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Onlangs is de eerste opzet gereedgekomen van een historische sterfteatlas van Nederland. 
In dit artikel worden de achtergronden van dit historische sterfteadasproject geschetst. Na 
een korte presentatie van de opgenomen gegevens worden de mogelijkheden besproken die 
de atlas biedt voor de studie van historische ontwikkelingen van de volksgezondheid in 
Nederland. De atlas is opgezet om simpel en snel een beeld te krijgen van de spreiding van 
gezondheid in Nederland in de negentiende en twintigste eeuw. Hij biedt de mogelijkheid 
de sterfte in verschillende periodes met elkaar te vergelijken en met elkaar in verband te 
brengen. De atlas stelt de onderzoeker in staat specifieke factoren op te sporen die op de 
sterfte van bepaalde regio's van invloed zijn geweest. Sterfteatlassen hebben een oude 
traditie. Toch wijkt de hier gepresenteerde sterfteatlas op een aantal punten - qua opzet, 
onderzoeksmethode, brongebruik en onderzoeksresultaten - af van de in de negentiende 
eeuw gebruikelijke sterftekaarten. De negentiende-eeuwse sterfteatlassen werden gedragen 
door de in de Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (NMG) 
verenigde artsen (hygiënisten) die met de atlas probeerden zowel een wetenschappelijk 
als een maatschappelijk programma te verwezenlijken: respectievelijk het achterhalen 
van epidemiologische patronen en de etiologie van ziekten in een miasmatische context 
en de emancipatie van de eigen stand. De hier gepresenteerde sterfteatlas gaat terug op 
het werk van Hofstee en andere twintigste-eeuwse historisch demografen. Niet het 
gebruik van de atlas als beleidsinstrument staat centraal maar het nut ervan voor sociaal-
historisch of historisch-demografisch onderzoek. Terwijl de hygiënisten probeerden 
patronen in hun eigen tijd op het spoor te komen, is het doel van de huidige sterfteatlas 
retrospectief en betreft het een zeer lange tijdsperiode (1811-1999). Het belangrijkste ver
schil tussen beide tradities zit echter in het perspectief; terwijl de hygiënisten van de 
medische plaatsbeschrijving en de lokale sterftecijfers wilden opstijgen tot de etiologische 
generalisering, is het doel van het sterfteatlasproject juist de onderzoeker te stimuleren 'af 
te dalen van de generalisering naar de lokale contextualisering, om zo de subtiele demo
grafische dynamiek op het spoor te komen. Ook het type verklaringen waarvoor de 
negentiende-eeuwse atlassen gebruikt werden verschilt van die waarvoor de historische 
sterfteatlas vooral zal worden gebruikt: terwijl de negentiende-eeuwse atlas met name 
stoelde op een intern-medisch (miasmata, hygiëne) verklaringsschema achten wij de 
sterfteatlas met name van belang om het effect te bestuderen van algemeen-maatschap-
pelijke factoren als industrialisering, urbanisering, economische opleving en depressie, 
vrouwenarbeid etc. 

'Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI), postbus 11650, 2502 AR Den Haag. Met dank aan 
Frank Huisman voor enkele waardevolle tekstsuggesties. 
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Het nut van historische sterftekaarten 
Historici die zich met de oorzaken van de negentiende-eeuwse sterftedaling bezighouden 
zetten in toenemende mate vraagtekens bij het gebruik van nationale sterftegegevens voor 
verklarende doeleinden. Johansson en Kasakoff benadrukken in het onlangs verschenen 
themanummer van Historical Methods gewijd aan ruimtelijke verschillen in sterfte dat tot 
in de eerste decennia van de twintigste eeuw de 'disease environment'en economische 
omstandigheden van plaats tot plaats enorm varieerden. Dat kon leiden tot grote ver
schillen in gemiddelde levensduur tussen regio's, in de orde van grootte van 15-30 jaar.' 
Een nationale vs'aarde van de gemiddelde levensduur is, zo stellen zij, geen grootheid die 
de ervaring van het merendeel van de bevolking beschrijft maar een statistisch artefact. 
Woods en Shelton concluderen op basis van regionale gegevens dat op het einde van de 
negentiende eeuw in Engeland ten minste 16 regio's zijn te onderscheiden die een uiteen
lopende 'disease environment' kennen en daarom afzonderlijke behandeling verdienen.-
De veronderstelling dat identieke factoren voor de sterftedaling in ieder type omgeving 
even relevant zijn geweest achten zij niet houdbaar. Johannson pleit er dan ook voor om 
nationale trends in de sterfte steeds te beoordelen op hun regionale coherentie.' 

Geografische kaarten vormen een uitstekend middel om de lokale variatie in sterfte
gegevens te presenteren. Onlangs stelde het centrum voor Volksgezondheid Toekomst 
Verkenningen van het RIVM een Nationale Atlas Volksgezondheid op het internet be
schikbaar die gezondheid en gezondheidszorg in een geografische context plaatst.-* Het 
groeiende besef dat een atlas nog steeds een uiterst nuttig hulpmiddel is, gevoegd bij de 
enorm toegenomen mogelijkheden van geografische informatiesystemen, heeft er voor 
gezorgd dat in verschillende landen stappen gezet zijn die zullen leiden tot de totstand
koming van historische atlassen met sterftegegevens op lokaal niveau. Voor Engeland 
werd onlangs een atlas gepubliceerd met sterftecijfers voor Registration Districts voor 
tienjaarlijkse periodes tussen 1850 en 1900, onderscheiden naar leeftijd, geslacht en 
doodsoorzaak.' In de Scandinavische landen zijn atlassen van zuigelingen- en kinder
sterfte in voorbereiding.'' 

Deze atlassen sluiten aan bij een lange traditie. In Engeland, waar vanaf de jaren 1830 
de verzameling van gegevens met betrekking tot de sterfte krachtig ter hand was geno
men, had William Farr voorgesteld steden en provincies naar de graad van gezondheid in 
te delen aan de hand van een sociobiologische thermometer: het aantal sterfgevallen per 
1000 inwoners.7 De Haagse arts Johannes Willem Schick (i8i8?-i853) verrichtte de eerste 
Nederlandse studie waarin de gedachte van de biometer in kaartvorm was verwerkt.** 

1 S.R. Johansson and Alice B. Kasakoff, 'Mortality history and the misleading mean', Historical methods. 
Spatial variations in mortality }}/i (2000) 56-58. 

2 R. Woods en N. Shelton, 'Disease environmenls in Victorian England and Wales', Historical niclluxls 33/2 
(2000) 73-82. 

3 S.R. lohansson.'Macro and micro perspectives on mortality history', Historical methods all (2000) 59-72. 
4 Te raadplegen op www./.orgatlas.nl. 
5 R. Woods en N. Shelton, An Atlas of Victorian Mi);7(i/ifi' (Liverpool 1997). 
6 Bij de Demographic Data Base in Umea is een atlas van de zuigelingensterfte voor de Noordse landen op 

het 'lans' (provincie) niveau voor de periode rond 1870 in voorbereiding. In de afzonderlijke landen lopen 
verschillende projecten gericht op meer gedetailleerde gegevens. 

7 E.S. Houwaarl 'Medische statistiek' in: H.W. Lintsen, M.C.S. Bakker, E. Homburg, D. van Lente, LVV. Schot 
en G.RI. Verbong ed., Geschiedenis van de techniek in Nederland. De wording van een moderne samenleving 
1800-1890 dl. 2 (Zutphen 1993) 19-45, m.n. 29. 

8 J.W. Schick, 'Over sterteverhouding in verband tot hare oorzaken". Tijdschrift Nederlandse Maatschappij tot 
Bevordering der Geneeskinist, 2, 1851 II, 31-47. We gaan hier voorbij aan de vele studies waarin in de vorm 
van kaarten binnengemeenteliike variatie in de sterfte werd gepresenteerd. 
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Schick meende dat men om kennis te verkrijgen van de oorzaken der ziekten diende te 
onderzoeken 'waar ziekten zich vertoonen, hoe zij zich voordoen op verschillende plaatsen 
en tijden en onder verschillende omstandigheden'. Nederland leende zich bij uitstek voor 
dit soort onderzoek: het land was klein waardoor de bewerking van het materiaal relatief 
weinig tijd kostte en tegelijk was door de ligging en de aard der gronden de verscheidenheid 
groot. Als proeve gaf Schick een overzicht van de sterfte in de provincie Zuid-Holland in 
verband met de ligging en de aard van de bodem waarvoor gemeentelijke sterftegegevens 
over de periode 1837-1848 de basis vormden. 

De sterftecijfers werden samen met andere relevant geachte gegevens over de geografische 
gesteldheid op landkaarten afgebeeld zodat in één oogopslag de zieke plaatsen konden wor
den herkend. Op die wijze verkreeg men een 'algemeen en omvattend overzigt ... zoo als 
geene vergelijking van uitgebreide tabellen dit leveren kan'. Schick realiseerde zich dat een 
onderzoek op ruimere schaal noodzakelijk was om meer afdoende conclusies te trekken 
over het geconstateerde verband tussen de sterfteverhouding en de aard van de grond en 
de ligging. Het materiaal daarvoor zou gevonden kunnen worden in de registers van de 
burgerlijke stand. 

Vijftien jaar later zag op initiatief van de NMG inderdaad een sterfteatlas voor geheel 
het land het licht. De Atlas was samengesteld door dr. J.C. de Man, daarbij geholpen door 
de hoogleraar J.A. Boogaard en dr. J. Zeeman.** Het twintigjarig tijdvak 1841-1860 waarop 
de atlas betrekking had bood de garantie dat toevallige verstoringen, teweeggebracht 
door de aardappelziekte, de cholera en de politieke beweging, geen te grote invloed op de 
uitkomsten uitoefenden.'" 

De NMG hoopte met de Atlas een middel te hebben gevonden 'om plaatselijke besturen 
met den vinger er op te wijzen, dat de regels die ccn uitvloeisel zijn van ons maatschappelijk 
samenleven, toch te veel afwijkingen vertoonen om onveranderbare wetten te heeten'. 
Daarnaast wilde zij 'ook den burger zelven op gemakkelijke wijze die verschillen doen 
zien, om hem daardoor de noodzakelijkheid te doen begrijpen van statistische onderzoe
kingen en van de zorgen, die men het regt heeft voor de publieke gezondheid te eischen'. 
Per provincie bevatte de Atlas een kaart van de sterfte in de afzonderlijke gemeenten. 
Men besefte dat de gegevens niet zonder feilen waren maar men vertrouwde erop dat 
latere tijden 'gewis over meer naauwkeurige bouwstoffen zullen kunnen beschikken'. Vol 
optimisme werd door de samenstellers dan ook gesteld 'Er zullen zonder twijfel van 
Regeringswege later om de 5 of 10 jaren cijfers worden medegedeeld over de sterfte in de 
gemeenten des Rijks; zij zullen zich gemakkelijk aan die van deze tabellen aansluiten en 
daardoor aan het hier verkregen gemiddelde grootere waarde geven'. De NMG had met 
het oog daarop aan de Minister van Binnenlandse Zaken het verzoek gericht een soortge
lijke atlas over de jaren 1860-1874 op zijn departement te laten bewerken. Aan dat verzoek 
werd weliswaar voldaan, maar de kosten werden niet door het Rijk gedragen maar door 
de Maatschappij." 

9 Sterfte-atlas van Nederland, uitgegeven door de Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Genees
kunst (Amsterdam 1866). 

10 L Zeeman, 'Sterfte-statistiek'. Catalogus der Historisch-Geneeskundige Tentoonstelling te Arnhem (.Arnhem 

1899) I. 
11 Sterfte-atlas van Nederland over 1S60-1S74 uitgave van de Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der 

Geneeskunst (Amsterdam 1879). Zie ook: Algemeen Rijksarchief (ARA), Den Haag, Inventaris van het 
archief van de Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering van de Geneeskunst, inv. nr. 100. Sterfte
kaarten, sterfte-atlas 1862-1897. 
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In 1895, geruime tijd na de publicatie in 1879 van de tweede atlas, benaderde de Commissie 
voor Geneeskundige Statistiek van de NMG het Ministerie van Binnenlandse Zaken met 
het verzoek de uitgave te bevorderen van een vervolg op de sterfteatlas. De Centrale 
Commissie voor de Statistiek (CCS) meende dat door het 'grafisch voorstellen van de 
sterfte' meer dan door tabellen 'de algemeene belangstelling'zou worden gewekt. Een 
atlas werd ook een uitstekend middel geacht om 'aan de deskundigen aanleiding te geven 
tot het instellen van een onderzoek naar de oorzaken der waargenomen verschillen en tot 
het aanwenden van pogingen om deze uit de weg te ruimen'.'- Kaarten werden uitgegeven 
met sterftecijfers per gemeente betrekking hebbend op de periodes 1875-1879,1880-1884 
en 1885-1889.'' 

In de jaren tachtig van de negentiende eeuw realiseerde men zich in toenemende mate 
dat voor het maken van vergelijkingen van de gezondheidstoestand van verschillende 
volkeren algemene sterftecijfers onbruikbaar waren omdat de kindersterfte 'in zoo hooge 
mate het algemeene sterftecijfer influenceert, ja zelfs regeert'.'"" De aandacht werd daarom 
meer en meer op de sterfte van zuigelingen gericht en na 1880 werden ook kaarten ge
publiceerd die specifiek op de sterfte in deze leeftijdsgroep waren gericht. Als uitvloeisel 
van het werk van een commissie, in 1885 ingesteld door het Geneeskundig Staatstoezicht 
(Verspyck, Ali Cohen en Dozy) om een vergelijkend onderzoek naar de kindersterfte in te 
stellen,'' werd een kaart gepubliceerd waarin per gemeente was vermeld hoeveel kinderen 
voor het voltooien van hun eerste levensjaar in de jaren 1880-1884 waren overleden."' Het 
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceerde vijftien jaar later een cartogram waar
in voor afzonderlijke gemeenten zuigelingensterftecijfers waren vermeld over de jaren 1904-
1908.'7 Vervolgens nam de in 1908 opgerichte Nederlandsche Bond tot Bescherming van 
Zuigelingen'* deze taak van het CBS over. Kaarten vormden, zo meende de Bond, een 
uitstekend middel om belangstelling te wekken voor de 'schande der hooge kindersterfte 
op plaatsen waar tot heden niet genoeg aandacht daaraan werd geschonken'. In een reeks 
van brochures werden CBS-gegevens over aantallen overleden zuigelingen per gemeente 
in kaart gebracht en steeds werden daarbij die gemeenten in opvallende tinten weer
gegeven waarin de zuigelingensterfte naar het oordeel van de Bond onaanvaardbaar hoge 
niveaus had. ledere gemeente en gezondheidscommissie kon met de cijfers voor ogen 

12 Algemeen Rijksarchief (ARA), Den Haag, Inventaris van het archief van de Afdeling Medische Politie, 
(1850-1901), van het Ministerie van Binnenlandse Zaken (1878), 1881-1901, inv, nr. 613. Stukken betreffende 
behandeling van het verzoek van de Commissie voor Geneeskundige Statistiek van de Nederlandsche 
Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunde om van regeringswege een sterfte-atlas uit te geven. 1895. 

13 Zie H.W. Methorst, Geschiedenis van de statistiek in het Koninkrijk der Nederlanden (Den Haag 1902) 92. In 
bibliotheken (Centrale Catalogus, de bibliotheek van het CBS en die van het Ministerie van Binnenlandse 
zaken) en archieven (Ministerie van Binnenlandse Zaken en van de KNMG) ziin tot nu toe geen exempla
ren van de kaarten aangetroffen. De eerste kaart is gepubliceerd onder de titel. Departement van 
Binnenlandsche Zaken, Grafische voorstelling der sterfte (zonder de levenloos aangegevenen) in iedere 
gemeente van Nederland op 1000 inwoners gedurende het vijfjarig tijdvak iSjyiSjg. 

14 Zeeman (n. 10), 'Sterfte-statistiek', VIII. 
15 Verslag aan den Koning van de bevindingen en handelingen van het Geneeskundig Staatstoezigt in het jaar 

18S5 ('s-Gravenhage 1886) 14, 
16 Verslag aan den Koning van de bevindingen en handelingen van het Geneeskundig Staatstoezigt in het jaar 

1S86 ('s-Gravenhage 1887) 11. 
17 CBS, Sterfte van kinderen beneden het jaar in elke gemeente van Nederland, in elke provincie en in de 9 groepen 

van gemeenten van elke provincie, in de perioden 1880-1884 <-'» 1904-1908. Bijvoegsel tot de Sterftestatistiek 
over 1909 ('s-Gravenhage 1910). 

18 N. Knapper, Een kwart eeuw zuigehngenzorg in Nederlatid: uitgegeven bij gelegenheid van het zilveren jubileum 
van den Nederhmdschen Bond tot Bescherming van Zuigelingen en Kleuters en ter bevordering der prenatale zorg 
(Amsterdam 1935). 
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beoordelen of men gunstig of ongunstig afstak bij gemeenten die demografisch of econo
misch in dezelfde omstandigheden verkeerden.'' Achtereenvolgende brochures besloegen 
de jaren 1909-1913,1914-1918,1919-1923 en 1924-1928. 

Een historische sterfte-atlas voor Nederland 
Een cartografisch overzicht van het niveau en de ontwikkeling van de sterfte op gemeente
lijk niveau over een langere tijdsperiode is in Nederland slechts te krijgen door raadpleging 
van een groot aantal, deels nauwelijks toegankelijke kaarten. De wijze waarop in deze 
kaarten de sterftegegevens zijn weergegeven loopt daarenboven zozeer uiteen dat van 
vergelijkbaarheid geen sprake is. Bovendien ontbreken kaarten voor de eerste helft van de 
negentiende eeuw. Een systematisch overzicht van de demografische ontwikkelingen in 
de eerste helft van de negentiende eeuw was immers, zoals Houwaart opmerkte, door 
tijdgenoten niet te geven.^" Vóór 1840 werd door lokale bestuurders en artsen slechts in 
incidentele gevallen gebruik gemaakt van informatie afkomstig uit overlijdensakten hoewel 
deze in Nederland in gestandaardiseerde vorm vanaf het tweede decennium van de negen
tiende eeuw beschikbaar waren. Ook voor de periode na 1890 ontbreken kaarten voor de 
totale sterfte. Kaartmateriaal met betrekking tot de zuigelingensterfte is voor het eerst 
beschikbaar voor de periode 1880-1884, en vervolgens pas weer voor de jaren 1904-1908.'' 

Wel werd door de Wageningse sociologie-hoogleraar E.W. Hofstee in de jaren vijftig en 
zestig een aantal artikelen gepubliceerd waarin regionale verschillen in sterfte aan de 
hand van cartografisch materiaal werden geanalyseerd. Dit werk culmineerde in een 
Atlas met gemeentelijke sterftecijfers voor vijfjaarlijkse periodes, beginnend met 1851-1855 
en eindigend met 1961-1965. Van deze Atlas werden echter slechts twee exemplaren 
gedrukt.-- Een probleem is daarnaast dat bij deze kaarten van de gemeentelijke indeling 
van 1965 gebruik werd gemaakt. 

In de afgelopen jaren is gepoogd het in Nederland beschikbare materiaal met betrek
king tot gemeentelijke sterftegegevens te inventariseren en in een database in te voeren 
om het beter bruikbaar te maken voor de onderzoekswereld. Daarbij is ook gestreefd 
naar een cartografische presentatie die recht doet aan de op ieder moment bestaande 
geografische situatie. Hedendaagse kaartprogramma's maken het tijdrovend en kostbaar 
arceren of inkleuren overbodig en bieden de gebruiker de kans zich bij voorliaat een 
voorstelling te maken van het visuele effect dat de kaart uiteindelijk zal hebben. Het 
bestand maakt het mogelijk voor iedere Nederlandse gemeente cijfers te presenteren voor 
zowel de totale sterfte per 1000 inwoners over de periode 1812-1995, als voor de zuigelin
gensterfte (overleden kinderen beneden het jaar per 1000 levendgeborenen) over de 
periode 1841-1939. 

Data 
De gegevens met betrekking tot de totale sterfte zijn ontleend aan een tweetal databestan
den. De jaarlijkse aantallen overledenen zowel als de bevolkingsgegevens voor de periode 
1811-1850 zijn atl<.omstig uit wat in de wandelgangen de Hofstee-databank wordt genoemd 
terwijl deze voor de jaren 1851 en later zijn ontleend aan de zogenaamde Historisch 
Ecologische Databank. In de periode 1970-1974 verzamelde Hofstee demografische ge-

19 Nederlandsche Bond tot Bescherming van Zuigelingen, Beschamende zuigelmgen-sterfie (Utrecht 1915). 
20 Houwaart ( 11. 7), 'Medische statistiek', 22. 
21 S. R. Johansson, 'Putting death in its place. A review essay'. Historical methods 32/4 (1999) 189-192. 
22 Demografische Kartogrammen van Nederland. Samengesteld onder leiding van Prof. Dr. E.E. Hofstee (zp. zj). 
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gevens op gemeentelijk niveau over de periode 1811-1850. Deze gegevens zijn uniek omdat 
ze een periode betreffen waarin landelijke overzichten met gegevens over afzonderlijke 
gemeenten ontbreken. Hofstee bracht onder meer gegevens bijeen over de bevolkingsom
vang, het aantal geboorten, huwelijken en echtscheidingen en het aantal overledenen. Als 
bron werd onder meer gebruik gemaakt van de registers van de Burgerlijke Stand (huwelijk 
en overlijden), de 'Algemene Staat der Koepokinenting'(geboorten), gemeentelijke verslagen 
en volkstellingen (bevolkingsomvang). Na het overlijden van Hofstee werd het bestand 
overgedragen aan het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI), waar 
het aan een uitvoerige controle werd onderworpen, deels werd aangevuld en bewerkt en 
werd beschreven.^5 In de jaren 1980 is door dr. H. Knippenberg (UvA) met steun van 
NWO een databank opgebouwd die op gemeentelijk niveau demografische gegevens 
bevat voor de periode 1851-1950.--* Deze Historische Ecologische Databank is voor zover 
het om demografische gegevens gaat samengesteld op basis van gemeentelijke en provincia
le verslagen, volkstellingen en, voor de jaren na 1880, de Gemeentelijke Demografische 
Documentatie van het CBS. 

Een essentieel onderdeel van de gegevensbank wordt gevormd door een dynamisch 
systeem waarmee een computerkaart van Nederland getekend kan worden met een 
gemeentelijke indeling welke correct is voor elke willekeurige datum tussen 1811 en 1999. 
Daarmee kunnen de enorme veranderingen die in de afgelopen tweehonderd jaar in de 
kaart van de Nederlandse gemeenten zijn opgetreden (van 1236 gemeenten in 1817 naar 
538 in 1999) nauwkeurig cartografisch worden weergegeven. De kern van dit systeem 
wordt gevormd door een lijst met namen van alle gemeenten die tussen beide tijdstippen 
hebben bestaan en een lijst met coördinaten die met deze namen zijn verbonden. Het 
kaartenprogramma NL-Kaart heeft zijn oorsprong binnen de vakgroep Economische en 
Sociale Geschiedenis van de Katholieke Universiteit Nijmegen (dr. O. Boonstra).-' 

Het gegevensbestand is aangevuld met informatie betreffende de zuigelingensterfte per 
gemeente. Sterfte in het eerste levensjaar vormde lange tijd de belangrijkste component 
van de sterfte: tussen 1840 en 1917 betrof tussen 17 en 30 percent van alle sterfgevallen een 
kind beneden één jaar. Bovendien zijn met name de veranderingen in de sterfte van zui
gelingen verantwoordelijk geweest voor de verlenging van de levensduur: van het totaal 
aantal jaren dat de levensduur van de Nederlander sedert het midden van de vorige eeuw 
is toegenomen (mannen 36,2 jaar, vrouwen 39,9 jaar) is bij de mannen 44% en bij vrou
wen 37% tot stand gekomen door de afname van de sterfte in het eerste levensjaar. Voor 
de sterfte in het eerste levensjaar zijn geen jaarlijkse gegevens beschikbaar: de bestaande 
bronnen bevatten slechts gegevens over meerjaarlijkse periodes die bovendien een wisse
lende lengte (vijf tot twintig jaar) hebben.-'' 

23 E. Beekink en P. van Cruyningen, Demografische Databank Neilerlandse Gemeenten. 1811-18'iO (Den Haag 

1995)-
24 Zie H.Knippenberg en J..A.M. Matthijsse, 'A Historical Ecological Database: organi,sation and applications. 

The Netherlands 1800-1988'. Paper Conference on History and Computing. Amsterdam, lune 23-24 1989; P. 
Schroder, Data-mfrastructuur. Werken met grote bestanden in alfa- en gamma-onderzoek (Utrecht 1990) 57-59. 

25 O.W.A. Boonstra, 'Over computers, cartografie en de explicileringsplicht bij kwantitatief historisch onder
zoek', A.A.G. Bijdragen 28, Dertig jaar afdeling Agrarische Geschiedenis (Wageningen 1986) 43-56. 

26 Gegevens betreffende de aantallen overledenen in het eerste levensjaar zijn vanaf 1880 wel jaarlijks beschik
baar in de Gemeentelijke Demografische Documentatie. Helaas worden gegevens betreffende gemeenten 
die werden opgeheven uit het losbladige documentatiesysteem verwijderd en zijn gegevens over gemeenten 
die gebieduitl'>reiding hebhen ondergaan continu zodanig aangepast dat ze betrekking hebben op de meest 
recente omvang van de gemeente. Achtereenvolgens is voor de volgende periodes gebruik gemaakt van 
onderstaande bronnen: 
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Het is buitengewoon moeilijk om een allesomvattend oordeel te vellen over de kwaliteit 
van de geboorte- en sterfteregistratie in Nederland in de negentiende en twintigste eeuw. 
Met name de registratie van levenloos aangegeven kinderen en van kinderen die kort na 
de geboorte zijn overleden heeft in de eerste decennia tekort geschoten en de mate waarin 
dat gebeurde varieerde in de tijd en per regio.̂ ^ Over het algemeen wordt aangenomen 
dat zeker vanaf 1840 de registratie zo goed als compleet en tamelijk betrouwbaar is. 

Als indicator voor het sterfteniveau van de gemeente is gebruik gemaakt van het totale 
sterftecijfer (overledenen per 1000 van de bevolking) en van het zuigelingensterftecijfer 
(overleden kinderen beneden het jaar per 1000 levend aangegeven kinderen, vanaf 1924 
per 1000 levendgeboren kinderen). De presentatie van de sterfte-indices is bewust simpel 
gehouden. Bij afwezigheid van gegevens over de leeftijdsopbouw per gemeente is geen 
enkele vorm van standaardisatie mogelijk. Ook in dat opzicht is de beschikbaarheid van 
sterftegegevens voor het eerste levensjaar nuttig aangezien deze niet beïnvloed worden 
door verschillen in leeftijdsopbouw. Vanzelfsprekend kunnen op simpele wijze beschrij
vende statistische maten worden berekend zoals gemiddelden en mediane waarden, 
spreidingsmaten etc. 

Bij de berekening van sterftecijfers die op periodes van meer dan één jaar betrekking 
hebben wordt men geconfronteerd met veranderingen in gemeentegrenzen. De stan
daardoplossing die hiervoor is gekozen is te veronderstellen dat de gemeentegrenzen 
zoals die op het einde van iedere geselecteerde periode golden gedurende de gehele periode 
van toepassing waren. Overlijdensaantallen, geboorteaantallen en gegevens met betrek
king tot het inwonertal corresponderen dus met de gemeentegrenzen aan het einde van 
de onderzochte periode. 

Qua grootte en oppervlakte lopen de betrokken gemeenten zeer sterk uiteen. Het 
spreekt voor zich dat in kleinere gemeenten zeker wanneer korte periodes worden bestu
deerd toevalsfluctuaties een rol kunnen spelen. Variaties in niveaus en trends van de 
sterfte op kleine schaalniveaus zijn een mix van toevalsfluctuaties en reële trends die de 
weerslag vormen van sociale en economische veranderingen. Uitschieters naar beneden 
en naar boven kunnen ook optreden door het specifieke karakter van bepaalde plaatsen 
(aanwezigheid van inrichtingen, academische ziekenhuizen etc). Door het combineren 
van naast elkaar gelegen gemeenten met vergelijkbare demografische, economische en 

1840-1861: Sterfte-atlas van Nederland over 1841-1860: 
1861-1874: Sterfte-atlas van Nederland over 1S60-18/4: 
1875-1879, 1880-1884: Verslag IKIII den Koning van de bevindingen en handelingen van het Geneeskundig 
Staatstoezigt in het jaar 1886 ('s-Gravenhage 1887); 
1885-1889, 1890-1S94 en 1895-1899: Vijfiarig overzicht van de sterfte naar den leeftijd en de oorzaken van den 
dood in elke gemeente van Nederland gedurende 18S3-1SS9, 1S90-1S94 en 1895-1899 ('s-Gravenhage); 
1900-1903, Statistiek van de sterfte naar den leeftijd en naar de oorzaken van den dood over het jaar 190X 
('s-Gravenhage 1901-1904); 

1904-1908, 1909-1913, 1914-1918: Statistiek van (te sterfte naar den leeftijd en naar de oorzaken van den dood 
over het jaar 1918 ('s-Gravenhage 1919). Aanhangsel; 
1919-1923: Nederlandsche Bond tot Bescherming van Zuigelingen, Dalende, hoewel nog niet bevredigende 
zuigelingcnslert'te; 
1924-1928: Nederlandsche Bond tot Bescherming van Zuigelingen, Nog altijd dalende, hoewel nog niet bevre
digende zuigelingensterfte, 
1929-1931: CBS, Statistiek van de sterfte naar den leeftijd en naar iie oorzaken van den dood over het jaar 1929-
1931 ('s-Gravenhage 1930 en volgende); 
1931-1939: Centraal Bureau voor de Statistiek, Hoofdafdeling Si, Bevolkingsstatistieken, Gemeentelijke 
Demografische Documentatie (Voorburg). 

27 C A . Oomens, De loop der bevolking van Nederland in de negentiende eeuw (Den Haag 1989). Zie ook de 
opmerkingen over de volledigheid van de registratie in de eerste Sterfteatlas. 
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culturele kenmerken tot grotere ruimtelijke eenheden kunnen meer betekenisvolle groepen 
worden gecreëerd.^* 

Ter illustratie van de mogelijkheden die het bestand biedt worden hier vier kaarten 
gepresenteerd.-'' Twee daarvan betreffen de zuigelingensterfte, twee de totale sterfte. De 
beide eerstgenoemde kaarten illustreren de enorme variatie in de sterfterisico's van 
pasgeborenen omstreeks het midden van de vorige eeuw, en de verschuiving in de sterfte
kansen die vanaf het laatste kwart van de negentiende eeuw zichtbaar wordt. De eerste 
kaart betreffende de totale sterfte geeft weer welke delen van Nederland het sterkst zijn 
getroffen door de mislukte oogsten in de tweede helft van de jaren veertig van de negen
tiende eeuw. De tweede kaart geeft de regionale verschillen weer in de excessieve sterfte 
die Nederland in 1918 trof, vooral als gevolg van het voorkomen van de Spaanse Griep. 

De omslag in de zuigelingettsterfte 
Kaart 1 geeft de regionale spreiding weer van de zuigelingensterfte in de jaren 1841-1860, 
een periode waarin er landelijk 18,9 per 100 levendgeboren kinderen in het eerste levens
jaar stierven. Het kaartbeeld - grotendeels vergelijkbaar met wat tot het begin van de 
jaren 1880 gebruikelijk was - maakt een duidelijke tweedeling zichtbaar. In grote delen 
van West-Nederland (bijna geheel Zeeland, Zuid-Holland met uitzondering van de aan 
de kust gelegen gemeenten, het zuidelijk deel van Noord-Holland en het meest westelijk 
deel van Utrecht) hadden zuigelingen een kans van één op vier om binnen het jaar te 
overlijden. In 7% van alle gemeenten bedroeg de zuigelingensterfte méér dan 30% en 
zonder uitzondering lagen deze gemeenten in Zuid-Holland (40), Zeeland (27), Utrecht (12) 
of Noord-Holland (6). Vooral in Noord- en Zuid-Beveland, de Hoekse Waard, IJsselmonde, 
Goeree-Overflakkee en Rijnland liep de sterfte schrikbarend hoog op. Uitgesproken gun
stig was de situatie in het oostelijk deel van Friesland, het westen van Groningen, 
Drenthe, Twente, de Veluwe, de Graafschap, het zuidelijk deel van Noord-Brabant en het 
noorden van Limburg. Hier overleed minder dan 10% van de geborenen vóór het einde 
van het eerste levensjaar. Geen enkele gemeente in Zuid-Holland of Zeeland bleef bene
den deze waarde en slechts twee gemeenten uit Utrecht en één uit Noord-Holland slaag
den daarin. Ook voor het overige was de situatie in oostelijk en zuidelijk Nederland zeer 
gunstig te noemen. Hoe extreem de verschillen tussen West- en grote delen van Noord-, 
Oost- en Zuid-Nederland waren wordt duidelijk wanneer men bedenkt dat de voor 
laatstgenoemde gebieden gebruikelijke cijfers van circa 10% in Nederland als geheel pas 
vanaf 1912 gangbaar worden. Het is niet duidelijk hoe deze cijfers vóór 1840 lagen maar 
op zijn minst kan men concluderen dat grote delen van Noord-, Oost-, en Zuid-
Nederland circa 50 jaar voorliepen op West-Nederland. Opmerkelijk is ook dat van de 
steden slechts Gouda en Schiedam een zuigelingensterfte boven de 30% kenden. 

In de laatste decennia van de negentiende eeuw veranderde dit regionale beeld com
pleet en werden de contouren zichtbaar van het tot op de dag van vandaag bestaande 
regionale sterftepatroon. Met de algemene daling van de sterftecijfers ging een verminde-

28 A. Briindström, S, Edvinsson en J. Rogers, 'Infant mortality in Sweden: Creating regions from nineteenth-
century parish data'. Historical methods, 33/2 (2000) 105-114. 

29 Op initiatief van de Katholieke Universiteit van Nijmegen, de Universiteit van Amsterdam en het NIDI is in 
1999 de Stichting Historische Database Nederlandse Gemeenten (HDNG) in het leven geroepen. Deze 
stichting stelt zich ten doel de demografische bestanden samen te voegen en aan te vullen met recente 
gemeentelijke gegevens. Samen met het genoemde kaartenprogramma zal dit leiden tot een grote histo
rische databank die ook via het internet toegankelijk zal zijn. Zie: 'De Historische Database Nederlandse 
Gemeenten', Historia é- Informatica 7/1 (2000) 2. 
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Kaart i. Zuigelingensterfte in de 
periode 1841-1880 
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ring van de verschillen tussen de landsdelen gepaard, zonder dat deze verschillen overi
gens verdwenen. Ter illustratie van de veranderingen zijn in Kaart 2 gegevens opgenomen 
met betrekking tot de zuigelingensterfte in de periode 1934-1939, toen het sterftecijfer van 
zuigelingen voor Nederland als geheel nog slechts 3,8 per 100 levendgeborenen bedroeg. 

Het westelijk deel maar vooral het Noord-Oosten van Noord-Brabant (Peelland, Meijerij, 
Maaskant), het aangrenzende deel van Noord-Limburg, Zuid-Limburg en delen van de 
Veluwe en Achterhoek vallen nu op door hun relatief hoge sterfte. Gemeenten in Zuid-
Holland, Noord-Holland (met uitzondering van West-Friesland), Zeeland en het westelijk 
deel van Utrecht hebben de laagste sterftecijfers terwijl Friesland een gunstige positie 
heeft behouden. Een aanzienlijk aantal gemeenten in Zuid-Holland en Zeeland heeft zui
gelingensterftecijfers beneden de 2 per 100 levendgeborenen, een niveau dat Nederland 
als geheel pas bereikt na het midden van de jaren vijftig van de twintigste eeuw. In 123 
gemeenten ligt de zuigelingensterfte nog boven de 6 per 100, het niveau dat landelijk na 
1926 niet meer overschreden was. Daarvan zijn er 44 in Brabant gelegen en 32 in 
Limburg. Slechts 27 gemeenten uit Zeeland, Utrecht, Noord- en Zuid-Holland vallen in 
deze categorie. 

Aan de oorzaken van de regionale verschillen in sterfte in Nederland is inmiddels een 
respectabele hoeveelheid literatuur gewijd. Als factoren die een rol hebben gespeeld bij 
het hoge sterfteniveau in West-Nederland zijn onder meer genoemd het frequent voor
komen van malaria, de geringe frequentie waarmee onder invloed van de hoge arbeids
participatie van vrouwen borstvoeding werd gegeven, onvoldoende voeding, de sterke 
verzilting van het oppervlakte- en grondwater, de bevolkingsdichtheid en de kerkelijke 
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Kaart 2. Zuigelingensterfte in de 
periode 1934-1939 

samenstelling van de bevolking. De sterke verbetering van de positie van het Westen werd in 
verband gebracht met het eerdere tijdstip waarop en de grotere snelheid waarmee in de 
kustprovincies het 'hygiënisch besef'doordrong, de kennis omtrent de wenselijkheid en 
de betekenis van allerlei hygiënische maatregelen. Ook de economische opleving, die een 
verbetering van de voedingstoestand en uitbouw van voorzieningen als waterleiding en 
riolering mogelijk maakte, is gesteld tegenover de gelijktijdige depressie in de landbouw 
in Oost- en Zuid-Nederland. Daarnaast is gewezen op de toename van de vrouwenarbeid 
in het Zuiden, die leidde tot een verminderde mate van borstvoeding en minder investe
ring in de zorg voor kinderen, en het achterblijven van de medicalisering. "̂ 

We gaan hier op deze verschillende inzichten niet in maar wijzen er slechts op dat op 
basis van gemeentelijke cijfers een genuanceerder beeld van de regionale verschillen in 
sterfte ontstaat, zowel van de hoogte van de verschillen in het midden van de negentien
de eeuw als van de achterblijvers en voorlopers in de sterftedaling. De kaarten tonen aan 
dat men voor wat betreft de sterfte onder zuigelingen - een bepalend deel van de totale 
sterfte - nauwelijks van 'de sterftedaling in Nederland' kan spreken. Een vergruizing van 
dit oude beeld kan van nut zijn bij het zoeken naar de factoren die in de verschillende 
regio's, ieder met hun eigen gewicht, verantwoordelijk zijn geweest voor de daling van de 

30 Van de meer recente noemen we hier E.W Hofstee, 'Geboorten, zuigelingenvoeding en zuigelingensterfte in 
hun regionale verscheidenheid in de 19e eeuw'. Bevolking en gezin (1983) 2 suppl., 7-60; E.W. Hofstee, Korte 
demografische geschiedenis van Nederland van 1800 tot heden (Haarlem 1981); F. van Poppel, 'Religion and 
Health: Catholicism and Regional Mortality Differences in 19th Century Netherlands', Social History of 
Medicine 5 (1992) 229-253; C. Vandcnbroekc, F. van Poppel en A.M. van der Woude, 'De zuigelingen- en 
kindersterfte in België en Nederland in seculair perspectief', in: A. van der Woude, Leven met geschiedenis. 
Theorie, praktijk en toepassing van historische kennis (.•\msterdam 2000) 447-453; J. Wolleswinkel-van den 
Bosch, The epidemiologic<il transition in ihe Netherlands (Rotterdam 1998). 
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sterfte. Het zuigelingensterftecijfer mag dan geen gevoelige maatstaf zijn voor de effecti
viteit van hervormingen op het terrein van de volksgezondheid in zijn algemeenheid, het 
is dat wel voor die programma's die zich richtten op moederschaps- en zuigehngenzorg. 

Aardappelmisoogst en sterftecijfers 
Kaart 3 toont een andere gebruiksmogelijkheid van het databestand. Weergegeven is de 
mate waarin in de jaren veertig van de negentiende eeuw gemeenten meer of minder 
werden getroffen door de aardappelmisoogst. Anders dan in Ierland, waar aan de hand 
van sterftegegevens is nagegaan in welke regio's de aardappelmisoogst het grootste aantal 
slachtoffers eiste" en welke factoren er verantwoordelijk voor waren dat men beter of 
slechter tegen deze crisis was opgewassen, is in Nederland bij de bestudering van dit 
onderwerp nauwelijks gebruik gemaakt van gegevens over sterfte naar regio. In de con
temporaine literatuur is voor afzonderlijke dorpen wel mededeling gedaan van de aantal
len slachtoffers van de honger. Zo werd over Driel (Bommelerwaard) opgemerkt dat 
'gedurende de eerste drie maanden van dit jaar (1847: FVP/EB) 30 armen bezweken, 
waarvan ongeveer twintig door gebrek aan het noodige voedsel. En boven dezen telt de 
kundige genees- en heelmeester H. Edema er nog wel 50, van welken hij vreest, dat zij 
dezelfden doodsweg der vorigen zullen gaan, wegens de ondermijning hunner gestellen'. 
Ook in Gameren waren 'velen door de uitputting des hongers op het leger geworpen en 
gestorven'. In Zuilichem was, 'naar de tien laatste jaren gerekend, het gewone getal van 
dooden per jaar ... tusschen 12 en 14, en hebben er in dit jaar nu reeds 17 sterfgevallen 
plaats gehad, zonder dat er eene bepaalde ziekte geheerscht heeft'.-'- Andere bronnen maken 
op meer algemene vsdjze melding van verhoogde sterfte. In de Provinciale Verslagen van 
Noord-Holland werd gewezen op excessieve sterfte in de laatste zes maanden van 1846 als 
gevolg van koortsen; dat zo velen stierven, met name uit de lagere sociale klassen, lag aan 
de ontberingen die mensen in de verstreken twee jaren hadden moeten doorstaan en die 
ten koste van hun gezondheid waren gegaan. De Gouverneur van de provincie Utrecht 
meende ook dat de hoge sterfte als gevolg van tyfus een gevolg was van de verzwakking 
van het lichaam onder invloed van de honger. In de koloniën van de Maatschappij van 
Weldadigheid stierven vele bedelaars die daar in verzwakte toestand naar toe waren 
gezonden.3' In de provincie Drenthe werd in 1846 een uitzonderlijk hoog sterftecijfer 
geconstateerd.^'* 

De sterftegegevens per gemeente stellen ons in staat de directe en indirecte gevolgen van 
de honger wat nader te preciseren. Voor iedere gemeente is daartoe het gemiddelde sterfte
cijfer (aantal overledenen per 1000 van de bevolking) berekend voor de jaren 1844-1845-
1850-1851, jaren waarin geen sprake was van epidemische ziekten of honger (zie tabel 1 voor 
sterftecijfers voor geheel Nederland). Vervolgens is nagegaan in hoeverre het cijfer voor de 
jaren 1846-1847 van dit gemiddelde afweek. De hoogte van de procentuele afwijking geeft 
aan of in een gemeente honger een grotere tol eiste dan elders het geval was. 

31 J. Mokyr, 'The deadly fungus: An econometrie investigation into the short-term demographic impact of 
the Irish famine, 1846-1851', Research in Population Economics i (1980) 237-277. 

32 C. Hooyer, De groote nood des hongers in en bij den Boemmelerwaard. Een waar verslag voor alle inenschen-
vrienden in ons vaderland (Zaltbommcl 1847). 

33 M. Bergman, 'The potato blight in the Netherlands and its .social consequences (1845-1847)', International 
Review of Social History 12/3 (1967) 390-431, m.n. 402-404. 

34 F. Terlouw.'De aardappelziekte in Nederland in 1845 en volgende jaren'. Economisch- en sociaal-historisch 
jaarboek }4 (1971) 263-308. 
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Kaart 3. Relatieve afwijking van het 
sterftecijfer 1846-1847 t.o.v .1844/ 
1845 -1850/1851 

Tabel 1 

1840 

1841 

1842 

1843 

1844 

1845 
1846 

1847 
1848 

1849 

1850 

1851 

Sterftecijfers Nederlai l d (sterfgevallen per 1000 van de bevolking) , 1840-1851 

25,1 

24,9 

27,4 

24,7 

25,7 
24,8 

29.9 

32,4 
30,6 

32,8 

23,6 

23,8 

Uit kaart 3 blijkt inderdaad een groot verschil tussen gemeenten in de mate van oversterfte. 
Het zwaarst getroffen werden gemeenten in de Bommelerwaard en Tielerwaard en in 
andere rivierkleigebieden in Utrecht, Gelderland en Zuid-Holland (Hoeksche Waard). 
Ook in zeekleigebieden waar aardappelteelt van goot belang was zoals de noordwest kant 
van Friesland (Het Bildt, Oostergo en Westergo), Noord-Groningen, Walcheren, Schouwen 
Duiveland en Overflakkee werden relatief meer sterfgevallen geteld dan gebruikelijk was. 
Veel hoger dan normaal was eveneens de sterfte in West-Friesland en Zuidoost Drenthe: 
in Norg bereikte het sterftecijfer waarden die drie maal zo hoog waren als gebruikelijk. In 
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een aantal gemeenten in Friesland, in West-Friesland, in gemeenten op Voorne-Putten, 
Schouwen-Duiveland, en de Bevelanden was het sterftecijfer twee keer hoger dan het 
gemiddelde van de jaren 1844-1845/1850-1851. Dat impliceerde sterftecijfers van meer dan 
50 per 1000. Een dergelijk niveau deed zich in 1847 in 85 (van de 1209) gemeenten voor. 
Weinig tot niets van de crisis in de bestaansmiddelen was er te merken in Noord-Brabant 
(met uitzondering van het land van Heusden en Altena), in Limburg, in de rest van 
Gelderland, Overijssel (uitzondering: gemeenten met bedelaarsgestichten) en in het 
Hollandse en Utrechtse weidegebied. Het nut van het hier gepresenteerde meer gedetail
leerde materiaal blijkt wanneer men de gevonden patronen vergelijkt met de uitkomsten 
van een vergelijking van provinciale sterftecijfers in de betreffende jaren.''' Gelderland als 
geheel lijkt in dat geval nauwelijks oversterfte gekend te hebben (13%, evenveel als 
Limburg en Noord-Brabant) terwijl de hoge Drentse sterfte precies kan worden gelocali-
seerd. Interessant is ook dat wanneer de cholera twee jaren later toeslaat het overwegend 
andere regio's zijn die worden getroffen. 

De' Spaanse Griep van 1918 
Het influenza-virus dat zich vanaf mei 1918 over een groot deel van de wereld verbreidde 
bereikte Nederland in juli 1918. De eerste (in juli, augustus en september) en tweede (in 
oktober, november en december) griepgolf eisten in Nederland in totaal 17396 slacht
offers.-"' Vergeleken met de jaren 1916-1917 en 1919-1920, toen het sterftecijfer per 1000 van 
de bevolking op 12,8 per 1000 inwoners lag, kende 1918 een enorme stijging van het sterf
tecijfer: met 17,2 per 1000 werden er per 1000 inwoners 34% meer overledenen geteld. De 
griep sloeg vooral toe onder jonge volwassenen, met name 20-35-jarigen. Er is weinig 
gedetailleerd onderzoek gedaan naar de regionale spreiding van de sterfte als gevolg van 
de Spaanse Griep. Naber zowel als De Gooijer hebben zich beperkt tot het vermelden van 
de provinciale sterftecijfers: deze komen erop neer dat Drenthe, Groningen en Overijssel 
door de hoogste sterfte werden gekenmerkt, Utrecht, Noord-en Zuid-Holland door de 
laagste.'7 Hoewel aan de hand van de gemeentelijke sterfte naar doodsoorzaak een meer 
genuanceerd beeld zou kunnen worden gegeven hebben ook de totale sterftecijfers over 
1918 hier een toegevoegde waarde. Om de effecten van de Spaanse Griep globaal vast te 
stellen berekenen we opnieuw de procentuele afwijking per gemeente tussen het sterfte
cijfer voor 1918 met het gemiddelde sterftecijfer (aantal overledenen per 1000 van de 
bevolking) over de jaren 1916-1917 en 1919-1920. De hoogte van de afwijking is in drie 
groepen verdeeld waarbij de donker getinte gemeenten die gemeenten zijn waarin de 
sterfte in 1918 veel meer was gestegen dan gemiddeld in Nederland het geval was. 

Het resultaat is opmerkelijk. Niet de dichtbevolkte gemeenten in het Westen waar de 
kansen op overdracht in principe het grootst zouden moet zijn worden door hoge sterfte 
gekenmerkt doch juist de dunbevolkte delen van Noord-Oost Nederland. Met name in 
Oost-Groningen, in het Oosten van Drenthe, het Noorden van Overijssel was van zeer 
hoge sterfte sprake. Langs de rand van het IJsselmeer, in het grensgebied van Limburg en 

35 E.W. Hofstee, De demografische ontwikkeling van Nederland in de eerste helft van de negentiende eeuw. Een 
historisch-demografische en sociologische studie (Deventer 1978). 

36 CBS, Statistiek van de sterfte naar den leeftijd en naar de oorzaken van den dood over het jaar 1918 ('s-Graven
hage 1919). 

37 J. Naber, Een aanval in drie golven. De impact van de Spaanse griep in Nederland in de periode 1918-1920. 
Doctoraalscriptie Vrije Universiteit (.Amsterdam 1996); A.C. de Gooijer, De Spaanse Griep van '18. (Amsterdam 
1918). 
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Kaart 4. Relatieve afwijking van het 
sterftecijfer 1918 t.o.v. 1916/1917 -
1919/1920 

Noord-Brabant, in het Westland en in IJsselmonde werden eveneens hoge sterftecijfers 
aangetroffen. Gesuggereerd is dat met name slechte woningtoestanden aan de hoge sterfte 
bijdroegen en het hier gevonden regionale patroon lijkt daarmee niet echt in tegenspraak. 

Conclusie 
Sterftegegevens op gemeentelijk niveau kunnen een bijdrage leveren aan de discussie over 
een aantal bestaande controversen met betrekking tot de negentiende-eeuwse sterfte-
veranderingen. Dat geldt bij voorbeeld de invloed van processen van urbanisatie, industria
lisatie en medicalisatie op de Europese sterftetransitie. Kennis van de regionale verschillen 
in de sterftedahng is van belang voor het inzicht in de determinanten van deze verandering. 
Het inzicht in het effect van het medicaliseringsproces is ermee gediend dat de aandacht 
wordt gericht op gemeenten met lage zuigelingensterfte: ze vormen een bevestiging van 
de mogelijkheid dat vóór de vooruitgang in de medische wetenschap haar effect deed gelden 
groepen van de bevolking in staat waren om een zeer gezonde leefomgeving aan hun pas
geborenen te bieden. 

Ook voor onderzoek naar het huidige patroon van geografische verschillen in sterfte 
heeft een historische atlas nog betekenis: er is immers sprake van een opmerkelijke conti
nuïteit in de regionale sterfteverschillen, zij het ook dat de sterkte van deze verschillen in 
de loop van de tijd is afgezwakt. Historische kennis kan van betekenis zijn voor het 
opsporen van de factoren achter deze verschillen. '* 

38 Men zie bijvoorbeeld J.A.M, van Oers, H.T. Kroesbergen, B.P.M. Bloemberg, R. da Costa Senior en S.A. 
Reijnevcld, 'Geografische gezondheidsverschillen' in: J.P. Mackenbach en H. Verkleij ed.. Volksgezondheid 
Toekomst Verkenning 1997; //.• Gezondheidsverschillen (Maarsscn 1997) 267-301. 
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Zonder kennis van de gezondheidstoestand en van de variatie daarin in ruimte en tijd is 
het onmogelijk de dagelijkse omgeving te reconstrueren, waarin de Nederlanders leefden. 
Ziekte, lichamelijke beperkingen en overlijden vormden immers niet weg te denken 
elementen van het bestaan die enorme consequenties hadden. Daarbij valt niet alleen te 
denken aan de gevolgen voor de getroffene zelf, maar ook aan die voor de personen in de 
directe omgeving van de zieke of overledene: veranderingen in de inkomenssituatie, in 
het consumptiepatroon, in de taakverdeling binnen het gezin, in de deelname aan het 
arbeidsproces, in de mogelijkheid kinderen een opleiding en voldoende zorg te bieden 
etc.''̂  Waar men woonde had een grote invloed op de sterfte. Door deze regionale variatie 
in de levenskansen te introduceren wordt duidelijk dat zelfs in een klein, relatief homo
geen land, grote verschillen bestonden in de levenssituatie van de inwoners. 

SUMMARY 

This article describes the first results of a project which has as its central aim the con
struction of a database and accompanying maps with historical data on infant and total 
mortality for all municipalities in the Netherlands during the period 1812-1939. After a 
short overview of earlier attempts made by nineteenth-century doctors and statisticians to 
construct maps of mortality, we describe the data included in the database. The possible use 
of the mortality atlas is illustrated by means of four maps, dealing, respectively, with the 
changing geography of infant mortality between 1840 and 1939, the regional differences 
in the mortality effect of the potato-blight, and regional differences in the health conse
quences of the Spanish flue. 

39 M. Over, R. P. Ellis, J.H. Huber en O. Solon, 'The consequences of adult ill-health' in: R. G. A. Feachem et 
al. cd.. The health of adults in the developing world (New York 1992) 161-208. Een eerste aanzet tot de studie 
van een deel van deze problematiek is inmiddels gegeven in J. van Gerwen en M.H.D. van Leeuwen, Studies 
overzekerheidsarrangenienten (Amsterdam 1998). 
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