 8% door ziekten aan de spijsverteringsorganen (28).

610

NL-HtSA, gemeenteverslagen 1872-1899.
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Figuur 107 De ontwikkeling van het aandeel van doodsoorzaken in de sterftestatistieken 's-Hertogenbosch 1872-1899, per
10.000 inwoners. (hiaten 1879-1881 en 1884-1885)

Bezien we in Figuur 107 het aandeel slachtoffers van deze zeven doodsoorzaken over de gehele
periode dan worden verschillende ontwikkelingen duidelijk. Om te beginnen kwam de aanduiding
`Andere ziekten’ na 1876 niet meer voor en lijkt `2 Lichaamszwakte tering’ tussen 1876 en 1897 deze
positie als belangrijkste doodsoorzaak overgenomen te hebben. Tussen 1887 en 1897 waren `21
Acute ziekten der ademhalingsorganen’ het belangrijkst, gevolgd door `14 Stuipen, Trismus,
Epilepsie’. Dit waren samen met `28 Acute ziekten der spijsverteringsorganen’ de vier belangrijkste
ziektebeelden.611 Na 1898 werd de laatste de belangrijkste doodsoorzaak per 10.000 inwoners en
streefde deze de optelsom van de ademhalingsziekten voorbij. Tijdens de eerste fase van de daling
van het sterftecijfer vanaf 1890, zoals we in Figuur 98 zagen, nam de sterfte door acute
spijsverteringsziekten zelfs toe, zowel relatief als absoluut. Voor meer dan 20% van de overledenen
werden de acute ziekten der spijsverteringsorganen fataal.
Ofschoon de cijfers in ’s-Hertogenbosch geen onderscheid maken naar de leeftijden van de
slachtoffers, mogen we aannemen dat kinderen onder de vijf jaar juist stierven aan ziekten die op
korte termijn fataal waren.612 In een omgeving waar ouders verzwakt waren door ondervoeding en
tuberculose en kinderen daardoor al voor hun geboorte ontwikkelingsachterstanden opliepen, lagen
diverse niet altijd scherp te onderscheiden infecties op de loer die een acuut dodelijk effect konden
hebben op hun ademhaling of spijsvertering. Dit betekent dat ook in de toename van de
kindersterfte vanaf 1870 veranderingen binnen dit complex van ziekten doorslaggevend geweest
moeten zijn maar dat, althans binnen ’s-Hertogenbosch, het voor dat moment nog niet overtuigend
is dat het de spijsverteringsziekten waren.613
Opmerkelijk is dat het gemiddelde sterftecijfer voor de ademhalingsziekten in ’sHertogenbosch in Figuur 106 met 74 per 10.000 inwoners vergelijkbaar was met de industriesteden
in het Duitse Rijk, Engeland en Wales, terwijl spijsverteringsziekten vanaf het midden van de jaren
tachtig met iets meer dan 34 per 10.000 inwoners in opkomst waren.614 Dit betekent overigens dat
deze Bossche cijfers de Britse overtroffen, maar beduidend lager waren dan de eerder genoemde
cijfers in het Duitse Rijk.615
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Trismus is tetanus, opgelopen door besmetting van een wond met straatvuil. Als gevolg daarvan konden
spieren verkrampen, waaronder kaakklem.
612
Walhout, An infant’s graveyard? (2019, 122.
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De grote vragen blijven: waarom vanaf 1870, maakte deze toename deel uit van een seculaire trend?
614
Voor zover met het huidige overzicht van sterftestatistieken vast te stellen is. Overigens zou het aandeel
dodelijke slachtoffers per ziekte, berekend op 1.000 gestorvenen, meer duidelijkheid bieden dan de gebruikte
eenheid op 10.000 inwoners omdat zowel de leeftijdsopbouw als het aandeel kindersterfte sterk konden
uiteenlopen.
615
Vögele, Urban Mortality Change (1998), 61.
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Om een duidelijker aanwijzing te hebben welke ziekten in ’s-Hertogenbosch juist voor kinderen fataal
waren, kijken we naar de bewaard gebleven verzameling van doodsbriefjes in de West-Brabantse
stad Roosendaal.616 Ofschoon er meer gemeenten zijn in Nederland waar de doodsbriefjes bewaard
gebleven zijn, zijn er nog maar enkele die voor historisch-demografen in datasets voorhanden zijn. In
Roosendaal zijn de doodsbriefjes gekoppeld aan de persoonsgegevens in de Burgerlijke Stand. Hieruit
zijn voor dit onderzoek 5.614 records geselecteerd van kinderen, die voor 1911 gestorven zijn op een
leeftijd onder de tien jaren. Opgesplitst naar leeftijdsklasse betreft het 4.313 zuigelingen, 1.090
kinderen tussen 1 en 5 jaar en 211 kinderen tussen 5 en 10 jaar. De doodsoorzaken werden uniform
geclassificeerd naar dezelfde systematiek als in Tabel 34. Hoewel Roosendaal een kleinere stad was
dan ’s-Hertogenbosch en niet gevangen was in verdedigingswerken als stadswallen en
inundatiegebieden, werden dezelfde ziekten genoteerd. Aannemelijk is echter, dat de intensiteit van
infecties een andere geweest is.
In Figuur 161 in bijlage 1.3, waarin alleen de doodsoorzaken van de Roosendaalse zuigelingen te zien
zijn, blijkt dat ‘Gebrekkige ontwikkeling’ tussen 1875 en 1896 bij zuigelingen de meest genoemde
doodsoorzaak was. ‘Lichaamszwakte als gevolg van tering (TBC)’ daarentegen werd niet genoemd,
omdat deze in ’s-Hertogenbosch frequent aangewezen doodsoorzaak pas op latere leeftijd fataal kon
worden. Opvallend is dat ook hier de hoge sterfte vanwege ‘gebrekkige ontwikkeling’ na 1896 werd
overgenomen door ‘acute ziekten der spijsverteringswerktuigen’ en dat vanaf 1902 ‘Diarrhoea
Dysenterie’ tussen 30 en 45% van de levens eiste. Na 1897 namen ook voor zuigelingen ‘Acute
ziekten der ademhaling’ toe. Duidelijk is dat de combinatie van de aan spijsvertering gerelateerde
doodsoorzaken 26, 28 en 29 tot de tweede helft van de jaren negentig op een vergelijkbaar niveau
bleef en daarna pas structureel toenam. De toename tussen 1866 en 1875 zal waarschijnlijk niet
veroorzaakt zijn doordat de doodsbriefjes in de allereerste jaren nog niet algemeen ingevuld werden.
Aannemelijker is dat ook de hogere zomertemperaturen in deze jaren een rol speelden, zoals bijlage
1.2 laat zien. De doodsbriefjes van de Roosendaalse zuigelingen lijken de grote lijnen van de
bevindingen uit de Bossche statistieken te bevestigen: spijsvertering gerelateerde doodsoorzaken
waren tussen 1867 en 1875 en daarna vanaf 1897 belangrijk, maar de vraag is of ze domineerden.
Tussen 1875 en 1897 waren het vooral ontwikkelingsachterstanden die zuigelingen fataal werden.
Uit de doodsbriefjes van de kinderen tussen 1 en 5 jaar in Figuur 162 in bijlage 1.3 blijkt dat de sterfte
in deze leeftijdsklasse gedomineerd werd door wel dertien verschillende oorzaken en dat daarmee
bevestigd wordt dat omgevingsfactoren een belangrijker rol speelden. Dit zal betekenen dat de
verhouding tussen de doodsoorzaken per deelbuurt uiteen zullen lopen en daardoor een belangrijke
aanwijzing zijn voor de gevolgen van fysieke en sociale verschillen.
5.8. Doodsoorzaken en seizoensterfte in Roosendaal en ’s-Hertogenbosch
Om vanuit de Roosendaalse doodsbriefjes via de Bossche doodsoorzaakstatistieken bij de
sterftekarakteristieken van deelbuurten te komen vergelijk ik de seizoenspieken in de meest
frequent voorkomende doodsoorzaken in de Roosendaalse zuigelingen- en kindersterfte met de
pieken in dezelfde doodsoorzaken in ’s-Hertogenbosch.617
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NL-BozWBA-roo – 005, inv nrs 2121-2125. De doodsbriefjes van de 18.312 overledenen in Roosendaal
tussen 1864 en 1938 werden door vrijwilligers gekoppeld aan de namen in de overlijdensakten. Voor dit
onderzoek werd per persoon de levensduur berekend, het geslacht toegevoegd en werden de overlijdensdata
uitgesplitst naar maand en jaar.
617
Walhout, An infant’s graveyard? (2019), 126.

195

H5 De epidemiologische transitie

Figuur 108 Het aantal personen per leeftijdsklasse, gestorven per maand, (hiaten 1879-1881 en 1884-1885) 'sHertogenbosch 1872-1899.

In Figuur 108 zien we het aantal personen dat, per leeftijdsklasse en per maand, tussen 1872 en 1900
in ’s-Hertogenbosch stierf. Ook hier blijkt dat hoge zomersterfte vrijwel alleen gold voor kinderen in
het eerste levensjaar. Toch roept het totale sterftecijfer van zuigelingen in de maanden augustus met
n=754 een vraag op.

Figuur 109 Het aantal gestorvenen per doodsoorzaak en per maand, (hiaten 1879-1881 en 1884-1885) 's-Hertogenbosch
1872-1899.

Vergelijken we dit aantal met het aantal gestorvenen per ziekte in Figuur 109, waarin alleen de zeven
belangrijkste doodsoorzaken zijn opgenomen, dan zien we dat het aantal gestorvenen aan de drie
aan de spijsvertering gerelateerde ziekten in augustus samen 308 bedraagt. Dit betekent dat, zelfs
indien dit allemaal kinderen in het eerste levensjaar zouden zijn, toch nog minstens 59% van hen aan
een andere doodsoorzaak moet zijn overleden. Dit maakt duidelijk dat deze ziekten in ’sHertogenbosch en in deze periode voor zuigelingen weliswaar de meest voorkomende
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doodsoorzaken waren, maar dat zelfs in de zomermaanden het merendeel van de kinderen aan
andere ziekten overleed. Dit roept de vraag op welke ziekten dat geweest kunnen zijn.
De hogere sterfte in de maanden december tot en met mei moet vooral gezien worden als
een gevolg van de effecten van de winters, waarin een groter deel van de beroepsbevolking werkloos
was terwijl het leven vooral vanwege de kosten van verwarming en winterkleding duurder was en de
luchtkwaliteit in de binnensteden door de talloze haardvuren ernstig verslechterde.

Figuur 110 Het aantal personen overleden aan spijsverteringsziekten, per maand, (hiaten 1879-1881 en 1884-1885) 'sHertogenbosch 1872-1899.

Figuur 110 bevestigt hoezeer vooral de acute spijsverteringsziekten opspeelden in de maanden vanaf
juli tot oktober.

Figuur 111 Het aantal personen, overleden aan ademhalingsziekten, per maand, (hiaten 1879-1881 en 1884-1885) 'sHertogenbosch 1872-1899.
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Bij ziekten van de ademhalingsorganen, vooral acute varianten, zien we in Figuur 111 dat deze vooral
tussen november en mei opspeelden met als hoogste sterftepieken januari en maart, terwijl deze
juist in de zomer en vroege herfst voor minder mensen fataal waren.
Deze verdeling tussen zomerse pieken in spijsverteringsslachtoffers en ademhalingsziekten in
de winter en het voorjaar werd zoals we zagen voor deze periode onder andere ook structureel
vastgesteld in Engeland.618

Figuur 112 Het aantal personen, overleden aan varianten van tuberculose, per maand, (hiaten 1879-1881 en 1884-1885) 'sHertogenbosch 1872-1899.

Uit Figuur 112 wordt duidelijk dat sterfte aan de verschillende varianten van tuberculose, over de
gehele periode 1872-1900, met een gemiddelde totaalsterfte van 450 personen per maand, meer
dan de helft van de totale sterfte omvatte (Figuur 106). Bovendien blijkt dat, naast acute
spijsverteringsziekten, ook de sterfte aan tering in augustus hoger was dan gemiddeld. De
tuberculosevarianten blijken vooral in de maanden januari tot en met mei vaker dodelijk afgelopen
te zijn. Op zich wekt dit het vermoeden dat dit ook onder zuigelingen een belangrijke rol speelde,
maar uit de Roosendaalse doodsbriefjes blijkt dit niet het geval te zijn.
Kindersterfte per maand, ontwikkeling na 1860
Als we een duidelijker beeld willen krijgen van de doodsoorzaken onder kinderen in de
leeftijdsgroepen beneden de tien jaar, dan kunnen we dus belangrijke aanwijzingen vinden in de
sterftecijfers per maand. Toen Godefroi zijn artikel schreef, wees hij, op basis van zijn onderzoek over
de periode 1860-1867, op “verhoogde sterfte in de warme maanden”, die te wijten was aan
bedorven kindervoeding.619 Het aantal sterfgevallen van kinderen onder een jaar, verdeeld naar
aandeel per maand en gecorrigeerd naar de lengte van de maanden in dagen, is weergegeven in
Tabel 35.

618
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Woods & Shelton, Victorian Mortality (1997), 150.
Godefroi, Kindersterfte te ‘s-Hertogenbosch (1869).
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1820
1830
1840
1850
1860
1870
1880
1890
1901
1910
gem

jan
19,5
4,7
8,4
6,6
13,3
3,9
8,8
8,7
8,0
13,3
9,5

feb
14,2
10,8
8,5
7,0
14,7
10,7
8,7
7,4
9,0
4,0
9,5

mrt
9,1
17,8
12,1
6,6
4,7
11,0
16,3
11,4
7,0
5,9
10,2

apr
20,1
11,5
7,2
11,7
9,2
9,1
11,8
6,3
6,3
10,0
10,3

mei
10,4
8,3
14,0
11,0
9,5
11,0
8,1
9,2
6,1
8,1
9,6

jun
3,8
8,0
15,3
9,6
7,3
8,3
9,2
9,5
7,3
14,3
9,3

jul
6,5
20,2
5,6
20,9
14,2
11,8
10,2
13,6
11,2
11,0
12,5

aug
5,2
13,1
14,0
12,1
9,5
14,9
12,2
20,1
22,9
16,2
14,0

sep
6,3
6,9
10,8
10,7
7,3
12,1
15,8
11,6
11,3
11,4
10,4

okt
10,4
2,4
5,6
7,7
7,6
6,3
4,8
13,0
9,8
8,8
7,6

nov
5,0
5,7
2,7
5,3
10,1
8,3
8,5
4,7
12,7
9,3
7,2

dec
9,1
10,7
15,9
11,0
12,3
12,5
5,4
4,9
8,4
8,1
9,8

gem
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0

Tabel 35 Kinderen geboren in ’s-Hertogenbosch en overleden onder 1 jaar, per peiljaar het aandeel per maand op de totale
sterfte, gecorrigeerd naar maandduur in dagen, 1820-1910; hoogste cijfers in vet.

Uit de tabel blijkt, gerekend over het totaal van alle peiljaren, dat de sterfte onder kinderen onder
een jaar (1q0) in de stad gemiddeld in de maanden juli en augustus het hoogst was. Toch waren er in
het merendeel van de jaren ook andere maanden aan te merken met de hoogste sterfte, in voor- of
najaar. Kijken we naar de periode vóór 1890, dan valt vooral op dat sterfte wisselende
seizoenspieken vertoonde, waarna deze zich vanaf 1890 duidelijker concentreerde in de warmste
zomermaand.620 Hieruit moeten we concluderen dat deze verschuiving niet veroorzaakt werd door
veranderde borstvoedingspatronen alleen. Veel meer lijken de verschuivingen een effect zijn van de
totale sterftetransitie, de eerdergenoemde overgang van de fase high pestilence and famine naar
receding pandemics. Ondanks de afname zien we ook na 1870 nog onregelmatig sterftepieken op
andere momenten dan in de zomermaanden, zelfs nog in de maanden januari en juni van het jaar
1910.
Om te kunnen zien welke ziekten in welke seizoenen voor zuigelingen fataal konden zijn,
kijken we opnieuw naar de doodsoorzaakstatistieken van Roosendaal. Deze laten ook zien welke
ziekten eerder voor jongens of meisjes fataal waren.

Figuur 113 Seizoen cyclus zuigelingensterfte 1q0 in Roosendaal 1865-1910 aantallen voor de zeven belangrijkste
doodsoorzaken.

620

Bijzonder is het licht verhoogde sterfteaandeel in de augustusmaand van 1880, die van alle peiljaren de
warmste was, gevolgd door een septembermaand met een gemiddeld 3⁰ lagere dagtemperatuur, waarin de
sterfte 50% hoger lag dan normaal.

199

H5 De epidemiologische transitie

De doodsoorzaken die in Figuur 113 voor de Roosendaalse zuigelingen geregistreerd werden, tonen
vooral in de maanden augustus, september en oktober verhoogde sterfte aan voor de drie
spijsverteringgerelateerde ziekten. Deze seizoenscyclus is vrijwel exact gelijk aan de verdeling in ‘sHertogenbosch in Figuur 108 en bevestigt dat hoge zomersterfte in beide steden vooral voor
zuigelingen gold maar toont voor Roosendaal ook dat hooguit 45% van deze sterfte door
spijsverteringsproblemen bepaald werd. Dit neemt niet weg dat deze ziekten daarmee van alle typen
ziekten de duidelijkste seizoenscyclus en een groot aandeel in de zuigelingensterfte hadden. Voor
gemiddeld 31% van de gestorven jongens en 27% van de gestorven meisjes waren
spijsverteringsziekten fataal. In alle gevallen hadden meisjes een licht sterftevoordeel, behalve bij de
als tweede geconstateerde doodsoorzaak, `Gebrekkige ontwikkeling’. Deze werd bij meisjes vaker
vastgesteld dan bij jongens: 24% tegen 20%.
Kijken we naar de maanden buiten augustus en september, dan was het aandeel van nietspijsverteringgerelateerde ziekten zelfs hoger dan 55% en in januari zelfs meer dan 80%. Gebrekkige
ontwikkeling (1) en Stuipen (14) eisten het gehele jaar door hun tol met een gezamenlijk gemiddelde
van 43% en daarnaast waren Acute ziekten der ademhalingswerktuigen (28) in januari en februari
voor meer dan 10% van de kinderen dodelijk.
Ten slotte blijkt uit Figuur 161 en Figuur 113 dat in Roosendaal in deze periode onder
zuigelingen geen ernstige epidemieën plaats hadden of geregistreerd werden, terwijl deze in de
periode vóór 1870 juist vaker voorkwamen. We zagen al eerder dat dit samenhangt met de
overgang naar de transitiefase van de receding pandemics.621
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
gem
1820 17,3
8,7
13,0
21,7
10,8
8,7
6,5
4,3
13,0
8,7
6,5
4,3
10,3
1830 14,8
16,7
11,1
13,0
11,1
1,9
7,4
3,7
3,7
11,1
5,6
5,6
8,8
1840 8,1
21,1
16,3
19,5
21,1
17,9
9,8
9,8
4,9
6,5
1,6
9,8
12,2
1850 8,8
0,0
5,3
7,1
14,1
7,1
12,4
10,6
8,8
3,5
17,7
8,8
8,7
1860 11,4
13,0
14,7
13,0
13,0
13,0
11,4
8,1
14,7
8,1
13,0
11,4
12,1
1870 9,3
6,2
4,6
3,1
7,7
4,6
4,6
6,2
9,3
4,6
12,4
10,8
6,9
1880 7,0
9,8
16,8
8,4
5,6
5,6
4,2
2,8
2,8
8,4
9,8
19,6
8,4
1890 6,1
8,5
9,7
3,6
8,5
15,8
21,8
17,0
10,9
9,7
7,3
6,1
10,4
1901 5,8
1,9
4,9
2,9
2,9
3,9
4,9
22,4
9,7
13,6
8,8
3,9
7,1
1910 4,2
0,0
5,2
0,0
2,1
0,0
8,3
3,1
5,2
2,1
5,2
11,5
3,9
1811-1860 12,1
11,9
12,1
14,9
14,1
9,7
9,5
7,3
9,0
7,6
8,9
8,0
10,4
1870-1910 6,5
5,3
8,2
3,6
5,4
6,0
8,8
10,3
7,6
7,7
8,7
10,4
7,4
1811-1910 9,3
8,6
10,2
9,2
9,7
7,8
9,1
8,8
8,3
7,6
8,8
9,2
8,1
Tabel 36 Sterfte in het eerste tot vijfde levensjaar, naar 100 levendgeborenen per jaar, peiljaren ’s-Hertogenbosch; hoogste
percentages in vet.

Kijken we in Tabel 36 naar veranderingen in de seizoensterfte bij kinderen tussen het eerste en vijfde
levensjaar in ‘s-Hertogenbosch, dan zien we dat sterftepieken verspreid over de jaren en seizoenen
voorkwamen. Gemiddeld over de gehele onderzoeksperiode was de hoogste sterfte in de maand
maart. Tot 1860 lag het zwaartepunt in de periode maart-mei, na 1860 in december. We zien in de
rechterkolom dat de gemiddelde sterfte na 1870 toenam en vanaf 1890 definitief ging dalen. Wat
bovendien opvalt, is dat de hoogste sterftepieken voor zuigelingen, in augustus 1890 en augustus
1901, bijna samenvielen met hoge sterftepieken voor de een- tot vijfjarigen. Dit betekent dat het in
deze zomers ook voor de zuigelingen niet alleen ging om pieken in de ‘gebruikelijke’ doodsoorzaken,
maar ook om bijzondere infecties.622
621

Engelen, Demografie van Nederland (2009), 96.
Het gemeenteverslag 1890 meldt een hoge sterfte, in de eerste drie maanden een milde influenza die een
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Figuur 114 Seizoen cyclus kindersterfte 4q1 in Roosendaal 1865-1910, aantallen voor de veertien belangrijkste
doodsoorzaken.

Kijkend naar de spreiding van doodsoorzaken onder kinderen (4q1) in Roosendaal valt op dat de
aantallen kleiner waren dan onder zuigelingen, dat er in plaats van zeven toch zeker veertien
belangrijke doodsoorzaken waren en dat de spreiding over de maanden wezenlijk anders was. De
belangrijkste oorzaken waren `Andere doodsoorzaken’ (20%), `Acute ziekten der
ademhalingsorganen’ (17%) en `Stuipen, Trismus, Epilepsie’ (10%). Veel sterker dan voor de
zuigelingen speelden onder deze kinderen infectieziekten zoals pokken, mazelen, tyfus, kroep en
kinkhoest, maar na de eerste helft van de jaren zeventig deden grootschalige epidemieën zich
minder frequent en heftig voor.

Figuur 115 Seizoen cyclus van de sterfte tussen het vijfde en tiende levensjaar in Roosendaal 1865-1910, aantallen voor de
acht belangrijkste doodsoorzaken.

Ook bij kinderen in de leeftijd boven vijf jaar speelden spijsverteringsziekten als doodsoorzaak een
minder overheersende rol, met gemiddeld 11%. De andere belangrijkste oorzaken waren ‘andere
doodsoorzaken’, `Stuipen, Trismus, Epilepsie’ en ‘Acute ziekten der ademhalingsorganen’. Ook voor
deze kinderen waren ademhaling gerelateerde ziekten vooral fataal in de winter en het voorjaar, in
Roosendaal tussen november en maart.
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Bij de concordantie van de Roosendaalse gegevens naar de Bossche statistieken is het
uitgangspunt dat ziekten die in Roosendaal in de betrokken leeftijdsgroepen veel voorkwamen en
ook in ’s-Hertogenbosch frequent toesloegen, ook in de laatste stad en in dezelfde seizoenen vaak
voor kinderen fataal waren.
Bij zuigelingen gold dit voornamelijk voor ‘Gebrekkige ontwikkeling’ (1), ‘Stuipen, Trismus, Epilepsie’
(14), `Acute ziekten der ademhalingsorganen (21) en de drie spijsvertering gerelateerde ziekten (26,
28 en 29). Voor kinderen tussen een en vijf jaar gold dat bovendien voor `Hersenziekten’ (16) maar
valt zeker op dat de vier ademhaling gerelateerde ziekten samen, Croup (19), Kinkhoest (20), Acute(21) en Chronische ziekten der ademhalingsorganen (22), voor zowel 30% van de jongens als van de
meisjes dodelijk waren.
5.9. Conclusie
In het laatste kwart van de negentiende eeuw namen de ruwe geboorte- en sterftecijfers van ’sHertogenbosch toe tot de hoogste van het land. Uit de vergelijkingen tussen bouwblok 5.3 en de stad
blijkt dat in het bouwblok het ruwe geboortecijfer (4,2 promillepunt), de algehele sterfte (6
promillepunt) en de kindersterfte (6,1 promillepunt) zelfs nog hoger waren. Dit bevestigt de
welvaartsachterstand van het bouwblok, vanwege het aandeel bewoners in de achterstraten dat hier
zoals we in 4.2 zagen hoger was dan het stedelijk gemiddelde. Ondertussen was tussen 1840 en 1869
binnen het bouwblok de kindersterfte onder 10 jaar (10q0) toegenomen. Deze toename was een
tijdelijke onderbreking van een dalende lijn vanaf 1814, zoals Figuur 103 liet zien. Voor de stad kan
de onderbreking van de dalende lijn, omdat er alleen gegevens uit de peiljaren beschikbaar zijn,
alleen bevestigd worden voor de stijging tussen 1849 en 1889 in Figuur 98. We zagen dat de sterfte
onder 1 jaar al toenam vanaf 1850, dus tien jaar voor de toename van het geboortecijfer. Het
toegenomen geboortecijfer was desalniettemin bij de gestegen kindersterfte ook een factor van
betekenis en vraagt daarom per deelbuurt om nader onderzoek naar de ontwikkeling van de
nuptialiteit en huwelijksvruchtbaarheid en de gevolgen daarvan. In de komende twee hoofdstukken
zullen we hierop terugkomen.
Op stedelijk niveau lijkt migratie nauwelijks invloed gehad te hebben op kindersterfte,
hetgeen doet vermoeden dat migranten veelal het traditionele huwelijkspatroon volgden en pas
nadat ze een bestaan opgebouwd hadden in het huwelijk traden en kinderen kregen. Op
deelbuurtniveau zagen we al eerder dat een flink deel van de in de buurt gestorven kinderen in een
andere buurt geboren was, waaruit blijkt dat verhuizingen binnen de stad zelf zeker wel op het
sterftecijfer van invloed waren.
Omdat de sterftecijfers voor het bouwblok niet alleen hoger waren, maar ook in de verlaging
ervan achterliepen op de stedelijke cijfers, lijkt voor dit deel van de stad buiten de eerdergenoemde
welvaartsachterstand, vooral de problematiek waarop de Gezondheidscommissie onophoudelijk
gewezen had, de belangrijkste rol gespeeld te hebben. In een deel van de deelbuurten eisten de
oplopende bevolkingsdichtheid, kleine en vaak slechte woningen, het schrijnend gebrek aan sanitaire
voorzieningen en zuiver drinkwater onophoudelijk hun tol, zoals tot nu toe op grotere schaal
bevestigd werd door bijvoorbeeld het onderzoek in de dorpen op Beveland.623 De vergelijking met de
steden op de Britse eilanden en in het Duitse Rijk verbreedt, samen met de doodsbriefjes van het
Brabantse Roosendaal, het inzicht in de rol van zowel ziekten in het gastro-enteritis als in het
respiratorisch complex, dat wil zeggen van spijsverterings- als van ademhalingsziekten. Dit betekent
dat de vergelijking van de verschillen tussen de deelbuurten een kans biedt om de relatie tussen deze
ziekten en de fysieke en sociale factoren duidelijker in beeld te brengen en daarmee de relatie tussen
ondervoeding en verhoogde kwetsbaarheid voor zowel spijsverterings- als ademhalingsziekten bij
kinderen onder de vijf jaar.624
Op grond van de borstvoedingsthese, tot nu toe de meest overtuigende verklaring voor de
toename in zowel de geboortecijfers als de zuigelingen- en kindersterfte vanaf 1870, moeten vanuit
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dit onderzoek enkele kanttekeningen geplaatst worden.625 Er zijn aanwijzingen dat borstvoeding al in
het begin van de negentiende eeuw niet algemeen gegeven werd waardoor
spijsverteringsproblemen zich al tientallen jaren eerder op grotere schaal voordeden dan tot nu toe
algemeen verondersteld wordt. Zo vaardigde koning Lodewijk Napoleon in 1809 vanwege de hem ter
ore gekomen hoge kindersterfte een decreet uit waarin hij moeders die hun kinderen op
voorbeeldige wijze met borstvoeding grootbrachten, een stel gouden oorhangers beloofde.626 Door
ondervoeding waren ouders en hun kinderen verhoogd vatbaar voor tuberculose-, malaria- of andere
besmettingen, die verzwakking en vermoeidheidsklachten bij moeders veroorzaakten en
ontwikkelingsachterstanden bij hun kinderen. De bevestiging van de alom overheersende
gezondheidsproblemen in de lagere sociale klassen vinden we bijvoorbeeld in de verslagen van de
parlementaire enquêtecommissie van 1887.627 De effecten hiervan speelden tijdens the age of high
pestilence and famine op de achtergrond steeds een beslissende rol.628 Een tweede aanwijzing voor
het ondervoedingsprobleem is het verschijnsel dat, zowel in Roosendaal als in ’s-Hertogenbosch,
zelfs in de warme zomermaanden naast de spijsverteringsziekten ook geheel andere ziekten bij
kindersterfte een fatale rol konden spelen. Dat betekent dat, nadat omstreeks 1870 de dodelijke
effecten van grote epidemieën landelijk afnamen, de tot 1890 toenemende sterfte onder kinderen in
de exogene fase mede een gevolg kan zijn geweest van de in ’s-Hertogenbosch steeds verder
toenemende bevolkingsdichtheid. Het totaal gebrek aan verbeteringen op gebied van drinkwater of
rioolafvoer eiste zijn tol in de toename van sterfte door acute spijsverterings- en
ademhalingsproblemen. Verbetering van overlevingskansen zette, ondanks het aanhoudende sanitair
probleem, omstreeks 1890 in omdat, zoals ook elders in Nederland, door de industrialisatie de
structurele werkloosheid en daardoor het ondervoedingsprobleem verminderde.629 Dat de
kindersterftecijfers in deze stad toch achter bleven bij die van de andere 24 referentiesteden, lag
waarschijnlijk aan de bijzondere stedelijke omgeving die stadsuitbreiding en verdergaande
industrialisatie langer tegenhielden.630 Voor de overlevingskansen van kleine kinderen in de Bossche
volksbuurten betekende dit dat zij op drie factoren extra risico liepen: naast hogere
bevolkingsdichtheid en achterblijvende openbare hygiëne bleef ondervoeding waarschijnlijk ook een
hardnekkiger probleem dan in de andere steden.631
Naast het onderscheid in persoonlijke conditie tussen de sociale klassen leverden ook de verschillen
in fysieke levensomstandigheden bij uitbraak van ziekten een eigen besmettingsrisico op. Het
overzicht van de tijdens de onderzoeksperiode heersende ziekten en hun verspreidingskenmerken in
Tabel 140 in bijlage 1.5 verduidelijkt de omstandigheden achter de hoge morbiditeitsgraad, die door
beide factoren versterkt werd en de hoge sterfte teweegbracht. Daarnaast toont deze aan dat de
stapeling van ziekten en omstandigheden voor het onderzoek naar letaliteit, sterfte, niet ontrafeld
hoeft te worden. Aangezien de jaarverslagen vanaf 1829 elk jaar een of meer epidemische uitbraken
van ziekten noemen die tijdens de onderzoeksperiode in Noordwest-Europa algemeen voorkwamen,
is de relatie tussen het ziektepanorama enerzijds en de fysieke en sociale omstandigheden binnen
deelbuurten anderzijds met overtuigende zekerheid te leggen.632 De hoofdvraag, naar de
ongelijkheid voor de dood, richt zich op het vaststellen per deelbuurt van de combinatie van
onderscheidende fysieke en sociale omstandigheden die voor de gesignaleerde verzameling van
ziekten een significant verschillend besmettingsrisico boden, en deze af te zetten tegen de
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kindersterfte per leeftijdsklasse. De verspreidingskenmerken van de ziekten in Tabel 140 maken
duidelijk dat daarin organisch verontreinigd water en bevolkingsdichtheid een doorslaggevende rol
speelden, samen met de door historici waarschijnlijk onderschatte impact van ondervoeding.633 De
seizoensterftecycli van de deelbuurten bieden houvast in de zoektocht naar de ziekten die ter plekke
een belangrijke rol speelden.
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Hoofdstuk 6 De epidemiologische transitie op mesoniveau: de homogene leefomgevingen
binnen deelbuurten
In hoofdstuk 3 zijn de structuur en de ontwikkeling van de fysieke en sociale leefomgeving op
stedelijk niveau beschreven. Daarin werd duidelijk dat in de loop van de negentiende eeuw naast een
heel geleidelijke economische groei met minder frequente en minder ernstige crises ook het aantal
sterftepieken en de ernst ervan afnamen. Ondertussen nam het geboorteoverschot langzaam toe,
waardoor het inwonertal binnen de vestingstad fors groeide. Tegelijkertijd groeide bij de Hygiënisten
het inzicht dat dit ernstige gevolgen had voor de levensomstandigheden achter de hoofdstraten.
Binnen de wallen van de vestingstad was uitbreiding niet mogelijk, terwijl de openbare hygiëne
dringend om maatregelen vroeg. In de nachtwakerstaat was dit alleen na drie fundamentele
aanpassingen mogelijk: overheidsingrijpen in de drinkwatervoorziening, ten aanzien van rioolafvoer,
alsmede regulering van de woningbouw. Al deze maatregelen zouden slechts door verhoging van
belastingen gerealiseerd kunnen worden. Deze koerswending zou een directe bedreiging betekenen
voor het vrije speelveld van ondernemers en trof hen direct in hun inkomsten. Daarnaast vormden
inkomsten uit verhuur vaak hun pensioenvoorziening, vanwege de zekerheid van een hoog
rendement. In hoofdstuk 4 is beschreven hoe de toenemende bevolkingsdruk doorwerkte in het
dagelijks leven van de bewoners in de verschillende deelbuurten van bouwblok 5.3. In hoofdstuk 5
zagen we hoe in de epidemiologische transitie de sterftetransitie en daarbinnen de
kindersterftetransitie verliep en welke ziekten daarin in samenhang met fysieke en sociale
omstandigheden een rol speelden. In het voorgaande hoofdstuk zijn, tegen de achtergrond van de
ontwikkelingen op landelijk en provinciaal niveau, de cijfers voor stad en bouwblok vergeleken.

Tabel 37 Het aantal sterftepieken per deelbuurt, berekend naar de sterfte per 1.000 inwoners, 1814-1903 en het aantal
sterftepieken per 1.000 inwoners en per 100 jaar, voor en na 1870.

Vergelijken we in Tabel 37 de deelbuurten naar de verschillen in aantal en ernst van de sterftepieken
tussen 1814 en 1903, dan valt op hoezeer de omstandigheden ook binnen het bouwblok verschilden.
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Omdat de heftigheid van de pieken sterk beïnvloed werd door de kleine aantallen bewoners is op de
eerste plaats de frequentie waarin zij voorkwamen veelzeggend. In dit hoofdstuk wordt de relatie
gezocht tussen deze cijfers en de factoren die hierin een rol speelden. Zelfs indien deze hetzelfde
lijken, was de combinatie van oorzaken niet overal hetzelfde. Zo zien we in de tabel dat ook de
verhouding tussen het aantal pieken in kindersterfte ten opzichte van de totale sterfte per deelbuurt
anders lag. In alle deelbuurten behalve de Hinthamerstraat kwam de kindersterfte meermalen boven
de 40‰.
Bovendien zien we dat het aantal sterftepieken per 100 jaar informatie geeft over de
frequentie waarin de pieken voor en na 1870 opspeelden. Opvallend is dat de receding pandemics
vanaf 1870 in Achter de Gapert vooral voor kinderen nauwelijks effect hadden.
We zoeken antwoord op de volgende onderzoeksvragen:
▪ Welke verschillen zien we in de ontwikkelingen van kindersterfte- en geboortecijfers per
deelbuurt en is deze ‘ongelijkheid voor de dood’ te verklaren vanuit de fysieke en sociale
omstandigheden zoals omschreven in 1.8? (6.1, 6.2 en 6.3)
▪ Waren er tussen deelbuurten voor kinderen beneden tien jaar verschillen in de ernst en
frequentie van sterftepieken per seizoen? Kunnen deze verklaard worden door de invloed
van verschillende typen ziekten die gerelateerd kunnen worden aan de woonomgeving naar
besmettingsrisico en algehele gezondheid? (6.2, 6.3 en 6.4)
▪ Was er, indien deelbuurten een eigen ziektepanorama vertoonden, in de loop van de
onderzoeksperiode een ontwikkeling te zien? Liepen deze veranderingen parallel met
veranderingen op stedelijk niveau? (6.4 en 6.4)
▪ Hadden verhuisbewegingen op deelbuurtniveau invloed op de kindersterfte? (6.2)
6.1. De ontwikkeling van sterfte beneden de 10 jaar, vergelijking tussen deelbuurten
In deze paragraaf worden eerst de sterftecijfers over de gehele periode 1814-1903 per leeftijdsfase,
geslacht en deelbuurt naast elkaar gezet.
Endogene sterfte
Levenloos aangegeven kinderen
Bij sterfte binnen de eerste maand spelen zoals, in 1.7 werd beschreven, erfelijke factoren veel
eerder een rol dan levensomstandigheden, maar dit betekent niet dat de laatste helemaal niet van
belang zijn. Daarom wordt vanuit de historische demografie gekeken naar de verschillen in
overlevingskansen bij de geboorte, in de perinatale fase (de eerste week) en in de neonatale fase (de
eerste 28 dagen). In dit onderzoek wordt daarom met `neonataal’ alleen de periode bedoeld na de
eerste week en voor de tweede maand en is de endogene sterfte de optelsom van de perinatale en
de neonatale sterfte. Wat de geboorten betreft is het bij onderzoek naar omstandigheden in de
negentiende eeuw niet vast te stellen of een kind levend of levenloos geboren was. Aangezien het,
zoals in 2.1 werd beschreven, niet uitgesloten is dat een deel van de levenloos aangegeven kinderen
oorspronkelijk levend ter wereld gekomen is, gebruiken we in plaats van de term “levenloos
geborenen” de term “levenloos aangegevenen”.634 Omdat een hoger aandeel levenloos
aangegevenen tot gevolg kan hebben dat de geregistreerde perinatale of neonatale sterfte lager kan
zijn dan werkelijk het geval was, worden deze leeftijdsfasen zowel gezamenlijk als apart bekeken. In
dit hoofdstuk bekijken we dit per deelbuurt en in het volgende kom ik er vanuit het perspectief van
de moeder-kindrelatie op terug.
In de voorgaande overzichten werd de vergelijking met de stedelijke kindersterftecijfers
steeds gebaseerd op gegevens uit elf peiljaren. Aangezien de levenloos aangegeven kinderen direct
uit de indexen op de geboorte- en overlijdensregisters geselecteerd kunnen worden, zijn de
stedelijke gegevens in Figuur 116 gebaseerd op alle 84.513 geboorteakten, waaronder 565 aangiften
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van levenloze kinderen en 4.333 overlijdensakten van levenloos aangegeven kinderen, tezamen
88.846 geboorten, waarvan 4.898, dus 5,5%, als levenloos werden aangegeven.635 Tot juli 1825
werden deze kinderen aangegeven in het geboorteregister en soms ook in het overlijdensregister,
maar vanaf die datum vrijwel zonder uitzondering alleen in het overlijdensregister.636 Omdat in drie
perioden, namelijk juli 1825-1829, 1831-1838 en vanaf 1898, het geslacht van de levenloos
aangegeven kinderen niet in de digitale indexen werd overgenomen, is in Figuur 116 het aandeel van
alle levenloos aangegevenen op alle geboorten in de stad aanmerkelijk hoger dan het gemiddelde
van het aandeel jongens en meisjes.637 Worden deze drie perioden buiten beschouwing gelaten, dan
werd niet 45 maar 63‰ van alle geboren jongens levenloos aangegeven en niet 37 maar 52‰ van
alle meisjes. Over de gehele periode werd van 29,9% van alle levenloos aangegeven kinderen
opgegeven dat het geslacht onbekend was. In de jaren waarin niet voor de meerderheid of voor alle
kinderen het geslacht als onbekend genoteerd werd, lag hun gemiddelde aandeel rond de 133‰
maar dat kon sterk variëren, tussen 35 en 300‰. Gemiddeld was het geslacht van 51‰ van alle
levenloos aangegevenen onbekend.638 Het lijkt aannemelijk dat het bij een deel van deze kinderen
om vroeggeboorten ging. Zo stelde Cor van der Heijden op grond van overlijdensverklaringen van 81
levenloos aangegeven kinderen in Tilburg in 1883 vast dat 20% van hen kort leefde, 32% kort voor of
tijdens de bevalling gestorven was, er bij 20% sprake was van een onvoldragen vrucht en bij 28% de
toedracht onduidelijk was.639
In het geboorteregister zijn voor deze periode 36.656 jongens aangegeven tegen 35.098
meisjes, een verhouding van 51%-49% en geheel binnen de natuurlijke marges.640 Van de levenloos
aangegeven kinderen zijn, de kinderen met onbekend geslacht buiten beschouwing gelaten, de
jongens met 56% tegenover 44% meisjes wat sterker vertegenwoordigd. Dit bevestigt de verhoogde
risicofactor voor jongens.641

Figuur 116 Het aandeel levenloos aangegevenen per 1.000 geborenen, stad en bouwblok 5.3.
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De cijfers in Figuur 116 bewegen in de periode 1811-1900 tussen de 42 en 97‰, een bandbreedte
die, voor de periode vanaf 1840, hoger ligt dan de cijfers die Cor van der Heijden weergeeft voor
Nederland, Noord-Brabant en Tilburg.642 In de stad nam het aandeel levenloos aangegevenen tussen
1811 en 1827 eerst met 94% toe, van 50‰ naar ruim 90‰. Er is geen aanwijzing dat dit door ziekte
veroorzaakt werd en evenmin dat dit verschijnsel zich op meer plaatsen in Nederland voordeed.643 Of
het aandeel buitenechtelijke kinderen toenam, zoals Jan Kok voor Amsterdam en enkele kleinere
Noord-Hollandse steden vaststelde, is evenmin duidelijk, maar de toename in ‘s-Hertogenbosch zou
wellicht kunnen samenhangen met een verminderde toegang tot ondersteuning door
vroedvrouwen.644 Ondanks de sterke bevolkingsgroei en daarmee de toename van het aantal
geborenen van gemiddeld jaarlijks 544 naar 811 waren er in 1829 nog steeds twee
stadsvroedvrouwen. Een vacature kon niet ingevuld worden.645 (Figuur 32)
De sterk toegenomen werkdruk van de twee stadsvroedvrouwen zou ook een verklaring kunnen zijn
voor de verhoogde neonatale sterfte. Ook voor het bouwblok zou dit kunnen betekenen dat de
endogene sterfte tot omstreeks 1830 hoger was dan daarna. Tussen 1827 en 1843 nam het aandeel
levenloos aangegevenen weer af en schommelde daarna tot 1882 rond de 60‰. Het grote verschil
tussen jongens en meisjes in Figuur 116, in de periode 1872-1875, is opmerkelijk maar deed zich voor
de duur van een of twee jaar vrij regelmatig voor, terwijl het omgekeerde vanwege het
sterftevoordeel van meisjes heel uitzonderlijk was. Tussen 1880 en 1903 kwam het gemiddelde vrij
plotseling onder de 50‰ te liggen, terwijl het aandeel geborenen binnen stad en bouwblok nog niet
daalde. Dit is een aanwijzing dat de kwaliteit van de verloskunde in deze periode verbeterde doordat
in de stad een derde vroedvrouw was aangesteld, waardoor het aantal inwoners per vroedvrouw
daalde van 12.437 in 1881 naar 9.198 in 1891.646 In dezelfde periode daalde het aantal te begeleiden
geboorten per vroedvrouw van 442 naar 346.647

Tabel 38 Levenloos aangegevenen per deelbuurt, naar geslacht, 1814-1903.

Binnen het bouwblok werden in totaal 178 kinderen levenloos aangegeven, van wie 15 met
onbekend geslacht (8,4%). Tot 1898 werd het geslacht in bijna alle gevallen geregistreerd en pas
daarna consequent als “onbekend” aangeduid. Op alle geborenen binnen het bouwblok waren er
53% jongens en 47% meisjes, wat eveneens binnen de natuurlijke norm valt.648 Onder de levenloos
aangegevenen zijn, onbekend geslacht niet meegeteld, 60% jongens en 40% meisjes. Tegenover de
genoemde stedelijke cijfers, 56% jongens en 44% meisjes, geven ook deze cijfers het vermoeden van
onderregistratie van meisjes. De verhouding 70%-30% in de Hinthamerstraat heeft waarschijnlijk te
maken met het kleine aantal, zoals ook te zien is in de Zusters van Orthenpoort, 63-37% op een
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totaal van 28 kinderen. Toch zijn dit de deelbuurten waarin de cijfers het duidelijkst afwijken van het
stedelijk gemiddelde en is de afwijking bij beide aanzienlijk.

Figuur 117 Aandeel levenloos aangegevenen op alle geborenen, stad en bouwblok 5.3.

Ondanks de wet van de kleine aantallen, waardoor in Figuur 117 de uitschieters voor het bouwblok
bij een maximum van vijf levenloos aangegevenen al boven de 300‰ komen, werd de stedelijke
ontwikkeling in grote lijnen gevolgd en kwam het gemiddelde aandeel voor de periode 1814-1903 op
69,4‰, voor de stad op 61,8‰.649

Figuur 118 Levenloos aangegeven kinderen op alle geborenen, 1814-1903.

Duidelijk is dat, met uitzondering van Achter de Gapert, de totaalcijfers als levenloos aangegeven
jongens, meisjes en onbekend per deelbuurt in Figuur 118 niet ver uiteenlopen, maar wel
consequent boven de stedelijke waarden liggen. Deze bevestigen dat de invloed van
omgevingsfactoren zoals de sociale klasse van de ouders of omstandigheden in de woonomgeving
over het algemeen gering was. Voor Achter de Gapert wekken deze cijfers de indruk dat er van
onderregistratie nauwelijks of geen sprake was. Het hoge aandeel levenloos aangegeven meisjes in
Achter de Gapert wijst op bijzondere omstandigheden, in ieder geval niet op onderregistratie van
meisjes.
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In 1992 waren voor Nederland als geheel 5,6‰ van de geborenen als doodgeboren aangegeven. Maas en
Mackenbach, Volksgezondheid en gezondheidszorg (1995), 23.
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Perinatale en endogene sterfte

Figuur 119 Sterfte binnen een week: perinatale sterfte per deelbuurt en gender, 1814-1903, stad tijdens peiljaren.

Het opvallend lage aandeel perinataal gestorven kinderen in de Schilderstraat zoals te zien in Figuur
119 werd, zoals uit Tabel 39 blijkt, teniet gedaan doordat de neonatale sterfte daar hoger was. De
totale endogene sterfte binnen deze deelbuurt week nauwelijks af van de andere deelbuurten. De
hoge perinatale sterfte in de Louwsche Poort werd vooral veroorzaakt door een hoge sterfte onder
jongens, die maar gedeeltelijk verklaard kan worden uit een lager aandeel levenloos aangegeven
jongens. Van 10 van alle 58 binnen het bouwblok perinataal gestorven kinderen blijken de moeders
binnen een jaar na de bevalling overleden te zijn. Bij de 25 kinderen uit de Louwsche Poort was er
zeven keer sprake van verloskundige sterfte (2 meisjes en 5 jongens), in Achter de Gapert 1 keer, 1
keer in de Hinthamerstraat en 1 keer in de Zusters van Orthenpoort. Daarmee zijn de gevonden
verschillen ten dele verklaard, maar er is geen verband te leggen tussen de sterfte onder de
kraamvrouwen omdat zij tussen 1816 en 1885 stierven, met tussenpozen van meerdere jaren. Ook
deze kwestie bevestigt hoezeer afwijkende cijfers op microniveau min of meer door toeval kunnen
oplopen, maar daar staat tegenover dat deze ook alleen op dit niveau verklaard kunnen worden. Het
gemiddeld lichte voordeel voor meisjes blijkt alleen op de wat grotere schaal van de stad en het
bouwblok als geheel, maar laat opnieuw zien dat de gemiddelde welvaart ook op de
overlevingskansen van levendgeborenen tot de leeftijd van een maand enig effect had.
De cijfers voor perinatale sterfte, waarin levenloos aangegeven kinderen meegeteld zijn, zijn
qua niveau en spreiding gunstiger dan de bevindingen van John Knodel in het K14-onderzoek, waar
deze varieerde tussen 7 en 19%.650 Worden levenloos aangegevenen meegeteld, dan blijken de
cijfers ongunstig af te steken ten opzichte van het onderzoek van Otto Hoogerhuis in Goes en vier
omliggende dorpen tussen 1811 en 1901.651 In de loop van de negentiende eeuw zag hij, vanwege
verloskundige verbeteringen, het aandeel endogene sterfte dalen van ongeveer 80‰ naar 40‰.
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Knodel, Demographic behavior (2002), 47-48.
Hoogerhuis, Baren op Beveland (2003), 113, 117.
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Figuur 120 Endogene sterfte ten opzichte van 1.000 geborenen, ontwikkelingen per volkstellingsperiode en deelbuurt, 18141899, met gemiddelden 1814-1903.

Over de gehele onderzoeksperiode gezien was in de endogene sterfte, na de sterftepieken in de
jaren twintig, sprake van een wat constanter beeld van schommelingen rond de 100‰, met een
minder duidelijke afname na 1880 en rond de eeuwwisseling dan op Beveland en in Tilburg
vastgesteld kon worden.652 In Achter de Gapert, waar de sterftepiek van de jaren twintig hoog was
omdat 3 op de 7 kinderen overleden, is vooral de stijging vanaf 1889 opmerkelijk. In de periode
1889-1903 werden daar 93 kinderen geboren, van wie er 19 stierven voordat ze een maand oud
waren, een endogene sterfte van 204‰. Pas na de eeuwwisseling verbeterde de situatie in het
bouwblok.

Figuur 121 Endogene sterfte, alle geborenen tot 1 maand, per deelbuurt en gender, 1814-1910, stad tijdens peiljaren.

Het totaal aandeel endogene sterfte in Figuur 121 verschilt tussen de deelbuurten niet meer dan 7
promillepunt. Dit bevestigt dat een hoger aandeel levenloos aangegevenen kan samenhangen met
een lagere perinatale sterfte. De opvallend hoge cijfers voor Achter de Gapert zijn het resultaat van
de optelsom van beneden gemiddelde cijfers voor perinatale en neonatale sterfte en een hoger
aandeel levenloos aangegeven. In de laatste groep waren naar verhouding veel buitenechtelijke
kinderen, 26,3% tegen 15,6% op alle levenloos aangegevenen in het gehele bouwblok. In Achter de
652
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Gapert waren van alle geboorten 14,4% buitenechtelijk, maar was het aandeel van buitenechtelijke
kinderen in de endogene sterfte 26,8%. Omdat vroedvrouwen verplicht waren om alle
kraamvrouwen en kinderen tot 9 dagen na de bevalling te bezoeken, zou de kraamzorg in de
deelbuurten in principe niet anders geweest zijn, tenzij het om buitenechtelijke geboorten ging. Het
effect hiervan wordt nader uitgewerkt in hoofdstuk 7.
In de Louwsche Poort was de verhouding precies andersom omdat tegenover een lager
aandeel levenloos aangegevenen voor de perinatale fase een hoger sterftecijfer staat. Het relatief
grote aantal geborenen en perinataal gestorvenen binnen deze deelbuurt sluit uit dat het alleen om
toeval gaat, maar een oorzaak is niet eenvoudig aan te geven.
Wat de stedelijke cijfers betreft geven de berekeningen over de elf peiljaren een wat andere
uitkomst dan de berekening die gebaseerd is op alle geborenen en alle levenloos aangegevenen. Uit
beide blijkt opnieuw dat de cijfers voor alle leeftijdsgroepen in de stad gunstiger waren dan in het
bouwblok. Voor de endogene sterfte was het stedelijk cijfer 8 promillepunt lager.
Het overzicht in Figuur 121 bevestigt tevens dat meisjes een aanzienlijk voordeel hadden ten
opzichte van jongens. De verschillen tussen de deelbuurten over alle geboorten bezien waren gering
met uitzondering van Achter de Gapert. Tussen stad en bouwblok was er wel een duidelijk verschil.
De cijfers voor Achter de Gapert waren vooral hoger voor het totaal aandeel endogeen gestorvenen.
Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het groter aandeel levenloos aangegevenen in de perioden
1849-1878 en na 1888.
Voor het onderzoek naar deze ontwikkeling per deelbuurt moeten we ons realiseren dat het gaat om
maximaal drie, maar gemiddeld minder dan een kind per jaar, zoals in Tabel 39 te zien is.

Tabel 39: Het aantal geborenen per deelbuurt 1814-1903, endogene sterfte onder kinderen, overleden binnen bouwblok 5.3.

In Tabel 39 zijn, als overzicht van de leeftijdsgroepen per deelbuurt binnen de endogene fase, in het
aantal geborenen zowel de levende als de levenloos aangegeven kinderen meegeteld. Naast de
kolommen perinatale en neonatale cijfers zijn dezelfde cijfers berekend inclusief de levenloos
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aangegevenen.653 Op het totaal van 332 kinderen die binnen het bouwblok in de endogene fase
gestorven zijn, is bij 37 van hen (11%) de moeder tijdens of binnen een jaar na de bevalling
gestorven.
Theo Engelen en Arthur Wolf stelden na vergelijking van neonatale sterfte in Nijmegen en in
Lugang vast dat de kans op neonatale sterfte bij moeders boven een leeftijd van 35 jaar aanzienlijk
toenam.654 In paragraaf 7.4 kom ik hier op terug.
Exogene sterfte
Exogene of zuigelingensterfte: 1 maand tot 1 jaar

Tabel 40 Per deelbuurt/bouwblok/peiljaren stad het aantal geborenen 1814-1903, sterfteaandeel vanaf 1e maand tot 10
jaar.

De gegevens in Tabel 40 laten zien dat zuigelingen na de ‘gevaarlijke’ eerste maand een aanzienlijk
betere overlevingskans hadden, maar dat ook de volgende perioden grote risico’s met zich
meebrachten. De overlevingskansen waren na de eerste maand veel meer dan in de endogene fase
afhankelijk van exogene factoren zoals sociale afkomst en leefomgeving. Alleen in de
Hinthamerstraat waren de overlevingskansen 81 promillepunt gunstiger dan de stedelijke. De
verschillen tussen de deelbuurten werden aanmerkelijk groter en de achterstand van 18
promillepunt die het bouwblokgemiddelde op het stedelijk gemiddelde aan het einde van de
endogene fase laat zien, zette in de loop van de exogene fase consequent door tot en met de leeftijd
van 10 jaar en liep uiteindelijk op tot 90 promillepunt.
De marge waarbinnen de cijfers tussen de deelbuurten verschilden, lag voor de totale sterfte binnen
het eerste jaar tussen 211‰ in de Hinthamerstraat en 334‰ in Achter de Gapert, voor een- tot
vijfjarigen tussen 73‰ en 260‰. Tussen de dorpsgemeenschappen in het K14 onderzoek, waar in
653
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sommige plaatsen langdurige, in andere nauwelijks borstvoeding werd gegeven, lagen deze tussen
127‰-321‰ en tussen 69‰ en 127‰.655 Dit betekent niet alleen dat de sterfteverschillen tussen
leefgemeenschappen aanzienlijk konden zijn maar ook dat de hoogste stedelijke sterftecijfers zoals in
Achter de Gapert in de betreffende plattelandsgemeenschappen niet voorkwamen.656 Illustratief
voor de `urban health penalty’ is dat zelfs de relatief gunstige zuigelingensterftecijfers in de
Hinthamerstraat ruim 50% hoger waren dan die in de Duitse Oost-Friese dorpen en in het
Nederlandse Friesland, waar langdurig borstvoeding werd gegeven.657

Figuur 122 Exogene sterfte per 1.000 geborenen, deelbuurt en gender, 1814-1903.

Verdeeld naar gender blijken meisjes opnieuw een voordeel gehad te hebben, behalve in de
Louwsche Poort, waar de totale sterfte in deze fase juist vanwege de sterfte onder meisjes binnen
het bouwblok de hoogste was.

Figuur 123 Exogene sterfte per 1.000 geborenen, per deelbuurt en per volkstellingsperiode, 1814-1899, met gemiddelden
1814-1903.

Om de ontwikkelingen in de exogene sterfte op middellange termijn te kunnen volgen is deze in
Figuur 123 per volkstellingsperiode vastgelegd. In de periode tot 1840-1849 nam in het bouwblok het
gemiddelde geleidelijk toe tot net boven de 200‰; nam in de jaren veertig en vijftig af tot rond
125‰, steeg weer tot bijna 200‰ in de periode tot 1890-1899 en daalde pas na 1900 weer naar een
gemiddelde van rond 150‰. Ofschoon deze ontwikkeling op stedelijk niveau in Figuur 104 minder
sterk zichtbaar is, lijkt ook dit een aanwijzing dat een stijging in exogene sterfte zoals die tussen 1840
655
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en 1870 in meer landen in Europa gesignaleerd werd, mogelijk ook al in een eerdere periode plaats
had, gevolgd door een daling tot 1840 of 1850. Een dergelijke seculaire trend deed zich zoals gezegd
vanaf het einde van de zestiende eeuw in Engeland voor en is vanaf de achttiende eeuw ook in
Duitse dorpen aangetoond.658 Aannemelijk is daarom dat de stijging tussen 1840 en 1870 deel
uitmaakte van een golfbeweging, waarvan ook in Nederland en Vlaanderen aanwijzingen gevonden
zijn maar waarnaar in Nederland vóór 1840 nog geen uitgebreid onderzoek gedaan is.659
De oorzaak voor de verschillen tussen de verschillende deelbuurten moeten gezocht worden
in de lactatieduur in relatie tot de voedingstoestand van de moeders en de kwetsbaarheid van de
deelbuurt voor infectieziekten. Mochten de geboorte-intervallen niet uiteenlopen dan moet de
conclusie zijn dat juist de kwaliteit van de zuigelingenvoeding uiteenliep.

Figuur 124 Ontwikkeling exogene sterfte per deelbuurt, jaarlijks per 1.000 geborenen, 1814-1903.

Wanneer de exogene sterfte in het bouwblok in Figuur 124 per jaar bekeken wordt, blijkt duidelijk
dat met enige regelmaat ook onder zuigelingen sprake was van dood door infectieziekten, wat
opnieuw een aanwijzing is dat borstvoeding waarschijnlijk niet algemeen en langdurig gegeven werd.
Het gemiddelde sterfteniveau lag in 1814 rond de 170‰, lijkt tot 1832 geleidelijk toegenomen te zijn
tot boven 300‰, maar bleef daarna tot het einde van de onderzoeksperiode bewegen rond de
170‰. Ofschoon uit het onderzoek van Evelien Walhout blijkt dat een vergelijkbare ontwikkeling zich
vanaf 1840 in alle Nederlandse provincies voordeed, zijn gegevens over de jaren die daaraan
voorafgingen noodzakelijk om meer inzicht geven in de seculaire trend tijdens deze fase van de
epidemiologische transitie.660 De hoogste sterftepieken in de grafiek zijn onder andere in de
Schilderstraat 1820 (1 geboren en 2 overleden), Louwsche Poort 1832 (1 geboren, 3 overleden) en
Achter de Gapert 1873 (2 geboren, 3 overleden). Dit maakt duidelijk dat sterftepieken binnen kleine
gemeenschappen soms kunnen aangeven dat in dat jaar juist het geboortecijfer laag was.
Sterftepieken boven 300‰ zijn er op bouwblokniveau in 1829, 1831, 1832, 1839, 1848 en
1890 en blijken geleidelijk aan in frequentie afgenomen te zijn. Voor zover de ontwikkelingen per
deelbuurt vergelijkbaar zijn, kan gezegd worden dat elk min of meer de lijn van het bouwblok volgde,
maar met een ander risico op sterftepieken.661 Kortstondige verhoogde exogene sterfte speelde in
alle deelbuurten een rol, het minst vaak in de Hinthamerstraat en frequenter binnen de Louwsche
Poort en Achter de Gapert. De onderlinge verschillen tussen de deelbuurten, met uitzondering van
de Hinthamerstraat, blijken na 1870 kleiner geworden te zijn.
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Kindersterfte: van 1 tot 5 jaar, 4q1
Vanuit de zekerheid dat sterfte in de levensfase tussen 1 en 5 jaar vooral omgevingsafhankelijk is,
lijken binnen de dicht opeengepakte deelbuurten vooral ondervoeding en organische vervuiling de
vatbaarheid voor infectie te hebben bepaald. Althans, dat is gezien de beschrijving van de ziekten in
paragraaf 5.6 de verwachting. Wat leert ons empirisch onderzoek op dit punt?

Figuur 125 Kindersterfte tussen 1 en 5 jaar, per 1.000 geborenen, per deelbuurt 1814-1903.

Kijken we naar de gemiddelde overlevingskansen in Figuur 125, dan is opnieuw het verschil tussen
Achter de Gapert en de andere deelbuurten veelzeggend, terwijl in deze fase de Zusters van
Orthenpoort net boven en de Louwsche Poort en Schilderstraat net onder het bouwblokgemiddelde
zaten en de Hinthamerstraat iets minder dan de helft van het bouwblokgemiddelde laat zien. In deze
fase lijken de verschillen tussen jongens en meisjes kleiner, behalve in de Zusters van Orthenpoort.
De verschillen tussen de deelbuurten maar ook ten opzichte van de stad zijn hier zoals te voorzien
was groter dan in de exogene fase in Figuur 122.

Figuur 126 Sterfte tussen het 1e en 5e levensjaar, per 1.000 geborenen, deelbuurten per volkstellingsperiode, 1814-1899,
met gemiddelden 1814-1903.

Over de gehele onderzoeksperiode volgde de sterfte in de deelbuurten een dalende lijn binnen een
bandbreedte van 84 tot 238‰. In de periode 1823-1829 daalde de sterfte tot het relatief lage niveau
van 131‰, daarna volgde in de periode 1830-1849 een verhoging en weer een daling vanaf 18601869 tot een bandbreedte van 81 tot 118‰ in 1880-1899. Uitzonderingen waren de
Hinthamerstraat, waar de cijfers alleen in de periode 1860-1869 boven de 100‰ kwamen en in
negatieve zin Achter de Gapert tussen 1830 en 1879 en de Zusters van Orthenpoort tijdens de
periode 1850-1859.
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Figuur 127 Sterfte tussen 1e en 5e jaar, per 1.000 geborenen per jaar en per deelbuurt, 1814-1903.

Kijkend naar het grilliger patroon per jaar in Figuur 127 wordt het algemene beeld niet helemaal
bevestigd. De sterftecijfers, die tussen 1822 en 1831 gemiddeld op 126‰ lagen, fluctueerden tot
1870 rond de 200‰. Na 1872 zette een daling in, die in het midden van de jaren tachtig stabiliseerde
rond 100‰. Tot het einde van de onderzoeksperiode deden zich vanwege dodelijke infecties in alle
deelbuurten, met uitzondering van de Hinthamerstraat waar dat alleen in 1899 gebeurde, enkele
sterftepieken voor. Deze werden echter, zoals ook voor de andere leeftijdsgroepen het geval was,
over het algemeen geleidelijk aan minder heftig en minder frequent. Uitzondering hierop is, als
gevolg van verhuizingen op deelbuurtniveau, de sterftepiek van 3.000‰ in Achter de Gapert in 1871,
toen 9 kinderen in deze leeftijdsfase aan pokken stierven terwijl er in dat jaar 3 geboren waren.662
6.2. Sterfte en sterfterisico’s per deelbuurt en leeftijdsfase
Leidden de hier geconstateerde omstandigheden werkelijk tot verhoogde sterfte en is het te
verklaren waarom, wanneer en in welke mate dat wel of niet gebeurde? Uitgaande van de telkens
genoemde fysieke en sociale risicofactoren zoek ik op deelbuurtniveau naar de correlatie tussen
kindersterfte en geboortecijfer, welvaart, bevolkingsdichtheid, kinderdichtheid en verhuisgedrag.
Aangezien risicoprofielen van structurele aard zijn en invloed hebben over een langere periode, zijn
deze voor de deelbuurten per volkstellingsperiodes in te schatten. Omdat sterftecijfers in deze fase
van epidemiologische transitie naast structurele oorzaken echter zeker ook beïnvloed werden door
invloeden op korte termijn, worden deze per deelbuurt en ook per jaar bekeken. Daarnaast worden,
omdat door frequent verhuizen de samenstelling van de groep bewoners steeds veranderde, de
sterftecijfers per deelbuurt telkens berekend naar 1.000 inwoners, naar elke 100 kinderen die er
geboren waren en wordt ook per deelbuurt gekeken naar het aandeel gestorven kinderen dat niet in
de deelbuurt geboren was. Omdat het onmogelijk is om aan de hand van de beschikbare bronnen
vast te stellen wat het aantal, de omvang en samenstelling van de passerende huishoudens was, is
niet te zeggen wat de invloed van de verhuizing was op de overlevingskansen van de meereizende
kinderen. Zoals in 1.6 Tabel 2 is aangegeven, waren op bouwblokniveau 22% van het totaal aantal
gestorven kinderen passanten.
Omdat de ontwikkeling van geboorten en overlijden hier over negen volkstellingsperioden gevolgd
worden, zijn in de zes grafieken ‘geborenen en kindersterfte per leeftijdsfase’ en de zes grafieken
‘kindersterfte per 100 geborenen’ alleen de data over de negen volledige perioden opgenomen, dus
de periode 1814-1899.
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Een zinvoller maat lijkt; per 1.000 kinderen onder de vijf jaar. Echter, op het mesoniveau is het aantal
bewoners alleen exact bekend gedurende de dagen waarin volkstellingen werden opgenomen.
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Figuur 128 Geborenen en kindersterfte per leeftijdsfase per 1.000 inwoners, tegenover het aandeel gestorven kinderen bij
passanten, Bouwblok 5.3, 1814-1900.

Met de ontwikkelingen per volkstellingsperiode per 1.000 inwoners in Figuur 128 volgt het bouwblok
de weg van een geleidelijke toename van het geboortecijfer in de provincie Noord-Brabant in de
tweede helft van de negentiende eeuw.663 De toename van de kindersterfte tussen 1850-1859 en
1870-1879 lijkt daarvan ook op dit niveau een gevolg te zijn. De tijdelijke teruggang in kindersterfte
in de periode 1880-1889 deed zich op stedelijk niveau niet voor, die in 1823-1829 mogelijk wel
(Figuur 98). Duidelijk is dat het aandeel nieuwkomers in de periode 1814-1822 groot was, evenals in
de periode van de Belgische opstand tussen 1830 en 1839. Vervolgens daalde het aantal
verhuisbewegingen geleidelijk om pas in 1890-1899 weer aan te trekken. Dit betekent dat in
bouwblok 5.3 de toename van de kindersterfte na 1850-1859 samenging met een afname van het
aandeel kinderen van passanten in de kindersterfte.

Figuur 129 Kindersterfte per 100 geborenen in bouwblok 5.3, ten opzichte van de bevolkingsdichtheid, 1814-1900.
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De cijfers van Figuur 129 tonen aan dat voor het bouwblok als geheel de kindersterfte vanaf 18401849 afnam, met uitzondering van de periode tussen 1860 en 1879 toen de sterfte in de exogene
fase en in mindere mate bij kinderen tussen 1 en 5 jaar toenam. De toename in 1890-1899 deed zich
vooral voor onder levenloos aangegevenen en opnieuw tussen 1 en 5 jaar. De exogene sterfte eiste
de meeste slachtoffers en bleef tot 1900 boven de 15‰. Hiermee lijkt bouwblok 5.3 als geheel
volledig aan te sluiten op de ontwikkelingen in de stad en ver daarbuiten. Op deelbuurtniveau lag dat
anders, omdat elke deelbuurt ook een eigen variant van deze ontwikkeling te zien geeft.
Per deelbuurt: het aandeel kindersterfte op alle geboorten

Tabel 41 Per deelbuurt het aandeel op het aantal geboorten en kindersterfte tot 10 jaar, binnen bouwblok 5.3, 1814-1903.

De tabel laat in een oogopslag zien hoezeer de deelbuurten van elkaar verschilden in inwoneraantal,
maar vooral in het aandeel geborenen en overleden kinderen. Voor de meeste deelbuurten was het
aandeel gestorven kinderen dat uit andere buurten kwam (passanten) circa 19%, voor Achter de
Gapert echter 29%.
Achter de Gapert, risicoprofiel en kindersterftecijfers
Uit de cijfers in Tabel 41 en alle voorgaande overzichten komt Achter de Gapert duidelijk naar voren
als de deelbuurt met het hoogste geboorte- en kindersterftecijfer, maar ook met de in 0 beschreven
kenmerken van de meest ongezonde leefomgeving.

Figuur 130 Geborenen en kindersterfte per leeftijdsfase per 1.000 inwoners, tegenover het aandeel gestorven kinderen bij
passanten, Achter de Gapert 1814-1900.

Figuur 130 geeft per volkstellingsperiode het aantal geborenen en het aantal per leeftijdsfase
gestorven kinderen per 1.000 inwoners. Duidelijk is te zien dat het geboortecijfer bijna tot het einde
van de onderzoeksperiode hoog bleef en dat verhoging van het geboortecijfer telkens tot gevolg had
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dat het sterftecijfer toenam. Daarnaast gingen de kindersterftecijfers vooral in de periode voor 18501859 samen met de sterke groei en voortdurende wisseling van bewoners. Maar ook in de periode
1823-1849 namen tijdens een groeispurt de exogene- en de kindersterfte toe. De sterftetoename in
1890-1899 bestond voornamelijk uit een toename in het aantal levenloos aangegeven kinderen.
Vanwege het grote aandeel dat kinderen van passanten in de sterfte hadden, was de totale
kindersterfte lange tijd hoger dan 20‰ en tussen 1860 en 1879, maar ook na 1890 zelfs 30‰ of
hoger. Gemiddeld hoorde 30% van de gestorven kinderen tot een huishouden van passanten, in
1830-1839 en 1850-1859 gold dat voor 50% van de gestorven kinderen.

Figuur 131 Kindersterfte per 100 geborenen in Achter de Gapert, ten opzichte van de bevolkingsdichtheid, 1814-1900.

Wanneer in Figuur 131 de cijfers gecorrigeerd worden naar het aantal gestorven kinderen dat ook
werkelijk binnen deze deelbuurt geboren werd, dan blijkt dat het sterfteaandeel in 1823-1829 binnen
dit geringe aantal inwoners op niet minder dan 90‰ uitkwam en dat dit samenhing met een nog
bescheiden aantal bewoners. Daarna is te zien dat zowel de exogene sterfte als de kindersterfte na
1830-1839 geleidelijk afnam en dat er voor de perioden 1860-879 aanmerkelijk ongunstiger cijfers
staan, in de periode met de hoogste bevolkingsdichtheid. Het is duidelijk dat de toename van de
exogene- en kindersterfte in 1860-1879 losstond van de sterfte onder kinderen van passanten
(Figuur 130). Dat lijkt duidelijk verband te houden met de verpaupering van de bewoners, zoals te
zien is in de toename van het aandeel ongeschoolde, bedeelde en analfabete hoofden vanaf de
volkstelling van 1859 in Figuur 45.
De gemiddelde bevolkingsdichtheid maakt duidelijk dat de hoge sterfte na 1840-849 hierdoor
beïnvloed is, maar ook aan andere factoren te wijten moet zijn. Voor de periode 1814-829 was het
gemiddeld inwoneraantal namelijk net rond de 30 personen en het gemiddeld aantal geboorten per
jaar net meer dan één, waardoor er uit de eerste twee periodecijfers geen zwaarwegende conclusies
getrokken kunnen worden. Ofschoon de sterfte onder tien jaar in Figuur 130 in de periode 18401849 wat lager lijkt, zien we in Figuur 131Figuur 130 dat deze onder kinderen van vaste bewoners
juist aanmerkelijk hoger was dan normaal.
De hogere sterfte in 1860-1879 loopt parallel met de toenemende bevolkingsdichtheid, doet
zich vooral voor in de exogene fase en de leeftijdsgroep tussen 1 en 5 jaar en sluit aan bij de
toenemende sterfte die elders in Nederland geregistreerd werd.664 De hoge sterfte tussen 1823 en
1849 laat zich vanwege mogelijke oorzaken op kortere termijn moeilijk vanuit een overzicht van
tienjaarlijkse gemiddelden verklaren.
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Figuur 132 De geboorte- en kindersterftetransitie binnen Achter de Gapert en bouwblok 5.3, 1814-1903.

In Figuur 132 zien we de ontwikkelingen per jaar en is opnieuw te zien dat het gemiddeld
geboortecijfer met 53,8 ‰ hoog was, evenals het gemiddeld sterftecijfer van 52,1 ‰. Gezien de
sterfte- en geboortepieken was er tot de ontruiming van de deelbuurt in 1903 nog geregeld sprake
van oversterfte. Sterftepieken boven 40‰ deden zich 49 keer voor en ernstige sterftepieken (> 60
‰) 34 keer, zeer ernstige (> 80 ‰) 16 keer en 9 keer stierf in één jaar minstens 10% van alle
bewoners (>100‰). Kijken we alleen naar kindersterfte, dan ging het om 30, 13, 5 en 3 keer. Hierbij
is het de vraag in hoeverre de hoge sterfte een temporeel en dus mogelijk causaal verband had met
de sterftepieken in de stad en de oorzaken die in de gemeenteverslagen genoemd werden. Omdat
het in de periode tot 1835 om minder dan 50 bewoners ging, waren ook bij de ernstige sterftepieken
zo weinig kinderen betrokken dat binnen de deelbuurt van sterfteclustering, als aanwijzing voor een
epidemische uitbraak, amper sprake kon zijn. Daarom kunnen alleen die pieken onderzocht worden
waarin meerdere kinderen binnen een periode van een maand zijn overleden.665
In het tienjarig zwevend gemiddelde van het geboortecijfer in Figuur 132 is te zien dat dit tot
drie keer toe geleidelijk toe- en weer afnam, waarna het kindersterftecijfer volgde, voor het laatst
vanaf ongeveer 1890. Ook het gemiddelde geboortecijfer was binnen deze deelbuurt met 53‰ zeer
hoog en daarom een sterfterisico op zich. Alleen de Schilderstraat kwam met 46‰ dicht in de buurt.
In dertien jaren was het geboortecijfer >80‰ en in de andere deelbuurten gebeurde dat, met
uitzondering van de Schilderstraat, maar een enkele keer in de periode voor 1840. Binnen Achter de
Gapert gaat het om 1819, 1834, 1855-1859, 1874, 1881 en uiteindelijk nog in de periode 1891-1901.
Dit geeft een mogelijke verklaring voor de hoge endogene sterfte tussen 1850-1859 en hoge sterfte
tot en met het eerste levensjaar in de periode 1890-1899 in Tabel 111.
De cijfers vanaf 1830 maken vooral duidelijk dat de sterfte in meerdere leeftijdsfasen in
beweging bleef, wat een aanwijzing is voor het voortdurend toeslaan van infecties. De hoge sterfte
tussen 1830 en 1849 is wat kindersterfte betreft vooral te wijten aan sterftepieken in 1833 (cholera),
1835 (roodvonk, zie bijlage), 1839 (onduidelijk) en 1849 (hongercrisis). Tijdens de laatste sterftepiek,
met 177‰ de hoogste binnen Achter de Gapert, was ook de sterfte onder volwassenen hoog.666 De
kindersterfte was in dat jaar met 75‰ bovengemiddeld, 2 kinderen exogeen, 2 tussen 1 en 5 en 2
tussen 5 en 10 en verklaart de hoger cijfers in Tabel 111. In geen enkele andere deelbuurt zijn de
gevolgen van de aardappelcrisis zo duidelijk, maar tijdens de crisisperiode 1847 -1849 werd de
gemiddeld hoge sterfte binnen het bouwblok van meer dan 40‰ ook gedeeld door de bewoners van
de Schilderstraat en de Zusters van Orthenpoort. In deze drie deelbuurten bleek bij de volkstelling
van 1849 het aandeel weduwen onder de hoofden met 3,5 à 10 procentpunten te zijn toegenomen.
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Kindersterfte en verhuisgedrag
We zagen in Tabel 41 dat een aanzienlijk deel van de binnen Achter de Gapert overleden kinderen
niet in deze deelbuurt geboren was, terwijl een deel van alle hier geboren kinderen buiten de
deelbuurt overleden is. Bij sterfte binnen de eerste week speelde dit geen rol en ook binnen de
eerste maand nauwelijks. Gedurende de gehele onderzoeksperiode is één kind neonataal gestorven
nadat de ouders in deze deelbuurt waren komen wonen en twee keer gebeurde het
tegenovergestelde en stierf een kind buiten de deelbuurt, maar nog binnen de stad. Vanaf de
exogene periode blijkt, zoals in Tabel 112 in de bijlage in detail is uitgewerkt, dat tegenover 33
kinderen die elders voor hun tiende verjaardag overleden, 78 elders geboren kinderen in Achter de
Gapert gestorven zijn. Het verschil, 45 kinderen, betreft 21,5% van alle in deze deelbuurt overleden
kinderen. Deze meersterfte door verhuizingen speelde vooral een rol in de periode 1830-1879.
Samen met de ongehuwde moeders die van elders kwamen om hier hun kind te krijgen, bevestigt dit
de indruk dat de steeg een toevluchtsoord was voor de allerarmsten. Anders gezegd: de
levensomstandigheden voor kinderen van ouders die door vermindering van inkomsten hun
toevlucht zochten in buurten waar de huren lager waren en sanitaire voorzieningen ontbraken,
waren zo duidelijk ongunstiger dat menig kind overleed.
Conclusie
Uit de vergelijking van de fysieke en sociale omstandigheden blijkt dat alle factoren die in
vergelijkbaar onderzoek als risicovol aangewezen worden, in deze deelbuurt in sterke mate aanwezig
waren. Naast een totaal gebrek aan sanitaire voorzieningen, dat ook in de andere deelbuurten achter
de Hinthamerstraat realiteit was, had deze buurt de hoogste bevolkingsdichtheid in een totaal
vervuilde leefomgeving. Men trof er de kleinste en slechtste woningen aan waarbij tegelijkertijd bij
een hoog geboortecijfer waarschijnlijk maar korte tijd borstvoeding gegeven werd. Met het hoogste
aandeel kinderen onder de 10 jaar, de armste bewoners, het hoogste aandeel passanten die
bovendien aanwijsbaar meersterfte meebrachten, lijken bovendien alle omstandigheden aanwezig
geweest te zijn voor een verhoogde infectiekans. De kinderdichtheid, het aandeel kinderen onder 5
jaar op het totaal aantal bewoners, was vanaf 1859 gemiddeld meer dan 40% (Tabel 109) en leverde
daardoor een extra verhoogd risico voor de kwetsbaarste leeftijdsgroepen.
Het sterfteverschil tussen Achter de Gapert en de andere deelbuurten was het grootst in de
leeftijdsfase van de 1 tot 5 jarigen. Dit betekent dat de oorzaak voor verschillen niet te vinden is in
sterk afwijkende lactatieperioden, maar juist in de vatbaarheid voor infecties. In paragraaf 6.3 wordt
om dit laatste te bevestigen de kwetsbaarheid van de deelbuurten tijdens de grootste epidemieën
onderling vergeleken.
De geleidelijke stijging van het geboortecijfer vanaf ongeveer 1890 maakte deel uit van een
langer lopende en in golven verlopende trend. Deze golf had op deelbuurtniveau vooral te maken
met fasen waarin de samenstelling van de bewonersgroep een verjonging doormaakte. In Figuur 152
konden we zien dat de huwelijksvruchtbaarheid zowel tussen 1830 en 1839 als tussen 1890 en 1899
toenam.
De geleidelijke daling van de kindersterfte, zoals Figuur 130 laat zien, lijkt ten minste ten dele
het gevolg te zijn van de ontwikkeling in de bevolkingsdichtheid. Het aantal bewoners was aan het
einde van de eeuw ten opzichte van de volkstelling van 1869 met een derde afgenomen, maar
sanitaire voorzieningen ontbraken nog steeds. Ook het geboortecijfer bleef hoog. Verbeteringen in
de algehele gezondheid van de kinderen kunnen eigenlijk alleen maar verklaard worden door aan te
nemen dat de toegang tot voedsel kwalitatief en kwantitatief verbeterde, waardoor ondervoeding
minder algemeen werd.667 Dit zal getoetst worden in paragraaf 7.7, waarin de conditie van lotelingen
vergeleken wordt.
Met het oog op de epidemiologische transitie kan gesteld worden dat oversterfte in Achter
de Gapert tot 1898 voorkwam en dat de deelbuurt tot de sanering nog volledig verkeerde in de fase
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van high pestilence and famine, ofschoon de algehele omstandigheden nooit meer zo precair waren
als tijdens de hongercrisis in de jaren 1840 (Figuur 132).
De Hinthamerstraat, risicoprofiel en kindersterftecijfers
In Tabel 41 zagen we dat in het deel van de Hinthamerstraat dat binnen bouwblok 5.3 valt, met
gemiddeld 21% van de bewoners in dit bouwblok, niet meer dan 16% van de kinderen geboren
werden. De belangrijkste vraag is hier, waarom deze deelbuurt in het bouwblok voor kinderen de
meest gezonde omgeving was om in op te groeien.

Figuur 133 Geborenen en kindersterfte per leeftijdsfase per 1.000 inwoners, tegenover het aandeel gestorven kinderen bij
passanten, Hinthamerstraat 1814-1900.

In de Hinthamerstraat nam met de toename van het aantal geborenen ook de kindersterfte toe,
maar reeds vanaf 1870-1879 zette onafhankelijk daarvan een daling in, een ontwikkeling die afwijkt
van die in andere deelbuurten en op stedelijk niveau.

Figuur 134 Kindersterfte per 100 geborenen in de Hinthamerstraat, ten opzichte van de bevolkingsdichtheid, 1814-1900.

Figuur 134 laat zien dat de kindersterfte op 100 geborenen tot 1840 toenam, terwijl ook de
bevolkingsdichtheid groeide. Gegeven de ruimtelijke beschrijving van de straat lijkt een rechtstreeks
causaal verband niet aannemelijk. Toch roept de verhoogde sterfte tussen 1840 en 1859 en tussen
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1870 en 1879 vragen op. In de eerste periode was het aandeel levenloos aangegeven kinderen sterk
toegenomen doordat er op 71 en 57 geborenen 6 en 7 kinderen levenloos werden aangegeven, waar
2 of 3 het gemiddelde was. Bij de afwijkende cijfers voor exogene sterfte ging het om vergelijkbare
verschillen, die vooral te wijten zijn aan het relatief gering aantal geboorten van 45 per periode, dus
4,5 per jaar.
In het lage sterfteniveau in de Hinthamerstraat kwam de exogene sterfte vanaf 1850 -1859
weer terug op het niveau vóór 1830 -1849. In deze deelbuurt was er nauwelijks sprake van
pieksterfte in de eerste levensmaanden, zoals voor de periode 1814-1849 te zien is in Figuur 145 en
voor 1850-1903 in Figuur 146, wat een aanwijzing is voor verlengde borstvoeding of verantwoorde
vaste voeding.
Geboorte- en (kinder)sterfte transitie

Figuur 135 De geboorte- en kindersterfte transitie binnen de Hinthamerstraat en bouwblok 5.3., 1814-1903.

De verhoogde geboortecijfers in de periode 1832-1846 waren in de eerste jaren niet een direct
gevolg van inkwartieringen van militairen en hun gezinnen, maar van een toestroom van jonge
gezinnen met kinderen in FLC3, waar gezinnen in FLC5 doorgaans in alle deelbuurten het meest
voorkwamen (zie bijlagen, Tabel 115). Vanaf 1872 tot 1894 nam ook in deze deelbuurt het
geboortecijfer toe, tot een gemiddelde van 40‰, onder het bouwblokgemiddelde maar boven het
stedelijke.
De ruwe sterftecijfers in de Hinthamerstraat lagen met 23‰ duidelijk lager dan de 35‰ die voor het
bouwblok gold. Er waren, zoals Figuur 135 laat zien, bovendien niet meer dan vier jaren waarin de
mortaliteit in deze deelbuurt duidelijk hoger was: 1840 bij hoogwater vanaf eind januari en in 1862,
1876 en 1893.668 Sterftepieken boven 40‰ deden zich acht keer voor en ernstige sterftepieken (> 60
‰) twee keer. Kijken we alleen naar kindersterfte, dan zijn er twee jaren geweest met een
sterftepiek boven de 30‰, 1840 en 1876. In 1840 werden 3 kinderen levenloos aangegeven, stierf 1
kind perinataal en twee kinderen tussen 1 en 5 jaar, verspreid in ruimte en tijd en bovendien vlak
voor of duidelijk na de overstromingsperiode, zodat er geen verband te leggen is. In 1876 stierven
drie van de vijf overleden kinderen, van wie twee exogeen en een anderhalf jaar oud, tijdens
bovengemiddeld warme dagen tussen 2 augustus en 7 september. Omdat in de andere deelbuurten
in deze periode geen kinderen stierven, is het verband met zomerse hitte niet overtuigend. Het
gemiddeld kindersterftecijfer is over de gehele onderzoeksperiode 9,6‰, iets minder dan de helft
van het bouwblokgemiddelde van 20,3‰. Verhoudingsgewijs zijn de kindersterftecijfers ten opzichte
van het bouwblokgemiddelde zelfs gunstiger dan het voordeel in de algemene sterfte.
Bij de hoge sterftepiek in 1862, met 14 overleden kinderen, stierf de helft van hen in het
gasthuis. Helaas werden doodsoorzaken in dat jaar niet geregistreerd. Omdat het gemeenteverslag
geen melding maakt van een epidemie en de sterfgevallen verspreid over het jaar plaatshadden,
betreft het ook hier een gevolg van de kleine aantallen. De gemiddelde totaalsterfte van 23‰ over
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de periode 1814-1903 was al bijna een eeuw gelijk aan het gemiddelde dat op stedelijk niveau niet
eerder bereikt werd dan in het jaar 1900.
Conclusie
Tijdens de eerste twee volkstellingsperioden was het aantal geborenen in de deelbuurt
Hinthamerstraat met 18 en 23 laag te noemen. De hoge sterftecijfers in Figuur 134 berusten daarom
op kleine aantallen van bijvoorbeeld 3 neonataal gestorven kinderen. In Figuur 135 geeft de
berekening naar 1.000 inwoners wat dit betreft een duidelijker beeld. De gemiddelde kindersterfte
lag rond de 10‰ en liep op tijdens de jaren 1840 en tussen 1866 en 1876. Een van de mogelijke
verklaringen is dat er nauwelijks huishoudens in de straat woonden met kinderen onder de 5 jaar
(population at risk, zie Tabel 115 en Tabel 116), wat een aanwijzing is dat de infectiekansen voor
kinderen kleiner en daarom de overlevingskansen groter waren binnen een kinderarme omgeving.
Toch laat Figuur 134 zien dat ook hier de exogene sterfte, eerder dan in andere deelbuurten,
toenam tussen 1830-1839 en 1860-1869, maar daarna in 1870-1879 al duidelijk afnam. Van toename
van sterfte tijdens de zomermaanden was nauwelijks sprake, evenmin van verhoogde sterfte in de
eerste maanden van de exogene fase. Daarnaast blijft het opmerkelijk dat het aantal sterftepieken
onder kinderen, die opgroeiden direct aan een van de belangrijkste verkeerstoegangen van de stad,
in vergelijking met de minder toegankelijke stegen gering was. De relatief lage sterftecijfers voor
zuigelingen in de Hinthamerstraat zijn daarom, zoals hiervoor bleek, het gevolg van langdurige
lactatie of bereiding van vaste voeding met schoon water. Bovendien was er sprake van betere
afscherming van deze gezinnen van direct contact met anderen. De inrichting van de huizen gaf
ouders de kans om zelf te bepalen met welke buurkinderen hun kinderen in contact konden komen,
met andere woorden: ze konden hun kinderen binnenhouden. Het effect van de bescherming van
jonge kinderen tegen directe onderlinge besmetting buiten het eigen gezin wordt in 6.3 nader
onderzocht.
De Louwsche Poort, risicoprofiel en kindersterftecijfers
In vergelijking met de andere deelbuurten in dit bouwblok zagen we in Tabel 41 dat de Louwsche
Poort gemiddeld de meeste inwoners telde en dat het aandeel geborenen en overleden kinderen
overeenkwam met het bouwblokgemiddelde.
Met een wat lager aandeel levenloos aangegeven kinderen en een hoger aandeel in perinatale
sterfte zijn de cijfers voor de totale endogene sterfte binnen deze deelbuurt in Tabel 39 net iets
gunstiger dan die van de andere deelbuurten, met uitzondering van Achter de Gapert, waar de
endogene sterfte aanmerkelijk hoger was. Opvallend is wel dat in Figuur 119 de perinatale sterfte
onder jongens ten opzichte van meisjes naar verhouding wat ongunstiger was dan in de andere
deelbuurten. Na de eerste maand was de exogene sterfte in de Louwsche Poort, zoals Tabel 40 laat
zien, juist hoger dan in de andere deelbuurten, zelfs hoger dan in Achter de Gapert. In Figuur 122
blijkt bovendien dat in deze fase, ook weer in vergelijking met andere deelbuurten, de sterfte juist
onder meisjes aanmerkelijk hoger was dan onder jongens. Dit is tegen de natuurlijke verhoudingen
in.
In de leeftijdsgroep van 1 tot 5 jaar was de totale sterfte in dezelfde tabel wat gunstiger,
maar ook Figuur 125 laat voor meisjes ten opzichte van jongens een sterftenadeel zien, ofschoon het
verschil kleiner is dan in de voorgaande fasen. De totale sterfte tot het tiende jaar was met 49,7% net
iets hoger dan het bouwblok gemiddelde, maar lag dicht bij het niveau van de Schilderstraat en
Zusters van Orthenpoort. Met 49,9% jongens en 50,1% meisjes was de meersterfte voor meisjes
tegen de natuurlijke verwachting, maar niet meer dan een lichte afwijking daarvan.669 De hoge
exogene sterfte zou, wat de kenmerken op deelbuurtniveau aangaat, te maken kunnen hebben met
de bevolkings- en kinderdichtheid (Tabel 121).
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Figuur 136 Geborenen en kindersterfte per leeftijdsfase per 1.000 inwoners, tegenover het aandeel gestorven kinderen bij
passanten, Louwsche Poort, 1814-1900.

Figuur 136 laat zien hoe de kindersterfte in deze deelbuurt al vanaf de periode 1814-1822 begon af
te nemen, ondanks het hoge sterfteaandeel van kinderen van nieuwkomers tussen 1830 en 1849 en
de toename van het geboortecijfer na 1840-1849. De exogene sterfte was zowel in de periode voor
1840 als vanaf 1870 tot 1900 hoog. Hierin liep de ontwikkeling parallel met de toename elders, waar
deze veroorzaakt werd door toename van de sterfte in de zomermaanden.

Figuur 137 Kindersterfte per 100 geborenen in de Louwsche Poort, ten opzichte van de bevolkingsdichtheid, 1814-1900.

In Figuur 137 is te zien dat het aandeel levenloos aangegeven kinderen langzaam afnam van 17%
naar 5%, met een opleving tussen 1860 en 1879. Perinatale sterfte wisselde tussen 5% en helemaal
geen. De neonatale sterfte nam elke periode geleidelijk wat toe, tot 6% in 1890-1899 en dit versterkt
daarmee het vermoeden dat bij de aangifte van kinderen die op zeer jonge leeftijd overleden waren,
niet altijd dezelfde richtlijn gevolgd werd. Ook gerekend naar het aantal geborenen binnen de
Louwsche Poort nam de exogene sterfte vanaf 1870-1879 toe, van 12% (17 op 125) naar 23% (26 op
115) in 1880-1889.
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Figuur 138 De geboorte- en kindersterftetransitie binnen de Louwsche Poort en bouwblok 5.3., 1814-1903.

In Tabel 37 was al te zien dat het aantal sterftepieken in de Louwsche Poort aanzienlijk was.
Daarnaast zien we in Figuur 138 dat jaren van oversterfte na 1843 alleen nog voorkwamen in 18711872 en in 1898. In 1871-1872 heerste een pokkenepidemie, in 1898 was er onder kinderen geen
verhoogde sterfte. Het geboortecijfer kwam in deze deelbuurt na 1866 maar zelden boven het
bouwblokgemiddelde uit. Ook het kindersterftecijfer volgde, met een enkele uitzondering, het
bouwblokgemiddelde vanaf 1830. Het tienjaarlijks zwevend gemiddelde toont een stabiel cijfer rond
de 20‰ met niet meer dan een lichte stijging tussen 1888 en 1894, die te maken zou kunnen hebben
met de toegenomen huwelijksvruchtbaarheid.
Conclusie
De Louwsche Poort had de meeste bewoners, had vanaf 1860 een structureel bovengemiddelde
bevolkingsdichtheid en kinderdichtheid: het aandeel kinderen jonger dan 5 jaar op het totaal aantal
bewoners was vanaf 1859 gemiddeld rond de 30% (Tabel 121). De moeders hadden een gemiddeld
aantal kinderen (Figuur 152), maar de deelbuurt had ook de meest stabiele kern van vaste bewoners
(Tabel 123). In vergelijking met de andere deelbuurten, met uitzondering van Achter de Gapert, werd
een groter aandeel van de hoofden bedeeld. Ook de kindersterfte was bijna even hoog als in Achter
de Gapert.
De Schilderstraat, risicoprofiel en kindersterftecijfers
Vergelijken we de Schilderstraat met de andere deelbuurten in dit bouwblok, dan zien we in Tabel 41
dat hier relatief meer kinderen geboren werden en dat ook de kindersterfte iets boven gemiddeld
was.
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Figuur 139 Geborenen en kindersterfte per leeftijdsfase per 1.000 inwoners, tegenover het aandeel gestorven kinderen bij
passanten, Schilderstraat 1814-1900.

In Tabel 40 is te zien dat de sterfte tot en met het eerste jaar in de Schilderstraat net ongunstiger was
dan in de andere deelbuurten, de Hinthamerstraat buiten beschouwing latend. De sterfte tot en met
het tiende jaar was net wat gunstiger. Figuur 139 laat zien dat ook hier vanaf 1814 een sterftedaling
inzette, die in de periode 1870-1879 werd onderbroken, terwijl in dezelfde periode het aantal
geborenen toenam. In 1890-1899 nam het aantal geborenen opnieuw toe, maar liet de sterfte een
verhoudingsgewijs lichtere toename zien.

Figuur 140 Kindersterfte per 100 geborenen in de Schilderstraat, ten opzichte van de bevolkingsdichtheid, 1814-1900.

Wordt de sterfte berekend naar het aantal geborenen, dan lijkt de daling zich ook ongeacht de
toegenomen bevolkingsdichtheid doorgezet te hebben. De toename van de exogene sterfte vanaf
1870-1879 is ook hier zichtbaar, maar werd gecompenseerd door de daling van de kindersterfte tot 5
en tot 10 jaar. De toename van het totale kindersterftecijfer in 1830-1839 zat vooral in de exogene
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fase en bij kinderen tussen 5 en 10 jaar; de toename in 1870-1879 was vooral te wijten aan het
aandeel levenloos aangegeven kinderen.
Geboorte- en (kinder)sterfte transitie

Figuur 141 De geboorte- en kindersterfte transitie binnen de Schilderstraat en bouwblok 5.3, 1814-1903.

Het aantal sterftecrises in de Schilderstraat was bovengemiddeld zoals Tabel 37 laat zien, maar
concentreerde zich vooral in de periode tot 1835 (Figuur 141). De Schilderstraat was een doorgaande
straat tussen de kades van de Zuid-Willemstraat en de Hinthamerstraat, waar verkeer met paard en
kar kon passeren. De gezondheidssituatie in de Hinthamerstraat leert dat dat op zich geen probleem
hoeft te zijn geweest. Alleen in deze deelbuurt was een instelling die mogelijk enige invloed op de
sterftecijfers gehad kon hebben, het Van de Mierdengasthuis. Zeker tussen 1835 en 1845 en mogelijk
langer werd dit gebruikt als gasthuis voor besmette publieke vrouwen. Er zijn echter in die periode
op dit adres geen kinderen geboren of gestorven.670
De ernstige kindersterftecrises tot boven 60‰ deden zich voor in de periode voor 1840:
1814, 1819, 1821, 1829 (mazelen?), 1831 (?) en 1835 (roodvonk?). In de periode daarna waren de
sterftepieken boven 35‰ in 1848 (hongercrisis, virusinfecties) en 1872 (geen registratie van
pokkenslachtoffers in het gasthuis).
Het tienjaarlijks zwevend gemiddelde kindersterftecijfer toont een lichte stijging tussen 1870
en 1882, vrijwel gelijktijdig met een lichte stijging van het geboortecijfer, dat ook weer na 1894 licht
steeg, zonder dat effect zichtbaar is op de sterftecijfers.
Conclusie
De hoge sterftepieken in de Schilderstraat voor 1850 betroffen een deelbuurt waarin het aandeel
kinderen relatief hoog was en de gemiddelde sociale positie van de hoofden zwak. In de jaren na het
vertrek van de Fransen was 28% van de hoofden weduwe, 37% van de bewoners jonger dan tien en
29% jonger dan vijf jaar. In de jaren 1830 was een groot deel van de kinderen jonger dan tien (49%)
en zelfs jonger dan vijf jaar (40%) een kwart van de moeders was weduwe, een kwart was ongehuwd.
Onder de hoofden was in de eerste twee volkstellingsperioden een groot aandeel analfabeet, meer
dan 40%. Na 1870-1879 daalde de kindersterfte beneden het bouwblokgemiddelde, mogelijk omdat
de bevolkingsdichtheid vanaf die periode relatief laag was. Toch was het aandeel kinderen onder vijf
jaar vanaf 1859 gemiddeld nog 30% (Tabel 124).
De Zusters van Orthenpoort, risicoprofiel en kindersterftecijfers
In vergelijking met de andere deelbuurten zagen we in Tabel 41 dat het aandeel geborenen en
overleden kinderen in de Zusters van Orthenpoort overeenkwam met het bouwblokgemiddelde.
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Adres Schilderstraat D620, Bevolkingsregister 1840, 110-D, 121-3.
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Figuur 142 Geborenen en kindersterfte per leeftijdsfase per 1.000 inwoners, tegenover het aandeel gestorven kinderen bij
passanten, Zusters van Orthenpoort, 1814-1900.

In de loop van de onderzoeksperiode nam het aantal geboorten toe tussen 1829 en 1849, terwijl de
sterfte van kinderen tussen 1 maand en tien jaar in de periode 1830-1839, en daarna tussen 1 maand
en vijf jaar tussen 1840 en 1849 verder toenam. In de periode 1830-1839 verklaart het aandeel
kindersterfte onder passanten de toename, maar in de periode 1870-1879 blijken deze minder effect
gehad te hebben.

Figuur 143 Kindersterfte per 100 geborenen in de Zusters van Orthenpoort, ten opzichte van de bevolkingsdichtheid, 18141900.

De kindersterfte blijkt, buiten de hoge sterfte in de eerste volkstellingsperiode, in 1860-1869 het
hoogste punt bereikt te hebben, vooral door een groter aandeel levenloos aangegevenen en hoge
sterfte in de exogene fase. In Figuur 152 zagen we dat het gemiddeld aantal kinderen per moeder in
deze periode binnen de Zusters van Orthenpoort uitzonderlijk hoog was.
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Geboorte- en (kinder)sterfte transitie

Figuur 144 De geboorte- en kindersterftetransitie binnen de Zusters van Orthenpoort en bouwblok 5.5, 1814-1903.

Ofschoon zowel de geboorten als de kindersterfte tot 5 jaar in Figuur 144 de gemiddelde lijn van het
bouwblok volgden, waren er enkele bijzondere tussenperioden. Zo is te zien hoe de
kindersterftecijfers in deze deelbuurt de fluctuaties volgden in drie perioden van verhoogde
geboortecijfers: 1818-1824, 1834-1844, 1862-1872 en 1888-1899. Tijdens de eerste twee perioden
waren laaggeschoolde hoofden in de meerderheid, maar ook in de laatste periode nam de
kindersterfte toe, vrijwel tegelijk met heftiger pieken in de totale sterfte. Tegelijkertijd nam in deze
deelbuurt in deze periode de bevolkingsdichtheid toe maar ook opnieuw het aandeel laaggeschoolde
hoofden.
Conclusie
De sterfte- en kindersterftecijfers in deze deelbuurt volgden steeds de gemiddelde cijfers in het
bouwblok, met uitzondering van de hogere sterfte onder jongens in de leeftijdsfase van 1 tot 5 jaar.
Toch telde deze deelbuurt in vergelijking met de andere maar één kindersterftepiek boven 40‰. Het
aandeel kinderen onder de vijf jaar was met gemiddeld 20% vanaf 1859 betrekkelijk bescheiden en
zelfs wat lager dan in de voorafgaande periode (Tabel 131).
6.3. Deelbuurten en aanwijsbare besmettingsrisico’s
In het stedelijk sterfteoverzicht zijn de pieken van de grote epidemieën duidelijk zichtbaar, maar
wanneer we deze met de overzichten van de deelbuurten vergelijken, blijken deze niet alle telkens
evenredig sterk getroffen te zijn. Daar staat tegenover dat er verschillende keren in deelbuurten
sterftepieken waren die in de stedelijke cijfers nauwelijks opvallen. Hoe dicht de deelbuurten ook in
elkaars omgeving lagen, toch konden meerdere van de epidemieën aan een deel van hen
voorbijgaan, precies zoals we dat eerder bij de steden zagen. Naast statistisch bewijs voor de
correlatie tussen sterfte en armoede, bevolkingsdichtheid en diverse andere parameters kunnen per
deelbuurt aanwijzingen voor de effecten van infectieziekten onderzocht worden. Ofschoon er in de
gemeentelijke archieven geen persoonlijke registratie van doodsoorzaken bewaard gebleven is, geldt
dit wel voor de gasthuisregisters vanaf 1760. Ieder die een ernstige ziekte had, kon alleen al vanwege
het besmettingsgevaar in het gasthuis opgenomen worden. Daar werd meestal alleen in geval van
sterfte de aard der ziektens genoteerd.671
Het spoor van de infectieziekten kan daardoor op twee manieren gevolgd worden. Om te
beginnen kan aan de hand van de notities in de gasthuisregisters betreffende de aard der ziektens
vastgesteld worden in welke deelbuurten zich de meeste besmettingen voordeden. Daarnaast kan de
frequentie van sterfteclusteringen in gezinnen en deelbuurten tijdens de in de jaarverslagen
gesignaleerde stedelijke epidemieën wijzen op verhoogde kwetsbaarheid.
De Gasthuisregisters en de gezondheidssituatie binnen deelbuurten
In Hoofdstuk 2 werd al beschreven dat in het Groot Ziekengasthuis, zoals het tussen 1274 en 1990
heette, alle personen werden opgenomen voor wie door ziekte of ongeval bedrust noodzakelijk was,
671
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ongeacht herkomst. Ter bevestiging van voorgaande regelgeving werd in de Instructie voor de
Heeren Wijkdoctoren bij het algemeen Armbestuur te ’s-Hertogenbosch van 24 maart 1819
herhaald: de eerste graad van bedeeling is die van verpleging in geval van ligchamelijke
ongesteldheid.672 Met uitzondering van kinderen onder de zeven jaar en vrouwen in verder
gevorderde staat van zwangerschap kon iedere stadsbewoner of vreemdeling door de wijkdokter
naar het gasthuis verwezen worden.673 Omdat het gasthuis, waar nog geen operaties konden
plaatsvinden, niet meer kon bieden dan isolatie, verzorging en voeding, zullen de burgers die zieken
in hun eigen huis konden opvangen, niet voor het gasthuis gekozen hebben.674 Van de stedelijke elite
zijn daarom zelfs tijdens de meest virulente epidemieën geen leden in de patiëntenregisters
teruggevonden.
Omdat opname in het Groot Ziekengasthuis sterk afhankelijk was van de noodzaak tot
isoleren van de zieken, is er een scherpe scheidslijn te trekken tussen de deelbuurten. In de
Hinthamerstraat stonden, met uitzondering van kosthuizen, alleen meerkamerwoningen, terwijl in
de achterstraten voornamelijk woningen met één kamer, soms ook een tweede kamer of vliering
waren, waar geen ruimte vrijgehouden kon worden voor een zieke of overledene. Daarom werden
uit de Hinthamerstraat zelden zieken opgenomen, terwijl dit vanuit alle achterstraten juist andersom
was.
Toch geven deze patiëntenregisters, naast de registratie tijdens de hierboven beschreven
epidemieën, ook een beeld van de algehele gezondheidssituatie in de stad en de verschillen tussen
de ziektepanorama’s in de deelbuurten.675 In de loop van de onderzoeksperiode overleden 2.284
bewoners van bouwblok 5.3. Bij 561 van hen werd de overlijdensaangifte gedaan door
gasthuispersoneel en voor hen is de registratie opgezocht in het register van overleden patiënten. Bij
338 van hen wordt de doodsoorzaak vermeld en daarbij ging het in 136 gevallen om infectieziekten.

Tabel 42 Per deelbuurt het aandeel overledenen in het gasthuis, op alle overledenen in de deelbuurt, 1814-1900.

Uit de tabel wordt duidelijk dat vanaf 1830-1839 het aandeel gestorvenen in het gasthuis sterk
toenam en na 1870-1879 duidelijk verminderde. Voor de periode 1900-1909 moet opnieuw gezegd
worden dat het adres van overlijden in niet meer dan een klein deel van de gevallen bekend is.
Duidelijk is ook dat gasthuisopname van bewoners van de Hinthamerstraat gedurende de gehele
eeuw weinig voorkwam en in Achter de Gapert juist het meest frequent was, bijna de helft meer dan
het bouwblokgemiddelde.
In Tabel 42 blijkt bovendien dat, met uitzondering van de Hinthamerstraat, het aandeel
gestorvenen uiteenloopt tussen bijna 1 op 5 in de Schilderstraat en 1 op 3 in Achter de Gapert.
Gemiddeld over het bouwblok namen de gasthuisopnamen na 1870-1879 af van bijna 30% van alle
overledenen naar een gemiddelde van 20% tot 1890-1899.676 De verhoging in 1900-1909 wordt
veroorzaakt doordat vrijwel alleen van de in het gasthuis gestorvenen het laatste huisadres bekend
is, aangezien dit in het patiëntenregister werd vastgelegd. De afname na 1870-1879 lijkt samen te
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hangen met het algemene omslagpunt in de epidemiologische transitie, de afname van sterfgevallen
door infectieziekten.677
Een belangrijke reden voor opname was isolatie van zieken met een hoog infectierisico. Naast de
kolom ‘aard der ziektens’ (diagnose) in de tabel van overleden gasthuispatiënten op het
persoonsrecord in het onderzoekbestand is het veld ‘overleden door infectie’ toegevoegd. Bij de
interpretatie van de diagnostiek van het patiënten register werd gebruik gemaakt van de
verschillende bronverwijzingen bij Tabel 140.678
Achter de Gapert
Hinthamerstraat
Louwsche Poort
Schilderstraat
Zusters van Orthenpoort
Bouwblok 5.3

1814-1822 1823-1829 1830-18391840-1849 1850-1859 1860-1869 1870-1879 1880-1889 1890-1899 1900-1909
77,8
72,2
50,0
76,9
71,4
16,7
25,0
25,0
0,0
50,0
100,0
0,0
0,0
25,0
0,0
20,0
0,0
81,8
50,0
50,0
45,5
22,6
14,3
31,6
27,8
33,3
50,0
50,0
50,0
100,0
100,0
36,4
0,0
25,0
50,0
28,6
0,0
60,0
14,3
50,0
100,0
12,5
20,0
38,5
33,3
26,7
25,0
66,7
53,2
54,5
72,7
37,0
11,1
30,0
30,0

totaal
57,0
21,4
35,8
35,2
34,5
40,7

n
53
3
44
19
19
138

Tabel 43 Per deelbuurt het aandeel in het gasthuis overledenen die stierven aan een infectieziekte.

Met het overzicht in Tabel 43 wordt opnieuw bevestigd dat de leefomgeving in Achter de Gapert
voor de bewoners een hoog infectierisico opleverde en dat de andere deelbuurten een vergelijkbare
kwetsbaarheid hadden, met uitzondering van de Hinthamerstraat, waarvoor de gemiddelden
gebaseerd zijn op een totaal van slechts drie opgenomen zieken. Infectieziekten blijken over het
algemeen een grotere rol gespeeld te hebben in de periode tussen 1830 en 1869.679
Doodsoorzaken in de patiëntenregisters van het gasthuis

Tabel 44 Bewoners jonger en ouder dan 10 jaren, overleden aan infectieziekten. Bron: register van overleden patiënten,
GZG.

De diagnoses van de 136 aan infectieziekten overleden personen zijn overgenomen in Tabel 44.
Duidelijk is dat opnieuw de meeste slachtoffers viel onder de bewoners van Achter de Gapert, hier
gevolgd door de Louwsche Poort en op enige afstand de Schilderstraat en de Zusters van
Orthenpoort, als laatste de Hinthamerstraat. In deze groep patiënten zijn niet meer dan 54 kinderen
onder de tien jaren, die inderdaad vrijwel allen opgenomen werden tijdens epidemieën van cholera
of pokken. De pokkensterfte in Achter de Gapert is in 1871 9 op 132 bewoners, dus 91 per 1.000. Dit
komt overeen met de ernstigst getroffen gemeenten in dat jaar.680

677

Engelen, Demografie van Nederland (2009), 98.
Rutten, Mortaliteit en medicalisering (1985), 136-137.
679
Engelen, Demografie van Nederland (2009), 98.
680
Rutten, Pokkenepidemieën (1997), 386.
678

233

H6 De transitie in de deelbuurten

De eenzame opname vanwege mazelen bevestigt de regel omdat, ondanks 28 vermeldingen
in de gemeenteverslagen van mazelenepidemieën met wisselende aantallen dodelijke slachtoffers, in
dit bouwblok niet meer dan één kind met deze ziekte in het gasthuisregister kon worden
teruggevonden.681 Voor de diverse varianten van Phthisis, tuberculose of tering, de meest
overheersende endemische ziekte, is in dit bouwblok geen enkel kind als overledene geregistreerd
omdat de meeste slachtoffers pas na een jarenlange ondermijning van hun gezondheid op volwassen
leeftijd bezweken.

Tabel 45 Cholera- en pokkenslachtoffers per epidemie en deelbuurt.

Uit Tabel 44 blijkt dat er in Achter de Gapert onder de pokkenslachtoffers geen volwassenen waren,
wat aannemelijk maakt dat de vaccinatiegraad onder hen hoog was. Tabel 45 maakt duidelijk dat de
bewoners in deze deelbuurt meer risico (7 van 9 keer) liepen om bij epidemieën betrokken te raken.
Dit gold in mindere mate voor de Louwsche Poort (4 van 9), de Schilderstraat (4 van 9) en de Zusters
van Orthenpoort (3 van 9). Ook hier lijkt het verschil met de Hinthamerstraat opmerkelijk (1 van 9),
maar daarbij moeten we opnieuw beseffen dat thuisverpleging in deze deelbuurt vrijwel algemeen
was. Duidelijk blijkt bovendien dat grote epidemieën na 1872 in ‘s-Hertogenbosch nog amper
voorkwamen, met uitzondering van influenza-epidemieën, vooral de Spaanse griep van 1918-1919.
Ziekte en herstel tijdens de meest virulente epidemieën
Vanwege het gevaar dat de zieke voor de directe omgeving opleverde, was de kans groot dat
nagenoeg alle zieken uit de armste buurten in het gasthuis opgenomen werden. Dit gold vooral
tijdens dodelijke epidemieën. Daarnaast werden in zo’n periode ook degenen die al snel overleden
waren, consequent naar het lijkenhuis van het gasthuis gebracht en ook hun namen werden in deze
registers genoteerd, inclusief doodsoorzaak.682 Toch werden zelfs bij deze grote epidemieën niet alle
slachtoffers in de boeken genoemd, omdat ieder die het zich kon veroorloven de voorkeur bleef
geven aan verpleging in eigen huis. Kinderen werden alleen bij ernstige epidemieën opgenomen,
waardoor over hen alleen gegevens gevonden kunnen worden voor de zes cholera- en drie
pokkenepidemieën die de stad tussen 1814 en 1910 teisterden (Zie Tabel 105 in bijlage 1.1.).
Aangezien een groot deel van de opgenomen patiënten aan de opgelopen infectieziekten
bezweek, kan gesteld worden dat de dodelijke slachtoffers van epidemieën over het algemeen maar
een klein deel uitmaakten van het werkelijk aantal zieken. Alleen bij de choleraepidemieën van 1832
en 1866 en bij de pokkenepidemie van 1871 is niet alleen het merendeel van alle besmette personen
van alle leeftijden opgenomen maar is bovendien bij uitzondering bij alle opgenomen patiënten de
681
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aard van de ziekte genoteerd. Dit betekent dat voor deze epidemieën vrijwel alle besmette personen
teruggevonden kunnen worden, wat een indruk kan geven van verschillen in kansen op herstel.683

Tabel 46 Aantallen overleden en herstelde slachtoffers van cholera en pokken, per deelbuurt, 1814-1903

In Tabel 46 wordt telkens niet meer dan een klein aantal slachtoffers genoemd en slechts in een
enkel geval waren er binnen één deelbuurt meer dan tien besmettingen. Alleen daar is het mogelijk
om min of meer betrouwbare herstelcijfers te berekenen. Dit betreft drie epidemieën in Achter de
Gapert, van cholera in 1849 en 1866 en pokken in 1871. Tegenover het stedelijk herstelpercentage
van 41% na cholera in 1849, toen van 374 lijders 220 personen overleden, is het percentage
herstelden binnen Achter de Gapert met 28,6% laag.684 Tijdens de cholera-epidemie van 1866
werden in het gasthuis 325 lijders binnengebracht, van wie er 227 overleden. Het herstelpercentage
in het gasthuis was daarmee 30%, vrijwel gelijk aan het herstel in Achter de Gapert.685 Tijdens de
pokkenepidemie van 1871 raakten 813 inwoners besmet, van wie er 528 herstelden, bijna 65%.686
Het herstelpercentage in Achter de Gapert lijkt met 50% duidelijk achter te blijven, maar is niet
zonder meer een op een te vergelijken. In de stedelijke statistieken wordt namelijk niet gemeld wat
het herstelpercentage was voor kinderen onder de tien jaar. Toch kan gesteld worden dat de
verschillen in herstelkansen een aanwijzing zijn dat de bewoners van Achter de Gapert een
verhoudingsgewijs kwetsbare lichamelijke conditie hadden. De conclusie moet zijn dat dit te wijten
was aan ernstiger vorm van ondervoeding dan in de andere woonstegen speelde.
Sterfteclustering binnen huishoudens en deelbuurten
Bij de gegevens in de voorgaande paragraaf moest de vraag gesteld worden of het aantal registraties
in de patiëntenregisters niet te zeer beïnvloed werd door de bereidheid bij de bewoners van
bepaalde deelbuurten om zich in het gasthuis te laten behandelen. Daarom wordt naast deze
registraties ook gekeken naar sterfteclusteringen. Deze geven een aanwijzing of er mogelijk sprake
was van epidemische sterfte. Natuurlijk gaat het niet om meer dan een aanwijzing, omdat lang niet
op elke dodelijke infectie meerdere sterfgevallen volgden en omgekeerd sterfgevallen ook door
toeval kort na elkaar konden plaatsvinden. Zeker is wel dat er in een deelbuurt alleen sprake geweest
kan zijn van epidemische sterfte indien zich sterfteclustering voordeed.
Van alle personen die aan een in het gasthuis geregistreerde infectieziekte overleden, kan
vastgesteld worden of kort tevoren of daarna ook anderen in hun leefomgeving stierven. Het meest
verdacht zijn situaties waarbij in hetzelfde gezin meerdere personen stierven. Maar ook clustering
van sterfte in dezelfde deelbuurt kan een aanwijzing zijn voor een dodelijke infectie. Bij degenen die
aan een infectie stierven, is op het persoonlijk record in het veld ‘overleden door infectie J_W_C_N’
(Ja, Waarschijnlijk, Cluster, Nee) een ‘J’ genoteerd. Vervolgens is bij de gezinsleden of buren in de
683
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deelbuurt in het veld ‘infectie_binnen_deelbuurt’ een ‘J’ ingevoerd als daar ook een infectie
aantoonbaar is en een ‘W’ (Waarschijnlijk) indien het sterfte-interval voor of na een infectie kleiner
was dan twee weken (0,038 jaar).687
Wanneer infectie geen direct gegeven was, zijn eerst de overlijdensintervallen per deelbuurt
uitgerekend en waar deze kleiner waren dan 0,038 is zowel bij de eerste als bij de volgende
gestorvene een ‘Cd’ (Cluster deelbuurt) genoteerd vanwege het vermoeden van een infectie in de
directe omgeving, de deelbuurt. Daarna is voor deze personen nagegaan of zij tot dezelfde gezinnen
behoorden. Was dat het geval, dan werd in het veld ‘infectie_binnen_gezin’ een ‘J’ of ‘W’ ingevuld,
tenzij het kinderen betrof die samen met een broer of zus als meerling geboren waren. De bijzondere
kwetsbaarheid van meerlingen komt in hoofdstuk 7 aan de orde. Bij sterfte in hetzelfde gezin is een
ruimer interval gehanteerd van maximaal een maand.

Tabel 47 Sterfteclustering per deelbuurt, alle leeftijden, 1814-1903 (sterfte door infectie, percentage van de totale sterfte).

Tabel 47 geeft per deelbuurt het aandeel personen die door een infectie (J) en degenen die binnen
korte tijd na een ander sterfgeval overleden (W) en daarom waarschijnlijk aan een infectie gestorven
zijn. In het tweede deel van de tabel zijn deze aantallen omgerekend naar het aandeel op alle
gestorvenen binnen de deelbuurt. Het aandeel infectiedoden was binnen Achter de Gapert het
hoogst, zoals we ook al op basis van de sterftepieken in Figuur 132 konden vermoeden, maar in de
Louwsche Poort waren naar verhouding juist veel verdachte sterfgevallen (W). Sterfteclustering (Cd)
kwam binnen alle deelbuurten voor, dus ook in de Hinthamerstraat, maar qua rangorde is er een
overeenkomst met de gemiddelde bevolkingsdichtheid. Clustering van sterfgevallen binnen gezinnen
kwam in Achter de Gapert naar verhouding het vaakst voor.
Zoals te verwachten was, speelde sterfteclustering bij kinderen in hun eerste levensmaand
een geringere rol, ofschoon ze eigenlijk evenveel kans maakten om binnen een clustering van
sterfgevallen te overlijden ( Tabel 134, bijlage 1.4). Van de sterfte in de andere leeftijdsfasen hadden
vooral die van de oudere kinderen vaker plaats binnen clusters (Tabel 135 tot en met Tabel 137).
Duidelijk is ook hoezeer sterfte in de Louwsche Poort voor alle leeftijdsfasen vaker dan in andere
deelbuurten tijdens clustering plaatshad terwijl juist daar de sterfte onder meisjes hoger was (40-60).
In alle andere deelbuurten stierven vaker jongens tijdens clusters (53-47).
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Sterfteclustering kan nog twee andere kenmerken van de leefomgeving laten zien: de kans dat op
één infectie clustering volgde en het gemiddeld aantal sterfgevallen per cluster.

Tabel 48 Het aantal sterfteclusters binnen bouwblok 5.3 en Achter de Gapert, per volkstellingsperiode en per aantal
sterfgevallen, 1814-1910.

In het overzicht van bouwblok 5.3 in Tabel 48 is te zien dat het totaal aantal sterfteclusters vanaf
1830-1839 langzaam toenam. In de periode 1880-1889 liep het aantal terug en in 1890-1899 liep het
weer op tot het hoogste aantal van de gehele onderzoeksperiode, 51 clusters met 135 overledenen.
Veruit de meeste clusters vielen in deze laatste periode in de maanden december en januari.688 Over
het algemeen kwamen vooral clusters van twee of drie opeenvolgende sterfgevallen voor, in totaal
186 keer. In 41 gevallen, 30% van de 136 in de gasthuisregisters genoemde doden door infectie, was
er sprake van één duidelijk gediagnostiseerd sterfgeval waarop geen andere dodelijke infectie
volgde. Het overzicht voor Achter de Gapert laat zien dat ook daar een groot deel van de
sterfteclusters (75%) beperkt bleef tot niet meer dan vier doden, omdat verdachte gevallen snel in
het gasthuis geïsoleerd werden.
Het in de loop van de onderzoeksperiode sterk variërend aantal sterfgevallen per cluster
maakt tevens duidelijk hoe dood door infectie leefgemeenschappen bij herhaling kon treffen. Het
bleek steeds weer mogelijk dat een infectie plotseling toesloeg, met een of meer dodelijke
slachtoffers als resultaat.
In Tabel 138 (bijlage 1.4) zijn in de vergelijking van de sterfteclusters de verschillen tussen de
Hinthamerstraat en de Louwsche Poort opmerkelijk. De lagere sterftecijfers in de Hinthamerstraat
blijken, gezien het gemiddeld aantal doden per sterftecluster, vooral te danken aan effectieve
isolatie, zowel preventief als curatief. Ook voor de Schilderstraat (Tabel 139) blijkt hoe de lagere
bevolkingsdichtheid effect gehad kan hebben op sterfteclustering. In de Zusters van Orthenpoort
bleef naar verhouding een groot aantal infecties beperkt tot één persoon. Duidelijk is dat de
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toename van de sterfteclusters tussen 1880-1889 ten opzichte van de voorgaande periode zich in alle
deelbuurten voordeed.
Sterfteclustering bij kinderen onder de tien jaar

Tabel 49 Zuigelingensterfte en sterfteclustering, per deelbuurt, 1814-1903.

In Tabel 49 is per deelbuurt en per leeftijdsklasse het aandeel kinderen aangegeven dat binnen een
cluster overleden is en daarom waarschijnlijk aan een infectieziekte stierf. In de kolommen is ‘c’ het
aantal overleden binnen de diverse clusters, ‘n’ het aantal overleden binnen de deelbuurt.
Clustersterfte was bij de 20 kinderen die in de perinatale fase stierven, in 7 gevallen (35%) verbonden
met de verloskundige sterfte van hun moeder en van de 93 neonataal gestorven kinderen stierven 20
moeders binnen het jaar (22%). De tabel laat opnieuw zien dat de verschillen tussen de deelbuurten
aanzienlijk waren, maar bevestigt vooral dat infectieziekten zelfs bij kinderen in de neonatale fase
een rol konden spelen aangezien minstens 36% van hen binnen een cluster stierf. Van de kinderen
die binnen Achter de Gapert voor hun tiende jaar stierven, stierf 50% binnen een cluster en binnen
de Hinthamerstraat was dat 26%. Aangezien het aandeel kinderen dat in de exogene fase in de
Hinthamerstraat binnen een cluster stierf, lager was dan in de andere deelbuurten zou dat een
aanwijzing kunnen zijn voor een betere weerstand, opgebouwd door langduriger borstvoeding.689
Aangezien de gewoonten bij het geven van borstvoeding eerder ingegeven werden door religieuze of
regionale culturele overwegingen dan door sociale klasse, lijken de verschillen in de clusteringen
echter eerder het gevolg van de inrichting van de woningen ten opzichte van de openbare ruimte.
In een vergelijking tussen kindersterfte en clustering in de periode 1814-1849 en 1850-1903
blijken de verhoudingen nauwelijks veranderd te zijn. Dit betekent dat, ofschoon het aantal clusters
door toegenomen bevolkingsdichtheid groeide, het aandeel kinderen dat binnen clusters stierf als
mogelijk slachtoffer van een infectieziekte niet toenam. Daarmee lijkt toegenomen sterfte als gevolg
van ingekorte lactatieperioden en afgenomen weerstand tegen infectieziekten niet aannemelijk.
Conclusie
De patiëntenregisters laten zien dat een deel van de bewoners van de armere buurten uiteindelijk in
het gasthuis stierf. Voor de armste deelbuurt betrof het, meer dan in de andere achterstraten, vooral
sterfte aan infectieziekten. De uitgebreidere registratie van diagnoses tijdens de negen ernstigste
epidemieën, waarin zelfs kinderen werden opgenomen, toont aan dat vooral de armste deelbuurt
het vaakst getroffen werd, dat het aantal slachtoffers per epidemie er groter was en de herstelkans
van de zieken het kleinst. De overzichten van de sterfteclusteringen bevestigen dit doordat buurten
met een hoge bevolkings- en kinderdichtheid en een beperkte openbare ruimte een verhoogde kans
hadden op het ontstaan van clusteringen, maar ook op grotere aantallen dodelijke slachtoffers per
cluster. Omdat het aantal sterfgevallen per cluster over het algemeen niet hoger was dan vier, kan
gesteld worden dat de bewoners bij ziekte niet onverschillig gehandeld hebben en snel gebruik
maakten van overplaatsing van de getroffenen naar het gasthuis.
Uit de sterfteclusters blijkt bovendien dat over de gehele onderzoeksperiode ongeveer 60%
van de binnen clusters overledenen jonger waren dan 10 jaar, zoals ook bij de toename van
clusteringen tussen 1890 en 1899. Omdat deze leeftijdsgroep ongeveer 50% van de totale sterfte
uitmaakte, bevestigt dit hun hogere kwetsbaarheid voor infectieziekten.
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Naast de overdraagbaarheid van infecties binnen deelbuurten en gezinnen speelden de
gevolgen van de sterfte van moeder of vader eveneens een dominante rol in de overlevingskansen
van de jongste kinderen. De effecten daarvan worden in hoofdstuk 7 nader onderzocht.
6.4. Deelbuurten, risicoleeftijd, seizoensterfte en voeding
In de exogene fase gaan kinderen langzaam over van borstvoeding naar vaste voeding die nog zo
goed mogelijk aangepast moet worden aan de ontwikkeling van hun spijsverteringsorganen en
tanden. Omdat deze overgang in het verleden het grootste risico opleverde, was zowel het moment
waarop op vaste voeding werd overgegaan als de kwaliteit daarvan bepalend.690 Wij kijken daarom
zowel naar de leeftijden waarop als naar het seizoen waarin kinderen stierven. In dit onderzoek gaat
het om de vraag of deze gevolgen in alle deelbuurten afzonderlijk even duidelijk aanwijsbaar zijn. Los
van de kwaliteitsverschillen in de gebruikte koe- of geitenmelk of papmeel was het water dat bij
verdunning gebruikt werd in de stegen waarschijnlijk pompwater, maar het kan ook Diezewater zijn.
De bewoners van de Hinthamerstraat volgden wellicht de adviezen van medici en maakten een
andere keus: brood- of gortwater, aangelengd met geïmporteerd tafelwater.691
Een duidelijk voorbeeld van seizoenfluctuaties in relatie tot lokale borstvoedingspatronen
biedt het eerdergenoemde K14 onderzoek van John Knodel. De bevindingen in de Beierse dorpen
laten zien dat kinderen daar het hele jaar door vroeg gespeend werden, waardoor ook de sterfte het
hele jaar bovengemiddeld hoog was, met nauwelijks pieken in de zomer. Daarnaast bleek dat ook in
de dorpen in Waldeck en Oost-Friesland, waar langdurig borstvoeding werd gegeven, zomerse
sterftepieken in de exogene fase ontbraken terwijl verhoogde sterfte alleen voorkwam in de late
herfst of winter.692 Duidelijk verhoogde zomersterfte vond wel plaats in dorpen in Baden en
Württemberg waar moeders hun kind waarschijnlijk vanwege de oogsttijd versneld lieten
overstappen op vaste voeding.693 Opmerkelijk is dat deze seizoenfluctuaties, gebaseerd op data over
de periode 1700 tot 1899, alleen voor de periode 1850-1899 en voor het geheel van de veertien
dorpen duidelijke zomerse sterftepieken lieten zien, naast een bescheiden piek in maart en april,
terwijl deze gold voor zowel neonatale, exogene als kindersterfte694 Vergelijkbare cijfers werden ook
vastgesteld binnen Groot-Goes voor de periode 1811-1900.695 In vergelijking met de bevindingen uit
de dorpen van het K14 onderzoek en in het Nederlandse Beveland kan dit voor dit onderzoek
betekenen dat er in de deelbuurten van bouwblok 5.3 nauwelijks kans was op verhoogde
zomersterfte vanwege het binnenhalen van de oogst, ofschoon er alle reden was voor besmetting
door bedorven voedsel. Korte lactatieperioden zouden daarom eerder kunnen blijken uit verhoogde
sterfte in de eerste maanden van het eerste levensjaar.
Risicoleeftijden binnen het eerste levensjaar
Om een beeld te krijgen van de leeftijd waarop de kinderen binnen de deelbuurten overgingen op
vaste voeding en of hierin na 1850 een verandering optrad, kijken we eerst naar de sterfte naar
leeftijd. Hierin zijn zowel de levenloos aangegeven kinderen als alle andere kinderen die binnen het
eerste jaar stierven, meegenomen.

690

Poppel & Mandemakers, Zuigelingen- en kindersterfte (2002), 6.
Knecht-Van Eekelen, de, Zuigelingenvoeding (1984), 247.
692
Knodel, Demographic behavior (2002), 64.
693
Knodel, Demographic behavior (2002), 65-66.
694
Knodel, Demographic behavior (2002), 63.
695
Hoogerhuis, Baren op Beveland (2003), 122.
691

239

H6 De transitie in de deelbuurten

Tabel 50 Sterfte per maand, vanaf de geboorte (0) tot en met het eerste levensjaar (1q0), aandeel per 1.000 geborenen,
1814-1903.

In Tabel 50 verdeelt de sterfte binnen het eerste jaar en gedurende de gehele onderzoeksperiode de
deelbuurten in drie groepen, waarbij de Louwsche Poort, Achter de Gapert en de Schilderstraat de
hoogste sterfte laten zien, de Zusters van Orthenpoort vanaf de eerste maand vergelijkbaar was met
de stad en de Hinthamerstraat vanaf dat moment aanmerkelijk gunstiger afstak. Opvallend is de
hogere sterfte in de Louwsche Poort, vooral in de periode tussen de derde en de zesde levensmaand.
De sterfte die voor het bouwblok hoger was dan het stedelijk gemiddelde, bevestigt opnieuw
de welvaartsachterstand en daarmee de invloed van sociale factoren. Bovendien kan dit erop wijzen
dat, waar de stadspompen verder weg waren en de Binnendieze nabij, de voorkeur vaak naar het
water van de laatste ging. De sterfte in het eerste levensjaar was in de Beierse dorpen waar
nauwelijks of geen borstvoeding gegeven werd, echter duidelijk hoger dan binnen de drie
deelbuurten die de hoogste sterftecijfers hadden.696 Dit kan erop wijzen dat de kinderen in deze
buurten in de eerste maanden wel borstvoeding kregen. Dit wordt bevestigd doordat de sterfte in
het bouwblok en in de stad in de negende maand duidelijk hoger was dan in de Beierse dorpen,
waarschijnlijk omdat moeders kort ervoor op andere voeding waren overgegaan.

Figuur 145 Sterfte per maand, vanaf de geboorte (0) tot en met het eerste levensjaar(1q0), aandeel per 1.000 geborenen,
1814-1849.

Het is natuurlijk maar de vraag of dit voor de hele periode gold. In Figuur 145 is voor alle
deelbuurten, het bouwblok en de stad tijdens de peiljaren, op het aantal geborenen per maand het
aandeel gestorvenen berekend voor de periode 1814-1849. Alleen in de Louwsche Poort en de
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Schilderstraat ging het in deze periode om meer dan 60 kinderen en daardoor spelen in de grafiek
voor de andere deelbuurten ook nu weer de kleine aantallen een rol.

Figuur 146 Sterfte per maand, vanaf de geboorte (0) tot en met het eerste levensjaar(1q0), aandeel per 1.000 geborenen,
1850-1903.

Vergelijken we de risicoleeftijden voor en na 1850, dan blijkt op de eerste plaats dat de sterfte in de
eerste levensmaanden na 1850 zeker in de armste deelbuurten juist afnam en dat de verschillen
tussen deelbuurten kleiner werden. Het gelijkmatiger beeld is mede een gevolg van de wet van de
grote getallen, hier het grotere aantal overleden kinderen na 1850, 495, tegenover 220 in de periode
daarvoor. Opvallend zijn ook in deze grafiek de gunstiger cijfers in de Hinthamerstraat, hier in de
eerste tot en met zevende maand. Kijken we naar de sterfte op stedelijk niveau dan zien we na 1850
nauwelijks veranderingen en bij de vergelijking van de stad met de deelbuurten na 1850 kunnen
geen duidelijke sterftepieken gevonden worden. Dit betekent dat niet vastgesteld kan worden dat
lactatie na 1850 eerder beëindigd werd.
In Achter de Gapert ging het voor 1850 in totaal om 19 kinderen, waardoor de pieken in de
derde, zesde en negende maand niet meer dan 4, 2 en 2 kinderen betroffen. Toch zou dit, samen
met het gunstiger sterfteaandeel in de eerste maand, kunnen betekenen dat de omgeving vanwege
het kleiner kinderaantal minder risico op infecties bracht en dat borstvoeding niet abrupt werd
afgebroken. De opvallend hoge sterfte in de eerste levensmaand in de periode na 1850 werd deels
veroorzaakt door het hoge aantal levenloos aangegeven kinderen, maar blijkt in de tweede en derde
maand deels gecompenseerd te zijn door lagere sterfte.
In de Hinthamerstraat was de sterfte zeker na 1849 al direct vanaf de tweede maand bijna de
helft lager dan in de andere deelbuurten. Het totaalcijfer voor de sterfte in de Hinthamerstraat kwam
met 186,3‰ op eenzelfde niveau als in de dorpen in Oost-Friesland en Waldeck, waar John Knodel
vaststelde dat er ruim borstvoeding gegeven werd (130-204‰).697 Dit bevestigt dat de kinderen in
deze deelbuurt ofwel langdurig borstvoeding kregen, ofwel dat hun voeding op een verantwoorde
wijze werd bereid. In het eerste geval zou dit betekenen dat kinderen in de Hinthamerstraat tijdens
de exogene fase minder risico liepen op infecties, maar dat kan evenzeer beperkt geweest zijn
doordat zij minder direct in contact kwamen met leeftijdsgenoten.
In de Louwsche Poort valt de duidelijke verbetering van de levenskansen in de eerste maand
op. De pieksterfte die in de tweede maand in de periode voor 1850 te zien is, deed zich na 1850 niet
meer voor, maar verlaging van de maandelijkse sterfte beneden de 20‰ had pas plaats nadat de
697
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kinderen de leeftijd van zes maanden bereikt hadden. Omdat juist de kinderen, vooral meisjes, in
deze deelbuurt in de eerste maanden verhoogd risico liepen, lijkt borstvoeding toch vrij snel
afgebouwd te zijn waardoor juist zij, meer dan bij jongens het geval was, een verhoogd risico liepen
op acute spijsverteringsproblemen.
In de Schilderstraat halveerde, gerekend over het gehele eerste jaar, het sterfterisico. De
belangrijkste veranderingen deden zich voor in de eerste vijf maanden. Er is daarom in deze
deelbuurt geen enkele aanwijzing dat kinderen verhoogd risico liepen door verandering van voeding.
In de Zusters van Orthenpoort nam de sterfte in de eerste maand een kwart af, bleef vanaf
de vijfde maand onder de 10‰ en vertoonde verder geen pieken.
De hoge exogene sterfte in de eerste vier maanden zou erop kunnen wijzen dat borstvoeding
ook al voor 1850 niet langer dan een korte periode werd gegeven. Uit diverse onderzoeken,
waaronder het K14-onderzoek, bleken borstvoedingsgewoonten vooral regionaal en cultureel
bepaald te zijn geweest en door alle sociale klassen op vergelijkbare wijze gevolgd te zijn.698 Uit het
overzicht blijkt dat er tussen de deelbuurten geen opmerkelijke verschillen in lactatieperioden zijn
geweest. Uitzondering was mogelijk de Hinthamerstraat, maar de aanmerkelijk gunstiger
sterftecijfers in de eerste maanden kunnen zoals gezegd ook gevolg zijn van de kwaliteit van de vaste
voeding, in combinatie met gunstiger woonomstandigheden zoals afscherming tegen infecties en de
fysieke conditie van de moeders.
Seizoen ritme geboorten
Allereerst is het de vraag, of eventueel verhoogde seizoensterfte het gevolg was van een aanwijsbaar
seizoenritme in geboorten. De spreiding van alle geboorten, gecorrigeerd naar het aantal dagen per
maand, blijkt in het totaaloverzicht van het aanzienlijke aantal geboorten in bouwblok 5.3 vrij
gelijkmatig geweest te zijn (zie Figuur 163 in bijlage 1.4).699 Naast een wat rustiger periode in de
maanden april tot en met juni was er een lichte verhoging in de maanden maart, augustus,
september en vooral december.
De deelbuurten volgden de grote lijn van deze verdeling met enkele accentverschillen, zoals
een verhoogd aantal geboorten in Achter de Gapert in februari en in de Louwsche Poort in maart. De
verdeling van geboorten over de seizoenen geeft geen duidelijke verklaring voor een eventuele
spreiding in seizoensterfte, ofschoon het lager aandeel geboorten in april, mei en juni zou kunnen
betekenen dat een sterk verhoogde sterfte onder kinderen in de meest kwetsbare eerste twee
levensmaanden in juli of augustus niet waarschijnlijk was. Op stedelijk niveau, zo bleek in 5.8, was in
de jaren vanaf 1870 de sterfte onder kinderen in het eerste levensjaar in augustus het hoogst.
Seizoensterfte op bouwblokniveau

Figuur 147 Sterfteaandeel naar levensfase en geboortemaand, bouwblok 5.3, 1814-1903.

698
699

Knodel, Demographic behavior (2002), 447.
Engelen, What Seasons tell (2017), 169.

242
De invloed van de geboortemaand op overlevingskansen blijkt volgens Figuur 147 wel degelijk
aanwijsbaar. Het risico op perinatale sterfte was het hoogst bij geboorten in augustus, oktober en
november. Bij geboorte in maart, juni, juli, september of november was het risico op neonatale
sterfte hoger. Gemiddeld gezien was voor alle kinderen geboren in de maanden november, augustus
en maart het leven in het eerste jaar het meest risicovol. Dit verschil laat zich niet verklaren door een
verhoogd aandeel geboorten in deze maanden. Daarnaast laat de grafiek zien dat met de toename in
leeftijd de verschillen in risico kleiner werden.
Voor een verdere uitsplitsing naar de ontwikkeling hiervan per deelbuurt en gedurende de
onderzoeksperiode zijn de aantallen te klein waardoor toeval een te grote rol zou spelen. Daarom
richt het onderzoek zich vooral op de maanden waarin het sterfterisico per leeftijdsfase hoger was.
jan feb mrt apr mei jun
jul aug sep okt
perinataal 107 59
43 145 86
42
21 193 42 107
neonataal 129 59
90 125 90
87 116 129 87 116
exogeen 82
70 112 80 106 131 146 117 95
98
kindersterfte 1-5 jaar 87
68 126 90
99
93 108 158 95
90
5-10 jaar 136 34
37
96 123 84 136 99 108 160
0-10 jaar 94
65 105 92 103 105 122 135 93 103
Tabel 51 Sterfterisico per leeftijdsfase en per maand (gecorrigeerd), bouwblok 5.3, 1814-1903.

nov
228
75
64
81
60
79

dec
129
103
101
111
136
109

gem
n
100 57
100 95
100 460
100 409
101 99
100 1.120

We zagen dat diverse schrijvers, van wie Godefroi maar één voorbeeld is, al in de negentiende eeuw
wezen op de praktische gevaren van de overgang naar vaste voeding. Naast de bijzonder kwetsbare
periode van de eerste levensmaanden leverde dit in de warme zomermaanden een toenemende
kans op bederf gevolgd door een groter risico op maag- en darmklachten met dodelijke afloop.700
Zowel de negentiende-eeuwse artsen als onderzoekers na hen signaleerden naast de verhoogde
kwetsbaarheid van jongens vanaf de periode 1840-1860 een toename van deze zomersterfte. Uit
Tabel 51 blijkt dat over de gehele onderzoeksperiode gezien in bouwblok 5.3 het sterfterisico voor
kinderen in de exogene fase het hoogst was in juni, juli, augustus en maart, en voor kinderen tussen
1 en 5 jaar in de maanden augustus en maart. De eerste vraag is daarom of zich ook binnen
bouwblok 5.3 in deze leeftijdsgroepen een verandering voordeed en zo ja, wanneer.
0 tot 1 jaar jan feb mrt apr mei jun
jul aug sep okt nov dec
n ov/geb
tot 1820 9
8
17
0
9
17
0
17
8
9
0
26
14 18,2
1820-1829 13
15
8
8
5
10
13
13
13
8
8
5
46 24,7
1830-1839 8
2
19
4
12
12
12
19
4
6
10
12
59 24,3
1840-1849 15
6
11
17
6
8
13
13
2
6
8
15
57 20,5
1850-1859 16
15
7
7
2
9
2
7
18
9
16
9
52 15,9
1860-1869 9
9
5
15
9
10
14
10
7
14
10
9
71 20,5
1870-1879 10
5
13
10
15
11
9
18
2
8
11
9
96 25,9
1880-1889 6
5
16
6
4
10
12
19
14
3
15
12
85 22,6
1890-1899 6
10
13
9
17
4
10
9
7
8
22
6
109 23,7
1870-1899 7
7
14
8
13
8
10
15
7
6
16
8
290 24,1
1814-1903 13
8
12
9
10
9
10
14
8
8
13
10 589 22,1
Tabel 52 Zuigelingensterfte, kinderen geboren binnen bouwblok 5.3 1814-1900, aandeel per maand gecorrigeerd naar
aantal dagen.

In Tabel 52 zijn de maanden overgenomen waarin kinderen binnen hun eerste levensjaar stierven. De
perinataal en neonataal gestorven kinderen zijn vanwege de kleine aantallen niet apart genomen.
Voor de gehele periode 1814-1903 blijkt vooral augustus op te vallen met een sterfte die 40% hoger
was dan het jaargemiddelde. Het is ondanks de kleine aantallen duidelijk dat de sterftepieken ook
voor de zuigelingensterfte wisselden en even goed in een andere maand konden vallen. Tot 1849
was de sterfte meestal hoger tussen januari en april. Ofschoon de augustussterfte hoog was in de

700

Godefroi, Kindersterfte te ‘s-Hertogenbosch (1869).
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periode 1870-1889, kan niet gezegd worden dat er vanaf 1870 een ander sterfteregime heerste. In
de rechterkolom is te zien dat de sterfte onder kinderen die tussen 1870 en 1879 binnen het
bouwblok geboren waren in het eerste levensjaar hoger was dan in enig andere periode vanaf 1814
en vanaf dat decennium begon af te nemen. Duidelijk blijkt bovendien dat de cijfers tussen 1840 en
1869 ondanks de hongerjaren en de cholera-epidemieën zelfs gunstiger waren dan in de periode
1870-1903.
1 tot 5 jaar jan feb mrt apr mei jun
jul aug sep okt nov dec
n ov/geb
tot 1820 9
17
9
18
9
9
9
0
9
0
9
19
13 16,9
1820-1829 23
5
6
6
12
6
17
6
11
0
28
0
21 11,3
1830-1839 8
7
12
16
4
8
8
16
16
12
8
4
30 12,3
1840-1849 0
17
8
11
11
0
8
19
7
11
11
15
32 11,5
1850-1859 5
12
16
2
9
13
14
16
18
7
2
7
54 16,5
1860-1869 17
5
6
7
11
9
11
4
11
17
16
6
65 18,7
1870-1879 17
19
10
0
3
23
10
7
10
7
3
10
36
9,7
1880-1889 11
10
7
7
0
25
7
11
4
7
18
11
33
8,8
1890-1899 5
9
15
14
2
5
10
17
14
0
19
10
50 10,9
1814-1903 10
11
10
8
7
11
11
11
12
8
12
8
334 12,5
Tabel 53 Kindersterfte, kinderen geboren binnen bouwblok 5.3 1814-1900, aandeel per maand gecorrigeerd naar aantal
dagen.

Bij kinderen in de leeftijden tussen een en vijf jaar was evenmin sprake van een structureel hoge
sterfte in augustus, noch van een ontwikkeling vanaf een duidelijk waarneembaar moment. Uit de
rechterkolom blijkt dat de sterfte per 100 geboorten in de periode 1860-1869 op het hoogste punt
was, daarna duidelijk lager maar in 1890-1899 weer opleefde.
Conclusie ten aanzien van verschuivingen in de seizoensterfte
Uit Tabel 52 en Tabel 53 blijkt dat er op bouwblokniveau niet duidelijk sprake was van verhoogde
zomersterfte in augustus en evenmin van een ontwikkeling die vanaf 1850, 1870 of later inzette. De
effecten van zomerse maag- en darmstoornissen lijken daarom minder overtuigend waarneembaar
dan elders in Europa, ofschoon de jaarlijkse zuigelingensterfte per 1.000 inwoners in ’sHertogenbosch bovengemiddeld bleef.701 Zolang het aandeel sterfgevallen zich niet in de
zomermaanden concentreerde, lijken de sterker wisselende effecten van najaarskoortsen en de
human crowd diseases zoals tyfus en tuberculose in de koudere maanden zich nog steeds heftig
voorgedaan te hebben. Dit proces liep zeker door tot na de eeuwwisseling naar de twintigste eeuw.
Een voor de hand liggende vraag is zoals steeds of dit voor alle deelbuurten even sterk gold.
6.5. Deelbuurten, seizoensterfte en mogelijke doodsoorzaken, 1870-1899
Omdat de verschillen in sterftepieken tussen de deelbuurten aanzienlijk zijn, moeten we concluderen
dat ook de ziekten die er heersten niet alleen van andere heftigheid maar ook van een andere aard
waren. In 5.8 hebben we gezien dat we, naast de sterftepieken die veroorzaakt werden door de echt
grote epidemieën, belangrijke ziekten kunnen herkennen aan het seizoen waarin grote aantallen
mensen stierven, zowel kinderen als volwassenen.
Seizoensterfte bij zuigelingen
Dankzij de Roosendaalse dataset zijn per ziekte ook de seizoenen bekend waarin zuigelingen (1q0) of
kinderen (4q1) verhoogd risico liepen.702 Vanwege de verschillen in leeftijdsspecifieke kwetsbaarheid
voor diverse ziekten tussen jongens en meisjes kan ook de genderspecifieke sterfte belangrijke
informatie opleveren. Uit de data zoals uitgewerkt in het overzicht van Figuur 113 zijn voor
zuigelingen, voor jongens en meisjes apart, per maand de volgende risicoziekten en seizoencycli
701
702

Jonkers, Kindersterfte (1903), 79.
Walhout, An infant’s graveyard? (2019), 185.
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afgeleid. In de onderstaande tabellen is daarom per maand te zien wat het aandeel van elke ziekte
was op alle sterfgevallen in die maand, gecorrigeerd naar maandlengte.

Tabel 54 De zeven belangrijkste doodsoorzaken bij zuigelingen, jongens in Roosendaal, aandeel per ziekte per maand,
gecorrigeerd naar aantal dagen per maand, 1870-1899.

Tabel 55 De zeven belangrijkste doodsoorzaken bij zuigelingen, meisjes in Roosendaal, aandeel per ziekte per maand,
gecorrigeerd naar aantal dagen per maand, 1870-1899.

Het eerste dat opvalt is dat het totaal aantal gestorven jongens hoger was en dat bij alle ziekten het
aantal mannelijke slachtoffers groter was. Belangrijk is bovendien dat, ofschoon het om lichte
nuances gaat, bijvoorbeeld stuipen voor meisjes vooral in maart dodelijk konden zijn, terwijl dat voor
jongens eerder in januari was. Wat zegt dit over de ziekten die in verschillende deelbuurten in ’sHertogenbosch domineerden? Hiervoor gebruiken we een dubbel filter. Wanneer de sterfte onder
meisjes binnen een deelbuurt heel hoog was in december en in Roosendaal in die maand meisjes
vooral stierven door ‘gebrekkige ontwikkeling’ en ‘stuipen’, dan is in de Bossche sterftestatistieken
nagegaan of dezelfde doodsoorzaken ook daar in hetzelfde seizoen opspeelden.703
0 tot 1 jr jongens jan
Achter de Gapert 62
Hinthamerstraat 13
Louwsche Poort 27
Schilderstraat 22
Zusters van Orthenpoort 21
Bouwblok 5.3 28

feb
51
0
17
36
35
28

mrt
37
39
27
37
21
32

apr
23
25
38
41
10
30

mei
25
26
34
29
32
30

jun
12
37
51
21
10
28

jul
25
0
41
51
63
39

aug
0
66
27
29
53
34

sep
12
12
25
21
30
21

okt
12
13
54
15
21
26

nov
35
12
19
41
79
37

dec
62
26
88
29
11
47

ov
30
21
68
53
38
210

geb
101
95
183
170
118
667

%
0,30
0,22
0,37
0,31
0,32
0,31

mv
-0,09
-0,05
-0,02
-0,13
-0,09
-0,08

Tabel 56 Zuigelingensterfte naar deelbuurt en seizoen, jongens geboren binnen bouwblok 5.3, per 100 geborenen,
gecorrigeerd naar aantal dagen per maand, 1870-1903.
0 tot 1 jr meisjes jan
Achter de Gapert 14
Hinthamerstraat 13
Louwsche Poort 15
Schilderstraat 24
Zusters van Orthenpoort 33
Bouwblok 5.3 20

feb
12
22
6
7
0
8

mrt
43
0
22
24
11
20

apr
54
0
55
7
21
28

mei
58
80
59
0
44
44

jun
27
0
34
7
31
21

jul
0
0
29
32
22
20

aug
14
13
96
39
22
44

sep
0
25
7
22
21
15

okt
0
40
37
39
11
28

nov
14
13
28
7
31
19

dec
14
0
44
8
33
22

ov
18
16
60
28
26
148

geb
86
93
169
158
112
618

%
0,21
0,17
0,36
0,18
0,23
0,24

vm
0,09
0,05
0,02
0,13
0,09
0,08

Tabel 57 Zuigelingensterfte naar deelbuurt en seizoen, meisjes geboren binnen bouwblok 5.3, per 100 geborenen,
gecorrigeerd naar aantal dagen per maand, 1870-1903.

In Tabel 56 en Tabel 57 is per deelbuurt, gerekend over de periode tussen 1869 en 1900, per maand
het aantal overleden zuigelingen, jongens of meisjes, weergegeven op het aantal geborenen binnen
de deelbuurt. Gecorrigeerd naar het aantal dagen per maand en vanwege de verschillende aantallen
per deelbuurt is de uitkomst vermenigvuldigd met het aandeel gestorven kinderen zodat de sterfte
703

Aandachtspunt hierbij is dat de Bossche doodsoorzaakstatistieken niet leeftijdsspecifiek zijn.
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ook tussen de verschillende deelbuurten onderling vergeleken kan worden. In de rechter kolommen
staan de aantallen overledenen, geborenen, het sterfteaandeel en het sterfte voor- of nadeel voor
jongens of meisjes.
Seizoensterfte bij kinderen
Voor jongens en meisjes in de leeftijd tussen een en vijf jaar (4q1) geeft de Roosendaalse dataset
vijftien doodsoorzaken, waaraan in totaal ongeveer 80% van de kinderen overleed. Vijf van deze
ziekten werden in deze periode in ’s-Hertogenbosch nauwelijks geconstateerd, zoals Gebrekkige
ontwikkeling (1), Klierziekte, Rachitis (3), Pokken (10), Croup (19) en Kinkhoest (20). Daar staat
tegenover dat Keel- en longtering (18) in ’s-Hertogenbosch gemiddeld 8% van alle overledenen fataal
werd, maar bij kindersterfte in Roosendaal nauwelijks voorkwam. Daarom zijn de tabellen voor deze
vergelijking teruggebracht tot negen doodsoorzaken.
m
2
14
16
21
22
26
28
29
34
xx
n

aandeel per maand, de 9 belangrijkste ziekten, eerste tot vijfde levensjaar
Lichaams zwakte tering (exc. 18)
Stuipen, Trismus, Epilepsie
Hersenziekten (exc. 15) Krankzinnigheid
Acute ziekte der ademhalings organen, influenza (exc. 18)
Chron ziekten der ademhalings organen (exc. 18)
Diarrhoea Dysenterie
Acute ziekten der spijsverterings werktuigen
Chronische ziekten der spijsverterings werktuigen (exc. 5)
Onbekende oorzaak, plotseling
andere doodsoorzaken
aantal jongens overleden tussen eerste en vijfde levensjaar

jan

feb

mrt

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

p

n

4
14
4
16
5
0
2
0
7
26
57

3
18
3
18
5
0
0
5
5
10
39

2
8
13
19
13
0
4
2
4
15
48

2
9
9
18
2
0
7
7
5
18
44

2
4
10
24
2
6
0
2
2
27
51

0
7
7
17
20
0
7
0
0
27
30

3
3
6
23
0
3
3
16
6
23
31

7
7
7
4
0
18
11
4
0
18
45

8
8
13
13
0
5
5
13
8
13
39

0
3
5
22
5
11
5
8
0
24
37

2
7
4
9
2
2
7
2
7
47
45

0
3
6
27
11
2
5
2
2
17
66

3%
8%
7%
18%
5%
4%
5%
5%
4%

14
40
38
94
29
20
24
24
20
117
532

22%
100%

Tabel 58 De negen belangrijkste doodsoorzaken bij kinderen, jongens in Roosendaal, aandeel per ziekte per maand, 18701899.
v
2
14
16
21
22
26
28
29
34
xx
n

aandeel per maand, de 9 belangrijkste ziekten, eerste tot vijfde levensjaar
Lichaams zwakte tering (exc. 18)
Stuipen, Trismus, Epilepsie
Hersenziekten (exc. 15) Krankzinnigheid
Acute ziekte der ademhalings organen, influenza (exc. 18)
Chron ziekten der ademhalings organen (exc. 18)
Diarrhoea Dysenterie
Acute ziekten der spijsverterings werktuigen
Chronische ziekten der spijsverterings werktuigen (exc. 5)
Onbekende oorzaak, plotseling
andere doodsoorzaken
aantal meisjes overleden tussen eerste en vijfde levensjaar

jan

feb

mrt

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

p

2
12
2
26
7
3
0
5
0
14
58

0
13
11
29
4
2
2
2
2
16
45

3
15
5
17
2
3
2
0
2
20
60

14
8
3
11
5
0
0
3
3
14
37

5
10
2
19
2
0
0
5
2
21
42

5
17
3
25
3
5
3
5
2
15
60

0
15
8
3
0
3
0
3
5
38
40

2
8
13
6
4
15
6
0
2
17
52

8
8
4
8
4
6
8
4
8
19
48

6
13
3
13
10
3
6
6
0
19
31

7
10
0
24
0
0
0
0
14
21
29

0
18
6
14
0
2
4
4
0
14
49

4%
13%
5%
17%
3%
4%
3%
3%
3%

n

22
69
29
91
19
22
15
17
16
19% 102
100% 551

Tabel 59 De negen belangrijkste doodsoorzaken bij kinderen, meisjes in Roosendaal, aandeel per ziekte per maand, 18701899.

In de leeftijd tussen 1 en 5 jaar blijkt dat over het algemeen de sterfte onder meisjes wat hoger was
dan onder jongens. Vooral Stuipen (14) kwamen onder meisjes meer voor. Omdat het aandeel
meisjes dat aan een onbekende oorzaak stierf, kleiner was dan bij jongens, was er geen sprake van
achterstelling bij het inroepen van medische hulp. Verder valt op dat de kwetsbare seizoenen voor
jongens en meisjes vooral verschillend waren. In de zoektocht naar de verschillende
ziektepanorama’s van de deelbuurten gebruiken we ook hier het dubbele filter.
1 tot 5 jr jongens jan
Achter de Gapert 0
Hinthamerstraat 0
Louwsche Poort 8
Schilderstraat 0
Zusters van Orthenpoort 0
Bouwblok 5.3 2

feb
23
0
0
22
0
9

mrt
28
44
16
18
14
22

apr
26
0
15
17
27
17

mei
42
15
8
0
0
11

jun
13
0
8
8
13
8

jul
14
0
8
9
43
13

aug
42
0
16
0
28
16

sep
0
14
8
0
0
4

okt
0
0
8
0
28
7

nov
0
0
0
8
13
4

dec
14
0
16
9
0
9

ov geb
36 213
14 236
38 419
26 331
34 248
148 1.447

%
0,17
0,06
0,09
0,08
0,14
0,1

mv
-0,01
-0,02
0,01
0,01
-0,03
-0,01

Tabel 60 Kindersterfte naar deelbuurt en seizoen, jongens geboren binnen bouwblok 5.3, per 100 geborenen, gecorrigeerd
naar aantal dagen per maand, 1870-1903.
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1 tot 5 jr meisjes jan
Achter de Gapert 15
Hinthamerstraat 0
Louwsche Poort 0
Schilderstraat 0
Zusters van Orthenpoort 17
Bouwblok 5.3 8

feb
0
19
0
17
14
4

mrt
15
0
10
0
0
10

apr
14
0
10
9
16
7

mei
15
0
10
9
0
8

jun
28
0
10
18
16
12

jul
60
23
10
0
0
20

aug
30
0
10
0
17
10

sep
0
0
10
9
0
2

okt
15
0
10
18
17
10

nov
0
0
10
18
31
12

dec
0
0
31
11
0
13

ov geb
26 166
8
214
37 376
26 284
26 241
123 1.281

%
0,16
0,04
0,1
0,09
0,11
0,1

vm
0,01
0,02
-0,01
-0,01
0,03
0,01

Tabel 61 Kindersterfte naar deelbuurt en seizoen, meisjes geboren binnen bouwblok 5.3, per 100 geborenen, gecorrigeerd
naar aantal dagen per maand, 1870-1903.

In Tabel 60 en Tabel 61 is per deelbuurt, gerekend over de periode tussen 1869 en 1900, per maand
het aantal overleden jongens of meisjes tussen 1 en 5 jaar weergegeven op het aantal geborenen
binnen de deelbuurt, gecorrigeerd naar het aantal dagen per maand en vanwege de verschillende
aantallen per deelbuurt weer vermenigvuldigd met het aandeel gestorven kinderen. In de
rechterkolommen staan de aantallen overledenen, geborenen, het sterfteaandeel en het sterfte
voor- of nadeel van jongens of meisjes. Deze verschillen blijken gering geweest te zijn: gemiddeld
was het sterftenadeel voor meisjes binnen bouwblok 5.3 0,01%. Opgemerkt moet worden dat de
aantallen overleden kinderen verdeeld waren over een periode van 21 jaren.704 Dit betekent dat er
bij het aantal besmette kinderen per maand nauwelijks sprake kon zijn van onderlinge besmettingen
binnen dezelfde leeftijdsklasse. Iedere andere bewoner van de deelbuurt kon de ziekteverwekkers
aan hen overdragen, ook zonder er zelf aan te sterven.
Seizoensterfte bij personen ouder dan 10 jaar, de deelbuurten als leefomgeving
Ter afsluiting van dit deelonderzoek zoeken we opnieuw in de combinatie van Roosendaalse en
Bossche gegevens naar aanwijzingen over de gezondheid van de volwassen personen in de
leefomgeving. ‘Longteering’ (18) blijkt zich, overeenkomstig de ontwikkeling van deze ziekte, in
Roosendaal amper bij kinderen onder 5 jaren voorgedaan te hebben en ook in ’s-Hertogenbosch zal
dit vooral een ziekte onder volwassenen geweest zijn. Dit betekent dat deze aandoening uiteindelijk
ten minste 16% van hen het leven kostte. De meeste sterfgevallen deden zich voor tussen december
en mei.

Figuur 148 Sterfte naar seizoen, personen tussen 20 en 65 jaar, ‘s-Hertogenbosch, gecorrigeerd naar aantal dagen per
maand, 1872-1901.

Ook voor personen ouder dan 20 jaar blijken gedurende de gehele onderzoeksperiode
ademhalingsziekten van verschillende aard een dominante rol gespeeld te hebben. De volwassenen
in de leefomgeving en niet te vergeten de eigen ouders waren daardoor een belangrijke bron van
overdracht op kinderen, misschien wel de belangrijkste.
704

Vanwege de hiaten in de gevonden bronnen.
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Conclusie ten aanzien van seizoenssterfte en mogelijke doodsoorzaken
In grote lijnen blijken de cijfers te bevestigen dat de jongens tot een jaar over het algemeen eerder in
de zomer en de vroege winter stierven, jongens tussen 1 en 5 jaar eerder in het voorjaar. Dit
betekent dat bij hen eerder ademhalingsmoeilijkheden overheersten en spijsverteringsproblemen op
de tweede plaats kwamen. Meisjes tot 1 jaar stierven vooral in het voorjaar of in de zomer en
meisjes tussen 1 en 5 jaar vooral in de zomer, waardoor het aannemelijk is dat bij hen eerder
spijsverteringsproblemen overheersten. Verhoogde sterfte in de winters bevestigt vooral armoede
en, ondanks bedeling, het onvermogen om kinderen warm te kleden, de woning te verwarmen,
regelmatig te ventileren en tijdig de hulp van een wijkdokter in te roepen. De hoge kinderdichtheid
binnen de kleine leefomgeving binnenshuis en in de stegen leverde in de wintermaanden de ideale
voedingsbodem voor ademhalingsproblemen, die met aanhoudend hoesten steeds weer verspreid
werden. De hoge zomersterfte voor jongens en meisjes werd zoals overal in Noordwest-Europa
veroorzaakt door besmet water. Met slechts één waterpomp die dagelijks beperkt toegankelijk was
en de ligging van deze stegen direct langs de Binnendieze, stroomafwaarts van de Dode Stroom en
de slachthuizen, zal hierin een rol belangrijke rol gespeeld te hebben.
De maanden waarin spijsverteringsproblemen overheersten lieten jaarlijks niet de enige
sterftepieken zien. Hieruit blijkt dat deze in bijna alle deelbuurten een belangrijke rol speelden maar
zeker tot 1895 niet domineerden, precies zoals we ook op stedelijk niveau in zowel Roosendaal als ’sHertogenbosch konden vaststellen. De belangrijkste doodsoorzaken moeten daarom gezocht worden
in de combinatie van het welvaarts- of ondervoedingsniveau, de waterkwaliteit en de
bevolkingsdichtheid. Het eerste leidde vooral tot ontwikkelingsachterstanden en verhoogde sterfte
door onder andere stuipen, het tweede tot spijsverteringsziekten en het derde tot ziekten van de
ademhalingsorganen, wat jaarlijks leidde tot verhoogde sterftecijfers tijdens verschillende seizoenen.
6.6. Conclusie: de deelbuurt, indicator van sociale klasse en overlevingskansen
Uit het overzicht van ziekten die zich tijdens de onderzoeksperiode in ’s-Hertogenbosch voordeden,
zie Tabel 140, weten we dat het risicoprofiel van deelbuurten bepaald werd door fysieke en sociale
omstandigheden (zoals beschreven in 1.8). Het risico van kindersterfte hing daarom direct samen
met de mate waarin in de leefomgeving van kinderen risicofactoren cumuleerden en elkaar
versterkten. De conclusie aan het einde van hoofdstuk 4, dat de deelbuurt en haar leefomgeving de
belangrijkste indicator waren van sociale klasse en positie, is in dit hoofdstuk aangevuld met de
gevolgen voor de overlevingskansen van zuigelingen en kinderen, zoals samengevat in Tabel 62. Dit
betekent dat in de zijstraat om de hoek de levensomstandigheden zo fundamenteel anders konden
zijn, dat deze voor jonge kinderen zelfs leven of dood betekenden. Deze verschillen worden
verduidelijkt door de regelmaat en heftigheid van de clustering van sterfte in de verschillende
seizoenen. Daarnaast geven de geregistreerde doodsoorzaken en de verspreidingskarakteristieken
van de ziekten aanwijzingen wat hiervan de oorzaken waren.
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Tabel 62 Kindersterfte per deelbuurt, kinderen geboren binnen bouwblok 5.3, 1814-1903.

Om alle voorafgaande bevindingen naast elkaar te zetten zijn hieronder telkens per deelbuurt de
belangrijkste fysieke en sociale factoren met de kindersterftegegevens in één tabel gezet. In de
rechterkolommen wordt per regel een sociale (SO) of fysieke (FY) factor aangegeven en wat het
gemiddelde aandeel hiervan voor de deelbuurt was, het gemiddelde voor het bouwblok en een
kwalitatieve beoordeling voor de afwijking van het gemiddelde. De kolom `Tabel of figuur’ verwijst
naar de titels ervan in bijlage 1.4.
1850-1859

1860-1869

1870-1879

1880-1889

1890-1899

1900-1909

30
9
58
31
36
0
30
20
330
557
19
11
103
165
62
62
247
186

35
9
106
18
66
0
35
12
106
359
19
23
69
124
55
83
138
55

16
28
9
126
24
79
0
36
12
216
698
10
12
70
116
47
81
163
81

46
42
11
149
45
93
0
42
3,8
112
551
26
19
142
160
18
107
187
80

64
39
11
211
39
132
0
52
6,1
82
536
22
25
116
143
27
134
196
63

44
52
11
147
33
92
0
33
3,7
126
568
15
10
83
107
24
59
95
36

30
39
11
123
55
77
0
35
0
122
793
18
11
146
207
61
85
122
37

33
21
9
139
34
87
0
43
0
39
253
4,5
4,5
11
23
11
11
11
0

gemiddeld bb5.3

1840-1849

29
9
38
25
24
0
50
25
88
291
13
13
36
73
36
36
36
0

1910-1919

1830-1839

17
9
67
12
42
0
67
17
92
290
11
22
32
32
0
65
65
0

gemiddeld AdG

1814-1822

SO-i
SO-i
SO-i
FY
SO-iv
FY
FY
SO-iii
SO-ii
SO-v

1823-1829

aandeel bedeelde hoofden
aandeel analfabete vaders
HISCLASS, grootste aandeel onder de hoofden
bevolkingsdichtheid per km2 x 1.000
kinderdichtheid <5 jr, aandeel op bewoners
aantal personen per privaat
tapkranen
aandeel huishoudens FLC3 en FLC 4
huishoudens met kinderen, hoofd ongehuwd of verweduwd
aandeel passanten
aantal geborenen per 1.000 inwoners
aandeel zuigelingensterfte 1q0 per 100 geborenen
aandeel kindersterfte 4q1 per 100 geborenen
totaal zuigelingensterfte 1q0 per 1.000 inw, exclusief passanten
totaal zuigelingensterfte 1q0 per 1.000 inw, inclusief passanten
meersterfte zuigelingen door passanten
totaal kindersterfte 4q1 per 1.000 inw, exclusief passanten
totaal kindersterfte 4q1 per 1.000 inw, inclusief passanten
meersterfte kinderen door passanten

tabel of figuur

Achter de Gapert, ontwikkeling van sociale en fysieke
risicofactoren en kindersterfte.

39
33
9,8
116
32
73
0
42
9,9
131
489
16
15
81
115
34
72
126
54

18
19
8,2
75
24
97
6,5
37
6,3
94
386
18
9,5
73
89
16
38
66
28

gemiddelde positie
ten opzichte van de
andere deebuurten
hoog
hoog
lager geschoold
hoog
hoog
beneden gemiddeld
geen
boven gemiddeld
boven gemiddeld
hoog
boven gemiddeld
beneden gemiddeld
boven gemiddeld
boven gemiddeld
boven gemiddeld
boven gemiddeld
boven gemiddeld
boven gemiddeld
boven gemiddeld

Tabel 63 Achter de Gapert, omstandigheden en kindersterfte (1814-1903).

In Tabel 63 zien we dat de bewoners van Achter de Gapert lager geschoold waren en dat een groter
aandeel van de hoofden bedeeld werd dan in de andere deelbuurten het geval was. Alle verzamelde
factoren bevestigen de cumulatie van risicofactoren, waardoor de sterfte, die onder de dubbele
streep is weergegeven, vrijwel in alle opzichten bovengemiddeld was. Als extra bevestiging voor de
armoedige levensomstandigheden zien we dat het aandeel gestorven kinderen dat elders geboren
was en naar deze plek verhuisd was vanwege financiële tegenspoed, twee keer hoger lag dan het
bouwblokgemiddelde.
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H6 De transitie in de deelbuurten

In de paragrafen 6.3 en 6.4 werd bevestigd dat de kans om een infectieziekte op te lopen in
deze deelbuurt hoger was. Duidelijk werd dat ook de hoge sterfte onder zuigelingen en kinderen
vooral te wijten was aan armoedegerelateerde problemen zoals het lage scholingsniveau en de hoge
bedelingsgraad van de hoofden. Het verhoogde infectierisico blijkt niet alleen uit de sterftepieken die
tot 1903 een rol speelden. Deze worden zowel bevestigd door de registraties van ernstige
epidemieën en door de sterfteclusteringen in 6.3 als in het onderzoek naar aanleiding van de
sterftestatistieken in 6.4, waarin ook de endemische besmettingen gevolgd zijn. Uit de vergelijking
van sterfteclusters blijkt dat die vaker voorkwamen en dat er gemiddeld meer mensen stierven dan
in de andere deelbuurten. De seizoensterfte volgt het ritme van vooral acute ademhalingsziekten
(21), stuipen (14) en onbekende oorzaken (34) en in de zomermaanden diarree (26). Dit bevestigt dat
het steeds ging om uitbraken van langere duur, veroorzaakt door besmettingen die zich vooral door
de lucht verplaatsten en in tweede instantie door besmettingen via water.
Voor het voortdurend toeslaan van infectieziekten blijkt armoede de optimale biotoop
gecreëerd te hebben. Naast acute ziekten speelden groeiachterstanden van kinderen een belangrijke
rol. Uit de seizoensterfte van de volwassenen blijkt dat kinderen in een leefomgeving verbleven
waarin alle denkbare vormen van tuberculose de gezondheid van allen ondermijnden. De deelbuurt
was een toevluchtsoord voor de allerarmsten, onder wie een hoog aandeel ongehuwde moeders en
bedeelden. Ondervoeding, het niet inroepen van medische hulp, winterse koude, de totale vervuiling
van de steeg en waarschijnlijk de bewoners zelf, met steeds weer terugkerende ziekten en
sterfgevallen, creëerden een leefomgeving waarbinnen de meeste bewoners alles op alles moesten
zetten om te overleven. Ook na de ernstigste sterfte tijdens de hongercrisis aan het einde van de
jaren veertig toonde het leven in Achter de Gapert tot op het laatste moment in 1903 alle kenmerken
van the age of high pestilence and famine. Terwijl de daling van de sterfte in ’s-Hertogenbosch
omstreeks 1900 ten opzichte van bijna alle Nederlandse steden achterliep, haalde de sterftedaling in
Achter de Gapert nog niet het stedelijk niveau van 1870.
1850-1859

1860-1869

1870-1879

1880-1889

1890-1899

1900-1909

3
7
39
13
5,2
31
46
5,1
130
469
11
4,2
53
66
13
20
26
7

3
4
37
7,2
4,6
33
30
0
91
329
16
7
52
64
12
23
35
12

5
7
47
7,7
6,7
29
16
2,7
73
258
10
6,1
26
26
0
16
16
0

2
0
7
45
16
7,4
25
24
2,2
120
259
11
4,5
29
53
24
12
47
35

2
7
39
16
5,9
27
28
4,3
62
377
22
3,4
84
91
6
13
19
6

2
4
37
10
4,8
32
20
1,9
37
380
8,6
5,2
33
33
0
20
20
0

0
4
36
20
4,9
31
34
2,6
32
328
7,3
3,6
24
30
6
12
12
0

0
4
44
12
5,8
32
28
6,5
46
103
0
0
0
6
6
0
0
0

gemiddeld bb5.3

1840-1849

4
4
29
8,3
4,6
26
22
3,7
63
170
4,3
4,3
7,4
15
7
7,4
7,4
0

1910-1919

1830-1839

12
7
30
11
4,7
26
36
6,1
44
151
28
11
42
42
0
17
25
8

gemiddeld Hi

1814-1822

SO-i
SO-i
SO-i
FY
SO-iv
FY
FY
SO-iii
SO-ii
SO-v

1823-1829

aandeel bedeelde hoofden
aandeel analfabete vaders
HISCLASS, grootste aandeel onder de hoofden
bevolkingsdichtheid per km2 x 1.000
kinderdichtheid <5 jr, aandeel op bewoners
aantal personen per privaat
tapkranen
aandeel huishoudens FLC3 en FLC 4
huishoudens met kinderen, hoofd ongehuwd of verweduwd
aandeel passanten
aantal geborenen per 1.000 inwoners
aandeel zuigelingensterfte 1q0 per 100 geborenen
aandeel kindersterfte 4q1 per 100 geborenen
totaal zuigelingensterfte 1q0 per 1.000 inw, exclusief passanten
totaal zuigelingensterfte 1q0 per 1.000 inw, inclusief passanten
meersterfte zuigelingen door passanten
totaal kindersterfte 4q1 per 1.000 inw, exclusief passanten
totaal kindersterfte 4q1 per 1.000 inw, inclusief passanten
meersterfte kinderen door passanten

tabel of figuur

Hinthamerstraat, ontwikkeling van sociale en fysieke
risicofactoren en kindersterfte.

2
0
4
40
15
5,2
32
42
4,4

2,1
2,8
5,4
38
12
5,4
29
30
3,6
70
282
12
5
35
42
7,4
14
21
6,8

18
19
8,2
75
24
97
6,5
37
6,3
94
386
18
9,5
73
89
16
38
66
28

gemiddelde positie
ten opzichte van de
andere deebuurten
laag
laag
hoger geschoold
laag
laag
zeer laag
boven gemiddeld
beneden gemiddeld
beneden gemiddeld
beneden gemiddeld
beneden gemiddeld
beneden gemiddeld
beneden gemiddeld
beneden gemiddeld
beneden gemiddeld
beneden gemiddeld
beneden gemiddeld
beneden gemiddeld
beneden gemiddeld

Tabel 64 Hinthamerstraat, omstandigheden en kindersterfte (1814-1903).

In het deel van de Hinthamerstraat binnen bouwblok 5.3 zien we dat de fysieke en sociale factoren
radicaal anders uitpakten. Analfabetisme kwam onder de hoofden al vanaf 1823 nauwelijks meer
voor, bedeling maar zelden en de ‘gemiddelde’ HISCLASS-klassering laat zien dat de meeste hoofden
hoger geschoold waren. Met een relatief laag geboortecijfer omdat naar verhouding meer
huishoudens kinderloos waren en een lage kinderdichtheid was ook de zuigelingen- en kindersterfte
lager dan in de andere deelbuurten. De bijzondere positie van deze deelbuurt moet vooral
toegeschreven worden aan de individualisering van de bewoning door eigen voorzieningen voor
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drinkwater en wasgelegenheid, toiletten en een verblijf voor kinderen dat afgescheiden was van de
openbare ruimte, waardoor de ligging aan de hoofdverkeersader geneutraliseerd werd. Daarnaast
kregen de kinderen gezonder voedsel in de vorm van borstvoeding of vaste voeding aangelengd met
water uit onverdachte bron. Acute spijsverteringsziekten (29) deden zich amper voor, eerder
chronische spijsverteringsziekten, acute ademhalingsziekten (21), stuipen (14) en hersenziekten (16).
Ook was hier sprake van een geringer aantal sterfteclusters en ziekte uitbraken met nauwelijks
secundaire besmettingen.
1850-1859

1860-1869

1870-1879

1880-1889

1890-1899

1900-1909

22
9
54
25
134
1
57
2,7
146
306
24
10
73
109
36
31
88
57

17
9
107
19
264
1
39
8
69
319
17
5,3
55
77
21
17
64
47

18
9
84
35
206
1
53
5,5
111
430
16
7,4
68
92
24
32
40
8

17
19
9
120
29
295
1
41
5,3
63
439
16
13
70
77
7
56
60
4

31
21
7
116
19
286
1
26
3,8
63
397
25
8,7
100
116
15
35
46
12

12
16
7
100
32
246
1
33
0
40
438
30
2,6
130
130
0
11
19
8

13
11
9
113
29
279
1
31
0
42
363
32
8,1
117
125
7
29
37
7

15
9,5
9
108
22
267
1
13
1,3
53
146
19
8,3
28
28
0
12
12
0

gemiddeld bb5.3

1840-1849

21
9
37
23
92
1
31
3,4
100
402
23
19
93
112
19
75
103
28

1910-1919

1830-1839

34
9
36
47
88
1
50
6,3
107
452
18
9,1
82
123
41
41
151
110

gemiddeld LP

1814-1822

SO-i
SO-i
SO-i
FY
SO-iv
FY
FY
SO-iii
SO-ii
SO-v

1823-1829

aandeel bedeelde hoofden
aandeel analfabete vaders
HISCLASS, grootste aandeel onder de hoofden
bevolkingsdichtheid per km2 x 1.000
kinderdichtheid <5 jr, aandeel op bewoners
aantal personen per privaat
tapkranen
aandeel huishoudens FLC3 en FLC 4
huishoudens met kinderen, hoofd ongehuwd of verweduwd
aandeel passanten
aantal geborenen per 1.000 inwoners
aandeel zuigelingensterfte 1q0 per 100 geborenen
aandeel kindersterfte 4q1 per 100 geborenen
totaal zuigelingensterfte 1q0 per 1.000 inw, exclusief passanten
totaal zuigelingensterfte 1q0 per 1.000 inw, inclusief passanten
meersterfte zuigelingen door passanten
totaal kindersterfte 4q1 per 1.000 inw, exclusief passanten
totaal kindersterfte 4q1 per 1.000 inw, inclusief passanten
meersterfte kinderen door passanten

tabel of figuur

Louwsche Poort, ontwikkeling van sociale en fysieke
risicofactoren en kindersterfte.

20
4,7
9
93
18
23
1
27
3,1
3,2

18
18
8,6
88
27
198
1
36
3,6
72
369
22
9,1
82
99
17
34
62
28

18
19
8,2
75
24
97
6,5
37
6,3
94
386
18
9,5
73
89
16
38
66
28

gemiddelde positie
ten opzichte van de
andere deebuurten
boven gemiddeld
gemiddeld
lager geschoold
lager
hoger
zeer hoog
zeer gering
gemiddeld
beneden gemiddeld
beneden gemiddeld
gemiddeld
boven gemiddeld
gemiddeld
boven gemiddeld
boven gemiddeld
gemiddeld
gemiddeld
gemiddeld
gemiddeld

Tabel 65 Louwsche Poort, omstandigheden en kindersterfte (1814-1903).

In de Louwsche Poort zien we zowel in de fysieke en sociale factoren als in de sterftecijfers cijfers die
dicht bij het bouwblokgemiddelde liggen. Het geboortecijfer lag iets beneden het gemiddelde, maar
de bevolkingsdichtheid en de kinderdichtheid waren hoog, de bedelingsgraad bovengemiddeld. De
sterfte onder zuigelingen die al dan niet binnen de deelbuurt geboren waren, was bovengemiddeld.
In deze deelbuurt stierf, evenals in Achter de Gapert, een hoog aandeel van de kinderen binnen een
sterftecluster. Het gebrek aan privaten en tapkranen heeft hierin een belangrijke rol gespeeld, zoals
blijkt uit de hoge zomersterfte onder meisjes. Meer dan in de andere deelbuurten achter de
Hinthamerstraat lijken acute spijsverteringsproblemen (26) een belangrijker rol gespeeld te hebben
dan acute ademhalingsproblemen (21).
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H6 De transitie in de deelbuurten

1840-1849

1850-1859

1860-1869

1870-1879

1880-1889

1890-1899

1900-1909

1910-1919

39
9
19
29
65
1
39
28
187
496
35
5,9
175
204
29
29
73
44

47
9
22
27
75
1
29
5,9
106
452
40
5,7
181
181
0
26
52
26

30
9
28
40
96
1
50
10
130
497
35
10
174
199
25
50
87
37

25
9
24
14
81
1
35
12
229
432
21
6,3
90
90
0
27
90
63

3,2
13
11
42
23
141
1
44
18
109
441
16
8,7
70
83
13
38
64
26

26
14
9
51
27
172
1
50
7,1
83
372
9,7
15
36
48
12
54
90
36

33
13
9
50
28
56
1
21
6,3
98
573
24
8
137
137
0
46
59
13

11
11
7
43
27
49
1
39
6,5
78
395
19
8,7
74
74
0
34
46
11

16
4
7
60
41
68
1
41
4,1
114
513
17
4,2
85
94
9
21
51
30

5,4
7
78
25
29
1
44
3,7
87
207
15
7,4
31
35
4
15
19
4

18
3,6 19
8,6
75 45
23 28
28 78
1 1
38 39
3,6 9,5
122
438
23
7,9
105
114
9,1
34
63
29

gemiddeld bb5.3

1830-1839

gemiddeld Sch

1814-1822

SO-i
SO-i
SO-i
FY
SO-iv
FY
FY
SO-iii
SO-ii
SO-v

1823-1829

aandeel bedeelde hoofden
aandeel analfabete vaders
HISCLASS, grootste aandeel onder de hoofden
bevolkingsdichtheid per km2 x 1.000
kinderdichtheid <5 jr, aandeel op bewoners
aantal personen per privaat
tapkranen
aandeel huishoudens FLC3 en FLC 4
huishoudens met kinderen, hoofd ongehuwd of verweduwd
aandeel passanten
aantal geborenen per 1.000 inwoners
aandeel zuigelingensterfte 1q0 per 100 geborenen
aandeel kindersterfte 4q1 per 100 geborenen
totaal zuigelingensterfte 1q0 per 1.000 inw, exclusief passanten
totaal zuigelingensterfte 1q0 per 1.000 inw, inclusief passanten
meersterfte zuigelingen door passanten
totaal kindersterfte 4q1 per 1.000 inw, exclusief passanten
totaal kindersterfte 4q1 per 1.000 inw, inclusief passanten
meersterfte kinderen door passanten

tabel of figuur

Schilderstraat, ontwikkeling van sociale en fysieke
risicofactoren en kindersterfte.

18
19
8,2
75
24
97
6,5
37
6,3
94
386
18
9,5
73
89
16
38
66
28

gemiddelde positie
ten opzichte van de
andere deebuurten
gemiddeld
gemiddeld
gemiddeld
laag
hoger
beneden gemiddeld
zeer gering
gemiddeld
boven gemiddeld
hoog
boven gemiddeld
boven gemiddeld
beneden gemiddeld
boven gemiddeld
boven gemiddeld
beneden gemiddeld
gemiddeld
gemiddeld
gemiddeld

Tabel 66 Schilderstraat, omstandigheden en kindersterfte (1814-1903).

In de Schilderstraat waren de fysieke en sociale omstandigheden deels vergelijkbaar met het
bouwblokgemiddelde. Er was sprake van een lagere bevolkingsdichtheid en een wat gunstiger
beschikbaarheid van privaten, maar wel een hogere kinderdichtheid en tot 1860 relatief veel
ongehuwde en verweduwde gezinshoofden. Het geboortecijfer was in het bouwblok een van de
hoogste en ook de zuigelingensterfte was bovengemiddeld. In vergelijking met de andere
deelbuurten had kindersterfte in deze deelbuurt minder binnen clusters plaats en was deze zelfs
vergelijkbaar met de Hinthamerstraat, wat direct lijkt terug te voeren op de geringe
bevolkingsdichtheid. Voor zuigelingen speelden spijsverteringsziekten (26, 27, 29) en acute
ademhalingsproblemen (21) een rol. De laatste overheersten onder de iets oudere kinderen (4q1).
Aangezien meisjes in deze leeftijden voor de meeste infectieziekten minder gevoelig waren dan
jongens en de sterftecijfers onder meisjes in de zomers gunstiger waren dan in de andere
deelbuurten achter de Hinthamerstraat, lijken de algemene fysieke en sociale factoren binnen de
Schilderstraat wat gunstiger geweest te zijn.
1850-1859

1860-1869

1870-1879

1880-1889

1890-1899

1900-1909

39
9
66
20
117
1
29
7,1
104
412
13
4,3
53
70
18
18
44
26

40
9
66
33
117
1
60
0
124
488
17
13
81
95
14
61
108
47

32
18
9
100
24
178
1
41
2,6
45
271
5
30
14
20
7
81
102
20

17
18
7
66
14
117
1
32
3,6
43
347
27
12
93
102
8
42
59
17

10
20
7
71
9,5
126
1
32
3,2
83
330
14
9,1
45
67
22
30
45
15

5,5
15
7
83
20
148
1
31
4,4
58
462
20
5,8
94
107
13
27
33
7

9,1
7,3
9
85
38
151
1
45
2,6
92
503
26
6,6
133
166
33
33
66
33

7,3
9,1
9
119
23
211
1
34
6,8
59
114
7,4
7,4
8,5
8
0
8,5
8,5
0

Tabel 67 Zusters van Orthenpoort, omstandigheden en kindersterfte (1814-1903).

5,5
9
147
23
37
1
44
3,6

gemiddeld bb5.3

1840-1849

36
9
59
20
105
1
32
3,6
61
255
15
0
38
47
9
0
9,4
9

1910-1919

1830-1839

22
9
71
33
126
1
38
16
81
317
13
19
40
40
0
59
99
40

gemiddeld ZvO

1814-1822

SO-i
SO-i
SO-i
FY
SO-iv
FY
FY
SO-iii
SO-ii
SO-v

1823-1829

aandeel bedeelde hoofden
aandeel analfabete vaders
HISCLASS, grootste aandeel onder de hoofden
bevolkingsdichtheid per km2 x 1.000
kinderdichtheid <5 jr, aandeel op bewoners
aantal personen per privaat
tapkranen
aandeel huishoudens FLC3 en FLC 4
huishoudens met kinderen, hoofd ongehuwd of verweduwd
aandeel passanten
aantal geborenen per 1.000 inwoners
aandeel zuigelingensterfte 1q0 per 100 geborenen
aandeel kindersterfte 4q1 per 100 geborenen
totaal zuigelingensterfte 1q0 per 1.000 inw, exclusief passanten
totaal zuigelingensterfte 1q0 per 1.000 inw, inclusief passanten
meersterfte zuigelingen door passanten
totaal kindersterfte 4q1 per 1.000 inw, exclusief passanten
totaal kindersterfte 4q1 per 1.000 inw, inclusief passanten
meersterfte kinderen door passanten

tabel of figuur

Zusters van Orthenpoort, ontwikkeling van sociale en
fysieke risicofactoren en kindersterfte.

14
21
8,5
85
23
130
1
38
4,9
75
350
16
11
60
72
12
36
57
21

18
19
8,2
75
24
97
6,5
37
6,3
94
386
18
9,5
73
89
16
38
66
28

gemiddelde positie
ten opzichte van de
andere deebuurten
beneden gemiddeld
gemiddeld
gemiddeld
lager
gemiddeld
hoog
zeer gering
gemiddeld
beneden gemiddeld
beneden gemiddeld
beneden gemiddeld
beneden gemiddeld
boven gemiddeld
beneden gemiddeld
beneden gemiddeld
beneden gemiddeld
gemiddeld
beneden gemiddeld
beneden gemiddeld

252
In de Zusters van Orthenpoort zien we dat vooral sociale factoren een benedengemiddelde
risicofactor boden. Fysiek was de bevolkingsdichtheid relatief laag, maar het aantal personen dat het
enige privaat moest delen, was alleen in de Louwsche Poort hoger. Ofschoon de zuigelingen- en
kindersterfte vrijwel geheel beneden gemiddeld was, was de gemiddelde sterfte onder kinderen die
in de deelbuurt geboren waren wat minder gunstig vanwege de hoge sterfte in de periode 18501859, nadat in 1840-1849 het geboortecijfer hoger was dan ooit. In 1850-1859 was de
bevolkingsdichtheid hoog, evenals het aandeel bedeelde hoofden. De sterftepieken wijzen ook hier
voor zuigelingen op vooral acute ademhalingsziekten (21) en wat minder op stuipen (14) en
chronische spijsverteringsziekten (29), bij de wat oudere kinderen (4q1) overheersten de acute
ademhalingsziekten (21). Ook in de Zusters van Orthenpoort waren de cijfers voor meisjes beduidend
gunstiger dan voor jongens.
De toename van de kindersterfte na 1850 deed zich landelijk voor maar was, gezien over een langere
termijn niet uniek en eerder een van de tijdelijke onderbrekingen van een al langer dalende lijn. Deze
werd niet veroorzaakt door toegenomen migratie van buiten de stad. Evenmin was deze het gevolg
van verhuisbewegingen tussen bouwblokken of deelbuurten onderling, ofschoon de meersterfte
onder zuigelingen van passanten tussen 1890-1899 hoger was. Vanaf 1850 nam de
huwelijksvruchtbaarheid in alle deelbuurten toe met een gemiddelde van uiteindelijk ongeveer 0,7
kind per moeder, waardoor de gemiddelde intervallen tussen de geboorten en de duur van de
lactatieperiode korter geworden zijn en de gezondheid van zowel moeders als kinderen verzwakte.
De hoogste cijfers werden bereikt in de periode 1890-1899.705 We moeten ons realiseren dat
historisch-demografisch onderzoek aantoonde dat er al in de periode voor 1850 sprake was van een
vicieuze cirkel waarin korte lactatieperioden centraal stonden. Hierdoor werden kinderen door hun
moeders niet optimaal gevoed, konden snel overlijden, gevolgd door een nieuwe zwangerschap, in
een leefomgeving waar de gezondheidsomstandigheden in alle opzichten erbarmelijk waren.706 Door
toename van de bevolkingsdichtheid werden deze omstandigheden na 1850 nog slechter. Toch
zagen we in Figuur 146 dat in bouwblok 5.3 de sterfte na 1850 in de eerste levensmaanden juist wat
lager was dan in de periode daarvoor en dat de verschillen tussen de deelbuurten kleiner geworden
waren. Dit betekent dat negatieve effecten veroorzaakt door veranderde zuigelingenvoeding niet
geconstateerd kunnen worden, waardoor er voor de vrij plotselinge toename van de kindersterfte
andere oorzaken gevonden moeten worden. Zo waren de zomers van 1872 tot 1876 en van 1896 tot
1901 enkele jaren achtereen warmer dan normaal.707 Naast de toename van spijsverteringsziekten
vanaf 1895 nam ook het aantal sterfteclusters toe, zelfs in perioden buiten de warmste maanden.
Aangezien human crowd diseases minstens tot 1903 overheersten, kan gedacht worden aan ziekten
in deze categorie die, dankzij de warmere zomers, in de vorm van influenza wellicht een opleving
waren van de oude voor- en najaarskoortsen. Daarnaast kreeg ook de overdracht van tuberculose
tijdelijk meer kansen. Ofschoon de laatste ziekte bij kinderen onder de vijf jaren zelden fataal was,
was het in veel gevallen wel de ziekte van de ouders die bij hun kinderen leidde tot verzwakking en
hen ontvankelijker maakte voor andere infecties.
Ook in dit hoofdstuk was de belangrijkste vraag, hoe de ongelijkheid voor de dood verklaard kan
worden. De belangrijkste factor hiervoor blijkt de sociale klasse van de ouders te zijn, die het
duidelijkst blijkt uit de deelbuurt waar zij woonden. Een lage sociale positie lijkt om te beginnen
bepalend te zijn voor de ernst van ondervoeding. Naast de diverse aanwijzingen hiervoor kan alleen
een uitgebreider onderzoek naar de gezondheid van lotelingen ondersteunend bewijs leveren, zoals
in hoofdstuk 7 aan de orde zal komen. De andere factoren zijn in dit hoofdstuk wel duidelijk zichtbaar
geworden. De totaal vervuilde en gezamenlijk gebruikte sanitaire voorzieningen in een compact
bebouwde deelbuurt boden een vruchtbare biotoop voor ziekten die de gezondheid van ouders en
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kinderen zo effectief ondermijnden dat zij in de zwaarst belaste leefomgevingen een gemiddeld
hogere sterfte tot gevolg hadden. Omdat in de armste deelbuurten de ruimte binnenshuis beperkt
was, speelde het leven zich af binnen de gezamenlijke verkeersruimte, waar alle vormen van
organisch afval de leefomgeving vervuilden vormden en ziekten zich onbeperkt konden verspreiden.
Omdat in de armste deelbuurten naast spijsverteringgerelateerde ziekten toch ademhalingsziekten
overheersten, moeten we concluderen dat het de bewoners zelf waren die vanwege hun zwakke
gezondheid de belangrijkste besmettingsbronnen waren. Door een totaal gebrek aan hygiëne in de
deelbuurt en op persoonlijk vlak konden, versterkt door voortdurend hoesten, nieuwe actieve
ziekteverwekkers zich zonder enige belemmering verspreiden op alles wat men maar kon aanraken
en in de lucht die zij steeds gezamenlijk in- en uitademden. In woonruimten, de kamers en bedsteden
die ‘s winters tegen barre koude werden beschut en daardoor een hoge luchtvochtigheid hadden,
was dit een dodelijke combinatie, die zolang de algehele conditie van de bewoners door
ondervoeding zwak was, nog effectiever was dan de kringloop van besmet water. Dit verklaart tevens
waarom in drie van de deelbuurten de sanitaire voorzieningen beperkt waren tot één privaat en één
of geen tapkraan en de gemeenschappelijke leefruimte in de steeg en de kinderdichtheid bijna
vergelijkbaar waren, terwijl toch de sterfte in Achter de Gapert duidelijk het hoogst was. We zien de
betekenis van de terugkerende ziekten op stedelijk niveau bevestigd in Figuur 107, waar acute
ademhalingsziekten binnen ’s-Hertogenbosch de hoogste tol eisten. Uiteindelijk ligt hier de
overtuigende verklaring voor de betekenis van sociale klasse als meest dominante factor in
kindersterfte. Daarin speelden vijf factoren een rol: bevolkings- en kinderdichtheid, vervuild
drinkwater, organisch vervuilde omgeving, de openbare ruimte als speel- en leefomgeving en, als
katalysator, ondervoeding.708 Het is juist de vergelijking van de sterftecijfers in de verschillende
deelbuurten in de achterstraten die duidelijk maakt hoezeer de laatste het verschil maakte. Dat de
sterftepieken per honderd jaar, zoals weergegeven in Tabel 37, in alle deelbuurten behalve de
armste verbetering laten zien vanaf 1870, bevestigt de betekenis van ondervoeding tijdens de fase
van high pestilence and famine. De omstandigheden in ’s-Hertogenbosch, waar in 1870 op gebied
van algehele stedelijke hygiëne nog geen enkele stap gezet was, zijn een aanwijzing dat de overgang
naar de fase van receding pandemics waarschijnlijk juist hierdoor bepaald werd.709
De aansluiting van elke woning op eigen voorzieningen zoals een toilet en schoon drink- en waswater
zou vanaf het begin van de twintigste eeuw geleidelijk aan in alle deelbuurten gemeengoed worden.
Daarnaast was het de algemene verbetering van de gezondheidszorg die ertoe leidde dat
endemische ziekten minder kans kregen en wellicht de belangrijkste bijdrage leverde aan de
verbetering van overlevingskansen in alle sociale klassen. Beide ontwikkelingen vormden een
wezenlijke stap naar een grotere gelijkheid voor de dood voor kinderen onder de tien jaren.
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Hoofdstuk 7 Epidemiologische transitie op microniveau: kinderen en hun ouders
In de voorgaande hoofdstukken werd vanuit het totaalbeeld van de stad zover ingezoomd dat op het
mesoniveau van de deelbuurten homogene leefgemeenschappen overbleven. In deze deelbuurten
bleek een relatie zichtbaar tussen de toekomstkansen van kinderen en het niveau van sociaal succes
van hun ouders, de hoofden van de huishoudens. Tijdens de onderzoeksperiode, die grotendeels
samenviel met wat in de theorie de phase of high pestilence and famine en de overgang naar
receding pandemics genoemd wordt, betekenden verschillen in toekomstkansen bij kinderen onder
de tien jaar op de eerste plaats dat er aanmerkelijke verschillen waren in overlevingskansen.710 De
kinderen uit de meest welvarende buurt maakten een kans van 75% om ouder dan 10 jaar te
worden, terwijl dat bij de kinderen uit de armste buurt niet meer dan 54% was. Daarnaast moet niet
onderschat worden dat ook de gemiddelde gezondheidstoestand van de overlevenden al evenzeer
uiteenliep. In 1892 werden voor de Enquête naar den toestand der arbeiderswoningen onder andere
de Louwsche Poort en de Zusters van Orthenpoort bezocht. Naar aanleiding hiervan beschreef
dokter Godefroi de gezondheid van kinderen die de eerste jaren wel overleefden.711
Figuur 149 Het kind links is 12
maanden oud, gevoed met
dierlijke melk, rechts 10
maanden, borstvoeding.
1904, bron: Vögele, Urban
Mortality (2001), 94.

“Tot nu toe hadden wij alleen den volwassen arbeider op het oog. Hoe het met de kinderen
gesteld is, die in de achterbuurten het levenslicht aanschouwen en worden grootgebracht,
men behoeft het waarlijk niet te vragen. Men moet geneesheer zijn, om het voorrecht te
smaken, al het afgrijselijke van den toestand te kunnen beoordeelen. Kinderen, weinige
maanden oud, met een gerimpeld gelaat en diepe vouwen in het voorhoofd, in hooge mate
vermagerd, geheel het beeld vertoonende van den ouden man, van den grijsaard; met over
het geheele lichaam gezwollen klieren, en dikke buiken, ge ontmoet ze daar te gelijk met
anderen, die op het bleek vaalgeel gelaat het kenmerk dragen van slechte sappen en
bedorven bloed. Een groot gedeelte dier beklagenswaardige wezentjes sterft gelukkig reeds
vóór dat het eerste levensjaar bereikt is. Die het wat verder brengen, lijden aan klierziekten
van allerlei aard; aan verzweringen in de weeke deelen, zoowel als in de beenderen, aan
bloedbederf en wat al niet meer; akelig om het aan te zien, nog akeliger om het te
710
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beschrijven. Ook de inwendige organen blijven niet gespaard. Jaren lang duurt dit lijden soms
voort, tot dat eindelijk, meestal vóór den twintigjarigen leeftijd, de tering, die hier bij
voorkeur hare slachtoffers zoekt, aan het jammerlijk leven een einde maakt.”

De beschrijving van Godefroi wijkt niet af van wat andere artsen in Noordwest-Europa vanuit hun
praktijk beschreven; zelfs Thomas Malthus had dit al vastgesteld.712 Dit betekent dat de
overlevingskansen van deze kinderen niet alleen beïnvloed werden door infectieziekten, zoals in het
voorgaande hoofdstuk beschreven werd, maar dat de oorzaak voor hun zwakke weerstand gezocht
moet worden in ondervoeding. Daarnaast waren de levensomstandigheden in de deelbuurten voor
de gezinnen zo verschillend dat zelfs de fysieke ontwikkeling van kinderen al tijdens de
zwangerschap uiteenliep. Dat betekende voor de kinderen in de armste gezinnen dat zij van het
begin af aan achterstanden opliepen in groei en weerstand en dat zij deze nooit meer konden
inhalen.
In dit hoofdstuk volg ik de omgekeerde werkwijze van het onderzoek naar persoonlijke
levenslopen.713 Vanuit de levens van kinderen en hun ouders zoek ik naar omstandigheden die het
inzicht in de verschillen tussen deelbuurten verder kunnen verdiepen.
De onderzoeksvragen die in dit hoofdstuk beantwoord worden zijn:
▪ Op welke wijze werden vrouwen bij bevallingen ondersteund en welke risico’s brachten deze
met zich mee voor moeder en kind? Welke relatie is er tussen kindersterftecijfers in
deelbuurten en omstandigheden waarin kinderen geboren werden?
▪ Welke relatie was er tussen de verschillende varianten in het West-Europees
huwelijkspatroon en kindersterfte? Werden er meer buitenechtelijke kinderen geboren en
was er in de armste deelbuurten sprake van een bastardy prone subsociety? Wat waren de
effecten van deze varianten op de overlevingskansen van kinderen?
▪ Was er sprake van verhoogde kwetsbaarheid voor kinderen van weduwen of ongehuwde
moeders, van bedeelde ouders, door verhuisgedrag van ouders of door sterfte onder
moeders en vaders van jonge kinderen?
▪ Terwijl de huwelijksfrequentie een lichte en consistente daling vertoonde, nam het
geboortecijfer vanaf 1859 toe. Nam het aantal buitenechtelijke geboorten toe of de
huwelijksvruchtbaarheid in het algemeen? Indien het laatste, kwam dit door verlaging van de
huwelijksleeftijd, of door verkorting van de intervallen tussen geboorten, of beide? Wat was
het effect van toegenomen pariteit op de kindersterfte? 714
▪ Is er, op grond van militieregisters, bevestiging te vinden voor verschillen tussen deelbuurten
in voeding cq ondervoeding?
7.1. Bevallingen en sterfte van moeder of kind (2, 4)715
De stedelijke zorg voor moeder en kind
Van alle omstandigheden die in het leven van een mens gezondheidsrisico’s opleveren, moet de
geboorte op de eerste plaats genoemd worden, zeker in het verleden. Gedurende de
onderzoeksperiode kwam voor vrouwen het risico bij iedere bevalling op de tweede plaats. Werden
er dan geen maatregelen getroffen? Wel degelijk: het reglement waarin de plichten van
vroedvrouwen en de rechten van kraamvrouwen werden vastgelegd, kende een lange
voorgeschiedenis van eerdere regels waarin gepoogd was de hulp voor alle vrouwen in barensnood
te garanderen. Dit betekent tevens dat er zelfs in de nachtwakerstaat niet getwijfeld werd aan de
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noodzaak om de professionele opvang van bevallingen vanuit het stadsbestuur te reglementeren. In
het register der Resolutiën van de Municipaliteit der Hoofdstad ’s-Hertogenbosch van 6 april 1803
werden naast de traktementen van de Bossche vroedvrouwen ook hun plichten opnieuw bevestigd:
“Dat de Stads Vroed-Vrouwen verpligt zijn, zonder aanzien van Persoonen of Woonplaatsen aan die
Zwangere, Baarende of Verloste Vrouwen welken denzelven het eerste zal hebben gevorderd of
doen vorderen, haaren diensten te bewijzen en behulpzaam te zijn, zonder dat zy vermogen om
welke reden ook zig daar van te onttrekken, op poene van na bevind van zaaken voor een bepaalden
tyd te worden gesuspendeerd, of altoos ontzet”.
Naast deze niet mis te verstane opdracht en waarschuwing werd in het besluit ook
vastgelegd dat de stadsvroedvrouwen voor de assistentie van armlastige vrouwen per bevalling van
stadswege een gulden zouden ontvangen, maar ook driemaandelijks moesten aantonen dat zij
werkelijk arme vrouwen hadden bijgestaan. Aanvullend hierop werd in de Instructie voor de Heeren
Wijkdoctoren bij het Algemeen Armbestuur te ’s-Hertogenbosch van 24 maart 1819 bevestigd: “de
eerste graad van bedeeling is die van verpleging in geval van ligchamelijke ongesteldheid”. Daarin
werd over de Heeren Wijk Doctoren en die van de Wijk Vroedvrouwen aangegeven dat “Ingeval
lichamelijke gesteldheid of vroegere ongelukkige verlossingen van Zwangere vrouwen, eene
moeijelijke verlossing mogte doen vrezen, zullen Heeren Doctoren bevoegd zijn, de behandeling van
zoodanige eene vrouw aan de zorg van den Heer Chirurgijn Vroedmeester van het Gasthuis
optedragen”. Omdat opname in het gasthuis “voor Zwangere Vrouwen, de vijfde maand van
zwangerschap reeds bereikt hebbende” niet toegestaan was, waren zij “verpligt (…) de zieken aan
hunne Huizen dadelijk te gaan visiteeren en blijven behandelen”.716
Deze instructies bleven de gehele onderzoeksperiode van kracht en betekenden in ieder
geval dat ondersteuning door vroedvrouwen of geneeskundigen binnen de stad algemeen en zo
nodig gratis beschikbaar was, maar dat opname in het gasthuis vrijwel uitgesloten was.717 De traditie
van thuisbevallingen, uitgevoerd door goed geschoolde vroedvrouwen, was in ’s-Hertogenbosch al
ruim voor de negentiende eeuw ontstaan en gold ook elders in Nederland als algemeen toegepaste
praktijk.718 Tot aan de invoering van antiseptische maatregelen vanaf de jaren tachtig van de
negentiende eeuw waren de overlevingskansen voor zowel moeders als kinderen bij thuisbevallingen
aanmerkelijk beter dan bij bevalling in kraamklinieken, zoals in de omringende landen gangbare
praktijk was.719 Er was geen tehuis voor ongehuwde moeders en evenmin opvang voor vondelingen.
Omdat ongehuwde moeders uitgesloten werden van bedeling, werden zij bij bevalling pas door een
vroedvrouw geholpen als het College van Regenten instemde.720 Bovendien kregen de vroedvrouwen
in dit geval geen vergoeding vanuit het fonds omdat de ongehuwde moeders van alle vormen van
bedeling werden uitgesloten.721 Dit betekent dat bevallingen vrijwel altijd thuis plaatshadden en
bovendien dat bij bijna alle bevallingen een vroedvrouw of indien noodzakelijk een vroedmeester
aanwezig was, met uitzondering van bevallingen van ongehuwde moeders.722
Indien het kind levend geboren werd, was de vader of de vroedvrouw verplicht om aangifte
te doen. Werd de geboorteaangifte noch door de vader noch door de vroedvrouw gedaan, dan kan
vermoed worden dat er geen vroedvrouw of -meester bij de bevalling aanwezig was en dat dit
misschien zelfs een bewuste keuze van de moeder was. Kwam het kind levenloos ter wereld, dan was
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vanaf 1825 een aangifte van overlijden voldoende. Daarbij gold geen verplichting van aangifte door
vader of vroedvrouw. Dit betekende dat een ongehuwde aanstaande moeder de afweging kon
maken om haar kind zonder steun van een vroedvrouw ter wereld te brengen, waarna het, indien
gestorven, door een willekeurig persoon kon worden aangegeven.
Een bevalling kon voor de stadsvroedvrouwen alleen onopgemerkt blijven als aanwezigheid
van de aanstaande moeder in haar deelbuurt niet opgevallen en aan anderen doorverteld was, als de
bevalling plotseling plaatsvond of wanneer er op dat moment uitzonderlijk veel kinderen geboren
werden. In ieder geval lijkt het uitgesloten dat hulp geweigerd zou zijn aan barende vrouwen die
dringend om hulp vroegen.
De reglementen voor de stadsvroedvrouwen waren heel duidelijk, maar wat betekende dit
voor de praktijk van de bevallingen in de verschillende deelbuurten? Het aantal maandelijkse
bevallingen in de stad als geheel groeide van een gemiddelde van 50 in 1815 tot 110 aan het einde
van de periode, waarvan ongeveer driekwart in gezinnen in de arbeidersklasse. Het is daarom niet
uitgesloten dat de twee vrouwen die als stadsvroedvrouw bij de Godshuizen in vaste dienst waren
om onvermogende vrouwen bij te staan, niet altijd alle bevallingen konden begeleiden.723 Bovendien
schreven de Resolutiën van de Municipaliteit voor dat alle kraamvrouwen na de bevalling nog
gedurende een week en volgens latere instructies zelfs negen dagen dagelijks bezocht dienden te
worden.724 Omdat de vroedvrouwen bij iedere gemiste bevalling ‘van eene arme of onvermogende
vrouw’ niet alleen een gulden misliepen, maar bovendien het risico liepen om vanwege een gemiste
bevalling een boete te krijgen, is het aannemelijk dat zij zelfs op piekmomenten hun uiterste best
deden om alle vrouwen bij te staan.725 Dat dit ertoe kon leiden dat niet iedere bevalling evenveel
aandacht kon krijgen, wordt bevestigd door klachten die gespreid over de onderzoeksperiode enkele
keren bij het stadsbestuur of bij de regenten van de Godshuizen binnenkwamen. Daarin werd
gemeld dat ook onvermogende kraamvrouwen meermaals extra aandacht probeerden te krijgen
door hun vroedvrouw wat extra geld toe te stoppen.726
Aangezien de voorschriften tevens bepaalden dat bevallingen thuis dienden plaats te vinden
en niet in het gasthuis, zijn er geen vermeldingen in de opnameregisters. Ook zijn er voor de stad
geen verslagen bekend van vroedvrouwen of andere registraties over de verloskundige praktijk, met
uitzondering van enkele kasregisters van het bedelingsfonds.727 Voor dit onderzoek betekent dit dat
naast de plaatselijke regelgeving vrijwel alleen de geboorte- en overlijdensakten nadere informatie
kunnen geven.
Een vroedvrouw bij elke bevalling?
Wettelijk diende de aangifte van geboorte gedaan te worden door de vader van het kind en dat
gebeurde voor de 2.422 levend aangegeven en binnen een huwelijk en in het bouwblok tussen 1814
en 1910 geboren kinderen in 2.339 (97%) van de gevallen (Tabel 68).728 Dat de vader zelf aangifte
deed, betekende niet dat hij bij de bevalling aanwezig was, laat staan dat hij daarbij assisteerde. Zijn
aanwezigheid betekende in ieder geval dat hij tijdig de vroedvrouw had kunnen waarschuwen.
Mocht de vader door ziekte of tijdelijke afwezigheid niet persoonlijk aangifte kunnen doen, dan werd
dit in de akte genoteerd en was de vroedvrouw verplicht de aangifte te doen.729 Bij de overige 83
levend aangegeven echtelijke kinderen trad bij 78 geboorten (94%) de vroedvrouw, heel- en
verlosmeester of doctor op als comparant en tekende als eerste aangever. Het lijkt aannemelijk dat
zij ook minstens eenzelfde aandeel van de bevallingen waarvan vaders de aangifte deden, begeleid
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hadden.730 Een argument hiervoor is dat de overlevingskansen van echtelijke kinderen in de
neonatale fase die aangegeven waren door hun vader, niet slechter waren dan die van kinderen
aangegeven door een vroedvrouw.
comparant bij geboorteaangifte
comparant bij aangifte overlijden
alle kinderen geboren geborenen
levend
levenloos
levend
levenloos
endogeen 0 - 1 maand
binnen bouwblok 5.3 n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
2.743
2.563
180
2.563 93,4 180
6,6 147
5,4 327 11,9
alle
echt 2.574 100 2.422 94,1 152
5,9 2.422 94,1 152
5,9 133
5,2 285 11,1
vader
echt 2.457 95,5 2.339 96,6 118 77,6 2.339 96,6 118 77,6 128 96,2 246 86,3
vroedvrouw
echt 68
2,6
68
2,8
0
0,0
68
2,8
0
0,0
4
3,0
4
1,4
vroedmeester
echt 12
0,5
10
0,4
2
1,3
10
0,4
2
1,3
0
0,0
2
0,7
anderen
echt 37
1,4
5
0,2
32 21,1
5
0,2
32 21,1
1
0,8
33 11,6
alle onecht 169 100 141 83,4
28 16,6 141 83,4
28 16,6
14
8,3
42 24,9
vader onecht 13
7,7
13
9,2
0
0,0
13
9,2
0
0,0
2
14,3
2
4,8
vroedvrouw onecht 106 62,7 101 71,6
5
17,9 101 71,6
5
17,9
10 71,4
15 35,7
vroedmeester onecht 25 14,8
18 12,8
7
25,0
18 12,8
7
25,0
2
14,3
9
21,4
anderen onecht 25 14,8
9
6,4
16 57,1
9
6,4
16 57,1
0
0,0
16 38,1
Tabel 68 Comparant bij geboorte- en/of overlijdensaangifte van de levend- en levenloos aangegevenen binnen bouwblok
5.3. Bron: zoek_bevalling_comparanten.

Voor niet meer dan 37 (1,4%) akten kan gesteld worden dat met zekerheid noch de vader, noch een
vroedvrouw of -meester aanwezig was. De comparanten of eerste aangevers waren bij echtelijke
kinderen, ongeacht of de moeders van buiten de stad, gehuwd of ongehuwd waren, steeds
familieleden, bekenden, verhuurders of buren.
Herhaald moet worden dat de aangifte van een levenloos kind niet met zekerheid inhield dat
het kind ook levenloos geboren was, alleen dat het kind overleden was voordat de geboorte werd
aangegeven.731 Wettelijk gezien moest de geboorte van een kind binnen drie werkdagen aangegeven
worden en mocht het kind tussentijds gestorven zijn, dan werd er vanaf 1825 geen geboorteakte
meer opgemaakt. Dit betekent dat de akten voor levenloze en voor levende kinderen niet een op een
vergelijkbaar zijn.732 In de overlijdensakte schreef de ambtenaar: “hebben ons getoond een levenloos
kind...” Het is niet zeker of dit ook daadwerkelijk gebeurde, maar feitelijk had de ambtenaar het
recht om onder verdachte omstandigheden te vorderen dat het kind getoond werd.733 In geen van
deze overlijdensakten zijn aantekeningen gevonden waarin aanvullend onderzoek genoteerd werd.
Omdat vaders en verloskundigen niet verplicht waren om persoonlijk aangifte te doen van
overlijden, kon dat iedere denkbare getuige zijn. Evenmin eiste de wet een verklaring van het
overlijden van het kind en daarom vermeldt de overlijdensakte niet of het kind pas na de geboorte
was overleden.734 De overlijdensaangifte van binnen een huwelijk geboren levenloze kinderen werd
in 78% van de gevallen door de vader gedaan en in een uitzonderlijk geval door een vroedvrouw. Dit
maakt aannemelijk dat in de overgebleven 21% geen vroedvrouw aanwezig was. Bij de
overlijdensakten van de 28 levenloos aangegeven buitenechtelijke kinderen lagen de verhoudingen
geheel anders en compareerde geen enkele keer de natuurlijke vader, vijf keer de vroedvrouw, vijf
keer de heel- en vroedmeester en twee keer de portier van het gasthuis. Werd in deze gevallen de
aangifte noch door de vader, noch door een vroedvrouw of arts gedaan, dan was er waarschijnlijk
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Zie Lieburg en Marland, verwijzing in Shepherd et al, 238.
Heederik, Burgerlijke Stand (1973), 209.
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Voor alle levenloos geboren kinderen is binnen dit onderzoekbestand een virtuele geboorteakte
aangemaakt, gedateerd op de datum van de overlijdensakte en voorzien van dezelfde comparant en getuige.
733
Heederik, Burgerlijke Stand (1973), 207. Vanaf de invoering van het Burgerlijk wetboek in 1838 gold de
beperking dat de secretaris onderzoek kon laten doen.
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Heederik, Burgerlijke Stand (1973), 208-209.
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geen vroedvrouw aanwezig geweest. De vermoede afwezigheid van vroedvrouwen was met 57%
aanmerkelijk hoger dan de 21% op alle bevallingen van gehuwde moeders.735
Van de 28 levenloos aangegeven buitenechtelijke kinderen konden twee moeders in het
gasthuis bevallen. Zeker omdat er geen vader was, zou aangifte door de vroedvrouw voor de hand
gelegen hebben. Het aandeel levenloos aangegevenen bij ongehuwde moeders lag met 16,6% drie
keer hoger dan bij gehuwde moeders. Het type comparanten en getuigen bij deze levenloos
aangegeven kinderen van ongehuwde moeders lijkt vooral te behoren tot de groep van
‘gemeentehuisgetuigen’ en versterkt het vermoeden dat de moeders bewust een anonieme
omgeving gezocht hadden waarin zij buiten het zicht van de stadsvroedvrouw konden bevallen.736 Bij
deze bevallingen waarbij vermoedelijk geen vroedvrouw aanwezig was blijkt, ongeacht of het
echtelijke of buitenechtelijke kinderen betrof, het aandeel levenloos aangegeven kinderen zeer hoog
(86,5% en 64%). In Tabel 68 vinden we nog een aanwijzing voor hun afwezigheid, omdat in de
instructie voor de vroedvrouwen ook vermeld stond dat zij de kraamvrouwen na de bevalling nog
zeven of negen dagen moesten bijstaan. We zien dat de aangiften van alle 147 gevallen van
endogene sterfte, zowel bij echtelijke als buitenechtelijke kinderen, op één na door vaders of
vroedvrouwen gedaan werden.737 Dit versterkt het vermoeden dat de geboorteaangifte soms meer
dan de wettelijke drie dagen werd uitgesteld en dat er misschien sprake was van verwaarlozing. Zelfs
illegale begraving en bewuste infanticide moeten niet uitgesloten worden.738 Godefroi schreef het al:
“Wie huivert niet bij het zien dezer cijfers en brengt zich niet onwillekeurig voor den geest het groot
aantal geheime misdaden, die er moet worden gepleegd, al de kommer en ellende, die er moet
worden geleden, om tot zulke uitkomsten te geraken!”.739
In Tabel 68 kunnen we in het rechtergedeelte zien dat de optelsom van levenloos
aangegevenen en de endogene sterfte binnen het gehele bouwblok uitkwam op een gemiddelde van
11,9%. Uit Figuur 121 bleek dat de deelbuurten, met uitzondering van Achter de Gapert, weinig van
elkaar verschilden, zoals te verwachten is omdat sociale verschillen tijdens geboorte en binnen de
eerste maand weinig invloed hebben op overlevingskansen.740 Uit deze tabel blijkt dat het afwijkend
beeld van Achter de Gapert verklaard wordt doordat het aandeel buitenechtelijk geborenen hier
meer dan twee keer hoger was dan in de andere deelbuurten.
Op het totaal van alle 2.743 akten waren er, buiten de 174 aangiften door een vroedvrouw, 9
gevallen waarin een andere vrouw de akte tekende. Het ging telkens om een andere persoon, een
grootmoeder of nabuur. Mochten er, buiten de gecertificeerde vroedvrouwen, vrouwen geweest zijn
die bijvoorbeeld vaker in noodgevallen bevallingen deden, dan is daar in de akten van dit bouwblok
geen spoor van terug te vinden.

Tabel 69 Verhouding echtelijke en buitenechtelijke geboorten en verdeling naar geslacht per deelbuurt, 1814-1903.
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In 27 de persoonlijke records van deze kinderen is genoteerd dat bij hun geboorte sprake was van verhoogd
risico vanwege het ontbreken van ondersteuning door bekenden. Bij 61 kinderen is vastgelegd dat zij verhoogd
risico liepen omdat de vroedvrouw mogelijk afwezig was.
736
Mandemakers, Getuigen (2017), 77.
737
Op het persoonlijk record van deze 69 kinderen is het verhoogd risico genoteerd.
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In de tweede selectie was bij de geboorte van 28 buitenechtelijke kinderen waarschijnlijk geen vroedvrouw
aanwezig. Vijftien van deze kinderen werden als levenloos aangegeven.
739
Godefroi, Kindersterfte te ‘s-Hertogenbosch (1869).
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Met uitzondering van mogelijke gevolgen van maternal depletion.
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Ook de verdeling naar geslacht roept vragen op omdat deze normaal bij geboorte met 51
tegen 49 afwijkt in het nadeel van meisjes. In Tabel 69 is de afwijking in het nadeel van meisjes in
enkele deelbuurten groter, maar bijna in alle deelbuurten zelfs nog meer bij aangiften van
buitenechtelijke kinderen. Bovendien zijn er geen aangiften van levenloze kinderen die
buitenechtelijk geboren waren en waarvan het geslacht niet waarneembaar was. Zoals we zagen
werd vanaf 1898 van levenloos aangegeven kinderen het geslacht niet meer vermeld, maar bijzonder
is dat vanaf datzelfde moment binnen het bouwblok alleen nog aangifte gedaan werd van levenloze
kinderen die binnen een huwelijk geboren waren. Dit lijkt zich niet zo maar te verklaren en zou een
zuiver temporeel verband kunnen zijn.
Aangezien moeders bij de verwekking van hun kinderen bijna evenveel kans maken op een
vrouwelijke als op een mannelijke vrucht, zou het groter aandeel levenloos aangegeven jongens
gecompenseerd moeten zijn door een groter aandeel levend aangegeven meisjes. Omdat dit niet het
geval is, zou het aandeel miskramen van ongeboren meisjes hoger geweest kunnen zijn. Gericht
menselijk ingrijpen vooraf moet uitgesloten worden, evenals een uitzonderlijke genetische afwijking
die voor meer moeders binnen deze deelbuurt opging. De meest waarschijnlijke verklaring is daarom
onderregistratie van levenloos aangegeven meisjes die al of niet levenloos geboren waren. Dit
verschijnsel is ook in de Engelse parochieregisters gesignaleerd maar laat zich moeilijk verklaren of
bewijzen.741 Bij de 62 bevallingen waarvan aangenomen is dat er geen vroedvrouw bij aanwezig was,
was de verhouding 60 jongens, 37 meisjes en 3 onbekend.
Complicaties bij bevallingen, heel- en vroedmeester of doctor medicinae
De 211 geboorteaangiften waarin de verloskundigen als comparant of getuige werden genoteerd,
waren verdeeld over de vroedvrouwen van de Godshuizen, stadsvroedvrouwen, heel- en
vroedmeesters en doctores medicinae. De laatste twee beroepsgroepen deden de complexe
bevallingen waarbij instrumenten nodig waren, omdat zij als enigen bevoegd waren om deze te
gebruiken.742 Bij 37 (13%) van alle geboorten waarvoor niet de vader compareerde, gebeurde dit
door een doctor of heel- en vroedmeester. Daarnaast traden zij 13 (0,05%) keer op als getuige, naast
de vader. Waarschijnlijk deden zij daarom niet meer dan ongeveer 15% van alle bevallingen.743
doctor
heel- en vroedmeester
vroedvrouw
alle geborenen

N
4
43
182
2.997

levenloos perinataal neonataal exogeen
0,0
0,0
0,0
50,0
18,6
0,0
9,3
23,3
2,7
2,7
4,9
19,8
6,0
1,9
3,4
16,2

< 1 jaar
50,0
51,2
30,2
27,6

kraamsterfte
0,0
7,0
2,7
3,3

Tabel 70 Overlevingsduur van kinderen bij wie de geboorteaangifte gedaan werd door vroedvrouwen of artsen. N = het
aantal geboorten. De heel- en vroedmeesters assisteerden bij 41 bevallingen, waarvan 2 tweelingen. Bij vroedvrouwen 181
bevallingen, waarvan 1 tweeling.

Uit Tabel 70 wordt duidelijk dat doctoren bij bevallingen nauwelijks een rol speelden. In alle vier
gevallen ging het om een bevalling in de Hinthamerstraat. De vier kinderen overleefden de bevalling
maar de sterfte onder hen lag in het eerste levensjaar hoger dan in de deelbuurt normaal was. Bij de
heel- en vroedmeesters was de sterfte in de endogene fase, binnen de eerste maand na de bevalling,
met 27,9% beduidend hoger dan de 10,4% bij de vroedvrouwen, hetgeen bevestigt dat de eersten de
complexe bevallingen deden. Ook na hun ingrijpen was de sterfte in het eerste levensjaar hoog. Van
de drie opties in de tabel is de sterfte vanaf de geboorte tot en met de eerste maand bij kinderen
waarvan de vroedvrouw aangifte deed, de laagste.
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Woods & Shelton, Atlas of Victorian Mortality (1997), 47. Bij het levenloos geboren worden van een
onvoldragen kind was aangifte niet verplicht.
742
Heederik, Burgerlijke Stand (1973), 208-209. Op 4 februari 1836 werd voor het eerst een keizersnede
uitgevoerd, op Helena Battes, die op 20 feb overleed.
743
NL-HtSA, toegang 309-a, Archief Godshuizen, invnr 618-626 kasboeken 1870-1885.
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Het gebruik van de forceps (verlostang) of andere instrumenten betekende in deze periode
vooral een verbetering van de overlevingskansen van de moeders.744 De ernst van de complicaties bij
de bevallingen die door de heel- en vroedmeesters gedaan werden blijkt in de tabel vooral uit het
aandeel levenloos aangegevenen dat meer dan een factor 6 hoger lag dan bij de vroedvrouwen.
Kraamsterfte, moedersterfte binnen 32 dagen na de bevalling, deed zich naar verhouding een factor
2,5 vaker voor dan bij vroedvrouwen. Dit bevestigt dat zij pas opgeroepen werden wanneer het risico
voor de moeders tijdens de bevalling tot een voor de vroedvrouw onbeheersbaar niveau opliep. Van
een verhoogd risico voor de ongeboren kinderen kon men zich nog geen beeld vormen en evenmin
waren er middelen om daar iets aan te doen. Neonatologie bestond nog niet. De hoge sterfte onder
de kinderen in deze tabel bevestigt dat de heel- en vroedmeesters in deze periode in het uiterste
geval gekozen hebben voor het behoud van het leven van de moeder.
Wat waren, wat de inzet van verloskundigen betreft, de verschillen per deelbuurt?

Tabel 71 Het aandeel op het totaal van alle bevallingen, waarin vroedvrouwen of heel- en vroedmeesters geboorteaangifte
deden.

Dat naar verhouding veel aangiften in Achter de Gapert door vroedvrouwen gedaan werden komt
overeen met het hoger aandeel van ongehuwde moeders en tijdelijk of langduriger afwezige vaders,
zoals we in 7.2 zullen zien. Bovendien betekent dit dat het in Achter de Gapert algemeen de
gewoonte was om bij bevallingen de hulp van vroedvrouwen in te roepen. Ook in de Schilderstraat
namen vroedvrouwen bij aangifte naar verhouding vaker de rol van de vaders waar, ofschoon in deze
straat juist nauwelijks beroep gedaan werd op de heel- en vroedmeesters.
Voor enkele bevallingen is een verhoogd risico aantoonbaar, zoals bij Anna Maria van Haren,
bij wie de bevalling van een tweeling volgens de in de geboorteakten geregistreerde uren waarin
ieder kind geboren werd minstens twee dagen duurde. Andere vrouwen, zoals Petronella Wilhelmina
Cleerdin, Johanna Sarton en Johanna Maria Verhoeven moesten tot twee keer toe door de heel- en
vroedmeester verlost worden en Anna Maria Schoormans zelfs vier keer. Toch overleefden deze
vrouwen elke keer de bevalling en overleden zij uiteindelijk respectievelijk op een leeftijd van 58, 97,
84 en 62 jaar.745
Een bijzonder risico voor moeder en kinderen: de geboorte van meerlingen (2)
Bevallingen van meerlingen leveren ook vandaag nog een groter risico op voor zowel de moeder als
haar kinderen. Van alle bevallingen met verhoogd risico zijn het echter de enige waarover de akten in
de Burgerlijke Stand wat extra informatie geven, omdat van elk kind het uur van geboorte
geregistreerd werd. De overlevingskansen van meerlingkinderen, over het algemeen te vroeg
geboren met een duidelijk lager geboortegewicht, waren in eerste instantie in sterke mate
afhankelijk van het professionele niveau van de vroedvrouw. Omdat het zelfs tot ver in de twintigste
eeuw niet altijd vooraf duidelijk was of er meer dan een kind geboren ging worden, zullen de meeste
meerlingbevallingen in eerste instantie gewoon door de vroedvrouw gedaan zijn. Ging het om een
meerling, dan diende er snel en adequaat gehandeld te worden omdat de kansen voor het tweede of
soms zelfs derde kind afnemen wanneer de tussentijd na de voorgaande geboorte langer duurt dan
dertig minuten.746
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Hoogerhuis, Baren op Beveland (2003), 111. In de database is op het persoonlijk record van de 47 kinderen,
bij wie de doctores en heel- en vroedmeesters de bevalling deden, genoteerd dat de bevalling medisch gezien
risicovol was.
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Op hun persoonlijk record is pariteitsrisico 1 genoteerd, tenzij er sprake was van pariteitsrisico 2.
746
Derks & Vandenbussche, Meerlingzwangerschap (2011), 6.
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Ook voor de moeder zijn en waren, vanwege een meer belastende zwangerschap en
bevalling, de risico’s op complicaties duidelijk groter. Van de 42 meerlingmoeders stierven 3 moeders
aan kraamsterfte (7%). Op de totale populatie van 2.743 geborenen waren 89 (2,97%) kinderen deel
van een meerling. Er werden daardoor op 2.698 bevallingen 43 (1,6%) tweelingen en 1 (0,04%)
drieling geboren.747 Deze aantallen komen redelijk overeen met de landelijke cijfers, voor zover
bekend, aan het begin van de twintigste eeuw.748 38 Moeders kregen een tweeling, 2 moeders
kregen 2 tweelingen en één moeder, Johanna van Ooijen, kreeg een drieling en een tweeling. Toen
Johanna in 1925 op 64-jarige leeftijd stierf, had zij in haar huwelijk met Cornelis Daniel Heesbeen
tussen haar 23ste en 46ste levensjaar 18 kinderen gekregen, van wie er 9 voor hun vijfde verjaardag
gestorven waren. De kinderen uit de drieling waren binnen een maand gestorven, maar de tweeling
Henrica en Daniel, geboren op 19 augustus 1899, konden allebei oud genoeg geworden om het
ouderlijk huis te verlaten.

Tabel 72 Meerlingen, geboren per deelbuurt. Bron: zoek_kinderen_tweede_selectie_bb53_meerlingen.

In Tabel 72 valt op dat het aandeel meerlingen per deelbuurt niet afhankelijk was van de sociale
status ervan en varieerde tussen 1,4 binnen de Zusters van Orthenpoort en 4,4 in de Louwsche Poort.
De mortaliteit binnen de eerste maand was uitzonderlijk hoog in Achter de Gapert, maar voor
meerlingkinderen tot 10 jaar waren de overlevingskansen hier, samen met de Zusters van
Orthenpoort, beter dan het bouwblokgemiddelde. Verhoudingsgewijs hadden meerlingkinderen een
beduidend slechtere kans om hun vijfde verjaardag te bereiken, bijna 70% van hen haalde deze niet.
In de Louwsche Poort werden met 4,4% bovengemiddeld veel meerlingen geboren en was de sterfte
onder een leeftijd van 10 jaren zelfs 81,6%.
Naast 14 meerlingkinderen die niet voor 1953 binnen ’s-Hertogenbosch zijn overleden, zijn er
3 waarvan met zekerheid is vast te stellen dat ze ouder werden dan 10 jaar. Lucia Adriana Meijs, op
13 juni 1824 geboren in de Louwsche Poort, stierf op haar 27e, Rosalia Maria Hornig, geboren in de
Zusters van Orthenpoort op 20 mei 1845, werd 73, en Clara Petronella van den Boer, geboren Zusters
van Orthenpoort op 4 december 1873, werd 77 jaar oud.

Tabel 73 Meerlingen, per volkstellingsperiode. Bron: zoek_kinderen_tweede_selectie_bb53_meerlingen.

In Tabel 73 zien we onder andere dat het aandeel meerlingen op het totaal aantal geborenen per
decennium varieerde tussen 1,2 en 6,3%. De aantallen zijn ook hier weer erg klein, maar geven wel
de indruk dat de overlevingskansen vanaf de periode 1880-89 wat beter werden. De belangrijkste
conclusie is dat meerlingkinderen vanwege hun premature geboorte, ongeacht deelbuurt of sociale
afkomst, in de negentiende eeuw nauwelijks kans hadden om volwassen te worden.
747
748

Op het persoonlijk record van deze 91 kinderen werd het meerling risico genoteerd.
Tas, Meerlingen in Nederland (1990), 2190.
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Maternale sterfte, kraamsterfte en verloskundige sterfte (2, 3 en 4)
De vrouwen die als direct of indirect gevolg van hun zwangerschap overleden, vallen naar de
classificatie van de Wereld Gezondheidsorganisatie onder de Maternale Mortaliteitsratio, die bestaat
uit pregnancy-related death, gedurende de eerste 42 dagen na de bevalling, en late maternale
sterfte, tussen 42 dagen en 1 jaar.
Met de uitspraak van de regenten van de Godshuizen dat bevallingen in ’s-Hertogenbosch
alleen bij hoge uitzondering in het gasthuis mochten plaatsvinden, volgden zij zoals gezegd eenzelfde
richtlijn als elders in Nederland.749 De afwegingen die hen tot dit besluit brachten, waren gebaseerd
op de kosten voor opname in het gasthuis maar ook op de ervaring van het hoge sterfterisico voor
moeder en kind, lang voordat men kennis kon hebben van de risico’s van bacteriële besmettingen.
Zelfs in de grootste steden, zoals Amsterdam, bleef thuis bevallen gedurende de gehele
onderzoeksperiode regel.750 Aangezien gasthuizen geen bijzondere voorzieningen hadden om de
kraamvrouw en haar kind te ondersteunen, zou een opname niets anders toevoegen dan het risico
op besmetting met de gevreesde kraamvrouwenkoorts. Dankzij de thuisbevallingen en de degelijke
opleiding van vroedvrouwen bleven, tot aan de invoering van antiseptica vanaf de jaren tachtig van
de negentiende eeuw, de kraamsterftecijfers in Nederland duidelijk minder ongunstig dan in de
buurlanden, waar bevallingen eerder klinisch plaatsvonden.751
Complicaties bij bevallingen konden zich in drie vormen voordoen. Puerperale koorts of
kraamvrouwenkoorts kwam het meeste voor. Deze ontstond door besmetting van de uterus en kon
al na een of twee weken dodelijk aflopen.752 Zwangerschapsziekten, toxaemia of
zwangerschapsvergiftiging, waarvan oedeem in de benen, nierfalen en verhoogde bloeddruk
symptomen kunnen zijn, deden zich in de laatste fase van de zwangerschap voor en konden niet
alleen tot vroeggeboorten leiden, maar in het uiterste geval ook tot sterfte van moeder en kind. Het
kunstmatig laten opwekken van de bevalling was voor kraamvrouwen vaak de enige kans om hun
eigen gezondheid te redden. De genoemde complicaties konden zich vooral voordoen bij de eerste
bevalling of bij vrouwen die ouder waren dan 35 jaar en al meer zwangerschappen gehad hadden.753
Vanwege vroeggeboorte hadden de kinderen na de opgewekte bevalling een laag gewicht. Pas vanaf
de jaren twintig van de twintigste eeuw zou een preventieve aanpak ontwikkeld worden. De derde
complicatie die binnen 42 dagen dodelijk kon aflopen, waren bloedingen, die vooral konden
optreden bij vrouwen met een hogere pariteit en leeftijd. In paragraaf 7.4 kom ik hierop terug.754
Van de drie genoemde complicaties is de kraamvrouwenkoorts de enige die rechtstreeks kan
wijzen op afwijkende omstandigheden in de leefomgeving. Omdat voor ’s-Hertogenbosch geen
registratie van doodsoorzaken bewaard gebleven is, is het zinvol om te kijken naar het interval
tussen geboorte en moedersterfte. Moeders die binnen de eerste weken stierven kunnen aan
kraamvrouwenkoorts of aan een bloeding bezweken zijn, terwijl moeders die wat later stierven,
wellicht een zwangerschapsvergiftiging opgelopen hadden, wat mogelijk een direct en ernstiger
effect had op de overlevingskansen van hun kinderen.755 Daarnaast is het van belang om na te gaan
in hoeverre de toename van kindersterfte vanaf de jaren 1860-1870 beïnvloed werd door een
verandering in de maternale sterfte.
Op de 2.743 geborenen in de tweede selectie (zie paragraaf 2.4), 2.702 bevallingen, stierven
50 moeders (1,9%) binnen een jaar na de bevalling. Dit betekent dat 50 (4,4%) van de in totaal 1.139
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moeders zeer waarschijnlijk overleed aan gevolgen die direct met bevalling of zwangerschap te
maken hadden. Kraamsterfte, moedersterfte binnen 31 dagen en direct gerelateerd aan complicaties
tijdens de zwangerschap, bevalling of kraambed, trof 31 moeders, dus 1,1% op alle bevallingen en
2,7% op alle moeders. Omdat de tweede selectie niet alle bevallingen van alle betrokken moeders
omvat, geven deze uitkomsten, onder het voorbehoud dat er van andere doodsoorzaken geen sprake
was, alleen de ondergrens weer.
Op de 227 vrouwen in de vierde selectie kregen 11 vrouwen geen kinderen. De andere 216
vrouwen werden moeder en kregen in totaal 1.782 kinderen. Omdat daarvan 47 kinderen als
meerling geboren werden, ging het om 1.758 bevallingen. Kraamsterfte, binnen 31 dagen na de
bevalling, trof onder deze groep 13 moeders, 0,7% op alle bevallingen en 6% van alle moeders. Acht
kraamvrouwen stierven na 31 dagen maar binnen een jaar door late maternale sterfte, 0,46% op alle
bevallingen en 4% van de moeders. In totaal ging het om 21 moeders, leidde 1,2% van alle
bevallingen uiteindelijk tot verloskundige sterfte en stierf niet minder dan 9,7% van de 216 moeders
aan directe of indirecte gevolgen van een zwangerschap of bevalling. Hierbij moeten we bedenken
dat een deel van de kraamvrouwen een algemeen zwakkere gezondheid had als gevolg van
langdurige ondervoeding, al of niet gecombineerd met hoge pariteit en korte geboorte-intervallen.756
In paragraaf 7.4 komt ik hierop terug.757
Om de cijfers met de landelijke te kunnen vergelijken, worden de 15 moeders meegerekend
die binnen 90 dagen stierven en omgezet naar Maternal Mortality Rates (MMR), per 10.000
levendgeborenen.758 Voor de gehele onderzoeksperiode zouden deze, geëxtrapoleerd vanuit de
vierde selectie, waarin 1.679 kinderen levend aangegeven werden, uitkomen op 89,3 op 10.000
levendgeborenen. Dit cijfer komt overeen met de cijfers op nationaal niveau, die vanaf 1851
beschikbaar zijn in de HSN.759

Tabel 74 Kraamvrouwensterfte per deelbuurt, tweede selectie, binnen 31 dagen en tussen 32 dagen en een jaar, berekend
naar het aantal bevallingen. Bron: zoek_moeders_tweede_selectie_bb53_verlosksterfte

Opvallend is het hogere aandeel kraamsterfte en verloskundige sterfte op het aantal bevallingen in
Achter de Gapert. Tussen de andere deelbuurten zijn de verschillen in Tabel 74 naar verhouding
kleiner. De meest rechterkolommen laten zien dat maternale sterfte gerelateerd was naar
risicoverschillen per bevalling en bevestigt de relatie met de leefomgeving. Uit de vergelijking tussen
beide rechterkolommen blijkt dat het risico op kraamvrouwensterfte bij ongehuwde moeders bij een
bevalling bijna drie keer hoger was dan bij gehuwde moeders. In Achter de Gapert liep 11% van de
bevallingen van buitenechtelijke kinderen voor de moeders dodelijk af. Dit speelde in de Louwsche
Poort voor 4,4%, terwijl zich in de andere drie deelbuurten geen enkel geval voordeed van maternale
sterfte bij ongehuwde moeders.
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Tabel 75 Kraamvrouwensterfte en verloskundige sterfte naar het aantal bevallingen en MMR per 10.000 levendgeborenen
per volkstellingsperiode. Bron: zoek_moeders_tweede_selectie_bb53_verlosksterfte

Vanwege de kleine aantallen lijkt het totaal van de moedersterfte binnen het eerste jaar, zoals
weergegeven in Tabel 75, het duidelijkst de ontwikkeling weer te geven. Na de hoge sterfte tussen
1840-1849, vanwege de hongercrisis, begon deze af te nemen en kwam al vanaf 1870-1879 op een
lager niveau, dat na 1900 verder daalde. Duidelijk is dat de verhoogde kindersterfte na 1870 niet
door verhoogde moedersterfte veroorzaakt werd.
Kindersterfte na kraamsterfte en verloskundige sterfte (2, 3, 4)
De sterfte van jonge moeders kort na een bevalling betekende voor hun kinderen beëindiging van
borstvoeding, tenzij een min gevonden werd. Ook door complicaties tijden de zwangerschap was een
deel van de kinderen prematuur geboren of had een groeiachterstand opgelopen. Daarom is het
aannemelijk dat bij deze kinderen de sterfte in het eerste jaar hoger was. In dit overzicht zijn de
kinderen opgenomen van wie de moeders binnen 1 jaar na hun geboorte stierven.
kinderen
alle geboorten
kinderen en verloskundige
moedersterfte
n
aandeel BB
n
aandeel geb
Achter de Gapert
23
14,9
391
5,9
Hinthamerstraat
24
15,6
482
5,0
Louwsche Poort
30
19,5
871
3,4
Schilderstraat
31
20,1
694
4,5
Zusters van Orthenpoort
46
29,9
559
8,2
Bouwblok 5.3 154
2.997
5,1
Gemiddelde Bouwblok 5.3, alle geborenen

aandeel overledenen per leeftijdscategorie
levenloos 1 maand
1 jaar
0 tm 1 jr
5 jaar
30,4
0,0
26,1
56,5
13,0
12,5
0,0
12,5
25,0
4,2
6,7
0,0
33,3
40,0
6,7
12,9
9,7
32,3
54,8
16,1
15,2
0,0
21,7
37,0
17,4
14,9
1,9
25,3
42,2
12,3
5,9
5,4
16,2
27,5
12,2

10 jaar
4,3
4,2
3,3
0,0
4,3
3,2
2,5

Tabel 76 Verloskundige moedersterfte en kindersterfte, per deelbuurt. (BB is bouwblok 5.3) Bron:
zoek_kinderen_tweede_selectie_verlsterfte_moeder.

Uit Tabel 76 blijkt dat het aandeel levenloos aangegeven kinderen na kraamsterfte ruim twee keer zo
hoog lag, met een triest dieptepunt in Achter de Gapert.760 De moeilijkste periode voor deze
kinderen was het eerste levensjaar. Van alle kinderen van wie de moeder in het kraambed stierf,
werd in het bouwblok gemiddeld 42% niet ouder dan 1 jaar; voor andere kinderen was dat 27%. Van
de kinderen in Achter de Gapert stierf in het eerste jaar zelfs 56%.761 Ook hier zien we dat na
problematische bevallingen de sterfte in de neonatale fase over het algemeen gemiddeld lager was
dan bij de bevallingen die een normaal verloop hadden. De reden hiervoor ligt waarschijnlijk in het
hoge aandeel levenloos aangegeven kinderen. Daaropvolgend was de sterfte in de exogene fase
relatief hoog, zelfs meer dan 50% hoger dan het bouwblokgemiddelde op alle geborenen. Omdat
deze kinderen minder kans maakten om langdurig met borstvoeding grootgebracht te worden, wijst
dit erop dat kinderen deze onder normale omstandigheden wel enige tijd kregen.
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Kraamzorg
Hoewel Godefroi in zijn artikel al aangedrongen had op ondersteuning van jonge moeders bij het
vinden van gezondere voedingsmethoden, had dit binnen de stad niet tot initiatieven geleid.762
Buiten de door hem genoemde vereniging voor de verzachting van het lot van behoeftige
kraamvrouwen, gericht op het uitdelen van een pakketje kleding en beddengoed, was er, na de
nazorg door de vroedvrouwen, tot aan 1903 geen enkele vorm van wijkverpleging of
zuigelingenzorg.763 Het Groene Kruis, opgericht in 1903, was daartoe het eerste initiatief. Het gaf een
Catechismus uit met aanwijzingen voor de verzorging van pasgeborenen.764 Vooral de oprichting van
consultatiebureaus, waarin de ontwikkeling van zuigeling tot kleuter gevolgd werd en moeders
geadviseerd werden over voeding en verzorging, zou binnen stad en provincie het tij doen keren
waardoor kindersterfte in het midden van de jaren twintig kon dalen tot onder de 10%.765
Conclusie: deelbuurten, bevallingen, geboorten en moedersterfte
Ofschoon duidelijk is dat bijna alle aanstaande moeders een beroep konden doen op hulp door
vroedvrouwen, blijkt toch dat deze niet altijd werd ingeroepen. Wanneer zij naar alle
waarschijnlijkheid niet aanwezig waren, was het aandeel levenloos aan te geven kinderen hoger en
kwam neonatale sterfte hoogst zelden voor (0,7%). Per saldo was de sterfte tot en met de eerste
maand echter nog steeds hoger. Deze omstandigheden waren niet alleen levensgevaarlijk voor de
ongeboren kinderen. Ook de moeders liepen verhoogd risico, zoals blijkt uit de moedersterfte die
onder de moeders die geen hulp kregen drie keer hoger was dan onder moeders die, gehuwd of niet,
wel door een vroedvrouw bijgestaan werden.
We zien dat de verschillen tussen deelbuurten ook voor de overlevingskansen van moeders
golden. Omdat de verhoogde risico’s die kinderen en moeders bij de bevalling liepen op de
persoonlijke records in het bestand geregistreerd zijn, worden deze zichtbaar binnen het
eindoverzicht in hoofdstuk 8.
7.2. Kinderen binnen en buiten het West-Europees huwelijkspatroon (2)
Huwelijksfrequentie en huwelijksleeftijd
Met de huwelijksfrequentie wordt voor de gehele stad de ontwikkeling van het aantal huwelijken per
jaar en per 1.000 inwoners gevolgd. Dit is samen met geboorten, sterfte en migratie weergegeven in
Figuur 92. Vanaf 1814 lag dit cijfer, met uitzonderingen van kortdurende neergang tijdens de
hongerjaren, dicht onder de 9‰. Vanaf ongeveer 1875 zette heel geleidelijk aan een daling in tot een
gemiddelde net boven 7‰ in het eerste decennium van de twintigste eeuw. Daarmee lagen de
Bossche cijfers licht onder het Nederlandse maar boven het Noord-Brabantse gemiddelde, wat
vanwege het oplopende geboortecijfer vragen oproept.766 Voor een bouwblok of deelbuurt als
gedeelte van de stad zijn de huwelijkscijfers lastiger te isoleren dan de ruwe cijfers over geborenen
en sterfte. Dit komt omdat het in een huwelijksakte niet de gewoonte was om het woonadres van
bruid en bruidegom te vermelden. Om het aantal gesloten huwelijken in het bouwblok en de
deelbuurten rechtstreeks te kunnen vergelijken, kijken we per huwelijk in welke deelbuurt en
periode de moeders hun eerste kind ter wereld brachten.767 De huwelijksfrequentie per
volkstellingsperiode en deelbuurt is berekend als het gemiddelde aandeel gehuwden per 1.000
bewoners.
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Achter de Gapert
Hinthamerstraat
Louwsche Poort
Schilderstraat
Zusters van Orthenpoort
Bouwblok 5.3
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1814-1822 1823-1829 1830-1839 1840-1849 1850-1859 1860-1869 1870-1879 1880-1889 1890-1899 1900-1909 1814-1909
25,0
22,4
32,5
25,8
25,3
28,0
31,9
22,5
21,3
24,8
27,0
27,9
25,2
28,4
29,8
28,2
30,4
28,7
29,4
23,4
27,9
35,2
29,5
33,5
26,5
26,1
26,4
27,5
27,0
25,4
24,0
27,1
25,8
26,2
28,5
26,2
26,5
30,3
25,3
25,9
24,8
23,0
25,4
27,5
27,6
24,9
28,7
28,1
33,6
29,8
25,7
24,6
24,9
26,8
28,1
26,9
28,3
27,4
27,0
28,2
27,7
26,1
24,9
23,7
26,5

Tabel 77 Gemiddelde leeftijden van gehuwde moeders bij eerstgeborenen, per deelbuurt en volkstellingsperiode, 1814-1910.

De gemiddelde leeftijd van moeders bij de eerste geboorte bewoog wat het gehele bouwblok betrof
tussen 1814 en 1879 binnen een marge van anderhalf jaar, tussen 26,9 en 28,3. Vanaf 1880-1889
zette een opmerkelijke daling in tot 23,7 in 1900-1909. Ondanks de uitschieters die de gemiddelde
leeftijden door een enkele jongere of oudere moeder sterk kunnen beïnvloeden kan gesteld worden
dat deze moeders en dus de bruiden in de verschillende deelbuurten wat leeftijd betreft enigszins
verschilden. In de Hinthamerstraat bleef de gemiddelde leeftijd na 1830-1839 boven de 28 jaar; de
moeders in de andere deelbuurten bleven over het algemeen beneden de 27. De daling vanaf 18801889 werd in de Hinthamerstraat pas 20 jaar later gevolgd.

Tabel 78 Huwelijksfrequentie per deelbuurt en volkstellingsperiode, 1814-1910.

Naast de daling van de huwelijksleeftijd zien we in Tabel 78 dat de huwelijksfrequentie over het
bouwblok berekend vrij constant was maar bij de overgang naar de twintigste eeuw in het
decennium 1890-1899 eerst daalde en daarna in 1900-1909 weer toenam. Deze toename lijkt zich in
alle deelbuurten voorgedaan te hebben, behalve in Achter de Gapert, omdat deze steeg kort na de
eeuwwisseling verlaten werd. Ook landelijk steeg het huwelijkscijfer vanaf 1890.768 Ook zien we dat
de huwelijksfrequentie in Achter de Gapert en in de Schilderstraat hoger was dan het
bouwblokgemiddelde en vooral aanmerkelijk hoger was dan in de Hinthamerstraat. Dit bevestigt dat
het West-Europese huwelijkspatroon in de achterstraten een eigen variant volgde.
Omdat in de periode tussen 1870 en 1910 het geboortecijfer, zoals we in Tabel 33 zagen, met
een gemiddelde van 36‰ hoger was dan in de periode daarvoor, stellen we binnen dit onderzoek de
vraag of de overlevingskansen voor kinderen verminderden door verhoging van de
huwelijksvruchtbaarheid. Door verlaging van de huwelijksleeftijd en/of inkorting van de geboorteintervallen nam het aantal kinderen per moeder toe, waardoor algemeen gezien de
overlevingskansen van moeders, maar ook die van hun kinderen achteruitgingen. Deze ontwikkeling
kan, zoals vrij algemeen wordt aangenomen, de toegenomen kindersterfte, die ook in Figuur 98 te
zien is, verklaren.769 Daarnaast zou de verlaagde huwelijksleeftijd erop kunnen wijzen dat steeds
meer jonge arbeiders een huwelijk sloten voordat zij in staat waren om hun vrouw en kinderen
adequaat te onderhouden. Evert Hofstee noemde dit de proletarische tussenfase.770 Een laatste
mogelijkheid is dat de kindersterfte toenam door toename van het aandeel buitenechtelijke
geboorten.
Om te beginnen zal de vraag beantwoord moeten worden of kindersterfte binnen de
verschillende deelbuurten mede beïnvloed werd door verschillen in de formele burgerlijke status van
hun moeders en vaders. Groeiden kinderen op bij gehuwde ouders of in een eenoudergezin waarin
het hoofd weduwe, weduwnaar, gescheiden ouder of ongehuwd moeder was? Daarnaast konden
ook fundamenteel andere omstandigheden een rol spelen vanaf de start van de gezinsvorming.
Startte het huwelijk volgens het traditionele patroon of met een buitenechtelijk voorkind? Was het
huwelijk vanwege een zwangerschap gedwongen of woonden de ouders samen zonder dat zij
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formeel als gehuwd geregistreerd stonden? Bij elke variant volgt de vraag: wat waren de effecten
voor de overlevingskansen van kinderen?
Varianten op het West-Europese huwelijkspatroon
In hoofdstuk 5 is uiteengezet dat het West-Europese huwelijkspatroon een ongeschreven maar van
generatie op generatie voorgeleefde manier was om de huwelijkspartners zekerheid te bieden
omtrent de handhaving van de status en levensstandaard van henzelf en hun toekomstige
kinderen.771 Alleen door een huwelijk kon bevestigd worden dat de echtgenote en alle uit het
huwelijk geboren of geëchte kinderen de rechtmatige erfgenamen zouden zijn. Bovendien moesten,
vanwege de erfrechten van het echtpaar zelf, de ouders van bruid en bruidegom mede
ondertekenen.772 Naast bescherming van erfrechten betekende handhaving van status en
levensstandaard dat er pas gehuwd werd wanneer de bruidegom zo ver was om zelfstandig een gezin
te onderhouden. Indirect leverde dit huwelijkspatroon bij economische tegenslag een
huwelijksleeftijd van mannen en vrouwen op die gemiddeld enkele jaren hoger was dan in veel
andere delen van de wereld. Bovendien was voor die generatie het aandeel gehuwden lager,
waardoor het aantal kinderen per moeder, maar ook het totale aantal personen per generatie als
geheel verminderde. De gemiddelde huwelijksleeftijd en het gemiddeld aandeel gehuwden zijn
daarom voor historici een indirecte graadmeter van economische conjunctuur.
Uit onderzoek in Engeland bleek dat daar tussen 1550 en 1850 sprake was van een
samenhang tussen economische conjunctuurgolven, huwelijksleeftijden, huwelijksfrequentie en
voor- en buitenechtelijke geborenen.773 In tijden van economische teruggang nam het aantal
huwelijken af en steeg de huwelijksleeftijd, maar nam het aantal buitenechtelijke geborenen en
voorechtelijke verwekkingen toe. Deze samenhang werd na onderzoek ook vastgesteld in andere
landen in Noordwest Europa, zoals Nederland, Frankrijk, België, de Scandinavische landen en het
Duitse Rijk. Zeker als de gemiddelde leeftijden van ongehuwde moeders overeenkomen met zowel
die van partners in ‘gewone’ als in gedwongen huwelijken, zien onderzoekers deze als varianten
binnen eenzelfde huwelijkspatroon.774 Volgens Jan Kok, in zijn onderzoek naar voor- en
buitenechtelijke geborenen in Noord-Holland tussen 1812 en 1914, kwamen deze typen geborenen
gedurende de gehele negentiende eeuw voor en waren er nauwelijks verschillen tussen sociale
klassen of regio’s. Uitzondering hierop waren boeren, die vanwege hun afhankelijkheid van
familiebezit een geheel eigen huwelijksstrategie volgden. Naar mijn verwachting zal een
deelbuurtgewijs onderzoek naar verbonden levenslopen het beeld dat we hiervan hebben, nader
kunnen invullen. De samenhang tussen het aandeel buitenechtelijke geborenen en economische
ontwikkelingen werd tot nu toe in Nederland vastgesteld voor de periode 1780-1920.775
Uiteindelijk bleek dat het aandeel buitenechtelijke geborenen overal in de loop van de
negentiende eeuw afnam. Naast ontwikkelingen op economisch gebied, waardoor meer jongeren
een geregeld inkomen konden verdienen en voor een huwelijk konden kiezen, speelden ook
maatschappelijke ontwikkelingen een rol, zoals het beschavingsoffensief vanaf 1860 en in ’sHertogenbosch de groeiende invloed van de katholieke kerk. De volksmissies van de paters
Redemptoristen waren direct gericht op de verdieping van het geloof van de gewone man en vrouw,
waartoe zij in alle parochies in het bisdom met enige regelmaat volksretraites georganiseerden.776 In
1855 openden zij in de St. Josephstraat een nieuw klooster, in de directe omgeving van bouwblok
5.3.777 De invloed die zij geleidelijk aan kregen op de devotie van een aanzienlijk deel van de vaders
en moeders van de huishoudens in de St. Jacobsparochie, waartoe bouwblok 5.3 behoorde, blijkt uit
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de lidmaatschapslijsten van de aartsbroederschap van de Heilige Familie. De bloeitijd van deze
organisatie, vooral gericht op gezinnen van vaklieden en ongeschoolde arbeiders, had plaats tussen
1900 en 1920.778 Uit het bewaard gebleven verslag van de volksretraite in de St. Jacobsparochie ,
Louwsche Poort, Zusters van Orthenpoort, Schilderstraat en St. Jans Kerkhof van 7 november 1917
registreren de paters RRPP Jonckbloedt en Smeekens dat de parochiegeestelijkheid nauwelijks
huisbezoeken aflegde en dat een groot deel van de parochianen traditioneel hooguit met Pasen ter
kerke ging. Hun eerste zorg was daarom bevordering van kerkbezoek, versterking van het
gezinsleven, tegengaan van voorechtelijke seksualiteit en bestrijding van alcoholisme.779 Wat betreft
de rol die de rooms-katholieke geestelijken in volksbuurten gehad kunnen hebben op taboeïsering
van borstvoeding moet vastgesteld worden dat zij daartoe voor 1917 bij de bewoners onvoldoende
status hadden. Bovendien is er geen enkele aanwijzing gevonden waaruit zou kunnen blijken dat dit
hun doel was. In tegendeel, priesterstudenten leerden op het seminarie dat moedermelk Gods
natuurlijke babyvoeding was en borstvoeding daarom de plicht was van iedere moeder.780
Tijdgenoten konden de effecten van deze ontwikkelingen nog niet geheel overzien. Zij spraken vooral
hun zorg uit over het toenemend aantal huwelijken onder jonge vrouwen en mannen die geen vast
werk hadden of bezit konden erven. Met andere woorden: gevestigde burgers vreesden dat
arbeiders op jongere leeftijd huwden, waarna in geval van toekomstige werkloosheid ook al hun
nakomelingen door de bedelingsfondsen onderhouden moesten worden.781 Op het West-Europese
huwelijkspatroon, door Evert Hofstee met verwijzing naar de sociale middenklasse agrarischambachtelijk patroon genoemd, bestond een proletarische variant. De armere inwoners
compenseerden hun status van bezitsloosheid met hun toegang tot bedeling.782 Dit betekende niet
dat de bestuurders van het bedelingsfonds enkel met lede ogen moesten aanzien hoe hun kosten
toenamen. Binnen deze proletarische, beter gezegd bedelings- variant speelden zij zelfs een sturende
rol, zoals we hieronder zullen zien.
Binnen het klassieke huwelijkspatroon, dat als een handschoen paste bij de belangen binnen
de bezittende klasse in de stad, traden bruiden als maagd in het huwelijk. Was dit aantoonbaar niet
het geval, dan bracht dit schande over de bruid en haar bruidegom maar ook over hun families.
Ongehuwde moeders hadden hun ongeluk te danken aan hun eigen lichtzinnige gedrag en
verdwenen uit beeld.783 Het mechanisme van sociale controle waarmee de negentiende-eeuwse
samenleving buitenechtelijke geborenen tegenging, leunde op meer dan de consequente
vernedering van de vrouwen die ‘ongewenst zwanger’ waren en daarna een ‘onwettig kind’ kregen
alleen. Iedere jonge vrouw wist dat ze het risico liep om levenslang te worden nagewezen en iedere
jonge man hoorde te weten dat hij zijn eigen eer en die van zijn zwangere vriendin moest redden
door haar te trouwen. Aanvankelijk leek het aantal buitenechtelijke geboorten desondanks al vanaf
de Franse bezetting toe te nemen, zoals ook elders in Nederland het geval was.784
In de plattelandssamenlevingen waren jonge vrouwen naar gewoonte pas een seksuele
relatie aangegaan nadat hun verloofde een trouwbelofte had afgelegd, maar volgens onderzoekers
bleek deze traditie binnen de steden vooral na 1770 moeilijk vol te houden.785 Ofschoon ’sHertogenbosch bij lange na niet de omvang had van de grote Europese steden zoals Parijs, Londen,
Wenen, Stockholm en Antwerpen, waar jaarlijks minstens honderden migranten binnenkwamen en
het aandeel buitenechtelijke geborenen in de negentiende eeuw soms zelfs tussen de 36 en 49% lag.
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Toch moet ook hier vanaf de nadagen van het Franse keizerrijk de sociale crisis, waarin onder meer
migrantenstromen een rol speelden, niet onderschat worden.786 Gezien de cijfers waren
buitenechtelijke geborenen, concubinaat en gedwongen huwelijken binnen de Bossche samenleving
in vergelijking met de grootste steden geen gemeengoed geworden.787 Ook deze ontwikkeling was
vanaf de eerste jaren na de Franse bezetting nog niet te overzien. Dit betekende voor de bestuurders
van het bedelingsfonds dat zij zich, mede gezien het overtal aan vrouwen in huwbare leeftijd, bezig
hielden met de vraag hoe zij de beste voorwaarden konden creëren om het aandeel buitenechtelijke
geborenen te beperken. Daarom kozen de bestuurders ervoor om ongehuwde moeders rigoureus
bedeling te weigeren zodat zij gedwongen zouden zijn om hun uiterste te doen om hun kind erkend
te krijgen. Ofschoon deze houding in schril contrast stond met de wijze waarop armen vrijwel zonder
onderzoek en controle bedeling kregen en vooral de eerder genoemde opvattingen over het bijstaan
van vrouwen in barensnood, werd deze regel strikt uitgevoerd.788 De opzet was duidelijk: de
natuurlijke vader had als eerste de plicht om voor vrouw en kind te zorgen, voordat op het fonds een
beroep gedaan kon worden.
Voor jonge mannen en vrouwen van wie zich een groot deel buiten het zicht van ouders en
familieleden als immigrant in de stad gevestigd hadden, ontbrak de sociale controle die bij de
handhaving van het traditionele huwelijkspatroon een noodzakelijk element geweest was. Het forse
vrouwenoverschot daagde jonge vrouwen uit om die voorzichtigheid serieus te nemen maar niet al
te absoluut te stellen.789 Dat zij het lot van ongehuwde moeders als afschrikwekkend voorbeeld voor
ogen hadden, betekende dat velen van hen pas een seksuele relatie aandurfden nadat zij samen met
hun partner binnen een kring van familie en bekenden hun huwelijksplannen gedeeld hadden.
Omdat een huwelijk pas gesloten kon worden als de ouders hun toestemming gaven, was dit
de eerste serieuze stap waaruit toekomstige huwelijkspartners zich niet zo maar konden
terugtrekken. De volgende stap was de registratie van Ondertrouw bij de Burgerlijke Stand, waarna
het voornemen tot huwelijk op een papier aan de gevel van het gemeentehuis werd opgehangen,
gevolgd door het verzamelen van een aantal documenten die bij de voorbereiding voor het huwelijk
overlegd moesten worden. Uit de Burgerlijke Stand van de geboorteplaats werden de doop- of
geboorteakte gecontroleerd, uit de provinciale administratie kwam het bewijs dat de bruidegom
voldaan had aan de militieplicht en de ouders dienden als zij bij de voltrekking niet aanwezig konden
zijn een notarieel vastgelegde akte van instemming toe te sturen. Mochten zij overleden zijn, dan
moest de gemeente van overlijden een afschrift uit het overlijdensregister aanleveren. Zeker
wanneer een of beide kandidaten, of een of meer van de vier ouders, van buiten de stad kwamen zal
het per post verzamelen van de documenten enige tijd in beslag genomen hebben. Dit maakt
aannemelijk dat jonge stellen, als inwoning bij de schoonouders geen optie was, de vrijheid namen
om het verblijf in een logement of bij hun ouders thuis te verruilen voor een kamerwoning waar zij
samenwoonden totdat alle papieren binnen waren.790 De tijdelijke status van samenwonen kon,
zolang de rooms-katholieke kerk haar structuur binnen de stad nog niet versterkt had en het
algemene verhuisgedrag van bewoners kansen bood om op korte termijn onderdak te vinden, zelfs
eenvoudig onopgemerkt blijven.791 Met andere woorden: een geregistreerd huwelijk bleef het doel,
omdat voor het geval een van de jonge ouders zou sterven alleen langs deze weg de toegang tot
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bedeling veiliggesteld kon worden.792 Dit verklaart tevens waarom bij volkstellingen zelden
ongehuwde stellen in de boeken vastgelegd werden.
Bij de proletarische variant op het huwelijkspatroon waren zwangere bruiden geen
uitzondering, werden buitenechtelijk geboren kinderen op een latere datum bij het huwelijk tussen
moeder en de waarschijnlijke vader geëcht, maar werden zij ook vaak direct bij geboorte door de
natuurlijke vader erkend. In deze variant werd de positie van de jonge moeders ten opzichte van de
natuurlijke vaders door sociale code en controle gewaarborgd, maar speelde vooral de mogelijke
toegang tot bedeling de sturende rol.793 Dit bevestigt dat vrouwen het risico van een buitenechtelijke
zwangerschap durfden aan te gaan omdat hun minnaar een huwelijksbelofte afgelegd had en
waarschijnlijk de aanvragen voor de vereiste documenten onderweg waren. Deze vrouwen wisten uit
ervaring dat zij vanwege de status van ondertrouw konden rekenen op de sociale controle van
bekenden binnen de directe omgeving. Instemming door de ouders betekende in deze variant niet
altijd dat zij de partner van hun kind persoonlijk kenden of de sociale positie konden beoordelen,
maar wel dat zij daarmee de schande konden ontlopen dat hun kind in zonde leefde en in geval van
armoede geen bedeling zou krijgen. Dat de bruid zichtbaar zwanger kon zijn speelde binnen deze
gemeenschappen geen aantoonbare rol. Ongehuwde moeders die door onvoorziene
omstandigheden pech hadden gehad of slachtoffer waren van seksueel geweld en ook later geen
partner meer konden vinden, vormden zoals we verderop zullen zien een minderheid. Herhaalsters
vormden een aparte groep, die vaak om andere redenen ongehuwd bleven. Ook binnen bijvoorbeeld
Engeland werden elementen van deze variant als een ontwikkeling gesignaleerd in samenhang met
de toenemende urbanisatie tijdens de industriële revolutie.794
Voor ieder die wel degelijk sociale status of familiekapitaal kon verliezen, was er geen andere
optie denkbaar dan het traditionele agrarisch-ambachtelijk voortplantingspatroon te volgen en geen
risico te lopen, zelfs niet op een gedwongen huwelijk.795 Dit betekent dat in beide varianten sprake
was van een radicaal andere seksuele moraal ten aanzien van buitenechtelijk seksueel contact.796
In het uiterste geval zou er onder arbeiders sprake geweest kunnen zijn van wat Peter Laslett
een bastardy prone sub-society noemde, een sociaal milieu waarbinnen buitenechtelijke geborenen
veelvuldig voorkwamen. Hierbij moet gedacht worden aan familie- of buurtnetwerken waarbinnen
bovendien meerdere moeders herhaalster waren, meerdere mannen en vrouwen zelf buitenechtelijk
geboren waren en gehuwde en ongehuwde moeders bij eerste geboorte een leeftijd hadden die

vergelijkbaar was met die van moeders die officieel gehuwd waren. 797 Dit laatste zou er op duiden
dat er naast de hierboven genoemde varianten nog een aanwijsbaar andere seksuele code gevolgd
kon worden, samenhangend met andere gedragsaspecten zoals een rondtrekkend bestaan. 798
Binnen de bastardy prone sub-society zou het sluiten van een huwelijk geen status bieden tenzij de
ouders een beroep wilden doen op bedeling. Buitenechtelijke kinderen waren geen uitzondering.
De vragen, hoe vaak het gebeurde dat een bruid al zwanger was of hoe groot de kans was dat een
buitenechtelijk kind alsnog door een vader erkend werd, zullen antwoorden opleveren die mogelijk
tussen de deelbuurten deze drie verschillende huwelijkspatroon-varianten aan het licht kunnen
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brengen. De belangrijkste vraag daarbij is steeds wat dit betekende voor de overlevingskansen van
kinderen. 799 Allereerst kijken we naar ongehuwde moeders en de wijze waarop zij steun konden
vinden binnen de samenleving, bij hun ouders of bij de verschillende liefdadigheidsinstanties.
Ongehuwde moeders, samenwonend met een partner of inwonend bij familieleden
Over de elf volkstellingen die in het onderzoekbestand vastgelegd werden, werd alleen in de telling
van 1814, dus in de beginjaren van de Burgerlijke Stand, een huishouden geregistreerd waarin een
man en vrouw ongehuwd samenwoonden. De 36-jarige Herman van den Heuvel woonde met de 28jarige Elisabeth Koetsveld, weduwe van Hendrik Lokenberg in de Zusters van Orthenpoort C189. Op
21 mei 1816 kregen zij samen een kind, Wilhelmus. In de geboorteakte erkende Herman het
vaderschap en uiteindelijk werd veertien jaren later op 28 december 1830 bij het huwelijk tussen
Herman en Elisabeth ook nog eens op de akte genoteerd, dat Wilhelmus bij die gelegenheid
gewettigd werd. Ofschoon concubinaat vrij algemeen in strijd geacht werd met de goede zeden en
de maatschappelijke orde, was het niet officieel strafbaar, maar duidelijk is dat samenwonen voor
ongehuwde moeders geen optie was omdat het op termijn onvoldoende sociale zekerheid bood.800
Door de gehele onderzoeksperiode waren er ongehuwde moeders die met hun kind bij hun
ouders of familie inwoonden. Verspreid over elf volkstellingen kwam dit echter niet meer dan zes
keer voor op het totaal van 2.082 momentopnamen van huishoudens (0,3%). Deze zes inwonende
ongehuwde moeders waren maar een bescheiden deel (8,6%) op het totaal van 69 ongehuwde
moeders die een of meerdere keren in de volkstellingen werden ingeschreven.
Bev Reg periode type hoofd huishouden
voornaam
1823-1829
gehuwd, man en vrouw
Piet
van
1830-1839
weduwe
Maria
1860-1869
weduwe
Maria Cornelia
1870-1879
weduwe
Wilhelmina
1880-1889
gehuwd, man en vrouw
Hendricus Josephus van
1910-1919
gehuwd, man en vrouw
Dirk
den
Tabel 79 Inwonende ongehuwde dochters per periode en deelbuurt

Naam
Herpen
Schoenmakers
Neefs
Weijershuyzen
Stokkum
Teuling

huisnr
D 625
C 206
D 40
D 121
D 25h
34

deelbuurt
Schilderstraat
Achter de Gapert
Hinthamerstraat
Schilderstraat
Louwsche Poort
Schilderstraat

Omdat ongehuwde moeders maar in een enkel geval in hun ouderlijk huis werden opgenomen, kan
uit Tabel 79 niet veel meer afgeleid worden dan het feit dat inwoning van dochters met een
buitenechtelijk kind in alle deelbuurten kon voorkomen. De spreiding in ruimte en tijd wekt niet de
indruk dat er binnen de leefgemeenschappen verschillen waren in acceptatie. Kan daarom met
zekerheid gesteld worden dat er in de huisjes in de binnenstraatjes fysiek geen ruimte was voor extra
inwoning? In de volkstellingen komen 48 huishoudens voor waarin gehuwde kinderen met hun
kinderen bij hun ouders inwoonden (2,3%), waarvan niet meer dan 8 keer in de ruimere woningen in
de Hinthamerstraat. De conclusie moet daarom zijn dat ongehuwde dochters met hun kind, zeker in
vergelijking met jonggehuwde stellen met een of meer kinderen, zelden in huis genomen werden.
Ongehuwde moeders en de samenleving (2,3,4)
In zijn onderzoek naar buitenechtelijke geborenen in Noord-Holland tussen 1812 en 1914 stelt Jan
Kok, gebaseerd op verschillende detailstudies, dat buitenechtelijke geborenen in Nederland in
vergelijking met de buurlanden relatief weinig voorkwamen.801 Na een toename in de NoordHollandse steden vanaf 1780 tot 15 à 20% trad rond 1820 een daling in, maar harde cijfers op
landelijk niveau hierover zijn zeker vóór 1849 moeilijk te vinden. Evert Hofstee hield het op een
vermoedelijke top in de jaren 1820 van rond de 10%, waarna een daling intrad naar ongeveer 5%.802
Voor deze afname leggen diverse onderzoekers een verband met de door de industriële revolutie
gestegen werkgelegenheid en welvaart.803
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Voor ’s-Hertogenbosch geven de statistieken in het archief van de Gouverneur en
Commissaris van de Koning voor de periode 1816-1821 aan dat 15,8% van de geborenen
buitenechtelijk was.804 Omdat toch ruim 45% van deze kinderen door de vaders erkend werden, werd
uiteindelijk van alle geborenen 8,7% niet erkend. Helaas is deze bron slechts voor een beperkt aantal
jaren bewaard gebleven. Voor de jaren van inkwartieringen tijdens de Belgische Opstand zijn de
cijfers over 1832, 1834 en 1837 compleet en noemen deze een relatief hoog gemiddelde van 7,6%
niet erkende kinderen. Vanaf 1851 werd de registratie van “onechte” kinderen jaarlijks opgenomen
in de gemeenteverslagen en bleek het aandeel in dat eerste jaar op 8,4% uit te komen.805 Het hoge
aantal buitenechtelijk geborenen in de stad zou volgens Theo Wouters vooral verband hebben met
het garnizoen, waarbij het vermoeden gesterkt wordt door de daling van dit cijfer vanaf de periode
waarin de vestingstatus werd opgeheven.806 K. Vermunt, die voor de periode 1850-1900 het aandeel
onwettige geboorten in de garnizoensstad Breda vergeleek met de industriestad Tilburg, de andere
Omdat het bouwblok niet in de onmiddellijke omgeving van de kazernes lag, kwam het niet
vaak voor dat er ongehuwde soldatenvrouwen woonden. In enkele gevallen ging het om
Zwitserse huursoldaten, voor wie een huwelijk niet was toegestaan, zoals bij David François
Wuille, muzikant bij het 29e regiment Zwitsers en zijn vriendin Maria Francina du Pon, die op 17
juli 1796 in ’s-Hertogenbosch gedoopt was. Zij kregen op 4 december 1819 een tweeling,
waarvan beide kinderen na enkele weken overleden. Omdat geen van de beide ouders in de
stad gestorven is, is niet bekend hoe het verder met hen afliep. Het is niet uit te sluiten dat zij
uiteindelijk gehuwd zijn.
garnizoensstad ’s-Hertogenbosch en de provincie als geheel, concludeerde dat de invloed van het
garnizoen in beide steden niet gelijk was.807 Hij concludeerde dat er vooral samenhang was tussen
het percentage onwettige kinderen en armoede.
In de vergadering van het college van regenten van de Godshuizen van 9 januari 1855
werden de categorieën van behoeftigen opnieuw bevestigd, waarna de gemeenteraad de toe te
kennen bedelingsbedragen vaststelde. Ongehuwde moeders werden in de lijst niet genoemd en dat
was niet per ongeluk zo.808 Van alle ongehuwde moeders binnen het onderzoekbestand zijn in de
zeer uitgebreide verzameling van signalementen van meer dan 5.000 bedeelden, van niet meer dan
twee moeders kaarten te vinden voor de periode in hun leven waarin zij ongehuwd waren en een
kind kregen.809 Maria Siccama werd vanaf haar 22ste in 1865 tot aan haar dood in 1884 bedeeld naast
haar werk als breister en haar negotie in garen en band, ondanks de geboorte van haar
buitenechtelijke zoon Christianus in 1871.810 Zij was dus al eerder bedeeld, maar kreeg na de
geboorte van Christianus een nieuwe bedelingskaart. Ook van de 20-jarige Petronella van Krugten die
in november 1891 een buitenechtelijke zoon kreeg die na 5 weken stierf, is voor de periode 18901892 een bedelingskaart te vinden, waarop tevens haar verdiensten uit het werk op de
voddenfabriek vermeld worden.811 Hieruit blijkt dat zij tevoren al bedeeld was, maar dat deze enige
tijd na de bevalling werd stopgezet.
De Sint-Vincentiusvereniging wees zelfs nog in 1907 ondersteuning van ongehuwde moeders
categorisch af omdat: “de moeder zich geen tweemaal zal bedenken alvorens te hervallen, zoo men
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haar met den last laat zitten” en daarmee een lichtend voorbeeld zou zijn voor anderen “zoo men
haar aan hare schuldige schande overlaat”.812
Dit alles betekent dat het aandeel buitenechtelijke geboorten tijdens de onderzoeksperiode
in ’s-Hertogenbosch voor een belangrijk deel beïnvloed werd door de regels die de instellingen van
liefdadigheid, het bedelingsfonds en de Sint-Vincentiusvereniging volgden. Met andere woorden: de
regenten van de bedelende instanties hadden in deze stad, maar wellicht ook elders, een belangrijk
instrument in handen. Hiermee stimuleerden zij de bezitloze klassen om, toch zeker bij de start van
het huwelijk, het restrictieve huwelijkspatroon van de maatschappelijke midden- en hogere klassen
te volgen.813
Voor ongehuwde moeders die hun minnaar niet tot een huwelijk konden krijgen of
slachtoffer waren van seksueel geweld, maar evenmin bij hun ouders terecht konden, waren er
weinig keuzes. Velen van hen zagen, wilden zij dagelijkse schande ontlopen, geen andere uitweg dan
de zwangerschap zo lang mogelijk te verbergen en het kind op een plek buiten de eigen sociale
omgeving ter wereld te brengen. Omdat er in ‘s-Hertogenbosch geen enkele opvang voor
ongehuwde moeders of vondelingen was, zochten zij hun toevlucht in een van de achterstraten
binnen de stad, waarbij ze nog moesten uitkijken niet verzeild te raken in vrouwenhandel. Ze konden
een leegstaande woning zoeken of een kamer huren, de vroedvrouw laten waarschuwen, maar
moesten haar zelf betalen en na de bevalling zo goed als dat ging hun kind verzorgen zonder steun
van wie ook.814 Alleen bij sterfte van het kind, zo blijkt uit de kasboeken van het bedelingsfonds, nam
dit consequent de begraafkosten voor zijn rekening.815
Het inroepen van een vroedvrouw betekende, nog afgezien van het bij de regenten van de
Godshuizen in te dienen verzoek en de te betalen kosten, dat er kans was dat een geboorteakte
opgemaakt zou worden die het bestaan van het kind en daardoor het probleem zou bevestigen. De
enige vorm van bescherming die de samenleving hun leek te geven was die van bijna anonimiteit,
omdat er op de Burgerlijke Stand zowel in de geboorte- als in de overlijdensakte van een kind over de
moeder niet meer genoteerd werd dan haar naam en vrijwel nooit, buiten ‘alhier’, haar
geboorteplaats, beroep of leeftijd. Zo kreeg een deel van de ongehuwde moeders hun kind, dat na
korte tijd overleed. Daarna konden ze de stad verlaten om wellicht in hun oorspronkelijke omgeving
hun vroegere leven weer op te kunnen pakken. Dit betekende niet alleen dat de sterfte onder deze
kinderen heel hoog was. We zagen immers dat het risico op maternale sterfte bij ongehuwde
moeders vooral in Achter de Gapert een factor vijf hoger lag.
Uit de vergelijking van het aandeel levenloos aangegeven kinderen blijkt hoezeer de
overlevingskansen van niet-erkende buitenechtelijke kinderen onderdeden voor die van de andere.
Op de 2.573 kinderen in de tweede selectie die binnen een huwelijk geboren werden, werden 151
(5,8%) kinderen als levenloos aangegeven. Van de 169 buitenechtelijke kinderen in dezelfde selectie
werden er 28 (16,6%) als levenloos aangegeven en van de 65 kinderen die bij geboorte
buitenechtelijk waren en bovendien niet erkend werden, was het aandeel levenloos aangegevenen
zelfs 23%. In 7.1 zagen we dat dit in veel gevallen te wijten was aan extra risicovolle omstandigheden
bij de bevalling vanwege het ontbreken van een vroedvrouw. Dat leidde tot verhoogde sterfte bij
kinderen, maar ook bij moeders zoals we verderop zullen zien. Een vergelijkbare verhouding trof Jan
Kok aan in Haarlem: 17,7% voor buitenechtelijke kinderen tegen 6,9% voor kinderen die binnen een
huwelijk geboren waren.816
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Binnen het bouwblok was het aandeel levenloos aangegevenen op alle 2.742 geboorten 6,5%
en binnen Achter de Gapert 9,8%. Van de kinderen in de meest ongunstige omstandigheden,
buitenechtelijk en niet erkend, zagen we dat 23% levenloos aangegeven werd. Hieruit kunnen we
afleiden dat ongeveer 15% van de sterfgevallen onder niet-erkende kinderen “verdacht” genoemd
kan worden. Dit betekent dat waarschijnlijk een op de zes ongehuwde moeders geen andere uitweg
wist dan de uiterste wanhoopsdaad. Daarnaast is het zelfs niet uitgesloten dat niet alle jonge
moeders vroegtijdig exact in de gaten hadden wat hun overkwam, zoals het verhaal over de Bossche
dienstmeid Gerritje Sigmond doet vermoeden.817
Op heden zaterdag den zestienden Mei agtien hondert agtien, ’s-Morgens om half acht uren, is
door Klara Kieboom, weduwe van Johannes Sigmond, bij het bestuur van deze gemeente verklaard
Dat haar ongehuwde Dochter Gerritje, gepasseerd Dinsdag avond om zeven uren, zijnde geweest
den Twaalfden Mei, was bevallen van een dood Kind, zijnde van het vrouwelijk geslacht,
verzoekende permissie om hetzelve ter aarde te bestellen. (…)
Dat wijders ons Burgemeester en vice Burgemeester der Gemeente Werkendam deze zonderlinge
wijze van bevalling en verdere omstandigheden zeer vreemd voorkomende, dadelijk vereischte
navorsingen ter Zake hebben gedaan en ontdekt dat zekere Adriana Visser, oud een en twintig
jaren, Dienstmaagd van Wighardus de Staat, Schoolmeester van en wonende te Werkendam, (…)
op dinsdag den Twaalfden Mei agtien hondert agtien des avonds om zeven uren heeft gezien, dat
Gerritje Sigmond, Dogter van wijlen Johannes Sigmond en Klare Kieboom, wonende te
Werkendam in de huizinge gegusteerd N251 op het Secreet zat zonder eenige verdere reflexie te
maken, dog vijf minuten daarna haar hoorde klagen over pijn in den Buik, Zeggende dat dit
veroorzaakte, dat zij in geen twee dagen afgang had gehad. Verder verklarende op dat ogenblik
een plons te horen in het Secreet waarvan zij comparante verklaarde Zodanig te ontstellen, dat zij
verder niets Kon vragen, en opgemelde Gerritje Sigmonds vervolgens in het huis is gegaan.
Dat zij Comparante dienzelfden avond om half negen gegaan is bij Hendrik de Kloe, kleermaker (…)
en aan denzelven het voorschreve voorval heeft te Kennen gegeven, waarop gemelde de Kloe
heeft geantwoord, dat hij des anderendaags Smorgens om vier uren zou Komen Zien wat er van
was. Dat gemelde de Kloe des anderendaags (…) gegaan is na het evengemelde Secreet en aldaar
door middel van een rijf heeft opgehaald een Eerstgeborene Dood Kind van het vrouwelijke
geslacht, (…) en gelegt is in de opening van den vaet, gediend hebbende voor een regenton,
staande op het erf van gemelde weduwe Sigmond en dat zij vervolgens twee dakpannen over
heeft gelegd, opdat de honden hetzelve niet zouden wegslepen.”
Figuur 150 Proces verbaal bij de geboorte van een doodgeboren kind, overlijdensregister ’s-Hertogenbosch, 22 mei 1818.

Vooral in de eerste maand waren de overlevingskansen aanmerkelijk kleiner dan die van de
andere kinderen, zoals Tabel 80 laat zien. Van de 169 buitenechtelijke kinderen stierf 50,3% voor het
elfde levensjaar, tegen 40,3% voor de 2.573 kinderen die binnen een huwelijk geboren waren.
Vergelijkbare cijfers vonden Jan Kok, Frans van Poppel en Ellen Kruse in hun onderzoek naar de
overlevingskansen van 891 buitenechtelijke kinderen in ’s-Gravenhage tussen 1850 en 1852, maar
dergelijke verschillen golden ook in de Duitse steden.818
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Tabel 80 Overzicht van het aandeel buitenechtelijk geborenen per deelbuurt en kindersterfte tot 10 jaar, 1814-1903.

Tabel 80 laat ook zien dat het verschil in overlevingskansen tussen “echte” en “onechte” kinderen
het grootst was in de Hinthamerstraat en het kleinst binnen Achter de Gapert. Dit betekent voor de
Hinthamerstraat dat de buitenechtelijke kinderen die daar geboren werden, niet konden profiteren
van de hogere welvaart binnen deze deelbuurt omdat hun moeders, gezien hun beroepen als
breister of naaister en verblijf in een logement, buiten de eigenlijke gemeenschap vielen. Binnen
Achter de Gapert waren de verschillen uiteindelijk klein, maar dat gold niet tot en met de eerste
maand. Tot de leeftijd van een maand waren de verschillen binnen alle deelbuurten het grootst.
24,9% van de buitenechtelijke kinderen haalde de eerste maand niet, tegen 11% voor kinderen die
geëcht waren. In de exogene periode was de sterfte gemiddeld over het bouwblok vergelijkbaar,
ofschoon er tussen de deelbuurten duidelijke verschillen waren, vooral in de Hinthamerstraat.
Het verschil zou verklaard kunnen worden doordat buitenechtelijke geboorte eerder kunstmatig
werd opgewekt waardoor de kans op premature geboorten en een snelle dood groter was.
Daarnaast blijkt dat het gebrek aan steun voor ongehuwde moeders een direct effect had op de
overlevingskansen van hun kinderen.
Ongehuwde moeders en erkenning van hun kinderen (2, 4)
De regelmaat waarin buitenechtelijke kinderen erkend werden of gedwongen huwelijken zich
voordeden geeft niet alleen een beeld van de mate waarin voorechtelijke seksuele relaties
voorkwamen maar ook van de mate waarin deze binnen de verschillende deelbuurten geaccepteerd
werden. De eerste vraag is: wat kan onder een gedwongen huwelijk verstaan worden?
Vanwege alle onzekerheden zoals mobiliteit, ziekte of zelfs sterfte van een van de partners, is
het niet eenvoudig om exact vast te stellen wat het aandeel gedwongen huwelijken was op het totaal
aantal huwelijken waarbinnen kinderen geboren werden.819 Daarom bevestigden Theo Engelen en
Hsieh Ying-Hui een eerdere keuze voor het aantal huwelijken waar binnen 30 weken een kind
geboren werd op het totaal van alle eerstgeboorten.820 Hun redenering daarbij is dat de aanstaande
echtgenoten zich in al deze gevallen bewust waren van de zwangerschap toen zij hun huwelijk gingen
aantekenen. Binnen bouwblok 5.3 kijken we daarom naar het aantal eerstgeborenen dat binnen 30
weken na de huwelijkssluiting geboren werd op alle eerstgeborenen, dus op alle relaties waarin een
kind levend ter wereld kwam. De keuze voor een periode van 30 weken betekent dat een
vroeggeboren kind van die leeftijd voor 1910 zeker niet levensvatbaar was en dat een kind dat
binnen 30 weken levend geboren werd in geen geval na de huwelijksdatum verwekt kon zijn.821 Om
premature geborenen buiten te sluiten beperkt het onderzoek zich tot levend aangegeven
kinderen.822 Bovendien moet rekening gehouden worden met het feit dat in de berekening van een
zwangerschapsduur van 40 weken gerekend wordt vanaf de laatste menstruatie, die ongeveer twee
weken eerder plaatsvond. Dit betekent dat alleen van kinderen die op zijn vroegst vanaf de 38e week
819
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na het huwelijk levend geboren werden, met per week groeiende zekerheid gezegd kan worden dat
zij juist wel na de huwelijksdatum verwekt waren. Levendgeboren kinderen tussen week 36 en 40 na
de huwelijksdatum zouden verwekt kunnen zijn in de periode van ondertrouw, de vier weken tussen
de eerste huwelijksafkondiging en de huwelijksdatum. Bij levend geboren kinderen binnen 5
maanden of 22 weken zou gedacht kunnen worden aan huwelijken waarbij de ondertrouw pas inging
nadat de bruid al meer dan 3 maanden zwanger was. In een dergelijk geval had de jonge moeder in
de 5e of 6e week ontdekt dat ze overtijd was.
Van de 2.743 kinderen in de tweede selectie werden er 706 als eerste kind levend
aangegeven, daarvan waren 488 kinderen binnen een huwelijk geboren en 455 binnen een huwelijk
waarvan de datum bekend is. Van hen werden 91 kinderen levend aangegeven binnen 30 weken na
de sluiting van het huwelijk. Dit betekent dat minstens 91 van de 455 (20%) eerstgeborenen
voorechtelijk verwekt werden. Naast deze groep werden 24 kinderen geboren binnen 36 en 40
weken (5%), dus mogelijk verwekt tijdens de periode van ondertrouw. 50 kinderen van de 455 (11%)
kwamen binnen 20 weken levend ter wereld, wat betekende dat hun moeders al met zekerheid
wisten in verwachting te zijn toen ze in ondertrouw gingen. Bovendien zal het voor hun omgeving
direct of achteraf duidelijk geweest zijn dat zij bij hun huwelijk al zwanger waren.
Een andere benadering om na te gaan met welke frequentie gedwongen huwelijken
voorkwamen, wordt gevonden in de vierde selectie, omdat alle huwelijken in deze dataset compleet
zijn, dus gevolgd vanaf de geboorte van het eerste kind tot en met het einde van de vruchtbare
levensfase van de moeders. Binnen de vierde selectie werden 1.674 kinderen levend aangegeven,
waarvan 203 eerstgeboren en van hen 175 binnen een huwelijk. Van deze groep waren de ouders
van 21 kinderen waarschijnlijk kort tevoren buiten de stad gehuwd, waardoor het interval tussen
huwelijk en geboorte niet bepaald kan worden. Van de overige 154 kinderen is de huwelijksdatum
van de ouders bekend. Dit betekent dat op 154 à 175 kinderen 30 kinderen binnen 30 weken na de
huwelijkssluiting levend geboren werden (17 à 19%). 27 kinderen werden binnen 5 maanden
geboren. Ofschoon de beide selecties tot een andere uitkomst leiden, is de conclusie duidelijk.
Gedwongen huwelijken kwamen op bouwblokniveau frequent voor.
Vergeleken met onderzoeksresultaten elders in Nederland zijn deze cijfers niet afwijkend. In
Nijmegen varieerde het aandeel gedwongen huwelijken tussen 20 en 25%, in Noord-Holland zelfs
sterk wisselend tussen 8 en 52%, maar ook in Duitsland en Engeland waren er overeenkomsten.823
Duidelijk is dat voorechtelijk geslachtsverkeer in de meeste deelbuurten ondanks de risico’s
zeker niet ongewoon was en dat de betrokken natuurlijke vaders zich vrijwel altijd hielden aan wat zij
behoorden te doen. Of er letterlijk sprake was van een trouwbelofte valt niet te bewijzen maar is,
aangezien buitenechtelijke kinderen in de meerderheid van de gevallen geëcht werden, aannemelijk.
Binnen bouwblok 5.3 werden over de gehele onderzoeksperiode van de 2.743 geborenen in de
tweede selectie 169 (5,9%) kinderen buitenechtelijk geboren, waarvan 104 (62,5%) kinderen bij de
geboorte erkend werden. Omdat bovendien het merendeel van de voorechtelijk verwekte kinderen
binnen 34 weken na de huwelijksdatum geboren werd, speelde bescherming door registratie van
Ondertrouw nauwelijks een rol van betekenis en lijkt de onderlinge sociale controle van wezenlijker
belang geweest te zijn. Dit wordt bevestigd doordat er bovendien een aanzienlijk aantal
buitenechtelijke kinderen later bij huwelijk van hun moeder met ofwel de natuurlijke vader, ofwel de
man die haar eer wilde redden, alsnog als “voorkind” erkend werd (Tabel 81).824
Kindersterfte en huwelijkspatroon varianten (2)
In Tabel 81 wordt de sterfte binnen het agrarisch-ambachtelijk patroon vergeleken met de
verschillende typen binnen de proletarische variant, zowel voor levend- als levenloos aangegevenen.
Om het aandeel van ieder te kunnen vergelijken zijn de eerstgeborenen uit de tweede selectie
opgedeeld in vijf typen: geboren binnen een huwelijk, buitenechtelijk en niet of wel door de vader
823
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erkend, voorkinderen die later bij het huwelijk van moeder erkend werden en geborenen binnen een
huwelijk maar verwekt in de periode daarvoor. De eerste horen binnen het traditionele agrarischambachtelijk huwelijkspatroon, de tweede valt daarbuiten en de laatste drie worden in de tabel
samengevat als “proletarische varianten”, waartoe uiteindelijk 24% van alle eerstgeborenen binnen
het bouwblok behoorden.

Tabel 81 Alle eerstgeborenen per deelbuurt en proletarische variant, overleving naar burgerlijke staat, leeftijd moeders bij
eerste geboorte.
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1823-1829

1830-1839

1840-1849

1850-1859

1860-1869

1870-1879

1880-1889

1890-1899

1900-1909

gemiddeld

Achter de Gapert
Hinthamerstraat
Louwsche Poort
Schilderstraat
Zusters van Orthenpoort
Bouwblok 5.3
achterstraten

1814-1822

In Tabel 81 wordt vooral duidelijk dat op alle eerstgeborenen in bouwblok 5.3 niet meer dan
69% binnen een huwelijk verwekt werd. Het klassieke agrarisch-ambachtelijke patroon werd in de
Hinthamerstraat door 90% van de huwelijkskandidaten nageleefd, in de achterstraten liep dat uiteen
tussen 64 en 70%, maar binnen Achter de Gapert was het aandeel niet hoger dan 53%. Het aandeel
van 7% buitenechtelijk niet-erkende kinderen is zoals we al zagen vergelijkbaar met de gemiddelden
voor Nederland en Vlaanderen voor deze periode.825 Het resterende deel eerstgeborenen werd
buitenechtelijk verwekt als een van de drie typen binnen de proletarische variant die uiteindelijk tot
erkenning leidden en daardoor aantonen dat de strategie van de regenten van het bedelingsfonds
effectief geweest is. De tabel laat zien dat de proletarische variant als geheel binnen de
Hinthamerstraat met 7% het minst voorkwam en in Achter de Gapert met 31% het meest. Het
gemiddelde aandeel voorechtelijk verwekte kinderen ofwel gedwongen huwelijken, berekend over
alle eerstgeborenen, was met 13% de meest voorkomende variant.
De tabel laat ook zien dat bij eerstgeborenen de sterfte onder buitenechtelijke kinderen het
hoogst was. Het verschil tussen kinderen die niet of juist wel erkend werden, is met deze aantallen
op bouwblokniveau te herleiden tot het lot van twee of drie kinderen en daarom niet significant. De
sterfte binnen de proletarische variant lijkt vergelijkbaar met die binnen het klassieke
huwelijkspatroon, maar wordt mede bepaald door de lage sterfte onder voorkinderen. Deze
uitzonderlijk lage sterfte betekent dat erkenning beperkt bleef tot de kinderen die bij het huwelijk
nog in leven waren.826 Dit wordt bevestigd door enkele vrouwen zoals Maria Castrop, Henrica Maria
Mensink, Dorothea de Min, Johanna Mensing en Hendrika Nafzger, bij wie pas het tweede of derde
kind overleefde en later erkend werd. Bij Anna Maria Schoormans overleefde pas het vijfde kind,
waarna zij alsnog in het huwelijk trad met Franciscus Josephus Coppens, waarbij hij haar zoon
Franciscus Josephus als zijn zoon erkende. Pas hun dertiende kind zou als eerste ouder worden dan
vijf jaar.
De lage sterfte onder voorkinderen werd echter niet gecompenseerd door een hoge sterfte
onder niet erkende kinderen. Sterker nog, de sterfte onder kinderen die later alsnog erkend werden,
was zelfs hoger dan onder kinderen die dat niet werden. Dit versterkt het vermoeden van
onderregistratie bij buitenechtelijke geboorten met dodelijke afloop.
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Tabel 82 Eerstgeborenen per deelbuurt, proletarische varianten op het huwelijkspatroon in procenten.

In Tabel 82 is per deelbuurt en periode het aandeel eerstgeborenen opgeteld dat tot de proletarische
variant gerekend wordt: voorkinderen, voorechtelijk verwekte kinderen en buitenechtelijke kinderen
die door de vader erkend werden. Hier blijkt dat de proletarische variant in de Hinthamerstraat
duidelijk minder voorkwam dan in de andere deelbuurten en zelfs na 1870-1879 helemaal verdween.
825
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Deze constatering draagt bij aan de bevestiging van de hypothese van de proletarische variant. Naast
het bouwblok gemiddelde van 24% blijkt het gemiddelde voor alleen de achterstraten 27% geweest
te zijn. In de perioden 1850-59 en 1870-79 was het aandeel binnen het bouwblok het hoogst, met
aanmerkelijke verschillen per deelbuurt. In de laatste periode was zelfs het merendeel van de
eerstgeborenen binnen Achter de Gapert volgens dit patroon voorechtelijk verwekt. Duidelijk is dat
het verschijnsel al vanaf de periode 1814-1822 voorkwam en buiten de twee piekperioden tussen 24
en 29% bewoog.
Het aandeel buitenechtelijke geboorten per deelbuurt blijkt in belangrijke mate samen te
hangen met de verschillen in sterfte binnen het eerste levensjaar, inclusief levenloos aangegevenen.
Dit was binnen de Hinthamerstraat het laagst, maar ook in de Zusters van Orthenpoort beneden het
bouwblok gemiddelde. Opmerkelijk is dat de sterfte onder de 49 onechte kinderen binnen de
Louwsche Poort en de 19 in de Zusters van Orthenpoort tot aan het tiende jaar uiteindelijk wat lager
was dan onder kinderen die binnen een huwelijk geboren waren. De vraag is, of dit vooral te maken
heeft met kleine aantallen of toch opnieuw een aanwijzing is voor onderregistratie van de
buitenechtelijke kinderen, die tenslotte juridisch gezien de zwakste positie hadden.

Tabel 83 Alle geborenen, sterfte binnen de eerste maand: "echte", "onechte" maar erkend, "onechte" niet erkende kinderen,
per deelbuurt.

Bij de sterfte binnen de eerste maand, waarin we niet de invloed verwachten van de sociale
omgeving, blijkt juist de rol van de juridische status van het kind groot geweest te zijn. Dit laat zich
alleen verklaren door sterk afwijkende omstandigheden tijdens en kort na de bevalling. We zien in
Tabel 83 dat, zoals te verwachten is, de sterfte onder alle binnen een huwelijk geboren kinderen per
deelbuurt nauwelijks verschilde. Deze verschilde echter wel per gender maar ook daarin vertoonden
de deelbuurten een gelijk beeld. Van de buitenechtelijk geboren kinderen werd 63% van de jongens
en 60% van de meisjes erkend. Ofschoon er noch in sterfte, noch in kansen op erkenning aanwijzing
is voor de achterstelling van meisjes, zien we dat de genderverhouding bij de geborenen sterk
afhankelijk was van de burgerlijke staat en bij de niet erkende buitenechtelijk geborenen uitkwam op
63 tegen 37. Dit doet vermoeden dat, indien alle jongens geregistreerd werden, dit voor meer dan
een twintigtal meisjes niet het geval geweest is.
Ondanks de kleine aantallen kan gesteld worden dat over het algemeen de sterfte bij
buitenechtelijke maar erkende kinderen twee keer hoger was en bij niet erkende kinderen drie keer
hoger dan bij kinderen die binnen een huwelijk geboren waren. Jorg Vögele, die voor de periode
1875-1910 onder andere de verschillen in overlevingskansen tussen wettig- en onwettig geboren
kinderen vergeleek in grote steden binnen het Duitse Rijk, stelde vast dat deze hoogstwaarschijnlijk
aantonen in hoeverre de laatste groep maatschappelijke geaccepteerd werd.827 In vergelijking met
zijn bevindingen waren de kansen voor onwettige kinderen in ’s-Hertogenbosch naar verhouding
zeer ongunstig.
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Figuur 151 Ontwikkeling van het aandeel buitenechtelijke geborenen per deelbuurt. Query:
zoek_buitenechtelijke_geborenen.

In Figuur 151 zien we dat binnen het bouwblok het aandeel buitenechtelijk geboren kinderen na de
Napoleontische periode afnam, vervolgens tussen 1830 en 1879 schommelde tussen 7% en 9%, maar
na verhoging tussen 1870 en 1879 vanaf 1880 met 3% duidelijk op een veel lager niveau
stabiliseerde. Hiermee liep ook de ontwikkeling van het aandeel buitenechtelijke geboorten binnen
het bouwblok vrijwel gelijk met de rest van Nederland.828 De cijfers voor de Schilderstraat waren tot
1840-1849 duidelijk hoger, waarschijnlijk vanwege het opvanghuis dat daar tijdelijk was voor
besmette publieke vrouwen. Vooral in Achter de Gapert was het aandeel buitenechtelijke
geborenen, hoewel ook sterk wisselend, veel hoger dan in de andere deelbuurten en bleef dat zelfs
tot 1899 toe. Dit overzicht maakt wat het bouwblok betreft duidelijk dat de toename van het
geboortecijfer tussen 1860 en 1890 deels verklaard zou kunnen worden door een in bijna alle
deelbuurten waarneembare tijdelijke toename van het aandeel buitenechtelijke geboorten tussen
1870 en 1879.
Kijken we nog een keer terug naar de gemiddelde leeftijden van de moeders bij
eerstgeboorte in Tabel 81, dan zien we dat de moeders in de proletarische varianten gemiddeld
zeker 5 jaren jonger waren. Dit betekent dat in deze variant niet alleen de huwelijksfrequentie hoger
was (Tabel 78) maar ook de huwelijksvruchtbaarheid.
Bastardy prone?
Door het in Noordwest-Europa gevolgde huwelijkspatroon waren de cijfers voor buitenechtelijke
geboorten aanmerkelijk lager dan in veel andere delen van de wereld. Maar ook in dit deel van de
wereld konden de cijfers flink uiteenlopen. Peter Laslett en Karla Oosterveen ontdekten vanuit hun
onderzoek in parochieregisters in Engeland tussen 1561 en 1960 dat in een aantal regio’s het aandeel
buitenechtelijke geboorten hoog was. Tegenover een minimale 3,5% gedurende de eerste
tweeënhalve eeuw stelden zij vast dat soms plaatselijk gedurende langere tijd wel 9 à 10% regel kon
zijn. Ofschoon zij geen sluitende verklaring pretenderen, beschrijven zij enkele kenmerken van wat zij
een bastardy prone sub-society noemen. Hierbij viel hen op dat het aandeel herhaalsters, vrouwen
die meer buitenechtelijke kinderen kregen, in parochies met verhoogde cijfers niet 4 à 5% van de
moeders was maar eerder 20% en zelfs meer.829 Wanneer het aandeel buitenechtelijke kinderen
hoger werd, bleek het aandeel herhaalsters relatief gezien zelfs nog sterker toegenomen te zijn.830
Vaak waren deze herhaalsters verwant of bekenden van elkaar en waren zij ook zelf oorspronkelijk
buitenechtelijk kind. Ofschoon het tot nu toe niet mogelijk was om het bestaan van dergelijke
subculturen als netwerk te volgen, toonde Jan Kok aan dat in de periode 1812-1914 ook in sommige
plaatsen in Noord-Holland periodiek moeders bij zo’n 30 tot 55% van de buitenechtelijke geboorten
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herhaalsters waren.831 Hieruit bleek dat ook hier in plaatsen waar het aandeel buitenechtelijke
geboorten hoog was, vooral het aandeel herhaalsters verhoogd was. Daarom bevestigde hij Lasletts
stelling dat de herhaalsters tot een seksueel deviante subcultuur behoorden.832
Het ligt daarom voor de hand om ook hier de vraag te stellen of er binnen bepaalde
deelbuurten in bouwblok 5.3, wellicht tijdelijk, sprake was van een bastardy prone subcultuur. In het
deelbuurtonderzoek kunnen hierover drie vragen beantwoord worden: waren moeders van
buitenechtelijke kinderen zelf ook buitenechtelijk geboren? Waren er veel herhaalsters en zijn er
groepen bewoners aan te wijzen die mogelijk een subcultuur vormden waarin sprake was van een
andere seksuele moraal?
Van alle binnen het bouwblok geboren buitenechtelijke kinderen was één moeder zelf een
buitenechtelijk kind, Johanna Henrica Boonstra. Van alle binnen het bouwblok gestorven kinderen
ging het om twee moeders, beide woonachtig in Achter de Gapert. Naast Johanna Henrica, die
binnen tien dagen na de bevalling stierf en wier dochtertje Elisabeth Gerarda zes weken later
overleed, was ook Johanna Maria Verhoeven buitenechtelijk geboren. Zij kreeg vier jaar na de dood
van haar man als weduwe haar vijfde kind, buitenechtelijk. Haar oudste zoon Willem stierf op 18jarige leeftijd en de anderen voor hun vijfde jaar. Maria zelf stierf op 6 oktober 1900, op 84-jarige
leeftijd.
Onder de 660 moeders van de levendgeboren kinderen in de tweede selectie bevonden zich,
zoals Tabel 84 laat zien, 5 moeders die twee of meer buitenechtelijke kinderen kregen en jaren later
in de stad stierven zonder ooit gehuwd geweest te zijn. Daardoor is het aandeel moeders in categorie
4, de herhaalsters, 0,8%. Daarnaast was er verspreid in de tijd nog een vijftiental moeders die na
meer dan één buitenechtelijke zwangerschap huwden. In al deze gevallen waren de eerste kinderen
vrij snel overleden.
Omdat het aandeel herhaalsters zo gering is, kan een bastardy prone subcultuur niet
eenduidig aangetoond worden. Wat wel opvalt in Tabel 82, is het hoge aandeel eerstgeborenen in
Achter de Gapert 1870-1879 die binnen de proletarische variant gerekend moeten worden, 53%.
Juist in deze periode had een aanzienlijk deel van de gezinshoofden een ambulant beroep als
straatmuzikant, orgeldraaier, scharenslijper of straatventer, maar allen waren gehuwd of verweduwd
en geen van de ongehuwde moeders had een aanwijsbare partner.
Tijdens de onderzoeksperiode konden dus geen aanwijzingen gevonden worden voor een
bastardy prone subcultuur in strikte zin. Toch blijken buitenechtelijke verwekkingen zo regelmatig
voorgekomen te zijn dat we kunnen spreken van een proletarische bedelingsvariant op het agrarisch
ambachtelijk huwelijkspatroon. Ter bevestiging hiervan bleek uit nader onderzoek naar beroepen en
schrijfvaardigheid van bruiden en bruidegoms binnen de vierde selectie dat het aandeel analfabeten
in deze groep van bruiden overheerste. De beroepen van de bruidegoms in de proletarische
varianten behoorden tot de lagere klassen, de HISCLASS varianten 7, 9 en 11.833
Conclusie: varianten op het agrarisch-ambachtelijk huwelijkspatroon

Tabel 84 Leeftijd van moeders bij de geboorte van levendgeboren eerstgeborenen, proletarische varianten en agrarisch
ambachtelijk, leeftijd bij huwelijk.
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Ter afsluiting zijn in Tabel 84 voor de diverse typen proletarische varianten en voor het klassieke
agrarisch ambachtelijk patroon de gemiddelde leeftijden van de moeders van de eerstgeborenen en
hun leeftijden bij huwelijk naast elkaar gezet. De moeders in type 1 huwden alsnog, type 2 huwde
niet en bleef doordat zij de stad verlieten anoniem, type 3 huwde niet en bleef in de stad wonen,
type 4 huwde niet en was herhaalster. De moeders in type 5 brachten binnen 30 weken hun eerste
kind ter wereld binnen een huwelijk dat wij hierboven als gedwongen hebben aangegeven. Type 6
betreft moeders die hun eerste kind tussen 30 en 38 weken kregen en type 7 zijn de moeders die
binnen de regels van het klassieke agrarisch ambachtelijk patroon bleven. Opmerkelijk zijn de
verschillen tussen de deelbuurten en per type de verschillen in de gemiddelde leeftijden bij de
geboorte van hun eerste kind.
Het verschil tussen de gemiddelde leeftijden van de bruiden in type 7 is, met uitzondering
van de Schilderstraat, niet groter dan 0,8 jaar en ook de leeftijd waarop zij hun eerste kind kregen
liep weinig uiteen. Dit toont aan dat sociale verschillen nauwelijks of geen invloed hadden op de
leeftijden waarop deze bruiden in het huwelijk konden treden. Vergelijken we deze met de typen 5
en 6, dan blijken de verschillen tussen de deelbuurten groter, maar vooral dat deze moeders toen zij
hun eerste kind kregen gemiddeld ruim 4 jaren jonger waren dan de moeders in type 7. De
verschillen in huwelijksleeftijden tussen 5-6 en 7 zijn kleiner, gemiddeld 2 jaar. De moeders in type 1
kregen hun eerste kind gemiddeld zelfs 6 jaar eerder, maar waren wanneer zij alsnog trouwden
gemiddeld 1 jaar ouder van de bruiden in type 7. De conclusie die we uit Tabel 84 kunnen trekken is
niet alleen dat het agrarisch ambachtelijk patroon, ondersteund door de bedelende instanties, bijna
consequent binnen alle sociale klassen gevolgd werd. Het was bovendien hoogst effectief omdat van
de 33% buitenechtelijk verwekte eerstgeborenen uiteindelijk maar een klein aandeel kinderen niet
door een vader erkend werd, 6% van alle eerstgeborenen. Ofschoon buiten- of voorechtelijke
seksuele contacten vrij algemeen voorkwamen en vooral het geboortenbeperkende karakter van het
huwelijkssysteem in gevaar brachten, blijken alleen de vrouwen van type 5 en 6 eerder gehuwd te
zijn dan de bedoeling was. Hun meest vruchtbare jaren binnen huwelijk werden gemiddeld met 2
jaar verlengd, waardoor zij waarschijnlijk één extra kind kregen. We moeten ons realiseren dat dit
gold voor 15% van alle moeders.834 De vrouwen in type 1 kregen 6 jaar eerder dan de vrouwen in
type 7 een voorkind, maar huwden uiteindelijk op of kort na de gemiddelde huwelijksleeftijd en
kregen daardoor één extra kind. Dit gold voor 11% van de moeders. De conclusie moet zijn dat, mede
gelet op het vrouwenoverschot, het huwelijkssysteem in deze periode door voorechtelijke seksuele
contacten ook binnen dit bouwblok voortdurend onder druk stond. Dit had tot gevolg dat 25% van de
moeders één kind meer kreeg dan het systeem eigenlijk zou toelaten, maar dat het daardoor niet in
gevaar gebracht werd, in tegendeel. Zolang sociale controle en ondersteuning voortdurend op de
proef gesteld werden, kon het systeem zich als preventive check handhaven.
Voor de analyse van de betekenis van de proletarische variant voor de overlevingskansen van
kinderen kijken we terug naar Tabel 81. We zien dat deze eerstgeborenen een gemiddeld 25
procentpunt betere kans op overleving hadden dan de kinderen die niet erkend werden. De
ontwikkeling van de verhouding tussen de aantallen levenloos aangegeven jongens en meisjes
binnen ’s-Hertogenbosch is terug te vinden in paragraaf 6.1, Figuur 116 en deze blijkt, samen met de
sterfte in de eerste maand, binnen het bouwblok sterk samen te hangen met sterfte onder
buitenechtelijke geboorten. Tabel 80 leert dat de sterfte onder hen juist tussen geboorte en de
eerste maand hoog was, 25% tegen 11% voor het bouwblok als geheel. Daarnaast zagen we
meerdere aanwijzingen voor onderregistratie van meisjes, wellicht zelfs van jongens èn meisjes.
Omdat buitenechtelijke kinderen die al snel na hun geboorte overleden niet meer de kans kregen om
alsnog als voorkind erkend te worden, werden de statistieken van de overlevingskansen door deze
groep negatief beïnvloed. Dit verklaart waarom die van de voorkinderen uitzonderlijk goed waren.
Voor zover hun sociale omgeving de jonge moeder en de natuurlijke vader niet van het nut
van een huwelijk konden overtuigen, dwong het bedelingsfonds af dat vaders hun kinderen
erkenden. Dit betekende dat ook de allerarmste inwoners als ouders getweeën hun formele
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ouderlijke plichten ingezet hebben om hun kinderen groot te brengen. Zowel direct als indirect
gesteund door het bedelingsfonds voldeden deze ouders aan het agrarisch-ambachtelijk patroon
waardoor zij per saldo de overlevingskansen van hun kinderen optimaliseerden. In Tabel 81 zagen we
dat op deze manier 93% van de eerstgeboren kinderen direct of alsnog erkend werd. Door deze
houding tegenover ongehuwde moeders wisten de regenten van het Bedelingsfonds te voorkomen
dat zij de kosten van levensonderhoud voor buitenechtelijke kinderen zouden moeten dragen. In de
achttiende eeuw was het algemeen voorschrift om, voordat de vroedvrouw de bij een bevalling de
kraamvrouw mocht helpen, haar te dwingen om de naam te noemen van de natuurlijke vader.835 Dit
betekende vervolgens dat hij en niet het bedelingsfonds in het levensonderhoud moest voorzien.
Sinds de invoering van de Code Civil was het ‘onderzoek naar het vaderschap’ wettelijk verboden.836
Migranten en huwelijkspatroon varianten (2)
Een belangrijke vraag blijft nog of migranten vanuit andere steden zich vooral als alleenstaanden
vestigden, een bestaan opbouwden en daarna huwden of dat zij zich vooral, elders gehuwd, als jong
gezin vestigden. Kijken we naar de 1.139 moeders in de tweede selectie, dan blijkt 76% van hen in ’sHertogenbosch gehuwd te zijn, maar niet meer dan bijna 50% van hen in deze stad te zijn geboren.
Dit betekent omgekeerd dat, hoewel de helft van de moeders niet in de stad geboren was, toch
driekwart van hen in de stad huwde. Van de overgebleven 24% van de moeders, die elders gehuwd
waren, kreeg 82% haar eerste kind in ‘s-Hertogenbosch. In totaal kunnen we stellen dat 91% van de
moeders die buiten de stad geboren waren, eerst binnen de stad huwden. Zelfs van de moeders die
elders geboren en gehuwd waren, kreeg 96% toch het eerste kind in ’s-Hertogenbosch.
Wat de zeven proletarische varianten betreft was er nauwelijks enig verschil met de moeders
die in ’s-Hertogenbosch geboren waren, dus ook migranten volgden het Europees huwelijkspatroon.
Alleen variant 2, moeders die uiteindelijk niet huwden maar de stad verlieten, was onder migranten
5% tegen 2% onder de oorspronkelijk Bossche moeders.
7.3. De effecten van sterfte binnen het gezin (2, 3 en 4)
De huishoudens waar binnen het bouwblok kinderen opgroeiden, vormden in de meeste gevallen
een kerngezin. Sterfte van personen binnen de huishoudens, van wie de invloed op de
overlevingskansen van kinderen aannemelijk is, zijn op de eerste plaats moeder, gevolgd door vader
en in geval van infectieziekten ook de andere kinderen. Naast de invloed van medegezinsleden en
buurtgenoten die we binnen sterfteclusteringen zagen, had de sterfte van moeders en vaders ook
nog een bijzondere betekenis. Terwijl de dood van broers en zussen in de meeste gevallen een enkel
medische betekenis gehad zal hebben in de vorm van direct infectiegevaar, had de dood van vader
vooral een economische en zal die van moeder afhankelijk geweest zijn van de levensfase waarin
haar kinderen zich bevonden. De gevolgen van kraamsterfte en verloskundige sterfte zijn in 7.1
besproken, maar ook moedersterfte op een later moment kon voor jonge kinderen directe gevolgen
hebben.837
Welk effect had het overlijden van moeder of vader op de overlevingskansen van hun
kinderen? Uit de volkstellingen bleek, dat gedurende een groot deel van de onderzoeksperiode de
hoofden van 10% van de gezinnen met kinderen onder de 10 jaren al weduwe of, in 1% van de
gevallen, weduwnaar waren.838 Vooral in de eerste twee volkstellingen was hun totale aandeel rond
20% en zou in de loop van de eeuw dalen tot uiteindelijk 5 à 6% in de tellingen van 1890 en 1900.
Binnen de Schilderstraat en Achter de Gapert was hun aandeel over de gehele onderzoeksperiode
gemiddeld 16%, in de Hinthamerstraat niet meer dan 5%.
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tot 10 jr

verschil

effect

10,5 0
0 21,1 21,1
19,4 2,78 5,56 8,33 13,9
6,78 5,08 8,47 27,1 20,3
5,41 0 13,5 35,1 27
12,5 0 3,13 25 25
10,4 2,19 7,1 24 21,3

totaal

19
36
59
37
32
183

tot 5 jr

62,4
40,9
60,5
60,5
51,4
56,5

exogeen

3,0
0,0
1,7
2,4
4,9
2,6

neonataal

26,7
10,6
14,7
19,4
16,7
17,6

perinataal

16,8
13,6
30,5
25,8
14,6
21,7

levenloos

4,0
4,5
5,6
4,8
3,5
4,6

geboren

exogeen

3,0
3,0
1,7
4,0
2,1
2,6

totaal

neonataal

8,9
9,1
6,2
4,0
9,7
7,4

tot 5 jr

perinataal

101
66
177
124
144
612

tot 10 jr

levenloos

Achter de Gapert
Hinthamerstraat
Louwsche Poort
Schilderstraat
Zusters van Orthenpoort
Bouwblok 5.3

geboren

Kindersterfte en de dood van moeder en/of vader (2,3)

15,8
0
3,39
0
9,38
4,37

68,4
50
71,2
81,1
75
69,4

6,0
9,1
10,7
20,6
23,6
12,9

9,7
22,2
17,8
34,1
45,9
22,8

Tabel 85 Aandeel overleden kinderen op geboorten in gezinnen waarin noch vader noch moeder binnen 20 jaar stierf, naar
leeftijdsklasse en deelbuurt, naast gezinnen waarin vader en/of moeder binnen 10 jaar stierf, bouwblok 5.3 1814-1903.

Om een beeld te krijgen van het negatieve effect van het overlijden van ouders op de
overlevingskansen van hun kinderen zijn in Tabel 85 de gegevens verzameld van alle kinderen die
binnen bouwblok 5.3 geboren werden (2e selectie) en, om het effect van verschillen door
verhuisbewegingen buiten te sluiten, daar als kind of later ook overleden zijn. Links zien we de
overlevingsduur van de 612 kinderen in de tweede selectie die geboren werden in gezinnen waarvan
vader en moeder na hun geboorte nog tenminste 20 jaren leefden. In het rechterdeel zien we
dezelfde gegevens voor de 183 kinderen waarvan moeder en/of vader binnen 10 jaren na hun
geboorte stierf. Van de eerste groep stierf op bouwblokniveau 56,5% voor het tiende levensjaar, van
de tweede groep 69,4%, waardoor het effect van oudersterfte tot het tiende jaar gemiddeld -12,9
procentpunt was. De gevolgen van oudersterfte zijn in alle deelbuurten zichtbaar, maar in deze
gevallen speelde niet armoede de doorslaggevende rol, maar het ongelukkig toeval van de sterfte
van vader of moeder, of zelfs beiden. Voor de kinderen in de Zusters van Orthenpoort bleek het
effect van oudersterfte het meest negatief en was de kans op sterfte voor het tiende jaar 45,9%
hoger dan in gezinnen waar vader en moeder overleefden. Ook in de Hinthamerstraat was de
sterftekans bij kinderen 22,2% hoger. Gemiddeld over de 183 kinderen in bouwblok 5.3 was voor hen
de sterftekans na sterfte van de ouders 22,8% hoger.839

Tabel 86 Aandeel overleden kinderen, geboren in gezinnen waarin moeder (links) of vader (rechts) stierf.

Vergelijken we in Tabel 86 de gevolgen van het overlijden van moeder of vader, dan zien we dat
kinderen in het eerste tot en met vijfde jaar het kwetsbaarst waren. De dood van moeder woog
zwaarder binnen het eerste levensjaar. Met uitzondering van de Louwsche Poort bleken kinderen
tussen 1 en 5 jaar duidelijk kwetsbaarder na de dood van hun vader. Dit speelde zelfs versterkt in de
Schilderstraat. Bij sterfte van moeder blijken de cijfers in de Hinthamerstraat aanmerkelijk gunstiger
dan in de andere deelbuurten.
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In het onderzoekbestand is op het record van de kinderen waarvan moeder en/of vader binnen 10 jaar na
hun geboorte stierf het veld risc_moeder_overl_<10 en/of risc_vader_overl_<10 ingevuld.

1823-1829

1830-1839

1840-1849

1850-1859

1860-1869

1870-1879

1880-1889

1890-1899

1900-1909

totaal

Achter de Gapert
Hinthamerstraat
Louwsche Poort
Schilderstraat
Zusters van Orthenpoort
Bouwblok 5.3

1814-1822

286

0
0
22
32
29
24

0
0
44
27
0
27

16
28
17
7
13
15

26
26
29
25
24
26

6
12
16
17
17
13

6
20
24
31
30
21

7
17
8
5
19
9

45
30
15
21
0
20

14
20
4
16
22
14

0
33
27
6
0
12

13
20
18
18
19
18

Tabel 87 Het aandeel kinderen dat binnen 10 jaar na de dood van moeder en/of vader stierf, ten opzichte van alle kinderen,
1814-1909.

In Tabel 87 zien we dat het aandeel kinderen waarvan moeder weduwe of vader weduwnaar was
sterk wisselde. In de periode tot 1829 zien we vooral de nawerking van de Franse Tijd, in 1840-1849
was oudersterfte een van de effecten van de hongerjaren. In Achter de Gapert kwam dit minder vaak
voor en in de Hinthamerstraat juist vaker dan elders binnen het bouwblok. Binnen de vierde selectie
sloten de jonge weduwen binnen Achter de Gapert eerder een tweede huwelijk dan in de andere
deelbuurten. Vooral in de Hinthamerstraat kwamen tweede huwelijken in deze groep nauwelijks
voor.
7.4. Huwelijksvruchtbaarheid, moeders en kinderen
Toename van de huwelijksvruchtbaarheid
In hoofdstuk 5 zagen we dat het geboortecijfer in ’s-Hertogenbosch na 1870 toenam terwijl het
huwelijkscijfer een langzaam dalende trend vertoonde (Figuur 92). Met een kleine vertraging steeg
ook het kindersterftecijfer (Figuur 98), voornamelijk in de exogene fase maar ook onder kinderen
tussen 1 en 5 jaar (Figuur 101 en Figuur 102). Omdat het aandeel kinderen dat buiten de stad
geboren was niet toegenomen bleek te zijn (Figuur 105), betekent dit dat de toename van de
kindersterfte vrijwel of volledig toe te schrijven is aan de gestegen huwelijksvruchtbaarheid. Om een
beeld te krijgen van de rol die de ontwikkeling van de huwelijksvruchtbaarheid speelde bij
kindersterfte en meer nog de ontwikkeling daarvan vanaf 1870, gebruik ik twee van de vier selecties.
Uit de tweede selectie kan de ontwikkeling van de huwelijksvruchtbaarheid opgemaakt worden door
de vraag te beantwoorden hoeveel kinderen geboren werden en hoeveel moeders daarbij betrokken
waren en welke ontwikkeling hierin in de loop van de onderzoeksperiode zichtbaar was. Uit de vierde
selectie kan per gezin onderzocht worden hoeveel kinderen de moeders kregen en wat dat voor de
gezondheid van hun kinderen en voor de moeders zelf betekende. De vragen die hierin leidend zijn,
zijn: nam het aantal geboorten toe doordat de huwelijksleeftijd verlaagd werd, of namen vooral de
geboorte-intervallen af en verklaart deze ontwikkeling de toename van de kindersterfte?840
De moeders en de kinderen in de tweede selectie
Wanneer moeders meer kinderen kregen had dit een direct gevolg voor hun eigen gezondheid maar
ook voor de overlevingskansen van hun kinderen, aangezien dit betekende dat de geboorteintervallen als periode van herstel en voor het geven van borstvoeding korter zouden duren. Om
voor het bouwblok aan te tonen of dit een rol speelde is per deelbuurt en per bevolkingsregister
periode van alle geboren kinderen nagegaan wie hun moeders waren. Daarna kon per deelbuurt
vastgelegd worden hoeveel kinderen iedere moeder per volkstellingsperiode kreeg.841
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Voor de perioden 1814-1821 en 1822-1829 zijn de cijfers gecorrigeerd vanwege de kortere tussenperioden
van 8 en 7 jaren.
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Figuur 152 Het aantal kinderen per moeder in de tweede selectie, geboren per deelbuurt en periode, 1814-1903. 1814-1822
en 1823-1829 gecorrigeerd naar lengte periode.

Voor het overzicht in Figuur 152 is voor alle 1.616 moeders die binnen het bouwblok kinderen kregen
het aantal kinderen per deelbuurt en periode verzameld. Om in dit overzicht de invloed van tijdelijke
bewoners te beperken zijn de 947 moeders die niet meer dan één kind kregen weggelaten. De cijfers
over de overgebleven 669 moeders laten zien dat het gemiddeld aantal geboren kinderen per
moeder en periode tot 1840-1849 toenam en in 1850-1859 daalde maar daarna weer heel geleidelijk
verder toenam totdat in 1890-1899 het hoogste niveau bereikt werd. Hierin zien we aanvankelijk het
herstel van de leefgemeenschap na de Franse bezetting en de lichte daling na de hongercrisis. In de
periode tussen 1850-1859 en 1890-1899 nam in het bouwblok het aantal kinderen per moeder en
per volkstellingsperiode gemiddeld toe met 0,7 kind en daardoor lijkt het aantal kinderen per
moeder op het einde met ongeveer 1,4 te zijn toegenomen. Opvallend is dat de cijfers voor de
deelbuurten met niet meer dan een enkele tijdelijke uitschieter gelijkenis vertoonden. Het overzicht
illustreert daardoor dat de toename van de huwelijksvruchtbaarheid duidelijk was, maar ook dat de
deelbuurten elkaar in de geboortetransitie niet veel ontliepen, zoals we ook op macroniveau
constateerden in de vergelijking tussen de geboortecijfers van de Nederlandse steden in Figuur 93.
Huwelijksvruchtbaarheid en kindersterfte, tweede selectie
Nam door de toename van de geboorten ook de kindersterfte toe? Omdat naar verwachting de kans
klein is dat moeders per volkstellingsperiode meerdere kinderen verloren, wordt hiervoor een
andere berekening gevolgd.842 Van alle moeders die binnen dit bouwblok een kind kregen is in de
dataset vastgelegd hoeveel kinderen ieder binnen het bouwblok kreeg en hoeveel van deze kinderen
voor het tiende jaar stierven.
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Het nadeel van deze berekening is dat sommige moeders in 3 tot 4 volkstellingsperioden meetellen.
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Figuur 153 Gemiddelde kindersterfte per moeder en per deelbuurt, tweede selectie, 1814-1903.

Kijken we naar de kindersterfte per moeder, dan lopen in Figuur 153 de verschillen per deelbuurt
verder uiteen. We zien per bevolkingsregisterperiode per deelbuurt het gemiddeld aantal gestorven
kinderen per moeder. Het uitzonderlijke aantal in Achter de Gapert in 1814-1822 werd veroorzaakt
doordat een van de vier moeders dertien kinderen verloren had. Kijken we naar de ontwikkeling op
bouwblok niveau dan zien we dat het aantal gestorven kinderen per moeder tussen 1860 en 1899
gemiddeld 3 was, waar het in de periode 1830-1859 gemiddeld ongeveer 2,4 was. Ook zien we dat
de kindersterfte in de Hinthamerstraat, waar het aantal kinderen per moeder eveneens gestegen
was, een bescheidener toename toont. Ondanks de over het algemeen kleinere aantallen per
deelbuurt en periode kan gesteld worden, dat met de toename van het aantal geboorten per moeder
ook de kindersterfte per moeder toenam, met ongeveer 0,6 per volkstellingsperiode. Opmerkelijk is
dat de stijging van de sterfte op bouwblok niveau al vanaf 1860-69 op het hoogste gemiddelde
uitkwam en tot 1890-1899 aanhield, terwijl de toename van de geboorten per moeder ook vanaf
1860-1869 zichtbaar is maar pas in 1890-1899 het hoogste niveau behaalde. Dit betekent dat de
sterfte per moeder na 1860-1869 relatief daalde.

Figuur 154 Kinderen die binnen bouwblok 5.3 geboren en voor hun 5e jaar gestorven zijn (combinatie tweede en derde
selectie), per deelbuurt, 1814-1900.
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Kijken we in Figuur 154 naar het aandeel van de kinderen die binnen bouwblok 5.3 geboren waren en
daar ook stierven, dan zien we een vanaf 1814-1822 langzaam dalende lijn, die vanaf 1860-1869 tot
en met 1870-1879 door een lichte stijging werd onderbroken. De stijging in 1890-1899 is opvallend
en is in lijn met de ontwikkeling op stedelijk niveau in Figuur 98. De daling die op stedelijk niveau
vanaf 1900 volgde is vanwege het ontbreken van adressen van overlijden niet meer op bouwblok
niveau vast te stellen. Duidelijk is wel dat de toegenomen huwelijksvruchtbaarheid een lichte stijging
van de kindersterfte ten gevolge had, maar dat deze niet structureel was en na 1870-1879 niet meer
boven het niveau van voor 1850-1859 kwam. Van alle kinderen die tussen 1814 en 1860 binnen het
bouwblok geboren werden was 41,6% voor het vijfde jaar daar gestorven, van de kinderen 1860 en
1900 was dat 37,4%. We zagen al eerder dat steeds ongeveer 5% van de binnen het bouwblok
geboren kinderen voor het vijfde jaar elders binnen de stad overleed. Daardoor kunnen we stellen
dat voor 1860 tenminste 46,6% en na 1860 42,4% stierf.
De moeders en kinderen in de vierde selectie
Vanwege de hoge verhuisfrequentie overlappen de drie selecties elkaar maar ten dele. Van de 1.782
kinderen in de vierde selectie werden 1.256 kinderen binnen het bouwblok geboren en zij behoren
dus ook tot de tweede selectie (70,5%). De overlap of samenhang tussen de selecties laat zien hoe
complex het antwoord luidt op de vraag wie nu de eigenlijke, vaste bewoners waren.

Tabel 88 De representativiteit van de vierde selectie: het aandeel dat de personen in de vierde selectie uitmaken van de
andere selecties en andersom.

We zagen al eerder dat het bij historisch-demografisch onderzoek, vanwege het ontbreken van een
sluitende registratie betreffende migratie en verhuizingen, onvoldoende is om enkel op basis van
burgerlijke standsregisters conclusies te trekken ten aanzien van ontwikkelingen in de
huwelijksvruchtbaarheid of kindersterfte. Bij de diverse vergelijkingen met de andere selecties wordt
daarom steeds getoetst of de bevindingen in de vierde selectie representatief zijn voor de algemene
ontwikkelingen binnen het bouwblok en vice versa.
Binnen deze deelbuurten met een steeds wisselende bevolkingssamenstelling kan alleen de
vierde selectie, die gebaseerd is op gezinsreconstructies binnen het sedentaire deel van de
bewoners, een analyse mogelijk maken van de relaties tussen moeders en hun kinderen en de
effecten daarvan op hun beider gezondheid. Vragen hierbij zijn bijvoorbeeld: wanneer kregen
moeders hun eerste kind, wanneer het laatste, hoeveel kinderen kregen ze en hoeveel stierven er,
wat waren de intervallen tussen de geboorten? Hieruit kan afgeleid worden of er een relatie was
tussen de kindersterftekans en de leeftijd van de moeders, het totaal aantal geborenen per moeder
ofwel pariteit, of de sterftekans afhankelijk was van de geboortevolgorde, of kindersterfte al of niet
geconcentreerd was bij een aantal high-riskmoeders en wat de gemiddelde levensverwachting was
van de moeders zelf. Naar mate een groter aantal moeders in deze selectie gevolgd zou kunnen
worden, zou ook de samenhang tussen de ontwikkelingen, die zich in de loop van de
onderzoeksperiode in al deze variabelen voordeden, duidelijker worden.843 Aangezien het aantal
moeders in deze selectie niet meer is dan 227, te verdelen over 5 deelbuurten en de
onderzoeksperiode 1814-1903, beperken we het onderzoek naar de veranderde
huwelijksvruchtbaarheid hier tot de vergelijking van cijfers tot de perioden voor- en na 1860. Dit
betekent dat de moeders in twee groepen verdeeld zijn: gehuwd voor of na 1 januari 1860. Van 33
moeders is niet de huwelijksdatum bekend maar wel de geboortedatum.
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Engelen & Wolf, Marriage and the family (2005), 276.
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gemiddelde per moeder
25,9 25,7 41,5 25,8 7,9
laagste
17,6 17,0 23,2 0,0
0,0
hoogste
37,6 38,9 51,1 54,9 18,0 10,0 4,0
8,0
mediaan
24,9 24,9 41,6 28,5 8,0
0,0
0,0
1,0
Tabel 89: De moeders in de vierde selectie. Query: zoek_moeders_vierde_selectie_q.

6,0
1,0

3,0
0,0

677

742

3,4

3,7

12,0
3,0

12,0
3,0

levensduur van de moeders

78
257 241
66
4,4% 14,4% 13,5% 3,7%
0,4
1,3
1,2
0,3

totaal sterfte < 10 jaar

100
5,6%
0,5

totaal sterfte < 5 jaar

sterfte > 5 jaar en < 10jaar

sterfte > 1 jaar en < 5 jaar

sterfte > 1 maand en < 1 jaar

sterfte < 1 maand

1.782

levenloos aangegeven

kindertal

sterfte moeder na laatste gebporte

leeftijd bij laatste kind

leeftijd bij eerste kind

leeftijd bij eerste huwelijk

Kenmerken moeders in de
vierde steekproef
aantal kinderen

66,9
23,3
97,3
70,1

De 227 moeders kregen na hun eerste huwelijk op gemiddeld bijna 26-jarige leeftijd samen 1.782
kinderen, gemiddeld 7,9 per moeder, van wie er 3,6 stierven voordat ze 10 jaar oud waren. In totaal
stierf van hun kinderen 45,4% voor het 10e levensjaar, wat 3 procentpunt hoger is dan het aandeel in
de derde selectie (paragraaf 5.4). Vergelijken we het gemiddeld kindertal met de
huwelijksvruchtbaarheidsgegevens binnen de Hutterieten gemeenschap 1921-1930, die vanwege
natuurlijke vruchtbaarheid algemeen gebruikt wordt als vergelijkingsmateriaal, dan zouden ook zij
indien gehuwd op 25-jarige leeftijd gemiddeld per moeder 7,9 kinderen gekregen hebben.844 Dit
betekent dat de moeders in de vierde selectie behalve de late start geen enkele vorm van
geboortebeperking toepasten en hun kinderen relatief kort borstvoeding gaven. In vergelijking met
de andere gemeenschappen die binnen het European Fertility Project onderzocht werden, zouden zij
een Ig-indexwaarde gehaald hebben die tot de hoogste hoort die binnen gemeenschappen
vastgesteld werd.845

Figuur 155 Correlatie tussen het aantal moeders, geborenen en gestorven kinderen in de vierde selectie. Bron: Buurt en
Bewoners

844
845

Hoogerhuis, Baren op Beveland (2003), 152, 169.
Hoogerhuis, Baren op Beveland (2003), 313.
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In Figuur 155 zien we de verdeling van de kinderen over de moeders, waaruit blijkt dat maar liefst 74
moeders tien of meer kinderen kregen. Er waren vijf moeders die in hun leven tien of meer kinderen
ten grave moesten laten dragen. Op de 219 moeders waren er 8 moeders (3,6%) die, ofschoon ze
ieder gemiddeld zes kinderen kregen, geen enkel kind verloren. Net meer dan de helft van de 214
moeders die daadwerkelijk kinderen kregen, verloren 1, 2 of 3 kinderen, de andere helft van de
moeders moest dat vaker meemaken. Omstandigheden zoals door Sören Edvinsson in Zweden
vastgesteld, waar kindersterfte zich in 45% van de families niet voordeed, hebben zich binnen dit
bouwblok in ’s-Hertogenbosch niet voorgedaan en lijken in deze fase van de epidemiologische
transitie in Nederland volledig buiten de werkelijkheid.846
Voor zover het mogelijk was zijn de moeders binnen deze selectie toegewezen aan een
deelbuurt. De keuze is gemaakt op grond van de deelbuurt waar ten minste de helft van de kinderen
geboren werd of overleed. Voor 26 moeders was een dergelijke toewijzing niet mogelijk, waardoor er
voor nader onderzoek 183 moeders overbleven. Dat de deelbuurten met de hoogste
migratiebewegingen minder vertegenwoordigd zijn, is onvermijdelijk.
Huwelijksvruchtbaarheid en kindersterfte, vierde selectie

Tabel 90 Vierde selectie, huwelijken gesloten voor en na 1-1-1860, leeftijd bruid, leeftijd bij eerste en laatste geboorte,
geboorte-intervallen in maanden, kindertal, kindersterfte, aandeel kindersterfte, aantal moeders, 1814-1903.

Uit Tabel 90 wordt in de rechter kolommen duidelijk dat de verdeling van de huwelijken naar periode
voor of na 1860 per deelbuurt gegevens oplevert die op te kleine selecties gebaseerd zijn. Voor het
gehele bouwblok is duidelijk dat de gemiddelde huwelijksleeftijd daalde met 6 maanden, ongeacht of
de bruid in verwachting was of al een voorkind had. Bovendien werd het interval tussen huwelijk en
eerste geboorte 6 maanden korter maar daarnaast zien we dat, vanwege het ontbreken van een deel
van de huwelijksdata èn de eerder geconstateerde proletarische varianten in het huwelijkspatroon,
de gemiddelde leeftijd van moeders bij eerste geboorte lager lijkt te zijn geweest dan de leeftijd
waarop zij trouwden. Zelfs bij de bruiden die volgens het klassieke huwelijkspatroon trouwden, lijkt
in huwelijken vanaf 1860 het eerste kind gemiddeld binnen 7,2 maanden geboren te zijn. Dit
betekent, dat een betrouwbare berekening van de geboorte-intervallen gebaseerd moet worden op
het leeftijdsverschil van de moeders tussen de geboorte van hun eerste en van hun laatste kind,
gedeeld door het aantal kinderen minus één.
We zien dat de moeders gemiddeld 0,8 kind méér kregen en dat de kindersterfte per moeder
toenam met 10%.847 Dit laatste betekent dat het bouwblok-gemiddelde aandeel gestorven kinderen
per moeder daalde van 47,2% naar 43,7%, tegen 46,6% en 42,4% in de gecombineerde tweede en
derde selectie. Het lijkt erop dat deze relatieve sterftedaling voor alle deelbuurten gold, met
uitzondering van de Louwsche Poort. De geboorte-intervallen namen gemiddeld met 1,5 maand af, in
Achter de Gapert en de Louwsche Poort met meer dan drie maanden, maar in de andere was er
nauwelijks sprake van verschil. Ofschoon de selectie te klein van omvang is om te kunnen vaststellen
of elk interval evenveel ingekort werd, of dat het juist de eerste intervallen waren, blijkt de verlaging
van de leeftijd bij eerste geboorte de belangrijkste rol gespeeld te hebben. Vergelijken we de
weergegeven leeftijden tussen beide perioden dan lijken deze wanneer de Hinthamerstraat niet
meegeteld wordt 1,2 jaar jonger te zijn, 24,5 tegen 25,7 jaar.
846

Edvinsson et al, High-risk families (2005), 322.
Dit komt overeen met de in paragraaf 5.8 gesignaleerde toename van de kindersterfte onder 10 jaar, onder
kinderen die in de peiljaren stierven en in ’s-Hertogenbosch geboren waren.
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Terugblikkend op de vergelijking met de Hutterieten-gemeenschap zien we dat de hoge
pariteit van voor 1860 verhoogd werd doordat de periode waarin moeders kinderen kregen zowel
verlengd als verdicht werd. De verhoging van de vruchtbaarheid blijkt daarom geheel het gevolg te
zijn van de verlaging van de leeftijd bij eerste geboorte, de verkorting van de geboorte-intervallen en
verhoging van de leeftijd bij laatste geboorte. Indien op basis van dit aantal kinderen de IgIndexwaarde voor huwelijksvruchtbaarheid berekend wordt dan blijkt, vanwege de
leeftijdsspecifieke vruchtbaarheid van de jongste moeders, dat alleen al de verlaging van de
huwelijksleeftijd voldoende geweest is om zowel de gemiddelde geboorte-intervallen te verkorten
als het gemiddeld aantal kinderen te verhogen, van 6,9 naar 7,5.848 Het resultaat was een Ig-index
van 1,03 die licht hoger was dan het provinciaal Noord-Brabantse gemiddelde tussen 1869 en
1899.849 Dit betekent dat het uitgesloten is dat de verhoging van de huwelijksvruchtbaarheid binnen
deze deelbuurten veroorzaakt werd door een gezamenlijke en drastische verandering in de wijze
waarop de jonge moeders hun kinderen voedden. De werkelijke reden is dat zij vrijwel of volledig
veroorzaakt werd door een economische ontwikkeling die huwelijken op eerdere leeftijd mogelijk
maakte. Gevolgen voor de gezondheid van de betrokken moeders en kinderen konden overigens op
den duur niet uitblijven. Ik kom op het pariteitsrisico terug.
In de tweede selectie zijn de geboortedata van 2.743 kinderen verzameld, waarbij voor 2.663
kinderen ook de leeftijd van hun moeder bekend is. Voor deze kinderen is per moeder de
geboortevolgorde en zijn ook de intervallen berekend. Omdat de moeders in de meeste gevallen niet
hun hele leven binnen de deelbuurten doorbrachten, is het niet zeker of het eerstgeboren kind
binnen het bouwblok ook werkelijk haar eerste was. Daarom kijken we hier niet met zekerheid naar
de eerstgeborenen maar naar de eerst geregistreerden. Kijken we wanneer de 373 moeders hun
eerste kind lieten registreren, dan blijkt dat het patroon van leeftijdsverlaging bij de eerste geboorte
in Tabel 77 na 1860-1869 bevestigd wordt, van gemiddeld 29,4 jaar naar 27,7. Het gemiddelde van
alle 906 gemeten geboorte-intervallen voor geborenen uit huwelijken voor 1 januari 1860 is 26,2
maanden, van 1.209 intervallen uit huwelijken daarna 23,4 maanden. Er kon tot 1903 geen verdere
verkorting van de intervallen worden vastgesteld. In de vierde selectie werden binnen de
gezinsreconstructies 762 en 793 intervallen gemeten waaruit bleek dat de geboorte-intervallen van
27,2 maanden voor 1860 daalden naar 25,7 maanden: ook daar geen verdere verkorting. Omdat de
verschillen in uitkomsten de representativiteit van de vierde selectie niet in twijfel brengen, houd ik
deze in het vervolg aan.
Het verschil tussen het interval na het huwelijk en tussen het eerste en tweede kind is een
belangrijke indicator voor de duur van de lactatieperiode. Uit diverse onderzoeken is gebleken dat, in
een leeftijdsfase waarin jonggehuwde stellen een vergelijkbaar vruchtbaarheidsniveau en
coïtusfrequentie hebben, het interval tussen eerste en tweede geboorte van vergelijkbare duur is
verlengd met de periode waarin borstvoeding gegeven wordt. De natuurlijke periode van herstel van
de vruchtbaarheid van moeder wordt daardoor, afhankelijk van de lactatie intensiteit, vertraagd
waardoor een interval van ten minste 20 maanden ontstond, dat verlengd werd met de
lactatieduur.850 Dit zou in dit voorbeeld betekenen dat in de periode voor 1860 met een gemiddeld
interval van 27,2 maanden ongeveer 7,2 maanden borstvoeding gegeven werd en dat deze periode
na 1870 teruggebracht werd naar ongeveer 5,7 maanden, een afname van gemiddeld 1,5
maanden.851 Vergelijkbare veranderingen en intervallen werden in deze periode ook elders
geconstateerd, zoals in Nijmegen (22,5), in Goes (23,4) en bij de Hutterietenvrouwen (24).852 Hieraan
kan de conclusie verbonden worden dat de moeders binnen het bouwblok, naar de in de andere
848
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onderzoeken gehanteerde normen, gematigd borstvoeding gaven. Daarnaast kan vastgesteld
worden dat er sprake was van een niet dramatische verkorting van de geboorte-intervallen,
waardoor verwacht kan worden dat signalen van ondermijning van de gezondheid van de moeders,
door sterk toegenomen pariteit, evenmin alarmerend kunnen zijn.853
De leeftijd waarop de moeders hun laatste kind kregen is in beide perioden en in alle
deelbuurten ongeveer gelijk aan de natuurlijke leeftijd waarop vrouwen biologisch nog zwanger
konden raken (Tabel 90). Omdat uit onderzoek blijkt dat juist de verlaging van deze leeftijd een
eerste teken van geboortebeperking is, bevestigt dit dat hiervan binnen bouwblok 5.3 tot 1903 nog
geen sprake was.854
De conclusie is dat de huwelijksvruchtbaarheid toenam doordat vrouwen eerder hun eerste
kind kregen terwijl de geboorte-intervallen kleiner werden, niet door bewuste inkorting van de
lactatieperiode, maar doordat vrouwen op jongere leeftijd vruchtbaarder zijn.855 Het effect hiervan
was een lichte stijging van de kindersterfte, overeenkomstig de ontwikkelingen in de stad en elders in
Noordwest-Europa.856
Een nog niet genoemde oorzaak voor de toegenomen vruchtbaarheid van de moeders zou
theoretisch gezien, naast de verkorting van de lactatieperiode, kunnen liggen in de verbeterde
levensomstandigheden zoals aan het einde van de negentiende eeuw vrij algemeen in Nederland
werd waargenomen. Enkele aanwijzingen hiervan zijn de mogelijke verkorting van de intervallen
tussen huwelijken en eerste geboorten en de stijging van de gemiddelde leeftijd bij de geboorte van
het laatste kind.857
Pariteit als risicofactor
Uit historisch-demografisch onderzoek naar levensomstandigheden binnen de onderzoeksperiode
blijkt algemeen dat de relatie tussen leeftijd, pariteit en geboorte-intervallen bij moedersterfte de
belangrijkste risicofactor was.858 Bij de jongste moeders was de sterftekans hoger vanwege de
grotere kans op complicaties bij een eerste zwangerschap en bevalling. Deze risico’s namen af voor
moeders in de leeftijdsgroepen tussen 20 en 24 jaar, maar daarna namen deze per leeftijdsgroep van
5 jaren weer duidelijk toe. Dit effect werd nog sterker indien intervallen korter waren dan 1,5 jaar of
langer dan 3 jaar, maar daar stond tegenover dat bij een hoge pariteit, bijvoorbeeld moeders met 7
of meer kinderen, risico’s vanwege een selectie effect juist kleiner bleken. Zo liepen moeders die
meer dan 7 kinderen kregen tussen hun 40e en 44e jaar minder risico dan moeders die tussen hun 20e
en 24e jaar hun tweede kind kregen.859 In geval van ondervoeding lag de situatie weer geheel anders
en bleken intervallen korter dan 2 jaar voor moeders niet lang genoeg om voldoende van een
eerdere zwangerschap te herstellen. De vrijwel ononderbroken perioden van zwangerschappen en
borstvoeding die wij binnen dit bouwblok konden vaststellen leidden bij de moeders tot een
langzaam oplopende gezondheidsschade door uitputting. Dit verminderde op den duur de kans op
conceptie waardoor intervallen bij oudere vrouwen weer langer werden, maar betekende voor hun
kinderen dat de sterftekansen toenamen.860 Door een lager geboortegewicht hadden deze kinderen
over het algemeen een kwetsbaarder conditie en een kleinere kans om het eerste jaar te
overleven.861
Voor dit onderzoek betekent dit dat kindersterfte in een deel van de gevallen veroorzaakt
werd door het pariteitsrisico van hun moeders. Zelfs de oorzaken voor neonatale sterfte waren
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daardoor niet alleen te verwijzen naar algemene levensstandaard, medische kennis en hygiëne, maar
konden ook het gevolg zijn van deze uitputting, die in de literatuur maternal depletion genoemd
wordt en door ondervoeding versterkt wordt.862 Om voor alle gestorven kinderen in beeld te krijgen
of er bij hen sprake was van pariteitsrisico’s, zijn alle moeders in de vierde selectie hierop gescreend
en ingedeeld in 6 varianten. 0= geen pariteitsrisico (109), 1= moeder gestorven aan kraamsterfte of
verloskundige sterfte of werd bij bevalling bijgestaan door doctor medicinae, waarschijnlijk omdat
eerdere kinderen al mogelijk risico liepen (23), 2= intervallen korter dan 2 jaar en kindersterfte >3
(67), 3= alleen het eerste kind overleefde, waardoor er bij de sterfte van de latere kinderen mogelijk
sprake was van de meest ernstige vorm van resus-antagonisme (3)863, 4= verhoogd risico voor eerste
kinderen vanwege eerste bevalling op leeftijd boven 35 jaar (8) en 5= idem, verhoogd risico voor de
eerste kinderen vanwege eerste bevalling voor het 25e levensjaar (6).
Bij alle 95 moeders die de helft of meer van hun kinderen voor hun 10e levensjaar verloren, is
in het bestand aangegeven dat zij high risk moeder waren. Voor 71 van hen is een verklaring te
vinden in een van de pariteitsrisico’s, die dus bij hun kinderen die voor het 10e jaar stierven een rol
speelden. Bij de high risk moeders en bij de pariteitsrisico’s 1 tot en met 4 is dit risico overgenomen
op de records van alle overleden kinderen en bij pariteitsrisico 5 alleen bij de overleden kinderen die
geboren waren voordat moeder 25 werd.
Opvallend is dat de gemiddelde levensduur van moeders zelf niet door deze verhoogde
kindersterfterisico’s beïnvloed werd. Zowel de 70 high risk moeders waarvan de levensduur bekend
is als de 100 moeders met pariteitsrisico 0, of de 71 met risico’s 2 tot en met 5 stierven gemiddeld op
bijna dezelfde leeftijd van 69 jaar.

1830-1839

1840-1849

1850-1859

1860-1869

1870-1879

1880-1889

1890-1899

gemiddelde

100,0 80,0

58,3

21,4

40,0

50,0

38,1

9,1

42,9

41,1

100,0 33,3

70,0

37,5

25,0

41,7

14,3

66,7

43,9
56,4

1814-1822

1823-1829

Pariteitsrisico’s, high risk en kindersterfte
De 95 moeders die vanwege sterfte bij de helft of meer van hun kinderen als high risk zijn
aangemerkt, kregen voor het jaar 1900 samen 525 kinderen. Binnen dit onderzoek roept dit direct de
vraag op hoe vaak dit hoge risico of een van de pariteitsrisico’s van moeders een rol speelden bij de
sterfte van hun kinderen, of dit per deelbuurt verschilde en of dit door de tijd veranderde.

Achter de Gapert
Hinthamerstraat
Louwsche Poort
Schilderstraat
Zusters van Orthenpoort
Bouwblok 5.3

66,7

0,0

53,8

29,4

20,0

50,0

60,0

73,1

90,6

0,0

50,0

92,3

50,0

30,0

25,0

43,8

70,0

58,8

50,0

100,0 75,0

50,0

66,7

5,9

50,0

57,1

90,9

83,3

57,4

52,4 48,3 59,3 45,2 24,3 44,7 46,5 58,5 71,3 50,6
Tabel 91 Het aandeel op alle gestorven kinderen in de vierde selectie, waarvan moeder pariteitsrisico 2 had.

In het overzicht in Tabel 91 zien we rechtsonder dat de helft van alle gestorven kinderen geboren
was in een gezin waarvan de moeder pariteitsrisico 2 droeg maar dat dit aandeel in de periode 18901899 op ruim tweederde uitkwam. De verschillen tussen de deelbuurten waren over de gehele
periode wisselend, maar duidelijk is dat juist aan het einde een algemene toename zichtbaar is.
Wanneer het sterfteaandeel onder kinderen van moeders met het pariteitsrisico 2 sterker toeneemt
dan de totale kindersterfte, betekent dit dat de omstandigheden in de andere gezinnen verbeterd
zijn.
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Wanneer een moeder na de geboorte van een eerste levend geboren kind alleen nog levenloos aangegeven
kinderen of miskramen krijgt.
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59,6
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92,9 100,0 83,3

76,2

22,2

60,0

75,0

25,0

75,0

14,3

84,6

64,7

45,0

57,1

46,7

42,3

1850-1859

100,0 80,0

1840-1849

1870-1879

83,1

1860-1869

66,7

1830-1839

81,8

1823-1829

Achter de Gapert
Hinthamerstraat
Louwsche Poort
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1880-1889
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43,9

75,0

57,1

66,7

66,7

92,3

83,3

50,0

91,7

62,5

70,0

23,5

64,7

100,0 75,0

33,3

66,7

64,7

81,8

71,4

72,7

55,6

65,7

76,2 65,5 67,8 72,6 65,7 76,3 66,2 55,4 54,3 65,4
Tabel 92 Het aandeel op alle gestorven kinderen in de vierde selectie, waarvan de moeder high risk was.

1823-1829

1830-1839

1840-1849

1850-1859

1860-1869

1870-1879

1880-1889

1890-1899

gemiddelde

Achter de Gapert
Hinthamerstraat
Louwsche Poort
Schilderstraat
Zusters van Orthenpoort
Bouwblok 5.3

1814-1822

In Tabel 92 zijn de verschillen tussen de deelbuurten duidelijker. Binnen Achter de Gapert stierf
gemiddeld meer dan 80% van de kinderen binnen een gezin waarvan minstens de helft van alle
kinderen stierf. In de Hinthamerstraat kwam dit gemiddelde aanzienlijk lager uit en in de andere 3
deelbuurten waren de cijfers tussen 59 en 66%. We zien dat het aandeel van de high risk moeders na
1860-1869 langzaam begon af te nemen, maar vanwege de toename van pariteitsproblemen blijkt
dat het aandeel gezinnen waarin meerdere kinderen stierven, toenam. Daarmee lijkt de concentratie
van kindersterfte, zoals gesignaleerd in Zweden, voor deze deelbuurten eerder herkenbaar in de
periode van receding pandemics. 864
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Tabel 93 Vierde selectie, het gemiddeld aantal gestorven kinderen per gezin, per deelbuurt en periode.

In Tabel 93 wordt dit beeld bevestigd. Ofschoon het aantal overleden kinderen per gezin vanwege
kleine aantallen sterk kon wisselen en ook eerder in de negentiende eeuw veranderde, zien we dat
met uitzondering van de Hinthamerstraat de cijfers voor de andere deelbuurten in 1890-1899 de
hoogste waren in 30 jaar.
Uitzonderlijk: moeders zonder kindersterfte
Binnen de vierde selectie waren 8 moeders waarvan geen enkel kind voor het 10e levensjaar stierf.
Deze moeders kwamen uit alle deelbuurten. Louisa van Weert kreeg één kind en Philomena van
Wijlick drie kinderen, maar de andere zes moeders kregen ieder vijf of meer kinderen. Bij Eleonora
Bellefroi , die drie van haar acht kinderen na 1903 kreeg en Maria van Erp, ook moeder van acht
kinderen, kan alleen gezegd worden dat de intervallen tussen de laatste kinderen ruim langer waren
dan twee jaren. Voor de andere moeders, Cornelia van Elst (5), Theodore van Lieshout (7),
Margaretha Kerstel (8) en Adriana Dankers (8) blijkt dat de geboorte-intervallen vanaf het huwelijk
bijna consequent ruim langer duurden dan twee jaren. Deze moeders hadden ook zelf een robuuste
gezondheid en werden allen tussen 75 en 85 jaar oud.
Steriele huwelijken
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Een klein deel van de gehuwde vrouwen en mannen kreeg geen kinderen. Onder normale
omstandigheden was het aandeel kinderloze huwelijken afhankelijk van de gemiddelde leeftijd
waarop vrouwen trouwden. Vanaf een leeftijd van 25 tot 40 jaar nam het aandeel toe van ongeveer
3,5% naar 15%.865 Over de gehele onderzoeksperiode waren er 12 huwelijken in de vierde selectie
(5,3%) waarin geen kinderen geboren werden, ofschoon de gemiddelde huwelijksleeftijd van deze
bruiden met 27,4 niet veel meer dan één jaar hoger was dan die van de andere bruiden. In de
volkstelling van 1880 was het aandeel hiervan op alle huwelijken in ’s-Hertogenbosch 4,3%. Indien
het aandeel steriele huwelijken lager was dan 4% en ook het aandeel buitenechtelijke geboorten laag
was, bewijst dit dat de gemeenschap een degelijke seksuele moraal kende. Een verhoogd aandeel
steriele huwelijken zou kunnen wijzen op besmetting met seksueel overdraagbare aandoeningen.866
Binnen bouwblok 5.3 kwamen, met opnieuw enige voorzichtigheid vanwege de kleine aantallen,
steriele huwelijken het vaakst voor in de Hinthamerstraat, gevolgd door de Louwsche Poort.
Aangezien, vanwege de proletarische huwelijkspatroonvariant, ten minste een kwart van de
huwelijkskandidaten voorechtelijk seksueel actief was, verklaart dit niet alleen waarom de bruiden in
deze huwelijken gemiddeld een jaar ouder waren. Het toont tevens aan dat voorechtelijke
seksualiteit inderdaad voor-echtelijk was en niet tot een vrijere moraal leidde waarin wisseling van
partners optioneel was.
7.5. Bedeling en kindersterfte (2 en 3)
We zagen dat er in ’s-Hertogenbosch naar verhouding veel bedeelden waren waardoor het
armenbestuur aan wekelijkse bedeling voor huiszittende armen per gezin niet meer kon uitkeren dan
kleine bedragen in geld of natura. Zo waren in 1855 de wekelijkse maximale bedragen van
onderstand voor een gezin met minder dan 6 kinderen f0,50 en met meer dan 6 kinderen f1,00, maar
waren de werkelijk uitgekeerde bedragen zelfs nog in 1870 meestal minder dan f0,60.867 Daarnaast
leverde in de periode 1850-1870 de soep- en spijskokerij van de Godshuizen en de St.
Vincentiusvereniging in de wintermaanden dagelijks warm middageten voor 800-1.000 personen, op
gemiddeld 3.500-4.500 doorlopend ondersteunde armen.868 Omdat van het wekelijks
bedelingsbedrag op de eerste plaats minimaal f0,30 af moest voor huishuur, bleef er met zekerheid
niet genoeg over om het gezin voldoende te kunnen onderhouden. De regenten moesten daarom
aannemen dat deze gezinnen de tekorten deels uit andere inkomsten konden aanvullen, maar uit
onderzoek naar de gezinsbudgetten in deze periode weten we dat een gezin met bijvoorbeeld 5
kinderen in Tilburg in 1870 in werkelijkheid wekelijks ongeveer f8,00 nodig had.869 Realiseren we ons
dat doorlopend bedeelde gezinnen tot de armste stadsbewoners hoorden en dat de bedeling niet
meer dan een bescheiden ondersteuning kon bieden dan betekent dit dat juist bij deze gezinnen het
risico op structurele ondervoeding aannemelijk is.
De persoonlijke registratie van bedeelden, die vanaf 1844 vrijwel volledig bewaard gebleven
is, laat zien dat ongeveer 18% van de in bouwblok 5.3 geboren kinderen ouders had die bedeeld
werden in de periode voordat deze kinderen 10 jaar oud waren. De vergelijking tussen de
overlevingskansen van deze kinderen met die van de andere bewoners in de deelbuurten geeft een
indruk van de effecten van de verdergaande armoede van hun ouders, letterlijk de ondervoeding van
deze kinderen.
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Tabel 94 Per deelbuurt sterfte per leeftijdsfase, kinderen van niet-bedeelde- ten opzichte van bedeelde ouders, 1844-1903.

In Tabel 94 zien we dat bedeelde gezinnen in Achter de Gapert en de Louwsche Poort hogere
sterftecijfers kenden dan niet-bedeelde gezinnen en dat de gemiddelde sterfte onder alle kinderen in
de bedeelde gezinnen 23% hoger was dan in de niet-bedeelde gezinnen. De hoge sterfte in de
Hinthamerstraat is hier een direct gevolg van het bescheiden aantal. In Achter de Gapert, waar de
helft van de kinderen geboren werd in bedeelde gezinnen, was de sterfte bij niet-bedeelde ouders
duidelijk hoger in de neonatale fase omdat in dit overzicht de levenloos aangegeven kinderen van
ongehuwde moeders meetellen. Daarnaast blijken de kinderen van bedeelde ouders, met
uitzondering van de Hinthamerstraat en de Schilderstraat, vooral kwetsbaar geweest te zijn tussen 1
en 5 jaar, terwijl er bij de exogene sterfte veel minder duidelijk verschillen waren. Dit betekent dat
het voor bedeelde ouders vooral moeilijker was om kinderen in de leeftijd tussen 1 en 5 te voeden,
terwijl het geringere verschil in de exogene fase zou kunnen wijzen op voeding en verzorging van
vergelijkbare kwaliteit. We zagen al dat jonge moeders vanuit de Maatschappij tot verzachting van
het lot van behoeftige kraamvrouwen voorzien werden van onder andere babykleding. Daarnaast
lijkt het erop dat deze moeders, ofschoon ook zelf ondervoed, er toch in slaagden om borstvoeding
te geven. De effecten daarvan op de gezondheid van hun kinderen zouden pas op langere termijn
zichtbaar zijn.
7.6. Verhuisgedrag en kindersterfte (2 en 3)
Het lijkt vrijwel uitgesloten dat kindersterfte primair het gevolg zou zijn van een verhuizing binnen de
stad. Toch bleek al eerder dat bij een deel van de sterfgevallen binnen de deelbuurten het kinderen
betrof die niet in bouwblok 5.3 geboren waren, terwijl andersom een deel van de geborenen in het
bouwblok stierf nadat de ouders zich elders gevestigd hadden. We zagen dit in Tabel 2 en Tabel 41.
Duidelijk was dat het aandeel kinderen van passanten in de totale sterfte gemiddeld bijna 20% was,
terwijl het in Achter de Gapert op 29% uitkwam. We zagen al eerder dat deze deelbuurt een
toevluchtoord was voor zowel ongehuwde moeders als voor verpauperde ouders met jonge
kinderen.
Van de passanten zijn alleen registraties terug te vinden van de momenten wanneer zij een
kind kregen of verloren en daarin werden geen overzichten weergegeven van de samenstelling van
hun huishoudens. Daarom zou het alleen na volledige reconstructie van alle betrokken gezinnen
mogelijk zijn om binnen deze groep het sterfteaandeel te behalen.
In de gezinnen waarvan moeder en/of vader afkomstig was van een van de dorpen in de
directe omgeving van de stad zouden de kinderen eerder toegang gehad kunnen hebben tot vers en
gevarieerd voedsel. Bij een afstand kleiner dan bijvoorbeeld 10 kilometer zou het namelijk niet
uitgesloten zijn dat deze gezinnen konden terugvallen op ondersteuning door familieleden. Van 372
(13%) kinderen die binnen bouwblok 5.3 geboren werden, kwamen een of beide ouders uit dorpen in
de directe omgeving van de stad, zoals Orthen, Vlijmen, Den Dungen, St. Michielsgestel of Vught. Uit
de vergelijking van de sterfte naar leeftijdscategorie blijkt dat zij geen aantoonbaar voordeel hadden.
Hieruit moet geconcludeerd worden dat er van ondersteuning vanuit het geboortedorp van de
ouders geen of nauwelijks sprake was.

298
7.7. Family Life Cycle en sterfte
Huishoudens, kwetsbaarheidsfasen (FLC) en kindersterfte
Op pagina 42 is in Figuur 15 de relatie beschreven tussen de levensfasen van huishoudens en het
risico op kindersterfte. Op grond van de samenstellingen van de gezinnen leken kinderen vooral in
Family Life Cycle (FLC) fase 3 en 4 kwetsbaar en in mindere mate FLC 5. In deze fasen waren alle
kinderen jonger dan 5 jaar (FLC3), jonger dan 15 jaar (FLC4) of, naast jongere kinderen, vooral
kinderen tussen 15 jaar en de huwbare leeftijd (FLC5). Belangrijke vraag is daarom: had de Family Life
Cycle van de huishoudens waarin kinderen geboren werden, invloed op hun overlevingskansen?
In Tabel 95 kunnen we zien dat de verdeling van de verschillende levensfasen van
huishoudens weinig verschillen toonde, ofschoon FLC4, zeker in combinatie met FLC3, binnen Achter
de Gapert bovengemiddeld voorkwam en in de Hinthamerstraat verhoudingsgewijs juist minder. Dit
kan betekenen dat in Achter de Gapert eerder jonge gezinnen woonden. In de Hinthamerstraat lag
vanwege de grotere huizen meer voor de hand dat er meergeneratiehuishoudens woonden, vaak
gecombineerd met een familiebedrijf, maar dat blijkt in dit deel van deze straat niet zo geweest te
zijn.

Tabel 95 Demografische structuur III: Family Life Cycle, vijf deelbuurten vergeleken, 1814-1910.

Opvallende afwijkingen in de verdeling naar kwetsbaarheidsfasen zijn vet gedrukt.

Tabel 96 Demografische structuur III: Family Life Cycle, percentage huishoudens op volkstellingsmomenten in bouwblok 5.3.

Over de gehele onderzoeksperiode genomen blijkt het aandeel van de verschillende
kwetsbaarheidsfasen in Tabel 96 steeds dicht bij het gemiddelde aandeel gebleven te zijn. De
waarden die het duidelijkst van het gemiddelde afwijken zijn vet gedrukt. De verwachting is, dat FLC3
en FLC4 bij verbetering van overlevingskansen korter zouden duren omdat er eerder kinderen waren
die de leeftijden van 5 of 15 jaar bereikten. Daardoor zou het aandeel huishoudens in FLC5 ten
opzichte van de huishoudens in FLC3 en FLC4 stapsgewijs toenemen, maar dit is vanaf 1899 nog niet
overtuigend waarneembaar.
We zien dat de meeste huishoudens in FLC fase 5 zaten, met een of meer kinderen in de
adolescentiefase. De deelnamepercentages geven tevens een indruk van de verhouding tussen de
gemiddelde duur van elke fase. Ook in de wisselingen in deze cijfers zien we, evenals bij de
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fluctuaties in sterfteniveaus per leeftijdsfase, de steeds wisselende effecten van infectieziekten
tijdens de periode van de epidemiologische transitie.
Het effect van de Life Cycle Fase op het sterfterisico van kinderen is berekend vanuit de FLC van het
huishouden waarin het kind geboren werd.

Tabel 97 Kinderen, geboren in huishoudens FLC 3, 4 en 5, die in dezelfde deelbuurten overleden.

In Tabel 97 zien we dat binnen het bouwblok 1.504 kinderen geboren werden in huishoudens
waarvan de FLC-fase is vast te stellen. Van hen zijn 545 kinderen binnen dezelfde deelbuurt
overleden. Op het bouwblokniveau blijkt dat kinderen in de gezinnen in FLC 5, waarin naast de
nieuwgeborenen ook kinderen waren in de leeftijdsgroep boven de 15 jaren, het hoogste
sterfterisico liepen. Naar verwachting zouden nieuwgeborenen in deze gezinnen betere kansen
hebben doordat hun moeder ondersteuning kon krijgen van oudere broers of zussen als oppas of
door hun inkomsten uit kinderarbeid. Uit het sterftenadeel in FLC5, dat niet letterlijk in alle
deelbuurten aantoonbaar is, blijkt dat het verwachte voordeel teniet gedaan moet zijn door andere
omstandigheden. We zien bijvoorbeeld dat de gemiddelde leeftijd van de moeders bij bevalling
dichtbij of boven de 40 jaren was en dat bij hen de kindersterfte vooral hoger was in de endogene
fase. Met uitzondering van de Hinthamerstraat, waar het verschil overigens gering was, blijken in alle
deelbuurten de kansen voor de kinderen in de gezinnen in fase FLC4 het minst ongunstig geweest te
zijn. Uit de tabel blijkt duidelijk dat ook hier de deelbuurt voor het risico van kindersterfte van
grotere betekenis was dan de levenscyclus van het huishouden waarin het kind geboren werd.
7.8. Militieregisters en de lichamelijke conditie van jonge mannen
In de negentiende-eeuwse media werden vrij consequent zorgen uitgesproken over de lichamelijke
conditie van de arbeidende bevolking. Of het nu de artsen waren, reisverslagen van vreemdelingen
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of het uitgebreide onderzoek dat door de parlementaire enquêtecommissie in 1886-1887 werd
ondernomen, de gezondheid van zowel volwassenen als kinderen gaf reden tot zorg.870
De belangrijkste bron waaruit een representatieve indruk verkregen kan worden van de
lichamelijke conditie van jonge mannen zijn de militieregisters, verslagen waarin jonge keurlingen
beoordeeld werden op hun geschiktheid voor militaire dienst.871 Alleen deze bron kan een indruk
geven van de gemiddelde conditie en de sporen van morbiditeit en ondervoeding bij vrijwel alle
jonge mannen, zoals zij die hadden opgelopen tijdens hun eerste levensjaren.872 Na de inschrijving
moesten in principe alle mannen in de hoofdstad van het militiekanton voor de militieraad
verschijnen, waarin een officier van de gezondheid zitting had en een burgerlijk geneesheer, in dit
geval afkomstig uit ’s-Hertogenbosch.873 Volgens een vast protocol werd vanaf de eerste keuringen
in de Franse tijd van alle keurlingen de lichaamslengte gemeten, vanaf 1821 werd tevens in geval van
gebreken middels een gestandaardiseerde code aangegeven wat er aan de gezondheid
mankeerde.874
De gemiddelde lichaamslengte van de keurlingen wordt in de antropometrie beschouwd als
een betrouwbare graadmeter voor de gemiddelde voedingstoestand, de biologische levenstandaard.
Dit is de mate waarin een bevolkingsgroep in staat is enerzijds om zich te voeden en anderzijds om
zich te beschermen tegen koude en ziekte en te herstellen van zware arbeid.875 Vincent Tassenaar en
anderen toonden aan dat deze gegevens ook in Nederland een onmisbare aanvulling bieden op
bijvoorbeeld de ontwikkeling van voedselprijzen en -diversiteit, het Bruto Binnenlands Product (BBP)
per hoofd en de ontwikkeling van de sociale ongelijkheid. De biologische levensstandaard van een
groep mensen is de resultante van alle economische en sociale ontwikkelingen en maakt
bijvoorbeeld duidelijk welke bevolkingsgroepen bij economische groei al of niet mee konden
profiteren.876 Voor dit onderzoek betekent dit dat met deze antropometrische data de verschillen
tussen de deelbuurten ook in hun biologische levenstandaard bevestigd kunnen worden.
De gemiddelde lengte van de lotelingen lijkt in Nederland tussen 1848 en 1900 toegenomen
te zijn van 1,66-1,67m naar 1,70m op 22-jarige leeftijd wat op verbetering van de biologische
levenstandaard zou wijzen tussen 1828 en 1880. Hans de Beer concludeerde in zijn dissertatie die als
ondertitel een bijdrage tot de antropometrische geschiedschrijving meekreeg dat de evolutie van de
gemiddelde lengte eerder bepaald is door ziekte, hygiëne en verzorging dan door voeding. Hij legde
daarbij niet uit waarop hij deze gedachte baseerde.877 Om een dergelijke conclusie te kunnen
trekken, verzamelde de onderzoeksgroep van Roderick Floud informatie de beschikbare hoeveelheid
en kwaliteit van voedsel, calorieverbruik bij diverse activiteiten naar zwaarte van arbeid en, wat de
keurlingen betreft, gegevens over hun sociale achtergrond en hun gewicht, de Body Mass Index
(BMI).878 Daaruit werd ook de relatie vastgesteld tussen de ontwikkeling van gemiddelde lengten,
morbiditeit en sterfte.879 In mijn onderzoek richt ik me op de eerste plaats op de sociale achtergrond
van de keurlingen: welke verschillen waarneembaar zijn tussen de 19-jarigen uit de verschillende
deelbuurten, zowel in hun gemiddelde lichaamslengten als in de geconstateerde lichaamsgebreken.
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overleden <10 jaar in 's-Hertogenbosch

nog in leven >10 jaar, 's-Hertogenbosch of elders

aandeel mogelijk nog in leven

in keuringsregisters geregistreerd

aandeel overlevenden gekeurd

aandeel overlevenden naar andere woonplaats

aandeel op alle geborenen naar andere woonplaats

aandeel nog in deelbuurt woonachtig

Achter de Gapert
Hinthamerstraat
Louwsche Poort
Schilderstraat
Zusters van Orthenpoort
Bouwblok 5.3

jongens geboren 1814-1903

Militieregisters en de deelbuurten in bouwblok 5.3
In het Stadsarchief zijn vrijwel complete series registers bewaard gebleven waarin de inschrijving en
loting van dienstplichtigen te volgen is vanaf het geboortejaar 1794.880 In het project Nationale
Militie zijn deze registers digitaal gefotografeerd en is een digitale index gemaakt op alle
geregistreerde personen.881 Uit de 54.000 namen van mannen, geboren tussen 1814 en 1903, kon
van 601 van hen vastgesteld worden dat zij in die periode in bouwblok 5.3 geboren waren en op een
leeftijd van 19 jaar nog in de stad woonden. Een kwart van hen woonde ten tijde van de keuring nog
in hetzelfde bouwblok en meestal in dezelfde deelbuurt.

n
213
236
419
331
248
1.447

n
106
70
155
134
111
576

n
107
166
264
197
137
871

%
50
70
63
60
55
60

n
55
111
193
131
111
601

%
51
67
73
66
81
69

%
49
33
27
34
19
31

%
24
23
17
20
10
19

%
22
32
27
26
18
26

Tabel 98 Mannen in de registers van inschrijving en loting, in bouwblok 5.3 geboren tussen 1814 en 1903.

In Tabel 98 zien we dat 69% van de 871 jongens die niet voor hun 10e jaar waren overleden, op
negentienjarige leeftijd in de keuringsregisters konden worden teruggevonden. De verschillen tussen
de deelbuurten, zeker tussen Achter de Gapert en de andere, werden veroorzaakt door migratie
zoals beschreven in paragraaf 6.2. In totaal verschenen 601 van de jongens voor de Militieraad in ’sHertogenbosch, de anderen moesten zich in hun nieuwe woonplaats melden. Ten opzichte van alle
geboren jongens in de deelbuurten blijken zowel vanuit Achter de Gapert als de Hinthamerstraat
bijna een kwart van de jongens naar elders verhuisd te zijn, maar de achtergronden daarvan
verschilden op 19-jarige leeftijd wezenlijk. De jongens uit Achter de Gapert bevestigen het beeld van
de hoge arbeidsmobiliteit van de armste klassen, terwijl een groot deel van de jongens uit de
Hinthamerstraat eerst tijdelijk in een andere woonplaats verbleef om daar hoger onderwijs te
volgen.
Omdat we op grond van Tabel 2 moeten aannemen dat ongeveer een derde van deze
jongens binnen vijf jaar na hun geboorte met hun ouders naar een andere, al of niet welvarender,
880
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aantal gekeurd vanaf 1845

aantal met lichaamsgebreken vanaf 1845

aandeel met lichaamsgebreken

n
34
83
128
84
76
405

aandeel goedgekeurd

%
38
25
34
36
32
33

aandeel afgekeurd en in deelbuurt woonachtig

te keuren

n
21
28
65
47
35
196

aandeel afgekeurd

aandeel vrijstellingen

n
6
8
18
8
7
47

aandeel zwak gestel

vrijstelling

n
9
12
35
30
22
108

aandeel onder de maat, afgekeurd

vrijstelling eenige zoon

n
6
8
10
7
6
37

aantal waarvan lengte gemeten

vrijstelling broederdienst

n
55
111
193
131
111
601

≈
n
1,664 40
1,668 68
1,636 153
1,648 87
1,651 77
1,649 425

%
9
2
6
7
4
5

%
32
42
37
35
45
39

%
32
30
31
35
32
32

%
33
25
33
9
15
23

%
68
65
59
57
59
61

n
30
58
108
75
53
324

n
8
15
28
17
16
84

%
27
26
26
23
30
26

gemiddelde lengte

vrijstelling reeds in dienst

Achter de Gapert
Hinthamerstraat
Louwsche Poort
Schilderstraat
Zusters van Orthenpoort
Bouwblok 5.3

in keuringsregisters geregistreerd

deelbuurt verhuisd was, zijn er twee belangrijke vragen. Naast de vraag of er verschillen waren in
gemiddelde lengte en lichaamsgebreken is gekeken in hoeverre er per deelbuurt verschillen waren
tussen de jonge mannen die naar een andere stadswijk verhuisd waren en degenen die nog steeds in
dezelfde deelbuurt woonden. De verschillen in gemiddelde lengte blijken niet meer dan één enkele
millimeter te zijn en kunnen evenzeer door meetfouten ontstaan zijn, terwijl het aandeel
afgekeurden nauwelijks afweek. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de lengteverschillen vrijwel
uitsluitend bepaald werden door de levensomstandigheden in de eerste levensjaren en dus ook op
latere leeftijd daarvoor nog representatief waren. Uit internationaal onderzoek is de conclusie
getrokken dat deze verschillen vooral vastgesteld worden vanaf het derde trimester van de
zwangerschap, in utero, tot het einde van het derde levensjaar.882

Tabel 99 Keuringsregisters, mannen geboren in bouwblok 5.3, 1814-1903, uitslagen.

Tabel 99 laat zien dat van deze groep van 601 mannen, 196 mannen (33%) vrijgesteld werden
vanwege persoonlijke omstandigheden zoals broederdienst, enige wettige zoon, omdat ze al in
dienst zaten of daarnaast nog vanwege een enkel uitzonderlijk geval.883 De resterende 405 mannen
werden medisch gekeurd.
Correlatie tussen deelbuurten en lichaamslengte
Van de meeste mannen die uiteindelijk gekeurd werden, maar ook van een deel van de vrijgestelden,
werd de lichaamslengte genoteerd. Op de totale gemiddelden zou te verwachten zijn dat de mannen
uit de Hinthamerstraat wat groter waren dan de anderen. In de tabel is het lengteverschil met de
andere deelbuurten ongeveer 2 centimeter, maar de mannen uit Achter de Gapert lijken van dit
beeld af te wijken. Hun gemiddelde lengte, duidelijk hoger dan in de andere achterstraten, werd in
deze relatief kleine groep van 40 mannen sterk beïnvloed door een klein aantal grotere mannen. Het
aandeel ondermaatse keurlingen in Tabel 99, dat in antropometrisch onderzoek een belangrijke
indicator blijkt te zijn voor de gemiddelde lengte, wijst op een duidelijker verschil tussen de
Hinthamerstraat en de andere deelbuurten.884 Het aandeel ondermaatse mannen, mannen die
afgekeurd werden omdat ze kleiner waren dan de minimale lengte van 1,55m, was in Achter de
Gapert het grootst.
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Figuur 156 Boxplot van de lengte van gekeurde mannen per deelbuurt, geboortejaren 1814 t/m 1903.

In Figuur 156 blijkt uit de boxplots dat de verdeling van de gemeten lengtes in elke deelbuurt een
eigen bandbreedte kende waarin de mannen in de ondergrens van het 1e kwartiel ca 8 à 10 cm
kleiner waren dan de bovengrens van het 3e kwartiel. Ondanks de verschillen in de gemiddelden van
de lengtes tussen Achter de Gapert, de Schilderstraat en de Zusters van Orthenpoort blijken de
aandelen van langere en kortere mannen in deze deelbuurten in grote lijnen vergelijkbaar te zijn. De
153 mannen uit de Louwsche Poort waren gemiddeld kleiner en bovendien was het aandeel langere
mannen (13%) kleiner dan in de andere deelbuurten. Dit bevestigt het hoge aandeel bedeelde
hoofden en de hoge kindersterfte in deze deelbuurt. De mannen uit de Hinthamerstraat waren
gemiddeld de langste, maar ook het aandeel mannen langer dan 1,70m (30%) was hier binnen het
bouwblok het grootst en in het kwartiel kleinere mannen was de gemiddelde lengte wat groter dan
in de andere deelbuurten. In Tabel 99 zagen we dat het aandeel ondermaatse keurlingen hier het
laagst was.
Het gemiddelde verschil in mediane lengte tussen de Hinthamerstraat en de andere
deelbuurten vertoont overeenkomsten met de verschillen die Vincent Tassenaar vaststelde in zijn
onderzoek naar de lengte van 19.211 keurlingen in Drenthe tussen 1818 en 1860.885 Ofschoon de
verschillen door sociale veranderingen in de loop van de tijd uiteenliepen en de keurlingen over een
veel grotere regio werden gemeten, bleken de mannen uit de sociale klasse van losse arbeiders twee
tot vier centimeter kleiner te zijn dan hun leeftijdsgenoten van de boerenfamilies uit de hogere
belastingklassen.886 Roderick Floud zag dat de lengteverschillen tussen 15-jarige rekruten uit de
working class omstreeks 1750 ongeveer 10 centimeter kleiner waren dan de leeftijdsgenoten uit de
upper class, maar dat deze verschillen in de negentiende eeuw geleidelijk aan kleiner werden.887
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Figuur 157 Gemiddelde lengte van gekeurde mannen per deelbuurt en bevolkingsregisterperiode, Bouwblok 5.3,
geboortejaren 1814-1903.

Figuur 157 laat zien dat de gemiddelde lengte van de gekeurde mannen in de loop van de
onderzoeksperiode heel geleidelijk aan, na het laagste punt in 1823-1829, toenam van 1,60m naar
1,68m in 1900-1909. Hiermee volgen de mannen in de deelbuurten in grote lijnen de ontwikkelingen
in Noord-Brabant, die minder ongunstig was dan de landelijke cijfers voor urbane regio’s, waarin
tussen 1826 en 1851 een gemiddelde daling van 6cm geconstateerd werd van 1,64m naar 1,58m.888
Opmerkelijk is dat de gemiddelde lengte in het bouwblok tussen 1814 en 1849 zelfs achterbleef bij
de gemiddelden voor Frankrijk (1,637-1,643) en deze in de tweede helft van de eeuw passeerde en
aansloot bij het gemiddelde voor Groot-Brittannië ((1,672-1,680).889 Dit bevestigt in ieder geval dat
de biologische levensstandaard in deze periode een relatief snelle groei doormaakte, wellicht
wezenlijk herstelde ten opzichte van het niveau aan het einde van de achttiende eeuw.
We zien daarnaast dat de voorsprong van de mannen uit de Hinthamerstraat langzaam
kleiner werd en, met en slag om de arm vanwege de kleine aantallen, na 1880-1889 lijkt te
verdwijnen.890 Stagnatie van de gemiddelde lengtetoename in de periodes 1830-1839 en 1840-1849,
vanwege de langdurige staat van oorlog en de hongerjaren, is, buiten de Hinthamerstraat, uit deze
cijfers te volgen als een aarzelend herstel naar het niveau van de biologische levensstandaard in de
periode 1814-1822. Opmerkelijk is dat de kindersterftecijfers in Figuur 98 voor deze periode juist een
lager niveau aangeven. De groei van de gemiddelde lengte op bouwblok niveau zette tot ongeveer
1860-1869 door tot 1,66m en stagneerde tot 1890-1899, om daarna door te groeien tot 1,68m aan
het begin van de twintigste eeuw.
De oorzaak hiervan zou kunnen liggen in economische problemen vanaf de Frans-Duitse
oorlog, maar de stagnatie in de toename van de biologische levensstandaard zou ook een gevolg
kunnen zijn van de toegenomen huwelijksvruchtbaarheid en kindersterfte. Indien de gestegen
kindersterfte in deze periode het gevolg geweest was van een vrij drastische overgang in de voeding
van zuigelingen, van borstvoeding naar duidelijk inferieure kunstvoeding, dan zou niet alleen de
sterfte in de eerste levensjaren toegenomen zijn. Ook de keurlingen die in deze jaren geboren zijn
zouden daarvan de sporen moeten tonen. Hun gemiddelde lichaamslengte zou eerder
overeenkomsten moeten vertonen met die van de jaren veertig en ook zouden bij de keuring meer
ondermaatse kandidaten gesignaleerd moeten worden. Wat het eerste betreft zijn deze
aanwijzingen er niet omdat de keurlingen van de geboortejaren 1860-1869 met een gemiddelde van
1,66m langer waren dan in de perioden daarvoor. Aanvullend onderzoek naar zowel de effecten van
economische ontwikkelingen als van persoonlijke armoede, zoals bedeling, is op grotere schaal
wenselijk.
888
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Correlatie tussen deelbuurten en lichaamsgebreken
Het aandeel afgekeurde mannen bedroeg over de gehele onderzoeksperiode gemiddeld 32%, waarbij
de onderlinge verschillen tussen de deelbuurten in Tabel 99 niet meer dan enkele procentpunten
uiteenliepen. Bij de mannen die in Achter de Gapert of de Louwsche Poort waren blijven wonen
week het aandeel afgekeurden niet af van de mannen die in een andere buurt waren gaan wonen en
de verschillen bij de andere deelbuurten blijken deels vertekend te kunnen worden door de kleine
aantallen. De conclusie is dat de invloed van mogelijke verhuizing tussen de geboorte en de datum
van de keuring, die op de ontwikkeling van groeiachterstanden niet vast te stellen was, ook ten
aanzien van lichaamsgebreken geldt. Daarnaast zien we in dezelfde tabel dat het aandeel afgekeurde
lotelingen geen overtuigend verband toont met hun deelbuurt, de sociale klasse. In Tabel 99 zien we
wel dat het aantal keurlingen dat zich beriep op een zwak gestel in sommige deelbuurten
aanmerkelijk hoger was dan het aandeel dat daar inderdaad op afgekeurd werd, met de grootste
afwijkingen in de Zusters van Orthenpoort en de Hinthamerstraat. Hieruit zijn niet direct conclusies
te trekken. Verschil zou echter wel kunnen blijken uit de aard van de geconstateerde
lichaamsgebreken, zoals dat ook bij het aandeel ondermaatse mannen het geval was.
De mannen die tussen 1-1-1814 en 1-1-1903 in bouwblok 5.3 geboren waren, werden
gekeurd voor de lichtingen 1834 tot en met 1923. Bij de medische keuring werden geconstateerde
gebreken door de officieren van de gezondheid gerubriceerd volgens het Reglement Geneeskundig
Onderzoek, dat tijdens deze onderzoeksperiode een zevental keren werd aangepast.891 In de
Lotelingenregisters van ’s-Hertogenbosch wordt voor het eerst in 1845 verwezen naar een gebrek uit
dit reglement. Van 84 van de 97 mannen die vanaf dat jaar werden afgekeurd (87%) zijn de gebreken
geregistreerd, deze verwijzen naar vijf verschillende reglementen.

Tabel 100 Het aantal geconstateerde lichaamsgebreken per deelbuurt bij keuringen vanaf 1845, per Geneeskundig
Reglement.

In elk van de gehanteerde Reglementen Geneeskundig Onderzoek werden ongeveer 300 ziekten en
aandoeningen vermeld, waardoor de dragers ervan ongeschikt waren voor bepaalde typen van
militaire dienst. Voor de meeste ervan was duidelijk dat de ongeschiktheid voor alle
krijgsmachtonderdelen gold, maar in veel gevallen konden mannen bijvoorbeeld niet bij de infanterie
maar wel bij andere onderdelen dienen. De ziekten en gebreken waren in alle versies van het
reglement verdeeld naar twaalf hoofdgroepen, die elk weer onderverdeeld waren. Een nader
onderzoek naar de verschillen in lichaamsgebreken in de betrekkelijk kleine groep van 84 keurlingen
zal beperkt moeten blijven tot deze twaalf hoofdgroepen.
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Tabel 101 Aandeel afgekeurd per hoofdgroep en deelbuurt, vanaf 1845.

We zien in Tabel 101 dat het aandeel afgekeurde lotelingen na 1845 in Achter de Gapert het hoogst
was, vanaf het moment dat daar het aantal bewoners en geboorten was toegenomen. In de periode
daarvoor was dit in de Schilderstraat het hoogst. Tussen de andere deelbuurten waren er zoals
voorheen nauwelijks kwantitatieve verschillen. Buiten het hoge aandeel afgekeurden met
borstproblemen in de Schilderstraat zijn er nauwelijks kenmerkende verschillen te zien die te
verwijzen zouden zijn naar sociale ongelijkheid. Een verklaring hiervoor is dat de geregistreerde
lichaamsgebreken voor mannen op een leeftijd van 19 jaar voorlopig nog voor een belangrijk deel
bepaald werden door erfelijke factoren en in mindere mate door letsel vanwege breuken, wonden of
slepende ziekten zoals tuberculose. Aangezien op grond van de aanwijzingen in het Geneeskundig
reglement het onderscheid tussen letsel en erfelijke aanleg slechts voor enkele gevallen met
zekerheid is vast te stellen, is voor deze leeftijdsgroep niet duidelijk hoezeer per deelbuurt de risico’s
op letsel verschilden.
Een uitzondering vormen zes negentienjarige mannen uit de Schilderstraat die tussen 1914
en 1917 werden afgekeurd op grond van een misvormde of onvoldoende ontwikkelde borstkas. Hun
geboortehuizen stonden direct naast en tegenover elkaar, vanaf de Hinthamerstraat gezien
halverwege de straat, vlak voor de brug over de Doode Stroom. Omdat zij geen familie van elkaar
waren lijkt het erop dat hun gebreken ontstaan waren door infectie met tuberculose.
De keuringsregisters voor de Landweer
Naast de militieregisters in het Stadsarchief zijn in het Brabants Historisch Informatiecentrum de
registers bewaard gebleven van de keuringen voor de Landweer, lichtingen 1916, 1917 en 1918.892
Het betreft miliciens, die vanwege de Eerste Wereldoorlog na eerdere vrijstelling of goedkeuring en
uitloting voor hun dienstplicht op latere leeftijd alsnog opgeroepen werden voor de Landweer, die
vooral bewakingsdiensten uitvoerde.893 Deze mannen zijn geboren in de jaren tussen 1876 en 1896.
Tussen 1876 en 1896 waren er binnen deze deelbuurten 415 jongens geboren, waarvan er
voor 1916 ten minste 182 overleden waren (47%). In de registers werden 23 mannen teruggevonden,
nauwelijks 10% van de overlevenden in hun geboortegeneratie. Zij waren in bouwblok 5.3 geboren,
op 19 jarige leeftijd gekeurd voor de Nationale Militie en tussen 1916 en 1918 opnieuw gekeurd voor
de Landweer. Op 19-jarige leeftijd waren 8 mannen vrijgesteld, zonder gekeurd te zijn en 15
goedgekeurd. Ofschoon hun aantal te klein is om verschillen tussen deelbuurten te zien, geven de
892
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uitslagen wel een impressie van de ontwikkeling van de algemene lichamelijke conditie tussen de
leeftijd van 19 en die van 30 à 35 jaar.

Tabel 102 Landweer, uitslagen van twee medische keuringen van lotelingen, geboren binnen bouwblok 5.3, 1876-1896.

In Tabel 102 zien we dat bij de keuring voor de Nationale Militie bij geen van de 23 keurlingen
gebreken werden vastgesteld. Ruim 10 jaar later, bij de keuring voor de Landweer, werd meer dan
60% van hen vanwege gebreken afgekeurd. Dit is opvallend hoger dan de 32% afgekeurden op 19jarige leeftijd en wijst op een vroeg verval van lichamelijke conditie door lichamelijke problemen die
door de medici van hun tijd niet hersteld konden worden. Bij de gebreken aan het hoofd ging het in
enkele gevallen om het “uitgebreid verlies van tanden of kiezen”, maar in de meeste gevallen om
afwijkingen aan de ogen. Een kwart van de keurlingen had inmiddels problemen met de borst, veelal
beschreven als vergroeiingen en slepende longproblemen, waarschijnlijk door besmetting met
tuberculose.
De keurlingen blijken ten opzichte van de eerste lengtemetingen op 19-jarige leeftijd nog
enigszins gegroeid te zijn omdat zij toen de adolescentiestrekking, de groeispurt na de puberteit, nog
niet doorgemaakt hadden.894
Conclusie
De lotelingen voor de Nationale Militie en voor de Landweer waren van hun generatie degenen die
de gevaarlijke kinderjaren hadden overleefd. Op een leeftijd tussen 30 en 35 jaar was meer dan de
helft van hen zelfs niet meer fit genoeg voor de Landweer. Duidelijk wordt hieruit dat een aanzienlijk
deel van de volwassen mannen, de vaders binnen dit onderzoek, al voor hun middelbare leeftijd met
degelijke beperkingen te kampen had en dat dit zelfs aan het einde van de onderzoeksperiode nog
niet merkbaar verbeterd was.
De belangrijkste conclusie is dat ook de gegevens uit de militieregisters de hypothese bevestigen dat
de deelbuurt een betrouwbare indicator is voor sociale klasse. Verschillen in kindersterftecijfers
kunnen niet alleen uit waarneembare infectierisico’s verklaard worden, maar werden ook beïnvloed
door de sociale klasse, wat voor de betrokken kinderen een structureel verschil betekende in
voeding, zowel in kwaliteit, kwantiteit als variëteit. Daardoor verschilden de bewoners in de
deelbuurten ook in biologische levensstandaard. De boxplots van de lengtes van de keurlingen, zoals
bijvoorbeeld te zien is aan de 153 keurlingen uit de Louwsche Poort, bevestigen hoezeer
antropometrische data de betekenis van de fysieke en sociale kenmerken van de deelbuurten
bevestigen en informatie toevoegen over de achtergrond van de sterfteverschillen. Voeding blijkt
hierdoor een belangrijke factor geweest te zijn en verklaart de kindersterfteverschillen tussen
deelbuurten waarvan de fysieke kenmerken duidelijke overeenkomsten vertoonden. Omgekeerd
geven de sterftecijfers van de deelbuurten onmisbare toelichting op de antropometrische data
omdat hoge kindersterftecijfers aangeven dat de overgebleven mannen in hun deelbuurten een
894
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sterkere biologische levensstandaard hadden dan de 20 tot 40% jongens die gestorven waren.895 Dit
betekent dat de verschillen tussen deelbuurten bij geboorte nog aanmerkelijk groter waren.
Ofschoon antropometrische data een resultante weergeven, blijkt ook hier de relatie met
plaatselijke fysieke en sociale factoren onmisbaar. Daarom voeg ik aan de eerder genoemde definitie
van de biologische levensstandaard toe: de mate waarin de bewoners van een deelbuurt in staat zijn
om hun kinderjaren te overleven en een gemiddelde lengte en levensverwachting te bereiken,
enerzijds door zich te voeden en anderzijds zich te beschermen tegen koude en ziekte en te
herstellen van zware arbeid.
7.9. Conclusie: deelbuurten als verzamelplaatsen van persoonlijke omstandigheden
De ondersteuning van vrouwen bij bevallingen was in ’s-Hertogenbosch zoals in de meeste
Nederlandse steden al lang voor 1814 in stedelijke keuren vastgelegd en werd ook daarna meermaals
bevestigd. De regenten van de Godshuizen toetsten de professionele kwaliteit van de vroedvrouwen
en garandeerden hun aanwezigheid door hen voor hun hulp aan armlastige vrouwen rechtstreeks uit
te betalen. Bevallingen vonden vrijwel zonder uitzondering thuis plaats. In vergelijking met de landen
om ons heen was door deze drie factoren zowel de kraamsterfte bij vrouwen als de neonatale sterfte
bij kinderen lager. Van alle moeders in de vierde selectie stierf 9,7% binnen een jaar na de laatste
bevalling. Daardoor stierven de moeders in deze selectie gemiddeld op een leeftijd van 65,6 jaren, de
vaders werden gemiddeld 65,7 jaar. De moeders die niet aan kraam- of verloskundige sterfte
overleden, bereikten gemiddeld een leeftijd van 69,3 jaren.
Ongehuwde moeders werden als enigen van alle ondersteuning buitengesloten omdat zij
naar het oordeel van de beheerders van de bedelingsfondsen hun toestand aan zichzelf te wijten
hadden. Buitensluiting van deze moeders was het krachtigste instrument van ontmoediging, zo gold
de overtuiging die maatschappelijk breed werd gedragen. Ofschoon niemand medische hulp totaal
ontzegd zou worden, moesten zij de regenten om toestemming vragen en bovendien zelf de
vroedvrouw betalen. Er zijn diverse aanwijzingen dat deze kwetsbare vrouwen bij bevallingen niet
altijd door een vroedvrouw begeleid werden, waardoor onder hen de kraamvrouwensterfte hoger
was, het aandeel levenloos aangegeven kinderen veel hoger en geen enkele keer neonatale sterfte
geregistreerd is tenzij de aangifte door een vroedvrouw gedaan werd. Daarnaast zijn er duidelijke
aanwijzingen van onderregistratie van meisjes omdat bij buitenechtelijke kinderen de verhouding
jongens-meisjes in het nadeel van meisjes uitviel. De sterfte onder kinderen van ongehuwde
moeders in het eerste levensjaar was 50% hoger dan bij gehuwde moeders.
Naast verhoogde sterfte onder hun kinderen waren ook de moeders zelf soms slachtoffer van
deze uitsluiting. Zij werden door hun minnaar, familie en de samenleving in de steek gelaten en
hadden vaak geen andere keus dan, om te voorkomen dat zij levenslang nagewezen werden,
misschien wel in totale eenzaamheid en ontreddering af te wachten wat er zou gaan gebeuren. In
veel gevallen leidde dit tot de dood van het kind, soms ook van de moeder.
De hogere verloskundige sterfte in Achter de Gapert werd vooral veroorzaakt door het verhoogd
sterfterisico van het groter aandeel ongehuwde moeders, maar in deze deelbuurt gold ook voor de
gehuwde moeders een verhoogd risico.
De verloskundige sterfte, die in de eerste helft van de negentiende eeuw deels door de
hongerjaren verhoogd was, nam vanaf 1860-1869 af en lijkt bij de toename van kindersterfte vanaf
1870 geen rol gespeeld te hebben. De dood van moeder bleek vooral in het eerste levensjaar een
negatief effect te hebben op overlevingskansen van kinderen, terwijl het effect van de dood van
vader vooral speelde tussen het eerste en vijfde levensjaar.
Ook nieuwkomers in het bouwblok blijken in grote lijnen het Europees huwelijks- of agrarischambachtelijk patroon gevolgd te hebben. Migranten van buiten de stad waren bij aankomst vrijwel
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altijd ongehuwd en zochten in hun nieuwe woonplaats eerst naar werk en inkomen, voordat ze een
huwelijk sloten.
Meer dan 20% van de kindersterfte vond plaats in de gezinnen van passanten, die soms van
buiten maar meestal van binnen de stad kwamen. Een gericht onderzoek naar het effect van beide
typen verhuisbewegingen op kindersterfte is daarom wenselijk, maar was in dit onderzoek slechts
beperkt haalbaar. Dit vraagt om een arbeidsintensieve benadering, een gecombineerd onderzoek in
bevolkingsregisters en in de registers van aankomst en vertrek.
Uit het vergelijkend onderzoek naar kindersterfte bij bedeelde ouders blijkt dat de kans dat
hun kinderen voor het 10e jaar zouden overlijden gemiddeld 23% groter was dan bij de andere
ouders, maar dit verschilde sterk per deelbuurt. In Achter de Gapert, de Louwsche Poort en de
Zusters van Orthenpoort was de sterfte in de leeftijd tussen 1 en 5 jaar zelfs 140% hoger, wat gezien
kan worden als een overtuigende aanwijzing voor ondervoeding.
In de Hinthamerstraat werd 90% van de eerstgeborenen binnen het huwelijk verwekt, in de andere
deelbuurten varieerde dat tussen 53% voor Achter de Gapert en 70% in de Schilderstraat. Bij ruim
een kwart van de bruiden en bruidegoms in de armere klassen werd het eerste kind voorechtelijk
geboren of verwekt. Zij volgden daarmee een proletarische variant op het Europees
huwelijkspatroon, waarin de mogelijke toegang tot bedeling en het tegengaan van maatschappelijke
uitsluiting een belangrijke drijfveer bleek om buitenechtelijke of beter gezegd voorechtelijkekinderen alsnog te erkennen. De effecten van deze proletarische variant waren, dat de
huwelijksvruchtbaarheid van de betrokken moeders uiteindelijk hoger was, terwijl ook de
huwelijksfrequentie in de armste deelbuurten hoger was dan in de deelbuurten waar het klassieke
huwelijkspatroon gevolgd werd.
Van verhoogde steriliteit bij gehuwden, wat mogelijk zou kunnen wijzen op risicovol seksueel
gedrag, was in deze deelbuurten geen sprake. Omdat het aandeel niet-erkende buitenechtelijk
geborenen laag was, ongehuwde moeders alleen in uitzonderlijke gevallen zelf buitenechtelijk
geboren waren en ook herhaling bij hen nauwelijks voorkwam, zijn er binnen deze
woongemeenschappen duidelijke aanwijzingen voor een strikte seksuele moraal. Dat een groot deel
(77%) van alle buitenechtelijk verwekte kinderen door de vader erkend werd, is hiervan de
duidelijkste bevestiging. Van een bastardy prone subsociety was hier dus geen sprake.
De toename van het geboortecijfer vanaf 1870 kwam niet door verhoging van nuptialiteit
maar door verhoogde huwelijksvruchtbaarheid. Door vanaf ongeveer 1860 eerder te huwen raakten
bruiden niet alleen eerder zwanger maar bovendien op een leeftijd waarop hun leeftijdsspecifieke
vruchtbaarheid hoger was. Dit verklaart de verkorting van de geboorte-intervallen. In de meeste
deelbuurten was de Ig-index van de moeders, gekoppeld aan hun leeftijd bij eerste bevalling, zowel
voor als na 1860 gelijk aan 1,0.896 In de Hinthamerstraat werd deze ontwikkeling niet gevolgd, de
bruiden huwden juist op wat latere leeftijd dan voorheen. Het geboortecijfer in de achterstraten
werd vooral bepaald door de kansen die jonge stellen zagen om een gezin te kunnen stichten. Dit
betekent dat voor hen vooral de politieke en economische ontwikkelingen belangrijk waren. Van
beïnvloeding door religieus conservatisme of het beschavingsoffensief zijn geen aanwijzingen
gevonden.
Door de toename van de huwelijksvruchtbaarheid namen, naast de effecten van kortere
lactatieperioden, ook de pariteitsrisico’s toe. De combinatie van kortere geboorte-intervallen en de
verlenging van de periode waarin de moeders natuurlijk vruchtbaar en gehuwd waren, was hoge
pariteit een groter risico voor borelingen. Op de gemiddelde overlevingsduur van de moeders blijkt
dit geen nadelige invloed gehad te hebben.
Uit de gegevens uit de vierde selectie blijkt dat het gemiddeld aantal kinderen per moeder
steeg van 6,9 naar 7,5 en het aantal voor het elfde levensjaar overleden kinderen van 3,2 naar 3,5,
waardoor het aandeel gestorven kinderen per moeder daalde van 47,2% naar 43,7%. De gegevens uit
de tweede selectie tonen dat de seculaire trend in de ontwikkeling van geboorten en kindersterfte
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op stedelijk niveau ook binnen het bouwblok waarneembaar is. De dalende trend vanaf 1814-1822
werd in 1860-1879 en tussen 1890-1899 slechts tijdelijk onderbroken.
De 601 jonge mannen waarvan, tussen 1814 en 1903 in de deelbuurten geboren, als keurlingen de
lichaamslengte en conditie in de militieregisters gemeten en beoordeeld werden, bevestigen de
verschillen in biologische levensstandaard tussen de deelbuurten. Toch moeten hierbij twee
opmerkingen gemaakt worden. Ten eerste zijn in dit onderzoek, zeker gezien de lange
onderzoeksperiode, vrij kleine aantallen keurlingen betrokken waardoor de verschillen tussen de
deelbuurten weliswaar duidelijk zijn, maar mogelijk ook vertekend worden. Voor een onderzoek naar
de ontwikkeling van sociale diversiteit tussen deelbuurten zijn de aantallen te klein. De tweede
opmerking is, dat in onderzoek naar de biologische levensstandaard als resultante van sociale en
economische ontwikkelingen gegevens over sterfte, kindersterfte en levensverwachting niet mogen
ontbreken.
De militieregisters voor de Landweer bevestigen de bevindingen van de commissie die in
1892 verslag deed van haar bezoek aan twee van de deelbuurten. De beschrijving die dokter
Godefroi hierin gaf van de kinderen die de eerste levensjaren overleefd hadden, was wellicht zeer
gekleurd omdat deze arts aan het einde van zijn loopbaan constateerde dat hij sinds zijn artikel van
1869 weinig gewonnen had. Toch gaf hij daarmee een verklaring voor de zwakke gezondheid van
deze 30-jarige rekruten die vanaf 1916 gekeurd werden. Zij waren de jonge huisvaders die op hun
beurt, in de bloei van hun leven, hun best deden om een nieuwe generatie groot te brengen.
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Hoofdstuk 8 Evaluatie: verbonden levenslopen binnen deelbuurten
Dit onderzoek beoogde meer zicht te krijgen op de levensomstandigheden in de negentiende eeuw,
van alle personen in de verschillende sociale lagen van ‘s-Hertogenbosch, van de stedelijke elite tot
en met het lompenproletariaat. Meer specifiek richtte dit onderzoek zich op het zogenaamde
Bouwblok 5.3, een deel van de Hinthamerdriehoek in de binnenstad van ’s-Hertogenbosch dat een
combinatie vormde van hoofdstraat en bijbehorende achterstraatjes, liggend aan het stroomgebied
van de Binnendieze. Binnen dit bouwblok zijn zes straten of stegen die elk fysiek duidelijk genoeg van
elkaar te onderscheiden zijn om als deelbuurt beschouwd kunnen worden: de Hinthamerstraat en
Zuid-Willemsvaart aan de buitenzijde, de Schilderstraat aan de oostkant en de stegen Louwsche
Poort, Zusters van Orthenpoort en Achter de Gapert binnen in het bouwblok.
Omdat de bevolkingsadministratie de enige bron is waarin gegevens over alle personen zijn
vastgelegd, vormt deze bron voor het onderzoek het uitgangspunt. Dat betekent vervolgens dat, wat
de levensomstandigheden betreft, vooral gekeken wordt naar omstandigheden die de ontwikkeling
van de kwaliteit van leven beïnvloed hebben. Tijdens de onderzoeksperiode, van 1814 tot 1903, nam
in Noordwest-Europa de levensverwachting van mensen meer toe dan voorheen. Deze verandering
hing nauw samen met wat wordt aangeduid als de demografische transitie. De kwaliteit van leven
hing, direct vanaf de geboorte, vooral af van de vraag of de eerste risicovolle jaren overleefd konden
worden of niet. Uit het hiervoor genoemde historisch-demografisch onderzoek in Nederland en
daarbuiten werd niet altijd duidelijk hoe belangrijk daarbij de sociale klasse van de ouders was. In dit
onderzoek is het de intentie om de fysieke en sociale kenmerken van de sociale klasse in beeld te
brengen ten einde duidelijkheid te krijgen of en hoe de sociale klasse van de ouders een rol speelde.
Daarom beoogt de onderzoeksmethode op de eerste plaats de historische context van
onderzoekpersonen op mesoniveau te reconstrueren teneinde meer aanknopingspunten te vinden in
de zoektocht naar de verklaring van de betekenis van sociale klassen voor de kindersterftetransitie.
Hiertoe zijn in dit onderzoek, naast de contemporaine statistische overzichten op het niveau van
bestuurlijke eenheden, voor een complete gemeenschap van mensen de data uit de
bevolkingsadministratie onderling verbonden. Gegevens uit de volkstellingen en de Burgerlijke Stand
zijn verwerkt tot individuele levenslopen die deel uitmaken van gezins- en deelbuurtreconstructies,
gecombineerd met de fysieke en sociale levensomstandigheden ter plaatse. Daarbij wordt een
aanzet gedaan tot integrale geschiedschrijving op het mesoniveau van enkele leefgemeenschappen
die geen bestuurlijke eenheden waren zoals gemeenten, maar sociaal en fysiek homogene
deelbuurten in de vestingstad ’s-Hertogenbosch, te weten bouwblok 5.3, tussen 1814 en 1903. In
hoofdstuk 2 wordt uitgelegd hoe hiertoe uit de verschillende bronnen data verzameld en in het
onderzoekbestand gekoppeld zijn.
8.1. Kenmerken van de onderzoeksmethode
De theorie van sociale segregatie in de fysiek en sociaal homogene deelbuurten
Van de bewoners van de deelbuurten zijn nauwelijks belastinggegevens bewaard gebleven; evenmin
waren er andere bronnen over inkomsten. Het welvaartsniveau is bepaald op grond van de
HISCLASS-classificering van de beroepsaanduiding van de gezinshoofden, het aandeel analfabeten en
bedeelden, en de classificatie van de kadastrale percelen per deelbuurt. In hoofdstuk 4 wordt
aangetoond dat de correlatie tussen kindersterfte en de sociale status van de deelbuurten duidelijker
bepaald kan worden dan wanneer de sociale status enkel geanalyseerd wordt naar het beroep van
de hoofden van de huishoudens. Vervolgens blijkt dat de effecten van de voor alle leeftijdsfasen
verschillende risicofactoren tijdens de demografische transitie te herleiden zijn tot de fysieke en
sociale omstandigheden in de betrokken deelbuurten. Ook de verschillen tussen bouwblok 5.3 en de
rest van de stad bevestigden dit.
In drie hoofdstukken werden de decors beschreven waartegen de levens van de bewoners
zich afspeelden. In hoofdstuk 3 is uiteengezet welke politieke, economische en sociale
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ontwikkelingen al op langere termijn de historisch-demografische ontwikkeling van ’s-Hertogenbosch
als stad beïnvloed hebben. In hoofdstuk 4 wordt de fysieke en sociale structuur van de deelbuurten
in bouwblok 5.3 beschreven en in hoofdstuk 5 de demografische transitie, in het bijzonder de
epidemiologische transitie, in Nederland.
In de hoofdstukken 6 en 7 is langs twee verschillende routes nader onderzocht welke relaties
er waren tussen deze omstandigheden en de sterfterisico’s van kinderen. In hoofdstuk 6 worden de
sterfteverschillen geanalyseerd in samenhang met de fysieke en sociale omstandigheden in de
deelbuurten. Vervolgens is in hoofdstuk 7 vastgesteld dat kindersterfte ook afhankelijk was van de
persoonlijke sociale kwetsbaarheden op het microniveau van het gezin waarin de kinderen
opgroeiden en dat die kwetsbaarheden op hun beurt bleken te correleren met het welvaartsniveau
in de deelbuurten. Zo was bijvoorbeeld naast de kinderdichtheid ook sterfte onder ouders en het
aandeel ongehuwde moeders in de armste buurten hoger, waardoor duidelijk is dat in deze
deelbuurten veelal kwetsbare bewoners woonden die een verhoogd risico hadden op ondervoeding
en zo in verschillende opzichten de grootste gezondheidsrisico’s liepen. De daarmee verband
houdende sterfteverschillen bevestigen en versterken de risico’s die in hoofdstuk 6 geconstateerd
zijn.
In de rijkste deelbuurt, de Hinthamerstraat, waren de huizen opgedeeld in een werk- en
woongedeelte, dat vaak in het achterhuis lag en daarom goed af te schermen was van de straat.
Bovendien hadden de bewoners een eigen drinkwatervoorziening en eigen privaat, waarvan zij zelf
de schoonmaak bepaalden. In de woonstegen overheersten eenkamerwoningen en was het straatje
de plek waar een groot deel van het leven van jonge kinderen zich afspeelde. Aangezien hun ouders
nooit anders hadden ervaren dan dat sanitaire voorzieningen zoals privaten en waterpompen
gezamenlijk gedeeld moesten worden of zelfs geheel ontbraken, merkten zij niet op wat Michael
Godefroi en de andere sporadische bezoekers zagen. Alleen zij beschreven dat kinderen die zelfs hun
handen niet konden wassen, rondkropen en speelden in een organisch vervuilde omgeving, waar zij
al hoestend de infecties deelden waardoor een groot deel van hen aan ademhalings- of
spijsverteringsziekten zou bezwijken. Dat kindersterfte van alle deelbuurten in de achterstraten in
Achter de Gapert de meest ernstige vormen aannam, wijst bovendien op verhoogde kwetsbaarheid
bij bittere armoede door structurele ondervoeding van vrijwel alle kinderen. In het bijzonder gold dit
zelfs nog voor kinderen in de leeftijd tussen 1 en 5 jaar, waarvan de ouders bedeeld werden.
Werkwijze: verbonden levenslopen binnen de relationele database Buurt en Bewoners
Tijdens de negentiende eeuw verkeerde de epidemiologische transitie in Nederland in de fase van
high pestilence en omstreeks 1870 ging deze over in receding pandemics. Omdat infectieziekten de
belangrijkste rol speelden, betekent dit dat mensen op de eerste plaats het risico liepen om ziek te
worden van elkaar. Bovendien bleken gemeentelijke sterftecijfers ook op dezelfde momenten sterk
uiteen te lopen, waardoor duidelijk is dat zowel de kans op, als de heftigheid van infecties van lokale
factoren afhankelijk was. Daarom worden in dit onderzoek alle levenslopen gevolgd van alle
personen die korter of langer binnen een van de deelbuurten in bouwblok 5.3 verbleven. Ieder
sterfgeval kan daardoor worden gerelateerd aan alle traceerbare risicofactoren in de directe
woonomgeving. Dat zijn bijvoorbeeld andere sterfgevallen, op de eerste plaats de sterfte van
moeder of een ander gezinslid, of sterfgevallen in andere huishoudens in dezelfde deelbuurt.
De werkwijze van verbonden levenslopen betekent ook dat afwisselend met vier selecties
gewerkt is. De bewoners tijdens de elf volkstellingen vormen de eerste selectie. De tweede selectie
zijn de kinderen die binnen het bouwblok geboren werden, hun moeders en andere gezinsleden. De
derde selectie zijn de kinderen die in het bouwblok stierven, hun moeders en gezinsleden. De vierde
selectie zijn de vrouwen die (bijna) hun hele vruchtbare leven in het bouwblok doorbrachten, hun
echtgenoten en kinderen. Een nadeel is dat de vierde selectie vanwege de vele verhuizingen uit een
relatief klein aantal moeders bestaat. Verbonden levenslopen betekent bovendien, dat bij elke
constatering van bijzonderheden in een van de selecties, naast toetsing aan onderzoeksresultaten
buiten het bouwblok, steeds een of twee van de andere selecties gebruikt zijn om de
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representativiteit van de bevindingen te toetsen.897 Vanwege veelvuldige migratie en verhuizingen
kan in de meeste gevallen namelijk alleen de vierde selectie betrouwbare informatie genereren
omdat alleen deze gezinnen een mensenleven lang in de deelbuurt verbleven. Zo werd vanuit de
vierde selectie aangetoond dat de kindersterfte per moeder, die in de tweede selectie aangaf dat
37% van de moeders geen kindersterfte kende, op een meetfout berust aangezien migratiecijfers in
dat cijfer een grotere rol speelden dan vooraf werd aangenomen. Omgekeerd is vanuit de data van
de vierde selectie, bijvoorbeeld de toegenomen huwelijksvruchtbaarheid, naar gegevens uit de
tweede en derde selectie gekeken om vast te stellen in hoeverre deze representatief zijn voor
hetgeen in deze grotere groepen moeders en kinderen gebeurde.
Voorwaarden: toegankelijkheid van bronnen, zwarte dozen en de historische context
Bij de start van het onderzoek werden in het Stadsarchief van ’s-Hertogenbosch alle bronnen uit de
volkstellings- en bevolkingsregisters en Burgerlijke Stand digitaal gefotografeerd. Hierop hebben
vrijwilligers, ter ondersteuning van de toegankelijkheid van al deze bronnen voor onderzoek via
internet, indexen gemaakt in Access. Zonder deze technische ontwikkelingen en de medewerking van
de medewerkers in het Stadsarchief, het Brabants Historisch Informatiecentrum en de dienst
Bouwhistorie, Archeologie en Monumentenzorg was het niet mogelijk geweest om dit onderzoek uit
te voeren.
Toch zijn de bronnen uit de bevolkingsregistraties op zich niet voldoende om een
overtuigende impressie te kunnen geven van het dagelijks leven en sterven in het onderzochte
bouwblok. Juist voor informatie over mensen in de lagere klassen blijken Zwarte Dozen van belang.
Dit zijn primaire bronnen die altijd naar aanleiding van rampen of zorgelijke kwesties een registratie
geven van de omstandigheden die de ramp dreigend maakten, of de voltrekking ervan verklaarden.
Daardoor echter geven zij ook inkijk in de praktijk van alledag. Voorbeelden hiervan zijn de verslagen
van epidemieën en de voorbereidingen die men ondernomen had, het onderzoek naar de kwaliteit
van drinkwater, de woningenquête 1892 en de artikelen van Michael Godefroi.
Voordat ik dit onderzoek startte, had ik me verzekerd van een aantal bronnen, maar was ik
onvoldoende nagegaan of de kwaliteit gedurende de gehele periode constant was. Zo bleek de
registratie van doodsoorzaken in het gasthuis gedurende enkele perioden niet volledig, bleken
kinderen nauwelijks als patiënt te zijn opgenomen en stopte men op het kantoor van de Burgerlijke
Stand in 1903 plotseling met het registreren van de adressen van overlijden. Daar stond tegenover
dat de berichtgeving door Michael Godefroi en de andere Hygiënisten veel uitgebreider was dan
verwacht, dat de digitale indexen op Burgerlijke Stand, Bevolkingsregister, Bedelingskaarten en
Militieregisters het intensief gebruik ervan mogelijk maakten, en dat er meer foto’s,
bouwtekeningen, onbewoonbaarverklaringen en kadastrale kaarten bewaard waren dan ik vooraf
had kunnen vaststellen. Toch staat daartegenover dat een aanzienlijk deel van de informatie die
historici zich zouden wensen, destijds niet werd vastgelegd of de tijd niet overleefd heeft. Dit maakt
opnieuw duidelijk hoezeer historici hun onderzoek doen naar een object dat er niet meer is op basis
van overblijfselen die deels door toeval bewaard zijn gebleven. Daarom is gedegen verkenning vooraf
zeker voor deelbuurtonderzoek een vereiste.
8.2. Ongelijkheid voor de dood: doodsoorzaken en risicofactoren
In zijn theorie van hiërarchie van krachten beschreef Fernand Braudel hoe het leven van een mens
zich binnen kaders afpeelt die ook zelf in ontwikkeling zijn en bovendien elk een eigen ritme van
ontwikkeling volgen.898 De kaders onderscheiden zich grofweg in structuren en evenementen.
Daarmee bedoelde hij ontwikkeling in het klimaat tegenover weersomstandigheden en
maatschappelijke ontwikkelingen tegenover de gebeurtenissen van alledag. Voor een onderzoek
naar de ontwikkeling van levensomstandigheden, en zeker wanneer het om levensgevaar gaat zoals
bij kindersterfte, is dit een bruikbaar model.
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Vanuit zijn theorie is in paragraaf 1.8 Tabel 4 op een rij gezet welke omstandigheden vanuit
zowel macro-, meso- als microniveau inwerkten op kinderen in verschillende levensfasen en hoe
deze krachten in de verschillende hoofdstukken geanalyseerd zijn. Dit betekent dat in de methode
van de verbonden levenslopen niet alleen consequent de samenhang tussen personen en hun
leefomgeving centraal staat, maar dat doodsoorzaken hierin op de eerste plaats betekenis hebben
als bevestiging van specifieke risicofactoren die, in de vorm van fysieke en sociale omstandigheden,
van structurele betekenis zijn. Het een kan niet zonder het ander: doodsoorzaken bevestigen door de
specifieke eigenschappen van de vastgestelde ziekten de ernst van de risicofactoren, terwijl
risicofactoren en de cumulatie daarvan helpen om verklaringen te vinden voor de mate waarin deze
ziekten zich plaatselijk konden verspreiden en welke slachtoffers gemaakt werden naar leeftijd,
geslacht en sociale afkomst.
Omstandigheden, risicofactoren en gevolgen
In de voorgaande hoofdstukken zijn per onderzoekniveau zeer uiteenlopende omstandigheden
beschreven waarvan enkele op meerdere niveaus speelden. Figuur 158 geeft het overzicht van de
verbinding tussen de verschillende niveaus.

Figuur 158 zeven factoren, die de kans op en de ernst van infecties bepalen, 's-Hertogenbosch, bouwblok 5.3, 1814-1903.

Buiten het uiterst zeldzame geval waarin een ziekte door mutatie binnen bouwblok 5.3 ontstaan zou
zijn, gaan alle ziekten op het macroniveau rond en slaan, afhankelijk van het toeval van overdracht,
weersomstandigheden en plaatselijke factoren, toe. De kwetsbaarheid op het mesoniveau van de
deelbuurt creëert de kansen op de ernst van de uitbraak van bepaalde ziekten, zoals ademhalings- of
stofwisselingsziekten. Op het microniveau van het huishouden spelen de factoren die door
persoonlijke weerstand bepaald worden, de mate waarin personen ziek worden en kansen hebben
op herstel en restschade. De persoonlijke risicofactoren worden voor sommigen van hen bepaald op
grond van het beroep en het risico van blootstelling en in het algemeen door het niveau van
biologische levensstandaard. Alle factoren op het meso- en microniveau worden bepaald door de
sociale klasse van de ouders.
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Maatschappelijke omstandigheden op macroniveau, 1814-1903
Het leven in de stad ’s-Hertogenbosch maakte zoals overal in Noordwest-Europa een ontwikkeling
door die op de eerste plaats gezien moet worden tegen de achtergrond van ingrijpende economische
ontwikkelingen. Bij de aanvang van de onderzoeksperiode maakte de stad een periode van
heroriëntatie door na de val van het Franse keizerrijk, met alle economische schade en menselijke
ellende van dien. Daarnaast besloot men om enkele van de door de Fransen ingevoerde
vernieuwingen te behouden. In het nieuwe koninkrijk volgde de overheid de ontwikkelingen in de
bevolking en in de economie en werd, ondanks vertraging door de liberale tijdgeest van de
nachtwakerstaat, uiteindelijk de infrastructuur in meerdere opzichten verbeterd. De aanleg van
kanalen tijdens koning Willem I was daarvan een voorbeeld, gevolgd door verharding van wegen,
uiteindelijk telegraafverbindingen (1852), spoorwegen en de watervrijmaking van de gehele
binnenstad, verbeteringen in het onderwijs en de aarzelende democratisering door de uitbreidingen
van het kiesrecht.
Politieke spanningen zoals de Belgische opstand en de hongersnood betekenden in de jaren
1830-1849 en 1846-1848 uiteindelijk niet meer dan tijdelijke onderbreking van een opgaande lijn van
verbeterende levensomstandigheden. Vanaf de jaren 1870-1879 zien we de eerste signalen van
industrialisatie, hoewel minder overtuigend dan in veel andere steden, waardoor per saldo de
werkzekerheid toenam. Dit had tot gevolg dat, mede ondersteund door sociale wetgeving,
volwassenen en kinderen langzaamaan regelmatiger en beter gevoed konden worden en dat
daardoor hun weerstand tegen ziekten groeide. Bovendien zagen we dat het aandeel bedeelden en
analfabeten na 1870 duidelijk verminderde en dat ook de economische tegenslagen van 1885-1895
van tijdelijke aard waren. De antropometrische data uit de registers van de Nationale Militie
bevestigen zowel de haperingen als de geleidelijke toename van de biologische levensstandaard in
alle sociale klassen.
Toch bleven en blijven ontwikkelingen op macroniveau van doorslaggevend belang voor
plaatselijke sterfte- en kindersterftecijfers. Weersomstandigheden, economische ontwikkelingen of
intermenselijke contacten boden verspreidingskansen voor ziekten waartegen plaatselijke
omstandigheden meer of minder weerstand konden bieden. Dit bevestigt waarom de ene deelbuurt
vaker of heftiger getroffen werd dan de andere.
Demografische transitie en maatschappelijke transformatie, 1870-1920
De Hygiënisten deden vanaf de jaren veertig hun best om de bestuurders te overtuigen van de
noodzaak om de gezondheid van de burgers te verbeteren door vervuiling tegen te gaan. Pas na de
ontwikkeling van de epidemiologie, die vanaf de eeuwwisseling naar de twintigste eeuw op basis van
wetenschappelijke kennis bacteriologische infecties kon aantonen, en uit angst voor het opkomend
socialisme, gingen bestuurders inzien dat overheidsingrijpen in maatschappelijke wantoestanden
noodzakelijk was.899 Toch drongen de Hygiënisten niet alleen aan op wetgeving, waardoor pathogene
omgevingsfactoren door de overheid bestreden zouden worden, maar vroegen zij zelfs om een actief
en preventief gezondheidsbeleid.900 Naast levering van schoon drinkwater, schoon houden van de
openbare ruimte door verwijdering van afval, verbetering van de volkshuisvesting en verplichte
vaccinatie wensten zij ook controle op de kwaliteit van voedsel, toezicht op arbeidsomstandigheden
en ondersteuning en voorlichting aan jonge moeders. Samen met alle voorbeelden van sociale
wetgeving, variërend van het verbod op kinderarbeid tot de Woningwet, moeten we spreken van
een maatschappelijke transformatie. Al deze maatregelen tezamen zouden binnen deze korte
periode ook de deelbuurten binnen bouwblok 5.3 onherkenbaar veranderen, maar grotendeels na de
hier onderzochte periode.
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Sociale ongelijkheid
In al deze ontwikkelingen vormen, hoe kan het ook anders binnen de nachtwakerstaat die uit
overtuiging slechts de wet van vraag en aanbod wil volgen, de effecten van sociale ongelijkheid een
rode draad. Dit blijkt bijvoorbeeld bij het huren van een kamerwoning waarvoor, zelfs voor een krot
in Achter de Gapert, jaarlijks 15% van de koopprijs als huur betaald werd. Ook voor de toegang tot
schoon drinkwater en de afvoer van afvalstoffen was het niet denkbaar om de belangen van alle
bewoners van een dichtbevolkte deelbuurt in één partij te verenigen. Ondertussen bleven de
armenfondsen, vanuit de goede bedoelingen van christelijke naastenliefde, in de praktijk vooral
gericht op het opvangen van zieken en armen zonder de strijd aan te gaan met de oorzaken ervan.
Vanaf het laatste kwart van de negentiende eeuw begonnen de bewoners van de lagere klassen zich
te verenigen in vakverenigingen en politieke partijen, waardoor hun belangen op bestuurlijk niveau
langzaamaan een grotere rol konden spelen.
Sociale ongelijkheid betekent dat de negatieve effecten van risicofactoren in het algemeen
en crises in het bijzonder, wat de persoonlijke kwetsbaarheid betreft, groter zijn naarmate men lager
op de sociale ladder staat. Dit blijkt uit de structureel hogere sterfte in de armere en armste
deelbuurt naast de ernstiger effecten van oversterfte tijdens de Belgische opstand en de
aardappelcrisis, maar vooral ook uit de hogere besmettingsrisico’s en lagere genezingskansen bij
epidemieën. In de loop van de onderzoeksperiode stond zeker negen keer hoog water boven 5 meter
NAP, waardoor het vervuilde water in de deelbuurten achter de hoofdstraat tot in de woonkamers
en bedsteden kwam. Dat dit niet in de couranten vermeld werd, bevestigt de totale segregatie van
de sociale klassen, die dus niet alleen residentieel was. Voor de hogere klassen lagen de
levensomstandigheden van de lagere klassen totaal buiten het voorstellingsvermogen. Een
uitzondering vormden de artsen, maar juist daarom kostte het hen tientallen jaren om de anderen in
hun klasse van de noodzaak tot ingrijpen te activeren.
Sterfteverschillen tussen ’s-Hertogenbosch en andere steden
De sterftecijfers daalden in vrijwel alle Nederlandse steden na 1870 terwijl deze in ’s-Hertogenbosch
nog tot 1900 toenamen. Vervolgens daalden ze in deze stad langzamer dan elders om pas in 1935 op
het landelijke niveau uit te komen. Oorzaken hiervoor waren de hoge bevolkingsdruk binnen de
vesting, gecombineerd met een ernstig drinkwater- en afvalprobleem. De nadelige effecten hiervan
zijn in onderzoek in Groot-Brittannië en Duitsland duidelijk aangetoond. De bijzondere geografische
omstandigheden, het hoogteverschil tussen vesting en directe omgeving, vroegen om
kapitaalintensievere oplossingen en dat heeft de sanering van woonomstandigheden in de stegen
tientallen jaren vertraagd. Of dit werkelijk zo’n opmerkelijk verschil met andere steden was, zou
vergelijkend onderzoek moeten aantonen. Bijkomend effect was wel dat de beperkte ruimte binnen
de vesting minder ruimte bood voor vestiging van industrie, waarvoor onder andere Tilburg en
Eindhoven een gunstiger vestigingsplaats bleken. Als gevolg daarvan zagen we dat de doorstroom
van migranten hoog, en de aanwas uit migratie ten opzichte van andere steden verhoudingsgewijs
gering bleef. Pas de ophoging van de polders direct buiten de stadswallen, ruim na de Eerste
Wereldoorlog, zou eindelijk ook de bevolkingsdruk in de stegen helpen verminderen.
Oversterfte, the urban penalty
Oversterfte is in dit onderzoek veel meer dan alleen een teken van sterfte die hoger is dan het
geboortecijfer. In de negentiende eeuw hebben we van doen met een samenleving met het
zogeheten West-Europees huwelijkspatroon als preventive check, met een hoge bevolkingsdichtheid,
met epidemieën, met permanent latente ondervoeding van de armere inwoners en tenslotte met
doorlopende migratie. Oversterfte voor de steden is kenmerkend voor deze periode van high
pestilence and famine. Dit betekent dat overal waar zich oversterfte voordeed, ook op
deelbuurtniveau, vrijwel alle genoemde kenmerken aanwezig waren. In de loop van de
onderzoeksperiode namen zowel de duur als de frequentie van perioden van oversterfte af. Tijdens
de Belgische opstand toonde een periode van vier jaren oversterfte de effecten van de jarenlange
staat van oorlog en aan het einde van de onderzoeksperiode waren op stedelijk niveau de laatste
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oversterfteperioden van kortere duur. Oversterfte bleef toen beperkt tot de strenge winter en griep
in december 1891-januari 1892 en de pokkenepidemie in maart 1895.
Migratie en kindersterfte
Bij herhaling kwam de vraag naar voren welke rol migratie of verhuizingen speelde bij kindersterfte.
We zagen dat de sterftecijfers op deelbuurtniveau sterk beïnvloed werden doordat gemiddeld 15%
van de in de deelbuurten geboren kinderen voor het elfde jaar op een andere plek in de stad
overleed, terwijl van de overleden kinderen binnen de deelbuurten 21% op een andere plek geboren
was en er misschien maar heel kort woonde.
Duidelijk is in ieder geval dat migranten van buiten de stad in deze periode over het
algemeen vrijgezellen waren, die eerst in ’s-Hertogenbosch naar werk en inkomen zochten en
vervolgens een partner met wie zij kinderen kregen. De helft van alle moeders in het bouwblok
kwam van buiten de stad, terwijl 91% van alle moeders hun eerste kind in deze stad kreeg. Daaruit
blijkt niet alleen dat er sprake was van een hoge arbeidsmobiliteit maar dat ook de migranten over
het algemeen het West-Europees huwelijkspatroon volgden. De vele verhuizingen naar en uit het
bouwblok gelden voor alle deelbuurten en geven vanwege het grote aantal personen dat zich
jaarlijks in de stad vestigde of vertrok een bevestiging voor de hoge arbeidsmobiliteit.
Dat vooral in Achter de Gapert het aandeel gestorven kinderen onder passanten hoog was,
bewijst de lage status van de deelbuurt. Wie zich daar vestigde kon zich geen betere woning
veroorloven en zat misschien wel volledig aan de grond.
De proletarische variant op het West-Europees huwelijkspatroon als preventive check
Gerekend over de gehele onderzoeksperiode werd 31% van alle eerstgeborenen in het bouwblok
buitenechtelijk verwekt. Van de buitenechtelijk verwekte eerstgeborenen werd 77% binnen zeven
maanden na het huwelijk geboren, werd het buitenechtelijk kind direct bij de geboorte door de
vader erkend of werd het kind later bij het huwelijk van de moeder alsnog erkend. In dit onderzoek
wordt dit de proletarische variant op het huwelijkspatroon genoemd, omdat in de theorie van het
klassieke huwelijkspatroon partners pas huwden wanneer er zekerheid was dat de bruidegom het
gezin zou kunnen onderhouden.
In de Hinthamerstraat volgde 7% van de bruiden de proletarische variant en verdween deze
tegen het einde van de eeuw, in de achterstraten en stegen ging het om meer dan 30% van de
bruiden. De meerderheid van de bruidegoms in deze variant was laag- of ongeschoold en had een
beroep in HISCLASS 7, 9 of 11.
Door ongehuwde moeders geen bedeling te geven dwongen de regenten van de Godshuizen
af dat, ondanks het vrouwenoverschot, vrije partnerkeuze en de niet uitzonderlijke buitenechtelijke
seksuele contacten, ruim driekwart van de buitenechtelijk verwekte kinderen erkend werd. Omdat
niet meer dan 4% van de huwelijken kinderloos bleef, lijken geslachtziekten niet algemeen
voorgekomen te zijn. Hieruit kan geconcludeerd worden dat buitenechtelijke seksuele contacten niet
gezien moeten worden als een teken van een algehele vrije seksuele moraal, maar dat deze vooral
plaatsvonden in relaties waarin beide partners van plan waren om samen een huwelijk aan te gaan.
Daarom is het beter om van voorechtelijke seksualiteit te spreken.
Voor de kinderen betekende dit dat zij, precies zoals het binnen het Europees
huwelijkspatroon de regel was, aanspraak maakten op onderhoud door hun vader en daardoor niet
geheel rechteloos waren. Het huwelijk functioneerde ook voor huwelijkspartners die geen bezit of
geregeld inkomen hadden, toch als preventive check: ook buitenechtelijke seksualiteit stond
geenszins los van de plannen voor een huwelijk en de intentie dat beide ouders hun kinderen zouden
willen onderhouden. Een neveneffect van deze variant is, dat de huwelijksfrequentie in de armere
deelbuurten duidelijk hoger was dan in de Hinthamerstraat, zoals Tabel 78 liet zien, maar ook was de
gemiddelde huwelijksleeftijd van bruiden gemiddeld 5 jaar lager (Tabel 82) en daardoor de
huwelijksvruchtbaarheid waarschijnlijk hoger.
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Ongehuwde moeders
De tegenzijde van het succes van de proletarische variant was dat ongehuwde moeders
maatschappelijk gezien werden buitengesloten. Toegang tot bedeling was uitgesloten en ook
ondersteuning door een vroedvrouw bij bevalling was niet vanzelfsprekend en werd niet door de
Godshuizen vergoed. Het is dus geen wonder dat onder ongehuwde moeders verloskundige sterfte
drie keer vaker voorkwam en dat ook drie keer vaker dan bij gehuwde moeders kinderen levenloos
werden aangegeven. De kans om voor het 11e jaar te sterven was bij hun kinderen 50% hoger. De ten
opzichte van andere steden hoge sterfte onder buitenechtelijke kinderen bevestigt het isolement van
hun moeders. Uit het onderzoek naar de geboorte- en overlijdensaangiften van hun kinderen blijkt
dat ondersteuning door vroedvrouwen bij de ongehuwde moeders minder algemeen was dan bij
gehuwde. Dit betekent dat enkele ongehuwde moeders door wanhoop gedreven de keuze gemaakt
hebben om het kind geheel zonder begeleiding ter wereld te brengen. Opvallend is dat aangiften van
levenloze kinderen van ongehuwde moeders nooit door een vroedvrouw gedaan werden, maar dat
dit bij neonatale sterfte wel gebeurde. Dit is een van diverse aanwijzingen dat afwezigheid van een
vroedvrouw kon leiden tot moedersterfte, maar ook tot onderregistratie van geboorten, mogelijk
zelfs tot infanticide.
Stadsvroedvrouwen en bevallingen
In de stad werd de ondersteuning van barende vrouwen al lang voor 1814 erkend als eerste graad
van bedeling. Dit betekende dat de regenten van de Godshuizen toezagen op de kwaliteit van de
vroedvrouwenzorg, maar ook op de beschikbaarheid ervan voor alle vrouwen. Voor de assistentie bij
armlastige vrouwen betaalden zij de vroedvrouwen een vergoeding. Doordat bevallingen zoals
vrijwel overal in Nederland thuis plaatsvonden, was de kraamvrouwensterfte lager dan in
omringende landen waar kraamklinieken algemeen waren. Bevallingen met verhoogd risico werden
door vroedmeesters gedaan. Alleen zij mochten instrumenten gebruiken. Toch stierf uiteindelijk
bijna 10% van alle moeders aan de gevolgen van zwangerschap of bevalling. De ontwikkeling van het
aandeel levenloos aangegeven kinderen zou gerelateerd kunnen worden aan het aantal beschikbare
vroedvrouwen op het jaarlijks aantal bevallingen.
De zoektocht naar verklaring op mesoniveau: deelbuurten in bouwblok 5.3
Dat de deelbuurten verschilden naar sociale klassering van bewoners betekende niet alleen dat de
woningen een andere kwaliteit hadden, dat per deelbuurt de bevolkingsdichtheid en -samenstelling
anders was, maar ook dat de geboorte- en sterftecijfers uiteenliepen. De laatste blijken duidelijk te
correleren met de leeftijdsspecifieke kwetsbaarheid van kinderen onder de tien jaar, maar geven
samen met de andere kenmerken ook een verklaring voor de kwetsbaarheid voor infectieziekten en
de omstandigheden waardoor deze konden toeslaan. Hierbij moeten we vanwege de
epidemiologische transitie een onderscheid maken tussen de periode voor- en na 1870.
Gecombineerd met de doodsoorzaakstatistieken vanaf 1872 en de seizoensterftepieken per
leeftijdsfase en gender kan vastgesteld worden welke ziekten in welk seizoenen en welke
deelbuurten vaker toesloegen. Voor zuigelingen kan niet bevestigd worden dat de lactatieperiode,
vanwege sterk verkorte intervallen, een beslissende rol speelde omdat zelfs in de warmste
zomermaanden ook andere doodsoorzaken genoteerd werden dan acute stofwisselingsproblemen.
Ook de inkorting van lactatieperioden bleek niet overtuigend. In de sterfte in het eerste levensjaar is
voor 1890 geen piek gevonden die plotselinge afbouw van lactatie kan bevestigen. In Achter de
Gapert speelden ademhalingsproblemen, groeiachterstanden en niet ingeroepen hulp van artsen,
terwijl deze ook in de andere achterstraten meer voorgekomen lijken te zijn dan
spijsverteringsproblemen. Ook in de Hinthamerstraat waar sterftecijfers veel gunstiger waren,
speelden zowel ademhalings- als spijsverteringsproblemen. Dit bevestigt het belang van human
crowd diseases, ook voor kinderen in de exogene levensfase. Bij kinderen tussen 1 en 5 jaar blijken
over het algemeen ademhalingsziekten een grotere rol gespeeld te hebben dan
stofwisselingsziekten. Voor hen blijkt daarom dat bij de overdracht van infecties de
bevolkingsdichtheid zelfs een belangrijker factor was dan het besmette water.
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De conclusie hieruit is, zoals Figuur 158 laat zien, dat op deelbuurtniveau de volgende vier
factoren een rol speelden: bevolkings- of beter gezegd kinderdichtheid, slecht drinkwater, organische
vervuiling en vooral de rol van de openbare ruimte als leefomgeving.
De kwetsbaarheid voor besmettingen was vooral groter door de rol van de laatste factor,
ondervoeding. Deze was, als gevolg van alle persoonlijke risicofactoren, een doorslaggevende
katalysator, maar bovendien versterken infecties verdere lichamelijke verzwakking.901 Dit verklaart
het uiteindelijke sterfteverschil tussen de armste deelbuurt, Achter de Gapert, de andere
achterstraten en de hoofdstraat, de Hinthamerstraat. Tevens bevestigt dit hoezeer ondervoeding ook
nog in the age of receding pandemics bepalend was, maar tegen het einde van de eeuw in de andere
deelbuurten aan invloed verloor. In Achter de Gapert duurde oversterfte voort tot de sanering van
de deelbuurt in 1903. In de Hinthamerstraat waren de sterftecijfers het gunstigst omdat elk van de
genoemde factoren daar een bescheidener rol speelde.
Over de periode tot 1872 blijven de gegevens over doodsoorzaken beperkt tot de registers
van het gasthuis en de jaarverslagen van de stad. De invloed van infectieziekten wordt in deze
periode van high pestilence and famine duidelijk in de sterftepieken die de deelbuurten laten zien en
die in de periode tot 1870 veel frequenter optraden dan daarna. Ook in het aandeel (kinder-)
sterftepieken is de driedeling in de deelbuurten zichtbaar, waarbij vooral opvalt dat deze zeker voor
kinderen in Achter de Gapert na 1870 nauwelijks minder werden. Kijken we naar de eigenschappen
van de geregistreerde ziekten, dan blijkt dat in deze periode alle genoemde factoren van betekenis
waren. We zien dat, omdat de vier op het deelbuurtniveau genoemde factoren in de getoonde
tabellen nauwelijks verbetering toonden, toch het aantal sterftepieken in alle deelbuurten behalve
Achter de Gapert afnam. De oorzaak voor het achterblijven in Achter de Gapert moet gezocht
worden in de armoede, ondervoeding door cumulatie van persoonlijke risico’s, van de bewoners. Het
relatief hoge aandeel ondermaatse keurlingen uit deze deelbuurt bevestigt dit beeld.
Besmettingsrisico en sterfteclustering
Uit het overzicht van alle bewoners in bouwblok 5.3 die in de loop van de onderzoeksperiode in het
Groot Ziekengasthuis stierven, blijkt dat de doodsoorzaak van de bewoners van Achter de Gapert
naar verhouding vaker een infectieziekte was dan bij bewoners uit andere deelbuurten. Uit de
Hinthamerstraat werden, omdat in het gasthuis veel armen verzorgd werden, amper bewoners
opgenomen. Na 1870-1879 nam, met de receding pandemics, het aandeel infectiezieken in het
gasthuis af.
Sterfteclusteringen zijn korte perioden waarin telkens binnen een tiental dagen in een
huishouden of deelbuurt meerdere sterfgevallen plaatsvinden. Dit gebeurde het vaakst in Achter de
Gapert en trof meestal een groter aantal personen. In de Schilderstraat kwam het, vanwege een
lagere bevolkingsdichtheid, minder voor. De clusteringen bevestigen de kwetsbaarheid van kinderen
onder de 10 jaar, waarbij jongens duidelijk kwetsbaarder waren dan meisjes.
Uit de registers van overleden patiënten, waarin tijdens negen grote cholera- en
pokkenepidemieën ook zieke en overleden kinderen genoteerd werden, blijkt dat Achter de Gapert
zeven keer getroffen werd, de andere achterstraten twee of drie keer en de Hinthamerstraat geen
enkele keer. Dit laatste bevestigt dat deze bewoners zich niet op lieten nemen en hun zieken liever
thuis isoleerden. Het herstelpercentage was voor de kinderen uit Achter de Gapert lager dan voor
andere. Omdat tijdens de pokkenepidemieën in deze deelbuurt geen volwassenen besmet werden,
lijkt desalniettemin hun vaccinatiegraad hoog te zijn geweest.
De toename van zuigelingensterfte na 1860
Ook binnen bouwblok 5.3 is de toename van de geboortecijfers in Nederland, Noord-Brabant en in ’sHertogenbosch vanaf 1860 waarneembaar. Daarnaast blijkt vanaf 1860 vooral voor zuigelingen in de
exogene fase en voor kinderen tussen 1 en 5 jaar de sterfte in veel Noordwest-Europese landen
toegenomen te zijn en ook de kindersterftecijfers voor ’s-Hertogenbosch (Figuur 98) en voor
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bouwblok 5.3 (Figuur 123) bevestigen dit beeld. De sterfte tot en met 10 jaar nam in de stad met 10%
toe, waarbinnen het aandeel exogene sterfte veel groter geworden was. Het is niet uitgesloten dat
deze toename een van meerdere is in een langer lopende seculaire trend in geboorten en
kindersterfte, die over de onderzoeksperiode uiteindelijk een langzaam dalende lijn vertoont. Deze
lijn werd aangestuurd door de economische en epidemiologische ontwikkeling, gerelateerd aan een
cyclus waarin de beschikbaarheid van voedsel de hoofdrol speelde. Tijdens een opgaande lijn leidde
dit tot toename van het aandeel gehuwden en de huwelijksvruchtbaarheid waarna tijdens een
neergaande lijn door ondervoeding de vatbaarheid voor ziekten en daardoor de kindersterfte
toenam. Helaas zijn er onvoldoende gegevens voorhanden om deze trend als hypothese te
bevestigen voor de jaarlijkse sterfte per leeftijdsfase, noch voor ’s-Hertogenbosch, noch voor andere
gemeenten.
Omdat op het stedelijk niveau en in het bouwblok de huwelijksfrequentie maar ook migratie
niet waren toegenomen, werd het groeiende geboortecijfer veroorzaakt door een toegenomen
huwelijksvruchtbaarheid. Aangezien er geen enkele vorm van geboortebeperking werd toegepast
was de Ig-index binnen het bouwblok, gerekend naar de gemiddelde huwelijksleeftijd van bruiden, in
de periode voor 1860 maximaal. Verhoging vanaf 1860, in alle deelbuurten behalve in de
Hinthamerstraat, was aanwijsbaar het gevolg van een verlaging van de huwelijksleeftijd en
resulteerde in deze deelbuurten in dezelfde maximale Ig-index, passend bij de aangepaste
startleeftijd van eerste geboorte. Een verklaring hiervoor is dat de ontwikkeling van industrie juist in
de achterstraten meer zekerheid bood op vast werk, waardoor jonge arbeiders eerder een huwelijk
aangingen. Omdat de maximale Ig-index gehandhaafd bleef is er geen aanwijzing dat er daarnaast
nog andere factoren gespeeld hebben. De stijging van het geboortecijfer leverde in het bouwblok in
1860-1869 ook een absolute stijging op in de kindersterftecijfers, maar deze was in andere opzichten
relatief. Per moeder daalde in de vierde selectie het aandeel gestorven kinderen van 47,2% naar
43,7% en deze cijfers werden in de derde selectie bevestigd. Dit betekent dat hoewel de
kindersterfte per 1.000 inwoners toenam, de sterfte per moeder, gerekend naar het aantal kinderen
dat zij kregen, licht daalde. Ook de bevindingen uit de militieregisters bevestigen dat de biologische
levensstandaard van deze generatie niet door vergaande veranderingen verstoord werd. Daarnaast
liepen de moeders en hun kinderen een verhoogd pariteitsrisico waardoor kindersterfte zich na 1880
geleidelijk meer concentreerde bij high risk moeders. Angélique Janssens en Ben Pelzer bevestigden
deze clustering voor kinderen die geboren werden tussen 1900 en 1930. 902
Voor het onderzoek naar de oorzaken voor de toegenomen kindersterfte na 1860 betekent
dit dat in de deelbuurten in bouwblok 5.3 inkorting van intervallen in deze periode geen aantoonbare
rol gespeeld hebben. In ’s-Hertogenbosch bleef huisindustrie een belangrijke rol houden, maar ook
bleken er aan het einde van de negentiende eeuw in fabrieken nauwelijks gehuwde vrouwen te
werken.903 Daarnaast is er geen enkele aanwijzing dat de katholieke geestelijkheid het taboe binnen
deze stad propageerde, noch dat zij in dit opzicht tussen 1860 en 1900 zo veel invloed hadden op de
vrouwen in de achterstraten dat zij hen tot inkorting van lactatie konden bewegen. Ook uit het
antropometrisch onderzoek naar de lengte van keurlingen die tussen 1814 en 1903 geboren waren
blijkt dat er geen enkele aanwijzing is dat de zuigelingenvoeding die tussen 1860 en 1890 gegeven
werd, kwalitatief onderdeed voor de periode daarvoor.
Opmerkelijk is wel dat de moeders in de Hinthamerstraat na 1860 een andere ontwikkeling
volgden dan in de andere deelbuurten. In de vierde selectie huwden zij juist iets later, kregen toch
een vrijwel gelijk aantal kinderen, maar de sterftecijfers ontwikkelden zich, ondanks geringe inkorting
van de intervallen, gunstiger. Dit bevestigt dat zij niet alleen een betere conditie hadden dan de
moeders in de andere deelbuurten, maar ook dat zij hun kinderen kwalitatief beter konden voeden.
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Kinderen van de rekening: cumulatie van risicofactoren op microniveau
Naast de hierboven genoemde zes factoren, waarvan er vier deelbuurtgebonden waren werd de
zesde, ondervoeding, vooral bepaald door de vijfde: de cumulatie van risicovolle persoonlijke
omstandigheden.
Na het onderzoek naar de effecten van diverse fysieke en sociale risicofactoren kan vastgesteld
worden hoe al deze risico’s samen het leven op individueel niveau konden treffen. Bij alle
risicofactoren die in de voorgaande hoofdstukken besproken werden en waarvan kon worden
vastgesteld dat zij sterfterisico’s meebrachten, is het betreffende risico op het persoonlijk record van
de betrokken kinderen genoteerd. Hierbij gaat het zowel om sociale omstandigheden als om fysieke.
Bij sociale risicofactoren gaat het op microniveau bijvoorbeeld om de vraag of het kind een voorkind
was, kind van een ongehuwde moeder, of vader bedeeld werd, of gestorven was voordat het kind 5
jaar werd. Bij fysieke risicofactoren gaat het vooral om infectierisico’s in de woonomgeving, de
deelbuurt. Het blijkt dat deze risicofactoren bij een meerderheid van de gestorven kinderen
aanwijsbaar waren.

Tabel 103 Cumulatief overzicht van risicofactoren in de derde selectie, kindersterfte tot 10 jaar, per deelbuurt 1814-1903.

Van niet meer dan 54 van de 1.299 (4,2%) kinderen in de derde selectie werd, vanwege opname in
het gasthuis, de doodsoorzaak genoteerd.904 Alleen van hen weten we zeker waarom zij gestorven
zijn.
In Tabel 103 zien we de omstandigheden die een rol speelden in de omgeving waarin de
1.299 kinderen uit de derde selectie stierven. In de zevende kolom van rechts zien we dat er in 71,9%
van de gevallen aanwijzingen zijn voor sociale risicofactoren die mogelijk een rol speelden toen het
kind stierf. De cijfers in de twee kolommen geheel rechts, kinderen in de derde en vierde selectie,
geven een vergelijkbaar beeld. Bij meer dan 80% van de sterfgevallen speelden aantoonbare sociale
en infectierisico’s een rol.
Links van de dubbele streep staan de verschillende sociale risicofactoren uitgesplitst en
opgeteld, waaruit blijkt dat bij meer dan 80% van de kinderen een of meer risicofactoren speelden.
We zien ook dat pariteitsrisico’s hierin voortdurend van betekenis waren. Bij kinderen die buiten het
bouwblok geboren waren, blijven in 65% van de gevallen de omstandigheden die buiten het
verhuisrisico speelden onduidelijk, tegen 24% bij kinderen die er wel geboren waren en van wie we
meer weten over de huishoudens waarin zij opgroeiden. Op bouwblokniveau overheerste het totaal
van sociale risicofactoren boven het aantoonbaar vermoeden van infecties. Het cumulatief
gemiddelde laat zien dat bij de kinderen bij wie wel aanwijzingen voor risico’s gevonden werden,
gemiddeld sprake was van een combinatie van twee factoren. Hierbij moeten we ons realiseren dat
er buiten alle in het overzicht geregistreerde sociale risicofactoren in veel gezinnen sprake was van
minder zichtbaar leed. Michael Godefroi noemde dit ‘geheime ziekten der ouders’, waarmee hij
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geslachtsziekten en alcoholisme bedoelde en waarschijnlijk daarnaast alle andere onveilige
thuissituaties, die ook in de eenentwintigste eeuw nog voorkomen.
De combinatie van sociale risicofactoren liep in de verschillende deelbuurten niet ver uiteen,
met uitzondering van de Hinthamerstraat en Achter de Gapert. Dit kwam bij de laatste deelbuurt
mede door het hoge aandeel buitenechtelijke kinderen. Bij het vermoeden van infectieziekten zagen
we al eerder dat hierin vooral de omstandigheden in de Hinthamerstraat en de Schilderstraat minder
ongunstig waren. In de Louwsche Poort en in Achter de Gapert daarentegen lijken, vanwege het
hoge aandeel van clustersterfte, infecties in bijna de helft van alle sterfgevallen een dodelijke rol
gespeeld te hebben.
Het is op basis van dit ene onderzoek moeilijk vast te stellen hoe de druk van sociale
risicofactoren zich in de loop van de onderzoeksperiode ontwikkelde ten opzichte van het gevaar
voor infecties. Bij veel kinderen zijn beide factoren aanwijsbaar. Omdat de adressen van overlijden
na 1903 niet meer geregistreerd werden, is niet met zekerheid vast te stellen hoe en in welke mate
de ontwikkelingen in elk van de bundels vanaf 1903 een rol speelde bij de afnemende sterfte in de
deelbuurten.

leeftijdsverschil mannen tov
vrouwen

ouder dan 19

ouder dan 19, exclusief
maternale sterfte
mannen >10 jaar, gemiddelde
leeftijd bij overlijden
vrouwen >10 jaar, gemiddelde
leeftijd bij overlijden
vrouwen >10 jaar, gemiddelde
leeftijd ex maternale sterfte

totaal< 11 jaar

levend geboren

Erfelijke aanleg en sociale risico’s: gender, deelbuurt en levensduur
In paragraaf 1.7 zagen we dat het onderzoek naar meersterfte onder meisjes, maar ook een
achterblijvend aandeel meisjes bij de registratie van geboorten, indicatoren zijn voor mogelijke
achterstelling van vrouwen.905 Letterlijk betekent dit dat de vrouwen die onder gelijke
omstandigheden leven als mannen, zowel wat voeding, fysieke belasting als risico op infecties
betreft, dus met een biologische levensstandaard die gelijk is aan die van de mannen, gemiddeld
ongeveer 5 jaar ouder worden. Bij geboorte is de natuurlijke verhouding 1.000 meisjes op 1.050
jongens.

15-19 jaar

5-10 jaar

1-5 jaar

exogeen

neonataal

perinataal

levenloos

geboren

verhouding aandeel
mannen op vrouwen,
vergelijking leeftijden bij
overlijden
Achter de Gapert 56 57 56 57 91 64 57 63 65 29 45
51 53,3 48,1 52,1 1,1
Hinthamerstraat 52 70 51 50 67 61 55 50 66 100 39
41 57,9 63,2 65,1 -7,1
Louwsche Poort 52 55 52 64 57 45 50 44 58 57 42
44 54,4 56,6 59,1 -4,7
Schilderstraat 54 59 54 50 76 61 48 62 64 50 48
50 51,0 54,3 56,3 -5,4
Zusters van Orthenpoort 50 59 50 42 59 59 60 57 55 50 50
53 55,6 58,8 60,8 -5,2
Bouwblok 5.3 53 59 52 55 68 56 54 54 61 54 44
47 54,8 57,0 59,4 -4,7
Tabel 104 Verhouding mannen-vrouwen, geboorten, sterfte en leeftijden bij overlijden, per deelbuurt en gender, 1814-1903

Tabel 104 is gebaseerd op de levensduur van alle mannen en vrouwen die in bouwblok 5.3 zijn
overleden. In het linkerdeel wordt voor verschillende leeftijdsgroepen het aandeel mannen op
vrouwen in beeld gebracht. Op bouwblokniveau was tot een leeftijd van 19 jaar mannelijke
meersterfte regel en daarna vrouwelijke. Op deelbuurtniveau zijn hierop alleen uitzonderingen
vanwege kleine aantallen, bijvoorbeeld bij perinatale sterfte. Een echte uitzondering blijft de sterfte
onder meisjes in de Louwsche Poort, vanaf de eerste maand tot het elfde jaar.
Duidelijke verschillen zijn te zien bij aangifte van levenloze kinderen. Vanwege de
onderregistratie van meisjes kunnen illegale begravingen of zelfs infanticide niet uitgesloten worden.
Een voor de hand liggende verklaring is het sociale isolement, dat zwangere ongehuwde vrouwen
905
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boven het hoofd hing in geval hun minnaar zich niet aan zijn trouwbelofte hield. Het opvallende
verschil in sterfte tot een jaar en hier in het bijzonder in neonatale sterfte zou, zo bleek uit het
onderzoek van John Knodel, kunnen wijzen op niet meer dan gematigde borstvoeding.906 Toch tonen
ook de verschillen in de leeftijdsgroepen 5 tot 10 en 15 tot 19 jaar, met uitzondering van de
Louwsche Poort, in alle deelbuurten een meersterfte onder jongens.
Kijken we naar de sterfte boven de tien jaren, dan zien we in het rechterdeel van de tabel dat
vrouwen, na correctie door uitsluiting van maternale sterfte, bij overlijden gemiddeld bijna vijf jaar
ouder waren dan mannen. We zien dat maternale sterfte vooral onder vrouwen in Achter de Gapert
speelde en dat juist de vrouwen in deze deelbuurt, ook buiten maternale sterfte, op jongere leeftijd
stierven dan de mannen. Dit betekent dat, ofschoon het totaalbeeld voor het bouwblok geen
aanwijzingen geeft voor de verwaarlozing van vrouwen, toch een kanttekening geplaatst moet
worden. In de armste deelbuurten, Achter de Gapert en de Louwsche Poort, zijn deze aanwijzingen
er wel. In Achter de Gapert zagen we vooral een groot aandeel ongehuwde moeders die alleen
vanwege hun bevalling in de deelbuurt verbleven, maar ook de gehuwde vrouwen stierven jonger. In
de Louwsche Poort was de sterfte onder meisjes in vergelijking met jongens juist hoger in de zomer.
Ook aanwijzingen voor verwaarlozing van vrouwen wijzen op levensomstandigheden waarin
adequate voeding van alle gezinsleden geen haalbare kaart is.907
8.3. Wat heeft vergelijkend onderzoek in alle deelbuurten opgeleverd?
De methode van de verbonden levenslopen heeft als primair doel om zoveel mogelijk zicht te krijgen
op de levensomstandigheden van de onderzoekpersonen die van invloed waren op kindersterfte. Dit
betreft niet alleen omstandigheden op persoonlijk niveau, maar ook in de woonomgeving, in het
samenleven tussen personen en huishoudens.
Selectie op homogene deelbuurten naast onderzoek op macroniveau
In diverse onderzoeken naar de ontwikkeling van sterfte binnen de demografische transitie werd
vastgesteld dat er, naast alle gegevens op macroniveau, onvoldoende gegevens zijn over de
plaatselijke condities die de gezondheid van mensen direct ondermijnden. Daarbij geldt bovendien
dat zonder het overzicht van plaatselijke factoren, de ontwikkeling ervan en de diversiteit in zowel
structuur als ontwikkeling onvoldoende duidelijk kan worden waarom de sterftedaling in de
negentiende eeuw in vrijwel elke stad eigen bijzonderheden, ritme en tempo kende.
De correlatie tussen bevolkingsdichtheid en hoge sterfte wordt in deze methode verfijnd
door de aantallen overleden bewoners, ingedeeld naar deelbuurten, uit te zetten tegen de tijd.
Perioden van sterfteclustering maken duidelijk welke deelbuurten eerder kans maakten om getroffen
te worden. Uit het deelbuurtonderzoek in de hoofdstukken 4 en 6 blijken dat de dichtst bewoonde,
meest vervuilde buurten te zijn, waar de ruimte op straat een onmisbaar deel uitmaakte van de
leefomgeving van kinderen.
De omgevingsfactoren blijken als invalshoek onmisbaar, want alleen deze geven de
onderlinge relaties tussen onderzoekpersonen, in ruimte en tijd. In geval van kindersterfte blijken de
oorzaken in vrijwel elke levensfase verbonden te kunnen worden met zowel de gezondheidstoestand
van de moeders als met de fysieke omstandigheden in de deelbuurt. De concentraties van high risk
huishoudens blijken te wijzen op een gedeelde risicovolle leefomgeving, waar de ouders door
armoede, dus persoonlijke kwetsbaarheid, gedwongen in elkaars gezelschap terechtgekomen waren.
Fysieke en sociale risicofactoren gingen steeds samen en versterkten elkaar.
De methode laat ook zien hoezeer migratie- en verhuisbewegingen een rol spelen in
historisch-demografisch onderzoek in het algemeen en daardoor zelfs, omdat omvang en herkomst
van migranten lang niet altijd bekend zijn, het totaalbeeld kunnen vertekenen. Daarbij denken we
aan de krachten achter stedelijke oversterfte, maar ook aan de seculaire trend in geboorten en
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kindersterfte en de concentratie van alle risicovolle omstandigheden die tijdens de
kindersterftetransitie een rol speelden.
Door persoonsgegevens en de plaatselijke regelgeving te combineren werden de effecten
van het beleid van de armenmeesters verduidelijkt, maar kwamen ook de proletarische variant op
het huwelijkspatroon aan het licht en de verklaring voor de stijgende geboorte- en sterftecijfers als
gevolg van een dalende huwelijksleeftijd.
Verbonden levenslopen en de demografische transitie
De conclusie is dat zowel de epidemiologische als de demografische transitie zich niet in alle
deelbuurten gelijktijdig en in hetzelfde tempo voltrok. Een combinatie van fysieke en sociale factoren
was hieraan debet. Deze combinatie tekende het leven van elke deelbuurt en was voor iedere
deelbuurt anders, waardoor elk een eigen karakteristiek van kindersterfte kende. Hieronder wordt
zowel de bandbreedte verstaan waarbinnen de sterfte zich per leeftijdsfase bewoog als de kans op
clustering van sterfte in ruimte en tijd. Vergelijking tussen de deelbuurten maakt duidelijk dat hogere
sterftecijfers in bijvoorbeeld de Louwsche Poort en de Schilderstraat deels samenhingen met een
tijdelijk lage sociale status van de deelbuurt als geheel, een relatief groot aantal tijdelijke bewoners
en clustering van high risk families. Toch woonden de bewoners in Achter de Gapert en de Louwsche
Poort dichter op elkaar en waren zij daardoor meer kwetsbaar voor infectie door
ademhalingsziekten. Over het geheel gezien kunnen de deelbuurten in drie groepen verdeeld
worden: de Hinthamerstraat als hoofdstraat, de binnenstraten Louwsche Poort, Zusters van
Orthenpoort en Schilderstraat en tenslotte Achter de Gapert.
Sociale ongelijkheid
De betekenis van sociale ongelijkheid als voedingsbodem wordt hierdoor bevestigd en de
onderliggende factoren verduidelijkt. Dit betekent voor de historische demografie dat voor de
periode vanaf de invoering van de bevolkingsadministratie in 1811 een diepgaander zicht in lokale
omstandigheden verworven kan worden. Onderzoek in meerdere bouwblokken en deelbuurten van
verschillende sociale achtergrond, verdeeld naar regio, geografische en economische
omstandigheden en religie.908 Blijven onderzoekers voornamelijk georiënteerd op ontwikkelingen in
bestuurlijke eenheden, dan blijft de kans bestaan dat een deel van de betrokken variabelen op zich
homogeen lijkt, terwijl zij heterogeen waren. Ruimtelijke, culturele en sociale verschillen worden dan
onvoldoende in beeld gebracht. Dit geldt evenzeer voor de persoonlijke levensloopbenadering,
omdat ook daar meerdere variabelen maar beperkt homogeen zijn. Daarbij moeten we niet alleen
denken aan de bestuurlijke eenheden op zich, maar ook generalisaties als platteland of stad,
grondsoort, regio, beroep en religie.
De deelbuurtbenadering is niet alleen een aanvulling op sociale classificaties die zich enkel
baseren op beroepsaanduidingen. Daarnaast geven lokale sterfteclusteringen en fysieke factoren, in
combinatie met de kenmerken van ziekten in Tabel 140 een onmisbare aanvulling bij onderzoek naar
doodsoorzaken. Slechts de combinatie met directe bronnen kan in beeld brengen hoezeer de
naleving van religieuze dogma’s plaatselijk kon uiteenlopen of doorwerkte in de voeding van
zuigelingen in de volksbuurten. Zo zou het antwoord de vraag, waar en wanneer de biologische
levensstandaard van een groep mensen meer of minder bepaald werd door ziekten of door voeding,
waarschijnlijk alleen na een deelbuurtonderzoek op grote schaal beantwoord kunnen worden.
Daarom deel ik de waarschuwing die ook andere onderzoekers gaven dat, bij gebrek aan
diepgaander inzicht in ruimte en tijd, het verband tussen religie, borstvoedingsgewoonten en
kindersterfte deels een dwaalspoor zou kunnen zijn.909 Daarnaast mogen dwaalsporen nooit
uitgesloten worden maar zullen analyses van algemene ontwikkelingen altijd vragen om toetsing
door onderzoek op een lager niveau. Nader onderzoek wijst uit dat het in deze Bossche deelbuurten
niet de geestelijkheid was die moeders er vanaf 1860 toe bracht om hun kinderen geen borstvoeding
908
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meer te geven, maar dat beperking in borstvoeding, zeker in arbeidersbuurten in de steden, veel
eerder het gevolg was van de ondervoede toestand van de moeders zelf. Ook de constatering dat
kindersterfte bij een aanzienlijk deel van de moeders niet voorkwam blijkt voor de periode van high
pestilence and famine een mythe te zijn die, door de oorzaak te zoeken in het gedrag en de erfelijke
eigenschappen van de moeders, voorbijgaat aan de werkelijke levensomstandigheden.
Ten slotte
Het is niet de bedoeling van deze de studie van een micro-samenleving om de bevindingen te
extrapoleren naar de grote lijnen van omstandigheden en ontwikkelingen op nationaal niveau, maar
wel om te laten zien dat deze methode een plaats verdient naast de bestaande methodieken.
Mijn studie begon met het beeld dat Michael Godefroi in 1869 schetste van ouders die geen
ander alternatief zagen dan hun kind slaapsiroop te geven. In de loop van het onderzoek is duidelijk
geworden dat zijn bevindingen een schrijnend beeld geven van de hopeloos slechte
levensomstandigheden waarin ouders hun kinderen probeerden groot te brengen. Lezen we daarna
zijn beschrijving uit 1892, dan moeten we ons realiseren dat zelfs de kinderen van toen nog in geen
enkel opzicht leken op de gezonde baby’s en peuters van onze tijd. Ieder kind dat in de negentiende
eeuw, de eeuw waarin mijn eigen grootouders geboren werden, gezond opgroeide, was een wonder.
Ook vandaag, in 2020 is, zeker tegen de achtergrond van de fors gedaalde geboortecijfers, nog steeds
ieder kind een wonder, maar gelukkig zijn de kansen om gezond op te groeien binnen ons land
ongeveer 500 keer verbeterd, terwijl er nog altijd alle kans is op verdere vooruitgang. Nu alle andere
kinderen nog in de rest van de wereld.
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Bijlagen



economische teruggang

warme zomer

strenge winter

militaire activiteiten

misoogst

hoog water, overstroming

Opmerkingen in de gemeenteverslagen
en/of in de jaarverslagen van de
jaar plaatselijke gezondheidscommissie
Franse tijd, 13 april 5,5 NAP (Prov
1812 Waterstaat)

heersende ziekten

1.1. Bijzondere omstandigheden op macroniveau, 1812-1910

bronnen
Hoogma 93

1813 Franse tijd
1814


1815 100 dagen


1816 misoogst aardappelen



St 201

1817
1818


1819
1820
30 nov 1821 water rond de stad staat
1821 hoog.
aanleg Zuid Willemsvaart, doorsnijdt de
1822 vesting



Bonstetter 176

Cobelens 21; Echte winters, Cobelens,
Plomp en Roelofs



1823
19 nov de meeste kelders ondergelopen ,
1824 tot eind januari 1825



Bruggeman 9

1825
fatale combinatie Tyfus en malaria
1826 (Groninger ziekte)
fatale combinatie Tyfus en malaria
1827 (Groninger ziekte)
fatale combinatie Tyfus en malaria
1828 (Groninger ziekte)
veel sterfgevallen mazelen, hoog water
1829 buiten de vesting
ware en valsche pokken, intermitterende
koortsen , de ongevarieerde en
gevarieerde kinderziekte; inundatie
vanwege de Belgische opstand en de staat
1830 van beleg, inkwartieringen tot 1839
1831 Belgische opstand, gewonde soldaten
Gasthuis; mazelen, pokken en
intermitterende koortsen (malaria)
ware en valse pokken minder,
1832 keelonsteking diarree daarnaast cholera







Engelen 61
Engelen 61



Engelen 61



Portegies 151

Hoogma 136












1833 cholera
ziekte in het garnizoen, weinig
1834 slachtoffers; 6,15 NAP











1835 roodvonk







1836 pokken en kinkhoest





1837 (gemeenteverslag verloren gegaan)





Portegies 152, jaarverslag gem Ht
Portegies 153


oa in Bruggeman, Hoogma
Portegies 153, jaarverslag Ht

1838

1839

1840
1841
1842
1843
1844





Bruggeman 10





gemeenteverslag 1841 inv nr 319
gemeenteverslag/verslag
gezondheidscommissie
gemeenteverslag/verslag
gezondheidscommissie
gemeenteverslag/verslag
gezondheidscommissie
gemeenteverslag/verslag
gezondheidscommissie
St 201; gemeenteverslag





Engelen 61, Godefroi (1847);
gemeenteverslag
Engelen 61; gemeenteverslag: minder
koortsen dan in de twee voorgaande
jaren


1848 hongercrisis


oa Bruggeman, Wouters 80,
Vincentius inv nr 24, brief 207






1853 gunstig, gering aantal Cholera slachtoffers
1854 gunstig
6,25 NAP, 4 tot 12 maart; gunstig, enkele
1855 gevallen Cholera

bronnen



1845 geen bijzonderheden
1846 tyfus en opnieuw weer uitbraken van
diverse ziekten (P153), kinkhoest,
intermitterende typhus (versl Ht)
ademhaling en ontstekingen;
aardappeloogsten mislukken
hongercrisis, aardappelziekten,
tussenpozende koortsen, hoogwater en
moerassige dampen; kinkhoest, croup,
1847 stikzinking, mazelen

1849 Cholera, 374 lijders, 220 overleden
gunstig, kinkhoest. 6,3 NAP va 4 februari;
1850 langdurig onderwater staan van landerijen
pokken, kinkhoest; aardappelziekten
(geen gemeenteverslag, alleen model
1851 hiervoor)
gunstig, kinkhoest goedaardig van
karakter, begin van het jaar sterfgevallen
1852 onder niet-gevaccineerden

economische teruggang



warme zomer



strenge winter



militaire activiteiten



misoogst

Opmerkingen in de gemeenteverslagen
en/of in de jaarverslagen van de
plaatselijke gezondheidscommissie
mazelen, roodvonk en valsche pokken,
onder militairen ware pokken
geen bijzonderheden, wel chirurgijnmajoor Gobée over endemische ziekten
P155
uitslagziekten, kinkhoest, valse pokken en
zinkingachtige aandoeningen; 6,00 NAP
vanaf 27 januari
voorjaar weinig pokken, najaar mazelen
(lijkt normaal patroon) P153
enkele gevallen van gal- en
ontstekingskoortsen
gering aantal gevallen van kinkhoest en
ware pokken
gewone voor- en najaarskoortsen, enkele
gevallen van pokken

hoog water, overstroming

jaar

Verbonden levenslopen

heersende ziekten
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gemeenteverslag/verslag
gezondheidscommissie
gemeenteverslag/verslag
gezondheidscommissie
gemeenteverslag/verslag
gezondheidscommissie
Bruggeman 12, Wouters 80

1856
gunstig, sterfte onder kinderen vooral
1857 vanwege niet inroepen van medische hulp
1858 gunstig; pokken? Zie Rutten




gemeenteverslag/verslag
gezondheidscommissie
gemeenteverslag/verslag
gezondheidscommissie

economische teruggang

warme zomer

strenge winter

militaire activiteiten

misoogst

hoog water, overstroming

Opmerkingen in de gemeenteverslagen
en/of in de jaarverslagen van de
jaar plaatselijke gezondheidscommissie
kinderziekte? Mazelen, het gehele jaar;
1859 juli-september intermitterende koortsen

heersende ziekten
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1860

Bruggeman 15
Bruggeman 16-17, Wouters 80; in
gemeenteverslag heel summier,
alleen de aantallen geëvacueerden
etc, geen bijzonderheden over de
situatie in de stad zelf.



5,00-5,95 NAP, 21 dagen, ook 3000
vluchtelingen uit de Bommelerwaard in de
1861 stad

bronnen
Mackenbach, Icarus 12

1862
1863
1864
1865
Cholera 229 (125m 104v) opgenomen,
131 (79m 52v) overleden + 96 Chol overl
1866 ingebracht (38m + 58v)
(18)mazelen (13), typhus, difterie,
1867 Cholera; 5,00-5,75 NAP, 23 dagen






Bruggeman 20


1868
1869 5,00 NAP, 4 dagen



1870 Frans-Duitse oorlog









1871 pokken; Frans-Duitse oorlog; 6,2 NAP
pokken (103), roodvonk, mazelen, acute
1872 ademhalingsziekten, diarrhee, longtering



Bruggeman


hist atlas Ht blz 45, Wouters 263
Bruggeman 23, Wouters 80


1873
Bruggeman 24; wet van 4 dec 1872,
staatsblad 134, over aangiften van
besmettelijke ziekten



mazelen, geen dodelijke-; hoog water,
1874 zonder verdere aanduiding
mazelen; beoordeling drinkwater; recessie
1875-1895, "grote depressie", mn
1875 landbouw




1876 verslag; 6,4 NAP




1877 difterie, typhus, roodvonk, mazelen



1878 roodvonk, typhus, mazelen (102)



1879 mazelen, difterie, typhus
roodvonk, mazelen, typhus; 6,5 NAP,
1880 laatste overstroming van de binnenstad
mazelen (182), roodvonk, typhus, difterie,
1881 pokken
roodvonk, typhus, mazelen; Voltooiing
1882 watervrijmaking
difterie, typhus, roodvonk, mazelen,
1883 pokken
mazelen (164), roodvonk, typhus, difterie
1884 (40, vaak dodelijk)



1885 mazelen, roodvonk, typhus, difterie (45)





St 229, agrarische depressie 18731895, Vries (red) (2000), 276
Bruggeman 25, bronnen BHIC?,
Wouters 80

Bruggeman 30-33, Wouters 80,
gemeenteverslag




Hoogma 122









Franssen 285
gemeenteverslag 1886, overzicht in
gezondheidsverslag



1886 127 gevallen van mazelen, geen dodelijk



1888 mazelen (205), roodvonk, typhus, difterie


1889 mazelen, roodvonk (20), typhus, difterie











Franssen 285 en Godefroi







1895 difterie, typhus, roodvonk, pokken





1896 roodvonk, mazelen, pokken



1897 difterie, typhus, roodvonk, mazelen
difterie, typhus, roodvonk, mazelen,
1898 pokken

Wouters 263



1890 influenza, mazelen (46), typhus
1892 influenza (jan, feb), typhus, roodvonk
difterie, typhus, roodvonk, mazelen,
1893 pokken, cholera
difterie, typhus, roodvonk, mazelen (357),
1894 pokken

bronnen
gemeenteverslag/verslag
gezondheidscommissie, 53



1887 mazelen, roodvonk, typhus, difterie

1891 influenza (..), typhus, roodvonk

economische teruggang

warme zomer

strenge winter

militaire activiteiten

misoogst

Opmerkingen in de gemeenteverslagen
en/of in de jaarverslagen van de
plaatselijke gezondheidscommissie

hoog water, overstroming

jaar

Verbonden levenslopen

heersende ziekten
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binnen bestand



1899 difterie, typhus, roodvonk
1900 difterie, typhus, roodvonk


1901 difterie, typhus
1902 difterie, typhus, roodvonk
1903 difterie, typhus, roodvonk
1904 difterie, typhus, roodvonk
1905 difterie, typhus, roodvonk
1906 difterie, typhus, roodvonk


1907 difterie, typhus, roodvonk, pokken
1908 difterie, typhus, roodvonk
1909 difterie, typhus, roodvonk
1910 difterie, typhus, roodvonk
22
Tabel 105 Positive checks, 's-Hertogenbosch 1814-1910

Bruggeman 35
22

5

12

7

15

21
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1.2. Zomers en winters, 1814-1910910
Zomer
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910

Hellmann warmtegetal
mei
jun
jul

2
3
10
4
3
1
7
2
2
10

7
27
13
1
15
1
2
19
3
20

43
5
4
34
23
17
14
2

aug

sep

13
1

3
4
6

17
1
15
4
1
12
1

1
11
1

Totaal
40
35
14
41
64
70
35
31
62
40
52
52
89
49
62
36
44
63
37
44
83
58
40
51
45
48
45
45
75
46
29
34
90
52
46
46
40
39
76
45
45
43
45
87
69
88
20
58
39
37
26
59
46
47
94
42
52
53
70
64
57
66
56
50
51
31
62
52
33
43
69
41
47
52
28
67
32
37
45
63
39
53
62
63
54
62
64
67
40
32
55
42
43
12
35
17
32

Gemiddelde zomer temperatuur
mei
jun
jul
10
12,9
17,5
13,2
15,1
14,9
10,6
12,4
15,3
10,8
16,3
15,9
11,8
17,3
18,1
13,6
15,8
17,6
12,5
13,1
15,5
10,9
12,8
14,7
14,4
17,3
17,2
13
12,9
15,8
11,9
14,7
16,7
12,6
15,2
16,9
11,8
17,1
19,6
13
14,9
17,1
13,1
16,1
17,9
12,6
14,8
16,4
12,6
13,4
17,7
12,4
15,1
18,1
10,6
15,1
14,7
15,3
16,4
16,4
14,1
16,3
19,2
11,1
16,4
17,5
12,4
14,3
16,8
10,2
15,6
16,4
12,4
14,9
17
11,8
15,8
17
13,1
15,1
15,3
15,4
14,6
14,7
13,5
16,1
15,7
12,2
13,3
16
12,9
15
15,1
9,6
15,8
16,1
12,6
17,6
18,5
13,7
14
17,6
14,4
16,1
16,4
14,4
15,8
16,4
10,9
15,3
16,6
10,1
15
15,7
11,6
14,6
20,2
11,7
15,4
17
11,3
14,3
17,1
10,2
14,9
16,6
10,4
14,7
15,3
12,9
17,1
17,8
11,1
18,8
15,8
13
17,4
20
12,3
14,4
15
10,3
16,7
17,4
14,7
14
15,4
11,6
14,9
15,2
11,1
14,3
15,8
15,2
14,2
17,7
9,8
17,6
15,6
12,4
15
14,7
15,9
16,9
19,8
11,3
12,9
17,5
11,9
14,7
18
10,4
13,7
16,7
11,4
15,9
19,2
10
16,2
18,6
10
15
18,6
13,1
16,1
16,9
9,3
15,6
17,7
9,9
17,3
16,5
12,7
16
16,5
9,5
15,2
14,6
11,7
14,8
16,8
12,3
14,4
18,3
12,6
14
16,1
12,6
15,8
15,9
12,7
13,3
18,2
10
15,8
17,2
12,6
14
16,6
10,1
15,5
18,1
11,3
15,7
14,5
16
18,8
15,8
13,6
14,1
15,2
12
15,6
15,7
13,3
14,3
15,4
13,9
15,9
17,3
11,3
14
17,3
12,8
15,9
16,6
11,7
18
18
11,7
17,1
17
11,2
14,7
14,8
10,8
15,6
18,1
11
16,1
18,5
12,2
14,7
18,7
9,4
15,8
15,5
12,8
14,3
15,6
12,1
14,4
18
11,9
16,9
18
12,5
14,3
17
12,6
13,7
13,9
13,1
16,3
16,7
11,3
13,2
14,8
12,7
16,4
15,3

aug
16
15,9
14,5
15,2
16
18,3
16,7
16,6
16,6
17
17,2
16,4
19,4
16,1
16
15,1
15,4
17,6
16,7
14,3
18,1
16,9
15,8
17,5
15,8
15,6
17
16,6
19,7
17,5
14,9
15
19,4
17,4
15,4
15,5
15,7
16,8
17,4
15,5
16,3
16,7
17,6
19,6
17,4
17,8
14,4
17,4
16,2
16,7
14,4
15,9
14,8
17,5
18,5
15,5
16
18,3
16,5
17,2
15,6
18
17,8
16,6
16,7
16,2
18,4
15,3
15,1
16,2
19
14,6
16,8
16
15
15,5
15,6
15,2
17,1
17,8
15,2
16,6
15,2
17,9
18,4
17,7
16,5
16,7
14,8
15,3
16
16
16,9
15,2
15,3
16,3
16,1

sepZomertemperatuur typering
13,7
15,5
aan de koude kant
13,9
15,3
aan de koude kant
13,1
14,1
extreem koud
15,4
15,8
aan de koude kant
14,1
17,1
aan de warme kant
15,3
17,2
warm
13,3
15,1
aan de koude kant
15,4
14,7
koud
13,4
17
aan de warme kant
14,1
15,2
aan de koude kant
15,8
16,2
normaal
16
16,2
normaal
14,9
18,7
extreem warm
14,4
16
normaal
15,1
16,7
aan de warme kant
12,6
15,4
aan de koude kant
12,8
15,5
aan de koude kant
14,4
16,9
aan de warme kant
13,8
15,5
aan de koude kant
13,3
15,7
aan de koude kant
15,6
17,9
zeer warm
14,3
16,9
aan de warme kant
12,7
15,6
aan de koude kant
13,5
16,5
normaal
13,2
15,9
normaal
14,2
16,1
normaal
13,7
15,8
normaal
16,1
15,3
normaal
14,2
17,2
warm
14,7
15,6
normaal
14,8
15
koud
13,9
15,6
koud
16,8
18,5
extreem warm
11,9
16,3
normaal
13,3
16
normaal
13,9
15,9
normaal
12,7
15,9
aan de koude kant
13,1
15,8
aan de koude kant
13,8
17,4
zeer warm
13,2
16
normaal
14,2
15,9
normaal
14,2
16,1
aan de koude kant
13,2
15,9
normaal
15,7
18,2
extreem warm
15,9
17,3
warm
13,6
18,4
extreem warm
12,7
14,6
zeer koud
13,9
17,2
aan de warme kant
14,6
15,2
aan de koude kant
12,2
15,6
aan de koude kant
13,6
14,8
koud
16,8
15,9
aan de warme kant
14,1
16
normaal
14,7
15,7
normaal
15,6
18,4
extreem warm
15,1
15,3
aan de koude kant
13,3
16,2
normaal
14,4
16,2
normaal
14,4
17,2
warm
12,9
17,3
aan de warme kant
15,2
16,4
aan de warme kant
15,2
17
warm
13
17
aan de warme kant
11,7
16,8
normaal
14,6
16,4
normaal
13,9
15,3
koud
15,5
16,7
aan de warme kant
13,4
16
normaal
13,6
15,1
koud
13,7
16
aan de koude kant
15,9
16,8
warm
12,7
15,9
aan de koude kant
16
15,8
normaal
12,6
16,5
normaal
13,5
15,1
koud
12,7
16,7
warm
14,7
15
koud
15,3
15,5
aan de koude kant
14
15,6
normaal
13,5
17
aan de warme kant
12,4
15,5
aan de koude kant
16,1
16,4
normaal
14
17,1
aan de warme kant
13,2
17,3
aan de warme kant
15,3
16
normaal
14,1
17,1
aan de warme kant
14,3
17
aan de warme kant
14,7
16,7
warm
13,1
15,4
koud
14,4
15,1
koud
12,4
16,1
normaal
12,9
17
aan de warme kant
13,4
16,1
normaal
13,7
14,3
extreem koud
13,6
16,1
normaal
13,2
14,8
koud
13,4
15,9
aan de koude kant

Figuur 159 Zomers tussen 1814 en 1910

910

Bron:
http://projects.knmi.nl/klimatologie/daggegevens/antieke_wrn/zwanenburg_literatuur.html
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Winter
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910

Verbonden levenslopen
Hellmann koudegetal
nov
dec

1
30
1
1
7
2
6
2

2
12
59
24
3
12
51
20
60
6

jan

feb

mrt

Totaal

64
1
31
28
36
14
37
84
29
4

53
39
1
12
1
2
32
1
27
3

5

122
52
120
66
40
34
119
106
132
13

2
2

12

Figuur 160 Winters tussen 1814 en 1910.

Gemiddelde winter temperatuur
nov
dec
jan
4,5
1,1
-3,3
5,2
2,9
-2,5
4,2
0,3
1,5
2,9
2,1
3,8
7,7
1,8
3,3
6,4
1,2
3,3
3,9
0
-2,8
3,1
0,7
0
7,6
5,3
4,2
7,9
-1
-7
6,5
4,7
3,7
7,3
5,9
4,2
6,7
4,7
-2,4
5,6
5,2
0
4,3
6,2
1,8
5,2
5,1
-3,3
3,4
-4,5
-2,5
6,7
0,5
-0,4
6,2
4,8
-0,1
3,7
3,6
-1,8
6
6,5
6,1
5
4,5
2,4
3,6
2,1
1,7
5,7
4,4
2,2
5,4
3,7
-6,6
3,8
2,1
2,6
6,6
3,7
1,9
6,6
-2,4
0,2
6,5
5
-1,9
3,8
4,1
2,9
6,2
5,8
2,5
5,4
-3,4
0,9
6,7
5,1
4,5
4,9
-1,3
-1,6
7,4
0,9
-4,3
6
2,8
1,3
4,5
1
-3,6
7,2
3,4
3,6
2,8
3
3,9
8,6
7,2
4,8
3,5
-3
1,6
3,6
4,5
-0,7
3,5
-0,6
2,6
3,4
4,1
0,4
5,8
5
0,4
1,1
3,1
3,2
4,2
0,2
3,2
2,9
0,7
-2,8
5
3,2
1,4
4,9
4,7
4,6
5,7
5,4
-1,5
3,7
-0,5
1,3
6,9
2,8
5,3
6,5
4,5
0,6
5,7
1,2
0,5
4,7
6,5
1,7
5,4
1,7
2,3
5,4
-1,5
-2,4
2,2
0
3,2
7,4
5
4,4
6
3,9
4,1
4
-0,3
3,9
4,3
1,8
-0,2
4,7
4,7
4,5
7,3
2,7
3
4,4
0,8
-1,5
3,6
-3,5
0,2
5,2
5,4
-2,7
7,7
2,9
2,4
5,5
2,6
2,3
6,1
3,5
5,5
4,4
3,8
-0,1
4
2,6
0,8
7
2
-0,1
4,8
1,7
0,3
5,8
3,6
0,7
5,1
-0,8
4,2
4,9
-4,8
-1,7
4,7
3,6
0,7
6,3
1,3
-1,8
4,2
3,1
1,5
6,8
3,9
-0,6
6,5
2
2,4
2,8
2,3
-0,9
4,7
2,9
4,5
6
5,8
4,2
9,1
-0,7
3,2
5,9
5,3
-0,3
5,3
2,9
4,6
3,7
0,8
2,9
5,7
0,8
0,7
5,5
4
1,3
3,8
2,3
3,6
7,9
0,2
1,7
5,8
3,1
-1,2
4,5
1,1
0,8
4,5
3,2
3,5

feb
-2,6
3,9
0,6
5,5
2,1
3,9
0,8
1
5,1
1,5
2,9
3,4
3,9
-2,2
1,7
-0,4
-2,4
2,7
1
4,3
3,1
4,8
3
3,8
-1,8
3,2
4,5
0
2,2
1
1,4
-2,8
5,9
1,2
4,1
5,3
5,2
2,9
3,5
-1,1
2,3
-5,7
4,4
2,6
-0,5
5,1
0,7
4,7
3,3
4,8
0,8
-0,5
4,8
6,5
5,3
6,4
-0,6
2,2
5
1,2
2,6
-0,2
3,2
5,5
5
1,5
4
2,1
4
4,9
4,9
5,9
-1,1
2,1
-1
1,3
0,8
2,4
2,5
4
3,6
-3,4
2,5
3,4
3,7
3,4
2,5
-0,9
-0,4
5,6
3
3,6
2,4
0,7
3,7
0,6
4

mrt
1
7,4
3,6
4,8
5,1
5,4
3,1
4,3
7,4
4,7
4,3
2,8
5,7
5,3
5,9
2,8
5,2
6,1
4
2,6
6
5,2
7
2,5
4,1
3,4
3,2
6,4
6,1
4,6
4,1
-2,3
6,8
3,9
6,2
4,6
3,1
5,2
3,4
0
5,3
1,6
3,5
4,2
3,1
7,1
3,2
6,1
7,4
6,2
5,3
1,1
4
2,6
5,9
2,7
3,3
6,8
6,7
5,9
5,7
3,3
5,1
4
4,6
3,7
6,1
4,5
7,5
1
6,1
4,3
3,2
2,6
2,1
3,3
5,8
4
2,2
6,8
6,9
3,6
6,9
6,6
3,4
3,7
2,7
3,5
5,2
7,1
3,7
6
4
4,7
3,6
3
5,2

Winter DJF
-1,6
1,4
0,8
3,8
2,4
2,8
-0,7
0,6
4,9
-2,2
3,8
4,5
2,1
1
3,2
0,5
-3,1
0,9
1,9
2
5,2
3,9
2,3
3,5
-1,6
2,6
3,4
-0,7
1,8
2,7
3,2
-1,8
5,2
-0,6
0,2
3,1
0,9
3,3
3,5
3,6
0,3
-0,6
2,1
2,4
1,6
3,8
1,4
0,9
2,6
4,7
1,6
0,1
4,3
3,9
2,3
4,9
1,1
-0,6
2,7
3,5
3,5
1,1
1,6
4,9
3,6
0,3
0,2
1,6
3,1
3,3
4,6
3,2
0,8
1,3
0,3
1,9
1,4
-1,4
2,3
1,2
2,7
0
2,3
1,6
3,7
4,5
1,7
1,4
2,4
3,1
1,5
3
2,8
0,9
1,9
0,8
3,6
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1.3. Doodsoorzaken bij kindersterfte in Roosendaal

Figuur 161 De ontwikkeling van het aandeel van doodsoorzaken in de doodsbriefjes van zuigelingen in Roosendaal, 18651910, per 100 kinderen overleden in het eerste jaar.

Figuur 162 De ontwikkeling van het aandeel van doodsoorzaken in de doodsbriefjes van kinderen tussen een en vijf jaar (4q1)
in Roosendaal, 1865-1910, per 100 overleden kinderen.

1.4. Fysieke en sociale omstandigheden per deelbuurt
Seizoen ritme geboorten

Figuur 163 Spreiding geboorten naar geboortemaand, per deelbuurt, 1814-1910.
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Verbonden levenslopen

Achter de Gapert
type woning

adres

benedenwoning met zolder
benedenwoning met zolder
benedenwoning met verdieping en vliering
benedenwoning met verdieping en vliering
benedenwoning met zolder
benedenwoning met zolder
benedenwoning met verdieping en vliering
benedenwoning met verdieping en vliering
benedenwoning met verdieping en vliering
benedenwoning met verdieping en vliering
benedenwoning met verdieping en vliering
benedenwoning met zolder
benedenwoning met zolder
benedenwoning met zolder
benedenwoning met zolder
benedenwoning met zolder
benedenwoning met zolder
benedenwoning met zolder
benedenwoning met zolder
benedenwoning met zolder
bovenwoning met zolder
benedenwoning met erfje
benedenwoning met erfje
bovenwoning met zolder
benedenwoning met verdieping en zolder

D37
D37a
D37b
D37c
D37d
D37e
D37f
D37g
D37h
D37i
D37j
D37k
D37l
D37m
D37n
D37o
D37p
D37q
D37r
D37s
D37t
D37u
D37v
D37w
D37x

gemiddeld
totaal

perceel bewoners
H4350
H4349
H4348
H4347
H4346
H4345
H4344
H4343
H1685
H1684
H1683
H1682
H1686
H1687
H1688
H3200
H3201
H1690
H1691
H0674
H0675
H0675
H0676
H0676
H3203

4
1
2
1

1
11
6
5
6
5
7
2
5
1
3
1
2
6
3,8
69

netto
opp
huur per
woning
week
in m2
13,80
15,30
0,50
12,20
0,65
12,90
0,55
12,50
12,50
18,30
1,00
20,00
1,00
22,80
1,00
20,50
0,80
19,00
0,80
21,00
0,80
18,00
0,80
19,50
21,50
0,75
16,40
0,70
15,60
0,80
19,20
17,00
0,80
20,40
0,60
23,00
23,00
0,75
22,00
0,60
22,00
15,00
0,76
12,90

18,14
453,4

inhoud
grootste hoogte
ligging
grootste
vertrek grootste
vloer tov
vertrek
vertrek
straat
in m2
in m3
10,70
2,15
23,00
0,10
15,30
2,15
33,00
0,00
7,50
2,20
16,50
0,00
7,60
2,25
17,00
0,00
8,85
2,30
20,50
0,05
9,25
2,45
22,50
0,05
14,80
2,15
31,00
0,00
14,25
2,40
34,00
0,00
17,10
2,45
42,00
0,15
17,00
2,50
4,25
0,10
16,00
2,80
45,00
0,30
19,00
2,80
53,00
0,35
14,00
1,95
27,00
0,10
16,00
2,00
32,00
0,03
19,00
2,00
38,00
0,03
14,50
2,00
2,90
0,00
13,30
2,00
26,50
0,03
14,80
2,00
29,50
0,03
15,00
2,00
30,00
0,10
9,75
2,10
20,50
0,10
10,70
1,85
19,80
0,10
14,70
1,95
28,70
0,30
14,00
1,90
26,60
0,40
14,50
2,00
29,00
0,14
13,00
2,00
26,00
0,06
13,62
340,6

2,17

27,13

0,10

Tabel 106 Type woningen, huurwaarde, oppervlak en inhoud, onbewoonbaar verklaring Achter de Gapert 1904.

De tabel geeft voor de situatie in december 1904 een gemiddeld bewoond woonoppervlak van 18
m2, waarin huishoudens wonen van gemiddeld 3,8 personen. In D37H woont het grootste
huishouden, van de bedeelde orgeldraaier Cornelis Daniel Heesbeen en zijn vrouw, de ventster
Johanna van Ooijen, hun 8 kinderen en de bestelde Christina Versteeg. Samen leven deze 11
personen in een woning waarvan het grootste vertrek een oppervlak heeft van 17,1 m2. Johanna en
Cornelis kregen in hun leven 18 kinderen, van wie er 9 volwassen zouden worden.
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Demografische structuur

Tabel 107 Demografische structuur II: Burgerlijke staat van bewoners en nieuwkomers, Achter de Gapert 1814-1905.

Tabel 108 Demografische structuur III: Family Life Cycle, huishoudens in Achter de Gapert, 1814-1905.
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Tabel 109 Demografische structuur IV: Huishoudens, bevolkingsdichtheid en kinderen in Achter de Gapert, 1814-1905.

Tabel 110 Demografische structuur V: Huishoudens in Achter de Gapert, bewoners en nieuwkomers, 1814-1905.
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Tabel 111 Overzicht risicoprofiel Achter de Gapert, 10 volkstellingsperioden 1814-1909.

In Tabel 111 zijn per regel de hoogste waarden vet gedrukt. Uit het overzicht blijkt dat een hoog
sterfterisico, zoals hoge bevolkingsdichtheid, op zichzelf niet veroorzaakt dat de sterfte werkelijk
direct hoger wordt.
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Kindersterfte en verhuizingen

Tabel 112 Demografische structuur VI: Achter de Gapert, kindersterfte en verhuizingen 1814-1903.
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Tabel 113 Hoofden die minstens in twee volkstellingen geregistreerd werden in Achter de Gapert, FLC en leeftijd.
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De Hinthamerstraat
Demografische structuur

Tabel 114 Demografische structuur II: Burgerlijke staat van bewoners en nieuwkomers, Hinthamerstraat 1814-1910.

Tabel 115 Demografische structuur III: Family Life Cycle, huishoudens in de Hinthamerstraat, 1814-1910.
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Tabel 116 Demografische structuur IV: Huishoudens, bevolkingsdichtheid en kinderen in de Hinthamerstraat, 1814-1910.

Tabel 117 Demografische structuur V: Huishoudens in de Hinthamerstraat, bewoners en nieuwkomers, 1814-1910.
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Tabel 118 Hoofden, die minstens twee volkstellingen geregistreerd werden in de Hinthamerstraat, FLC en leeftijd.
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De Louwsche Poort
Demografische structuur

Tabel 119 Demografische structuur II: Burgerlijke staat van bewoners en nieuwkomers, Louwsche Poort 1814-1910.

Tabel 120 Demografische structuur III: Family Life Cycle, huishoudens in de Louwsche Poort, 1814-1910.
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Tabel 121 Demografische structuur IV: Huishoudens, bevolkingsdichtheid en kinderen in de Louwsche Poort, 1814-1910.

Tabel 122 Demografische structuur V: Huishoudens in de Louwsche Poort, bewoners en nieuwkomers, 1814-1910.
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Tabel 123 Hoofden die minstens twee volkstellingen geregistreerd werden in de Louwsche Poort, FLC en leeftijd.
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De Schilderstraat
Demografische structuur

Tabel 124 Demografische structuur II: Burgerlijke staat van bewoners en nieuwkomers, Schilderstraat 1814-1910.

Tabel 125 Demografische structuur III: Family Life Cycle, huishoudens in de Schilderstraat, 1814-1910.
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Tabel 126 Demografische structuur IV: Huishoudens, bevolkingsdichtheid en kinderen in de Schilderstraat, 1814-1910.

Tabel 127 Demografische structuur V: Huishoudens in de Schilderstraat, bewoners en nieuwkomers, 1814-1910.
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Tabel 128 Hoofden van huishoudens die minstens twee opeenvolgende volkstellingen in de Schilderstraat geregistreerd
werden.
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De Zusters van Orthenpoort
Demografische structuur

Tabel 129 Demografische structuur II: Burgerlijke staat van bewoners en nieuwkomers, Zusters van Orthenpoort, 1814-1910.

Tabel 130 Demografische structuur III: Family Life Cycle, huishoudens in de Zusters van Orthenpoort, 1814-1910.
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Tabel 131 Demografische structuur IV: Huishoudens, bevolkingsdichtheid en kinderen in de Zusters van Orthenpoort, 18141910.

Tabel 132 Demografische structuur V: Huishoudens in de Zusters van Orthenpoort, bewoners en nieuwkomers, 1814-1910.

351

Verbonden levenslopen

Tabel 133 Hoofden van de huishoudens die tenminste twee opeenvolgende volkstellingen in de Zusters van Orthenpoort
geregistreerd werden.
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Sterfteclustering

Tabel 134 Sterfteclustering per deelbuurt, aandeel endogene sterfte, 1814-1903.

Tabel 135 Sterfteclustering per deelbuurt, aandeel exogene sterfte, 1814-1903.

Tabel 136 Sterfteclustering per deelbuurt, kindersterfte, 1814-1903.

Tabel 137 Sterfteclustering per deelbuurt, sterfte tussen vijf en tien jaar, 1814-1903.

353

Verbonden levenslopen

Tabel 138 Het aantal sterfteclusters in de Hinthamerstraat en de Louwsche Poort, per volkstellingsperiode en per aantal
sterfgevallen, 1814-1910.

Tabel 139 Het aantal sterfteclusters in de Schilderstraat en de Zusters van Orthenpoort, per volkstellingsperiode en per
aantal sterfgevallen, 1814-1910.
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1.5. Ziekten die tussen 1814 en 1910 in ’s-Hertogenbosch geregistreerd werden
Endemisch/epidemisch

Ondervoeding911

Lichaamszwakte, als
gevolg van
ondervoeding of
infectie (2-2a).
Geheime ziekten
van de ouders (3)
Typhus (7)

Algemeen vermoeidheidssyndroom, vaak door
infectie met malaria en/of tuberculose, 20-30%
van de sterfte. 912

En



Syfilis en alcoholisme 913

En

Infectie via water, melk en voedsel, besmet via
luizen of via water door faeces van slachtoffers,
zonder sociaal onderscheid, letaliteit 15-20%.
Het onderscheid tussen tyfus en vlektyfus was
voor medici tot 1870 nauwelijks vast te stellen.

seizoen

bevolkingsdichtheid

Kenmerken en verhoogde kwetsbaarheid naar
leeftijdsfase of fysiek-sociale omstandigheden

besmet water

Ziekten die in ’sHertogenbosch
gediagnostiseerd
werden (codering
1865-1900)





Zomer en
herfst

914

Vlektyphus (7)

Malaria (9)

Pokken (10)

911

Armoede, overbevolking en slechte hygiëne (jail
fever), bacteriële ziekte, overdracht via luizen,
20-45% dodelijke afloop, diarree en contant
hoge koorts. 915
Vier typen eencellige parasieten, verspreid door
vrouwelijke Anophelesmuggen, die eitjes leggen
op stagnerend of traag vloeiend water. Niet alle
varianten zijn dodelijk, maar leiden tot fysieke
verzwakking en complicaties bij aandoeningen
van het spijsverteringsstelsel en verminderde
weerstand tegen infecties. In de negentiende
eeuw vaak beschreven als moeraskoortsen of
intermitterende koortsen. Omdat de diagnose
moeilijk te stellen was, is het onduidelijk hoeveel
slachtoffers deze maakte, maar endemisch
aanwezig in polderstreken waar de sterfte bijna
dubbel zo hoog was als elders.
Virale druppeltjesinfectie via de luchtwegen. Pas
na de incubatietijd besmettelijk, alleen via direct
persoonlijk contact. Door vaccinatie vanaf de



Vooral de
koude
maanden
Najaarsen
voorjaarskoortsen

En





Ep

Lunn, Nutrition, immunity and infection (2002), 137.
Rombouts, Geboorte- en kindersterftecijfer (1902), 98. Heijden, van der, Zuigelingen- en kindersterfte (1995)
913
Godefroi, Kindersterfte te ‘s-Hertogenbosch (1869).
914
Idem, 104.
915
Luckin, Sanitary revolution (1984), 103.
912
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916



Ep

Ep





En





Rutten, Pokkenepidemieën (1997), 23-24, 39-40, oversterfte index, 385.
Woods, Victorian England and Wales (2000), 323. Verdoorn, Gezondheidswezen te Amsterdam (1981), 53.
918
Woods, Victorian England and Wales (2000), 317-321. Morel, Care of children (2002), 217. Rutten,
Pokkenepidemieën (1997), 33. Verdoorn, Gezondheidswezen te Amsterdam (1981), 53. Galley,
Saüglingssterblichkeit (2000), 87.
917

bevolkingsdichtheid

Tuberculose en
Phthisis, tering (18)

besmet water

Mazelen (12)

Franse Tijd was de eerste grotere epidemie in
1830-31, waarna de vaccinatiegraad toenam en
vervolgens daalde tot de grote epidemie van
1870-. Geen onderscheid tussen arm en rijk,
ondervoeding speelt geen rol.
Letaliteit ±8-9% jaarlijks en bij epidemieën 2838%, 1 à2% van alle sterfte. Herstelden zijn
levenslang immuun maar gevoelig voor
longontstekingen en bacteriële infecties. 916
Sterk afhankelijk van bevolkingsdichtheid. De
virulentie nam in de tweede helft van de eeuw
af. De sterfte in Amsterdam bedroeg ongeveer
de helft van dat aan mazelen. 917
Acute virale druppeltjesinfectie, via de
luchtwegen, maar indien herstel levenslang
immuun. In dichtbevolkte buurten endemisch,
met epidemische uitbraak elke twee tot vijf jaar.
Meestal alleen dodelijk in combinatie met
bronchitis, longontsteking, ondervoeding. In
overbevolkte buurten, waar kinderen slecht
verzorgd werden, nam het aandeel doden door
mazelen niet af voor 1916. Letaliteit ±3%.
Tijdens epidemieën 1-1,2‰ van het sterftecijfer.
Samen met Kinkhoest een typische `human
crowd disease’. 918
Endemisch, de meeste slachtoffers van alle
infecties. De ziekte bij uitstek die in diverse
vormen de gezondheid van mensen chronisch
ondermijnde, vooral dodelijk onder
volwassenen. Vanaf het laatste kwart van de 19e
eeuw langzaam minder virulent. Van de
kinderen tot 5 jaar reageerde in Londen 1930-31
50% positief op de tuberculinetest, tegen 97%
van de volwassen. In Engelse steden 10-28% van
de doodsoorzaken. Overbevolkingsziekte par

seizoen

Ondervoeding911

Roodvonk (11)

Kenmerken en verhoogde kwetsbaarheid naar
leeftijdsfase of fysiek-sociale omstandigheden

Endemisch/epidemisch

Ziekten die in ’sHertogenbosch
gediagnostiseerd
werden (codering
1865-1900)
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Difterie (25)

bevolkingsdichtheid

Influenza (21)

Wintermaanden,
door
vervuilde
lucht
Voor- en
najaar

besmet water

Ademhalingsziekten (19, 21, 22)

excellence, bewijs van ondervoeding en slechte
conditie. 919
Vooral kinderen tot 1 jaar 1-1,5% van de
sterfgevallen, bij 1 tot 5 jarigen ±2-4%. Samen
met mazelen typische `human crowd disease’ 920
15% van alle sterfgevallen landelijk 1903-1907,
bronchitis en longontsteking.
Luchtkwaliteit en chemische verontreiniging.
Luchtverontreiniging in UK in grote steden en
mijnbouwdistricten. 921
Virusziekte waarbij verhoogde kwetsbaarheid
geldt voor personen met chronische long- of
hartproblemen of hogere leeftijd. Vooral tijdens
de wintermaanden, bij hoge luchtvochtigheid.
Jaarlijks mutanten, waardoor natuurlijke
resistentie niet mogelijk is. In 1890-1892 heerste
de Aziatische of Russische griep pandemie die
vanaf 1889 als griepepidemie over de wereld
verspreidde en rond 1 miljoen dodelijke
slachtoffers vergde.922
In de negentiende eeuw in Nederlandse
statistieken vaak samen geregistreerd met
croup. Korte, heftige epidemieën, vooral tussen
september en mei. 923 Bacteriële ziekte,
virulentie nam in de loop van de eeuw toe.
Vanaf 1894 serum in Nederland. Letaliteit 37,8.

seizoen

Ondervoeding911

Kinkhoest (20)

Kenmerken en verhoogde kwetsbaarheid naar
leeftijdsfase of fysiek-sociale omstandigheden

Endemisch/epidemisch

Ziekten die in ’sHertogenbosch
gediagnostiseerd
werden (codering
1865-1900)

Ep



En



Ep



Ep



924

Spijsverteringsziekten, enteritis en
andere
diarreeziekten,
dysenterie

919

Belangrijkste doodsoorzaak 1875-1899, ±35%
van de geborenen, die vooral te wijten is aan te
snelle overgang van borstvoeding op
kunstmatige voeding en de behandeling van
koemelk en de wijze waarop deze verwerkt

Warme
zomermaanden,
vooral juli
en
augustus,

En



Cronjé, Tuberculosis and mortality (1986), 82-84. Puranen, Tuberculosis in Sweden (2002), 97-. Vögele,
Urban mortality change (1998), 38, voetnoot 3, 117. Woods, Victorian England and Wales (2000), 332.
920
Woods & Shelton, Atlas of Victorian Mortality (1997), 82-83. Vögele, Städtische Gesundheitsverhältnisse
(2001), 480-. Galley, Saüglingssterblichkeit (2000), 87.
921
Engelen (2009), 15. Woods, Victorian England and Wales (2002), 331.
922
Potter, History of Influenza (2001), 573.
923
Korteweg, Ingezonden reactie (1894), 525, Tijdschrift voor de Geneeskunde.
924
Verdoorn, Gezondheidswezen te Amsterdam (1981), 53. Woods & Shelton, Atlas of Victorian Mortality
(1997), 83.
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wordt tot zuigelingenvoeding, leeftijdsgroepen
tot 5 jaar, soms zelfs 2/3 925

week 3141

Cholera (27)

Bacteriële ziekte, de blauwe dood. Vanaf 1832 in
meerdere epidemieën tot 1893. Besmetting
verloop via drink- of badwater, waarin sporen
van ontlasting of braaksel van patiënten, of
direct contact. Incubatietijd enkele uren tot 5
dagen. Letaliteit 40-60%. 926

Tussen
maart en
oktober

Ep

Tabel 140 Kenmerken van ziekten, die door de Gezondheidscommissie en in de gemeenteverslagen van ’s-Hertogenbosch
geregistreerd werden, 1814-1910.

925

Geconstateerd in Engeland en Wales, Frankrijk en Zweden. Wolleswinkel, ea, Early childhood
mortality(2000), 1038. Woods, Victorian England and Wales (2002), 327. Rombouts, Geboorte- en
kindersterftecijfer (1902) , 92, 97. Jonkers, Kindersterfte (1903), 1. Hoogerhuis, Baren op Beveland (2003), 99.
926
Hart, Utrecht en de cholera (1990), 9.



bevolkingsdichtheid

(the urban-sanitarydiarrhoeal-effect)
(26, 28, 29)

besmet water

seizoen
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Kenmerken en verhoogde kwetsbaarheid naar
leeftijdsfase of fysiek-sociale omstandigheden

Endemisch/epidemisch

Ziekten die in ’sHertogenbosch
gediagnostiseerd
werden (codering
1865-1900)
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Archiefstukken
9.1. Algemeen Rijksarchief Den Haag
Bataafse volkstelling, zie DANS easy
Statline
9.2. Brabants Historisch Informatie Centrum, ’s-Hertogenbosch
Toegang 17, Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant inv. nrs. 4317, 4322, bevolkingsstatistieken
1813-1876.
Toegang 88, Controleur der Directe Belastingen en Kadaster, 1820-1961, inv. nrs. 54-57, Lijsten van
eigendommen in ’s-Hertogenbosch; inv. nr. 146 Alfabetische index op namen eigenaars 53-57 ‘sHertogenbosch en Heusden, 1820-1822.
Toegang 105, Hypotheekbewaarder ’s-Hertogenbosch 1811-1838, inv. nrs. 1-524, indexen op en
registers van overschrijving en inschrijving.
Toegang 110, Keuringsregisters militie- en keuringsraden, 1814 – 1918, inv. nrs. 1-14 en 36-56.
Toegang 535, Bewaarder der Hypotheken en van het Kadaster te Eindhoven 1832-1990, inv. nrs.
4948-4977, Kadastrale leggers reeks 1 en 2; inv. nr. 6881, register 71 sectie H.
Toegang 537, Bewaarder der Hypotheken ’s-Hertogenbosch 1838-1974, inv. nrs. 1-1577, Hulpregister
nr. 4 ’s-Hertogenbosch.
9.3. Stadsarchief, ’s-Hertogenbosch
Digitale indexen, gemaakt door vrijwilligers onder leiding van drs. Gerrit Verbeek.
Index op de doopboeken
Index op de begraafboeken
Index op de ondertrouwboeken 1600Index op de geboorteakten 1811-1963 (aantal akten)
Index op de huwelijksakten
Index op de overlijdensakten
Index op de volkstellings- en bevolkingsregisters van 1814, 1822, 1829, 1839, 1849, 1859, 1869,
1879, 1889, 1899 en 1909
Toegang 10.2 Stichting Rogier van Heeze.
Toegang 24, Registers van de Burgerlijke Stand van ‘s-Hertogenbosch, 1811-1932.
Toegang 28, Bevolkingsregisters van ‘s-Hertogenbosch 1811-1936.
Toegang 72, Notarissen met standplaats ‘s-Hertogenbosch (1517-) 1538-1915.
Toegang 309, Archief van de Godshuizen, inv. nr. 331-359, Patiëntgegevens Groot Ziekengasthuis
1811-1910; inv. nrs. 576-577, Signalementen van Bedeelden 1841-1910.
9.4. West-Brabants archief, Roosendaal
Gemeentebestuur van Roosendaal en Nispen 1851-1916, Toegang 5.1 Archief van de ambtenaar van
de burgerlijke stand 1851-1916, inv. Nr. 2121-2125 Sterflijsten 1868-1918.
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Samenvatting: Sociale ongelijkheid en kindersterfte, 1814-1903
De oorzaken voor de daling van de sterftecijfers in de afgelopen 200 jaar zijn divers en deels moeilijk
te verklaren. Dit geldt zeker voor de daling in de sterfte onder de 10 jaar, de kindersterfte. In de
eerste helft van de negentiende eeuw was gemiddeld de helft van alle gestorvenen jonger dan 10
jaar, waarbij het vooral ging om kinderen onder 1 jaar en in iets mindere mate onder de 5 jaar.
Internationaal is door een groot aantal onderzoeken vastgesteld dat de verbetering van hun
levenskansen vooral verklaard kan worden door verbeteringen in de voeding, gezondheidszorg en
openbare hygiëne, waardoor infectieziekten veel minder kansen kregen. Niet alle onderzoekers zijn
ervan overtuigd dat de sociale achtergrond van kinderen hierbij een rol speelde.
In dit proefschrift is voor het eerst de hoofdvraag gericht op de verschillen in de fysieke en
sociale leefomgeving, die samen met het welvaartsniveau van de eigen ouders voor kinderen de
sociale achtergrond bepalen. Binnen één bouwblok, de hoofdstraat en vier achterstraatjes, werden
vijf verschillende ‘deelbuurten’ gedefinieerd. Een deelbuurt is een straat of steeg waar vergelijkbare
woningen staan, in kwaliteit, omvang en huurwaarde. Daardoor vertegenwoordigen de hoofden van
de huishoudens per deelbuurt een vergelijkbaar niveau van sociaal succes en is de deelbuurt voor
historici de duidelijkste indicator van sociale klasse.
Uit dit onderzoek blijkt hoezeer de levensomstandigheden in de vijf deelbuurten verschilden.
In de hoofdstraat, de Hinthamerstraat, leefden de gezinnen vooral in het eigen achterhuis waar zij
een eigen privaat hadden. Het water dat zij dronken was veelal als bronwater uit de Eiffel afkomstig.
De gezinnen in de achterstraatjes, zeker de kinderen, leefden vanwege de kleine kamerwoningen
vooral buitenshuis in de steeg, waar ze in hun spel verkoudheden en maar ook levensbedreigende
besmettingen moeilijk konden ontlopen. Tot 1905 was er per steeg voor de 150 à 250 bewoners
hooguit één privaat en één waterpomp, die vervuild grondwater opleverde. Daarnaast werd het
water van de Binnendieze, in feite een traag stromend open riool, vrij algemeen gebruikt als drinken waswater.
Van de vier stegen in het onderzoek blijkt, dat drie ervan (Louwsche Poort, Zusters van
Orthenpoort, Schilderstraat) voornamelijk bewoond werden door geschoolde vaklieden. In de vierde
steeg (Achter de Gapert/het Slijpersteegje) woonden vooral lager- of ongeschoolden, die
onregelmatig werk hadden, veelal analfabeet waren en, vanwege ouderdom of diverse andere
mentale of fysieke beperkingen, in meerderheid door de bedeling ondersteund werden. In de andere
stegen kwamen deze kenmerken minder algemeen voor. Tegen de achtergrond hiervan moeten we
bedenken dat in de negentiende eeuw het merendeel van de stadsbewoners in een steeg of
achterstraatje leefde.
Uit de kindersterftecijfers van de vijf deelbuurten blijkt dat tijdens de onderzoeksperiode
24,4% van de kinderen in de Hinthamerstraat de leeftijd van 10 jaar oud niet kon halen, terwijl dat in
de armste deelbuurt, Achter de Gapert, 45,8% was. In de achterstraatjes Louwsche Poort (39,5%),
Zusters van Orthenpoort (39,2%) en Schilderstraat (36,5%) waren de levensomstandigheden voor
kinderen minder ongunstig, maar bleven ten opzichte van de Hinthamerstraat toch duidelijk achter.
De hoofdvraag die met deze onderzoeksmethode beantwoord kan worden is, waarom deze
‘ongelijkheid voor de dood’ gedurende de gehele onderzoeksperiode zo duidelijk was.
In hoofdstuk 6 werden op mesoniveau de effecten van de fysieke verschillen tussen de deelbuurten
geanalyseerd. Uit de in de gemeenteverslagen gesignaleerde ziekten blijkt, hoezeer in de zo
kinderrijke achterstraten het gebrek aan openbare hygiëne een dodelijk effect had. Dat de sterfte in
de steeg met het hoogste aandeel bedeelde en analfabete ouders hoger was dan in de andere
achterstraatjes doet vermoeden dat ondervoeding een belangrijke katalysator was.
In hoofdstuk 7 zijn op het microniveau van alle kinderen de persoonlijke risicofactoren
onderzocht. Hierbij ging het om de effecten van de bevallingen, meerlinggeboorten, het WestEuropese huwelijkspatroon en de proletarische variant daarop, buitenechtelijke kinderen,
huwelijksvruchtbaarheid en pariteitsrisico’s, bedeling, migratie, de Family Life Cycle en sterfte van
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moeder of vader. Hieruit bleek, dat persoonlijke risicofactoren in de armere deelbuurten veel
algemener waren dan in de hoofdstraat.
De toename van de kindersterfte vanaf 1870 bleek in deze deelbuurten vooral te zijn
veroorzaakt door een verlaagde huwelijksleeftijd, waardoor de huwelijksvruchtbaarheid toenam en
daardoor, absoluut gezien, de kindersterfte.
In het onderzoek naar de keurlingen voor de Nationale Militie, die in deze deelbuurten
geboren waren, blijkt dat de jonge mannen in de Hinthamerstraat met een gemiddelde van 1.67
meter meer dan 2 centimeter langer waren dan hun leeftijdsgenoten in de achterstraatjes. Dit
bevestigt zowel hun hogere biologische levensstandaard als de ondervoedingsthese, vanwege het
groter aandeel jongens in de armste deelbuurt die vanwege geringe lichaamslengte afgekeurd
werden.
Uit dit alles concludeer ik, dat sociale afkomst bij kindersterfte een zeer belangrijke rol speelde.
Daarnaast ben ik ervan overtuigd dat de methode van Verbonden Levenslopen in de historische
demografie een onmisbare aanvulling is voor Individuele Levenslopen.
De samenhang tussen de factoren die op de verschillende niveaus een rol speelden, is weergegeven
in het model in Figuur 164.

Figuur 164 zeven factoren, die de kans op en de ernst van infecties bepalen, 's-Hertogenbosch, bouwblok 5.3, 1814-1903.

Het onderzoek kan herhaald worden in elke gemeente waar, naast de bevolkingsregisters en de
akten van de Burgerlijke Stand, kadastrale minuutplans en leggers, doodsoorzaakstatistieken,
militieregisters, bedelingsregisters en in het gasthuis bijgehouden patiëntenregisters bewaard
gebleven zijn.
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Summary: Connected Life Courses. Social inequality and child mortality, 1814-1903
The causes for the reduction in mortality rates over the past 200 years are diverse and are in part
difficult to explain. This certainly applies to the reduced mortality in children under the age of ten,
child mortality. During the first half of the nineteenth century on average half of the people who died
were under the age of ten, most of them under the age of one and to a lesser degree under five
years of age.
Based on a large number of studies in different countries, it has been determined that the
improvement in the chances of survival can be mainly explained by improvements in nutrition, health
care and public hygiene, which meant that infectious diseases were much less prevalent than
previously. Not every researcher is convinced that the social background of children played a role in
this.
This thesis is one of the first attempts in which the main research question concerns the
differences in the physical and social environment which, together with the parents’ wealth,
determine the children’s social background. Within one building block, the main street and four back
streets, five different ‘subdistricts’ were defined. A subdistrict is a street or alley with houses of
similar quality, size and rent or market value. The heads of the households in each subdistrict
therefore represent a similar level of social success and for historians the subdistrict is the clearest
indicator of social class.
This study shows to what extent living conditions differed in the five subdistricts. In the main
street, Hinthamerstraat, the families lived mainly in the back of their house where they had their
own toilet and there was no direct access from the street. The water they drank was generally spring
water from the Eiffel. The families in the back streets, certainly the children, generally lived and
played out of the house in the back street due to the small rooms in their houses; here it was difficult
for them to avoid catching colds and also life-threatening diseases. Until 1905 each back street had
at most one toilet and one water pump for 150 to 250 persons. In addition, the water from the
Binnendieze, a slow-flowing open sewer, was commonly used for drinking and washing.
Out of four back streets in this research we see that residents in three of them (Louwsche
Poort, Zusters van Orthenpoort and Schilderstraat) were mainly skilled craftsmen. In the fourth back
street (Achter de Gapert/Slijpersteegje) the inhabitants were mainly unskilled with irregular work,
mainly illiterate and many, due to their age or various mental or physical handicaps, were living off
charity. These characteristics of poverty were found less frequently in the other back streets. Against
this background, we must realise that the majority of town dwellers lived in an alley or back street in
the nineteenth century.
Child mortality rates in the five subdistricts show that during the study period 24.4% of the
children in the Hinthamerstraat did not survive until their tenth birthday, while in the poorest
subdistrict, Achter de Gapert, as many as 45.8% died before reaching this age. In the back streets
Louwse Poort (39.5%), Zusters van Orthenpoort (39.2%) and Schilderstraat (36.5%) living conditions
for children were more favourable, but were still clearly worse than in the Hinthamerstraat.
The main question that can be answered using this study method is why this ‘inequality in death’ was
so clear during the whole study period.
In the study the effects of the physical differences between the subdistricts are analysed at meso
level. The diseases mentioned in the council records show to what extent the lack of public hygiene
had a lethal effect in the back streets with a high child density. The fact that the mortality was
highest in the back streets with the highest number of illiterate parents living off charity suggests
that malnutrition is an important catalyser.
The personal risk factors of all children are studied at micro level. Here we can see the effects
of child birth, twin births, the West European marriage pattern and its proletarian version,
illegitimate children, marriage fecundability and parity risks, charity, migration, the Family Life Cycle
and parental mortality. This shows that personal risk factors were much higher in the poorer
subdistricts.
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The increase in child mortality after 1870 in these subdistricts was found to be mainly due to
earlier marriage as younger brides had a higher fertility rate, resulting in higher birth rates and
therefore, in absolute numbers, higher infant mortality.
The study of the candidates for the National Militia who were born in these subdistricts
shows that the young men in the Hinthamerstraat had an average height of 1.67m; this meant they
were more than 2cm taller than their peers in the back streets. This confirms both their higher
biological living standard and the role of malnutrition as many of the boys from the poorest areas
were rejected because they were too small.
I therefore conclude from all this that social background plays a very important role in child
mortality. In addition, I am convinced that the Connected Life Courses method will be a valuable asset
to the Individual Life Courses method in historical demography.
The interdependence of the factors that played a role on the different levels is shown in the model in
Figure 1.

Figure 1 Seven factors determining the probability and severity of infection, ‘s-Hertogenbosch, building block 5.3, 18141903.

This type of research can be repeated in every community where, in addition to population registers
and civil registration records, land registry maps, cause of death statistics, militia registers, charity
registers and hospital patient registers have been preserved.
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Ton, zoals Bea hem zag
'aan de randen van de dagen'.
In dit onderzoek worden voor het eerst de levenslopen van alle bewoners met
elkaar verbonden. Binnen één bouwblok in de binnenstad van ‘s-Hertogenbosch,
bestaande uit hoofdstraat en 4 achterstraatjes, zijn 5 ‘deelbuurten’ gedefinieerd.
Per deelbuurt vertegenwoordigen de hoofden van de huishoudens een vergelijkbaar
niveau van sociaal succes. In de hoofdstraat leefden de gezinnen in het achterhuis
waar zij een eigen privaat en schoon drinkwater hadden. De ruimte in de krotwoningen in de smalle achterstraatjes was zo beperkt, dat kinderen vooral
buitenshuis speelden, waar zij levensbedreigende besmettingen snel met elkaar
konden delen. Er waren nauwelijks privaten en drinkwater werd veelal rechtstreeks
uit de Binnendieze geschept. In de armste deelbuurt bereikte door infectieziekten
en ondervoeding gemiddeld hooguit 50% van de kinderen een leeftijd van 10 jaar.
In de hoofdstraat was dat 75%. Sociaal succes, of sociale afkomst, speelde een
beslissende rol. Deze onderzoeksmethode biedt, vanwege haar concrete aanwijzingen, een waardevolle aanvulling voor de historische demografie.

