Regionale en sociaal-economische verschillen in kindersterfte, 1812–1912

Het geluk van borstvoeding
Thema

Voor de dood is niemand gelijk. Artsen in de 19e eeuw wisten al dat de verschillen in sterftecijfers
tussen arm en rijk erg groot waren. Het besef vormde de basis voor hun pleidooien voor hervorming
van de volksgezondheid. Gezondheid behoorde geen voorrecht te zijn van de hogere standen, maar
een recht van allen.
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Gedurende de gehele 19e eeuw deden de kinderen van losse en

kinderen ernstige consequenties. Het water werd gebruikt voor
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Een tweede factor die bijdroeg aan de vermindering van de

De verschillen in overlijdensrisico varieerden sterk per provin-
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ook in een groot deel van Utrecht was de hygiënische situatie
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Zuigelingensterfte naar sociaal-economische positie
vader per provincie, 1812–1909.

Kindersterfte naar sociaal-economische positie vader
per provincie, 1812–1909.
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Het tragische is dat juist de gebieden met een zeer slechte

Historische Steekproef Nederlandse bevolking
De gegevens voor dit artikel komen uit de Historische Steekproef Nederlandse bevolking (HSN). Doel van de HSN is het aanleggen
van een representatieve database van 19e- en twintigste-eeuwse levensgeschiedenissen. De basis voor deze HSN-database wordt
gevormd door een steekproef uit de geboorteakten uit de periode 1812–1922. Gebouwd wordt aan één groot basisbestand waarin
op uniforme wijze gegevens worden verzameld van de Nederlandse bevolking. De onderzoekspersonen zijn geselecteerd via een
enkelvoudige a-selecte steekproef in de geboorteregisters uit de periode 1812–1922.
De landelijke steekproef omvat in totaal bijna 77 duizend personen. Dit aantal is voldoende om statistisch verantwoorde uitspraken te
kunnen doen voor relatief zeer kleine subpopulaties binnen de bevolking
In de database van de HSN worden voor deze personen op een systematische wijze gegevens verzameld uit de in de openbare
archieven bewaard gebleven akten van de burgerlijke stand en de bevolkingsregisters. Per 1 oktober 2002 zijn van deze steekproef
alle geboorteakten, 22 duizend overlijdensakten, 12 duizend huwelijksakten en 18 duizend persoonskaarten ingevoerd.
In de geboorteakten vinden we naast de identificerende gegevens van de boreling zelf ook de namen, adressen, leeftijden en
beroepen van de ouders. In de overlijdensakten vinden we onder ander de laatste woonplaats en het laatste beroep van de overledene en gegevens over de echtgenote(n). Van alle onderzoekspersonen die tussen 1 jan. 1940 en 1 oktober 1994 zijn overleden,
kan de persoonskaart worden geraadpleegd en ook deze gegevens zijn inmiddels in de database opgenomen. Op de persoonskaart
zijn onder andere de beroepsvermeldingen, de oorzaak van overlijden (tot 1956), alle woonadressen, de gezinssamenstelling en de
godsdienstige gezindte te vinden.
De database wordt verder aangevuld met gegevens uit de huwelijksakten. Deze akten geven informatie over de beroepstitels, analfabetisme (handtekening), woonplaatsen van bruid en bruidegom, de ouders van de huwenden en de getuigen (veelal vrienden of
familie van de huwenden).
Het uiteindelijk doel is de reconstructie van de gehele levensloop. Hiervoor is het nodig de bevolkingsregisters voor de onderzoekspersonen volledig over te nemen. Ook het kadaster en de belastingarchieven komen in aanmerking om onderzocht te worden op het
voorkomen van de HSN-onderzoekspersonen. Bij elkaar zijn deze bronnen zeer rijk en geven informatie over de gezinssamenstelling,
het migratiepatroon, de verdere beroepsloopbaan en de inkomens- en vermogenspositie van de onderzoekspersoon, en eventueel
van zijn of haar verwanten.
Van bijzonder belang zijn de bevolkingsregisters. Deze zijn in Nederland vanaf 1850 op een dynamische wijze bijgehouden. In het
register staan de demografische gegevens van het huishouden op een bepaald moment, terwijl ook alle veranderingen in het huishouden betreffende adres, familieomvang en migratie worden bijgehouden. Alle verhuizingen van de onderzoekspersonen kunnen
met deze registers over het gehele land worden gevolgd.
Het werk aan de database wordt uitgevoerd door het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis te Amsterdam. Het eigendom
van de gegevens berust bij de stichting Historische Steekproef Nederlandse bevolking. De financiering gebeurde tot op heden voornamelijk vanuit het Investeringsfonds Middelgroot van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Op
basis van een subsidie uit het Investeringsfonds Groot van NWO zullen in de periode 2003–2007 van alle geborenen vanaf 1863 de
volledige levenslopen worden verzameld (ca. 40 duizend personen).
F. van Poppel en K. Mandemakers, ‘Sociaal-economische verschillen in zuigelingen- en kindersterfte in Nederland, 1812–1912’,
Bevolking en gezin (2002), nr. 2.
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