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 OORD VOORAF

In september 1982 werd reeds met deze studie begonnen, die in juli I995 werd afgerond. Bij de
aanvang was in het geheel niet te voorzien dat het onderzoek zo lang zou gaan duren. Evenmin
was het vanaf het begin de bedoeling dat het eindresultaat als een academisch proefschrift verde-

digd zou worden.
Na mijn aanstelling als geschiedenisdocent aan het Cobbenhagencollege in Tilburg (augustus

I982) werd tijdens de allereerste sectie-vergadering waaraan ik daar deelnam onbedoeld de basis
voor deze studie gelegd. Enkele leerlingen waren blijkbaar door de geschiedenislessen dermate ge-
boeid dat ze zelfeen onderzoekje wilden uitvoeren, bij voorkeur in een archief. Om praktische re-
denen werd voor een lokaal historisch onderwerp gekozen. Daar ik de meeste ervaring had met ar-
chiefonderzoek, lag het in de lijn dat ik hun begeleider werd. Bij de keuze van het onderwerp was
het belangrijk dat de zeven leerlingen zowel onafhankelijk van elkaar als gelijktijdig met archiefon-
derzoek bezig moesten kunnen zijn en dat het werk moeiteloos in elkaar geschoven kon worden.
Bovendien moest er gewerkt kunnen worden met in alle opzichten toegankelijke bronnen.
Daarnaast was het van belang dat er in vrij kort tijdsbestek een tastbaar onderzoeksresultaat op ta-
fel lag. Geinspireerd door twee recent verschenen artikelen, werd gekozen voor een onderzoek
naar de zuigelingen- en kindersterfte in Tilburg in de negentiende eeuw. Met het werken met de
akten van de burgerlijke stand leek succes verzekerd.

Dat was echter een misrekening. De leerlingen hadden niet het engelengeduld dat voor ar-
chiefonderzoek nodig is. Geen nood, was mijn gedachte, dan werk ik het zelf wel af. De schatting
van de tijd die ik daarvoor nodig dacht te hebben, vormde de tweede misrekening. Zelfs met de tij-

delijke hulp van miin broer Nico en zwager Alex, slokte de verzameling van de data de vakanties
van ruim vier schooljaren op. De grootste tegenvaller kwam echter toen, na bewerking, het resul-
taat van al dit werk op tafel lag. Met de enorme hoeveelheid door mij verzamelde en bewerkte ge-

gevens kon geen wezenlijke bijdrage aan het wetenschappelijke debat geleverd worden.
Inmiddels was ik na de afronding van mijn doctoraalstudie aan de Rijksuniversiteit Utrecht in

contact gekomen met prof dr. H.F.J.M. van den Eerenbeemt. Het kostte hem weinig moeite mij
ervan te overtuigen dat mijn gegevens over de zuigelingen- en kindersterfte in Tilburg voldoende
stof bevatten voor de uitbouw tot een proefschrift. Enkele maanden nadat we het eens waren over

de opzet van deze studie, haperde de voortgang. Onbedoeld, en geheel in strijd met zijn normale

plan de campagne, lag de oorzaak bij de promotor. Prof Van den Eerenbeemt vroeg me om voor de
catalogus bij de tentoonstelling 'Van Gogh in Brabant' (in: Noordbrabants Museum, november
I987/januari I988) een biidrage te leveren over de plaats waar Vincent enkele jaren verbleef:
Nuenen. Hoewel ik hiervoor weinig tijd beschikbaar had, rees bij mij twijfel over het historiogra-
fisch beeld van het Oostbrabantse platteland. Nadien heb ik getracht dit in een aantal afzonderlijke
artikelen wat scherper te stellen. Herhaaldelijk gaf prof. Van den Eerenbeemt, als  ik hem weer een
concept van een artikel over het Oostbrabantse platteland overhandigde. te kennen dat het tijd
werd om uit de gebakieswinkel te komen en weer terug aan het roggebrood te gaan. Na Nuenen en
omgeving, lonkte echter de Kempen. Vanaf I989 heb ik een substantieel deel van mijn tijd besteed
aan de bestudering van de fotocollectie van twee Belgische kunstschilders, Victor de Buck en
Joseph Gindra. Dit onderzoek voerde ik samen met Gerard Rooijakkers uit. Het leverde niet alleen
enkele artikelen en een boek op, de foto's (en vooral onze interpretatie en duiding ervan) vormden
ook het uitgangspunt voor tentoonstellingen in niet de minste musea, onder andere het Van Gogh

V                              museum en Museum Kempenland.
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Tegen het enorme plezier en de voldoening die we aan deze speurtocht (zowel letterlijk, als
ook in wetenschappelijk opzicht) beleefden, woog de boekhoudachtige bestudering van de zuige-
lingen- en kindersterfte in Tilburg niet op. Toch was iedereen het erover eens dat deze studie afge-
rond moest worden. Dankzi i een onderzoeksplaats bij de Nederlandse Organisatie voor
Wetenschappelijk Onderzoek, was ik in de gelegenheid om voor een deel onbetaald verlof te ne-
men en gedurende twee dagen per week 'het roggebrood te kneden'. Dankzij welwillende mede-
werking van de archivaris van het Gemeentearchief Tilburg kon het tijdrovende archiefonderzoek
op een zo efficient mogelijke wijze uitgevoerd worden.

De globale opzet van de studie is echter sinds het begin van de jaren tachtig nauwelijks veran-
derd. Ik startte het onderzoek in de stellige overtuiging te kunnen aantonen dat de sociaal-econo-
mische variabelen van doorslaggevende betekenis waren bij de verklaring van de omvang van de
zuigelingen- en kindersterfte. De grote veranderingen die zich sindsdien binnen de historische we-
tenschap hebben voorgedaan, met name de opkomst van het narrativisme en de bloei van de cul-
tuurhistorische benadering, hebben niet geleid tot een aanpassing van de globale opzet van de stu-
die. Hoewel op dit moment voor een grote groep historici de cijfers al veel van hun magie hebben
verloren, overheerst in deze studie nog de kwantitatieve benadering. Het centrale onderzoeksthe-
ma - de oorzaken van de zuigelingen- en kindersterfte - is bezien vanuit kwantificeerbare invals-
hoeken. De lezer die in het bijzonder geinterresseerd is in de emotionele aspecten of in de rituele
vormgeving van het sterven en begraven van pasgeborenen, zal in dit boek weinig van zijn gading
vinden. Een zodanige aanpassing van de vraagstelling dat eveneens aandacht besteed kon worden
aan cultuurhistorische aspekten van de zuigelingen- en kindersterfte behoorde naar mijn mening
niet tot de zinvolle mogelijkheden. Het zou te veel een bewandelen van, weliswaar zeer fraaie en
lommerrijke, zijpaden zijn. Om dezelfde reden zijn overigens enkele detailkwesties, waarvan de
conclusie voor mijn studie wel van belang is en waarvan de eigenlijke beschrijving de aandacht te
lang en te ver van de centrale onderzoeksvraag zou afleiden, in afzonderlijke artikelen uitgewerkt
(bijvoorbeeld de affaire Ledel, het rapport van de Gezondheidscommissie over de zuigelingensterf-
te en het bezoek van Sequah).

Dat de uitvoering van het onderzoek zo lang duurde, was niet in alle opzichten een nadeel. In
I982 lag de geautomatiseerde data-verwerking voor niet-bemiddelde particulieren nog niet binnen
bereik. De enorme popularisering van de personal computer heb ik gedurende mijn onderzoek
zijn beslag zien krijgen. Ik kan me nu niet meer voorstellen hoe deze studie zonder p.c. uitgevoerd
had kunnen worden. Ofschoon ik weinig gevoel en aanleg voor de meer technische en wiskundige
aspecten van de geautomatiseerde gegevensverwerking heb, ben ik op dit terrein een auto-didact.
Hierbij zijn velen me behulpzaam geweest. Het geduld van enkele collegae op school heb ik hier-
bij danig op de proef gesteld.  Het is een troost voor me dat ik niet de enige was die behoedzaam
het 'informatie-tijdperk' ingeleid moest worden.

Enkelen wil ik in mijn dankbetuiging wel met name noemen. Vanzelfsprekend begin ik met
prof. dr. H.F.J.M. van den Eerenbeemt. Hoewel hij zelf ruiterlijk toegaf geen specialist op het ge-
bied van de historische demografie te zijn, weerhield dit hem er niet van de voortgang van het on-
derzoek kritisch te volgen. Vooral ook door de bewaking van de voortgang, mag de voltooiing van
deze studie voor een belangrijk deel op zijn conto geschreven worden. De bijna veertig promoven-
di die mij voorgingen en de medewerkers van het project geschiedschrijving 200 jaar Brabant, we-
ten wat ik hiermee bedoel. Mede door zijn tact kreeg ik de aanstelling bij N.W.0. Deze instelling

VI                               wil ik voor de geboden buitenkans hartelijk dank zeggen.
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Twee andere instellingen verdienen het eveneens met name genoemd te worden: het

Cobbenhagencollege en het Gemeentearchief Tilburg. Mijn werkgever heeft er vanaf het begin po-
sitief op gereageerd dat ik op deze wijze met de verdieping van mijn vak bezig was. Dat ik bepaalde
roosterwensen had, vormde geen probleem. In plaats van de te verwachten scepsis, werd er zelfs
bijzonder positief gereageerd toen ik miin wens kenbaar maakte voor een deel van mijn aanstel-
ling onbetaald verlof te nemen. De organisatorische problemen nam men voor lief. Rector Harry
Verkoulen en Cees Derwig verdienen hiervoor een woord van dank. Bii een archiefinstelling be-
hoort dienstverlening tot de normale taakstelling. maar de medewerkers van het Gemeentearchief
Tilburg hebben dit devies wel erg hoog in hun vaandel staan. Niet alleen is de entourage en de toe-

gankelijkheid van de bronnen perfect, de medewerkers hebben ook een open oog en oor voor de
onderzoeker. Dat met een onderzoeker meegedacht wordt, komt niet overal voor, maar Gerard
Steijns, Ronald Peeters, Gerrit Kobes en Frans van Zutphen deden het in ieder geval wel. Ook in
facilitaire zin was men mij bijzonder behulpzaam. Dat gemeentearchivaris Gerard Steijns en roos-
termaker Cees Derwig de uitverkorenen waren om bij de promotieplechtigheid als paranimf te mo-

gen fungeren, wordt door het bovenstaande al voldoende gemotiveerd. Een leuke bijkomstigheid is
dat zij tijdens mijn middelbare schooltijd mijn twee geschiedenisleraren waren, en in die hoeda-

nigheid mede verantwoordelijk voor de keuze van mijn vervolgstudie.
Tot een vruchtbare uitwisseling van gedachten over opzet en uitvoering van het onderzoek en

de interpretatie van de uitkomsten kwam het helaas niet vaak. Met dankbaarheid denk ik aan die

spaarzame momenten terug. Met name hebben de uiteenzetting voor de Contactgroep Project
Integrale Geschiedenis en voor de Werkgroep Stedengeschiedenis mijn zicht op de materie ver-
scherpt. Zonder anderen tekort te willen doen, wil ik hier Gerard Trienekens voor zijn eigenzinni-

ge inbreng danken.
De man die inhoudelijk het meest invloed op deze studie heeft gehad, is zonder twijfel Frans

van Poppel. Hij attendeerde me op veel studies in buitenlandse vaktijdschriften die me anders ont-
gaan waren. Daarnaast heeft hij vanaf I992 intensief meegedacht over en meegewerkt aan een sta-
tistisch verantwoorde verwerking van een deel van de data. Met name hoofdstuk IO Zou zonder
zijn hulp de toets der kritiek niet hebben kunnen doorstaan.

Het uitschriiven van de hoofdstukken ging me doorgaans vlot af. Naar later bleek, wat al te
vlot. Wil Sterenborg corrigeerde op gedegen wiize het manuscript. Pas door zijn accuratesse zag ik
in hoe ingewikkeld de interpunctie en inconsequent en onlogisch de spelling van de Nederlandse
taal is. De tekstkritiek, door de promotor, de promotiecommissie, de paranimfen en vooral door
Gerard Rooijakkers geleverd, heb ik zo goed als mogelijk in de uiteindelijke tekst verwerkt. Bij de

omvorming van een manuscript naar een fraai boek heb ik medewerking gekregen van Charles de
Mooij, Cees Prinsen. Jan van Eijk, Renate van de Weijer, Gerard Rooijakkers, Roger van Laere,
Ronald Peeters en Jefvan Gils. Zij hebben me gewezen op geschikt illustratiemateriaal of dit ter
beschikking gesteld. In dit verband past tevens een woord van dank aan mi in collega Jos Kerkhof.
die de Engelse vertaling van de samenvatting voor zijn rekening nam.

De meeste proefschriften eindigen met een verontschuldiging richting thuisfront. De algeme-

ne teneur is daarin dat de partner en eventuele kinderen veel tekort zijn gekomen. In mijn geval

gaat dit maar ten dele op. Dankzij de riante buitenkans mij door N.W.0. geboden, de welwillende

houding van de schoolleiding van het Cobbenhagencollege en de facilitaire steun van het
Gemeentearchief Tilburg, was ik gedurende vier schooliaren onevenredig veel thuis. Weliswaar
vaak in de studeerkamer achter de computer, maar werkend op momenten dat de huiselijke situ-

VII atie dit het best toeliet. Vooral onze oudste zoon Lennert, geboren in juni I993, op dezelfde dag als
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waarop Kempische boeren en Vlaamse Vissers ten doop werd gehouden. zal later met weemoed terug-
denken aan de tijd dat ik aan miin proefschrift werkte. Hoewel Jacqueline me altijd door dik en
dun gesteund heeft, is vooral zij oprecht blij dat de klus eindelijk geklaard is. Ze kent me echter
lang genoeg om te weten dat het bloed toch wel weer zal gaan kruipen, waar het niet gaan kan.

Hulsel, IO juli I995·
Cor G.W.P. van der Heijden.
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ZUIGELINGEN- EN KINDERSTERFTE IN TILBURG, I820-1930

HOOFDSTUK I

Demografisch patroon in Nederland,
I 82 0-I930:ontwikkelingen en visies

  I  INLEIDING

In de geschiedwetenschap is gedurende de laat- ming en verklaring van een stuk verleden' ge-
ste decennia de historische demografie van een noemd - was het begin van een reeks publika-
onbeduidende hulpwetenschap tot een krachti- ties die de bevolkingsontwikkeling in een be-
ge, zelfstandige discipline geevolueerd waarvan paalde regio en periode tot onderwerp had.2 In
vele impulsen zijn uitgegaan.' Door baanbre- Frankrijk ging vanuit de kring rondom het tijd-
kend historisch-demografisch onderzoek werd schrift Annales een sterke inspiratie uit en in
de mogelijkheid geboden door te dringen tot de Engeland was de 'Cambridge Group for the
kern van het bestaan van vroeger levende, vaak History of Population and Social Structure' de
anonieme, personen. Door in te gaan op vragen     spil van het historisch-demografisch onderzoek.
als hoe oud de mensen werden, hoeveel kinde- In Nederland genoot de zogenaamde 'Wage-
ren er geboren werden en wat de leeftijd was ningse School' een tot ver buiten de landsgren-

waarop getrouwd werd, bleek meer zicht moge- zen reikende reputatie.3 M. Prak stelde onlangs
lijk op wezenlijke aspecten van het dagelijks le- nog eens nadrukkelijk vast dat de proefschriften
ven. van twee voortrekkers uit de Wageningse

P. Gouberts studie Beauvais et le Bet:uvaisis - School "de historische demografie in Nederland
door K. Bertels 'de eerste principiele doorbraak hebben helpen introduceren als een volwaardi-

I                                 van de historische demografie in de beeldvor- ge subdiscipline die door een betrekkelijk klei-
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ne maar kwalitatief sterke groep van onderzoe- Europa een daling van het sterftecijfer in die
kers wordt gedragen".4 pas na enige decennia werd gevolgd door een

Het kost veel tijd voordat de resultaten van daling van het geboortencijfer. In deze periode
het nieuwe inzichten opleverende historisch-de- groeide de bevolking sterk. Rond I930 was in
mografisch onderzoek algemeen ingeburgerd de meeste Westeuropese landen dit proces vol-
raken. In het merendeel van de op dit moment tooid.
gangbare methoden voor het geschiedenison- Deze overgang bleef geen specifiek
derwijs komt men slechts zeer sporadisch ver- Westeuropese aangelegenheid. Alle landen in
worvenheden uit de historische demografie te- de wereld hebben deze ontwikkeling doorge-
gen) Een thema springt er in positieve zin uit. maakt of zijn daar nog mee bezig. Wat de fase-
Voor een goed begrip van de overgang van een ring van deze mondiale transformatie betreft.
agrarische naar een industriele samenleving is blijken de zogenoemde 'westerse landen' koplo-
inzicht in de 'demografische transitie' geboden.    pers te ziin geweest. Binnen Europa tekenden

In wetenschappelijke kringen bestaat over zich al grote verschillen af: West-Europa liep
het verloop van de demografische transitie in duidelijk voor op Rusland en delen van Oost- en
grote lijnen een concensus, over de verklaring Zuid-Europa. In enkele geisoleerde gebieden,
daarvan echter geenszins.6 Daar deze studie zoals Albanie, bleef het niveau van de geboor-
een bescheiden bijdrage wil leveren tot meer in-    ten tot in de jaren zestig erg hoog. In de andere
zicht in deze materie, is het zinvol om hier iets landen van de wereld heeft dit proces zich veel
dieper op in te gaan. S.E. Beaver noemde de de- later ingezet en is het in de meeste gevallen ook
mografische transitie-theorie "the predominant nog niet afgesloten:° Vanuit die internationale
body of thought in social demography".7 Ze optiek bezien is het opvallend dat in Nederland
werd pas ontworpen nadat het verloop in het deze demografische transitie zowel relatief laat
westelijk deel van Europa reeds empirisch was is begonnen als afgesloten. Binnen de westerse
vastgesteld. In hoofdlijnen is de demografische wereld behoort Nederland tot de laatkomers.I'
transitie een proces van overgang van het oude
demografische systeem naar het moderne. Het
oude demografische systeem werd gekenmerkt
door, zowel absoluut als relatief, hoge geboor-
tencijfers en sterftecijfers.8 Met name de sterf-
tecijfers vertoonden grote schommelingen: oor-
logen en misoogsten met in het kielzog epide-
mieen konden in een betrekkelijk korte
tijdspanne in een omvangrijke oversterfte resul-
teren, de zogenaamde 'crise de subsistances'.9
Het gevolg was dat er met dit demografisch re-
gime slechts van een beperkte bevolkingsgroei
sprake kon zijn. Het moderne demografisch
systeem kent daarentegen zowel lage geboor-
ten- als lage sterftecijfers. Deze respectieve da-
lingen zetten zich niet gelijktijdig in en verlie-
pen niet overal in eenzelfde tempo. Het gevolg
was dat in aan elkaar grenzende landen een ge-
heel verschillend tempo van bevolkingsgroei

2                                    kon bestaan. Rond I8OO zette zich in West-
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  2 HET GEBOORTENNIVEAU

a. Ontwikkelingen de jaren twintig en dertig weer hoger.'2 De pe-
riode I846/I850 - door Th. van Tijn 'de zwarte

In de manier waarop zich in Nederland de da- jaren' genoemd - was er een van mis6re op alle
ling van zowel het niveau van de geboorten als fronten.4 Het gemiddelde geboortencijfer voor
van de sterfte voltrok, deed zich een merkwaar- Nederland als geheel reageerde hier direct op:
dige ontwikkeling voor: bij beide processen was eind jaren veertig en in de jaren vijftig lag dit
sprake van grote regionale verschillen. beduidend lager dan in de voorafgaande decen-

nia. Vervolgens valt wederom herstel te consta-
teren: in de jaren I876/I880 is het geboorten-
cijfer ruim 3%o hoger dan in de jaren

..lq
*00- een forse daling in die een zeer regelmatig en

I846/I850· Vanaf dit moment zette zich echter

evenwichtig verloop kende: van 36,3%0 in
I876/I880 tot I4,9%0 in I970/I975 (slechts de

L)   Onder 17.5
    17.5 - 19·9                  0  0 naoorlogse periode I946/I95O vormde een uit-
2  10.0.22.4 zondering). De geboortendaling voltrok zich08%8   24· 24·9
    25.0.27 4

niet willekeurig maar in een duidelijk waar-    27.5 - 29.9
MI    30 0 324 ,/ neembaar geografisch patroon. De westelijke= 325.,49 O    <) , provincies hadden aanvankelijk de hoogste ge-I   33·037·4
I   37.5 en meer

Aib. 2 boortencijfers. Het niveauverschil tussen de

Viifiaarlijks gemiddelde van het vier westelijke en de overige zeven provincies
aantal geborenen per zooo bleef tot het einde van de eeuw duidelijk.  Zo

inwoners van de bevolking per had het westen in I82IK825 provinciale geboor-
gemeente. I85I-I855· Duidelijk tencijfers tussen 46 en 40%0 tegenover 36 A

11=
-

blijkt dat het geboortencilfer in                                             -           - 0- 33%0 elders, in I836/ 840 45 A 38%0 tegenover
+ -     i

de westeliike provincies het 35 & 32%0, in IBBI/I865 4I A 36%0 tegenover 34
hoogst is en in het zuidoosten 8 30%0 en in I876/I880 nog steeds 4I A 3'7%0

het laagst <Bron: tegenover 36 A 33960 Aanvankelijk was dus wel
Landbouwuniversiteit een verschil van 6 tot 7%0 normaal. Na I875

Wageningen, Vakgroep werd dit minder (4 tot 5%o) en tegen I900 was
Sociologie) het nog slechts I tot 2%0.'4 In de loop van de

twintigste eeuw doken deze provincies onder
het landelijk gemiddelde.

Bij analyse van de geboortencijfers - deze
zijn voor Nederland als geheel en voor de afzon- Analyse van de cijfers van de zuidelijke pro-
derlijke provincies per vijfjarige periode in bijla- vincies laat een tegengestelde ontwikkeling
ge I vermeld - valt op dat de gemiddelden gedu- zien.'5 Tot I880 bestond in het zuiden het laag-
rende de gehele negentiende eeuw hoog waren ste geboortenniveau van het land. Maar terwijl
en bleven: steeds tussen de 30 en 40%0. Tijdens elders dit niveau daarna de neiging tot daling
de Franse periode was het niveau van de ge- vertoonde en zeker vanaf ongeveer I9OO ook

3 boorten relatief laag, maar dit werd gedurende duidelijk daling liet zien, bleef het in het zuiden



HET HEEFT NIET WILLEN GROEIEN

b. Visies
Ole

 '="-"  *i.... I.
In de wetenschappelijke discussie is over de

   t.. verklaring van dit patroon veel te doen geweest.

-  0nder 17 5

Dit geografisch patroon in de daling van de ge-
9     boortencijfers werd in 1954 voor het eerst door

--  0.5 - 19·9
eN  20.0 · 22.4 », . 1'- 4

de gezinssocioloog E.W. Hofstee aan een uit-
& 3       2 2.5-2 4 9
MZB   25.0.27.4                                                  *   01 -51

· (-1.Pr. voerige analyse onderworpen.17 Sindsdien is het
e=  27 3 299 . .-1- beeld verder verscherpt en zijn de onderzoeks-2  30·0  124

resultaten geintegreerd en verwerkt in enkele
.

////  12 5. '41.9
A.3         I   35.0 -37.4

Vijfjaarlijks gemiddelde van het I   37 5 enmeer ''....... e studies die de algemene bevolkingsontwikke-
aantal geborenen per Iooo

--2 2... ling van Nederland in de negentiende en twin-
«                                                                                                            4inwoners van de bevolking per tigste eeuw tot onderwerp hebben.

gemeente, I9II-1915· De Bij de verklaring van dit ongelijktijdig inzet-
verschillen met afb. 2 Ziin tende proces van geboortendaling legde Hofstee

opvallend. In de kustprovincies sterk de nadruk op de verschillen in het huwe-
is het niveau van het aantal lijks- en voortplantingspatroon zoals dat in

geboorten sterk gedaald en in Nederland placht te bestaan. Hij ging daarbij
de zuideliike provincies uit van het Europese huwelijkspatroon:9 Dit

aanzientilk gestegen (Bron: werd gekenmerkt door een hoge gemiddelde
Landbouwuniversiteit huwelijksleeftijd en een hoog percentage per-

Wageningen, Vakgroep manent celibatairen:° Hofstee noemde dit het
Sociologie). agrarisch-ambachtelijke huwelijks- en voort-

plantingspatroon. In de loop van de negentien-
tot na de Eerste Wereldoorlog op een negentien-   de eeuw zette zich in de eerste regio - het
de-eeuws peil van meer dan 30960. Het zuiden noordwesten van ons land - een overgang in
vertoonde aanvankelijk het laagste niveau van naar het moderne huwelijks- en voortplantings-
geboorten en het westen het hoogste, maar in patroon. Dit patroon wordt gekenmerkt door
de loop van het laatste kwart van de negentien- sterk verlaagde gemiddelde huwelijksleeftijden
de eeuw wisselden beide delen van het land van    en een lager percentage blijvend celibatairen.
plaats door een daling in het westen die groter Een zeer wezenlijk kenmerk van het moderne
was dan het landelijk gemiddelde, terwijl het huwelijks- en voortplantingspatroon was het
zuiden eerst zelfs een stijging en daarna een toepassen van bewuste geboortenbeperking bin-
veel geringere daling doormaakte. :6                      nen het huwelijk

Het proces van geboortendaling volgde in Hofstee schreef de regionale ongelijktijdig-
Nederland dus een uitgesproken geografisch heid in de overgang van het agrarisch-ambach-
patroon. Het begon op het einde van de negen- telijke naar het moderne huwelijks- en voort-
tiende eeuw in het noordwesten van het land plantingspatroon (eventueel nog met een prole-
(delen van Noord-Holland en Friesland) en tarische tussenfase) geheel op het conto van een
schoof geleidelijk naar het zuidoosten op. Uit tempoverschil in het doordringen van de mo-
de cijfers in bijlage I blijkt dan ook dat de pro- dernisering.*I In de terminologie van Hofstee:
vincies Noord-Holland en Friesland tot de kop- het ongelijktijdig doordringen en accepteren
lopers bij het inzetten van de daling behoorden van het modern-dynamische cultuurpatroon.u
en Limburg en Noord-Brabant tot de hekkeslui- Essentieel bij het moderne cultuurpatroon was

4                                 ters van dit proces. het uitgangspunt dat de mens door verandering
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Afb. 4
#.le'  '            1/Een foto van "een eclit Roomsch »ft«     ..:· p . 4-

gezin-. Deze foto toont het
2.-4%24-" :2 #,4.f·i:t :gezin van C.H. van Roessel en   " er':*
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.- lie
aantal kinderen - er ziin er

0-
bekend waarop viiftien kinderen

poseren - maar wel de geringe
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kind is geboren op 30 april 1903 .*
en het vierde kind op io april                                               .  s. - ,

-

r906. Veelal werden

afbeeldingen als deze geplaatst

in het katholieke tildschrift voor
de jeugd De Engeibewaarder. De

boodschap is duidelilk: voor
katholieken was het krilgen van

veel kinderen een ideaal. De

ieugd kon blilkbaar niet jong

genoeg van dit ideaal

doordrongen worden (Bron:

GAT).

tot verbetering kan komen. De moderne mens de langzame daling van de vruchtbaarheid on-
is bereid en geneigd om de mogelijkheden te der katholieken meer gebaseerd was op hun
onderzoeken die veranderingen voor hem kun- ruimtelijke verspreiding (de concentratie in het
nen bieden. Indien ze van waarde zijn, zal hij zuiden en zuidoosten van ons land) dan op hun
zijn handelen daaraan aanpassen. godsdienstige overtuiging op zich. Vanouds

Hofstee ontkende of minimaliseerde de be- werden de Nederlandse rooms-katholieken ge-
tekenis van geografische, economische of reli- identificeerd met een hoog vruchtbaarheidsni-
gieuze variabelen, zoals een verbeterde levens- veau. Hofstee benadrukte dat er tussen katho-
standaard, industrialisatie, urbanisatie, bevol- lieke gemeenschappen in verschillende delen

kingsdichtheid, religieuze samenstelling van de    van het land grote onderlinge verschillen be-
bevolking. etc. Met name met betrekking tot dit stonden. Dit gegeven stelde hem in staat om de
laatste punt ontstond een vinnige discussie tus- invloed van de factor 'regio' te benadrukken
sen enerzijds Hofstee en anderzijds F. van (hierbij is met name de tweedeling, tussen het
Heek, J.D. Buissink, A.C. de Vooys en F. van westen en noordwesten met holocene alluviale
Poppel.4 Volgens Hofstee had de factor 'gods- kleigrond en het oosten en zuidoosten met
dienst' (dat is: rooms-katholicisme) op zijn pleistocene diluviale zandgrond, van betekenis)
hoogst een bescheiden invloed op de daling van Zijn opponenten legden de nadruk op de vaak

5                               de vruchtbaarheid. Hij was ervan overtuigd dat grote verschillen in vruchtbaarheid tussen aan-
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grenzende katholieke en niet-katholieke ge- dat in de ontwikkeling van de geboortencijfers
meenschappen en benadrukten zo de invloed in de periode I850-I890 de factor 'godsdienst'
van het verschil in godsdienst binnen dezelfde geen rol speelt.aG Waar ze zich in de bovenbe-
regio. De verwarring was vaak zo groot omdat schreven discussie mengen, stellen ze dan ook
in het debat het 'niveau' van de vruchtbaarheid dat 'the dispute may be settled in favour of the
verward werd met de 'ontwikkeling' daarvan, point of Hofstee, who argues that the regional
het statische en het dynamische van een situatie (i.e. geographically bounded) patterns of culture
werden door elkaar heen gebruikt. have been decisive in the process of demogra-

In I984 constateerden O.W.A. Boonstra en phic transition in the Netherlands'.4
A.M. van der Woude dan ook dat de discussie Van veel groter belang dan deze stellingna-
over dit belangrijke thema tot stilstand was ge- me is de constatering dat in alle analyses het
komen en 'there has not yet been any final overwegend belang van een puur demogra-
agreement':4 Ze stelden dat de variabelen 're- fische variabele - de omvang van de sterfte -
gio' en 'godsdienst' overbelicht zijn geraakt ten steeds zonneklaar werd aangetoond. Boonstra
koste van andere die wellicht ook van belang en Van der Woude concluderen dat in 'every
zouden kunnen zijn. In hun onderzoek schon- case the level of, and the fall of, the death rate
ken zij eveneens aandacht aan het niveau van showed the greatest correlation with the level
de sterfte, urbanisatie, migratie, bevolkings- and development of the birth rate':8 Impliciet
dichtheid, de culturele variabele 'geletterdheid' stellen ze dat aan de omvang van de sterfte, en
en de bodemgesteldheid.·zs Ze onderwierpen het het proces van daling van het niveau van de
reeds bekende en voor een deel steekproefsge- sterfte, een grotere waarde toegekend moet wor-
wijs nieuw verzamelde cijfermateriaal aan een den dan aan het proces van daling van het ge-
hernieuwde analyse waarbij van meer verfijnde boortenniveau, om zicht te krijgen op het speci-
statistische technieken gebruik werd gemaakt fieke verloop van de demografische transitie in
('multivariate analysis'). Uit hun analyse blijkt Nederland.

i 3 HET STERFTENIVEAU

a. Ontwikkelingen vijflarig gemiddelde tussen 25 en 3I sterfgeval-
len voor iedere Iooo inwoners. De jaarcijfers

Zoals reeds aangegeven, werd bij de demogra- konden daar natuurlijk soms nog aanzienlijk
fische transitie de geboortendaling voorafge- boven uitgaan, zoals in I807 en 1826, toen er
gaan door een structurele daling van het niveau epidemieen met grote sterfte heersten, en in de
van de sterfte. Nederland volgde in dezen de al- iaren  846/ 848, die hiervoor reeds als de
gemene Westeuropese ontwikkeling. zij het 'zwarte jaren' getypeerd werden. In zulke jaren
duidelijk verlaat en met grote regionale ver- kon het landelijke sterftecijfer tot 32 h 34960 oP-
schillen. lopen.29 Van I850 tot I875 bleven de vijflaarlijk-

In de eerste helft van de negentiende eeuw se landeliike gemiddelden rond 25%0 schom-
lag de sterfte in Nederland op een hoog niveau. melen. Eerst vanaf de vijfjarige periode

6                                   Voor het landelijke totaal bewoog het zich per I876/I880 zette zich een sterke daling in, die
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Vii faarliiks gemiddelde van het werd veroorzaakt door een excessief hoge sterf-
aantal sterfgevallen per Iooo e le te in een gedeelte van het land.1, De algehele

inwoners van de bevolking per */0,#le=:Z' .=0: 14%*b. verbetering na I875 werd dan ook overwegend
gemeente, 1851-I855. Op deze                                            .                    ,   44. 11--1,=,9 teweeggebracht door het verdwijnen van dit

kaart springen de drie
//                      i   =   f -Li,

rt hoge regionale niveau. Daardoor kwam het na-* * 1 -7 2*  1
westelijke provincies met het Onder -'.4 4-2- --„=P,  -   . tionale cijfer tussen 1880 en IgI5 op een inter-

L._' 7 i- 9.9 9
hoogste sterfteniveau in het oog 0622  10 0 - 12.4

'  7.-, 711-.,
- nationaal aanvaardbaar peil. Na de Eerste

&28  12.9 · 14·9(Bron: Landbouwuniversiteit - Wereldoorlog werden de gezondheidszorg en de
=  15.0 ·17 4                                            -                  >- il_'1 algehele sociale situatie in Nederland nog zoda-Wageningen. Vakgroep    175  19·9
  20.0.249                      I.

Sociologie) 0///  25 0  29.9
, ' '              ,          r' nig verbeterd dat de sterftecilfers hier te lande

/EN 1'                                           tot de gunstigste ter wereld gingen behoren.-  11.0 en 'neer
Bijlage I maakt in een oogopslag duidelijk

waar in Nederland voor I875 die excessief hoge
sterfte was geconcentreerd. Het waren de wes-

/0/b telijke provincies (Zeeland en de beide
Hollanden), waar het sterfteniveau gewoonlijk
ergens tussen 30 en 35%0 lag, met soms zelfs
uitschieters daarboven tot 37%0 toe (per vilf}arig
gemiddelde). Veel lager (20 to 25%0) lag de
sterfte in het zuiden, het oosten en noorden
(uitzonderingen bevestigen de regel), terwijl
Utrecht met 26 tot 32%0 een tussenpositie in-
nam.32

In het derde kwart van de negentiende
vrijwel ononderbroken doorging tot een niveau eeuw kwam er duidelijk verandering in deze si-
van 9%0 in de jaren dertig van onze eeuw.3° Na tuatie. In de periode I86I/I865 zakte het sterf-
een lichte stijging van het sterftecijfer tijdens de teniveau van de drie westelijke provincies voor
Tweede Wereldoorlog kwam het niveau na I945 het eerst onder 30%0; het kwam er daarna nooit
rond 8%o te liggen. meer boven. Vooral in Zeeland en Noord-

In vergelijking met de ons omringende lan- Holland zette zich een nagenoeg ononderbro-
den kende Nederland aanvankelijk een relatief ken daling in, die door Zuid-Holland vanaf I875
hoog niveau van sterfte. Tussen I875 en het werd gevolgd. Nog voor het einde van de eeuw
uitbreken van de Eerste Wereldoorlog verliep de    kwam het sterfteniveau in het westen van het
daling van de sterfte in Nederland sneller dan land ruim onder 20%0 te liggen. Daarmee werd
elders, zodat de omringende landen niet alleen aansluiting verkregen bij de niveaus die elders

ingehaald werden, maar zelfs gepasseerd. Met in het land op dat moment reeds normaal wa-
Belgie bijvoorbeeld gebeurde dat rond I890. ren. Het gevolg was ook dat daardoor Nederland
Voor I870 overtrof het Nederlandse sterfteni- als geheel, bij vergelijking met het buitenland,
veau dat van Belgie beduidend. Tussen I870 en voor het einde van de negentiende eeuw met
I890 kwam het steeds dichter daarbij in de circa 15%0 op een alleszins acceptabele sterfte
buurt. Vanaf I890 tot de Eerste Wereldoorlog kwam.

lag het er weinig en na de Eerste Wereldoorlog Naast deze spectaculaire ontwikkeling in
aanzienlijk onder. het westen van het land (en een gelijkmatige

Het relatief hoge sterfteniveau, dat tot in rustige daling in het noorden en oosten) valt
7                                het derde kwart van de vorige eeuw voorkwam, een afwijkende gang van zaken met betrekking
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alle provinciale cijfers weer dicht bij elkaar la-
gen. Wanneer de situaties in het westen en zui-

4=;==..
'l e den rond I850 en rond I920 met elkaar vergele-

ip &-1. ken worden, blijkt dan ook een omkering te
/1  1  ..·'f               -  -Za hebben plaatsgegrepen. Rond !850 (en daar-

/ t:=_ *v-'-,5 voor) had het westen een veel hoger sterfteni-
Onder 7.4 P- _             4+          &,·         veau dan

het zuiden  (30 i 35%0 tegenover 22  j
Afb. 6

w                        .                .    1 1+  - -1 1
23%0);  rond  I920 een veel lager (Circa II960 te-    10.0 - 1 2.4

   12 3. 14.9vij faarlilks gemiddelde van het g£        1 5.0-1 7.4 -           . t..,1,A-44              genover  I4960)aanta] sterfgevallen per Iooo I 17·5 · 19.9 +-1  t  .- 11 ,+

0  249             <-/'            gen in de regionale sterfteniveaus voor I93O
inwoners van de bevolking per         I   .5 0  29 9 %-) f

4E
.   -- f      - +,- Bij een poging de uiteenlopende ontwikkelin-

-   10.0 -34 9
gemeente, I9II-I915. in geheel

." Gf,i   4<f,+4243  irNederland zette zich een sterke helder in beeld te krijgen, moet, in navolging
daling door. In het westen des F      I    "      **       .    '- f:'1.12<Li D van A.M. van der Woude, de sterfte niet alleen  FL1:  *6-

-
Ir--4 --

lands was deze, bilvergeliiking 5663£44++. naar regio maar ook naar de component 'leef-
met afb. 5, het sterkst. Het &18**RE,-*i-, : tijd' ontleed worden. Bij de bestudering van de9 i'*72- --

oosteliik deel van Noord- sterfte naar leeftijd toonde Van der Woude aan
Brabant bleef in het proces van  5* 4  dat de sterftekans voor mannen en vrouwen van

daling van het sterfteniveau I5 haar en ouder reeds vanaf I850 (voor sommi-
duidelilk achter (Bron: ge leeftijdsgroepen vanaf I840/I85I) sterk daal-
Landbouwuniversiteit de. Maar bij de leeftijdsgroepen I-5 en 515 jaar

Wageningen, Vakgroep zette deze daling eerst in het decennium
Sociologie) I870/I879 in. Voor de zuigelingen (0<I jaar)

vond dit zelfs pas na I870/I879 plaats. Bij deze
laatste groep was er zelfs sprake van oplopende

tot de sterfte in het zuiden op. De provincies sterftekansen tot in de jaren zeventig.34 Gelet op
Noord-Brabant en Limburg sloten zich niet of het grote aandeel van de jonge leeftijdsgroepen
maar weinig aan bij de daling die elders in het in de bevolking en het hoge niveau van de sterf-
land in de tweede helft van de negentiende te onder hen, zal hun stabiele en bij de zuige-
eeuw volop bezig was.33 In de jaren vijftig lag lingen zelfs nog oplopende sterfteniveau de da-
het sterfteniveau in de twee zuidelijke provin- ling bi j de oudere leeftijdsgroepen in belangrij-
Cies Op 22 & 23%0· Dit was lager dan het lande- ke mate geneutraliseerd hebben. Het is dan ook
lijk gemiddelde en op een niveau dat vergelijk- precies dat, wat in de jaren zeventig in het tota-
baar was met dat in het noorden en oosten. Zij le sterftecijfer teruggevonden werd. Het waren
bleven echter op dit niveau hangen tot vriswel dus met name de zuigelingensterfte en de kin-
aan het einde van de eeuw. In de jaren negentig dersterfte die de daling van het algehele sterfte-
kende het zuiden nog steeds een peil van boven cijfer tot aan het laatste kwart van de eeuw had-
20%0, terwijl het land als geheel toen reeds bij den tegengehouden.35
IS S I9%0 Was aangekomen; het noorden zelfs De totale sterfte correleerde dus in hoge
bi j ruim I6960. Na de eeuwwisseling tekende mate met de zuigelingen- en kindersterfte. Zii
ook in het zuiden de sterftedaling zich wel werd er in belangrijke mate door bepaald. Een
steeds duidelijker af, maar zij verliep toch tra- paar voorbeelden kunnen dat verduidelijken. In
ger dan elders in het land. Eerst de jaren twin- het voorgaande werd geconstateerd dat tot on-
tig van deze eeuw brachten voor het zuiden een geveer I890 het Nederlandse sterfteniveau zich

8 forse sterftedaling, zodat vanaf Ongeveer I930 boven dat van Belgie bevond, daarna eronder
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kwam en na de Eerste Wereldoorlog zelfs aan- door het feit dat de oplopende sterftekansen op
zienlijk lager werd. De ontwikkeling van de zui- jeugdige leeftijd aldaar het effect van afnemen-

gelingensterfte in beide landen verliep exact de sterftekansen in de andere leeftijdsgroepen
hetzelfde.36 nagenoeg (en later voor een belangrijk deel)

Het westen van het land kende tot in de ja- neutraliseerden.
ren zeventig een veel hoger sterfteniveau dan De conclusie mag dus zijn dat de zuigelin-
de rest van Nederland. Daarna daalde dit niveau gensterfte niet uitsluitend maar toch wel in
in het westen zo snel dat tegen I900 aanslui- hoge mate bepalend was voor het algehele beeld
ting bij de rest van het land werd gevonden. van de sterfte. Uit het voorgaande mag de ge-
Billage 2, waarin de provinciale sterftecijfers volgtrekking gemaakt worden dat de verklarin-
voor zuigelingen zijn opgenomen, laat zien dat gen voor de sterfteniveaus en voor de ontwikke-
precies dezelfde ontwikkeling zich met betrek- lingen daarin allereerst en vooral bij een verkla-
king tot de zuigelingensterfte voordeed (van cir-    ring van de zuigelingensterfte moeten worden
ca 250%0 in het westen in de periode gezocht.37

I860/I874 naar circa I30960 in I 90I/I905, ter-
wijl in het noorden en oosten dit zich tussen b. Visies
beide perioden van iets onder I5O960 naar ruim
120%0 bewoog) Zelfs meer in detail binnen het Evenals dit bij de verklaring van de geografisch

westen gaat de samenhang frappant op. ongelijktijdig verlopende daling van het geboor-
Zeeland kende tot omstreeks I860 doorgaans tenniveau het geval was, heeft zich ook bij de
een hogere zuigelingensterfte dan Zuid- verklaring van de omvang van en de daling van
Holland. Van I860/I874 tot I90I/I905 echter het sterfteniveau een wetenschappelijke contro-

een (soms niet onaanzienlijk) lagere; in de verse ontwikkeld. Hoewel hij zich niet als eerste
twintigste eeuw dan weer een hogere. Bij de al- met deze problematiek bezighield, was ook hier
gemene sterftecijfers (zie billage I) wordt pre- een hoofdrol voor E.W. Hofstee weggelegd.18

cies hetzelfde beeld aangetroffen. Hofstee ging al in de jaren vijftig uitvoerig in
De twee zuidelijke provincies gaven bij de op de regionale sterfte-verschillen.19 Een aspect

totale sterfte een afwijkende ontwikkeling te dat in het wetenschappelijk werk van Hofstee
zien. De sterftedaling trad daar eerst nauwelijks veel aandacht heeft gekregen, is de verklaring
op, na lgoo slechts schoorvoetend en pas na van het sterfteniveau in het westen van het land
I920 abrupt. Welk beeld biedt nu de zuigelin- tot I875, dat, ondanks een licht dalende ten-

gensterfte in het zuiden? Dwars tegen alle ont- dens, relatief hoog bleef. Hij schreef dit vooral
wikkelingen in bewoog die zich van een aanvan-    toe aan de slechte kwaliteit van het oppervlakte-
kelijk gematigd laag niveau naar ruim I )0%0 in water (de invloed van verzilting) en aan het
I89I/I895, waarmee het in Nederland toen aan voorkomen van malaria in de westelijke en
de top stond. De daling die daarna begon, ver- noordelijke provincies.40
liep eerst traag. Na de Eerste Wereldoorlog ging Van diverse zijden kwam fundamentele kri-
het niveau veel sterker omlaag, zodat in de ja- tiek.4, Zo veegde H. Brouwer, die een onder-

ren dertig het zuiden weer in de buurt van de zoek instelde naar het voorkomen van malaria
andere regionale cijfers kwam. Hier was het in Nederland, de hypothese van Hofstee - dat de
dus wel heel frappant de sterfte op jeugdige malaria een belangrijk deel van het sterftebeeld
leeftijd die de totale sterfte bepaalde. in Nederland voor I85O zou kunnen verklaren -

Dat de algehele sterftecijfers in het zuiden van tafel.42 Bij hun grondige analyse van het
tot in de twintigste eeuw niet meededen aan de sterftepatroon in Amsterdam over de periode

9 elders algemene daling. moet veroorzaakt zijn I774-I 930 kwamen P.C. Jansen en J.M.M. de
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Afb 7 vooral te Perils, dat er zoovele moeders uit lage beweegredenen van

Bii de min naar 0  pon Raditz  Deze gravure komt voor in de eigenbelang gemak- en genotzucht, zich van de eerste opvoeding
Katholzeke Illustratie, 16 (r883) 35'7 Dit in 's-Hertogenbosch harer kinderen ontslaan en deze aan minnen toevertrouwen die niet

uitgegeven weekblad werd ook in Tilburg peel gelezen  Uit het alti}d in goeden geur staan en m ieder gepal nimmer eene moeder

buschrift blitkt duidelilk waarom de redactie tot plaatsing pan deze kunnen vervangen  Van dit product der Parilsche overbeschaving is

afbeelding besloot "Er heeft een gevieldige worsteling in het hart Nederland gelukkig nog verschoond ten minste treft men het ten
der moeder plaats, of zii haar hepeling al dan niet bu ziln poedster onzent niet op zoo uitgebreide schaal aan"

zal laten Moederliefde en plichtsbesef strilden met (Bron  Gemeentelilk Museum Veldhoven, CMR)
on.erschoonbare gemakzucht aan welke zilde zal de overwinning

IO ziln) t Is een treurig.erschilnsel in de Fransche samenleving en
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Meere tot een andere verklaring. Zil legden in bevorderlijk is voor de daling van het sterftecij-
de eerste plaats de nadruk op de grotere bereik- fer." Volgens Hofstee stond de moderne mens
baarheid van voedsel als verklaring voor de da- open voor voorlichting op medisch en hygie-
ling van de sterfte tot ongeveer I880.43 In tegen- nisch gebied. Hij zou vertrouwen hebben in de
stelling tot Hofstee hechten zij grote waarde resultaten van de wetenschap en in de arts, die
aan de economische ontwikkeling : "Bij de ver- deze in dit geval representeerde. Uiteraard zou
klaring van de verschillen tussen het westen, hii niet traditioneel blijven vasthangen aan het
het oosten en zuiden van het land speelt de op- gebruik van huismiddeltjes en aan de overgele-
leving van handel, scheepvaart en industrie een verde volksgeneeskunde. Evenmin bleef hii niet
rol. Toen deze bedrijfstakken in de tweede helft koppig vasthouden aan traditionele, verkeerde
van de negentiende eeuw weer tot nieuwe bloei voedingspatronen, maar hij aanvaardde de re-
kwamen, daalde het sterftecijfer in het westen sultaten van de moderne voedingsleer. Ook de
veel sneller dan in de rest van het land, waar de moderne vrouw kreeg van Hofstee nadrukkelijk
agrarische crisis omstreeks 1880 juist begon. aandacht. "Voor zover het de vrouw betreft, zal
Ondervoeding en als gevolg daarvan een gerin- zij de verzorging van de zuigeling niet overlaten
ge weerstand tegen ziekte was in het verleden aan grootmoeder, of zich naar haar ideeen om-
de grootste vijand van het leven."44 trent zuigelingenzorg richten, maar naar het

Een tweede aspect dat in de publikaties van consultatiebureau gaan. De moderne mens zal
E.W. Hofstee steeds aandacht kreeg, is zijn ver- voelen voor verenigingen, die de verbetering
klaring van de spectaculaire daling vanaf I875 van de gezondheidstoestand ten doel stellen -
van het niveau van de sterfte in het westen van zoals bijv. Kruisverenigingen - en daarin actief
het land, dit in relatie tot het achterblijven van deelnemen."46

de daling van de sterfte elders, met name in de Voor Hofstee berustte de onmiskenbare pa-
zuidelijke provincies. Evenals bij zijn verklaring rallel tussen het verloop van het proces van het
van de geografisch ongelijktijdige daling van geleidelijk doordringen van dit moderne cul-
het geboortencijfer, kende Hofstee in dezen het tuurpatroon in Nederland naar tijd en plaats
primaat toe aan "het tijdstip waarop en de snel- met de ontwikkeling van de daling van het sterf-
heid waarmee in de verschillende delen van het tecijfer niet op toeval. De theoretisch reeds voor
land de modernisering van het maatschappelijk    de hand liggende gedachte dat tussen beide een
leven inzette, anders gezegd, de snelheid waar- verband bestond, zag hij hierdoor ondersteund.
mee de moderne levensstijl, het moderne wes- "Het eerst ontwikkelde het moderne cultuurpa-
terse cultuurpatroon, in de samenleving door- troon zich in het algemeen gezien in de steden.
drong".45 Toen de ontwikkeling van de medische weten-

Reeds in 1958 bracht Hofstee zijn opvattin- schap in de tweede helft van de I9de eeuw de
gen in dezen onder woorden, een visie die na- mogelijkheid voor een snelle daling van het
dien nauwelijks gewijzigd of aangevuld werd. sterftecijfer opende, was daarom in het stedelijk
Een uitvoerige weergave van de opvattingen die milieu de kans het grootst om deze daling ook
hij ter verklaring van de daling van het niveau inderdaad te realiseren. ... Wat de verschillende
van de sterfte verkondigde, is dan ook op zijn landsdelen betreft liidt het geen twijfel, dat in
plaats. "Het behoeft nauwelijks betoog, dat de het Westen en Noorden van het land in het al-
mens met dit moderne cultuurpatroon, in te- gemeen het moderne cultuurpatroon veel eer-
genstelling tot zijn soortgenoot met het traditio-    der en sneller ingang heeft gevonden dan in het
nele cultuurpatroon, een houding tegenover Oosten en het Zuiden."47
medische en hygienische zorg en tegen li- In het voorgaande werd opgemerkt dat de

II                                chaamszorg in het algemeen zal aannemen, die zuigelingensterfte "in hoge mate bepalend was
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voor het algehele beeld van de sterfte". Het is informatie de ter staving van de onderscheiden
dan ook een vanzelfsprekende zaak dat juist de hypothesen aangevoerde argumenten eniger-
sterfte onder de zeer jeugdige bevolkingsgroe- mate speculatief bleven, stimuleerde dit R.
pen bijzondere aandacht verdient. Het duurde Lesthaeghe tot een 'exercitie' waarin hij de
echter tot het begin van de jaren tachtig voordat plausibiliteit van beide hypothesen trachtte te
dit thema zeer expliciet aan de orde werd ge- toetsen.54 In zijn conclusies stelde Lesthaeghe
steld.48 In een thematisch nummer van het ge- dat Vandenbroeke c.s. "zich naar alle waar-
renommeerde Tijdschriji voor Geschiedenis, ge- schijnlijkheid toch niet vergist" hebben, maar

wijd aan 'het kind', werd de rij geopend. C. het beeld "niet voldoende scherp gesteld" heb-
Vandenbroeke, F. van Poppel en A.M. van der ben.55 Aan de andere kant is - volgens
Woude bestudeerden de lange-termijnontwikke- Lesthaeghe - Hofstees retouche noodzakelijk,
lingen op het gebied van de zuigelingen- en maar zijn de conclusies wat overmatig. Hij gaat
kindersterfte.49 In hun artikel ontwikkelden zij in zijn redenering te veel uit van een 'factor X
de 'borstvoedingshypothese'. versus factor Y'-model, daar waar een model in

Uitgaande van cijfers die aantoonden dat de vorm 'X plus Y' of nog beter 'X +Y+ (XY)'
rond het midden van de negentiende eeuw in duidelijk meer is aangewezen.56
veel Westeuropese landen - waaronder Belgie Lesthaeghe heeft in zijn artikel een schema-
en Nederland - de levenskansen voor pasgebore- tische voorstelling opgenomen van de onderlin-
nen enige weken na de geboorte verslechterden, ge samenhang tussen borstvoeding, natuurlijke
gingen zij op zoek naar milieugebonden om- huwelijksvruchtbaarheid en zuigelingensterfte
standigheden die ter verklaring hiervan opge- en van effecten van andere factoren.57 In deze
voerd konden worden. Zij kwamen bij verande- figuur zijn zes factoren genoemd die van in-
ringen in de voedingsgewoonten terecht: het in- vloed op de hoogte van de zuigelingensterfte
korten of tot nul reduceren van de lactatieduur kunnen zijn: borstvoeding, kwaliteit van het
en het eerder op kunstvoeding overstappen.50 drinkwater, malaria, 'wet nursing', toegang me-
Op basis van een breed scala aan gegevens stel- dische verzorging en algemene levensvoorwaar-
den ze dat de daling van de zuigelingensterfte den.58
vanaf het laatste kwart van de negentiende eeuw Op voorhand kan gesteld worden dat tijdens
in de eerste plaats toegeschreven diende te wor- de onderzoeksperiode in het onderzoeksgebied
den aan veranderingen in de frequentie en de (Zuid-Nederland, in het bijzonder Tilburg) de
duur waarin borstvoeding werd gegeven.7 De invloed van de malaria als belangrijke verkla-
werking van andere factoren, van bijvoorbeeld rende factor voor de hoogte van de zuigelingen-
hygienische aard, werd niet ontkend, maar de en kindersterfte verwaarloosbaar klein was.59

borstvoeding werd voor de 'doorslaggevende Bovendien was 'wet nursing' in deze contreien
factor' in de ontwikkeling gehouden.9 Ook de geen veel voorkomend gebruik.60 Derhalve blij-
verschillen in de regionale ontwikkelingen, in- ven in deze studie de factoren 'malaria' en 'wet
clusief tegengestelde trends en time-lags, wer- nursing' buiten beschouwing. De resterende
den daaraan toegeschreven. vier zullen daarentegen wel uitgebreid, ieder in

Het onderhavige artikel riep reacties op. een afzonderlijk hoofdstuk, aan de orde gesteld
E.W. Hofstee meende de stelling van worden.
Vandenbroeke c.s. te moeten verwerpen en hij Zowel Van de Kaa, Lesthaeghe als
voerde het verschil in de kwaliteit van het drink- Vandenbroeke c.s. zijn het erover eens dat de
water als belangrijkste verklaringsgrond van de discussie niet gesloten is, maar dat zonder toe-
regionale differentiatie in zuigelingensterfte voeging van nieuwe elementen en operationali-

I 2 aan.53 Omdat door het ontbreken van specifieke sering van nog onbekende variabelen, een pre-



ZUIGELINGEN- EN KINDERSTERFTE IN TILBURG, I820-I 930

ciese afweging en beoordeling van de in het ge. NOTEN

ding zijnde processen en hun interactie niet wel
mogelijk zijn.6, Deze studie wil hieraan een be- ' Voor een uitstekend overzicht van de opkomst en beteke-

scheiden bijdrage leveren. Hiertoe dienen de nis van de historische demografie, zie: A.M. van der
vier door Lesthaeghe genoemde factoren als uit- Woude, 'De historische demografie in de ontwikkeling

gangspunt (borstvoeding, kwaliteit van het van de geschiedwetenschap' in: P.A.M. Geurts en F.A.M.

drinkwater, toegang medische verzorging en al- Messing, red., Theoretische en methodologische aspecten

gemene levensvoorwaarden). Als vijfde factor van de economische m sociale geschiedenis (2 dln.; Den

wordt daar de werking van strikt demografische Haag, I979) I. I57-199

variabelen aan toegevoegd. Nu het 'wat' van '       K. Bertels. Geschiedenis tussen struktuur en evenement

deze studie bekend is, zal - voordat in de hoofd- (Amsterdam, I973) 148.

stukken vij f tot en met negen op genoemde fac- 1 Voor de betekenis van de 'Wageningse School' zie: A.M.

toren ingegaan wordt - in hoofdstuk twee stil van der Woude, 'The A.A.G. Bijdragen and the study of

gestaan worden bij het 'waar' en 'wanneer' van Dutch rural history' in: Journal offuropean Economic

het onderzoek naar de omvang van de zuigelin- History, 4 (IS)75) 2I5-242; en: A.M. van der Woude,

gen- en kindersterfte. In hoofdstuk drie wordt 'Dertig laar Afdeling Agrarische Geschiedenis' in:

een algemene karakteristiek van Tilburg gege- A.A.G. Bijdragen, 28 CI986) I-42. Voor de plaats van de

ven en in het vierde hoofdstuk staan de 'Wageningse School' binnen de Nederlandse naoorlogse

Tilburgse sterftecijfers centraal. geschiedschrijving. zie: P.B.M. Blaas. 'Nederlandse ge-

schiedschrijving na I945' in: W.W. Mijnhardt, red.,
Kantelend geschiedbeeld. Nederlandst historiografie sinds

1945 CUtrecht/ Antwerpen, I983) I8-20. Voor uitingen
van internationale erkenning van de 'Wageningse
School' zie: M. Erbe, Zur neuergn Franzasischen

Sozialgeschichts®rschung. Die Gruppe  um die  "Annales"

(Darmstadt, I979) I 22-I 24.

4          M.  Prak, 'De nieuwe sociale geschiedschrijving in

Nederland' in: Tijdschrifi poor Sodale Geschiedenis, 20

(I994) 126. Hii doelde hierbij op de proefschriften van

A.M. van der Woude over het Noorderkwartier en van

J.A. Faber over Friesland, verschenen als deel IG en I.7
van de A.A.G. Bijdragen (beiden in I972)

5 Wellicht zal in de nabije toekomst het gebruik van de

computer hierin verandering kunnen brengen. De eerste

lespakketten waren overwegend gebaseerd op dernogra-
fisch materiaal (met name data uit de bevolkingsregis-

ters). Voor de perspectieven op dit terrein zie: C.G.W.P.

van der Heiiden,
' Historische demografie en computer

in het voortgezet onderwils' in: Cahiers poor Geschiedenis

en In./brmatica. 3 (I 989) 43-57; en: A. Wilschut en M.

Bitter, 'Geschiedenisonderwijs en computer' in: 0.
Boonstra, e.a., red., Historische injbrmatickunde. Inleiding
tot het gebruik van de computer b  historische studies

(Hilversum. I9922) 359-377

I3
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6      Voor een uitputtende behandeling van de demografische deliike provincies (Limburg). Th.L.M. Engelen, Fertiliteit,

transitie, zie: J.-C. Chesnais, La transition demographique. arbeid. mentaliteit. De vruchtbaarheidsdaling in
Etapes. formes. implications konomiques (Paris, I9861. Nederlands-Limburg. 1850-1960 (Assen/Maastricht. I98·7)

Een goed en kort overzicht Cmet vermelding van de be- 1.h.b. 20-26 en 33-53
I6langrijkste literatuur) biedt: A.1. Schuurman, Historische Van der Woude, 'Bevolking en gezin in Nederland'. 42.

demografie: bevolkings- en gezinsgeschiedenis (Zutphen, 17     E.W. Hofstee, 'Regionale verscheidenheid in de ontwik-

I991) 23-31. Voor een korte beschrijving van het demo· keling van het aantal geboorten in Nederland in de twee.
grafische transitie-model. zie: D.J. van de Kaa, 'De demo- de helft van de negentiende eeuw' in: Akademiedagen.
grafische situatie in de wereld' in: H.I. Heeren en Ph. Vll (Amsterdam. I954) 59-I06.

18van Praag, red., Van Nu tot Nul: bevolkingsgrogi en bevol- Enkele van de meest gebruikte studies van Hofstee over

kingspolitiek in Niderland (Utrecht/Antwerpen. I974) 18- deze problematiek ziin:  E.W. Ho fstee, ' De groei van de
2I; en R. Pressat, Inleiding tot de demografie Nederlandse bevolking' in: A.N.J. den Hollander, red.
CUtrecht/Antwerpen, I975) 22-29 Dri.fi en Koers. Gedenkboek van de Nederlandse

7     S.E. Beaver, Demographic transition theory reinterpreted Sociologische Vereniging (Assen, I961) 13·84; idem.

An application to recent natatity trends in Latin America 'Enkele opmerkingen over de ontwikkeling van de huwe-
CLexington, I975) xix. lijksvruchtbaarheid in Nederland' in: Onderzocht en over-

*      Het geboortencijfer geeft het aantal geboorten per 1000 dacht; sociologische opstellen voor prof. dr. F. van Heek

inwoners per jaar weer. Het sterftecij fer geeft het aantal (Rotterdam, I972) 43-9I; idem, De demografische ontwik-

sterfgevallen per Iooo inwoners per jaar weer. Beide keling van Nederland; idem, Korte demogratische geschiede

worden uitgedrukt in promillen (94 en worden vaak per nis van Nederland van 1800 tot heden (Haarlem. I98I)

Viif- of tienjarige periode gemiddeld.                                               9
J Hainal. 'European marriage patterns in perspective'

9      Voor een fraaie typering van het verloop van een 'crise in: D.V. Glass en D.E.C. Eversley, ed., Population in
de subsistances' zie: Van der Woude, 'Historische demo- History (London, 1965) 101-I43· Voor een kritische be-
grafie<, I·73. en Bertels, Geschiedenis tussen struktuur en spreking van de theorie van Hainal, zie: F. van PoppeL

evenement, I50. Trouwen in Nederland. Een historisch-demograjische studie
"     Voor een gedetailleerde beschrijving van dit proces in de van de ige in vrocg-2oe eeuw (Wageningen, I992) I 17-125.

diverse delen van de wereld, zie: M.R. Reinhard, A.               =     Tot de blijvend celibatairen worden die mannen en vrou-
Armengaud en J. Dupaquier, Histoire guntrale de la popu wen gerekend die in de leeftijdsklasse 45-49 jaar nog on-

lation mondiak (Paris, I968) passim. gehuwd waren. 1n het dageliiks spraakgebruik worden ze
"      A.M. van der Woude, 'Bevolking en gezin in Nederland' als 'vrijgezellen' aangeduid.

2     In zijn vroegste publikaties voerde Hofstee de 'proletari-in: F.L. van Holthoon, red., De Nederlandse samenleving
sinds 1815. Wording en samenhang (Assen/Maastricht, sche tussenfase' ten tonele (gekenmerkt door vroeg en

I985) I9 veelvuldig huwen zonder geboortenbeperking) maar in
"    E.W. Hofstee, De demogradische ontwikkeling van zijn latere publikaties ontbrak deze.

Nederland in de gerste helft van de negentiende uuw: an 22 Een typering hiervan in: E.W. Hofstee, 'Over het mo-
historisch-demograjische en sociologische studie (z.p.. I9·78) dern-dynamisch cultuurpatroon' in: Sociologische Gids, I3

I -22. In dit boek wordt in tabel 2 (blz. I96-I97) voor de (I966) I39-154·
periode I804-I850 een overzicht van de provinciale ge- 41     De belangrijkste geschriften van de opponenten van

boortencijfers gegeven (per jaar uitgesplitst). Hofstee zijn: F. van Heek. Het geboorteniveau der

Th. van Tiin, 'Het sociale leven in Nederland 1844-I875' Nederlandse Rooms-Katholieken (Leiden, 1954); J·D.
in: Algemene Geschiedenis der Nederlanden, 12 (Haarlem. Buissink, De analyse van regionale verschillen in de huwe

1977) I45-I 50. lijksvruchtbaarheid. Een methodologisch·historische verken-
14     Van der Woude, 'Bevolking en gezin in Nederland'. 38. ning (Delft, I970): F.W.A. van Poppel, 'De differentiele
'i     In zijn proefschrift ging Th. Engelen uitgebreid in op vruchtbaarheid in Nederland in historisch perspectief:

I4 het afwijkende demografisch patroon in een van de zui de invloed van de religie' in: Bevolking en gezin, (I974)
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329-34'7; A.C. de Vooys, 'De regionale verscheidenheid        n     De cijfers van laatstgenoemde provincie ziin eerst vanaf

in de geboortenfrequentie in de tweede helft der negen- 1840 bekend (in verband met de scheiding tussen

tiende eeuw' iii: Tijdschrifi van het Koninklok Nederland en Belgie). Voordien werden de gegevens van

Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap. Tweede Reeks. het huidige Nederlands-Limburg en het huidige

81 (I964) 220·232 Belgisch-Limburg bi j elkaar geteld.

44    O.W.A. Boonstra en A.M. van der Woude, 'Demographic     w Internationaal gezien was het niveau van de ziligelingen

transition in the Netherlands. A statistical analysis of re- sterfte in Nederland hoog. in het decennium 1881-I890
gional differences in the level and development of the was het zuigelingensterfteciifer alleen in Duitsland ho-
birth rate and of fertility. I850-I890' in: A.A.G. ger dan in Nederland. terwi il Engeland en Wales,

Bijdragen. 24 0985) I9 Schotland, Frankrijk, Belgie en Zweden aanzienlilk lage

4     Om zicht te krijgen op de variabele geletterdheid' ge- re gemiddelden te zien gaven. Jaarlijkse gemiddelden

bruiken Boonstra en Van der Woude het criterium 'het voor genoemde landen van 1881 tot I I3 (vanaf I890 ook

wel/niet kunnen ondertekenen van de huwelijksakte voor Italia) in: R.I. Woods, P.A. Watterson en J.H.

door bruid en bruidegom'. Woodward, 'The causes of rapid infant mortality decline

-"     Engelen en Hillebrand bestudeerden de huwelijks in England and Wales. t861-I92I Part l' in: Population

vruchtbaarheid in Nederland over een langere periode en Studies, 42 (I988) 349· Uit door Poulain en Tabutin ge-

kwamen tot een gelijkluidende conclusie. "Our study publiceerde cijfers blijkt dat, voor hetzelfde decennium,

confirms Boonstra's and Van der Woude's conclusions, de zuigelingensterfte in de Oosteuropese landen een

as they argue that during the nineteenth century religion aanmerkelijk hoger rtiveau bereikte dan in West-Europa

(...) had an explanatory value only when considering the Cbijvoorbeeld: Noorwegen 98 960. Engeland I42 960,

level of fertility and nuptiality.- Th.LM. Engelen en Nederland i78 960, Hongarije 250 960 en Rusland 268

I.H.A. Hillebrand. 'Fertility and nuptiality in the 960). M. Poulain en D. Tabutin, 'La mortalit6 aux jeunes

Netherlands. 1850-I960' in: Population Studies. 40 jges en Europe et en Amurique du nord du XIXe b nos

0986) 503 jours' in: P.M. Boulanger en D. Tabutin, ed.. La mortalitd

--    Boonstra en Van der Woude, 'Demographic transition in des mfants dans le monde et dans l'histoire (Liage. I980)

the Netherlands'. 55· I 20.

2.M     Boonstra en Van der Woude, 'Demographic transition in     55     In deze studie wordt onder zuigelingensterfte verstaan:

the Netherlands'.54 het risico van overliiden binnen het eerste levenslaar ten

:'i     Zie hiervoor de gemiddelde sterftecilfers per jaar die opzichte van een groep levend geboren kinderen.

door Hofstee voor de periode I 804-1850 berekend en ge- Meestal is dit een groep van Iooo, vandaar dat dit ver-

publiceerd werden. in: Hofstee, De demograjische ontwik- houdingsciifer dan ook per duizend - in promillen - uit-

kiling van Nederland, I98. gedrukt wordt. In deze studie zal dat ook steeds gebeu-

'°     Deze aanhoudende daling van de vii flarige gemiddelde ren, tenzii het uitdrukkeliik anders wordt vermeld.

sterftecilfers werd slechts onderbroken in de periode Onder kindersterfte wordt verstaan: de sterfte in het 22,

19IG/1920 als gevolg van de slechte situatie van de Je, 42 en le levensiaar ten opzichte van een groep levend

Eerste Wereldoorlog en de Spaanse Griep in het najaar geboren kinderen (ook hier meestal Iooo, vandaar dat

van I9I8. ook dit verhoudingscijfer in promillen uitgedrukt wordt).
p        De term 'excessief hoge sterfte' werd geintroduceerd                36 Zie grafiek 2 in: C. Vandenbroeke, F. van Poppel en

door Hofstee en later door allen die zich met deze pro- A.M. van der Woude, 'De zuigelingen- en kindersterfte

blematiek bezighielden overgenomen. in Belgie en Nederland in seculair perspectief in:
N     Dit was echter het resultaat van een hoog 'West. Tijdschri t poor Geschiedenis, 94 (I9811 464.

Nederlands' niveau in de westelijke en een relatief laag 17     De beschouwing met betrekking tot de sterfte is in haar

'Oost-Nederlands' niveau in de oostelijke gemeenten van geheel ontleend aan: Van der Woude. 'Bevolking en ge-

de provincie Utrecht. zin in Nederland' 29-38

I5
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38      Deze eer komt toe aan : A.C. de Vooys, 'De sterfte in zorgingsstaat. De modernisering van West.Europa sinds de
Nederland in het midden der negentiende eeuw. Een de- vulliiende ecuw (Groningen, I9942) r79
mografische studie' in: Tildschrifi van het Koninklijk 4, Hofstee. 'Regionale sterfte-verschillen', I9.
Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap, Tweede Reeks, 46 Hofstee, 'Regionale sterfte-verschillen'. 20.
8 (I95I) 233-272 47 Hofstee. 'Regionale sterfte-verschillen', 20.

19      E.W. Hofstee, 'Regionale sterfte-verschillen' in: A.                48 In onderstaande bespreking ga ik voorbij aan de publika-
Polman, e.a., Di. rentiele ster e ('s-Gravenhage, I958) 9 ties van: F. van Poppel, 'Sociale ongelijkheid voor de
2 I. dood. Het verband tussen sociaal-economische positie

40 Hofstee, De demograjische ontwikkeling van NedeHand, en zuigelingen- en kindersterfte in Nederland in de pe-

II5-I68 en, idem, Korte demografische geschiedenis, 66-73· riode 1850-I94O' in: Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis,
41     Voor een bondige samenvatting van deze materie, zie: F. 8 (1982) 231-28I: en: G. Veurink-Veenstra,

van Poppel, 'Regionale sterfteverschillen in Nederland, Zuigelingenstelfte in Nederiand. 1840-1950 CISMW-rapport

I85O-I930. Continuiteit en verandering' in: Amsterdams 82-SK-04. I982).
Sociologisch Tijdschri-ft, I8 (I991) 34-72. Vandenbroeke, e.a., 'Zuigelingen- en kindersterfte'. 46I

4z     "De hypothese dat de malaria een belangrijk deel van het 49I
sterftebeeld in Nederland voor I850 zou kunnen verkla- 50 Onder lactatieduur wordt de periode verstaan, meestal
ren, zoals door Hofstee gesuggereerd, kan dus niet be- uitgedrukt in maanden, waarin een kind borstvoeding
vestigd worden." H. Brouwer, 'Malaria in Nederland in ontvangt.
de achttiende en negentiende eeuw' in: Tildschriji voor 5' Vandenbroeke, e.a., 'Zuigelingen- en kindersterfte' 475·
Sociale Ges:hiedenis, 9 (I983) I 57 ':     C. Vandenbroeke, F. van Poppel en A.M. van der Woude,

#i     P.C. Jansen en J.M.M. de Meere, 'Het sterftepatroon in '
De  borstvoedingshypothese; een nawoord' in: Bevolking

Amsterdam I774-I93O. Een analyse van de doodsoorza- en Gezin, 1983 (supplement) II•7.
ken' in: Tijdschrifi voor Sociale Geschiedenis, 8 (I982) 2 I 5.      53 E.W. Hofstee, 'Geboorten, zuigelingenvoeding en zuige-

44 Jansen en De Meere, 'Sterftepatroon in Amsterdam' 2IG- lingensterfte in hun regionale verscheidenheid in de

2I7. In een in hetzelfde jaar verschenen publikatie kwam Igde eeuw' in: Bevolking en Gezin, I983 (supplement) 7
een van de auteurs, 1.M.M. de Meere, tot een geheel an- 60.

dere conclusie, die voor een deel het verklaringsmodel 54 Aldus de typering in het voorwoord: D.J. van de Kaa,
van Hofstee ondersteunt 'In zekere zin was er geduren- 'Intermedierende vruchtbaarheidsvariabelen en zuigelin-
de de eerste helft van de negentiende eeuw nog wel spra- gensterfte: een voorwoord' in: Bevolking en Gezin, I983
ke van een 'ritme van de dood', maar dit ritme werd niet (supplement) 5
meer duidelijk aangegeven door de voedselprijzen en          55 R. Lesthaeghe, 'De borstvoeding als verklaring voor re-
was in zeer grote mate afhankelijk van het intiem mee- gionale verschillen in vruchtbaarheid en zuigelingen-
dansen van de malariamug en andere infectieversprei- sterfte; Nederland en Belgie in het midden van de XIXe
ders, die er op hun beurt pas muziek in zagen wanneer eeuw' in: Bevolking en Gezin. I983 (supplement) A
het weer meespeelde". J.M.M. de Meere, Economische 56 Lesthaeghe. 'Borstvoeding als verklaring', t.
ontwikkeling en levenstandaard in Nederland gedurende de 9- Lesthaeghe, 'Borstvoeding als verklaring'. 77·
eerste hel/i van de negentiende eeuw. Aspecten en trends ('s- 0 Onder 'wet nursing' wordt het gebruik verstaan dat de
Gravenhage, 1982) 92. D.J. Noordam stelt daarentegen moeder het kind niet zelf de borst geeft. maar dit laat
dat de oorzaak van de verplaatsing van het sterftepatroon doen door een daarvoor aangetrokken min. ook wel een
van zuigeling naar bejaarde, die zich in de achttiende en 'zoogster' genoemd. Een goede introductie op dit thema
negentiende eeuw voltrok, vooral in de betere voeding met een veelzijdige benadering (zowel een belichting
lag. D.I Noordam, 'De demografische ontwikkeling in van de sociale en medische achtergronden en de demo-
West-Europa vanaf het einde van de achttiende eeuw' in: grafische implicaties) biedt: V.A. Fildes, Breasts, bottles

H.A. Diederiks, e.a., Van agrarische san:enleving naar ver- and babies. A history Ofinfant»ding (Edinburgh, 1986)
I6
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15I·210. Spaarzame gegevens over de situatie in

Nederland, in: A. van Eekelen, Naar un rationele zuige-

lingenvoeding. Voedingsleer en kindergenaskunde in
Nederland (1840-1914) (Nijmegen, 1984) 238-244

99    Brouwer gaat er in ziin studie naar de invloed van de

malaria op het sterfteniveau in Nederland nadrukkelijk
van uit dat de malaria gedurende de achttiende en ne-

gentiende eeuw nagenoeg uitsluitend in verzilte gebie-
den haar tol heeft geeist. Brouwer. 'Malaria in
Nederland' passim.

6. Nauwkeurige gegevens hieromtrent ziin zeer schaars.

Noordman en Van Setten merken op dat de gewoonte
orn een zuigeling aan een min uit te besteden in

Nederland veel minder in trek was dan in Frankriik.
Voor zover het hier voorkwam. had het vaak te maken

met het ontbreken van melk bij de moeder. In betere mi-

lieus werd in dat geval een min in huis gehaald. terwi j 1

minder welvarende ouders vaak aangewezen waren op

burenhulp en dergeliike. In ieder geval was er in
Nederland altijd al een tendens om het nodeloos inscha-

kelen van een min te kritiseren. J. Noordman en H. van
Setten, 'De ontwikkeling van de ouder/kind-verhouding
in het gezin' in: H. Peeters. e.a., red., Vilfieuwen gezins

leven. Liefde. huwelijk en opvoeding in Nederland

(Ni imegen, I988) I44-145· Zie ook: Van Eekelen, Naar

een rationele zuigelingenvoeding, 238-244

Van de Kaa. 'Intermedierende vruchtbaarheidsvariabe-

len'. 5: Lesthaeghe. 'Borstvoeding als verklaring'. 81 en
Vandenbroeke c.s., 'Borstvoedingshypothese' IIN.
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algemeen een artistieke
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met de afwas (Bron: GAT). -.
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HOOFDSTUK II

De opzet van het onderzoek naar
de zuigelingen- en kindersterfte:
waar, wanneer en hoe

  I  INLEIDING

Uit de bespreking van het verloop van het pro- de periodisering en op methodische aspecten
ces van demografische transitie in Nederland van het onderzoek.
bleek dat het meeste gewicht toegekend moet
worden aan de sterke daling van het niveau van
de sterfte. Daarbij waren het ongelijktijdig ver-
lopen van deze daling (het sterk achterblijven
van de zuidelijke provincies) en de zeer nauwe
correlatie met de omvang van de zuigelingen-
en kindersterfte de twee meest in het oog sprin-
gende zaken. Een bestudering van het feno-
meen 'zuigelingen- en kindersterfte' in de zui-
delijke provincies is derhalve van groot belang
voor inzicht in de achtergronden van de demo-
grafische transitie in Nederland.

In dit hoofdstuk zal achtereenvolgens nader
I  ingegaan worden op het geografisch kader, op
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  2 HET GEOGRAFISCH KADER

Het werken met een provincie als geografisch Poppel en A.M. van der Woude) hanteerden al-
kader is geen gelukkige keuze.I Het is bekend len de provincie als geografisch kader.
dat binnen dezelfde provincie, ongeacht wat het Daarnaast gebruikten ze hetzelfde statistische
object van studie is, zich aanzienlijke regionale materiaal.8 Dit kan niet altiid 'vlekkeloos' ge-
verschillen kunnen voordoen. H. Knippenberg noemd worden.9 Ze onderkenden het gebrekki-
heeft overtuigend aangetoond dat, indien de ge karakter ervan dan ook volmondig en deden
provincie als ordeningscriterium wordt gehan- een oproep de 'onbekende variabelen' te opera-
teerd, de religieuze kaart van Nederland diffuus tionaliseren. Dit is slechts mogelijk door minu-
blijft en dat deze pas helder wordt als de gege- tieus onderzoek. D.J. van de Kaa gafhet reeds
vens per gemeente worden weergegeven: Zo aan: "voor wat historisch demografisch onder-
was, om een tweede voorbeeld te noemen, in de zoek betreft zal men zich moeten richten op
periode Igoo-IgIZI de ontwikkeling van de belo- zorgvuldige 'family reconstitution' in uiteenlo-
ningssystemen op de landbouwbedrijven bin- pende regio's en pogingen in het werk moeten
nen de provincie Groningen zeer divers.1 Het is stellen om proxy's te definieren voor die gege-
evenmin doenlijk om, bij de behandeling van vens, die men idealiter in de analyse zou heb-
de agrarische ontwikkelingen, de provincie ben betrokken, doch die niet meer te meten
Noord-Brabant als 66n regio te bezien, zelfs niet zijn".10
als deze beperkt wordt tot de Brabantse zand- Het uitvoeren van de 'family reconstitution'
gronden.4 Ook in mentaal-cultureel opzicht kan het best op lokaal niveau geschieden. Bij de
doen zich bij typisch regionaal gebonden ver- keuze van de plaats waarop het onderzoek be-
schijnselen aanzienlijke variaties voor. Het is trekking heeft, dienen zich vele problemen aan
algemeen bekend dat ook de wijze waarop car- en moet aan vele voorwaarden voldaan worden.
naval gevierd wordt binnen eenzelfde provincie De te selecteren gemeente moet groot genoeg
grote onderlinge verschillen te zien geeft: het zi in om steekhoudende - en liefst algemeen gel-
Bossche en het Bergse carnaval zijn geheel an- dende - conclusies te kunnen trekken. Er mo-
ders van aard en opzet.5 gen bij voorkeur geen externe factoren in het

spel zijn die de onderzoeksresultaten sterk kun-
Het bestuderen van de zuigelingen- en kin- nen beinvloeden. Hierbij valt bijvoorbeeld te

dersterfte, met de provincie Noord-Brabant als denken aan de status van 'vestingstad' voor 's-
geografisch kader, zou te weinig ruimte laten Hertogenbosch en Breda." De maatschappelijke
voor regionale verschillen en nuances. F.A.M. veranderingen die in de loop van de negentien-
Messing berekende voor deze provincie dat in de en in het begin van de twintigste eeuw optra-
de periode 1875-I879 in de Zeeuwse kleirand, den, zoals de bevolkingsgroei, de urbanisatie en
het Land van Heusden en de Langstraat- de industrialisatie, moeten er naar evenredig-
Maasrand de zuigelingensterfte op een veel ho- heid een rol gespeeld hebben:2 Bovendien moet
ger niveau lag dan elders in Noord-Brabant.6 het demografisch patroon - in het bijzonder de
Desondanks is het toch gebruikelijk dat gege- zuigelingen- en kindersterfte - een grote mate
vens per provincie uitgesplitst worden weerge- van parallelliteit met de provinciale ontwikke-
geven.7 ling te zien geven, zodat het in zekere zin als

De in het vorige hoofdstuk besproken au- 'type-voorbeeld' ten tonele gevoerd kan worden.
20 teurs (E.W. Hofstee, C. Vandenbroeke, F. van Tot slot een zeer praktische overweging: het be-
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Henri Berssenbrugge, hield zich

naast portretfotografie ook
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gevoelige plaat vastleggen van                                                                          -                                                                                                                                                <
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binnenhuistafereelties ziin
hiervan het resultaat

(Bron: GAT) , -4/

schikbare bronmateriaal moet een toetsing van De beschikbaarheid en openbaarheid van
de onderzoekshypothese mogelijk maken. een grote hoeveelheid archivalia maken het mo-

Met name deze laatste overweging was van gelijk om te pogen een nieuw licht op de mate-
groot belang om voor Tilburg te kiezen, on- rie te doen schijnen. Met name de aanwezig-
danks het gegeven dat de algemene sterftecij- heid van zowel een uitgebreid secretarie-ar-
fers voor deze stad steeds beneden het provin- chief, een archief van de
ciale gemiddelde lagen (zie hoofdstuk 4). Gezondheidscommissie als een toegankelijk ar-

chief van de N.V. Tilburgsche Waterleiding-
Tilburg leent zich goed voor een bestudering Mbatschappij maakt de Tilburgse ontwikkeling
van de zuigelingen- en kindersterfte omdat in van de zuigelingen- en kindersterfte tot een
deze stad van een aanzienlijke bevolkingsgroei weliswaar droevig maar dankbaar studie-object.
sprake was, die op een bijna natuurlijke wijze
opgevangen kon worden:3 De uitbouw van
Tilburg van een cluster van elf'herdgangen' tot
een industriestad was een proces van geleidelij-
ke ruimtelijke verdichting, waarbij de stad ver-
schoond bleef van excessen zoals die bijvoor-
beeld in Maastricht, Nijmegen en Rotterdam

2I optraden:4
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  3  DE PERIODISERING

I    ':1'  6'1 -7/-L-->1-, Bij de gekozen periodisering speelde ook
-------- C    nog een ander facet een rol: de beschikbaarheid

van het basismateriaal waarop deze studie rust,
I)e ondergeteekende, Ceneesheer te Ttlburg, verklaart,   dat   op

« de akten van de Burgerlijke Stand. De akten van
den.       r f.  '     .   41.:..    f...  ,·. 2.,2./         ...    te    T,linirg.   Wilk          /.    f _,;0'/'  ' - de Burgerlijke Stand - in de diverse stadia van

4             2tf;1··i.Le··63 6,-  ff.. 2£4.           LA het onderzoek werden zowel de geboorte-, over-is overleden .     1-  3    1.   .1  '·.„      tr'

lijdens- als huwelijksakten gebruikt - zijn vanaf
ti,1 gevolge ".

I8I6, in de Nederlandse taal gesteld, beschik-

Middelliike uf eerste ziekte 9nmiddellgike of laatsre ziekte baar. In de periode dat dit onderdeel van het on-

P      F.     ..    . '»c.6-1 - -
derzoek uitgevoerd werd, had de afdeling

· 'Bevolking' van de gemeente Tilburg de geboor-
TlLBURG, den.......44- 189 tenregisters tot en met het jaar I882 aan de66

/7>69*»3 'Gemeenteliike Archiefdienst' overgedragen, de
overlijdensregisters tot en met IgI2 en de hu-

.-3
I           /2-> <; welijksakten eveneens tot en met I9I2. De re-

gisters vanaf respectievelijk I883 en I9I3 kon-
den bij de afdeling 'Bevolking' geraadpleegd

Afb. io    Voor de te bestuderen periode is I820 als begin- worden. Mede ingegeven door de verscherpte
Een verklaring van overlilden punt gekozen en I930 als eindpunt. Uit de be- wetgeving ter bescherming van de privacy, wer-

uit 1893. Bil dit kind, schouwingen met betrekking tot het niveau van      den de akten van de Burgerlijke Stand tot en
waarschiinlijk overleden aan vooral de sterfte - zowel de algemene sterfte als met het jaar I930 ter inzage gegeven. Derhalve
enteritis (diarree) was geen     de zuigelingen- en kindersterfte - kwam I930 is de keuze voor I930 als eindpunt bepaald door

dokter aan het ziekbed geweest.      als het jaar naar voren waarin de ontwikkeling zowel onderzoeksinhoudelijke als onderzoeks-
Dr. BIoemen verrichtte de Ilaar een laag IliVeaU van de sterfte op alle fron- technische argumenten.

lilkschouw en vermeldde dit     ten haar beslag had gekregen. Om deze reden is
uitdrukkeli ik op het de keuze voor I930 als eindpunt goed gemoti-

'doodsbriefie' (Bron: GAT). veerd. De keuze voor I82O als beginpunt voor
deze studie is meer intuitief. De belangrijke
veranderingen in het verloop van het niveau van
de sterfte zetten zich vanaf het derde kwart van
de negentiende eeuw in. Om de specifieke ver-
anderingen goed op te kunnen merken is het
noodzakelijk om een gedegen beeld te hebben
van de situatie voordat deze veranderingen zich
voordeden. Een termijn van ongeveer veertig
jaar als aanloopperiode is in dit geval voldoen-
de. Met de keuze voor I820 wordt de hele
Bataafs-Franse periode, die naar het zich laat
aanzien wel degelijk consequenties op demo-
grafisch vlak opleverde, buiten beschouwing ge-

22 laten:5



ZUIGELINGEN- EN KINDERSTERFTE IN TILBURG, I820793O

  4  OPZET VAN HET ONDERZOEK

Deze studie is niet uitsluitend gebaseerd op het    vens als van de overleden kinderen met uitzon-
reeds bekende statistische materiaal. Er is een dering van de leeftijd en het geslacht van het
meer fijnmazige analyse uitgevoerd. Hiertoe kind.
zijn twee onderzoeken verricht: een longitudi- Uit de overlijdensakten konden geen bruik-
nale analyse en een steekproefsgewijze diepte- bare gegevens betreffende de moeder gedestil-
analyse. Met behulp van deze onderzoeken kun- leerd worden: behalve de naam werd van haar
nen de vij f in het vorige hoofdstuk genoemde niets vermeld. Naar de leeftijd en het eventuele
factoren zowel vanuit het perspectiefvan de lan- beroep van de moeder blijft het dus - uitgaande
ge termijn als de korte termijn geanalyseerd van deze bron - gissen. Evenmin leveren de
worden. overlijdensakten inlichtingen op over de gezins-

structuur, bijvoorbeeld het rangnummer van
a. Het longitudinale onderzoek geboorte. Om dit te weten te komen is aanvul-

lend en tijdrovend onderzoek nodig, waartoe
Bij dit onderdeel van het onderzoek is vooral ge- het bevolkingsregister de meest aangewezen
bruik gemaakt van de registers van de bron vormt. Een tekortkoming van de overlij-
Burgerlijke Stand, in het bijzonder de overlij- densakte als bron, is verder dat de doodsoor-
densregisters. Voor de jaren I82I tot en met zaak niet op de akte is vermeld, maar dit be-
I930 zijn alle overlijdensakten van de gemeente zwaar kan ondervangen worden. Tot 1865 ken-
Tilburg doorgenomen. Van die akten, waarin de Nederland geen landelijk geregelde
aangifte gedaan werd van het overlijden van een doodsoorzakenstatistiek. Ingevolge art. 5 van de
in Tilburg woonachtig kind jonger dan vijf jaar,        'Wet op de uitoefening der geneeskunst'  zijn
werden de volgende gegevens genoteerd: het geneeskundigen verplicht om van elke overle-
jaar en de maand van overlijden; de leeftijd van den patient ten behoeve van de ambtenaar van
de vader; het beroep van de vader; de woonwijk de burgerlijke stand een verklaring van het
(werd tot I9II vermeld); het geslacht van de overlijden te ondertekenen en daarbij een zo
overledene: de leeftijd van de overledene en het nauwkeurig mogelijke opgave te doen van de
wel/niet ondertekenen van de akte door de va- oorzaak van de dood:G In de beginjaren schort-
der. te aan deze 'nauwkeurige opgave' nog het nodi-

In die gevallen dat de vader niet zelf aangif-       ge.
te van overlijden deed of reeds was overleden, In Tilburg zijn deze door de artsen ingevul-
zijn enkele van deze gegevens niet bekend. de verklaringen van doodsoorzaak vanaf I877
Evenmin zijn de gegevens van de vader bekend bewaard gebleven:7 Steekproefsgewijs zijn deze
als er een akte opgemaakt werd van een overle- bij het onderzoek gebruikt. Per decennium is
den buitenechtelijk kind. Bij de in de volgende voor telkens een periode van drie opeenvolgen-
hoofdstukken te presenteren berekeningen zal de jaren de verklaring van doodsoorzaak opge-
de N-groep derhalve niet steeds van gelijke zocht en geprobeerd deze te ontcijferen en te
grootte zijn. rubriceren.Is Om geheel willekeurige redenen

Van de 'levenloos aangegevenen' werd van- werd gekozen voor de jaren ...6,...7 en ...8. De
af I826 eveneens een overlijdensakte opge- omschrijvingen voor de beginjaren zijn dermate
maakt. Ook van deze groep werden de relevante    vaag dat deze, om het beeld niet te zeer te ver-

23 beschikbare gegevens genoteerd: dezelfde gege- storen, buiten beschouwing zijn gelaten.19 De
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Tabel I periode I82 I-I860 en met de factor 5,0 voor de

Relatiefaandeel van de woonwijken in het Tilburgse inwonertal en hun relati«aandal in de periode 18'7I-I930). Om te voorkomen dat er on-
steekproeven over de perioden 1841-1850 en 1851-1860 juistheden optreden is het totaal van het aantal

geboorten in de steekproefjaren met een voor
Woonwijk percentage van percentage in percentage in elk decennium wisselende factor vermenigvul-

het inwonertal de steekproef de steekproef digd om het in overeenstemming te brengen
van Tilburg I84I1850 I85 I-I860 met het totale aantal geboorten in het betreffen-

Oerle I3'9 I5'0 I4'8 de decennium:0

Heuvel IO,7 I2,5 IO,0 Deze steekproef is representatief. Een wille-

Kerk I7'2 I5'6 I6,0 keurig bewaard gebleven archiefstuk bood de

Berkdijk 4,3                          4,6 3,6 mogelijkheid tot controle: hierin werd voor elke
Korvel en Laar II,I Iom I2,5 woonwijk melding gemaakt van het aantal in-

Veldhoven II,7 II,8 II,5 woners per I-I-I850·2, Op grond van deze lijst is

Hasselt                             5.5                          4.8                          5.I        voor elke wijk het percentage berekend dat deze
Stokhasselt 3,2 3.2 p       op het Tilburgse totaal uitmaakte:* De uitkom-

Oostheikant                       6,9                          6,4 7,0 sten vormen in tabel I de eerste kolom.
Westheikant                     7,5                        7,7 8,7 Uitgaande van de uitkomsten van de steekproef
Hoeven 3,4                             3.5                             31 (de woonwijk van de vader van de in respectie-
Reit 2,8                        3.I 5 velijk I842, I843, I847, I848 en I852, I853, I857
Loven I,8 I,4 en I858 geboren kinderen) is het aandeel van de

woonwijk berekend voor de decennia I84I1850
en I85I-I860. Deze percentages zijn in de twee-
de en derde kolom vermeld. De verschillen zijn

oudste gebruikte verklaringen van doodsoor- van ondergeschikte betekenis:
zaak dateren derhalve uit I886. Om greep te krijgen op deze enorme hoeveel-

Om zicht te krijgen op het relatieve aandeel    heid data - gegevens uit 2 I 942 overlijdensakten
van de uitkomsten van het onderzoek naar de (excl. 53IZI akten van levenloos aangegevenen)

zuigelingen- en kindersterfte zijn steekproefs- en uit 2593I geboorteakten - en om in de perio-
gewijs ook de registers met de geboorteakten de van meer dan een eeuw een ontwikkeling te
doorgenomen en zijn daaruit de relevante gege- kunnen constateren, zijn de gegevens per de-
vens genoteerd van die kinderen waarvan vader cennium berekend (en in een enkel geval: per
en/of moeder in Tilburg woonachtig was (het periode van 5 jaar) en zijn alle cijfers in promil-
bepalen van de 'population at risk'). Gezien het len weergegeven (omvang van de sterfte in een
enorme aantal akten zijn voor de periode I82I- bepaalde categorie per Iooo geboorten).
I860 per decennium telkens vier jaren doorge-

werkt (...2,...3. ···7 en ...8) en voor de periode b. De diepte-analyse
I871-I930 telkens twee jaren (...3 en ...8). Voor
het decennium I86I-I870 zijn gegevens verza- De tweede peiler waarop deze studie rust is een
meld van de iaren I862, I863 en 1868. Omdat steekproefsgewijs uitgevoerde diepte-analyse.
er niet elk jaar evenveel kinderen geboren wer- Doel hiervan is op vragen die met behulp van
den en het aantal aangiften door buiten Tilburg de longitudinale analyse niet of niet voldoende
woonachtige ouders sterk wisselde, bestaat het beantwoord kunnen worden, een meer bevredi-
gevaar van vertekening van de uitkomsten in- gend antwoord te geven. Omdat het hierbij
dien er met een vaste factor omgerekend zou vooral om zaken gaat die met de maatschappe-

24 worden (bijvoorbeeld met de factor 2,5 voor de lijke omgeving van de zuigeling te maken heb-
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ben (inkomen van de vader, woonomgeving, ge- promillages weergegeven van de uiteindelijke
zinssamenstelling), wordt bij het bepalen van steekproef I904-I906. De endogene zuigelin-
de steekproef uitgegaan van de beschikbaarheid gensterfte onder buitenechtelijk geboren kinde-
van het bronmateriaal om de nog open vragen ren bedroeg BLI960 (36,0) en de exogene zuige-
te kunnen beantwoorden. lingensterfte was 270,0%0 (I 38,0). In beide ge-

Omdat met behulp van de longitudinale vallen betreft het waarden die ongeveer het
analyse niets over de drinkwatervoorziening en dubbele bedragen van bij een gehuwd echtpaar
maar weinig over de woonomgeving vermeld geboren kinderen. Ten aanzien van de kinder-
kan worden, is gezocht naar archiefbescheiden sterfte zijn de verschillen aanmerkelijk kleiner:
die dit hiaat mede kunnen opvullen. 54.I tegenover 50,6%0. Een andere reden waar-
Uitgangspunt bij het opzetten van de steekproef   om de kleine categorie buitenechtelijke kinde-
was een door de Tilburgse Gezondheids- ren in haar geheel buiten de steekproef gelaten
commissie uitgevoerd onderzoek naar de groot-    werd, is van onderzoekstechnische aard. Enkele
te en kwaliteit van de huurwoningen.23 In de ja- moeders verhuisden vrij snel na de geboorte
ren I903-I908 werden van alle huurwoningen van het kind of trouwden, waarbij de echtge-
met ten hoogste drie woonvertrekken lijsten in- noot het kind erkende. De kans dat de onder-
gevuld waarin gegevens over de kwaliteit van de zoeker zo het spoor bilster raakt, is groot.
woning en de bewoningsdichtheid vermeld wer- Als tweede groep zijn de in deze jaren gebo-
den. Voor deze periode is tevens te bepalen ren tweelingen buiten het onderzoek gelaten.
welk perceel wel of niet op het drinkwaterlei- Ook ten aanzien van deze categorie moet opge-
dingnet aangesloten was. merkt worden dat de overlevingskans aanzien-

Door de steekproef op deze periode betrek- lijk geringer was dan bij de niet-tweelingen. In
king te laten hebben, is het mogelijk om steek- Tilburg werden 42 tweelingen geboren. Van
houdende opmerkingen te maken over een deze 84 kinderen stierven er 56 op jonge leef-
eventueel verband tussen zuigelingen- en kin- tijd. Daar aan het begin van deze eeuw bij een
dersterfte en de woonomgeving respectievelijk tweelinggeboorte de kans op een complicatie tij-
drinkwatervoorziening. Hiertoe is de categorie dens de bevalling groot was, is het uitzonderlijk
in I904, I905 en I 906 in Tilburg geboren kin- hoge endogene zuigelingensterftecijfer ver-
deren van in Tilburg woonachtige ouders als klaarbaar: 2I4,3%0 tegenover 36,0%. voor de
uitgangspsunt voor een steekproef genomen. In steekproefpopulatie. Ook de exogene zuigenlin-
totaal werden er 5256 kinderen geboren:4 Uit gensterfte was onder tweelingen erg hoog:
deze populatie viel een drietal categorieen weg, 369,0960 tegenover I38,0960. De kindersterfte
die anders voor een vertekening van de onder- bereikte een hoger niveau, maar het verschil
zoeksresultaten zouden zorgen. was minder sterk dan bij de zuigelingensterfte:

Op de eerste plaats zijn de in I9041906 83'3%0 bij de tweelingen en 50,6%0 bij de overi-

buitenechtelijk geboren kinderen buiten be- gen. Omdat het plausibel is te veronderstellen
schouwing gelaten. Het is uit de literatuur vol- dat de oversterfte onder tweelingkinderen
doende bekend dat de overlevingskans onder hoofdzakelijk toe te schrijven is aan medisch-
deze categorie zuigelingen aanmerkelijk kleiner biologische oorzaken (vooral onvoldragenheid)
is dan onder kinderen die 'binnen de echt' zijn en aan met de bevalling samenhangende facto-
geboren:s In Tilburg werden in de steekproef- ren, lijkt het beter om deze categorie bij een be-
jaren 37 buitenechtelijke kinderen geboren. oordeling van de zuigelingen- en kindersterfte
Hiervan stierven er I5 op zeer jeugdige leeftijd. vanuit andere invalshoeken (sociaal-econo-
Uitgesplitst naar leeftijdsklassen levert dit de mische variabelen, drinkwatervoorziening en

25 volgende verdeling op; tussen haakjes zijn de
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borstvoeding-flessenvoeding) buiten de analyse ouders maar gedurende een korte periode na de
te houden. geboorte van het kind in Tilburg woonachtig

De derde groep die buiten de steekproef ge- waren. Van deze gezinnen kunnen onvoldoende
26                              laten werd, is de categorie kinderen waarvan de gegevens verzameld worden. Afgezien van het
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feit dat in de Tilburgse bevolkingsboekhouding mer. Tevens werd direct een codering aange-
niet meer nagegaan kan worden of, en zo ja op bracht of het overleden kind gerangschikt moet
welke leeftijd,  het kind op jeugdige leeftijd over- worden onder de endogene of exogene zuigelin-
leed, ontbreken te veel gegevens over de gezins- gensterfte dan wel onder de kindersterfte.
situatie. In veel gevallen komt de vader niet 3.   Van de overleden kinderen werd vervolgens
meer voor in het kohier van de Hoofdelijke onderzocht welke doodsoorzaak door de arts op
Omslag voor het jaar I906 en ontbreekt derhal- het 'doodsbriefje' werd vermeld.29
ve een indicatie van het inkomen van de vader. Overeenkomstig de classificatiemodellen wer-
Een wezenlilk onderdeel van het uit te voeren den de vermelde doodsoorzaken in hoofdgroe-
onderzoek bestaat uit het berekenen van de in- pen ingedeeld en in gecodeerde vorm als afzon-
tervallen tussen de opeenvolgende geboorten in derlijk veld in de records ingevoerd. Ditzelfde
het gezin als maatstaf voor het bepalen van de geschiedde voor het wel/niet verleend zijn van
soort voeding die aan het kind verstrekt werd. geneeskundige verzorging.
Indien het gezin reeds binnen een jaar na de 4.   Vervolgens werd het bevolkingsregister
geboorte van het kind uit Tilburg vertrok, kan voor de periode I900-I 9Io bestudeerd.3° Dit
deze interval niet berekend worden. De grens vormde een uiterst arbeidsintensief onderdeel
werd bij twee jaar gelegd: indien een gezin bin- van het onderzoek. Aan de hand van de index
nen 24 maanden na de geboorte van het kind moest bepaald worden in welk deel en op welke
Tilburg verliet, werd het buiten de steekproef folio het betreffende gezin vermeld werd. Het
gehouden. Op deze wiize verdwenen 27I kinde- frequent voorkomen van een groot aantal de-
ren uit de populatie. zelfde namen betekende een ernstige complice-

In totaal werden van 392 kinderen de gege- rende factor. Daarnaast waren veel personen in
vens niet verwerkt. Dit komt overeen met onge- meer dan een deel van het bevolkingsregister
veer 7,5%· De steekproef blijft echter voldoende ingeschreven (bijvoorbeeld voor het huwelijk in
groot om tot gerechtvaardigde uitspraken te het ouderlijk gezin en als gehuwde als hoofd
kunnen komen. In de hierna volgende hoofd- van een eigen gezin). In het bevolkingsregister
stukken zijn, wat betreft de diepte-analyse, ge- werden tal van gegevens vermeld.11 Zo noteerde
gevens verwerkt van 4864 in Tilburg in de ja- ik voor elk kind dat in 1904/06 in Tilburg gebo-
ren I904, I 905 en I906 geboren kinderen. ren was, de volgende gegevens: was het huwe-

Het onderzoek werd etappegewijs uitge- lijk van de ouders voor dan wel na I900 geslo-
voerd. Achtereenvolgens werden de volgende ten; (indien van toepassing) wanneer vestigde
onderdelen uitgevoerd:26 het gezin zich in Tilburg en waar kwamen de
I.    Uit de geboorteakten van de Burgerlijke ouders vandaan; hoeveel jaren van de periode
Stand werden de gegevens die van belang zijn I900-I9IO woonde het gezin waartoe het kind
genoteerd: geboortemaand en -jaar, aktenum- behoorde, in Tilburg; wat was het feitelijk
mer, voorletters en achternaam van de vader, woonadres binnen Tilburg van het gezin tijdens
idem van de moeder, voornamen van het kind, het eerste levensjaar van het kind; hoe vaak ver-
geslacht van het kind, beroep van de vader, anderde het gezin in de periode I900-I9IO bin-
woonwijk van de ouders.27 nen Tilburg van feitelijk woonadres; (indien van
2.   In de akten van overlijden van de toepassing) wanneer en waarheen verhuisde het

Burgerlijke Stand werd nagegaan welke van de gezin; wat was de leeftijd van de vader bij de ge-
in I904/06 geboren kinderen voor de vijfde boorte van het kind; wat was de leeftijd van de
verjaardag overleden.28 De volgende gegevens moeder bij de geboorte van het kind; wat was
werden genoteerd: maand en jaar van overlij- het rangnummer van het tot de steekproef be-

27                               den, de leeftijd bi j overlijden en het aktenum- horende kind; uit hoeveel kinderen bestond het
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Tabel 2 van de huurder, het aantal bewoners en het aan-
Indeling in belastingklassen (hoojilelijke omslag) naar de hoofden van huishoudens en naar het tal vertrekken vermeld. Daar uit het bevolkings-
aantal geboren kinderen, absoluut en relatif register (zie sub. 4) bekend was op welk adres

het tot de steekproef behorende  kind het eerste
hoofden van aantal geboren levensjaar doorbracht, kon bepaald worden of
huishoudens kinderen dit een verhuurde woning was, en zo ja: met

abs               rel                                  abs               rel                    (een of)  twee of drie vertrekken. Hierbij  zij op
minder dan f 500 2345 746 3544 72,g voorhand reeds opgemerkt dat dit slechts een

f 500                                       77 2,4 II7 2,4 minimum-indicatie is, maar het is er in ieder

f 501 - f 750 287         8,9                      428 8,8 geval een.
f 75I - f I000                                  238 7,4 364 7,5 7.   Aan de hand van de aansluitregisters van de
f IooI - f 2000                               I78               5,5                                  263 5,4 N.V. Tilburgsche Waterleiding-Maatschappij
f 200I . f 5000                                67               2,I                                  89               I.8 werd vervolgens bekeken of het gedurende het
f 500I - f I0000                              24               0,7                                   37 0,8 eerste levensjaar van het kind bewoonde pand
f IoooI en meer                        I6            0,5 22 0,5 aangesloten was aan het buizennet van het wa-

terleidingstelsel of dat op een andere wijze in
de drinkwaterbehoefte voorzien werd.35

complete gezin; hoeveel maanden zat er tussen

de geboorte van het voorafgaande respectieve- Daar de steekproef een periode van drie aaneen-

lijk daaropvolgende kind.33 gesloten jaren omvat, komt een aantal gezinnen
5. Vervolgens werden de gegevens uit het ko- er meerdere malen in voor. In totaal gaat het
hier van de Hoofdelijke Omslag voor het jaar om 3232 huishoudens, waarvan I'797 met een
I906 verwerkt.31 In dit belastingkohier is voor kind, I238 met twee kinderen en I97 met drie
de hoofden van huishoudens en anderen die ei- kinderen. Een methodisch probleem dat hier
gen middelen van bestaan hebben, een schat- aan de orde gesteld moet worden, is de vraag of
ting gemaakt van hun vermoedelijk inkomen bij de berekening uitgegaan moet worden van
voor het jaar I906. Daar hiertegen eventueel de 3232 verschillende huishoudens dan wel van
bezwaar gemaakt kon worden - hetgeen slechts de 4864 borelingen. Aan de hand van een varia-
sporadisch gebeurde - mag aangenomen wor- bele is onderzocht of dit tot grote verschillen in
den dat het definitief vastgestelde bedrag een de resultaten leidt. De indeling in inkomens-
betrouwbare indicatie vormt van de inkomens- klassen, aan de hand van de hoofdelijke omslag,
positie van de betreffende persoon. Met behulp is uitgesplitst naar 'aantal huishoudens' en naar
van dit belastingkohier kon eenvoudig vastge- 'het aantal geboren kinderen'. In tabel 2 zijn de
steld worden hoe hoog het vermoedelijk inko- uitkomsten weergegeven.
men van de vader van de tot de steekproef beho-
rende kinderen was. Uit deze tabel blijkt overduidelijk dat dit in dit
6.   Hierna werd de kwaliteit van de huisvesting geval lood om oud ijzer is: in enkele gevallen
bekeken. Uitgangspunt vormden de lijsten die scheelt het slechts tienden van een procent. Bij
vanaf Ig03 ingevuld werden in het kader van de de berekening is er steeds voor gekozen om het
uitvoering van de Woningwet I9OI.34 In princi- geboortecohort van 4864 kinderen als referen-
pe moest van elke verhuurde woning met drie tie te gebruiken.
of minder ter bewoning gebruikte vertrekken
een lijst worden ingevuld. Hierop werden door-
gaans het adres (wijk en wijknummer), de

28                               naam en het adres van de eigenaar, de naam
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  5  DE PRESENTATIE VAN DE ONDERZOEKSGEGEVENS

Integratie van de resultaten van beide onderzoe- luchtwegen, of ingewandstoornissen tot gevolg
ken biedt voldoende stof om het merendeel van hebben, in veel gevallen met dodelijke afloop.38
de door R. Lesthaeghe genoemde factoren die Bekend is dat de endogene sterfte allesbe-
van invloed zouden zijn op de omvang van de halve willekeurig was. Tot het midden van de
zuigelingen- en kindersterfte, te belichten. Op negentiende eeuw heeft deze overal weinig va-
de rol van de professionele medische verzor- riatie vertoond. Vrijwel altijd en overal bleek zij
ging wordt met andersoortig archiefmateriaal zich op een niveau van 40-80960 te bevinden.
ingegaan. Zelfs in situaties van de grootste verpaupering

Om het zicht op de problematiek zo scherp en zware crises bleek de endogene sterfte daar-
mogelijk te stellen. is gekozen voor een inde- door nauwelijks te worden beinvloed. Endogene

ling die in het internationaal onderzoek naar de sterfte was vroeger min of meer een gegeven
zuigelingen- en kindersterfte algemeen gebrui- grootheid. Pas later in de negentiende eeuw en
kelijk is.36 Bij het presenteren van de gegevens het begin van de twintigste eeuw, toen de me.
over de zuigelingen- en kindersterfte, wordt een dische wetenschap wezenlijke vooruitgang
driedeling gemaakt: endogene zuigelingensterf- maakte, lukte het het sterfterisico tijdens of kort
te, exogene zuigelingensterfte en kindersterf- na de bevalling terug te dringen.39 Onder kin-
te.37 Onder zuigelingensterfte verstaan we het dersterfte wordt verstaan de sterfte in het twee-
risico van overlijden binnen het eerste levens- de tot en met het vijfde levensjaar.

jaar ten opzichte van een groep levend geboren Tot slot nog enige opmerkingen over de wij-
kinderen. Om binnen het eerste levensjaar nog ze van presentatie van de onderzoeksresultaten.
een verfijning van het beeld mogelijk te maken In de demografie is het gebruikelijk dat de uit-
wordt een onderscheid gemaakt tussen de endo- komsten in promillen (per-duizend, 96o) worden
gene sterfte en exogene sterfte. Deze uitsplit- weergegeven. Ook in deze studie is deze metho-
sing beoogt een onderverdeling te maken tus- de gehanteerd, meestal in de vorm van tabellen;
sen de rrtedisch-biologische (endogene) en de een enkele keer is voor een grafische presenta-
externe of milieu-gebonden (exogene) doods- tie gekozen. Het grote voordeel van deze wiize
oorzaken bij zuigelingen. De eerste onderschei- van presenteren is dat iedereen in staat mag
den categorie wijst op problemen bij de geboor- worden geacht de uitkomsten te begriipen. Het
te, op erfelijke onvolkomenheden of aangebo- nadeel is echter dat het een grove maat is en dat
ren lichaamszwakte. Deze zullen al na enkele derhalve niet alle details en nuances aan het
uren, dagen of weken de dood tot gevolg heb- licht komen. Om dit bezwaar te ondervangen is
ben. Daarom legt men de cesuur tussen de en- terughoudend gebruik gemaakt van enkele
dogene en exogene sterfte bij het einde van de meer geavanceerde statistische technieken.
eerste levensmaand. De sterfte in de tweede on- In de hoofdstukken vij f tot en met negen,
derscheiden categorie, die dus plaatsvond in de die alle een explorerend karakter hebben, wordt
tweede/twaalfde levensmaand, wordt vooral ver- telkens 6*n achtergrondvariabele bestudeerd.
oorzaakt door ongunstige omgevingsfactoren, Daarbij wordt om het zuivere effect van elke
zoals tekortschietende hygiene en huisvesting achtergrondvariabele ten aanzien van de zuige-
en verkeerde voedingsgewoonten, die vooral re- lingen- en kindersterfte te meten, een statis-
sulteren in aandoeningen van de longen en tische analysetechniek gebruikt. Hierbij wordt

29                                                                                                            uitgegaan van de hypothese dat er tussen de va-
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riabelen geen samenhang bestaat, de zogeheten Het grootste belang van deze berekening
nul-hypothese. Als er toch een samenhang aan- schuilt niet in het chi-kwadraat op zich, maar in
wezig blijkt te zijn, volgt een procedure om te enkele ermee samenhangende associatiematen.
berekenen hoe groot de kans is dat de gevonden      Bij dit onderzoek is in de hoofdstukken vij f tot
uitkomst op toeval berust. Deze kans wordt en met negen vooral van de P-waarde gebruik
weergegeven als percentage of als fractie van gemaakt. Ook hier geeft de P-waarde, de over-
het getal I. De uitkomst van deze berekening, schrijdingskans, de kans weer dat de gevonden
die dus steeds tussen o en I ligt wordt aange- waarde van chi-kwadraat aan het toeval kan wor-
duid met de term 'significantie-niveau'. Andere den toegeschreven. Statistici zijn tevreden wan-
termen zijn 'overschrijdingskans' of'probality neer de overschrijdingskans kleiner is dan 5%
value' (de P-waarde). Een significantie-waarde (P-waarde kleiner dan 0,050)·430. Boonstra en
van o,Ioo betekent dus dat de kans dat de uit- P. Doorn stellen dat de berekening van associa-
komst op toeval is gebaseerd, I 0% bedraagt. tiematen met statistische programma's in een
Over het algemeen wordt een samenhang als handomdraai kan plaats vinden.44 Op zich be-
significant beschouwd wanneer de kans op een schouwd hebben ze daar natuurlijk gelijk in.
toevallig verband kleiner is dan 0,050. Is de Maar dan dient de opbouw van het databestand
kans kleiner dan 5%, dan wordt de nul-hypo- perfect te zijn en moeten de vragen natuurlijk
these verworpen en is het verband statistisch relevant zijn en correct geformuleerd worden.
significant. Is de kans groter dan 5%, dan wordt    Bij dit zo belangrijke voor-traject en bij de uit-
de nul-hypothese niet verworpen.40 eindelijke berekeningen heb ik gebruik kunnen

In de praktijk zal er in elke tabel van enige maken van de expertise en de apparatuur (zowel       I
samenhang sprake zijn. Daarom is het van be- hard- als soft-ware) van het Nederlands
lang vast te stellen ofdie samenhang toevallig is Interdisciplinair Demografisch Instituut (het
of niet. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van een       NIDI) te 's-Gravenhage.45
van de bekendste associatiematen, het chi- In hoofdstuk tien wordt vervolgens met een
kwadraat (X ).4, De uitkomst van deze bereke- verfijnde statistische analysetechniek, die be-
ning, in 66n getal samengevat, geeft inzicht in kend staat als de logistische regressie, de gelijk-
de structurele samenhang tussen twee variabe- tildige relatie bestudeerd tussen een verzame-
len. Bij het berekenen van het chi-kwadraat ling onafhankelijke variabelen en een afhanke-
wordt eerst de vraag gesteld hoe de tabel er uit- lijke variabele. Aan het begin van dat hoofdstuk
gezien zou hebben indien deze alleen door toe- wordt dieper op deze techniek ingegaan.
val tot stand gekomen zou zijn. Deze hypothe-
tische tabel wordt vervolgens vergeleken met de
empirische tabel. Zijn nu de verschillen tussen
hypothetische en empirische tabel klein, dan
moet vastgesteld worden dat er een grote kans
is dat de samenhang in de empirische tabel
door toeval tot stand is gekomen. Zijn de ver-
schillen tussen de hypothetische en de empiri-
sche tabel echter groot, dan is de kans maar
klein dat de samenhang in de empirische tabel
door toeval is ontstaan. De conclusie moet dan
Zijn dat de samenhang niet door toeval maar
door een reeele associatie ontstaan moet zijn.42

30
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NOTEN (I856),  Staat der sterfte naar den ouderdom en den bur-

gerlijken staat. 1850-I859'in: Statistisch jaarboek poor het
' "De indeling in provincies is voor ons doel te grof en zou Koninkrijk der Nederlanden. 14/I 5· Ie deel (I867), Ste,jic-

de bestaande interne differentiatie te zeer verdoezelen. Atlas van Nederiand, 1841-1860 CAmsterdam. I866) en
Bovendien is het ook vanuit een bestuurlijk oogpunt be- Stedie-Atlas van Nederland over 1860-1874 (Amsterdam,
schouwd nauwelijks een relevant niveau, ...." H. I879)
Knippenberg, Dettname aan het lager onderwijs in                  9 Dat onderzoekers op basis van hetzelfde statistische ma-

Nederland gedurende de negentiende auw; gen analyse van teriaal tot geheel andere conclusies kunnen komen, is
de landelkike ontwikkeling en van de regionale verschillen reeds diverse malen gebleken. Zie bijvoorbeeld de reac-

(Amsterdam. r986) I43· tie van P.C. Jansen op Hofstees publikatie De demograti-
*     H. Knippenberg, De religicuze kaart van Nederland. sche ontwikkeling in Ned£Hand, P.C. lansen, 'Demografie

Omvang in geograjische spreiding van de godsdienstige ge in Nederland' in: Kleio , 20 (I979) 355  Zie ook de reactie

zindten vanafde Rejormatic toI heden (Assen, I992) van Hofstee op de interpretatie van gegevens door
1 H. Gooren en H. Heger. Per mud of bij de week gewonnen. Vandenbroeke c.s.: E.W. Hofstee, 'Geboorten, zuigelin-

De ontwikkeling van beloningssystemen in de Groningse genvoeding en zuigelingensterfte in hun regionale ver-
landbouw, 1800-1914 (Groningen, I993) I9-82. scheidenheid in de I9de eeuw' in: Bevolking en Gezin,

4       A. H. Crijns en F.W. 3. Kriellaars, Het gemengde landbouw I981 (supplement) I5-I9.
I 0bedrilfop de zandgronden in Noord-Brabant, 1800-1885 D.j. van de Kaa, 'Intermedierende vruchtbaarheidsvaria-

(Tilburg, 1987) en Idem, Het gemengde landbouwbedrilfop belen en zuigelingensterfte: een voorwoord' in: Bevolking
de zandgronden in Noord-Brabant, 1886-1930 (Tilburg, en Gezin. I983 (supplement) 6

I992).                                                                          11      Dat deze status in beide steden van grote invloed was op
9 Voor aanwijzingen hiervoor zie onder andere: M.P.A.M. de economische en planologische ontwikkeling en de

Verpalen, De betoverde stad. Carnaval in»starchitectuur leef- en woonomstandigheden, is reeds uitvoerig aange-

in Bergen op Zoom (Tilburg. I992) toond. T.J.M. Franssen, De Bossche arbeidgr in zijn werk-

6      F.A.M. Messing, 'De sterfte in Noord-Brabant honderd m lee»ilieu in de tweede helji van de negentiende geuw

jaar geleden' in: De Lindeboom . 1 (1977) 96. Hij gebruik- (Tilburg, I976) 25-36,283-32I en 334-337 ; F.A.J.M. van
te in dit kader: de zuigelingensterfte als percentage van Bavel, 'De gemeentelijke zorg voor hygiene, volksge-
de algemene sterfte. zondheid en volkshuisvesting in de tweede helft van de

7       Belangwekkend is de opmerking die Th. Engelen hier- I9e eeuw' in: H.F.J.M. van den Eerenbeemt, red.,

over maakte. "Wanneer men nia individuele gegevens Aspecten van hEt sociale leven in Breda na 1850 (Tilburg,

als basis neemt, maar data die ziin opgeteld voor een of 1965) 1-45· in combinatie met: R.F. van Hoof, 'De an-
ander bestuurlijk niveau, dan zijn de gevonden verban- nexatieplannen van Breda tussen I870 en I927' in:
den tussen variabelen mogeliik onderhevig aan de zoge- Ibidem, 87-Ioo.
naamde 'ecological fallacy'. De sommatie van individuele 12     Vanwege de grote instroom van migranten is het be-

gegevens leidt immers tot een verlies aan informatie en zwaarlijk om bijvoorbeeld de ontwikkelingen in
brengt met zich mee dat er statistisch sprake kan zijn Eindhoven als uitgangspunt te nemen. omdat het demo-

van schiincorrelaties." Th. Engelen, 'Huishouden. pro- grafisch gedrag van deze groep te zeer afwijkt van de

duktie en reproduktie. Over de samenhang tussen eco- doorsnee Brabantse bevolking. Voor de bevolkingsont-
nomische en demografische ontwikkelingen op lange wikkeling van Eindhoven, zie: J.P.M. van Oorschot,

termijn' in: M. Baud en Th. Engelen, red., Samen wonen, Eindhoven. an samenleving in verandering C2 dln.

samen werken? Vilfessays over de geschiedenis van arbeid en Eindhoven, I982) II, I020-IO5I
gezin (Hilversum , I 994) 8·7.                                         I'     Van de middelgrote gemeenten (in de categorie 20.000

8 Enkele voorbeelden hiervan zijn: Bevolkingstafelen, tot 50.000 inwoners) was Tilburg een van de snelst

twaal« arige staten dir levendgeborenen en stedkevallin, le- groeiende steden. Deze groei werd vooral door een ge-

3I                                                      vens- en stei:Rewet voor het Koninkrijk der Nederlanden boortenoverschot bewerkstelligd. Voor een cijferrnatige
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onderbouwing. zie: J. Postmus. Een onderzoek naar om- 20    Voor de decennia uit de onderzoeksperiode ziin het de

vang en aard van de bevolkingsconcentratie in Nederiand se volgende vermenigvuldigingsfactoren : I82 I-I830 2,48:
den 430 (Amsterdam, 2928). Rossen komt. na analyse I831·I 840 2,5I, 184I·1850 2,59; I85 I-1860 2.47; 186i.
van de inwonertallen, tot de conclusie dat Tilburg en 1870 3,59; I871-1880 SIG: IBBI-I890 5.03 IB ,-1900
Enschede, in de categorie gemeenten met 20.000 5·OI: 190I-IgIO 5.07: I II-I920 5.08 en I 2I-I930 4.91
50.000 inwoners, de snelst groeiende industriesteden        "'     GAT, Secretarie·archief. inv.no. 2477, Statistiek. Staat

ziin. M.J.I.G. Rossen. Het gemeentel(jk volkshuisvestingsbe der veranderingen voorgevallen in de bevolking, gedu-
leid in Nederland. Een comparatiefonderzoek iii Tilburg en rende den Tare I850
Enschede (1900-1925) (Tilburg. 1988) Ilt. "     De benaming van de woonwilken konit grotendeels over-

14    A.J.Fr. Maenen, Petrus Regout (,80,-1878): een bijdrage tot een met de aloude indeling in herdgangen. Deze inde-
de sociaal-economische geschiedenis van Maastricht ling. die vooral een politiek-luridische functie had. moet
(Nitmegen. 1959) 44-80, Joh. de Vries, Nieuw Nijmegm. niet verward worden met de kerkelijke indeling. In I850

1870-1970; moderne €conomische geschiedenis van de stad was Tilburg verdeeld in twee parochies: 't Heike (het zui·
Nigmegen (Tilburg, I969) I5-22. en H. van Dilk. delijke stadsdeel) en 't Goirke ('t noordelijke stadsdeel).
Rotterdam, 1810-1880. Aspekten van een stedelijke samente- A, GAT. Archief Gezondheidscommissie. inv.no. 27-40.
ving (Schiedam, I976) 4-9 Aangifte-lijsten. ter uitvoering van art. 9 der Woningwet

'5     E.W. Hofstee. De demogra./ische ontwikkeling van I 90 I . ingezonden aan de gemeente Tilburg door de ver-
Nederland in de eerste helft van de negentignde eeuw: e.en huurders van woningen, welke drie of minder ter bewo-
historisch-demograjische en sociologische studie (z.p.. 1978) ning bestemde vertrekken bevatten, 1903-I 908.
passim. -4     Van de Put vermeldt dat er in deze laren respectievelilk

" W.J.M.J. Rutten, 'Mortaliteit en medicalisering. Een re· I802. 1806 en I665 kinderen geboren werden. In totaal
gionaal-differentiele analyse van de sterfte zonder ge- Ziin dit 5273 kinderen. Ik heb echter slechts de gegevens
neeskundige behandeling in Nederland (ca. I870-1900) verwerkt van die kinderen waarvan de ouders ook in
in: Holland, regionaal-historisch tijdschrift. 17 (I985) I32 Tilburg woonachtig waren. C.A.M.M. van de Put,
G.A.T., Archiefvan de ambtenaar van de Burgerlijke Volksleven in Tilburg rond 1900. Sociaal-historische hoofii-
Stand te Tilburg, 18II-1967. inv.no. I-37, stukken (Assen, I97I) 222.
'Overlijdensverklaringen. I877·1967'. Deze verklaringen .li Zie hiervoor onder andere: j. Kok, Langs verboden wegen

ziin slechts beperkt openbaar. De achtergronden van buitenechtelijke giboorten in Noord-
1, Bii de rubricering is gebruik gemaakt van de inleiding Holland 1812-1914 (Hilversum. I99I): D.J. Noordam,

(van de hand van C.A. Verrijn Stuart) in Statistiek van de Levin in Maastand. Een hoogontwikkelde plattelandssamen
sterfie naar den le ijd en naar de oorzaken van den dood in leving in het begin van de negentiende ecuw (Hilversum,
1902 ('s-Gravenhage, I902) V-Xvi. 1987'); V.C. Sleebe, In termen van fatsoen. Sociale controle

"'     Dat dit niet uitzonderlijk was, blijkt uit de beoordeling in het Groningse kleigebied 1770-1914 CAssen, 1994);

over langere termiin van de doodsoorzakenclassificaties K.J.G.M. Vermunt, 'Buitenechtelijke geboorten: een so-

in: J.P. van Dilk. Doodsoorzakenclassijicaties. 1750-1950 ciaal-statistische beschrijving van het verschi insel te
Schets van de ontwikkclingen van plaatselijke stelftelijsten Breda gedurende de negentiende eeuw' in: H.F.I.M. van
tot internationale classi./icatie van doodsoorzaken (ISWM den Eerenbeemt, red., Aspecten van het sociale leven in

Rapport 8I-PO-27: Groningen. 1981). Hil stelt dat de Breda na 1830 (Tilburg, I965) 166-176. Voor aanwijzin-

Nederlandse dassificatie van I867 lot I875 berustte op gen dat dit een ook in het buitenland voorkomend ver-

een indeling van ziekten naar lokalisatie en dat er van schi insel was. zie: R.I. Woods. P.A. Watterson en I.H.
I875 tot I900 een niet onderverdeelde Iijst met 34 doods. Woodward. The causes of rapid infant mortality decline
oorzaken in gebruik was. Vanaf I900 werd - door het in England and Wales, I861-I921. Part l' in: Population
C.B.S. - de indeling van doodsoorzaken van Bertillon ge- Studies 42 (I988) 352·353
bruikt, lietgeen leidde tot een verbeterde en meer be- '    De gegevens werden in veel gevallen direct in eeri data-

32 trouwbare registratie. bestand (DBase III-plus) op de computer ingevoerd. De
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gegevens van elk kind werden in een afzonderlijk record      14 GAT, Archief Gezondheidscommissie, inv.nr. 27-40,
ondergebracht. Uiteindeliik telde elk record 43 velden. Aangifte-lijsten, ter uitvoering van art. 9 der Woningwet

27     De registers van de Burgerliike Stand die de geboorteak- IgoL ingezonden aan de gemeente Tilburg door de ver-

ten van de laren I 904/06 bevatten, ziin nog niet overge- huurders van woningen welke drie of minder ter bewo-

dragen aan het GemeentearchiefTilburg. Ik werd gast- ning bestemde vertrekken bevatten, I 903-I908.
vri j in de gelegenheid gesteld om bij de Dienst 39 ArchiefTWM, geen inv.nr.. Abonn6s. A 1, 1898-I9Iz.
Algemene Zaken de benodigde gegevens te verzamelen.      0     A.E. Imhof. Einjuhrung in die Historische Demographie
Een welgemeend woord van dank aan de medewerkers (Munchen, I 977) 68; en R. Pressat. L'analyse demographi-
van de afdeling Burgerzaken is op zi in plaats. que (Paris, 19'73) I 34-135·

'8    Deze ziin in gefotocopieerde vorm raadpleegbaar in de 1- Bildit onderzoek is de door J. Bourgeois-Pichat ontwik-

studiezaal van het Gemeentearchief Tilburg. kelde 'biometrische methode' niet toegepast. Voor een

29    Dit was in de volksmond de gangbare benaming, Vgl. H. plaatsbepaling van deze methode, zie: G. Masuy-
Westhoff, Natuurlijk geboortenregelen in de twintigste eeuw. Stroobant, Les dfterminants individuels et regionaux de la

De ontwikkeling van de periodieke onthouding door de mortalitt injantik. La Belgique d'hier d d'aujourd'hui
Nederlandse  arts J.N.j.  Smulders  in  de jaren dertig (Baarn. (Louvain, 1983) 33-4I

i986) 82.                                                                     18     Dit is een gangbaar oordeel, zie bijv Vandenbroeke c.s.,
1°      Het bevolkingsregister voor de periode I 00-19IO be- 'Zuigelingen- en kindersterfte' 474-475· Een zeer uitge-

staat uit maar liefst 54 delen. Deze zijn op microfilm in sproken oordeel over de exogene zuigelingensterfte geeft
de studiezaal van het Gemeentearchief Tilburg raad- P. Meurkens: 'Baby's die stierven wanneer ze ouder dan
pleegbaar (I44 fiches). een maand en longer dan een jaar waren, kunnen wor-

p      Dat het bevolkingsregister een ware schat aan gegevens den beschouwd als slachtoffertjes van een tekortschie-

bevat, met name de uistekend bijgehouden kolom met tende verzorging". P. Meurkens, Bevolking, economic en

interne verhuizingen, en onderzoekers ongekende mo- cultuur van het oude Kempenland: de dynamick van de

gelijkheden biedt, bleek bijvoorbeeld uit het onderzoek Brabants£ plattelands-samenleving (Bergeilk, I985) 48.

van Angelique Janssens naar de huishoudensstructuur w Vandenbroeke, i.s. 'Zuigeliiigen- en kindersterfte' 474-
in Tilburg. A. lanssens, Family and social change. The 475·

household as a process in an industrializing community 40 Deze beschouwing is gebaseerd op: 0. Boonstra en P.

(Cambridge. 1993) Doorn, 'Computers en kwantitatief historisch onderzoek'

32    Hierbij is slechts rekening gehouden met de kinderen in: 0. Boonstra, e.a., red., Historische in.formatickunde.
die in het bevolkingsregister vermeld werden. Eventueel Inleiding tot het gebruik van de computer bij historische stu

voor igoo geboren en overleden kinderen worden daarin dies (Hilversum, 19922) 20F en: O.W.A. Boonstra, P.K.

niet meer vermeld. Met deze categorie is dan ook geen Doorn en F.M.M. Hendrickx, Voortgezitte statistick voor

rekening gehouden. Evenmin is bekend hoeveel kinde- historici (Muiderberg. 1990) I2.
ren er eventueel nog vanaf IgIO werden geboren. De le- 41     Voor een bondige uitwerking van de statistische moge-
venloos aangegeven kinderen zi in bij het bepalen van lijkheden die het chi-kwadraat biedt, zie: W.P. van den
het kindertal en de rangorde binnen het gezin buiten be- Brink en P. Koele, Statistiek. Ded 3: Toepassingen

schouwing gelaten. Bij het bepalen van de interval tus- (Meppel/Amsterdam. I989·2) I4'7-I61.

sen opeenvolgende geboorten is wel rekening gehouden 41 Boonstra, e.a., Voortgezette statistick, 34-35·

met levenloos aangegeven kinderen. De inschrijvingen 43 Boonstra en Doorn, 'Computers'. 222-223·
daarvan komen voor in de registers van overli iden van de 44 Boonstra en Doorn, 'COmpUterS', 222.

Burgerliike Stand.                                                          49     In het bijzonder ben ik hiervoor dr. Frans van Poppel
(, GAT, Secretarie-archief ISIO-I907· inv.nr. 264I, Kohier veel dank verschuldigd.

van de Hoofdeliike Omslag I906. wi ik A-I, en: idem,
inv.nr. 2642, Kohier van de Hoofdeli'ke Omslag I906.

33                                     wilk K.0.
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Afb. I 2

Een foto van het personeel van de firma Verschuuren-Piron. De heer

H. van der Laak, die viiftig iaar bij dit bedrijf in dienst was, kon deze

foto nauwkeurig dateren. Deze opname moest wel in I 907 gemaakt

zijn. Hij komt er immers niet op voor en slechts in dat iaar was hij

in verband met het vervullen van zijn militaire dienstplicht afwezig
geweest (Bron: GAT).
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ZUIGELINGEN- EN KINDERSTERFTE IN TILBURG, I820-I 930

HOOFDSTUK III

Een algemene karakteristiek van
Tilburg, I800193O

  I RUIMTELIIKE STRUCTUUR EN VOLKSHUISVESTING

"Tilburg schijnt eene verzameling van verstrooi- wen, grillig nejrgeworpen tusschen burgerwo-
de buurtschapjes, van onzamenhangende ningen en hutten."  Deze weinig flatteuze type-
groepjes huizen, die dwars en scheef door el- ring van Tilburg in de eerste helft van de negen-
kander zijn geworpen en aan een omgeschudde tiende eeuw bevat een kern van waarheid:
Neurenburger doos doen denken, waarvan de Tilburg straalde weinig stedelijke allure uit.
huisjes wel zijn opgezet, maar nog altoos het Tilburg was lange tijd een dorp, weliswaar
schikken tot rijen en straten verbeiden; want "het grootste van de geheele Majorije en ook
staan  soms  hier en daar huizen  in  een  rij, wel- 66n der grootsten van onze geheele
dra ontdekt gij er we6r die uit het gelid schijnen Republiek".2 Slechts de omgeving van de Markt
getreden, of die het aangezigt afkeerig van de en de Heuvel was aaneengesloten bebouwd en
straat hebben gewend, want eenige straten dit kon een argeloze reiziger de indruk geven
vindt men er toch, die zich vereenigen op het dat hij in een provinciestadje verbleef. Her en
Marktplein, den Heuvel genaamd. ... Voor het der stonden aanzienlijke huizen van de 'rilers'.
overige is mijn oog bij het orndoolen te Tilburg de tussenpersonen in de afzet van de in de
door niets geboeid geworden, dan door ver- huisindustrie geproduceerde wollen stoffen.1 In

35 scheidene nieuwe en zeer aanzienlijke gebou- de loop van de achttiende eeuw deden de eerste
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deringen gemaakt".6 Ook recente onderzoekers2---'h-
»«Il «i-- 1   --- ---i- van "het half agrarische karakter van de Tilbur-

vonden in boedelbeschrijvingen een bevestiging
14

f 9.,1  1   i .  ., - PS,f> gse huisnijverheid": in een inventaris van een
wever werd een varken, een geit en een schaap

1 , t. ..T -/0 2                                                                      vermeld.7 Het is overigens nog maar de vraag ofii  r. 3  ..

1    ./p--» dit beeld, bij nader historisch onderzoek, de

:    1        A-.» ....    ...t        ©    9 E toets der kritiek kan doorstaan; redenen om aan„
' r-S'.     t dit taaie clich6-beeld te twijfelen zijn er vol-
: /,f ,    5 --2  *'   ./1      :.-
1 . doende.8

-7      \*.·                 '                    '                                              De groei van Tilburg verliep, in vergelijking
b.*

- f-,-2...1. met veel andere (industrie)steden, gelijkmatig,.4 \.              '       1 -:r:.1-3 en evenwichtig. Het groeiproces kan be-C--ts'. /
......... , 8 ...d/*... schouwd worden als een geleidelijke verdich-

r ..... ting. In de loop van de negentiende eeuw wer-
.„----

den, nadat de verbindingswegen volgebouwd
waren, ook de velden om de dorpskernen heen
opgevuld met stedelijke bebouwing. Deze snelle

Afb. il    'werkhuizen' hun intrede, waarvan sommige la- uitbreiding van Tilburg aan het eind van de vo-
Een plattegrond van Tilburg uit ter tot 'fabriekshuizen' evolueerden. Hoewel rige eeuw (van I5.866 inwoners in I859 naar

het begin van de jaren dertig met deze gebouwen, waar soms wel tachtig ar- 40.685 in 1899) vond plaats zonder doelbewus-
van de vorige eeuw. Het beiders te werk gesteld konden worden, een te leiding. Ondernemingen vestigden zich naar

spinneweb-patroon en de vroege vorm van moderne industrie zijn intrede believen en stadsuitleg was hoofdzakelijk het
'Frankische driehoeken' ziin in Tilburg deed, zette de eigenlijke ontwikke- werk van particulieren. Tilburg omvatte een op-

goed herkenbaar. Het westelijk     ling naar een fabriekstad zich pas in het laatste pervlakte van 7600 hectare, waarvan het stede-
deel bestond, met uitzondering kwart van de vorige eeuw in. lijk gedeelte slechts circa 750 hectare besloeg.

van de 'Reeshof en de Behalve de kern, rondom de Markt en de De eigenlijke stadskern was ongeveer dertig
'Warande', nog grotendeels uit Heuvel, bestond Tilburg uit een conglomeraat hectare.9 De uitbreiding van het meer bewoon-
inculte gronden (Bron: GAT). van min of meer met elkaar verbonden herd- de gedeelte vond plaats naar alle kanten van de

gangen.4 Aan het begin van de vorige eeuw was bebouwde kom. Pas in het tweede decennium
het merendeel daarvan uitgegroeid tot dorps- van deze eeuw kwam er een uitbreidingsplan
kernen, andere waren nauwelijks meer dan beschikbaar waarin de verschillende onderdelen
buurtschappen.5 De herdgangen waren onder- met elkaar in verbinding gebracht werden.'°
ling verbonden door verbindingswegen, waar- Toch was voor de gehele negentiende eeuw
langs verstrooide lintbebouwing voorkwam. de situatie in Tilburg relatief gunstig.  De situ-
Verharde wegen waren er in deze periode nau- atie werd steeds als 'niet ongunstig' omschre-
welijks. In I 822 waren er nog maar twee gepla- ven. Een betrouwbare en geloofwaardige be-
veide straten, de Nieuwlandstraat en de schrijving is van de hand van ingenieur J.H.E.
Heuvelstraat. De tussen de verbindingswegen Ruckert, de ontwerper van de grote uitbrei-
en -paden liggende terreinen waren grotendeels dingsplannen en van het ringbanenstelsel. Over
nog niet bebouwd met woningen. Bebouwd de negentiende-eeuwse Tilburgse arbeider en
door boeren werden ze meestal wel.  In de 'stad' zijn huisvesting schreef hij het volgende:  "Dank
Tilburg werd nog veel geboerd. Volgens zij de ruime manier van wonen kent Tilburg
Verberne had "de scheiding tussen het agra- niet het type fabrieksarbeider, die men in ande-

36 risch bedrijf en het industriele nog weinig vor- re steden veel aantreft, het bloedarme, vroegou-
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de geslacht, dat schijnt voorbestemd slachtoffer anderingen plaats.'1 De particulieren waren niet
te worden van tuberculose of dergelijke slopen- meer in staat om aan de steeds groter wordende
de ziekten. Als regel is de Tilburgsche arbeider vraag naar woningen te voldoen: de eigenbouw
gezond en krachtig, hij is arbeidzaam en opge- bleef ver bij de behoefte achter.
wekt, eenvoudig en levenslustig. De voordeelen Tilburg liep inmiddels achter bij de landelij-
van het stelsel, waaronder hij gehuisvest is, een ke ontwikkelingen.'4 In 19 I3 was Tilburg de eni-
eigen huisje met een lapje grond erachter, ge grote Nederlandse stad zonder een woning-
openbaren zich bij hem dus wel op zeer geluk- bouwvereniging. In de overige groeisteden wa-
kige wijze.""                                                   ren deze al veel eerder opgericht. Het eerste

Niet alleen waren de woningen op een rui- initiatief in Tilburg kwam in I9I3 uit de krin-
me kavel gebouwd, ook de huizen waren groter gen van de katholieke arbeidersbeweging. In
dan in vergelijkbare steden. In Tilburg had dat jaar werd 'St. Joseph' opgericht, een wo-
40 % van de woningen slechts een of twee ver- ningbouwcorporatie voor en door arbeiders:5
trekken. In de overige middelgrote steden (met De leden moesten naar levensovertuiging en ge-
20.000 tot 50.000 inwoners) viel 54 % van de drag rooms-katholiek zijn. Onder katholieken
woningen in deze categorie. Voor woningen leefde de angst dat slechte huisvesting de katho-
met vier of meer vertrekken was het percentage lieke moraal en zedelijkheid zou aantasten. 16

voor Tilburg 40 en voor de overige middelgrote In de jaren na IgI3 werden nog zes andere
steden 26. Een ander verschil is dat in veel woningbouwverenigingen opgericht; maar dit
Tilburgse woningen een kelder aanwezig was. kon niet voorkomen dat er in Tilburg te weinig
Hierin konden aardappelen, gepekeld vlees en werd gebouwd:7 Volgens het verslag van de

geweckte groenten en fruit koel en donker be- dienst Bouw- en Woningtoezicht uit I9I9 telde
waard worden, hetgeen de houdbaarheid ten Tilburg in dat jaar I I.509 woningen, waarvan er
goede kwam. Dat dit een gunstig effect had op I436 door meer dan 66n gezin werden be-
de algemene voedingssituatie van de volwassen woond. Bovendien verbleven 56 gezinnen in
Tilburger mag duidelijk zijn. "niet tot woning bestemde gebouwen".'8 De be-

Gedurende de negentiende en het begin langrijkste reden voor deze verslechtering was
van de twintigste eeuw was de woningbouw ge- dat het Tilburgse gemeentebestuur met de voet
heel in handen van particulieren. "Wanneer ie- op de rem bleef staan. Pas vanaf I920 kwam er
mand door hard werken en zuinig leven een ka- de vaart in. Zo bleek bij de woningtelling die na
pitaaltje bij elkaar had gespaard, besteedde hij de Tweede Wereldoorlog werd gehouden dat in
dit zeer dikwijls voor het bouwen (eventueel 1945 meer dan de helft van de Tilburgse wonin-
met hypotheek) van twee of meer woningen: in gen ten hoogste 25 jaar oud was en dat drie-
66n daarvan trok de spaarder zelf, de andere kwart hoogstens 45 jaar oud was:9
werden verhuurd en dienden als geldbelegging.
Tussen huurder en verhuurder bestond die ge-
moedelijke verhouding van mens tot mens wel-
ke zo kenmerkend is voor het Brabantse volks-
karakter", aldus het oordeel van pater Van de
Weyer uit I954:2

Pas tijdens de Eerste Wereldoorlog, toen
door de aanwezigheid van vele duizenden
Belgische vluchtelingen en ingekwartierde sol-
daten de stad tijdelijk overvol was, vonden er op

37 het gebied van de woningbouw ingrijpende ver-
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Deze luchtopname uit I925 van het Schotelplein. in de wiik

Groeseind. geeft een goed beeld van de stadsuitleg in Tilburg.

Laagbouw en zeer ruime achtertuinen ziin kenmerkend voor deze

nieuwbouwwilk. Van linksonder naar boven loopt de Pastoor

Smitsstraat en de straat op de voorgrond is de Wagenaarstraat. Van
rechtsonder naar middenboven is het trad voor de later aan te

teggen Ringbaan Oost. Linksbove„ ziln nog enkele houten

noodwoningen uit de Eerste Wereldoorlog zichtbaar. Deze foto is

bliikbaar op maandag · wasdag - gemaakt (Bron: KLM aerocarto
38                                                                                             luchtfotografie - Schipholl.
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  2 BEVOLKINGSGROEI

Tilburg werd in de achttiende eeuw door schrij- clusie aan verbonden worden, dat er nauwelijks
vers 'het volkrijkste vlek van de Kempen' ge- mensen vertrokken of binnenkwamen. In de ja-
noemd. Door gunstige economische ontwikke- ren negentig vertrokken iaarlijks gemiddeld
lingen groeide het conglomeraat van gehuchten I.000 inwoners en vestigden zich er gemiddeld
gestadig. In I816 kwam het inwonertal boven 1.000 personen. Tussen I9OO en I9IO gaat het
de Io.000 te liggen om vervolgens gelijkmatig om gemiddeld 2.000 vertrekkende en inkomen-
te groeien:° Af en toe deden zich wel tekenen de personen. In de jaren I9Io en IS)20 liep dit
van stagnatie voor, zoals in het decennium verder op tot gemiddeld 3.000 inkomende en
I840/I849, maar dit waren dan steeds perioden vertrekkende personen.26
van crisis. Ondanks deze hoge mobiliteit, groeide

Rond I860 vond er een duidelijke omslag Tilburg toch voornameliik van binnenuit.
plaats. Terwill van ISI2 tot I860 de jaarliikse Terwijl in I899 in Enschede slechts 44% van de
groeivoet gemiddeld I.I% bedroeg, kende het inwoners ook in deze stad was geboren, be-
decennium I860/I869 een waarde van 3,3%· droeg dit percentage in Tilburg 75%. In I919
Daarna ging het groeitempo weliswaar weer waren de percentages nauwelijks veranderd: re-
omlaag, maar het stabiliseerde zich tot het ein- spectievelijk 4IA en 73%:7 Veel hedendaagse
de van de eeuw op 2,2%.Zz De bevolkingsgroei Tilburgers zijn zeer autochtoon, hetgeen wil
werd voornameliik veroorzaakt door een ge- zeggen dat zij in hun voorgeslacht over het alge-
boortenoverschot. Tot I860 was het vestigings- meen een meerderheid aan Tilburgse of in ie-
overschot in de regel zelfs negatief.Al Tussen der geval Middenbrabantse voorouders hebben.
I860 en I870 was er sprake van een enorme Bepaalde typische familienamen zijn er dan ook
piek in het vestigingsoverschot, met I869 als talrijk vertegenwoordigd. Een onderzoek, geba-
absoluut en relatief topjaar. In dit decennium seerd op de volkstelling van I 947, toonde aan
waren de vestigingsoverschotten bovendien gro- dat binnen Noord-Brabant in Tilburg verreweg
ter dan de geboortenoverschotten:4 de meeste kernnamen voorkwamen. Een kern-

In de decennia rond de eeuwwisseling was naam is een achternaam waarvan de dragers
Tilburg een zeer snel groeiende stad. Tussen voor meer dan 50% in dezelfde gemeente wo-
I890 en I92O groeide de stad van 34·492 in nen. In Tilburg waren 68 kernnamen, terwijl
I890 naar 63.III inwoners in 1920. Dit is een dat getal in Eindhoven 30, in Breda I 6 en in
groeipercentage van bijna 83, terwijl de 's-Hertogenbosch slechts II bedroeg. Zo woon-
Nederlandse bevolking in deze periode met on- den van de IO96 personen met De Beer als ach-
geveer 5I% toenam. Rond I9OO behoorde ternaam, er 635 in Tilburg. 28
Tilburg met Enschede. in de categorie gemeen-
ten met 20.000-50.000 inwoners, tot de snelst
groeiende industriesteden van Nederland.25
Terwiil de groei van steden in deze periode vaak
bepaald werd door vestigingsoverschotten en
annexaties, bleef voor Tilburg het geboorten-
overschot de belangrijkste verklarende factor.
Hoewel er in Tilburg nauwelijks sprake was van

39                               vestigingsoverschotten, mag hier niet de con-
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  3 ECONOMISCHE ONTWIKKELINGEN

"Tilburg telt 8.532 inwoners, die zich toeleggen Met de komst van de Fransen in I'795 wer-
op den landbouw en veeteelt, doch voornaam- den de laatste belemmerende bepalingen voor
lijk op het maken van Wollen Lakens, welke de Tilburgse nijverheid weggenomen.34 De
hier zeer goed geweven worden. ... Het weven Tilburgse nijverheid kreeg met de staatsrege-
van wollen Lakenen geeft hier aan duizenden ling van I798 voor het eerst sinds lange tijd de
menschen den kost. Zelfs geeft deze handne- kans zich verder te ontwikkelen. De afhankelijk-
ring hier eenen tak van handel, welken men el- heid van Leiden verdween rond 1800. De eind-
ders vruchteloos zou zoeken, naamlyk men- bewerkingen hadden voortaan ook in Tilburg
schenwater, het welk tot de wollen-laken-redery plaats. Voor de Tilburgse wolnijverheid was een
volstrekt onontbeerlyk is. In sommige arrne extra-impuls het nieuwe voorschrift van de
huisgezinnen wordt jaarlijks wel voor dertig of rijksoverheid, dat voortaan alle militaire kle-
veertig guldens hiervan verkocht."29 De getallen dingstoffen van inlands fabrikaat moesten
mag Hanewinkel enigszins overdreven hebben, zijn. 35 Gedurende de gehele negentiende eeuw
zowel wat betreft het aantal wevers als de bete- waren legerbestellingen van groot belang.
kenis van de urine voor de wollenstoffennijver- Op 26 april I826 werd aan de rand van de
heid.3° Als feit blijft overeind, dat de verwerking    stad, aan de Leij op Broekhoven, de eerste steen
van wol in Tilburg een belangrijke plaats in- gelegd voor een 'groot, hecht en sterk gebouw'
nam.3' Niet zonder reden werd Tilburg 'de wol- met daarbij een fabrieksschoorsteen. Het werd
stad' van Nederland genoemd.12 de eerste moderne fabriek van Tilburg,

Reeds in de middeleeuwen werden in Wolspinnerij Pieter van Dooren. Pieter van
Tilburg goede, maar vooral goedkope lakens Dooren had de ideeen voor zo'n fabriek opge-
vervaardigd. De aanvankelijk autonoom tot ont- daan tijdens zijn reizen door Engeland en
wikkeling gekomen wolnijverheid kreeg in de Frankrijk. Hier maakte hij kennis met de fa-
achttiende eeuw een sterke stimulans, doordat brieksmatige organisatie van de produktie. De
Hollandse ondernemers steeds meer bewerkin- inrichting van het gebouw was afgestemd op
gen in Tilburg lieten verrichten. Vooral Leidse een zo efficient mogelijke produktiewijze.
'reijers' verplaatsten een deel van hun bedrijf Bovendien werd voor de aandrijving van de ma-
naar Tilburg, waar geen lastige gildebepalingen chines geen gebruik meer gemaakt van hand-
bestonden en waar het loonniveau laag was.33 In en paardekracht, maar van een stoommachine.
de tweede helft van de achttiende eeuw werkten    Op 28 mei I827 werd de fabriek, die zich toe-
de Tilburgse ondernemers weer meer zelfstan- legde op spinnen en vollen, definitief in wer-
dig. Enkele ondernemers van buitenaf richtten king gesteld.36
fabriekshuizen op waarin verschillende fasen Deze relatief vroege introductie van de
van het produktieproces werden geconcen- stoomkracht betekende overigens niet dat veel
treerd. Zo bood het bedrijfvan Pieter Vreede Tilburgse fabrikanten het voorbeeld van Pieter
aan driehonderd arbeiders werk. Nog niet het van Dooren volgden. Veel kleine ondernemers
hele produktieproces, maar slechts de voor- en durfden of konden de investeringen niet aan of
nabewerkingen werden in de fabriek uitge- werkten niet op een schaal die machines nood-
voerd. Het spinnen en weven gebeurden op het zakelijk maakte.17 Bovendien was er nog het
eind van de achttiende eeuw nog grotendeels probleem van het transport van de steenkool.38

40 thuis. Toch werd Tilburg met zijn wolindustrie in de
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Afb vankelijk hiervan geen nadelige gevolgen onder-I5

Een plattegrond van het bebouwde deel van Tilburg uit I901. Slechts vonden.42
de grilze gedeelten langs de straten waren bebouwd (Bron: GAT). De wolnijverheid werd begunstigd door eni-

ge bijzondere omstandigheden. Het waren niet
kostenbesparingen in het produktieproces (uit-
breiding aantal stoommachines of infrastructu-
rele verbeteringen) die verantwoordelijk waren

4                                                                                                     voor de boom in de Tilburgse wolnijverheid,
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De crisis waarin de Tilburgse wolnijverheid
kf 4 vanaf I875 terechtkwam, had diverse oorzaken.

it·' .-.-,7.- --z   Voor een deel kwam dit door de verhoging van
invoerrechten in met name Duitsland en

'4•..Fir- Frankrijk, waardoor Tilburg van twee van haar
belangrijke afzetgebieden werd beroofd.

.-
Tegelijkertijd werd de Nederlandse markt met

97 ..··5 Sk·. textiel van de buitenlandse concurrentie over-
stroomd. Bovendien nam de binnenlandse

- -% vraag door de landbouwcrisis af. Een en ander

44 4                                   ,. ging vooral ten koste van verlies  van werk voor
kleine en zonder stoom werkende fabrikanten
en voor de thuiswevers. In de tweede helft van

95                           de jaren negentig ging het weer de goede kant
op: de binnenlandse vraag nam toe en ook de.=

».       ...r uitvoer vertoonde een stijgende lijn.44

41  - Vanaf de eeuwwisseling werd de situatie in
de Tilburgse wolnijverheid steeds meer structu-

- 1,1

reel bepaald door de buitenlandse markt, met
name als gevolg van de diverse internationale
conflicten. In deze jaren pasten veel bedrijven           I
hun bedrijfsvoering aan de gewijzigde vraag

-        aan. Reeds in het laatste kwart van de vorige-+ ».-
-- eeuw was de tendens van een verschuiving van

de grove wollen stoffen naar de fijnere kwalitei-
ten merkbaar. Bedrijven die zich met succes

Afb.,6 maar veranderingen in de prijsverhouding tus- toelegden op de goedkopere genres, hadden het
Een kilkie in de ruwerii van het     sen wol en katoen. Dit werd duidelijk toen, als minst te lijden van de groeiende concurrentie.
wollenstoffenbedrijfvan Gebr. gevolg van de Amerikaanse Burgeroorlog (ISGI- De export werd namelijk steeds belangrijker.               

Diepen in de wiik Korvel. De I865),de aanvoer van katoen stokte en de prijs Omstreeks I9Io werd ongeveer de helft van de
opname dateert uit ongeveer ervan omhoogschoot. De vraag naar wol steeg totale afzet naar het buitenland geexporteerd.0

1905 (Bron GAT). in korte tijd zeer sterk. De wolnijverheid moest Na I9I0 nam de vraag naar produkten weer
nu haar produktie sterk uitbreiden. toe, zowel op de binnenlandse als op de buiten-
De groei voltrok zich in de breedte en dit had landse markt. Het uitbreken van de oorlog in
een grote vraag naar arbeid tot gevolg. Na I867 augustus I9I4 bracht, na enige haperingen, een
daalde de prijs van katoen, hetgeen onmiddel- grote drukte. Voor I9I5 werd zelfs gesproken
lijk gevolgen had voor de afzet van wollen stof- van een 'ongekende welvaart'. De invoer van
fen. Opnieuw stonden hier echter gunstige con- buitenlandse textielprodukten kwam vrijwel stil
juncturele omstandigheden tegenover. Door de te liggen. Daar ook de katoenprijs sterk steeg,
toenemende spanning tussen Duitsland en veroorzaakte dit een toegenomen binnenlandse
Frankrijk werden grote bestellingen voor het le- vraag. Bovendien leverde de mobilisatie van het
ger geplaatst. Deze hausse liep door tot bijna Nederlandse leger grote orders op. Enkele be-
halverwege de jaren zeventig. Na 1875 was het drijven schakelden over op het produceren van
voorlopig gedaan met de gunstige toestand van militaire lakens. Vanaf IgI7 tot het einde van de

42                               de wolnijverheid.43 oorlog werd het steeds moeilijker om aan
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grondstoffen en steenkolen voor de stoomma- belangrijkste reden - althans een motief dat ge-
chines te komen. Aan het einde van de oorlog durende de gehele periode werd aangevoerd -
was er even sprake van een terughoudendheid, was het in vergelijking met nabuurlanden als
maar daarna herstelde de economie zich weer. Frankrijk, Belgie, Duitsland en Italic te hoge
Voor de textiel bleef de situatie tot halverwege loonniveau. Dit gegeven vereiste scherpe calcu-
I920 gUnStig.46 latie en werd regelmatig als reden aangevoerd

Gedurende de jaren twintig werden enkele om de Tilburgse lonen te verlagen.S° De tweede
processen, die in voorgaande decennia reeds in- oorzaak voor de slechte concurrentiepositie van
gezet waren, afgerond. Op de eerste plaats de Tilburgse wollenstoffenindustrie lag in het
moesten de thuiswevers het in het eerste decen- monetaire vlak. De inflatie in het begin van de
nium van deze eeuw definitief afleggen tegen jaren twintig in Duitsland, Belgia en Frankrijk
de fabriekswevers. De toegenomen vraag naar had tot gevolg dat de export naar die landen stil
lichtere stoffen, een kwaliteit die niet goed op kwam te liggen en Nederland overspoeld werd
houten getouwen geproduceerd kon worden, met goedkope wollen stoffen uit deze landen.
was van grote invloed op de definitieve verplaat- Na stabilisatie van de valuta (I924/I926) ver-
sing van de weefproduktie naar de fabriek en stomden deze klachten om vanaf I93I weer in
het nagenoeg alleen nog produceren op machi- volle hevigheid los te barsten. Het lang vasthou-
nale getouwen.47 Desondanks hielden enkele den aan de 'gave gulden' was de Tilburgse fabri-
thuiswevers stand. Frans van Geloven werkte, kanten dan ook een doorn in het oog. Indirect
als laatst overgebleven thuiswever, tot zijn dood speelde dit ongenoegen zelfs mede een rol in
in I94I voor de firma H.F.C. Enneking. Als het ergste conflict dat zich in de Tilburgse wol-
tachtigjarige was hij, gezeten achter zijn brede lenstoffennijverheid voordeed: de textielstaking
handweefgetouw, ook in Tilburg, een regelrech- van I935·St
te curiositeit geworden.48 Op grond van de analyse van de uitkomsten

Als tweede proces moet genoemd worden van de Beroepstellingen, kwam Ton
de toenemende concentratie van de Wagemakers tot de conclusie dat er in Tilburg
Nederlandse wolnijverheid in Tilburg. Uit door sprake was van een door de textielindustrie ge-
het C.B.S. opgemaakte statistieken blijkt dat in vormde monocultuur. In de literatuur wordt ge-
de jaren twintig steeds ongeveer 57% van het sproken van een monocultuur, indien meer dan
personeelsbestand van de Nederlandse wollen- 33% van de beroepsbevolking binnen dezelfde
stoffennijverheid in Tilburg werkzaam was. industrietak werkzaam is.52 Wagemakers bere-
Aan het begin van dit decennium was twee- kende dat in I889 46% van de arbeiders en in
derde van het aantal spinspillen en meer dan I909 39% van de arbeiders in de textielindus-
'70% van het aantal weefgetouwen in Tilburgse trie werkzaam was. Voor beide peiljaren was
fabrieken geplaatst.49 het aandeel van de 'arbeiders' in de totale man-

Het derde proces dat een steeds sterkere rol nelijke beroepsbevolking groot: met respectieve-
ging spelen, was de doorwerking van de inter- lijk 74% en 69% verdiende Tilburg terecht het
nationale conjuncturele ontwikkelingen. De predikaat een echte arbeidersstad te zil n.53
Tilburgse wollenstoffenfabrikanten hebben van- Uit deze percentages blijkt dan wel dat de
af I920 tot zeker eind I936 een onafgebroken textielindustrie veruit dominant was, maar niet
jammerklacht laten horen over de moordende de enige bron van werkgelegenheid vormde. In
buitenlandse concurrentie. De oorzaak van de I909 was de sector 'verkeers- en vervoerswe-
in hun ogen slechte concurrentiepositie viel uit-    zen' met 17% een goede tweede in de rangorde
een in twee facetten, die soms afzonderlijk en van het aantal mannelijke arbeiders per

43                               soms gelijktijdig hun werking deden gelden. De bedrijfstak. Dit hoge percentage kwam vooral
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door de aanwezigheid van de Centrale Beroepstelling van I909 werkte '7% van de
Werkplaats van de spoorwegen, in de volks- Tilburgse arbeiders in deze bedrijfstak), de siga-
mond 'd'n Atelier' genoemd. Deze werkplaats renmakerij (6%) en de metaalnijverheid (7%),
groeide in korte tijd uit tot een van de belang- terwijl vanaf 19IO ook de gloeilampenfabricage
rijkste werkgevers in Tilburg. een belangrijke bron van werkgelegenheid

Met het in gebruik nemen van nieuwe vormde. Daarnaast waren veel arbeiders werk-
spoorlijnen in het zuiden en noorden van het zaam in sectoren en bedrijfstakken die overal
land, deed zich de vraag voor waar onderhoud van grote betekenis waren, zoals de bouwnijver-
en herstellingen van het gebruikte materieel heid (Io%).57
moesten plaatsvinden. De directie van de spoor- Hoewel de leer- en schoenindustrie met
wegen voelde het meest voor uitbreiding van de     name in de ten noorden van Tilburg gelegen
bestaande werkplaats in Utrecht. De regering Langstraat (vooral in Kaatsheuvel en Waalwijk)
wenste, mede uit militair-strategische overwe- geconcentreerd was, was deze bedrijfstak ook in
gingen, twee nieuwe werkplaatsen: Zwolle voor Tilburg van groot belang. Van oudsher waren
het Noordernet en Tilburg voor het Zuidernet. de talriike leerlooierijen - in 1850 werden er in
Aldus werd besloten. In I867 werd de bouw van Tilburg 27 geteld - vooral in het noordelijk
de werkplaats in Tilburg aanbesteed en een jaar stadsdeel te vinden. Zowel de looierijen als de
later gedeeltelijk in gebruik genomen voor het schoenmakerijen waren kleine bedrijfles. De
herstellen van rijtuigen en wagens. In latere ja- personeelsbezetting bestond in het algemeen
ren volgde verdere inrichting en al snel uitbrei- uit de baas met 66n of twee meewerkende
ding. Vanaf I871 konden ook herstellingen aan knechts; slechts bij uitzondering werd met drie
stoomlocomotieven in Tilburg uitgevoerd wor- of meer werklieden gewerkt.
den. In de jaren zeventig en tachtig van de vori- In de tweede helft van de negentiende eeuw        I
ge eeuw werd 'd'n Atelier' nog uitgebreid met vonden in de leer- en schoenindustrie enkele
onder andere een bankwerkerij, een wieldraaie- technologische veranderingen plaats die de
rij, een ketelmakerij en een kopergieterij.54 structuur van het kleine ambachtelijke bedrijf

Al deze uitbreidingen hadden ook hun ge- zouden doorbreken. De invoering in I859 van
volgen voor het personeelsbestand. de eerste stikmachine leidde nog niet direct tot
Aanvankelijk schommelde dat rond de 300, het ontstaan van grote moderne

schoenfabrie-          Imaar in I887 waren reeds 573 werklieden in ken.  In I870 was het Tilburgse bedrij f van  L.
dienst. In I903, het jaar van de roemruchte Lombarts de enige Nederlandse met stoom-
spoorwegstakingen, kwam het aantal boven de kracht aangedreven schaftenmakerij.58 Tussen
duizend en in I908 telde de Centrale I88O en I890 zette de machinale schoenfabrica-
Werkplaats Tilburg I260 personeelsleden.55 In ge sterk door, niet alleen in Waalwijk, maar ook
het begin van de jaren twintig groeide het be- in Tilburg. Aanvankelijk werd de machinale fa-
drij f tot zijn grootste omvang uit: het getal van bricage nog gecombineerd met huisnijverheid
I400 personeelsleden werd net niet gehaald. en handenarbeid, omdat het zwikken - het aan-
Daarna kreeg de werkplaats te maken met drie brengen van verbindingen tussen het boven- en
in elkaar grijpende processen: fusie, rationalisa- binnenwerk - nog niet gemechaniseerd was. Pas
tie en crisis. Het gevolg was dat het relatieve be-    na I90O werden schoenen geheel mechanisch
lang van de Centrale Werkplaats voor Tilburg vervaardigd. 59                                              1
afnam.56 Een Tilburgse exponent van de hierboven           |

Tot de overige nijverheidssectoren die in geschetste ontwikkeling was de schoenmakerij
Tilburg van meer dan gemiddeld belang waren,    van J. van Arendonk. Van een fabriekje met drie       I

44                               behoorden de schoenmakerij (volgens de knechts in I884 groeide het binnen enkele ja-
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van sigaren was arbeidsintensief en v66r I920
62

-

iii.:. was er nauwelijks van mechanisatie sprake.
Ook in Tilburg groeide het personeelsbestand

,    .            „,                                             van enkele sigarenfabrieken fors. In I897 werk-
.,  ,  - ten bij het bedrij f Gebr. Donders 48 personen

1 .- en bii Eug. van Roessel 82. Na de eeuwwisse-

ffi ,          -          I, . . : ./.  .... I- ,      -, I.                                             1

itl  ':.1.,-   ...      S.        -.      f ling ontwikkelden enkele bedrijven zich tot

1.-   .    - S..   t''  ,/  .  -  i           :       I               
                                                , grootbedrijven, die zich lange tijd staande wis-

1 , ten te houden.61 Anders dan in Den Bosch of/'          A
*/i            .o                                                                   ' Eindhoven heeft de tabaksnijverheid zich in

Tilburg nooit tot een grootschalige bedrijfstak
111:                '                                                        '

,

1

4       ontwikkeld.64
1 11'Al              -

.            Dat ook in Tilburg de metaalnijverheid tot
.p|    ontwikkeling kwam, was een logisch gevolg van
1-     de mechanisering van andere nijverheidssecto-
»    ren. Een belangrijk terrein voor de Tilburgse
9-    bedrijven was de vervaardiging van algemene
rb krachtwerktuigen, zoals de stoommachines en

\           1   de daarbij behorende stoomketels. De produktie
van stoomketels kwam in Tilburg vanaf onge-
veer I870 van de grond. Van te voren waren
vrijwel alle stoomketels in de Tilburgse fabrie-

Afl:). 17    ren uit tot een onderneming met I50 arbeiders. ken van buitenlandse, vooral Belgische, makelij.
Henri Berssenbrugge    In 1895 werd de fabriek gemechaniseerd. De In de na I870 Opgerichte ketelmakerijen waren

fotografeerde aan het begin van       N.V.  J.  van Arendonk's schoen- en lederfabrie- bijna steeds niet-Tilburgers de belangrijkste ini-
deze eeuw thuiswever ken behoorde in I912 tot de drie fabrieken in de tiatiefnemers. Met name het bedrijfvan de ge-

A. Vermeer (Bron: GAT). Nederlandse schoenenindustrie, waar meer dan broeders Deprez groeide uit tot een belangrijke
200 arbeiders werkten. In Tilburg werkten toen machinefabriek.65
in deze bedrijfstak 884 personen in bedrijven Ogenschijnlijk een vreemde eend in de bijt
met meer dan Io personeelsleden. Volgens de was de Tilburgse gloeilampenfabriek de N.V.
beroepstelling van I909 waren I56 personen als    Volt. Een drietal ondernemende figuren sloot in
'hoofd van een onderneming' werkzaam in de I909 een overeenkomst om een fabriek op te
leer- en schoenenindustrie, en 945 personen 'in zetten voor de produktie van 'metaaldraadgloei-
dienstbetrekking:60 lampen'. De onderneming bleek uitermate suc-

Een derde tak van nijverheid die in Tilburg cesvol, want binnen tien jaar werkten er meer
dankzij het lage looniveau tot ontwikkeling dan 250 personen. Nadat er met de N.V. Philips
kwam, was de sigarenindustrie. Gedurende de uit Eindhoven afspraken waren gemaakt (prijs-
negentiende eeuw waren in Tilburg steeds ta- afspraken, contingentering en zelfs deelname
bakverwerkende fabriekjes in bedrijf; in 1853 in het aandelenpakket) en het assortiment ver-
waren er zelfs elf. Het gegeven dat er in totaal breed werd, groeide het personeelsbestand in
van slechts vijf arbeidskrachten sprake was, de jaren twintig stormachtig. In I929 waren er
duidt erop dat het om een- of tweemansbedrij f- I657 personen in dienst. Daarmee was de N.V.
ies ging.6, In het laatste kwart van de vorige Volt het grootste industriele bedrij f in Tilburg.
eeuw won de sigaar aan populariteit, ten koste In het citaat van Hanewinkel aan het begin

45                               van de snuif- en pruimtabak. De vervaardiging van deze paragraaf werd vermeld dat in Tilburg
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rond I8oo veel mensen van de landbouw leef- leiden, bleef de mest de beperkende factor en
den. Dit facet is zonder twijfel een van de witte zat de landbouw op de Brabantse zandgronden
vlekken in de Tilburgse historiografie. Ondanks gevangen in een vicieuze cirkel. Immers: te wei-
het feit dat eeuwenlang de meeste Tilburgers nig mest verminderde de opbrengst van het vee-
boer waren, is hiernaar slechts weinig onder- voer, hetgeen weer de omvang van de veestapel
zoek gedaan.66 De situatie waarin gedurende de terugbracht, zodat het uiteindelijke resultaat
negentiende eeuw de Tilburgse boer verkeerde, nog minder mest was. Dit verklaart waarom aan
verschilde niet fundamenteel van die van hun het eind van de vorige eeuw de bijna driehon-
collegae uit omringende dorpen. De Brabantse derd Tilburgse boeren gemiddeld nog geen zes
zandboeren zaten gevangen in een ecologische runderen in bezit hadden: vij f melkkoeien en
kringloop, waarin de speelruimte bepaald werd een vaars. Gedurende deze eeuw bleef het aan-
door de hoeveelheid beschikbare mest.67 tal boeren nog enige tijd stabiel. Maar doordat
Voordat in het laatste decennium voor de eeuw- de bevolking groeide, nam het relatieve aandeel
wisseling de verspreiding van de kunstmest tot af: in I889 nog 7% van de mannelijke beroeps-
grote veranderingen in de bedrijfsvoering zou bevolking en in I909 nog 5%· 68

f 4 SOCIALE VERHOUDINGEN

Uit de vorige paragraaf bleek duidelijk dat in werken.7, Deze verbodsbepaling gold overigens
Tilburg de nijverheid sterk dominant was: in de    niet voor het thuiswerk.72
decennia voor en en na de eeuwwisseling was
steeds 65 A 70% van de beroepsbevolking hierin    Uit deze tabel blijkt overduidelijk de tweedeling
werkzaam. in de Tilburgse samenleving. Van een midden-

Dit sterke overwicht van de industrie werkte stand was nauwelijks sprake. Deze maatschap-
uiteraard ook door in de sociale structuur van pelijke tweedeling werd in het sociale verkeer
de stad. In tabel 3 is een uitsplitsing gemaakt vertaald in ver doorgevoerde patriarchale ver-
voor de mannelijke beroepsbevolking.69 De houdingen. Van de Weyer ging het meest uit-
keuze om in deze tabel alleen cijfers voor de voerig op het ontstaan van dit patriarchalisme
mannen te presenteren is verantwoord, ener- in. Hij achtte met name de mentaliteit van de
zijds doordat de vrouwelijke arbeiders slechts fabrikanten van groot belang voor een goed ver-
I5% van de beroepsbevolking uitmaakten en an-    loop van de overgang van de huisnijverheid
derzijds doordat ze vaak slechts korte tijd in de naar het werken in fabrieken. In de eerste helft
fabriek werkzaam waren.70 Zodra vrouwen in van de negentiende eeuw gedroegen de fabri-
het huwelijk traden, verlieten ze de fabriek. kanten zich nog niet als een duidelijk afgete-
Deze gedragsregel werd door de textielfabrikan- kende sociale stand. Ze voelden zich nog steeds
ten al in de jaren tachtig van de vorige eeuw on- door nauwe banden met hun arbeiders verbon-
verkort nageleefd. In de rond I920 in de textiel-    den. "Ze woonden bij de fabriek temidden van
nijverheid afgesloten collectieve arbeidsover- hun werkvolk, spraken hun dialect en deelden
eenkomsten was bepaald dat een vrouw slechts in grote lijnen hun levensgewoonten. En of-

46                                 tot haar huwelijk in de fabrieken mocht schoon zij niet op veel culturele ontwikkeling
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Tabe13 van een idyllisch beeld over de harmonieuze
Sociale structuur van de mannelijke beroepsbevolking in Tilburg, 1889-1909 verhoudingen in Tilburg. Zo beschikten de ar-

beiders over behoorliike woningen, kwam kin-
I889 I909 derarbeid onder de twaalf jaar al lang niet meer

absoluut relatief absoluut relatief voor, waren fabrieksarbeid door de gehuwde
vrouw en zondags- en nachtarbeid sterk terug-

Arbeiders 7479 74 I26IG 69 gedrongen en bovendien bestonden er enige
Toezichthoudend en voorzieningen ingeval van ziekte, ongeval en

administratief personeel 249           2              1642           9         ouderdom.75 Ook over het zedelijk welzijn van
Vrile beroep, overheid, de arbeiders was de enquetecommissie bijzon-

onderwils 508            5                874            5          der te spreken. Zij concludeerde dan ook dat de
Ondernemers voor rekening fabrikanten zich vaderlijk verantwoordeliik voel-

van een ander ,26             I                 258             I          den voor hun arbeiders. De waakzaamheid van
Zelfstandige ondernemers de geestelijken had mede tot het gunstige oor-

en bedrijfshoofden 063          IS             2880          I6         deel van de commissie geleid.76
Dat deze stad in vergelijking met bijvoor.

beeld Arnsterdam en Maastricht zo goed uit de
enqutte te voorschijn kwam, lag voor een be-

konden bogen, werd hun gezag door het werk- langrijk deel aan de recrutering van de gehoor-
volk spontaan erkend. Van klassetegenstellin- de getuigen. In totaal werden 23 personen ge-
gen of klassestrijd was er nog geen sprake."71 hoord: de burgemeester, een hoofdagent, de on-

In de loop van de tweede helft van de ne- derwijsinspecteur, de directeur van de H.B.S.,
gentiende eeuw verbreedde de afstand tussen de hoofdingenieur bij de Staatsspoorwegen,
de arbeidersmassa en de fabrikanten zich, hoe- twee geestelijken, drie meesterknechts, negen
wel het bewustzijn van de belangenverbonden- fabrikanten, een schoolhoofd, een arts en een
heid lange tijd sterker bleef dan het bewustzijn particulier in de hoedanigheid van armbestuur-
van de tegenstelling. "In Tilburg is de fabrikant der.77 Opvallend is dat er geen arbeiders als ge-
nog lange tijd 'mijnheer' gebleven, drager van tuigen werden opgeroepen. Dat de Tilburgse ar-
een spontaan aanvaard maatschappelijk gezag, beiders niet stonden te springen om zichzelf als
een vader-figuur waarvan het werkvolk zich af- getuige bij de enqu6tecommissie aan te melden
hankelijk gevoelde. Wanneer de onderneming is, vanwege de kans om bij een voor de fabri-
bloeit, zo was de gewone gedachtengang, wan- kanten minder welgevallige getuigenis ontsla-
neer het den ondernemer goed gaat, dan is dat gen te worden, begrijpelijk.78
ook in het voordeel van het werkende volk. De Het ontbreken van manifeste uitingen van
patroon van zijn kant voelde zich wel degelijk onvrede en protest is nog geen aanwijzing voor
verantwoordelijk voor 'zijn mensen' maar bleef wat onderhuids leefde. In enkele anonieme
daarbij soms te veel steken in de charitatieve brieven, die na afloop van de getuigenverhoren
sfeer."74 bij de enquetecommissie binnenkwamen, werd

Vooral de in I886/1887 gehouden parle- een heel wat minder rooskleurig beeld geschetst
mentaire enqu6te naar de naleving van 'het kin-    van de leef- en werkomstandigheden van de
derwetje van Van Houten' (september I874) en Tilburgse arbeiders. Van Doremalen, die in zijn
naar de situatie in fabrieken en werkplaatsen, studie naar de enqu6te van I887 als eerste deze

speciaal met het oog op de veiligheid, de licha- brieven gebruikte, concludeerde dat van de zo
melijke en zedelijke toestand der fabrieksarbei- geprezen patronale verhoudingen in de praktijk

47 ders, heeft flink bijgedragen aan het ontstaan niet altijd sprake was. Er moest gewerkt worden
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Telegram-Adres:  DEPREZ, TII.RU126.

„ Tilburgsche Stoomketel- 4 4 autochtone komaf. In een overzicht uit ISIO
v.    r.1

RA-yf.i.r . · · · • · ·e n· · · · · · · bleek dat 94 van de I08 zich fabrikant noemen-
-      7*AY .»-. Ettit 0 4 1Jzerconstructie-Fabriek de Tilburgers ook in deze plaats geboren waren.

..« i".a... Slechts  3% van de ondernemers was aan het

Firma *br. Deprez. begin van de negentiende eeuw dus niet uit
. . . . . . . . Tilburg afkomstig.80 Ook in latere jaren bleef in

4  Telcplioon Inicreommunaal 110. 129. 411  het industriele bedrij f - zeker wat betreft de wol-
nijverheid - de instroom van vreemden* beperkt.8, De omstandigheid dat veel geestelij-

Crl-
fk:RVAARDIGT

·Z90:::€,    4 Juli egq' .
ken uit de ondernemersstand afkomstig waren,ALS

SPECIALITEIT bevorderde het sociale overwicht en het behoud
*ader de strengste keor

TTOOIKETELS, Gemeente-Bedryven van de vigerende mentaliteit.82

van alle Binhoven. De opkomende arbeidersbeweging onder-
afmetingen en systemen, vond aanvankelijk veel tegenstand van de zijde

hydraulisch en pneumatisch bewerkt Myne Heeren,
--                                                                                           der werkgevers.83 Zij droegen hun arbeiders wel

VERVAARDIGT OOK Uwe geachte aanvraag
Stoom- en andere toestetlen. een goed hart toe en wilden ook wel aan hun

van gisteren ontringen wy en soyt het ona
APPENDAGES lotsverbetering meewerken, maar ze verzetten

voor Stoomketels en anderen U geen offerte te kunnen doen, daar onze
-- zich tegen elke dwang, ongeacht of deze van de

R lE *b lm il VOIRN fabrieken stop liggen wegens workstaking.
zijde van de overheid kwam ofvan de georgani- N ALI,E 600RTE.

PLAATiJZER WERKEN Wy danken U voor de aanvraag en houder seerde arbeiders zelf. De fabrikanten zagen in--

one aanbevolen voor Uve latere behoeften.Bloom- en Wolericidingen. de opkomende arbeidersbeweging een aanslag
--

Hoogaahtend op de bestaande sociale verhoudingen, die in11ZER- EN ROPERMETERU.
-,r- het teken stonden - en in hun ogen moesten

blijven staan - van een gemoedelijk patriarcha-1

/ lisme. De fabrikant en publicist Armand
Diepen noemde de arbeidersbeweging 'een zie-
kelijk streven'.84 Toen de overheid zaken wette-

\                                                                                         lijk wilde gaan vastleggen, met als doel de posi-
tie van de werkende massa te verbeteren, be-
hoorden de Tilburgse textielfabrikanten tot de

Afl). ,8 onder ongezonde omstandigheden en bij een felste tegenstanders. Met Armand Diepen als
Een briefhoofd van Gebr. zware lichamelijke belasting. Er werd geklaagd belangrijkste woordvoerder, bestreden zii de

Deprez waaruit blilkt dat dit     over de geringe, zelfs dalende, inkomsten, Arbeidswet van I889, die onder andere de ar-
bedrij f van alle markten thuis waardoor men niet in staat was om een gezin beidstijd aan banden legde.85 Over arbeidsvoor-
was. Een saillant detail is dat behoorlijk te onderhouden. De derde klacht had waarden of loonregelingen duldden zij  geen in-

deze metaalfabriek stil kwam te betrekking op de misstand van de personele be- spraak. Het verenigingsrecht werd niet erkend,
liggen door wat in essentie toch lasting in Tilburg, waardoor de minder draag- maar dit bleek een roeien tegen de stroom in.

een textielconflict was krachtigen voor een kleine woning hoger aange- Evenmin als de fabrikanten zagen de gees-
IBron: GAT) slagen werden dan de welgestelden en beter ge- telijken de zich voltrekkende veranderingen in

situeerden voor hun ruimere woningen.79 de sociaal-economische structuur, waardoor het
Het sociale overwicht van de Tilburgse wol- patriarchalisme uit de tijd begon te raken. Zij

lenstoffenfabrikanten en hun behoudende sliepen in, schrijft pater Van de Weyer, bij het
maatschappelijke denkbeelden werd mede in de stichtende verschijnsel dat de fabrikanten hun
hand gewerkt door de relatieve geslotenheid van zegen gedeeltelijk teruggaven aan God door rui-

48                               de sociale geledingen vanwege de overwegend me bijdragen aan kerken, scholen en gestichten
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die voor het volk onmisbaar bleken.86 Een aan- jonge kapelaans die zich door de gedachte lie-
val op de gevestigde orde voelden zij als een ten grijpen. Met name J.A. Wolters, H.
aanval op het geloof. De rol die de geestelijken Berkvens en L.J.J.M Poell speelden hierbij een
in Tilburg speelden, was bijzonder groot, het- belangrijke rol. Zij meenden te handelen in de
geen niet verwonderlijk is in een stad waar rond geest van Rerum Novarum, waarin onder ande-
de eeuwwisseling 97% van de bevolking rooms- re neergeschreven was: 'Ik gebied u, broeders,
katholiek was.87 En wanneer de zalen op com- dat gij u vereenigt'. Hun optreden werd altijd
mando van mijnheer pastoor gesloten bleven tweeslachtig genoemd. Enerzijds kwamen ze op

voor de belangen van de arbeiders, and,erzijds
gingen ze nogal eens op de rem staan.

I    -   .  I       -    1    «"      i     p. 4.,- ·  ..,1.  ·   :;,·,1::; le.-'-mi.ZI'-)'»it*- .· Organisatie van de arbeiders was prima, maar
3, 3,  ,         ..f I         '.---   -- -    *ij ...R      ...  - dat moest dan wel onder dehoede van de

, 2        ..3. ....13<...:.r Katholieke Kerk gebeuren. Algemene of neutra-
. .1 ·    4...i·•                      ' 2-4*'                         · "                      i;'·:'·'..·.· ·     · ' ·      . . -·· .R leorganisaties waren uit den boze.0

*                                             '           411 De oprichting van de eerste katholieke vak-
 *.31' .' ' bonden in Tilburg is echter niet van de geeste-

i .- :L
' lijken uitgegaan. Het initiatief ging uit van de

1414» oud-zouaaf Antoine Arts, die vanaf I879 de
Nieuwe Tilburgsche Courant uitgaf.93 Arts propa-

-4. i
-

geerde in zijn krant het verenigen op katholieke
t.„*.

grondslag sterk, waarbij hij zich beriep op de/46 encycliek en de paus.91 De bij de werkplaats van

de spoorwegen werkzame J. Platte, een uit
Duitsland afkomstige zadelmaker, richtte in
I895 de eerste vakvereniging op katholieke
grondslag op. Binnen een jaar waren er vijfka-
tholieke bonden (voor de timmerlieden, schil-
ders, metselaars, wevers en uurwerkers in de
textiel). In I896 sloten de afzonderlijke bonden
zich aaneen in de overkoepelende

Afl). 19    voor alle volksopruiers, wanneer een enkele so- Gildenbond.94
Een tekening van P. Josselin de cialist op straat werd weggebombardeerd, con- Zeker nadat de bisschop van het Bossche

long van het getuigenverhoor stateerden zij met vreugde dat het geloof er bij bisdom voor de afzonderlijke bonden een gees-
door de enquaecommissie    de mensen nog diep in zat.88 Buiten Tilburg telijk adviseur benoemde, konden de werkge-

betreffende de werking van de waren niet alle geestelijken zo gelukkig met de vers niet meer om deze organisaties heen. Dit
Wet·Van Houten en naar de houding van de fabrikanten en geestelijken. De betekende niet dat ze daarna als volwaardige

toestand van fabrieken en grote pleitbezorger Van de katholieke arbeiders- partners gezien werden. Van Dun berekende
werkplaatsen. Deze tekening organisatie, Alfons Ariens, schreef: "Wel geloof     dat 36 van de 4I verzoeken, die tussen I897 en

heeft overigens niet op een    ik aan de goede trouw van de Tilburgse fabri- I9Izl door de arbeidersbonden bij de werkge-
Tilburgs verhoor betrekking: kanten en geestelijken, maar ze dwalen. Ze zijn versorganisatie in de textielrlijverheid werden

daar werden immers geen     te laat op sociaal en politiek gebied."89 ingediend, werden afgewezen.95 De werkgevers-
arbeiders - laat staan arbeidsters . Nadat paus Leo XIII in I89I de encycliek organisatie in de Tilburgse wollenstoffenindus-

gehoord IBron: GAT). Rerum Novarum het licht deed zien, kwam er trie maakte bovendien handig gebruik van het
een kentering onder de jonge geestelijken.9° 'verdeel-en-heersmechanisme'.96 De katholieke

49 Zoals overal elders waren het ook in Tilburg de organisatie van textielarbeiders St. Lambertus
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(tot stand gekomen in Is)08) werd uitgespeeld
tegen de algemene bond (lees: socialistische)
De Eendracht. Dit had tot gevolg dat de werkge-
vers in het spanningsveld van kapitaal en arbeid
als sterkste uit de bus kwamen.97

f 5 POLITIEKE VERHOUDINGEN

Zo veel er over de negentiende eeuwse econo- De Telegraaftypeert deze Tilburgse notabele ten
mische ontwikkeling en sociale verhoudingen volle. "Hij behoorde door temperament en aan-
in Tilburg gepubliceerd is, zo weinig aandacht geboren hoffelijke meegaandheid tot dat schier
heeft tot nu toe de politieke structuur in deze uitgestorven slag van vertegenwoordigers, die
periode gekregen.98 Voor een deel is dit wel ver- de regeering niet zullen naderen zonder het no-
klaarbaar: de meeste hoofdrolspelers - de fabri- dige vertoon van deferentie [achting]. ... Men
kanten - komen tevens voor in het verhaal van moet mij wel begrijpen, den braven en onder
de sociale en economische ontwikkelingen. zijn collega's zeer geachten, gewaardeerden

Vanaf het begin van de negentiende eeuw heer Mutsaers was niets kruiperigs eigen, van
waren het steeds maar weer elkaar opvolgende huichelachtig en strooplikkig gedoe. Verre daar-
generaties nauw met elkaar verwante fabrikan- van! Maar hij was nu eenmaal opgegroeid in
ten die het stadsbestuur domineerden. Rond eene atmospheer, waar men eerbied voor het
het midden van de eeuw had de plaatselijke eli- gezag, zich openbarend in uiterlijke hoffelijk-
te de aansluiting met de elites uit de rest van heid van houding en keuze van woorden iets
Brabant al gevonden.99 Mede dankzii het fre- onontbeerlijks achtte. ... En als de afgevaardigde
quente verblijf van (aanvankelijk kroonprins en Mutsaers dan het woord had verkregen en hij
later koning) Willem  I I kwamen Tilburgers ook richtte zich - in ziin zuiveren Brabantschen
in beeld voor bestuursfuncties op het hogere ni- tongval - tot 'meneer den miniester'. dan kwa-
veau. men er wel eens even goedig-spottende glim-

Ook op nationaal niveau waren er voor lachies op sommige strak deftige Hollandsche
Tilburgse notabelen meer ambten weggelegd. physionomieen. "100

De meest succesvolle carridre maakte de advo-
caat en kantonrechter mr. J.A. Mutsaers. Kenmerkend voor de Tilburgse regenten uit
Tussen  848 en I86I was hij met onderbrekin- de vorige eeuw was dat zij door het voortdurend
gen in drie kabinetten minister van Eredienst. cumuleren en doorgeven van ambten de touw-
Tussendoor was hij ook nog lid van de Hoge tjes stevig in handen hielden. Eveneens was het
Raad en tenslotte tot I877 lid van de Raad van een zaak om niet te veel geld te verspillen aan
State. Zijn jongere neef W.P.A. Mutsaers (I833- dure openbare voorzieningen. tenzij die rechtst-
I906), burgemeester en tevens lid van de reeks de eigen belangen van de groep ten goede
Tweede Kamer, was het kleinsteedse milieu kwamen.'0' Het gemeentebestuur voerde een
duidelijk nog niet ontgroeid. Een tot de verbeel- politiek van afstandelijkheid en zuinigheid. I02

50 ding sprekend citaat uit het 'in memoriam' in De burgemeester hield als een soort huisvader
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I ':       over ze meer en meer de exclusieve controle
9, verloren.

De verandering die zich met betrekking tot
./ de burgemeesters voordeed, was een symptoom...

--
-

1-11111    11'bruhre g v 111' ts'11111111  r-
meenteraad deed zich een aardverschuiving

wegend oligarchisch karakter. De raadsleden
, kwamen vrijwel allemaal uit de burgerii en had-

.                  den een conservatief-katholieke achtergrond. In
,4               de gemeenteraad zaten tot IgIS) vrijwel alleen

mensen uit de burgerii: fabrikanten. koopman--

1     '  i    nen, architecten, winkeliers, aannemers, aange-
vuld met een enkele arts, advocaat, bierbrou-
wer, wijnhandelaar, landbouwer, boekdrukker,

'

I         % ,III kantonrechter en een directeur van de

Tilburgsche Hypotheekbank:04 In de vrijwel
'- --     

homogeen katholieke stad bestonden sterke pa-
1-0 ..'/. 4 ./-   , I

Afb. 20 5<*Wiol triarchale verhoudingen, die in politiek opzicht
I.ab  * /--                        -              j

Portret van burgemeester                                   -
I lih-

tot 'kleurloosheid' neigden.'OS

W.P.A. Mutsaers (I833-IS)071 r.'             t..                                             ....--  A- De katholieke elite gaf er blijk van de poli-
De opname werd waarschiinliik /"lA tieke macht niet met leden van de arbeiders-

--2/li
rond I 870 door 1. Wothly in ' stand te willen delen. Bij gemeenteraadsverkie-
Aken gemaakt (Bron: GAT).

..     . Y zingen speelden persoonlijke sympathieen een
belangrijke rol. Zo werd in I OI in de Nieuwe
Tilburgsche Courant de volgende oproep aan de

de (geld)huishouding goedmoedig doch streng kiezers geplaatst: "Er schijnt een streven te zijn
op orde. om onzen Gemeenteraad op te schepen met

Met G. Raupp (I907-I9I5) kwam er een een aantal werklieden of burgertjes die over het
burgemeester die op basis van algemeen erken- weI en wee onzer stad zullen oordelen! Wij mo-
de bestuurlijke kwaliteiten werd benoemd. Bij gen den werkman voorzeker niet een zekere
zijn afscheid werd gezegd: "We hadden een mate van gezond verstand ontzeggen: doch vin-
dure burgemeester, maar we hebben dan ook den beter eene keuze te doen uit mannen die
veel zien gebeuren":°1 Samen met zijn voortva- als groot industrieel en door hunnen welge-
rende gemeentesecretaris mr.dr. F.L.G.Z.M. steldheid meer gewicht in de schaal leggen."'06
Vonk de Both haalde hij de bezem door de ge- In I905 deed voor het eerst een arbeider in de
meentelijke administratie en maakte hij een gemeenteraad zijn intrede. Het was weliswaar
eind aan het daarvoor heersende idee, dat het een meesterknecht, maar hij behoorde zeker
gemeentebestuur zich met zo weinig mogelijk niet tot de gevestigde elite.
zaken moest bemoeien en zo veel mogelijk aan Tilburg was voor het verkrijgen van het
het particulier initiatief (lees: de behoeders van kiesrecht verdeeld in twee stadsdelen, het cen-
gevestigde belangen) moest overlaten. En dat trum en de overige wijken. Het minimumbe-
kostte geld, hetgeen voornamelijk door diezelf- drag van de belastingsom voor het kiesrecht

5I                                  de kringen moest worden opgebracht en waar- voor de gemeenteraad was voor de twee stadsde-
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len verschillend.'07 Het gevolg van dit census- nen herinneringen aan Tilburg (selectie gemaakt door
kiesrecht was dat in I900 slechts 39% van de H. van Doremalen). E. van Calcar, Tilburgse mlimeringen
volwassen mannen kiesgerechtigd was bij ver- van Elise ('s-Hertogenbosch, IBSI).
kiezingen voor de gemeenteraad. In I 9 I5, de 2 Aldus de typering in: S. Hanewinkel, Reize door de

laatste verkiezing voor de invoering van het al- Majorij van 's-Hertogenbosch in den jaare 1798 (in brieven)

gemeen mannenkiesrecht, was dit percentage (Amsterdam, 1799) I 07. Dat Tilburg in de zeventiende
gestegen tot 55%·108 Degenen die het kiesrecht en achttiende eeuw ook nadrukkelijk als een dorp werd
hadden, maakten er overigens lang niet altijd gezien, bliikt onder andere ook uit de titel en inhoud

gebruik van:°9 Bi j de periodieke gemeente- van: A.C.M. Kappelhof, 'Overheidsfinancien en plaatse-
raadsverkiezingen varieerde de opkomst tussen lijke belastingen in het grootste dorp van Staats-Brabant:

de 4I% (I903) en 69% (I909). IIO Tilburg 162I-I730' in: Bo'dragen tot de Geschiedenis bijzon-

Bij de eerste gemeenteraadsverkiezingen derlijk van het aloude hertogdom Brabant, LXVI (I983) 35-
nadat het algemeen mannenkiesrecht ingevoerd         67.
was, boekte de SDAP een enorme overwinning. 3 Voor de betekenis van deze groep ondernemers (bijvoor
Deze partij kreeg in IgI9 20% van de stemmen beeld Van Bommel en Vreede), zie: H.F.J.M. van den
en kwam als nieuwkomer met zeven zetels in Eerenbeemt, Ontwikkelingslignen en scharnierpunten in het

de raad.'I' Maar op dit moment was er al een Brabants industrieel bedriifi777-1914 (Tilburg, I977) 22-

jaar lang een wethouder uit de kringen van de 26.

katholieke arbeidersbeweging. Antoon van 4      De benaming herdgang stamt waarschijnlijk reeds uit de
Rijen (1878-I946), een 'vrijgestelde' van de middeleeuwen. Op de heidevelden werden schaapskud-
Bossche Diocesane Werkliedenbond en dus ei- den geweid. Deze werden 's avonds door de herder (of
genlijk geen echte arbeider, was van I9IS tot 'herd') naar een omheinde ruimte midden tussen de

I929 wethouder van sociale zaken. Daarna hoeven gebracht. De benaming herdgang ontstond zo

werd hij lid van Gedeputeerde Staten,112 De eer- voor een kleine gemeenschap, waarvan de leden te za-
ste echte arbeider in het college van B&W was men profiteerden van de dagelijkse 'gang' van die ene
de vroegere sigarenmaker en volbloed vak- 'herd'. Deze indeling was de basis voor een eeuwen vol-

bondsman Jan van Rijzewijk (I880-I939)· Hij gehouden bestuurlijke organisatie in Tilburg.
kwam in I9II in de gemeenteraad, was voorzit- Afgevaardigden van de herdgangen hadden nog in de
ter en secretaris van de Gildenbond en van I93I achttiende eeuw de uiteindelijke zeggenschap over de fi-
tot I935 eveneens wethouder van sociale zaken. nancien van het dorp.
Vanuit de werkliedenorganisatie maakte hijook 5 Voor de namen en een indicatie van de omvang van het
landelijk politieke carriJre. Hij werd bestuurslid inwonertal, zie tabel I van hoofdstuk 2.

van de RKSP en was van I9I8 tot I929 lid van        L. G.J. Verberne, 'Iets over het Tilburg van omstreeks
de Tweede Kamer."1 Uit deze voorbeelden blijkt I830'in: H.J.A.M. Schuring en J.H. Mosselveld, red.,
dat het bijna-monopolie van de hogere standen Van heidorp tot industriestad. Verkenningen in het verleden
in de Tilburgse politiek na de Eerste Wereld- van Tilburg (Tilburg, I955) 184

oorlog definitief verdwenen was. -      M.W.J. de Bruiin. H.Th.M. Ruiter en H.T. L.C. Strouken,

Drapmiers en buitenwevers. Een onderzoek naar de huisnij-
verheid in de Tilburgse wollensto#2nindustrie (Utrecht,

NOTEN I 992) 95·

"      Het is een breed ingeburgerde gedachte, dat boeren zich
1 E. van Calcar-Schiotling, 'Mijmerend door Tilburg' in: met textielbewerking als huisnijverheid aanvullende in-

Tilburg. Tijdschrqi voor geschiedenis. monumenten in cul komsten verschaften, of omgekeerd: wevers die even-

tuur, 4, nr. 4 (I986) II13. In dit artikel werden enkele eens part-time boer waren. Bij een onderzoek in het

52 fragmenten opgenomen uit haar in I85I in druk versche Oostbrabantse huisnijverheidscentrum Nuenen werd,
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voor de tweede helft van de vorige eeuw, deze stelling vereniging oefende daadwerkelijk toezicht uit op de le-

weerlegd. C.G.W. P. van der Heijden, 'Wevende landbou- venswandel van de bewoners. Dit was overigens geen ty-
wers oflandbouwende wevers? Een onderzoek in het pisch Tilburgs verschiinsel, maar een algemene landelij-

Oostbrabants textielgebied aan het einde van de negen- ke trend. Zie hiervoor onder andere: A. de Regt,
tiende eeuw' in: Textielhistorische Bijdragen, 28, (I988) Arbeidersgezinnen en beschavingsarbeid. Ontwikkelingen in

53-80. De Bruijn. Ruiter en Strouken hadden, op basis Ned£rland, 1870-1940: gen historisch-sociologische studic

van de door hen als billage opgenomen boedelinventaris (Meppel. I984) I75-I98

Cuit 1868) van een typische weverswoning, eveneens tot       z7     Voor een korte typering van de zeven woningbouwcorpo-
deze conclusie kunnen komen. Hierin is namelijk geen raties die in deze jaren ontstonden, zie: Rossen,

spoor te bekennen van typisch agrarische bedrijfsgereed- Gemeentelilk volkshuisvestingsbeleid, 278-288.

schappen of gebruiksvoorwerpen. Daarbij komt dat de Rossen. Gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid, 304E 8

afwezigheid van koeien - het landbouwdier bii uitstek -         19     Van de Weyer, Religieuse practijk, I77·

de auteurs toch aan het denken had moeten zetten. De m    In IBI6 telde Tilburg IO.035 inwoners. H.L. H. Derks,

Bruijn. e.a., Drapeniers in bu:knwevers, 85-89. 'De bevolkingsontwikkeling van I809 tot I940' in:
9      M.J.I.G. Rossen. Het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid in H.F.J.M. van den Eerenbeemt en H.J.A.M. Schuring,

Nederland. Een comparatiefonderzoek in Tilburg m red., D£ opkomst van Tilburg als industriestad. Anderhalve

Enschede (1900-1925) (Tilburg, I988) I65· auw economische en sociale ontwikkcling (Nijmegen, I959)
'° Hoewel Gedeputeerde Staten re€ds in I9O2 8&W van I3I.

Tilburg verzochten om een bestemmingplan voor te be- :'     Ook de Tilburgse wollenstoffennijverheid verkeerde in

reiden. werd er vanaf I9IJ met enige voortvarendheid, deze jaren in een ernstige crisis. Dit is ook op bedrijfsni-
onder leiding van J.H.E. Ruckert, aan gewerkt. De ge- veau vastgesteld. Zie hiervoor bijvoorbeeld: H.A.
meenteraad keurde het algemeen uitbreidingsplan pas Muntiewerff, De spil waar alles om draaide. Opkomst, bloei

in april I9I8 goed. en neergang van d£ Tilburgsefamili6-onderneming
" Aangehaald in: Rossen, Gemeentelijk volkshuisvestingsbe- Wolspinnerij' Pieter van Dooren 1825-1975 (Tilburg, I993)

kid. IlI. 56-57, I20-122.
"      A. van de Weyer, De religituse practijk in een Brabantse in. 22 Percentages ontleend aan: I.P.M. Peters, 'De migratie

dustriestad. Een sociograjisch onderzoek in Tilburg (Assen, naar Tilburg (I860-I870) en de Amerikaanse

I954) I97· Secessieoorlog' in: Noordbrabants Historisch Jaarboek, I
'1     Voor een beschrijving van de gevolgen van de komst van (I984) I49

de meer dan tienduizend militairen voor de Tilburgse sa-     '#     Dit kan afgeleid worden uit bijlage 2 in het proefschrift

menleving, zie: A.M.P. Kleijngeld, Gemobiliseerde militai- van Van de Put. waarin van I830 tot I9IB per jaar cilfers
ren in Tilburg tijdens de Eerste Wereldoorlog (Tilburg, vermeld worden van het aantal personen dat zich in
I983) Tilburg vestigde en het aantal vertrekkenden, uitgesplitst

t4 M.J.J.G. Rossen, 'Het begin van de sociale woningbouw naar geslacht. C.A.M.M. van de Put, Volksleven in Tilburg
in Tilburg' in: Tilburg. Tijdschri.fi poor geschiedenis, monu- rond 1900. Sociaal-historische hoofilstukken (Assen. I97I)

menten en cultuur 2 (I983) I3-2I. 220-223·
'5     'St. Joseph' werd geheel gedragen door arbeiders die wa- 14     Dit kan afgeleid worden uit de grafieken over de geboor-

ren georganiseerd in de r.k. vereniging voor spoor- en tenoverschotten en de vestigingsoverschotten (voor de

tramwegpersoneel  ' St. Raphael'. Het eerste bestuur be- periode ISIG-I 00) die in de studie van Peters zijn opge-

stond dan ook uit drie arbeiders van de Staatsspoor- nomen. Peters, 'Migratie naar Tilburg'. I48, I50.
wegen, met de bankwerker j. Horvers als voorzitter.             25      Rossen, Gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid, I08-III.

&                                                                               26Het huurreglement bevatte daarom voorschriften tegen Gebaseerd op de cijfers in: Van de Put, Volksleven in

openbare dronkenschap, ontucht, het buitenhangen van Tilburg rond 1900, 222-223

de was (vooral ondergoed en andere 'de zinnen prikke- 27    Rossen, Gemeentelijk volkshuisvestingsbekid, 150·I 5I.

53 lende' kledingstukken) en dergelijke. Deze woningbouw-
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:8    G.J.W. Stei ins en H. de Kok. Waar Lag de grins? Tilburg eeuwse wollenstoffenindustrie' in: Textielhistorische
en Turnhout in het vgrleden (Tilburg/Turnhout, I992) I2 Bijdragen, 32 (1992) 79-84·

:9     S. Hanewinkel, Geschied- in aardrykskundige beschryving ix      Het transportprobleem werd pas definitief opgelost met

der Stad en Meitry van 's-Hertogenbosch. beginnende met de de aanleg van de spoorlijnen. In 463 kreeg Tilburg, met
vroegste tyden en eindigende met dinjare 1802 (Niimegen, de opening van de liin Rotterdam-Maastricht, aanslui-

I803) 484 ting op het landelijke spoorwegnet. In I867 kwam er een
1°     Hanewinkel nam wei vaker een extreme stellingname in. spoorliin naar Turnhout en in 188I werd nog een lijn

Om deze reden verschenen ziin boeken Cook ziin Reize naar Nijmegen in gebruik genomen. Over dit aspect van
door de Majorij van 's-Hertogenbosch) anoniem. Voor meer de Tilburgse geschiedenis is veel literatuur verschenen.

gegevens over Hanewinkel en de betekenis (en gebruiks- H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Sporend naar welvaart. De

aanwijzing) van ziin boeken, zie: G. Rooijakkers, Rituele betekenis van de eerste lijn der staatsspoorwegen voor de eco

repertoiris. Volkscultuur in oostelijk Noord-Brabant 1559- nomische ontwikkeling van Midden-Brabant en de Baronie
2853 (Ni imegen, I 994) 48·50 van Breda (Tilburg, I964). Th. Cuijpers. 'De voorgeschie-

p      Aan het urinegebruik heeft de Tilburger de biinaam denis van de spoorlijn Tilburg-Boxtel-Eindhoven/Den
'kruikezeiker' overgehouden. Bil het wassen was de uri- Bosch' in: Brabants Heem, 39 (I987) I67-I92. J Slegers,

ne reinigingsmiddel, bij het vollen deed de urine dienst Het Bels Lijn(,6. De geschiedenis van de spoorlijn Turnhout -

als reinigings- en glijmiddel en bij het verven van wol Tilburg (1867-1992) (Baarle-Nassau, I992)

bevorderde urine het gelijkmatig verven. Voor een ge-         39     J.A. de jonge, De industrialisatie in Nedertand tussen 1850
nuanceerd oordeel over de 'mythe' van de kruikezeiker, en 1914 (Nilmegen, I976) 87
zie: H. van Doremalen, 'De boeiende historie van 40

T. Wagemakers. 'Over buitenwevers, kinderarbeid, lonen

Tilburg. de Tilburgers en hun textiel' in: B. van Dijk. en hun woningen naar enquete I887' in: Actum

e.a., red., Ach Lieve Tijd Tilburg (Zwolle, I994) I04. Tilliburgis, I, (I98I) I23.
"      Dit komt onder andere tot uitdrukking in de titel van het      4' Dit decennium kenmerkte zich door crises op allerlei

boek van Van Gorp. P.J.M. van Gorp, Tilburg *ens de wol terreinen: politieke instabiliteit, sociale onrust, economi-

stad van Nederland. Bloci en ondergang van de Tilburgse sche mistere en zelfs een crisis op demografisch vlak. Zie

wollensto#:nindustrie (Eindhoven, 1987)· hiervoor: Th. van Tijn, 'Het sociale leven in Nederland

H     Van den Eerenbeemt, Ontwikketingst{jnen en scharnier- I844-1875' in: Algemene Geschiedenis der Nederlanden, I,

punten, 22 (Haarlem, I977) I45-I 50. Voor de provincie Noord-

34    H.F.J.M. van den Eerenbeemt, 'Bataafs Braband voor Brabant werd de situatie nog wat verergerd, doordat deze

een dubbeltje op de eerste rang, I794-I798' in: Brabant provincie na de afscheiding van Belgie niet in aanmer-

in woelige tijden <'s-Hertogenbosch, I989) 25· king kwam voor regeringshulp. De Belgische grens bood
19     Van den Eerenbeemt, Ontwikkelingslijnen en scharnier te veel gelegenheid tot smokkelen. F.B.A.M. Verhagen,

punten. 44 Geldrop Economist:h-statistische beschrijving van an indus-

0    Gegevens ontleend aan: T. Wagemakers, 'Een moderne triele  plattelands-gemeente  vanaf hd  begin der  19£  egitw

textielfabriek omstreeks 1830: een industrieel-archeolo- (Tilburg, I945) 3I

gische reconstructie' in: De Lindeboom. 6 (I982) 9I-IOI. 42 Ook later hebben Tilburgse industrielen zich nadrukke-

1-     De spaarzame studies op micro-niveau naar de financie- liik voorstanders van protectie getoond. De bekendste

ringswilze van Tilburgse wollenstoffenbedrilven, liiken onder hen, die iarenlang met de pen in de aanslag op de

erop te wijzen dat er vooral van interne financiering bres voor beschermende maatregelen gestaan heeft, was
sprake was en dat de ondernemers een zekere terughou. Armand Diepen. Voor een samenvatting van zijn econo-

dendheid betrachtten. Muntiewerff, De spil waar alles om mische denkbeelden. zie: J.P.A. van den Dam. Arnold

draaide, I34-I37· E. Berkers en C. Wijnen, 'De wollen- Leon Armand Diepen. 1846-1895. Industried en publicist

stoffenfabriek Van Dooren & Dams (I858-1914)· Een eer- over economische en sociale vraagstukken (Tilburg, I 966)

ste aanzet tot een analyse op micro-niveau van de Ige- 266.323

54
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41 Deze passage is gebaseerd op: De longe, Industrialisatie ;4 Gegevens ontleend aan: Wagemakers, Buitenstaandm in
in Nederland, 86-9I. en: A.W.M. Keune, 'De industriele actie, 34-35, en H. van Doremalen (m.m.v. M. van
ontwikkeling gedurende de negentiende eeuw' in: Broekhoven). D'n Atelier 125 jaar. Geschiedenis van de

H.F.I.M. van den Eerenbeemt en H.J.A. M. Schuring, spoorwegwerkplaats Tilburg 1868-1993 (Tilburg, IS)93) II-
red., De opkomst van Tilburg als industriestad. Anderhalve 22.

teuw economische en sociale ontwikkeling (Ni imegen, I959) ss Wagemakers, Buitenstaanders in actie. 35-36.

43-5I 0 van Doremalen, D'n Atelier 125jaar, 39-40·
44 A.J.M. Wagemakers, Buitenstaanders in actie. Socialisten r    Percentages ontleend aan: Wagemakers. Buitenstaanders

en neutmal-georganisegrden in confrontatie met de gesloten in actie. I8. Het achter de sigarenniiverheid vermelde

Tilburgse samenliving. I888-IgI9 (Tilburg, I990) 20. De percentage is wellicht te hoog, daar dit betrekking heeft

longe Industrialisatie in Nederland. 90-93 op de gehele bedrijfstak voedings- en genotmiddelen.
4i     Aldus de schatting van het terzake kundige hoofd van de e H. van Doremalen, 'De organisatie van de leerbewerkers

afdeling Handel van het Department van Landbouw, in de negentiende eeuw: het gilde van St. Crispinus en
Ni iverheid en Handel, I.C.A. Everwijn. Aangehaald in: Crispinianus. I834-I9I2' in: Tilburg. Tijdschriji voor ge-

De Jonge, Industrialisatie in Nederland, 97 schiedenis, monumenten en cultuur. I (I983) I6.
46    H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Industrieel ondememer-         59    De Jonge, De industrialisatie in Nederland, 75, h

60
Cij fers ontleend aan: Van Doremalen, 'Organisatie vanschap en mentaal klimaat 1914-1940 (Tilburg, I979) 2-7.

47 Wagemakers, Buitenstaanders in actie, 24. de leerbewerkers' IG-I7.
48    Aldus de karakterisering in: Van Doremalen, 'De                6,     T. Theten, 'Sigarennijverheid in Tilburg. een terreinver-

Tilburgers en hun textiel', II8. kenning' in: Tilburg. Tijdschriji voor geschiedenis. monu-

49
De C. B.S.-cilfers zijn verzameld en bewerkt in: C.G.W.P. menten en cultuur, 3 (I985) nr. 3,9

van der Heijden, 'Personeelsbezetting, grondstoffenver- K.E. Sluyterman, Ondememen in sigaren. Analyse van be-6i

bruik, mechanisatie en arbeidsproductiviteit in de drillsbeleid in vilfNederlandst sigarenjabrieken in de perio-

Nederlandse wolnijverheid, I 920-I 940' in: den 1856-1865 en 1925-1934 (Tilburg, I983) 65-67.

Texticihistorische Bgdragen , 27 (1987) 53-75, i.h.b. tabel I      63    Voor een voorbeeld, zie: T. Thelen, 'De sigarenfabriek
en biilage 4. Majoie & Van der Voort. De firmanten en hun bedrijf

5°     In de periode I 920-I 940 werd vijf keer een loonsverla- in: Tilburg. Tijdschri# voor geschiedenis, monumenten m
ging doorgevoerd, tegenover twee keer een loonsverho Cultitur, I3 (I995) 35-45·
ging en een keer een tiideliike duurtetoeslag. Voor een 64 Thelen, 'Sigarennijverheid in Tilburg'. II-I5.

uitgebreide behandeling van de onderhandelingen hier- 65     G. van Hooff, 'De metaalnijverheid in Tilburg, I830
omtrent, zie: C.G.W.P. van der Heiiden. I900' in: Tilburg. Tijdschri«R voor geschiedenis. monumen-

'Loonherzieningen in de Tilburgse wolniiverheid als in- ten en cultuur, 3 (I985) nr. 3,4-7
dicator voor het 'succes' van de textielarbeidersbonden, Voor de negentiende eeuw kan slechts een korte en sum-66

1920-I 940' in: De Lindeboom , 9/Io (1985/I 986) 245-301 miere studie genoemd worden: E.S.S. Steneker, 'De ont-
5'     Aldus de opvatting die is uitgewerkt in: C.G.W.P. van wikkeling van het agrarisch bedrijf in en om Tilburg in

der Heiiden, 'De Tilburgse textielstaking van I935· Een de I9e eeuw' in: Brabantia, 8 (I959) I68-I83.
wisselwerking van economische, sociale en politieke fac- 67 Deze problematiek wordt behandeld in: C.G.W.P. van

toren' in: Noordbrabants Historisch Jaarboek, 3 (I986) II5- der Heijden en G.W.J. Rooijakkers, 'Agrarische cultuur
I82. i.h.b. I24, 167-r68. in de Kempen: Bladel I8801900. Bronnenintegratie als

r'    Wagemakers, Buitenstaanders in actie, I819. Hij baseert sleutel tot endogene evoluties', in: Tijdschriti poor Sociale

zich hierbij op: D.I. Walkowitz, Worker city, Company Geschiedenis. r7 CI99I) I-27
town. iron and cotton worker protest in Troy and Cohoes, Wagemakers, Buitenstaanders in actie, IS.6K

New York, 1855-84 CUrbana, I9·78). Walkowitz spreekt van 69    Tabel ontleend aan: Wagemakers, Buitenstaanders in ac-

een 'mono-industrial company town'. tie, I8.

55                                     il    Wagemakers. Buitenstaanders in actic. I.7-I9.
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70     Een uitvoerige beschrijving van de vrouwenarbeid in Allochtoon ondernemErsinitiatiefin de negentiende eguw

Tilburg in: I. Plantenga, Een afwijkend patroon. Honderd (Eindhoven, I985)
82jaar vrouwinarbeid in Nederland en (West-)Duitsland Thelen, Lambert Poell m de katholieke sociale beweging, 22.

(Amsterdam, I993) I2I-I 54 4     Dit facet van het Tilburgse verleden is uitvoerig bestu-

7:     Van der Hei iden, 'Loonherzieningen in de Tilburgse deerd. In de proefschriften van Wagemakers en Thelen
wolnijverheid' 259-260. Dat dit verbod ook daadwerke- is dit onderwerp zelfs het hoofdthema: Wagemakers,
lijk geaffectueerd werd, blijkt ook uit de naar leeftijd uit Buitgnstaanders in actie, en Thelen, Lambert Poell en de

gesplitste ciifers over de personeelsbezetting in de katholieke sociale beweging Daarnaast is van belang: P.
Tilburgse wolnijverheid, in: C.G.W.P. van der Heijden. van Dun, Van de socialisten, verlos ons Heer. De verhoudin

'Personeel in de Tilburgse wolnijverheid, 1920-I94O, in: gen tussen kirk, kapitaal en arbeid te Tilburg in de periode

Textielhistorische Bijdragen, 26 (1986) 94-96,98 1895 en 1918 Cdoctoraalscriptie Rijksuniversiteit Utrecht;
72      Van der Heijden, 'Personeel in de Tilburgse wolnijver- Tilburg, I989). Voor het interbellum is van belang: Van

heid', I02-I05. der Heijden, 'Loonherzieningen in de Tilburgse wolnii-
73      Van de Weyer, Religieuse practil'k I50. verheid'.

74        Van de Weyer, Religieuse practilk,  1 53· 4 Aangehaald in: Boeren,  Het  Hart van Brabant,  95
75     Aldus de in positieve termen verwoorde samenvatting         85 Zie hiervoor: Van den Dam, Amotd Lion Armand Diepen,

van de uitslag van de enqu6te, in: P.C. Boeren, Hit Hart 356-362.
van Brabant. Schets tener economische geschiedenis van Van de Weyer, De religieuse practijk, I56.86

Tilburg (Tilburg, I942) 88-92. Voor nadere gegevens           87 Wagemakers geeft voor I889 96,9% rooms-katholieken
over de vormen van arbeid en de uitbetaalde lonen, zie: en voor I899 97,096· Wagemakers, Buitenstaanders in ac

G.F.A. de Jong, 'Enige sociale aspecten van de arbeid in tie. 16.
88de textielindustrie gedurende de I9e eeilw' in: H.F. J.M. Wagemakers toonde aan dat bij de verklaring van de late

van den Eerenbeemt en H.J.A.M. Schuring, red., De op- en trage de opkomst van de socialistische beweging in

komst van Tilburg als industriestad. Anderhalve eeuw econo- Tilburg de zaalafdrijvingen een belangrijke rol speelden.
mische m social£ ontwikkeling (Nijmegen, I959) I67199 Wagemakers, Buitenstaanders in actig , 49-66.

76 A.A.J. Thelen, Lambert Poell (1872-1937) en de katholieke 89 Aangehaald in: Van de Weyer, De religieuse practijk, I56.
sociale beweging. Sociaal-klerikaal spanningsveld in het             9°     Een goed overzicht van het katholiek-sociaal denken en

Bossche Diocees 1896-1915· Analyse van an mentaliteit. de invloed daarop van de encycliek Rerum Novarum, in:
(Tilburg, I990) 2I A.A.J. Thelen, 'Godsdienstige vervolmaking als hoogste

77         H. van Doremalen, 'Tilburg en de arbeidsenquete van doel en lotsverbetering van het volk. Patronen en verhou-
1887; achtergronden en kanttekeningen' in: De dingen binnen de katholieke arbeidersbeweging in
Lindeboom, 7 0983) '73· Nederland, I888-I9IG' in: G.J. Schutte, red., Een arbeider

78     Van Doremalen, 'Tilburg en de arbeidsenquete', 75· is ziin loon waardig. Honderd jaar na Rerum Novarum in
79 Van Doremalen, 'Tilburg en de arbeidsenquete', 65-99, Christelijk-Sociaal Congres 1891: de ontwikketing van hit

i.h.b. 76-79. In bi ilage III ziin vier anonieme brieven in- christelijk-sociale denken en handelen in Nederiand 1891-

tegraal weergegeven. 1914 ('s-Gravenhage, I99I) 43-I02.
8o V.G.H. Savelkoul, 'De ondernemersstand in de jaren            9' De eerste vakorganisatie in Tilburg was een 'neutrale',

I 8 IO16' in: H. F. J.M . van den Eerenbeemt en H.J.A. M. een afdeling van de Nederlandsche Bond van

Schuring, red., De opkomst van Tilburg als industriestad. Spoorwegpersoneel Steeds Voorwaarts (opgericht in
Anderhalve eeuw economische en sociale ontwikkeling 1891)
INijmegen, I959) 62-63 92     Over Arts en zijn krant, zie: W.1 Pouwelse en F.J.M. van

8i Hierin wijken de ontwikkelingen in Tilburg sterk af van Puijenbroek, 'Kranten in Tilburg' in: De Lindeboom, 3-4

bijvoorbeeld Eindhoven, waar de rol van de allochtone (1979 1980) 155-I60.
ondernemers iuist bijzonder belangrijk was. Zie hier- 93 Pouwelse en Van Puijenbroek hebben de berichtgeving

56                                           voor: F.J.M. van Puijenbroek, Beginnin in Eindhoven. over de sociale politiek in de Nieuw£ Tilburgsche Courant
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afzonderlijk bestudeerd en uitvoerig beschreven. H.B.S.  zo veel mogeliik werd tegengewerkt  Chet werd
Pouwelse en Van Puilenbroek, 'Kranten in Tilburg'. 160. een 'broeinest van materialisme' genoemd), was het ge-
169 meentebestuur erg voortvarend en toeschietelijk toen er

94 Een bondig overzicht biedt: T. Thelen. 'De R.K. stemmen klonken om te komen tot oprichting van een
Tilburgse Gildenbond. Ontstaan van de katholieke arbei- weefschool. Een ortderzoekscommissie (vier van de viif
dersbeweging in Tilburg, 1894-I896' in: Tilburg. lederi waren wollenstoffenfabrikant) kwam tot de conclu-
Tijdschriji voor geschiedenis. monumenten in cultuur. 7 sie dat er een weefschool moest komen. De vraag was:
(t989) 8I-88. Voor de (uiteraard afwiizendel reactie van moest de stichting ervan overgelaten worden aan het
fabrikanten en geesteli iken, zie tevens: Wagemakers. particulier initiatief of moest de gemeente het voortouw
Buitenstaanders in actie. 86-I06,1.h.b. IoI-104. nemen.) Uit welbegrepen eigenbelang lieten de heren fa-

94   Van Dun. Van de socialisten, vertos ons Heer. 104. brikanten de eer aan de gemeente. Binnen een jaar werd
96     In I 897 werd de 'Vereeniging van Tilburgsche de Tilburgse weefschool geopend.

Fabrikanten van Wollen Stoffen' opgericht, waarschiin- Een duidelilk voorbeeld levert de aanleg van het drink· 02

lijk als een reactie op de enkele iaren daarvoor tot stand waterleidingstelsel. Zie hiervoor hoofdstuk 8 en:
gekomen vakorganisaties voor werknemers in de textiel. C.G.W.P. van der Heijden, 'De Swaan getoetst. De aan-
De doelstelling van deze vereniging op katholieke grond- leg en diffusie van het waterleidingstelsel in de indus-

slag was "door onderlinge samenwerking der fabrikan- triestad Tilburg als collectief verzorgingsarrangement
ten in de Tilburgsche wolindustrie, elk wettig middel (I88019Io)' in: Tijdsch,ift voor Sociale Geschiedmis, 20
aan te wenden dat bevorderlijk kan zijn aan hun indus- (I994) 61-70.
trie en aan de goede verstandhouding tussen werkgever 103     Stei ins, 'De Tilburgers en hun bestuur en rechtspraak'
en werknemer". Voor een typering van de VTFWS, zie: 287

Van der Heijden, 'Loonherzieningen in de Tilburgse '°4   Rossen, Gemantelijk volkshuisvestingsbeleid, I32.
wolnijverheid'. 245-247 105    Van de Weyer, De religieuse practijk. I2 I.

 0697     Ibidem. 293· In dit artikel zijn vele voorbeelden ge Aangehaald in: Rossen, Gemeentclijk volkshuisvestingsbe-
noemd waarbij beide bonden tegen elkaar uitgespeeld leid, I28.
werden. c    In de buitenwiiken, met een lager welvaartspeil, bedroeg

98 Ter illustratie: in een recente literatuurgids worden drie het f 1,- per iaar en in het centrum f I .2 5. De Tilburgers
studies genoemd waarin aandacht besteed wordt aan de kwamen pas voor deze heffing in aanmerking bil een

politieke geschiedenis van Tilburg. Twee daarvan heb minimaal jaarinkomen van f 400...
ben betrekking op de patriottenperiode en de andere be- Rossen, Gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid, I25.1.8

handelt de periode vanaf I945· I Brouwers. 1.9 Het overgrote deel van de kiezers (95-97%) behoorde tot

Literatuurgids voor de Noordbrabants£ geschiedenis de categorie 'belastingkiezers'.
(Tilburg/'s-Hertogenbosch, 1992) 57,59, GI. 256. "°    Rossen, Gemantelijk volkshuisvestingsbelfid, 725.

99 Ook uit de studie van Duilvendak blijkt de steeds toene- IIi Wagemakers, Buitenstaanders in actie, 26I-266.

mende betekenis van Tilburgers in de regionale elite van "2    J. van Meeuwen, 'Toontle Solidair'. Een biografische
Noord-Brabant. M.G.j. Duijvendak. Rooms. rijk of regen. schets van de Tilburgse katholieke voorman Antoon van
tesk. Elitevorming en machtsverhoudingen in oostelijk Riien (1878.I946)' in: Tilburg. Tijdschriji voor geschiede-
Noord-Brabant (circa :810-1914) ('s-Hertogenbosch. nis. monumenten in cultuur, II (I992) 32-35·
1990) 68-92. .1    1. van Meeuwen, 'Een katholiek sociaal voorvechter: lan

ID. Aangehaald in: G. Steijns, 'De boeiende historie van van Ri izewijk. Een beknopte biografische schets' in:
Tilburg. de Tilburgers en hun bestuur en rechtspraak' Tilburg.  Tijdschriji voor geschiedenis, monumenten en cul-
in: B. van Dijk, e.a.  red., Ach Lieve Tijd Tilburg (Zwolle, tuur, 7 (I989) 4-II
1994) 285-286.

ICI Duidelijke voorbeelden liggen op het terrein van het on-

57 derwiis. Terwiil het ontstaan en de uitbouw van de
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I.H.E. Ruckert bracht het probleem van de woningnood. die vooral

tijdens de Ferste Wereldoorlog aan het licht kwam. op indringende

wilze onder de aandacht van het college van B & W. Hiertoe

organiseerde hil onder andere een tentoonstelling over de

volkshuisvesting. Voor dit doel liet hii enkele 'lantaarnplaaties

vervaardigen om aan iedereen duideliik te maken dat in Tilburg op

sommige plaatsen de huisvesting erbarmelilk was. Op deze foto van

Ruckert ziin enkele onbewoonbaar verklaarde woningen in de

Oerleschestraat te zien (Bron: GAT)

58
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HOOFDSTUK IV

De omvang van de sterfte
in Tilburg, I82I-I920

  I  DE OMVANG VAN DE ALGEMENE STERFTE

In hoofdstuk I werd de algemene sterfte in de Noordbrabantse sterftecilfers twee decennia
provincie Noord-Brabant gedurende een groot eerder dan de Tilburgse gemiddelden een hoge-
gedeelte van de negentiende eeuw als relatief re waarde bereikten dan het Nederlandse ni-
gunstig beschreven: de sterftecijfers lagen er tot    veau van de sterfte. Vanaf de periode 188I-I885
I880 beneden het landelijke gemiddelde. Pas lagen de Tilburgse sterftecijfers dichter bij de
vanaf de periode I88I-I885 staken de Brabantse Nederlandse dan bij de Brabantse gemiddelden
sterftecijfers in ongunstige zin af. De Tilburgse (met uitzondering van de periode I906-IgIO)
cijfers volgden in hoofdlijn de Brabantse ont- Van de Put vermeldde in zijn studie
wikkeling, zij het dat de sterftecijfers voor Volksleven in Tilburg rond 1900 de algemene
Tilburg lager dan de Brabantse gemiddelden sterftecijfers van de vijftien grote plaatsen van
bleven. In grafiek I zijn de sterftecijfers voor Nederland (van IBBI-I920, per vijfiarige perio-
Nederland, Noord-Brabant en Tilburg weerge- de).' In de periode I88I-1885 had Tilburg als
geven. enige een sterftecijfer beneden 20%0, terwijl bij

de andere steden een gemiddelde van 24 b
Over het geheel genomen kunnen de Tilburgse 26960 het meest voorkwam. Ook in de daarop

sterfteciifers als relatief gunstig omschreven volgende vijflarige periode kende Tilburg het
59 worden. Tevens valt in deze grafiek op dat de laagste gemiddelde. Terwijl in de meeste andere
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TILBURC NOORD-BRABANT NEDERLAND steden een snel verlopende daling inzette, bleef
het Tilburgse cijfer tot in het eerste decennium

35                                                                                                                                                                van deze eeuw relatief hoog. De rangorde van

':L--- -
Nederland verslechterde vanaf 189I dan ook
Tilburg binnen de vijftien grote plaatsen van

A\ aanzienlijk: in I89I-I895 op een zesde plaats, in- - \-3- I896-I900 op een tiende plaats en van I oI tot
20

I9I5 steeds op een twaalfde plaats. Slechts in
15 Breda, 's-Hertogenbosch en Maastricht waren

10 LK de sterftecijfers hoger dan in Tilburg; voor deze
steden was de langdurige status als vestingstad

5                                                                                                  hieraan in belangrijke mate debet.2
In hoeverre kan deze relatieve verslechte-

0

ring van de situatie in Tilburg aan de ontwikke-
1826/30 1836/40 1846/50 1856/60 1866/70 1876/80 1886/90 1896/00 1906/10 1916/20 1926/30 ling van de zuigelingen- en kindersterfte toege-

schreven worden? Deze vraag moet - op basis
Grafiek 1 van wederom door Van de Put vermelde cijfers -

Sterftecijfers van Nederiand. Noord-Brabant en Tilburg. bevestigend beantwoord worden: Tilburg kende
1821·I930 <per vilfjarige perioden. in promillen) in de periode 1881-1885 het laagste niveau van

zuigelingen- en kindersterfte van de vijftien
grote plaatsen in Nederland. In de jaren I OI-
I905, I906-I IO en I9II-I915 nam Tilburg ach-
tereenvolgens de twaalfde, veertiende en der-

KINDERSTERFTE EXOGENE ZUIGEL.ST ENDOGENEZUIGEL.ST tiende plaats in onder de vilftien grote gemeen-
ten.3 Aan het einde van de vorige en het begin
van deze eeuw vond dus een grote ommekeer

140
plaats die sterk nadelig voor Tilburg was.

120 Deze opmerkingen naar aanleiding van de

cijfers in de studie van Van de Put hebben

dat de Tilburgse ontwikkelingen op het gebied

slechts betrekking op de decennia rondom de
80 7-

- eeuwwende. Ze zijn voldoende om aan te tonen

van de algemene sterfte en de zuigelingen- en0.*..1 -------*.K----- --\ kindersterfte een grote mate van parallelliteit
20

/0- -2 met de Brabantse ontwikkelingen vertonen. Het
wordt dan ook tijd om de Tilburgse ontwikke-

0 lingen meer in detail te volgen. Hiertoe ziin de
1826/30 1836/40 1846/50 1856/60 1866/70 1876/80 1886/90 1896/00 1906/10 1916/20 1926/30

zuigelingen- en kindersterftecijfers voor Tilburg
per vijfiarige periode berekend.4 Bij de presen-
tatie daarvan in grafiek 2 is ten aanzien van de
zuigelingensterfte een onderscheid aangebracht

Grafiek 2 in endogene en exogene zuigelingensterfte.
Het verloop van de zuigelingen- en kindersterfte in Het patroon, zoals dat uit deze grafiek blijkt, zal

Tilburg, I82I-I930 (per vilfiarige perioden; in promillen) voor de onderscheiden categorieen afzonderlijk
60 besproken worden.
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  2 DE ENDOGENE ZUIGELINGENSTERFTE

De endogene zuigelingensterfte, (de sterfte bin-    sen de 40 en 80%0 op en neer. met een zich in
nen de eerste levensmaand), wordt in verband de loop van de negentiende eeuw aftekenende

gebracht met medisch-biologische doodsoorza- dalende tendens.9 Voor andere plaatsen in
ken. Hierbij kunnen erfelijke onvolkomenhe- Nederland, bijvoorbeeld Dordrecht en Utrecht,
den en aangeboren zwakte een rol spelen. zijn wel indicaties bekend, maar deze zijn op
Tevens kan het snelle overlijden een gevolg zijn een andere wijze samengesteld, zodat vergelij-
van problemen bij de geboorte. Tegenover de king niet goed mogelijk is.'°
eerste categorie oorzaken stond men in de be- M. Poulain en D. Tabutin geven cijfers die
studeerde periode nog grotendeels machteloos. op Belgie betrekking hebben. Rond I880 lag de
Bij de toenmalige medische kennis en voorzie- endogene zuigelingensterfte in Belgie nog in de
ningen was hiertegen weinig te doen. Wat be- orde van 25-30%o·,1 Gedurende de eerste helft
treft de tweede categorie doodsoorzaken lag de van de twintigste eeuw schommelde ze steeds
situatie anders. Hoewel de verloskunde zich rond de 20%0.,2 De Tilburgse gemiddelden la-
reeds in de achttiende eeuw sterk ontwikkelde - gen dus ongeveer eenderde hoger. A. Fine-
met name de introductie van de 'forceps' (de Souriac vermeldt endogene zuigelingensterfte-
verlostang) betekende een doorbraak - bloeide cijfers voor het zuid-westen van Frankrijk. In
de chirurgie en met haar de gynaecologie of het begin van de negentiende eeuw schommel-
kennis van vrouwenziekten pas een eeuw later den deze tussen de 60 A 75960, vanaf I840 tot
op.5 Deze ongelijktijdige ontwikkeling verklaart ongeveer I890 was het niveau 40 h 60%0 en na
waarom het niveau van de endogene zuigelin- 1890 bleef het cijfer steeds beneden de 40%0.11

gensterfte gedurende de gehele negentiende R.I. Woods c.s. geven de endogene zuigelingen-
eeuw hoog bleef en pas vanaf I9IO onder de sterftecijfers voor Engeland en Wales. Voor de

30%0 daalde. Zeker in het begin van de negen- periode I838/ 854 vermelden zij een gemiddel-
tiende eeuw paste de endogene zuigelingen- de van 47%o· Dit cijfer zou voor deze regio tot
sterfte nog binnen het algemene patroon zoals na de eeuwwisseling hoog blijven: in I905 be-
dat allerwegen, ongeacht de sociaal-economi- droeg dit nog 41%0.4 Aanvankelijk lag het ge-
sche situatie, werd aangetroffen: een niveau van middelde voor Engeland en Wales dicht bij het
40-80%0 was gebruikelijk.6 Na I860 trad er wel Tilburgse ciifer. De lichte verlaging van het ni-
een lichte verlaging van het niveau van de endo-    veau van de endogene zuigelingensterfte, die
gene zuigelingensterfte op, maar deze daling voor Tilburg geconstateerd werd, bleef blijkbaar
zette niet door. in Engeland en Wales achterwege.

Vergelijking van het niveau van de endoge- Om het zicht op de endogene zuigelingen-
ne zuigelingensterfte in Tilburg met andere re- sterfte nog wat meer te verfijnen is de periode

gio's is niet eenvoudig. Er is voor Noord- van een maand nog verder onderverdeeld: de
Brabant of Nederland als geheel, ofvoor delen sterfte binnen zeven dagen en de sterfte vanaf
daarvan, nauwelijks vergelijkingsmateriaal be- zeven dagen oud. Deze cijfers zijn in bijlage 3
schikbaar waarin de omvang van de endogene in respectievelijk de eerste en tweede kolom
zuigelingensterfte afzonderlijk weergegeven is.7 weergegeven. Analyse van deze promillages
In Nuenen lag deze, voor de tweede helft van de leert dat de sterfte in de eerste week na de ge-
negentiende eeuw. op een niveau van 57%0.8 boorte de meest constante reeks cijfers is: een

6I Ookin Eindhoven schommelde het ciifer tus- langzame doch trendmatige daling. Ook de
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Afb. 22 structureel daalde maar vanaf I9II een abrupte
In de negentiende eeuw werd daling te zien gaf.

-

bit het huis van een overledene Voor een correcte interpretatie van de endo-
een 'wepke geplaatst om gene zuigelingensterftecijfers is het van belang11 ,   ..1.

kenbaar te maken dat er iemand 4.2-- rekening te houden met het aandeel van de

was overleden. De aan het WL „ . .4 doodgeborenen, of correcter geformuleerd de
'wepke bevestigde linten, 'levenloos aangegevenen'. Omdat de historische

strikies en palmtakies gaven de                                                                +-... demografie methoden toepast die ontleend zijn
.

burgerliike staat. het geslacht en                                 -                                        - -'3=.*- aan de demografie moet deze categorie bii de-4'=...
I I. --%.

de leeftild van de overledene bestudering van de zuigelingensterfte buiten
aan. Een zwart lint yerwees naar beschouwing blijven:S Immers: de demografen

een volwassene. een blauw lint 2 bedoelen met zuigelingensterfte het risico van
4                                1:<+naar een iongen ouder dan tien overlijden binnen het eerste levensjaar ten op-

jar en roze naar een mers]e van
< -                                           zichte van een groep levend geboren kinderen.3- . 6 -

boven de tien. In de meeste .er.--I- In bijlage 4 is een korte beschouwing opge-
gevallen hing er echter een wit                                                      -                                                nomen over de ornvang van het aantal leven]oos»

lint aan het 'wepke'. Dit verwees aangegevenen. Uit de in deze bijlage verwerkte
naar een kind jonger dan tien gegevens blijkt dat gedurende de gehele periode

aar (Bron: GATI. de in grafiek 2 vermelde curve van de endogene
zuigelingensterfte eigenlijk minstens Io%0 te
laag is. In hoeverre in vergelijkbare cijfers in

hoogte van de endogene zuigelingensterfte van- binnen- en buitenland een soortgelijke onderre-
af de eerste week is - afgezien van de schomme- gistratie is opgetreden, blijft gissen:6 poulain
lingen - een constant gegeven. Het verschil in en Tabutin schatten de te lage registratie door
ontwikkeling tussen beide kolommen is dat de de 'faux mort-nes' (levend ter wereld gekomen,
daling van de sterfte in de eerste levensweek maar overleden voordat de registratie bii de bur-
zich eerder aftekende en gelijkmatig verliep, gerlijke stand plaats had) op 4 A 6% van de zui-
terwijl de daling van de sterfte vanaf de eerste gelingensterfte:7 Deze nuancering noopt wel
week gedurende de negentiende eeuw niet tot een voorzichtige interpretatie.

  3 EXOGENE ZUIGELINGENSTERFTE

De curve van de ontwikkeling van de exogene loop van deze curve blijkt dat er ten aanzien van
zuigelingensterfte in grafiek 2 is er een met een Tilburg niet alleen gesproken mag worden van
merkwaardig verloop. Na een redelijk constant een relatieve verslechtering, maar dat het ni-
niveau van 65 & 86%0 gedurende de decennia veau van de exogene zuigelingensterfte in de
tot I860, begint zich een sterke stijging af te te- tweede helft van de negentiende eeuw duidelijk
kenen die rond IS)00 een piek van I40%. be- absoluut slechter werd.
reikt om vervolgens weer in een korte tijdspan- Vergelijkingsmateriaal met andere steden

62                               ne met ongeveer I00%0 te dalen. Uit het ver- of regio's is schaars. Bij de spaarzame vermel-
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dingen van het niveau van de zuigelingensterfte platteland zijn indicaties bekend dat de ontwik-
wordt doorgaans geen onderscheid gemaakt keling van de exogene zuigelingensterfte in
tussen de endogene en exogene zuigelingen- eenzelfde richting tendeerde als in Tilburg.
sterfte. Analyse van de zuigelingensterftecijfers Meurkens berekende voor zes gemeenten in de
voor Amsterdam leert dat in de hoofdstad in de Kempen dat het percentage van gezinnen waar-
tweede helft van de negentiende eeuw geen ver- in exogene zuigelingensterfte voorkwam, vanaf

slechtering optrad, maar dat daar de periode I850 fors steeg: in de periode omstreeks I850
I880-I884 als een keerpunt beschouwd moet was dit 26%, via 33% in het laatste kwart van de
worden: een snel inzettende daling van de zui- vorige eeuw tot 35% in het begin van deze

gelingensterfte die zich zonder belangrijke on- eeuw:, Ook in Woensel was sprake van een toe-
derbrekingen en in snel tempo tot in de twintig-    name van de zuigelingensterfte: van I7,5 in
ste eeuw voortzette.'8 Ook in Haarlem daalde ISIo, 2I,0 in 1850 naar 30,0 in I890.4
het niveau van de zuigelingensterfte vanaf 1880 In biilage 3 is een nog meer verfijnde uit-
gestaag.'9 In Groningen nam het procentueel splitsing naar leeftijd gemaakt. Bij de nuance-
aandeel van de zuigelingensterfte in de algeme-    ring van de exogene zuigelingensterfte is een

AB. 23 rte sterfte gedurende de periode I8'75-IgI4 sterk cesuur gelegd bij zes maanden: in kolom 3 is de
Een detail van een rond 1880 in en volgens een gelijkmatig patroon aft van 28 sterfte in de tweede tot en met zesde levens-
Turnhout uitgegevenvolk:prent     Ilaar 15 %.2° In de Brabantse steden lijkt zich maand weergegeven en in kolom 4 van de ze-

over de levensioop. Deze     een met Tilburg vergelijkbare stijging van de vende tot en met twaalfde levensmaand. De ont-
howsneden werden met de exogene zuigelingensterfte af te tekenell.21 ZO wikkelingen in beide kolommen vertonen een

vingertoppen van enkele    was in de decennia rond de eeuwwisseling het overeenkomstig beeld: de promillages gingen in
kleurties voorzien (Bron:     niveau van de zuigelingensterfte in 'S- de negentiende eeuw gelijkmatig omhoog en

Gemeentelilk Museum Hertogenbosch hoger dan rond het midden van vanaf I911 weer omlaag. Op een enkele uitzon-
veldhoven. CMR). de negentiende eeuw.22 Ook voor het Brabantse dering na (het decennium I84I1850) bedroeg

S.r.5:**r. t    S.I:Ye=r#      .
7
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t=                                                     het sterftecilfer in de vierde kolom steeds 40 A
50 % van dat in de derde kolom. Uit deze split-
sing der cijfers blijkt zeer duidelijk dat de exo-
gene zuigelingensterfte vooral in het eerste
halfjaar geconcentreerd was.

-  4\

Afb. 24

jacoba Maria Catharina

Vermeulen werd slechts

zeventien maanden oud. Ze
overleed op 3I december I897 te
Tilburg. Naar oud gebruik werd

het lijkkkistie door kinderen uit
de buurt met bloemen versierd

(Bron: GAT).

  4 DE KINDERSTERFTE

De ontwikkeling van de kindersterfte kent een sterk: in de periode 188I-I885 was deze nog
grillig verloop. De curve in grafiek 2 geeft grote 86%0 en in I926-I930 nog slechts 23%0· Deze
fluctuaties te zien. Tot I870 bewoog het gemid- daling had een gelijkmatig verloop en was
delde niveau van de kindersterfte zich, met een structureel van aard.4
marge van ruim I 0960, rondom de I00960. In de Het ligt voor de hand om bij de verklaring
eerste helft van de negentiende eeuw was de van de hoogte van het niveau van de kinder-
kindersterfte hoger dan de exogene zuigelin- sterfte vooral een oorzaak te zien in het epide-
gensterfte. Terwijl de exogene zuigelingensterf. misch heersen van ziekten:6 Deze plausibiliteit
te in de tweede helft van de negentiende eeuw is ingegeven door het hoge aantal studies dat
een aanzienlijke toename te zien gaf, daalde een bepaalde epidemie tot onderwerp heeft:7

64                               daarentegen het niveau van de kindersterfte Met name de pokken, de 'roode loop
'

(dysente-
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CEELIMINEERDE Kl NDERSTERFTE WERKE WIKE KINDERSTERFTE het epidemisch heersen van ziekten gering is.
Het niveau van kindersterfte is duidelijk van

120 structurele aard. Het stagneren van de daling in

.-- 187I-I880 en de absolute verslechtering in ISSI-
100 - --0. I890 moeten toegeschreven worden aan de in-

vloed van epidemische ziekten. Van I891 tot
80

I920 is de invloed van de epidemieen een con-
60

dan in de twee daaraan voorafgaande decennia,

stant gegeven, weliswaar van minder gewicht

40                                                                                                  maar in vergelijking met de periode voor 1870\ relatief belangrijker. Voor het laatste bestudeer-
20 de decennium, I92 I-1930. is het epidemisch

heersen van ziekten van verwaarloosbaar klein
0

belang voor het niveau van de kindersterfte.
1821/30 1831/40 1841/50 1851/60 1861/70 1871/80 1881/90 1891/00 1901/10 1911/20 1921/30 Uit deze grafiek blijkt duidelijk dat er zich

vanaf I860 een daling van het structurele aan-
deel van de kindersterfte inzet, die in de perio-

Grafiek 3 de I871-I890 aan het oog onttrokken wordt
Niveau van kindersterfte met respectievelijk zonder doorwerking van door de verhoging van het niveau van de kinder-

epidemieen in Tilburg, I8201930 (in promillen) sterfte onder invloed van extreem hoge sterfte
in enkele maanden. Door eliminatie van deze
incidentele oversterfte blijkt vanaf I860 de da-

rie) en de cholera hebben de nodige aandacht ling van het niveau van de kindersterfte zeer ge-
gekregen:8 Doorgaans wordt verzuimd om het lijkmatig te verlopen.
aandeel van het epidemisch heersen van deze Ook de cijfers van de kindersterfte in
ziekten in de totale sterfte - en in het bijzonder Tilburg kunnen verfijnd worden: de kolommen
de kindersterfte - te bepalen. Voor Tilburg is dit    5-8 in bijlage 3 geven de sterfte weer in respec-
wel gedaan. Hiertoe is het aantal sterfgevallen tievelijk het tweede, derde, vierde en vijfde le-
van kinderen van I-4 jaar per maand bepaald. vensjaar. De rangorde van het niveau van de
In die gevallen waarin de uitkomst het drievou- sterfte is een constant gegeven: voor elk decen-

dige of meer bedraagt van het gemiddelde van nium geldt dat met het toenemen van de leef-
de betreffende maand in dat decennium, is ver- tijd het sterfterisico verminderde. Bij het bepa-
ondersteld dat er dan van een epidemie sprake len van het moment waarop dit sterfterisico be-
was.29 Door te berekenen hoe groot de over- gint te verminderen, tekenen zich tussen de
sterfte in deze maand was en deze vervolgens onderscheiden levensjaren opmerkelijke ver-
op het totaal aantal overleden kinderen van I-4 schillen af. Het niveau van de sterfte in het vier-
jaar in mindering te brengen, wordt een niveau de en vijfde levensiaar daalde vanaf het decen-
van kindersterfte verkregen waarin de invloed nium ISGI-I87O sterk en zette zich als een
van het epidemisch heersen van ziekten geeli- structurele verbetering door. De sterfte in het
mineerd is. In grafiek 3 zijn het werkelijke ni- derde levensjaar bleef van I82I tot I890 op een
veau van kindersterfte en het gecorrigeerde ni- vergelijkbaar niveau en daalde vanafhet decen-
veau van kindersterfte weergegeven. nium I89I-I900 zeer sterk: in een periode van

veertig jaar een daling van 2I%0 naar 5%0· De
Uit deze per decennium uitgesplitste gegevens sterfte in het tweede levens jaar was gedurende

65                               blijkt dat in de periode tot I870 de invloed van de gehele periode veel hoger: in vele decennia
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li         - 4.-5 „4-k.f 4.3...1                           -              46. .      ' C.A.M.M.van de Put. Volksteven in Tilburg rond 1900.
i 9<81' : Sociaal-historische hoofdstukken (Assen. 197 ) 266. Het

..1414...
betreft de volgende plaatsen: Breda, 's-Hertogenbosch,
Tilburg, Arnhem, Niimegen, Groningen, Leeuwarden,

Utrecht, Zwolle, Amsterdam, Haarlem, 's-Gravenhage,-3
Leiden, Rotterdam en Maastricht.

i
+4 :      H.F.I.M. van den Eerenbeemt, De huisvesting van arbei

ders rond het midden der negentiende eeuw (Leiden, I95'7)

=5"59-j 3-4

.-=-..= 1 Van de Put. Volksleven in Tilburg, I46,268-27I
4      Deze en de hierna volgende cijfers, zijn onderzoeksre-

sultaten van de longitudinale analyse <zie hoofdstuk 2).

Ze hebben uitsluitend betrekking op de in Tilburg gebo-
ren c.q. overleden kinderen van in Tilburg woonachtige
ouders.

i F.W. van der Waals, 'Doorbraken in de verloskunde' in:

R.E. Kistemaker, red., Een kind onder hit hart.

Verloskunde, volksgeloof gezin. seksualiteit en moraal vroe-

ger in nu (Amsterdam, I987) 38. Een studie die een
Afb. * zelfs hoger dan de sterfte in het derde, vierde treffend beeld geeft van de (naar huidige maatstaven) ge-

Een foto uit het begin van deze   en vijfde levensjaar samen. Tot I890 bleefhet brekkige medische praktijken op het gebied van zwan-
eeuw van Henri Berssenbrugge niveau onveranderd hoog: 42 a 47%o· Nadien gerschap en bevalling, is: L. Schoon, De gynaccologie als

van een slapend (ziek.') kind zette zich een schoksgewijs verlopende daling belichaming van vrouwen. Verloskunde en gynaecologie,

(Bron: GAT).    in tot I3%0 in het decennium I92I-I930. 1840-1920 (Zutphen, 1995)

C. Vandenbroeke, F. van Poppel en A.M. van der Woude,

'De zuigelingen- en kindersterfte in Belgie en Nederland
in seculair perspectief in: Tijdschriji voor Geschiedenis,

94 (I98I) 474-475·
-     Van Gastel en Gorisse besteden in hun studies over

Roosendaal in een aparte paragraaf aandacht aan de zui-

gelingen- en kindersterfte. In de opgenomen grafieken
wordt wel een uitsplitsing gemaakt voor de 'levenloos ge-
borenen', maar wordt de zuigelingensterfte als 6*n cate-
gorie weergegeven. L. J.P. van Gastel, Roosendaal tussen

platteland m stad. Ded A. 1770-1900 (Tilburg, I995)59
I.J.A.M. Gorisse, Roosendaal tussen platteland en stad.

Deel B, 1900-1970 (Tilburg. I995) 85·
8     C.G.W.P. van der Hei iden. 'Zuigelingen- en kindersterf-

te op het Oostbrabantse platteland in de tweede helft van
de negentiende eeuw' in: Brabants Heem, ZII (I 989) I62.

9    O.W.A. Boonstra, De waardy van ££ne vrogge opleiding.

Egn onderzoek naar de implicaties van het alfabetisme op
66
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het leven van inwoners van Eindhoven en omliggende ge-            18 I.A. Verdoorn, Het gezondheidswezen te Amsterdam in d£

mienten. 1800-1920 (Hilversum, 1993) 292-293 19e auw CNi imegen, I98t) 57· R. van Daalen, 'Het begin
'° Terloops merkte P.D. 't Hart iets op over endogene zui- van de Amsterdamse "zuigelingenzorg": medicalisering

gelingensterfte in Utrecht: "gemiddeld stierf 9,4 procent en verstatelijking' in: Amsterdams Sociologisch Tijdschr(ft.

van de levendgeborenen binnen een week en 34,4 pro- 8 (I98I-I982) 46I-464.
cent binnen een maand". Hij gafechter niet aan op wel-      '9 F.A.M. Messing, Werken en leven in Haarlem (1850-1914)

ke periode dit betrekking heeft. Evenmin is aangegeven Een sociaal-economische geschiedenis van een stad

op welke wijze dit, ook naar internationale maatstaven, (Amsterdam, I972) I 9
wel zeer hoge niveau van endogene zuigelingensterfte         20 P. Kooij, Croningen, 2870-1914; sociale verandering en eco

berekend is. P.D. 't Hart. De stad Utrecht en haar inwo nomische ontwikkeling in ten regionaal centrum (Assen.
ners. Een onderzoek naar samenhangen tussen sociaal-eco I987) 290
nomische ontwikketingen en de demograjische geschiedenis         "      Dit kan uit de niet uitgesplitste zuigelingensterftecijfers

van de stad Utrecht 1771-1825 (Utrecht. I 983) 137 niet exact opgemaakt worden. Het blijft onduidelijk in
Koopmans analyseerde voor Dordrecht uitvoerig de ont· hoeverre een eventuele stijging van de exogene zuigelin-
wikkeling van de endogene en exogene zuigelingensterf- gensterfte gecompenseerd werd door een (eventuele) da-

te volgens de methode van Bourgeois-Pichat, maar ver- ling van het niveau van de endogene zuigelingensterfte.
meldde geen promillages. C. Koopmans, Dordrecht 1811- 2-3 1·J·M Franssen, De Bossche arbeider in zijn werk- en leif-
194· Em eeuw demograjische en economische geschiedenis milieu in de tweede helli van de negentiende eeuw (Tilburg.

(Hilversum, I992) 69-74 I976) 29I-292
" M. Poulain en D. Tabutin. 'Mortalit* aux jeunes Ages en      23     P. Meurkens, Bevolking, economic en cultuur van het Oude

Belgique de I840 J I 970' in: Population et Famille, 42 KEmpenland. De dynamiek van de Brabantse plattelandssa

0977) 59 menleving (Bergeijk, I985) 48.
"     R. Andru en R. Gyselings, La mortaliti injantile un               U     G. van den Brink, De Grote Overgang. Een lokaal onder-

Belgique. Etudes demographiques (Bruxelles, I97I) I2. zoek  naar de modernisering van het bestaan.  Woensel  1670

'      A. Fine-Souriac, 'Mortalitd infantile et allaitement dans 1920 (diss. Universiteit van Amsterdam, I995) 652
le sud-ouest de la France au XIXe sitcle' in: Annales de        ·25     In de historisch-demografische literatiiur is dit een be-
ddmographie historique (I978) 87. kend gegeven. Volgens Matthiessen en McCann is dit

14     R.I. Woods, P.A. Watterson en J.H. Woodward, 'The cau- een algemeen Europees patroon. "At the national level,

ses of rapid infant mortality decline in England and child mortality . generally entered decline before infant

Wales, ISGI-I92I. Part l' in: Population Studies 42 (I988) mortality, and in certain important cases this event pre-

353· ceded the onset of change in infant mortality by as much

'i     A.M. van der Woude, 'De historische demografie in de as a generation." P.C. Matthiessen en J.C. McCann, 'The

ontwikkeling van de geschiedwetenschap' in: P.A.M. role of mortality in the European fertility transition: ag-

Geurts en F.A.M. Messing, red., Theoretische en methodo gregate-level relations' in: S.H. Preston, ed., The effeas of

logische aspecten van de economische en sociate geschiedenis infant and child mortality onjertility (New York. I978) 53
2612 dln.; Den Haag, 1979) I, I57-199 i.h.b. I 57-I70· Voor een handzaam overzicht. zie: J.P. Mackenbach, De

I 6 Zie hiervoor de beschouwingen van Wunsch en Biraben. veren van karus. Over de achtergronden van twee eeuwen

G. Wunsch, 'La mortalitj aux jeunes Ages: l'apport des epidemiologische transities in Nederland (Utrecht, I 992)

m6thodes d'analyse dZmographique' in: P.M. Boulanger r     Zo heeft J.R.R. Philips in ziin studie over de gezond-

en D. Tabutin, red., La mortalitd des enjants dans le monde heidszorg in Limburg een afzonderliike paragraaf voor

d dans l'histoire (Litge. I980) I 9-20. J.N. Biraben. 'La dit fenomeen gereserveerd onder de titel 'de gesel der

conjuncture d6mographique: L'Europe' in: Population. 3I besmettelijke ziekten' en gaat ook P. Kooi j in een para·

(1976) 9I7-924. graaf op de omvang en de aard van de in Groningen
'7     Poulain en Tabutin, 'La mortalitt aux jeunes ages'. II . heersende besmettelijke ziekten in. j.F.R. Philips,
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zondheidsvoorzieningen 1850-1940 (Assen,I 980) 6 I-66; en

Kooil, Groningen, 257-260.
.8 In de paragraaf'mortaliteit' ging 't Hart uitgebreid in op

het aandeel van de pokkenslachtoffers op de totale sterf.

te. 't Hart, De stad Utrecht en haar inwoners, 134-I35
Willibrord Rutten bereidt een proefschrift voor over de

geschiedenis van de pokken en hun bestrijding in
Nederland in de achttiende en negentiende eeuw. Een

voorproefvan deze studie levert: W. Rutten, 'In de scha-
duw van de pest. Reacties op de pokkenepidemieen in de

Republiek in de zeventiende en achttiende eeuw' in: W.

de Blacourt, e.a., red., Grenzen van genezing. Gezondheid,
ziekte en genezen in Nederland, zestiende tot begin twintig

ste eeuw (Hilversum. I993) I72-202.
Een voorbeeld van een studie naar het epidemisch heer-
sen van dysenterie in het Brabantse is: H.F.J.M. van den
Eerenbeemt. 'De 'rode dood' in Stad en Meierij van 's-
Hertogenbosch; een dysenterie-epidemie in de jaren

I779-I783' in: Economisch- m Sociaal-Historisch Jaarboek,

36 (I973) 75-IOI.

In nagenoeg elke stadsgeschiedenis wordt aandacht be-

steed aan de gevolgen van de cholera-epidemie van
I866/I867. Van Dijk, Rotterdam, I77-I86; Koopmans,

Dordrecht, 57-59; Verdoorn, Gezondheidswezen te

Amsterdam, 44-47 Franssen, De Bossche arbeider, 296-

297
z')     Bij de bepaling van het gemiddelde per maand werd de

uitkomst van de maanden met extreem hoge kindersterf-
te buiten beschouwing gelaten.
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HOOFDSTUK V

De invloed van demografische
variabelen op de omvang van de
zuigelingen- en kindersterfte

In de historisch-demografische literatuur krij-
gen met betrekking tot de zuigelingen- en kin-
dersterfte, behalve de sociaal-culturele factoren
en sociaal-economische omstandigheden, ook
de demografische variabelen de nodige aan-
dacht. Enkele onderzoekers hebben aangetoond
dat het geslacht, het rangnummer van de ge-
boorte, de geboorte- en overlijdensmaand en de
leeftijd van de vader en moeder van invloed zijn
op de hoogte van de zuigelingen- en kinder-
sterfte.
De verzamelde data maken het mogelijk om te
onderzoeken of deze variabelen ook in Tilburg
een meer of minder sterke correlatie vertoon-
den met de hoogte van de zuigelingen- en kin-

69                          dersterfte.
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Afb. 26 met het flauwe schi nsel der waskaars om den voorrang strijdl. De

De gravure 'De dood van den eerstgeborene, naar M. Penfold' in de ionge vrouw. in stomme smart neergebogen. ziet niet op naar het

Katholieke Illustratie. I6 (I 883) r69. Ook bil deze prent plaatste de stoffelilk overschot van haar lieveling, die het hoofdie met lokken en

redactie een veelzeggende toelichting. "Een droevig tafereel koos de bloesems omkranst naar ziine moeder schiint toe te keeren. Straks

kunstenaar Penfold hier tot onderwerp. Welk een sombere ernst als zii opstaat en naar wil hopen in het gebed de kracht zal vinden

heerscht er in deze woning. waar de engel des doods is orn haar leed te dragen, zal zil den glimlach op het kinderliik gelaat

binnengegaan. Het is als wist de schilder door de juiste groepeering verstaan. een glimlach, die van troost en opbeuring en van eeuwig

der figuren eene doodsche stilte weer te geven. alleen verbroken leven spreekt. Zooals de schilder het lilkie daar voorste]t. schilnen

door een prevelend gebed der oude vrouw en het zuchten der die Weeke lippen de woorden van Vondel te lispelen Moeder. zeit

bedroefde moeder. De beeldende kunst stelt den dood gewoonlilk hii. / Waarom schreit gij / Waarom greit gii op mi in liiki / Boven

voor als een geraamte met een zeis gewapend: hier aan de liikbaar leefik / Boven zweef ik / Engeitje van 't Hemelrijk.

van die lieve kleine kunnen .11 ons den dood niet anders denken (Bron: Gemeentelilk Museum Veldhoven. CMR).

70                                                  dan als een onzichtbaren engel in een hemelsch licht gehuld. dat
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  I  GESLACHT

Van der Woude stelde dat het algemeen bekend    Bii de sterfte beneden het jaar worden - zowel
is dat er bij de geboorte een mannenoverschot bij de endogene als exogene zuigelingensterfte -
is, omdat er als regel meer jongens dan meisies de hoogste promillages bil het manneliike ge-
geboren worden.' Hij gaf tevens aan dat dit slacht aangetroffen. Bij de kindersterftecijfers
overschot al vrij snel omsloeg in een vrouwen- levert uitsplitsing naar geslacht geen opmerke-
overschot, immers: de aanwezigheid van meer liike verschillen op: bij deze leeftijdscategorie is
vrouwen dan mannen in de hogere leeftijdsklas- de sterfte onder meisies zelfs iets hoger dan die
sen is een aan ieder bekend fenomeen: Een be- onder iongens.
langrijke verklaring voor genoemde ontwikke- Ook de gegevens van de steekproef passen
ling vormt de grotere zuigelingen- en kinder- overtuigend in dit algemene beeld. Van de
sterfte onder iongens.1 Ook in Nederland steekproef van 4864 kinderen waren er 2451
bestond bij de geboorten een jongensoverschot: iongens (50,4 %) en 24I3 meisjes (49,6 %).
voor de periode I830-1969 varieerde het aantal Ook de sterfte onder jongens was, vooral in het
jongens tegenover Iooo meisjes tussen de I 040 eerste levensjaar, aanzienlijk hoger dan onder
en I 077 meisjes. De chi-kwadraatberekening toont aan

dat de uitkomsten voor zowel de endogene als
Tabel 4 voor de exogene zuigelingensterfte statistisch
Zuigilingen- en kindersterfieciifers in Tilburg voor.iongens en meisjus. 1821-1930 significant zijn, daar beide duidelijk beneden
(per dea:nnium. in promillen) het 5%-niveau blijven.4 De uitgesplitste promil-

lages zijn in tabel 5 weergegeven.
endogene zuigelingensterfte exogene zuigelingensterfte kindersterfte

m           v                 m           v             m        v       Aan het eind van het vijfde levens jaar was de
I821-I830          52          50                79          56             9I 90 oversterfte onder jongens zo veel groter dat de
I83 I-I 840           GI           42                 99          66 I04 105 sexe-ratio omgekeerd was. Op dat moment was

184,-1850          41         36               83         80           96     96 het aandeel van de jongens nog slechts 49.5%
185I-I860           4I           39                  '78           72 I06 II4 en van de meisies 50·5%·

1861-I870 32    I07 80 82 9I26

I87I-I880           42           33 I37 III            &      82

r881-I890 37 27  I30   79 9III8

I89I·I900           4I           32 t43 I27          66     63

I 01-I Io           41           36 I45 I33           49      55         Tabel 5

I9II-t92O              32             24                    II4             95                 39        39              De zuigilingen- in kindersterfieci fers uitgesplitst noar

I92I-1930 20         I5               SI         36           27 20 geslacht van dg in 1904/1906 geboren kinderen. in

promillen

[n hoeverre is dit patroon ook in Tilburg N endogene exogene kindersterfte
herkenbaar en bij welke leeftijdscategorieen z.sterfte z.sterfte
doet dit zich het sterkst gevoelen? iongens 2452 42,0 147,3 48'I

meisies 24I 2 29,9 128,5 52.6

In tabel 4 zijn voor de periode I821-I930 de on- chi-kwadraat 0.023 0,038 0,67I

71 derscheiden sterftecijfers voor Tilburg vermeld.



HET HEEFT NIET WILLEN GROEIEN

  2 RANGNUMMER VAN DE GEBOORTE

Enkele onderzoekers hebben aangetoond dat er levensjaar.7 Alain Bideau berekende voor enkele
een duidelijk aanwijsbaar verband bestaat tus- Franse gemeenten dat in gezinnen van negen
sen de omvang van het gezin op het moment en meer kinderen de zuigelingensterfte bijna
dat het kind werd geboren en de hoogte van de 50%o hoger lag dan in gezinnen met maximaal
zuigelingensterfte. De oudste kinderen in een vier kinderen.8
gezin hadden een veel grotere kans om te over- Op deze plaats zij alvast opgemerkt dat deze
leven dan de jongste. In Den Haag was aan het factor niet uitsluitend als een zuivere demogra-
begin van de twintigste eeuw de kans dat een fische factor afgeschilderd mag worden. Aan de
eerstgeborene in het eerste levensjaar stierf bij- oorzaak voor de grotere sterfte onder kinderen
voorbeeld 8I960, terwijl van kinderen die als ze- die later, in een reeds omvangrijk gezin werden
vende of later werden geboren I39% het eerste geboren, kleven ook sociaal-culturele en sociaal-
jaar niet overleefde.5 In Nuenen liep de zuige- economische aspecten. Aan kinderen die in een
lingensterfte in de tweede helft van de negen- gezin werden geboren waarin al veel broertjes
tiende eeuw op van I05%0 voor de eerste drie en zusjes aanwezig waren kon minder zorg
kinderen tot 23I960 voor kinderen die als zeven- worden besteed dan aan eerstgeborenen. De fi-
de, achtste of negende werden geboren.6 In nanciele mogelijkheden waren geringer, de
Eindhoven deed zich ditzelfde verschijnsel voor. huisvestingsproblemen waren groter, de hygia-

Afb. 27 Boonstra berekende dat van de eerstgeborenen nische omstandigheden lieten meer te wensen
Een kinderlijkbaar dat rondom     99%o de eerste verjaardag niet haalde. Van de over en er werd eerder voor kunstvoeding geko-
de eeuwwisseling in Schi indel    kinderen die ter wereld kwamen in een gezin zen.9
werd gebruikt waarschiinlijk      waar eerder al negen of meer kinderen geboren Slechts met de gegevens van de steekproef

werd dit draagbaar voorheen bii     waren, overleed meer dan 275%0 in het eerste kan hierover iets zinnigs opgemerkt worden.
processies gebruikt. Daar er ten behoeve van dit onderzoek geen vol-

Afmetingen: lengte Im60. ledige gezinsreconstructie is uitgevoerd, kan
breedte GI cm en hoogte 27 cm met de gegevens van deze steekproef maar in

(Bron: Gemeentelijk Museum beperkte mate op deze materie ingegaan wor-
Veldhoven, CMR). den. Bij dit onderzoek is slechts het bevolkings-

register van de periode I9OO19Io geraad-
pleegd. Op de folio's waarop de tot de steek-
proefbehorende kinderen staan ingeschreven,
zijn de gegevens van de overige gezinsleden

--

--14*62   i vermeld voor zover deze in genoemde periode
-f ,#/5.44 . ..</  &# -/. p.                                      gedurende kortere oflangere tijd deel van het

 a    -,I tv                                              M

gezin uitmaakten.  Tot het gezin behorende kin-

W  A. deren die reeds voor I9OO waren overleden of
U verhuisd, ontsnappen derhalve aan de aandacht.

In tabel 6 moet er rekening mee gehouden wor-
den, dat er van enige vertekening sprake is: de
lagere rangnummers zijn oververtegenwoor-
digd en de hogere rangnummers zijn onderver-

72                                                                                       tegenwoordigd.'°
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Tabel 6 binnen het gezin, hoe groter de kans de eerste
Uitsplitsing van de zuigelingen- en kinderstedie naar de rangorde van het kind binnen de verjaardag niet te halen. Bij de endogene zuige-
gezinnen, waarvan de in 1904/1906 geboren kinderm deel uitmaaktin (in promillm) lingensterfte en bij de kindersterfte speelt het

rangnummer binnen het gezin minder een rol
N endogene exogene kindersterfte van betekenis. Bij die gezinnen waar reeds veel

zuigelingensterfte zuigelingensterfte kinderen aanwezig waren, leverde de bevalling
blijkbaar weinig complicaties op: in gezinnen

I kind 766 40,5 III,0 I ,6 met tien of meer kinderen bereikte de endoge-

2 - 3 kinderen I543 28,5 I26,4 44,7 ne zuigelingensterfte slechts het derde part van

4 - 6 kinderen I696 40/ I46,8 63,7 het niveau zoals dat berekend werd voor gezin-

7 - 9 kinderen 712 42, I I47,5 6I,8 nen waarin het rangnummer lager dan tien

Io - IS kinderen I47 I3'6 25I,7 6I,2 was.

chi-kwadraat 0,I56 O,000 O,000 Opmerkelijk is ook dat de kindersterfte onder
de eerstgeborenen aanmerkelijk lager was dan
onder de overige categorieen. De chi-kwadraat-
berekening laat de hoge graad van statistische

Het verband is met name bij de exogene zuige- significantie zien: voor de exogene zuigelingen-
lingensterfte sterk aanwezig. Voor deze catego- sterfte en de kindersterfte is de uitkomst zelfs
rie geldt de regel: hoe hoger het rangnummer optimaal.

  3  GEBOORTE- EN OVERLIJDENSMAAND

Historisch-demografisch onderzoek heeft aan- gen. In het voorjaar geboren kinderen met
getoond dat er een verband bestaat tussen de borstvoeding worden gedurende de warme zo-
maand van geboorte en de sterftekans op jonge mermaanden door de moedermelk van infectie
leeftijd." Breschi en Livi-Bacci stellen dat er gevrijwaard, terwijl kinderen die op een andere
drie mechanismen van invloed zijn op de wis- wijze gevoed worden juist extra risico lopen. Als
selwerking tussen zuigelingensterfte en sei- derde factor noemen zij, nauw met de vorige sa-
zoen. Op de eerste plaats hebben kinderen die menhangend, de lengte van de periode dat er
in de winter geboren worden een verhoogde borstvoeding gegeven wordt. Hoe langer een
kans op infecties aan de ademhalingsorganen kind de borst krijgt, hoe beter dit bestand is te-
en luchtwegen. Goede kleding en huisvesting gen maag- en darmstoornissen die vooral tij-
kunnen dit risico verkleinen. Op de tweede dens de warme zomermaanden hun tol eisen,
plaats hebben kinderen beneden het jaar tijdens ook onder de groep kinderen ouder dan 66n
de zomermaanden een verhoogde kans om in- jaar.,2
fecties aan de spijsverteringsorganen te krijgen. In hoeverre kan de werking van deze me-
Vooral de in de winter en het voorjaar geboren chanismen ook in Tilburg onderkend worden?
groep loopt het meeste risico. Hierbij is het, al- Met de gegevens van het longitudinale onder-
dus Breschi en Livi-Bacci, van groot belang of zoek kan hierover geen duidelijkheid verschaft

73 deze kinderen wel of geen borstvoeding ontvan- worden. Met de gegevens van de steekproefvan
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Tabe17 vooral veroorzaakt zijn door de in deze maan-
De zuigelingen- en kindersterjie, uitgesplitst naar maand van geboorte (in promillen) den veelvuldig voorkomende ziekten aan de

spijsverteringsorganen.
N endogene exogene kindersterfte Het tweede mechanisme is in deze tabel

zuigelingensterfte zuigelingensterfte wel herkenbaar. De in de winter en het voorjaar
geboren kinderen lopen een verhoogd risico om

januari 404 29,7 40,3 26,7 tijdens de warme zomermaanden het slacht-

februari 4I6 2I,6 I69,5 53.3 offer te worden van infecties aan de spijsverte-

maart 426 35,2 I60,6 52,2 ringsorganen. De exogene zuigelingensterfte

april 423 26,0 I35,3 54,6 was namelijk onder de in de eerste helft van het

mei 440 3I,8 152,8 69,3 . jaar geboren kinderen enigszins hoger dan on-
juni                        376                   IS, 6 I54,5 73,7 der de in de tweede helft van het jaar geboren

juli 394 66,0 I 60,3 68,0 kinderen. Op grond van de ter beschikking
augustus 305 85'2 I25,4 65·6 staande gegevens kan geen zinnige uitspraak

september 498 44,2 I23,9 64'7 gedaan worden over het derde genoemde me-
oktober 4I4 29,0 rI6,9 62,0 chanisme. Resumerend lijken deze gegevens er
november 44 2I,7 I23,5 64,8 voorzichtig op te wijzen dat de huisvestingssitu-

decernber 354 33,9 I3 I,6 80,8 atie in Tilburg relatief gunstig was en dat de in
chi-kwadraat O.000 0,472 0,448 de eerste helft van het jaar geboren kinderen

die geen borstvoeding kregen, een verhoogd ri-
sico liepen om gedurende de warme zomerpe-
riode te overlijden.

de in I904/I906 geboren kinderen is dit wel
mogelijk. Voor deze categorie is per geboorte- De gegevens van het longitudinale onder-
maand uitgerekend hoe groot de zuigelingen- zoek onderstrepen voor een langere periode het
en kindersterfte was. De uitkomsten zijn in ta- mechanisme dat in tabel 7 reeds zichtbaar was,
bel 7 weergegeven. de toename van de zuigelingen- en kindersterf-
Het bij andere historisch-demografische onder- te tijdens de zomermaanden. Ook dit verschijn-
zoeken aangetroffen verband tussen de omvang  sel is voor andere gebieden en perioden her-
van de endogene zuigelingensterfte en het ge- haaldelijk vastgesteld.'3 In een artikel waarin de
boorteseizoen, bestond in Tilburg eveneens sterfte per maand van zuigelingen en kinderen
(zelfs met een hoge statistische significantie). centraa] staat, begon de auteur met de constate-
Echter, het verband was omgekeerd aan wat ring dat "strong seasonal patterns in infant
Breschi en Livi-Bacci als mechanisme beschre- mortality have been observed historically in
ven hebben. In de maanden met de laagste tem- both Europe and America. From the seven-
peraturen was de sterfte onder de pasgeborenen teenth to the early twentieth centuries, infant
het laagst, terwijl het niveau van de endogene mortality often rose sharply in the summer
zuigelingensterfte in de warmste maanden (juli months, particularly in urban areas."14

en augustus) ruim het dubbele bedroeg van de In Engeland en Zweden is het een feno-
overige maanden. In het licht van de theorie meen dat vooral in de nazomer en het begin
van Breschi en Livi-Bacci mag aangenomen van de herfst geconstateerd werd, terwijl in
worden dat de genoemde voorzieningen, zoals Philadelphia (Verenigde Staten) de zuigelingen-
kleding en huisvesting, in Ti]burg ruimschoots sterfte en de sterfte onder de eenjarigen vooral
voldoende waren. De hogere endogene zuigelin- in iuni/juli geconcentreerd was, met een uitlo-

74                               gensterfte in de maanden iuli/september zal per naar augustus:s Aanwijzingen dat dit alge-



ZUIGELINGEN- EN KINDERSTERFTE IN TILBURG, I820-I930

Tabel 8 mene verschijnsel zich ook in Nederland deed
Endogene zuigelingensterfte per kwartaal in Tilburg, 1821-1930 (per decennium, in promillen) gevoelen, zijn schaars.

,6

Past Tilburg in dit patroon en geldt de stel-
ian/febr/mrt apr/mei/jun iul/aug/sep okt/novIdec ling van R. Cheney voor de gehele onderzochte

1821-1830                 45                 42                 53                66 periode? Toetsing hiervan is vanuit het verza-

183I-140               62               40               39 6 melde materiaal eenvoudig: het is mogelijk om
ILII-I850                 54                 26                 35                 38 een uitsplitsing per maand te maken. Bij uit-
ISSI-I86O               50               42                33 36 splitsing in endogene en exogene zuigelingen-
aGI-I870               34               27               26 30 sterfte en kindersterfte zou dit resulteren in
187I-I880                41                30                35               42 drie tabellen met elk I32 data. Daar dit te on-
IBBI-1890                         32                          32                          JI 33 doorzichtig is (vooral door de uitschieters), zijn
I89I-1900               45                35                33                37 de cijfers per kwartaal berekend: voor januari,
I OI-I9Io                33                31                53 37 februari en maart 66n gemiddelde, etc. Bij de
Ign-I920               27                ZI               28 36 endogene zuigelingensterfte werd bij de omre-
I92I-I930                20                 IS                 I4                 2I                  kening tot promillen steeds uitgegaan van het

0-I../Ar---Afb. 28
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Tabel 9 Het commentaar bij deze tabellen kan kort zijn:
Exogene zuigelingenstedte per kwartaal in Tilburg, 1821.1930 (per decennium, in promillen) er deden zich bij de endogene zuigelingensterf-

te en bij de kindersterfte geen zeer bijzondere
ian/feb/mrt apr/mei/iun jul/aug/sep okt/novidec ontwikkelingen voor. Tussen de onderscheiden

I82I-I830                74                GI               59 77 kwartalen kwamen slechts schommelingen
I836I840               lor               76               69               84                 voor, geen wezenlijk andere patronen. Bij de
184I-I850                 82                 72                80 92 exogene zuigelingensterfte deed zich dit wel
I85I-I860                97                75               56               74                 voor: tot 1860 was de sterfte in de maanden
ISGI-I87O               87               82              106 96 okt/mrt opmerkelijk hoger dan in de maanden
I87I1880 I25 I09 I54                     IIo                        apr/sep. De exogene zuigelingensterfte bleef ge-

I88I·I89O I20 99 I62 115 durende de rest van de bestudeerde periode in

I89I-I900 IIB                  94 I94 I32 de maanden apr/jun lager dan de rest van het

I9OI-I910 II6                  95 2I5 I35 jaar.

I 9II-I920 02                  82                 42                  92
I92I-I930                59                38                33               46 Wat sterk opvalt, is de enorme toename van de

exogene zuigelingensterfte in de maanden
jul/sep. In vergelijking met de periode I86I-
1870 is deze veertig jaar later verdubbeld (in

Tabel IO vergelijking met ISZI-I83O zelfs bijna vervier-

Kindersterjte per kwartaal in Tilburg, 18211930 (per decennium, in promillen) voudigd). Ook in de maanden okt/dec zien we
een stijging (overigens: vooral veroorzaakt door

ian/feb/mrt apr/mei/jun iul/aug/sep okt/novldec de  sterfte  in de  maand  oktober),  maar  deze  is

I82I1830                 80                I 24 90               68 veel minder in het oog springend dan die in de
I83 I-I840 IOI I09 IOI I06 maanden jul/sep. De daling die zich vanaf I9II

I84I-I850 IOO I18               76 89 inzet is gelijkmatig: de spreiding over het jaar
I85I1860 I32            96            69 i44 van de exogene zuigelingensterfte is in de pe-

186I-1870                 92                 84                 81                90                  riode I 92 I-I 930 weer vergelijkbaar met die van
I87I-I880               94               80               86               67                 een eeuw daarvoor, zij het op een lager niveau.
I88I-I890                 95                                     75 Dit laatste verschijnsel werd ook voor&                             88

I89I-I900              58              74               53 38 Philadelphia geconstateerd: "This seasonal pat-

I90I-1910                  64                  43                  40                  Gi tern continued through I9O9-I9II by which
IgII-I920               44               40               32                4i time summer mortality had begun to decline.
I JI-I930                33               29               I6                18                 By I 919 to I ZI the Seasonal pattern of infant

deaths was altered. Infant deaths in June and
July were below the yearly average, the summer
peak in August was low, and deaths during the
winter months of January and Febraury began
to dominate the yearly mortality pattern. .,7 Het
in deze paragraaf geconstateerde verschiinsel is
een belangrijk gegeven, dat in combinatie met

gemiddelde aantal geboorten van het betreffen- andere gegevens, wellicht een belangrijke
de kwartaal. Bij de exogene zuigelingensterfte bouwsteen kan vormen bij de verklaring van de
en bil de kindersterfte diende het gemiddelde in hoofdstuk vier beschreven ontwikkeling van
aantal geboorten van het hele decennium tot het verloop van de zuigelingen- en kindersterfte

76 uitgangspunt (omgerekend per kwartaal). in Tilburg.
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  4 DE LEEFTIJD VAN DE VADER EN MOEDER

Tabel II gere kindersterftecijfer in die gezinnen waar de
Uitsplitsing van de zuigelingen- en kinderster·jie naar dt: leejiijd van de moeder (in promillen) moeder 24 jaar of jonger was. De opmerkelijke

uitkomst dat er geen kindersterfte voorkwam in
N endogene exogene kindersterfte de gezinnen waar de moeder bij de geboorte 45

zuigelingensterfte zuigelingensterfte iaar of ouder was, moet geheel toegeschreven
<24 jaar 537 29,8 I52,7 3I,7 worden aan toeval: het betrof hier slechts een

25 - 29 jaar I372 36,4 126, I 47,4 groep van 25 kinderen. E6n sterfgeval onder

30 - 34 jaar 1435 36,2 I3I,7 57,I hen brengt het cijfer al op 40·0%0·

35 - 39 jaar I090 39,4 I52.3 54·I De promillages in de kolom van de exogene

40 - 44 jaar 405 32,1 I43,2 56,8 zuigelingensterfte ontlopen elkaar niet zo erg
245 jaar                25 40,0 I20,0 O,0 veel. Opmerkelijk is het onderzoeksresultaat dat

chi-kwadraat 0,833 0,5 oI 0,232 de exogene zuigelingensterfte in de gezinnen
waarin de moeder 24 jaar of jonger was, hoger
dan gemiddeld was.'9 Bij een leeftijd vanaf 25
iaar liggen de cijfers weliswaar lager en lopen

Ook de variabele 'leeftijd van de moeder' kan ze met de leeftildsklassen licht op, maar het
slechts met behulp van de resultaten van de verschil tussen de hoogste en laagste cijfers be-
steekproef van de in I904/I906 geboren kinde- draagt (indien we de categorie vanaf 45 jaar van-
ren toegelicht worden. Deze hangt nauw samen    wege het geringe aantal buiten beschouwing la-
met de reeds beschreven tweede demografische ten) slechts 20%. Resumerend: de regel dat met
variabele, de rangorde binnen het gezin. het toenemen van de leeftijd van de moeder bij
Uitgaande van de onderzoeksresultaten met be- de geboorte van het kind de sterftekansen van
trekking tot de rangorde binnen het gezin, lijkt de borelingen groter worden, gaat slechts in be-
het plausibel te veronderstellen dat hoe ouder perkte mate op. De uitkomst van de berekening
de moeder was, hoe groter de kans op zuigelin- van het chi-kwadraat bevestigt dat er inderdaad
gensterfte was:8 In onderstaande tabel is de van weinig verband en samenhang sprake is.
omvang van de zuigelingen- en kindersterfte Via een omweg kan bepaald worden of deze
weergegeven met een uitsplitsing naar de leef- variabele ook voor de gehele onderzoeksperiode
tijd van de moeder op het moment dat het kind I82I-I930 een rol speelde, namelijk door de
geboren werd. leeftijd van de vader te analyseren. Zowel in de
Het patroon in deze tabel is minder eenduidig geboorteakten als in de overlijdensakten werd
dan op grond van de onderzoeksresultaten op de leeftijd van de vader vermeld; de leeftijd van
basis van de rangorde binnen het gezin ver- de moeder werd slechts voor enkele perioden in
wacht mocht worden. Ook hier is de endogene de geboorteakten vermeld en in de overlijdens-
zuigelingensterfte een constante grootheid (tus- akten kwam deze vermelding in het geheel niet
sen de 30 en 40960) die weinig door externe fac- voor. Hoewel reeds vaak aangetoond is dat de
toren wordt beinvloed. De onderlinge variatie gemiddelde huwelijksleeftijd van de man hoger
binnen de kindersterfte lijkt echter wat groter, lag dan bij de vrouwen, bestaat er toch een dui-
maar blijkt bij nadere beschouwing goed ver- delijk verband tussen de leeftijd van de vader en
klaarbaar. De geringe kindersterfte onder de de leeftijd van de moeder als deze in leeftijdca-

77                               eerstgeborenen uit zich in deze tabel in het la- tegorieen ingedeeld worden.2° Voor de jaren
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Tabel I2 leerd: een vader die bi j de geboorte van een
Verband tussen de le«tijd van de vader en de moeder, ingedeeld in vi arige leeftijdscategorieen. kind 28 jaar oud is en bij de aangifte van over-
van in 1837 en 1838 in Tilburg geboren kinderen  (absolute aantalkn; N = 784) lijden van datzelfde kind 30 jaar oud is, hoort

bij de analyse van de geboorteakten tot de leef-
leeftijd moeder tijdscategorie 25-29 jaar en bij de berekening

524 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 van de sterftecijfers tot de leeftijdscategorie 30-
leeftiid 5 24             IB        II         5         1                                         34 jaar.
vader 25-29 43 63 27 I4 I Vertekening van de uitkomsten is zeer ge-

30-34 II GI 97 45 8 ring bij analyse van de endogene zuigelingen-
35-39 4     23    49     94    20 I sterfte (statistisch minder dan I%) Groter,

40-44 I 8 24 43 36 2 maar nog niet storend is de vertekening bij be-
45-49 4           IO IO 6 3 studering van de exogene zuigelingensterfte: re-

250 I 3 I IO I4 2 kening houdend met het gegeven dat 70% van

de sterfte van 2-I2 maanden in de 2e/6e maand
plaatsvond, bedraagt de vertekening zo'n 4%.
De vertekening van de uitkomsten bii de kin-

I837 en I838 (784 geselecteerde geboorteakten) dersterfte is wel zeer storend. Niettegenstaande
werd nagegaan hoe groot de correlatie was.21 het feit dat het grootste deel van de kindersterf-

te geconcentreerd was in het tweede levensjaar,
Enkele conclusies uit deze tabel: bedraagt de vertekening meer dan 50%. Bij het
- in 40% van de gevallen behoorden zowel de bepalen van deze percentages is geen rekening
vader als de moeder tot dezelfde leeftijdscatego- gehouden met de complicerende factor dat de
rie; aantallen van de opeenvolgende leeftijdscatego-

- in 27% van de gevallen werd de vader in een rieen (soms aanzienlijke) verschillen vertonen.
hogere leeftijdscategorie ingedeeld dan de moe- Resumerend: bij de interpretatie van de onder-
der en in I3% van de gevallen was het omge- zoeksgegevens met betrekking tot de kinder-
keerde het geval; sterfte is grote voorzichtigheid geboden, bij de
- in 20% van de gevallen bedroeg het verschil exogene zuigelingensterfte is enige nuance op
twee of meer leeftijdscategorieen (I6% vader zijn plaats en bij de endogene zuigelingensterf-
ouder en in 4% van de gevallen was de moeder te doen zich nauwelijks interpretatieproblemen
ouder). voor.

Conclusie: bil 80% van de geboorten in
I837/I838 was het leeftijdsverschil tussen de va- Afgezien van de schommelingen leveren de uit-
der en de moeder gering te noemen, zodat de komsten een redelijk evenwichtig beeld op.
uitkomsten van de analyse van de leeftijd van de   Over het algemeen hebben de leeftijdscatego-
vader als een indicatie voor de leeftijd van de rietn 25-29,30-34 en 35-39 iets lagere sterftecij-
moeder gezien mogen worden. fers. Vanaf I89I worden deze kleine verschillen

Een groter probleem doet zich voor bij het geprononceerder, zeker indien deze vergeleken
berekenen van de sterftecijfers per leeftijdscate- worden met de leeftijdscategorieen 45-49 en 50
gorie van de vader. Immers: de N-groep is bil en ouder.
vergelijking van de uitkomsten van de analyse
van de geboorteakten niet identiek met de uit- Uit deze tabel blijkt duidelijk dat de toename
komsten van de rubricering van de uitkomsten aan het eind van de negentiende / begin twin-
van de overlijdensakten. Concreet geformu- tigste eeuw bij alle leeftijdscategorieen te con-

78                                                                                                    stateren is. De daling van de sterftecijfers zet
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Tabel I3 Endogene zuigelingenstedie in Tilburg onderscheiden naar de leefiijdscategorie van de

vader, 1821-1930 (per decennium, in promillen) zich overal ongeveer gelijktijdig in. In het alge-
524 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 250 meen kan gesteld worden dat hoe ionger de va-

IBer-I83O           69         55         52        47         38        48         63       der was, hoe lager de exogene zuigelingensterf-
I831-I840            72         40         43                     48 44 44 te: de leeftijdscategoriean 3 24,25-29,30-34 en6o

184I-I850            39          33         39         32         47          32         49 35-39 hebben aanzienlijk lagere gemiddelden
ISSI-I860           64         31         4I         32         34         51        44       dan de leeftijdscategorieen 40-44,45-49 en 2
I86I-I870 IO 22         30          3 I          33          27         36        50

I8'71-I880           43         4I         38        30         45        29         4I       Ondanks de gemaakte opmerkingen omtrent de
I88I-I890           42         24         30         3I         36         32         4r       vertekening van de uitkomsten moet geconclu-
I89I-I900           37         34         33         35         34         55 70 deerd worden dat er een duidelijke correlatie
I901-I9Io            37         29         36         38         50         44 62 bestaat tussen de leeftijd van de vader en het
19II-I920            28          2I         30         28         30         26          33        voorkomen van kindersterfte. Deze komt meer
I92I-I930           29         IG         14         IG         IB         23         Ig       voor naarmate de vader ouder is. Dit verschijn-

sel doet zich gedurende de gehele bestudeerde
Tabel I4 Exogene zuigelingensterfie in Tilburg onderscheiden naar de lee.Rijdscategorie van de periode voor.
vader, 1821-1930 (per decennium, in promillen)

524 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 40
I82I-I830            48          58         67         63         59         89          BI
ISJI-I840            54         62         ·70         72         90         III          57
I84·I-I850            7I         62         63         82         92 II+ II2

I85I-I860 74 57 64 76 77 86 I06
IBGI-I870            BI         79         93          85         99 IIO II2

IS/I-I880            67         94 124 126        I58 I39 I68

IBBI-I89O IOI IOI II2 234       236 I23 I5 0

I89I-I900 II4 II7 122 I34 I54 164 44

1901-I9IO I20 II4 I30       I 5I I30 IGI 28I

I9II1920            BI         82         96 I07 I29 I40 III

I92I-I930            56          3 I         42         44          5I          57         I23

Tabel I5 Kinderste fie in Tilburg onderscheiden naar de leeitiijdscategorie van de vader, 1821

1930 (per decennium, in promillen)

524 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 250

I82I1830 2 I       55       82      I07       75 I52 II8

I83 I1840            36          52          75         98 I28 I90 I77

I84I-1850            39          58         74         96 I2I I54 I75

I85I-I860             0         43         88 99 I45 I82 I99

ISGI-I870 10       47       80       82 II6 I4I       80

I87I-I880            26         49         79         83         9I        I29        I65
ISSI-I890            30          52         79         90 II4 IIO I28

I89I-I900            I3          4I         60         75         82 I06 I40

I 90I- 19IO I,          JI          57         62         62          83         I#I
I9II-I92O              5         22          35         44          57         89         90
I92I-1930 12        II        2I       26       42       43       66

79
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§ 5 CONCLUSIE

Op grond van het voorgaande kunnen de vol- deze variabele geen rol bij de verklaring van het
gende resumerende opmerkingen gemaakt wor- in hoofdstuk 4 beschreven patroon. Daarom zal
den: deze variabele in het verdere verloop van de
I.    Gedurende de gehele periode waren de en- analyse van de zuigelingen- en kindersterfte in
dogene en exogene zuigenlingensterfte onder Tilburg buiten beschouwing blijven.
jongens hoger dan onder meisjes. Daar het 2.   Er blijkt een groot verband te bestaan tus-
slechts kleine verschillen betreft en dit ver- sen de hoogte van het rangnummer binnen het
schijnsel gedurende de periode I82I-I93O geen gezin en de kans op exogene zuigelingensterfte

80 wezenlijke veranderingen onderging, speelt en (in iets minder sterke mate) kindersterfte. In
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die gezinnen waar reeds veel kinderen waren NOTEN

geboren, was de sterfte substantieel hoger dan
in kleine gezinnen. ' A.M. van der Woude, 'Bevolking en gezin in Nederland'

3.   De geboortemaand speelde een bescheiden in: F.L. van Holthoon. red., De Nederlandse samenleving

rol. Voor de in juli en augustus geboren kinde- sinds 1815 Wording m samenhang (Assen/Maastricht.

ren was de kans om binnen de eerste levens- I 985) 23·
maand te overlijden twee- tot driemaal groter Van der Woude, 'Bevolking en gezin in Nederland', 23·
dan voor kinderen die in de overige maanden 1 Reeds in de achttiende eeuw was dit verschijnsel bekend.
ter wereld kwamen. Doorgaans liepen baby's De ontdekking ervan wordt toegeschreven aan de
die in de eerste helft van het jaar geboren wer- Hollandse astronoom N. Struyck. Voor voorbeelden uit

den, een groter risico om, als ze de eerste de achttiende eeuw, zie: T. Hecht, L'6valuation de la mor
maand waren doorgekomen, alsnog te overlij- talitj aux jeunes Ages dans la litthature tconomique et
den voordat ze de eerste verjaardag hadden be- dermographique de l'ancien r6gime' in: P.-M. Boulanger
reikt. Gedurende de bestudeerde periode werd en D. Tabutin, ed., La mortaliti des enjants dans la monde

de periode juli/september het seizoen waarin d dans l'histoire (Liage, IS)80) 6I-63.
de exogene zuigelingensterfte een piek bereikte.     4 Voor toelichting op de betekenis van de Chi-kwadraat,
In het decennium I90I-I9IO was het niveau van zie hoofdstuk 2, f 5
de exogene zuigelingensterfte in deze maanden 5 sterftc, in verband met voedingswiize en sociale omstandig-
drie keer zo hoog als in het tweede kwart van de heden, onder de kinderen beneden hetjaar in 1908 geboren

negentiende eeuw. Bij de kindersterfte werd het te 's-Gravenhage en Scheveningen ('s-Gravenhage, I9II) 35·
niveau nauwelijks door de opeenvolgende sei-         6      C.G.W.P. van der Heijden, 'Zuigelingen- en kindersterf-
zoenen beinvloed. te op het Oostbrabantse platteland in de tweede helft van
4.   De leeftijd van de ouders speelde slechts de negentiende eeuw', in: Brabants Hegm, 4I (I989) I66-

een ondergeschikte rol bij de verklaring van het I67·

niveau van de zuigelingen- en kindersterfte. 7    O.W.A. Boonstra. De waard9 van ung proege opleiding

Doorgaans was dit iets hoger naarmate de ou- Een onderzoek naar de implicaties van het alfabetisme op

ders een hogere leeftijd hadden. Maar de speci- het leven van de inwoners van Eindhovgn en omliggende ge-
fieke ontwikkeling binnen de exogene zuigelin- meenten, 1800-1920 (Hilversum, I993) 297
gensterfte (de toename in het laatste kwart van K A. Bideau, 'Variabeles familiales de la mortalit6 infantile'

de vorige en het begin van deze eeuw), deed in: A.E. Imhof, ed., Mensch und Gesundheit in der

zich bij alle leeftijdscategorieen voor. Geschichte (Husum. I980) 234·
Concluderend kan gesteld worden dat enkele 9 Boonstra, De waardij van eene vrogge opieiding, 289.

van de bestudeerde demografische variabelen          '° Ter verduidelijking een voorbeeld: in gezin A, waarvan

van belang zijn bij de verklaring van het gecon- de echtelieden in I890 trouwden, ziin in 1894 en in
stateerde verloop van de zuigelingen- en kinder- 1898 kinderen geboren die beiden reeds binnen het eer-
sterfte. Met name de concentratie van de exoge- ste levens jaar stierven. In I905 werd in dat gezin het

ne zuigelingensterfte in de warmste periode achtste kind geboren. In het bevolkingsregister I 900-

van het jaar (juli/september) is een opvallend I9IO werd dit kind echter als het zesde kind van gezin A
verschijnsel. Daarnaast is van eminent belang genoteerd. terwijl het de facto het achtste was.

dat de sterfte in grote gezinnen veel hoger was "      E. Vilquin, 'La mortalitt infantile selon le mois de nais-
dan in gezinnen waar tot op dat moment weinig sance; le cas de la Belgique au XIX si,bcle', in: Population.

kinderen waren geboren. Op zichzelf kunnen 6 (I978) II37-I,53· M. Breschi en M. Livi-Bacci, 'Saison
deze variabelen het gevonden patroon niet ver- et climat comme contraints dela survie des enfants', in:
klaren, maar in combinatie met andere factoren Population, I (1986) 9-36. Imhof merkte hierover onder

SI                               spelen ze een belangrijke rol. andere op dat er een verschil bestond tussen stad en
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platteland: "La saison la plus dangereuse pour les nour- children. especially during the first year of life." J.N.

rissons ttait, en ville. 1'*te; S la campagne. l'hiver". A.E. Hobcraft, J.W. McDonald en S.0. Rutstein,

Imhof. 'La mortalite infantile differentielle en 'Demographic determinants of infant and early chi id

Allemagne du I8e au zoe sitcle: resultats de recherche, mortality: a comparative analysis' in: Population Studies,
certitudes et hypotheses' in: Population etfamille. 50-51 39 (1985) 377

0980) 158 20     Voor een samenvatting van de empirische onderzoeksre-

'2    M. Breschi en M. Livi-Bacci. Month ofbirth as a factor of sultaten over dit onderwerp, zie: F. van Poppel, Trouwen
children's survival. Paper presented at the IUSS P in Nederland. Een historisch-demografische studie van de 19e

Conference on Infant and Child Mortality, october 1992. en vrotg zoe gcuw (Wageningen, I 992) I 25-I34

2-3· "     Voor deze jaren werd in de geboorteakten (toevalliger-

"     Bij een onderzoek naar het niveau van de zuigelingen- wijs) zowel de leeftiid van de vader als van de moeder

sterfte in negen Britse industriegebieden constateerde vermeld.

Huck dat de 'zomerpiek' eerst gedurende de negentien-
de eeuw ontstond. In de periode I825-I836 was de zuige-

lingensterfte in de wintermaanden ongeveer 25% hoger

dan in de andere maanden. In de periode I870-I874 ga-

ven de zomermaanden veruit de hoogste zuigelingen-
sterftecijfers te zien. P. Huck. 'Infant mortality in nine
industrial parishes in Northern England. IBI3-1836' in:

Population Studies '48 (r9941 523·
4     R.A. Cheney, 'Seasonal aspects of infant and childhood

mortality: Philadelphia, I865-I92O' in: journal of
interdisciplinary History, IZI (I984) 56I

'      Cheney. 'Seasonal aspects', 563-567.
i 6 Zo spreekt Messing over een 'piek tiidens de zeer warme

zomer van I 9II'. F.A. M. Messing, Het ontstaan van

Groot-Eindhoven. 1890-1920; spanningen tussen bevolking

en materied bestaan (Tilburg. I980) I5I. Philips noemt
'de seizoenspiek in de kindersterfte tijdens de maanden

augustus en september'. J.F.R. Philips. Gezondheidszorg
in Limburg. Groei m act:eptatie van de gezondheidsvoorzie
ningen 1850-1940 (Assen, I980) 57

'7 Cheney, 'Seasonal aspects', 567.
8 Tot deze conclusie kwam ik althans bii een onderzoek

naar de zuigelingen- en kindersterfte in Nuenen in de
tweede helft van de negentiende eeuw. Van der Heijden,
'Zuigelingen- en kindersterfte op het Oostbrabantse plat-
teland', 267·

"     Dit is geen onbekend verschijnsel. 84 een vergelilkende

analyse. waarbij zowel contemporaine gegevens als on-
derzoeksresultaten uit het verleden gebruikt werden,
kwamen Hobcraft en anderen tot de volgende conclusie:
"Children born to teenage mothers generally experience
considerable excess risks in the countries considered

82                                               here. Mortality is genereally higher for first-born
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HOOFDSTUK VI

De invloed van de algemene
levensvoorwaarden op het niveau van
de zuigelingen- en kindersterfte

  I  INLEIDING

R. Lesthaeghe bracht onder de noemer 'algeme- en gezondheidscommissies - bracht F. van
ne levensvoorwaarden' enkele sociaal-economi- Poppel "een duidelijke sociale ongelijkheid voor
sche variabelen bijeen die wellicht een rol kun- de dood aan het licht".1 Hij was echter voorzich-
nen spelen bij de verklaring van het niveau van tig met het verbinden van verstrekkende conclu-
de zuigelingen- en kindersterfte. Veel onderzoe-    sies aan zijn bevindingen: de vraag naar de ont-
kers zijn lichtvaardig tot de conclusie gekomen wikkeling van deze ongelijkheid in de loop van
dat er een positieve correlatie bestaat tussen de de tijd bleef nog onbeantwoord. Als belangrijk-
sociaal-economische omstandigheden en de ste reden hien'oor noemde Van Poppel dat de
hoogte van de zuigelingen- en kindersterfte: oudste gegevens afkomstig zijn uit "enkele
Vaak wordt in dat verband gesproken van 'de kleinschalige, op individuele waarnemingen ge-
sociale ongelijkheid voor de dood'. baseerde onderzoekingen van een locaal karak-

C. Vandenbroeke, F. van Poppel en A.M. ter die feitelijk nog slechts curiositeitswaarde
van der Woude stelden dat "sociale ongelijkheid   hebben".4
voor de dood een veld van studie vol valkuilen Het negentiende-eeuwse materiaal dat ge-
en problemen van methodische aard (is)".z Uit schikt is om sociale ongelijkheid voor de dood
analyse van divers bronnenmateriaal - hoofdza- vast te stellen en dat voor een langere periode

83 kelijk bijeengebracht door tijdgenoten: medici beschikbaar is, is schaars: slechts voor
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1                   1
C       1

Afb. 30

1 4/                    .JIn de negentiende en het begin                          :<   i
van de twintigste eeuw werd een                                                                                                                                                             I

1
1ware kruistocht tegen het

./-.drankmisbruik gevoerd. Bij              k                                          - 0                                             4gebr. Koster in Amsterdam

verscheen een aanklacht                                                                                                                                                                                   >
•'                             1

hiertegen in de vorm van een 3 .

serie van acht tekeningen met                                                                                          1                *    "A-                                                                     4
W                   &              Ionderschrift. De boodschap was                                                                                                        A

duidelijk: in korte tild geraakt                                         ,                  ,     4,  1                                                                 / 1                             /
een welvarend gezin door de                                                             £4 1

e                                                           .1  I
drankzucht van de

vader in de                                               49                                                                   i
goot. In de vilfde tekening werd                                               4                                                           ...... .-4                                         -   jl,

zelfs een directe relatie gelegd

tussen drankmisbruik en                                                                                                                                          <

kindersterfte (Bron:                                                                                                                                                      -S                                            1                     ...2...4-' V            \/7        /
t. -

Gemeentelijk Museum. 9 -
Veldhoven. CMR).                                                 •7                               •                                    4                    +                  •.4     4 .     1      --w: ..A,'1 -3.C

's-Gravenhage en Amsterdam is het voor res- matie over de sociaal-economische positie van
pectievelijk 50 en 92 jaar voor handen.5 De de overledenen en van de 'population at risk' uit
meer nauwkeurige, op individuele gegevens ge- dezelfde bron afkornstig is, het meest betrouw-
baseerde plaatselijke onderzoekingen hebben baar is. Indien de gegevens uit verschillende
met name op de twintigste eeuw betrekking en bronnen afl<omstig zijn, is er volgens Van
omvatten een onderzoeksperiode van slechts Poppel van een "problematische situatie" spra-
enkele jaren. ke.8 Als voorbeeld noemt hij het correleren van

Van Poppel noemt twee specifieke proble- beroepsvermeldingen van de vader in de overlij-
men van methodische aard bij het berekenen densakten met gegevens uit beroepstellingen.
van sterftecijfers onderscheiden naar de sociaal- Bij het onderhavige onderzoek komt de in-
economische positie of welstand.  Op de eerste formatie voor een deel weliswaar uit twee ver-
plaats is dat de wijze waarop de informatie om- schillende, maar zeer nauw gelieerde en goed
trent de positie van de overledene afgestemd met elkaar vergelijkbare bronnen: de geboorte-
wordt op de overeenkomstige informatie van de en overlijdensakten. Het verschil in tijdstip tus-
positie van de 'population at risk'.6 Het tweede sen de aangifte van geboorte en aangifte van
probleem schuilt in de definitie van de sociaal- overlijden (maximaal vijf jaar,  in de meeste ge-
economische positie en de hiervoor gebruikte vallen minder dan een jaar) kan van invloed
criteria.7 zijn op de beroepsvermelding, maar dit is van

Met betrekking tot het eerste probleem ondergeschikt belang. Tevens mag ervan uitge-
84                                  merkt hi j op dat het onderzoek waarin de infor- gaan worden dat de vertekening van de uitkom-
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sten, omdat de gegevens van de geboorteakten Engelen en H. Hildebrand tot een wrang over-
via een steekproef zijn verzameld, van te ver- komende, maar de realiteit dicht benaderende
waarlozen omvang is. Bij de steekproefvan de opmerking: "inzake de beroepsindeling is aan-
in de periode I904/I 906 geboren kinderen zijn gesloten bij de in ons land inmiddels gegroeide
weliswaar verschillende bronnen gebruikt. maar traditie dat elke onderzoeker zijn eigen stratifi-
de gegevens zijn per individu verwerkt. catie ontwerpt. "I 2

Van Poppel is zeer kort in zijn uitweiding Dit ontbreken van overeenstemming doet
over het tweede probleem van methodische niets af aan de bruikbaarheid van het criterium
aard: onder verwijzing naar een noot met daar- 'beroep' voor het bepalen van een sociale posi-
in opgave van enige literatuur, omzeilde hi i tie. Hoewel er voor historici goede alternatieven
handig de voetangels en klemmen verbonden zijn voor het stratificeren van een bepaalde sa-
aan een definitie van de sociaal-economische menleving, zoals belastingkohieren, wordt er in
positie en de daarbij gebruikte criteria.9 Dit was het merendeel van de gevallen een belangrijke
op zich niet onverstandig. Rond het midden van plaats ingeruimd voor het criterium 'beroep':3
de jaren zeventig bevond de discussie over we- In dit hoofdstuk, waarin de eventuele relatie
zen en verschijning van de sociale ongelijkheid tussen de 'algemene levensvoorwaarden' en de
in Nederland in het midden van de negentiende omvang van de zuigelingen- en kindersterfte
eeuw zich op een hoogtepunt.i° In de jaren centraal staat, is het beroep van de vader welis-
daarna verschenen er verdere bijdragen, maar waar een belangrijke, maar niet de enige invals-
deze leverden slechts controversen in een debat hoek. Tevens worden het inkomen van de vader
op, dat - aldus een constatering uit I987 - "tot en de huisvestingssituatie als afzonderlijke va-
nu toe ogenschijnlilk meer verwarring heeft op- riabelen bij de analyse betrokken.
geleverd dan duidelijkheid"." Dit bracht Th.

52 HET BEROEP VAN DE VADER

Zowel bij het longitudinale onderzoek over de hanteerde indeling ziet er als volgt uit:
periode I821-I930 als bij de steekproefsgewijze Laag i vrije beroepen, fabrikanten en hoge
analyse van de in de periode I904/I 906 gebo- ambtenaren.
ren kinderen, zijn de beroepsgegevens van de Laag 2: lagere ambtenaren, onderwilskrachten,
vader verzameld. Deze zijn op twee verschillen- kooplieden en hooggeschoolden (architect, in-
de manieren geanalyseerd. Bij de rubricering genieur).
van de beroepsvermeldingen voor de periode Laag 3: handhavers orde en rust, landbouwers,
I82I-I930 is nauw aangesloten bij de indeling horeca, neringdoenden, vertegenwoordigers,
zoals P. Kooii die voor Groningen ontworpen kantoorpersoneel en transport.I5
heeft. Hij kwam uiteindelijk tot zes sociale la- Laag 4: ambachtslieden (zowel de metaal-, tex-
gen.'4 Voor dit onderzoek zijn de twee door tiel-, leer- en bouwnijverheid als de overige am-
Kooij eerstgenoemde lagen tot 66n samenge- bachten).
voegd. Laag I staat aan de top van de sociale lad-     Laag 5: arbeiders. knechten, fabriekswerkers

85                               der en laag 5 onderaan. De bij dit onderzoek ge- en dagloners.
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en tuinders, middelbare technici.
ren in middenpositie, middelgrote landbouwers

1

1
Sociale laag 4: Hoofdzakelijk kleine oude en

nieuwe middenstand, geschoolde arbeiders,
1

1

-     )1.,: < 4 kleine landbouwers en tuinders, kantoorbedien-
den, lage employ6es, lage ambtenaren.

· ·                                      Sociale laag 5: Hoofdzakelijk geoefende arbei-
1., ders, lagere beambten.

Sociale laag 6: Hoofdzakelijk ongeoefende ar-

\    3 .2. 0,
beiders.

2.
- Bij de indeling van het grote aantal in de steek-

.. proef voorkomende beroepen in de beroepspre-

'MF1
stige-stratificatie van Van Tulder is gebruik ge-

maakt van de bijlage C van de studie van
Afb. 31 1-11                       IBBoonstra, De waardij van eene vroege opleiding.

Een vrouw bii een wieg met .- Slechts enkele in de Tilburgse steekproef voor-
kind Henri Berssenbrugge                              · ,# komende beroepen kwamen in deze bijlage niet

folografeerde ook deze vrouw in
- liz." voor. Deze zijn naar eigen inzicht gerubriceerd.

1.$9=..•,itc.*-ziin favoriete pose Bii    4,7Z-4944 In biilage 5 zijn de beroepen opgesomd. Tevens
vergeliiking met afb. 29 valt het     ·..   ··--·. ····*- . · zijn de sociale laag en de frequentie van voorko-

.-
verschil in interieur sterk op t. ,         .. - men vermeld.

-,9.-=...,   . 7
(Bron: GAT). :-           -   ...     .*.  -      t....

a De longitudinale analyse

Voor de vijf sociale lagen zijn de zuigelingen-
en kindersterfteciifers berekend en in de tabel-

De beroepsverme]dingen van de 4864 vaders len I6-18 weergegeven, waarbij een onderscheid
van de in I904/I906 geboren kinderen zijn ver- is gemaakt tussen de endogene en exogene zui-
werkt volgens de indeling van J. van Tulder. '6         gelingensterfte.
Hoewel deze classificatie reeds meer dan drie Opvallend bij tabel I6, die de endogene zuige-
decennia oud is, blijkt deze nog steeds goed te lingensterfte per beroepslaag weergeeft, is dat
voldoen.'7 In zijn studie gaf Van Tulder een er binnen alle lagen aanzienlijke schommelin-
korte typering van elke sociale laag met een op- gen voorkomen. Het is dan ook minder zinvol
somming van enkele tot deze sociale laag beho- om uitvoerig op de schommelingen tussen op-
rende beroepen: eenvolgende decennia in te gaan, maar het on-
Sociale laag l: Hoofdzakelijk vrije en academi- derscheiden van trends is in deze te prefereren.
sche beroepen, directeur grote onderneming, le-   Als een van de meest opvallende van deze
raren M.0., hoge ambtenaren. trends valt te noemen dat het niveau van de
Sociale laag 2: Hoofdzakelijk hoge employ*es. sterfte billaag I als meest gunstige uit de bus
directeuren kleine ondernemingen, hoofdamb- komt en laag 5 als minst gunstige. De lagen 2,3
tenaren, grote landbouwers en tuinders. hoge en 4 ontlopen elkaar niet veel: over de gehele
technici. periode liggen de cijfers van de derde laag 7,5%
Sociale laag 3 Hoofdzakeliik grote tot middel- hoger dan die van laag 2 en de gemiddelden van

86                             grote oude en nieuwe middenstand, ambtena- de vierde laag I4,3% hoger dan laag 2. Bij alle
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Tabel I6 Uit tabel  7 kunnen enkele opmerkelijke en

Niveau van de endogene zuigelingenste'fie in Tilburg per beroipscategorieen. 1821-1930 (in duidelijke trends gedestilleerd worden. Bij ana-
promillen) lyse van de sterftecijfers tot I870 valt op dat het

niveau bij de onderscheiden lagen ongeveer
laag I laag 2 laag 3 laag 4 laag 5 even hoog was: gemiddeld was de exogene zui-

182I-I83O           58           24           53           53 53 gelingensterfte bij de lagen I en 2 zelfs hoger
1831-I84O            0           27           47           52           59                     dan bij de lagen 3,4 en 5:9 Uit deze sterftecij-
r84I-1850           14          40           24           37           55                     fers kan geconcludeerd worden dat er in de pe-
I 85 I-I 860 IO           55           45           35 48 riode tot 11870 in Tilburg - uitgaande van het cri-
I86I-I870           32           4I           27           27 29 terium 'beroep van de vader' - geen sprake was
I87I-1880           28           35            3I           39           39 van sociale ongelijkheid voor de dood. Vanaf
IBBI-I890          33          21          36          29          37 het decennium I87I-1880 hebben de exogene
I89I-I900            I7            27             31            36 44 zuigelingensterftecij fers over de gehele linie
I90I-I9IO           23           36           35           4I           35                     een duidelijke neiging tot stijging. Bij de be-
I9II-I920            23            28            24            29            30                       roepslagen 4 en 5 nam deze grotere vormen aan
I92I-I930           I             Il            17           17           21                     dan bij de andere lagen. De in hoofdstuk 4 ge-

constateerde sterke toename van de sterfte in de
Tabel I7 leeftijdscategorie 2 - I2 maanden die aan het
Exogene zuigelingenster#e in Tilburg per beroepscategorietn, 1821-1930  (in promillen) einde van de negentiende en het begin van de

twintigste eeuw optrad, wordt bij alle beroepsla-
laag I laag 2 laag 3 laag 4 laag 5 gen aangetroffen. Vanaf het decennium I89I-

I82I-I83O           58           63           63           7I           58                     I 900 onderscheidt laag I zich vooral in positie-
I83I1840 I34 I44           7r           68          89                     ve zin: de sterfte onder zuigelingen uit deze be-

I84I-I850                74              I72                62                78 79 roepscategorie bleef in vergelijking met de
I85 I-I860            Br            78            65           66 95 andere beroepslagen relatief laag en daalde van-
I86I-I870                87               II2                80                98               92                              a f genoemde periode trendmatig en sterk.
I87I-I880            74           I37 IIO I26 I34 Vanaf het decennium I87I-I880 tot aan het ein-
IBBI-I89O II7         96 I22 I24 I24 de van de onderzochte periode bestaat er weI

I891-I 00           87 IIG n8          98 135 een duideliike correlatie tussen de rangorde van

I OI-I Io             78 I32 I26 I47 I34 de beroepslagen en de rangorde van de hoogte

I9II-I92O                41                79                90 II2 II3 van de sterftecijfers. Er is dan sprake van een

I92I-1930           27           39           35           44 60 orngekeerd evenredig verband: beroepslaag I
heeft de laagste exogene zuigelingensterftecij-
fers en laag 5 de hoogste. Voor deze periode
geldt de typering 'sociale ongelijkheid voor de

beroepslagen treedt in het bestudeerde tijdvak dood' wal. De sterke daling van de sterfte die
een verlaging van het niveau van de endogene vanaf IgII optrad, vond bij alle beroepslagen
zuigelingensterfte op. Alleen doen zich in het plaats, zij het dat deze bii beroepslaag I tot veel
moment waarop deze daling zich duidelijk ma- lagere waarde daalde dan bij laag 5. De ontwik-
nifesteert en vervolgens doorzet, onderlinge keling van de exogene zuigelingensterfte in de
verschillen voor. Afgezien van uitschieters naar periode I9II-I930 lijkt een bevestiging op te le-
boven en beneden lijkt het niveau van de sterfte veren van het op fragmentarische gegevens ge-
bij laag I en 2 twee decennia eerder te dalen baseerde vermoeden van F. van Poppel, waar hij
dan bij de lagen 3,4 en 5 (respectievelijk vanaf stelde dat het door hem gepresenteerde materi-

8'7                           IS I-I900/188I-1890 en 19II-I920). aal de suggestie wekt "dat in de twintiger en
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Tabel 18 Conclusies

Niveau van de  kinderste,jie  in  Tilburg per beroepscategoricen.  1821-1930  (in promillen) Deze beschouwing over de sociale ongelijkheid
bii de omvang van de zuigelingen- en kinder-

laag 1 laag 2 laag 3 laag 4 laag 5 sterfte samenvattend, mag geconcludeerd wor-
I82I-I830            84           I03            66           94 I05 den:

I83I-I840            83            55            96 I02 I09 I.   tot I870 is er weinig verband tussen de zui-
184I-I850            41            7I            78 I,0 I04 gelingen- en kindersterfte en sociale ongelijk-

I85 I-I 860 124 I09        75       I 06 II6 heid i.c. beroep van de vader;

I861-1870            65            BI            67           80 Ioi 2.   over de gehele periode is er weinig verband
187I-I880          64          54          66          85 86 tussen endogene zuigelingensterfte en het be-
x88I-I890            57            56            7I           86           98                       roep van de vader;
189I-I 900            45             39             47             67             7I 6 vanaf I87I is het verband met het beroep
190I-I9Io           60            59            44            55            SI                       van de vader het meest geprononceerd aanwe-
1911-1920            31           31           38          40           39                     zig bij de exogene zuigelingensterfte;
I 21-1930            22            I8            23            22           29                       4. het verband met sociale ongelijkheid is bil

de kindersterfte (zeker vanaf I 90I) het zwakst.
Deze conclusies zijn maar moeilijk te rijmen
met een uitspraak van Vandenbroeke, Van

dertiger iaren van de twintigste eeuw een nivel- Poppel en Van der Woude. Zij stellen dat socia-
lering van de sociale sterfteverschillen heeft le variabelen altijd een belangrijke rol bij de
plaatsgevonden":° zuigelingen- en kindersterfte gespeeld hebben,

in het bijzonder welstand en beroep.21
Ook in tabel I8 werken de veel voorkomende Bij hun bestudering van de daling van de
schommelingen tussen opeenvolgende decen- zuigelingensterfte in Engeland en Wales, kwa-
nia binnen eenzelfde beroepscategorie sterk men R.I. Woods c.s. tot de conclusie dat "inco-
vertroebelend. Als algemene tendens uit deze me and social class do have a significant influ-
tabel moet genoemd worden dat de daling van ence on the level of infant mortality, but they do
het niveau van de kindersterfte zich bij alle be- not appear to have been of critical importance
roepslagen aftekende: de cijfers voor het decen- in influencing either the timing of decline or
nium I ,I-I930 bedragen slechts een kwart van    the rate of change of infant mortality:2 J.E.
de cijfers van een eeuw daarvoor. Deze daling Knodel concludeerde bij zijn onderzoek in veer-
zette echter niet bii alle beroepslagen gelijktij- tien Duitse plattelandsgemeenten dat de be-
dig in. Als uitgegaan wordt van gemiddelden roepsklasse van de vader geen variabele was die
van de onderscheiden perioden, dan zijn de on- discrimineerde ten aanzien van de zuigelingen-
derlinge verschillen tussen de beroepscatego- en kindersterfte.23 A. Perrenoud merkte met be-
rieen gering te noemen in de perioden I82I- trekking tot de sociale ongelijkheid voor de
I860 en 190I-I 930. In de tussenliggende perio-    dood op dat pas als het eerste levens jaar voorbij
de ISGI-I900 bestaan er wel duidelijke was de ongelijkheid duidelijker en consistenter
verschillen, die als omgekeerd evenredig gety- werd. Maar ook hij bemerkte dat er belangrijke
peerd kunnen worden: laag I kent lagere kin- uitzonderingen zijn. Zo was op het platteland
dersterftecijfers dan laag 5. Ten aanzien van de de zuigelingensterfte bij boeren groter dan bij
kindersterfte bezit de karakteristiek 'sociale on- de landarbeiders, hetgeen verklaarbaar is door-
gelijkheid voor de dood' slechts geldigheid voor     dat een boerin naast haar huishoudelijke activi-
een beperkt deel van het bestudeerde tijdvak. teiten ook een deel van de werkzaamheden op

88                                                                                                    de boerderij voor haar rekening moest nemen.
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- li :2 „
Afb. 32 -<68:.... sche positie van de vader.16 O.W.A. Boonstra

De 'sociale ongelilkheid voor de
. . . .    ..  4      41  - I

. V., 4  >.
.:C.. 3*.. kwam bij zijn onderzoek in Eindhoven tot de

dood' uitte zich niet zo zeer in

-     --,                                             '. 44" (in zijn terminologie "alleszins verrassende")
een groot verschil in het risico "v,  1.        .. conclusie dat, zowel aan het begin als aan het

om op ionge leeftild te -fi# eind van de negentiende eeuw, zuigelingen-
overlilden. Na de dood traden ..,  «  ,      ,    .- .....,

' . - sterfte "in gelijke mate onder alle beroepsklas-
de sociale verschillen bi'zonder                ·· ,                      '--  ·     , --       ' i sen" voorkwam: "de dood was er voor iedereen

vrijwel gelijk".27sterk aan het licht. Op de
diverse kerkhoven in Tilburg

- Het is jammer dat in andere studies hier-

ziIn de stille getuigen nog omtrent geen nauwkeurige mededelingen ge-
steeds aanwezig. Een voorbeeld . - .1». daan worden of dat in groots opgezette onder-

van het kerkhof aan de 445+ zoekingen hieraan zelfs geen aandacht besteed

Goirkestraat is het graf van een werd. Zo ging H. Diederiks uitvoerig in op de
zoontie en een dochtertie van sterfte in Amsterdam rond 1800, met veel aan-
fabrikant Lambertus de Beer <&..... 3 + dacht voor de zuigelingen- en kindersterfte.28 Er

werd wel aandacht besteed aan de variabelenCI867-1931) en zijn vrouw                                             *

Theresia Eras (1870·'9573· OP · 'geslacht'. 'burgerlijke staat', 'jaargetijde',
de hardstenen sokkel staat een 'doodsoorzaak' e.d., maar een goed gespecifi--  ..gietilzeren beeld van een ceerde analyse van de zuigelingen- en kinder-

ff:  9     -     '- sterfte naar sociale ongelijkheid ontbreekt.slapend engeltle op een kussen,

met papaverbolleties in de <377'**m&%,.. Hoewel H. van Dijk voor Rotterdam de zuige-
„ ..t         -<=Rwant).  'Re. I.rechterhand. Op de sokkel is ' ··'.' · ·      - *i:,P' **"4·'n•,it,"1'j '       lingen- en kindersterfte  als  een  van de belang-

#-t-driaan de voor-. linker- en '.t=F"r.'1%411   *id# rijkste bijdragen aan de algemene sterfte er-
. 9- -1#  ·rechterzijde een witmarmeren j,I&(*,e'  -   13 -/4,  6  :, ... $4 4  9<f %   kent, is zijn analyse daarvan summier. Hij con-

plaatbevestigd. Op de voorziide      STS -,"03Yf.:,Sk:34.4'38Lt Cl '-'-t' ;t  A 51%%2.#9 cludeerde op eeri wel erg wankele basis dat de
staat de naam van het dochtert}e sterfte onder zuigelingen en kinderen 'sterk so-

verrne]d: Johanna Anna ciaal bepaald was'. Om dit te onderstrepen werd
Josephina Maria de Beer / geb. Een vrouw van een landarbeider kon zich vaak voor het decennium I850-I860 de zuigelingen-

2 Aug. I896 / overl. 2 Jan. volledig concentreren op huishoudelijke werk- en kindersterfte nader bekeken vanuit het per-
I899. Op de plaat die aan de zaamheden.a4 spectief'woonomgeving', niet met 'beroep van

rechterziide is bevestigd. staat In een van de weinige Nederlandse studies de vader' of'welstand' als variabele.29 Anderen,
de naam van het zoontle: lan de waarin de zuigelingensterfte var: uit het perspec- zoals F.A.M. Messing en J.J.M Franssen, spre-
Beer / geb. II sept. ,897 f overl. tief'sociale ongelijkheid' bestudeerd is op basis      ken op vrij emotionele toon over de 'miserabele

II maart 1900 (Bron: GAT).    van oorspronkelijk bronmateriaal (d.w.z. akten sociale ambiance' die verantwoordelijk was voor
van de Burgerlijke Stand of de voorlopers daar- het ritme van de dood onder zuigelingen en
van: de doop- en begraafboeken), kwam D.J kinderen, echter zonder dit kwantitatief te on-
Noordam evenmin tot bevestiging van de stel- derbouwen.10
ling van Vandenbroeke, Van der Woude en Van
Poppel.25 Bij de bestudering van de zuigelingen-    b De steekproefsgewijze diepte-analyse
en kindersterfte onder een groep van 220 gere-
construeerde gezinnen in de Oostbrabantse Van het merendeel van de 4864 tot de steek-
plattelandsgemeente Nuenen in de tweede helft proef behorende kinderen is het beroep van de
van de negentiende eeuw bleek dat er nauwe- vader bekend. Deze beroepen zi in geclassifi-
lijks verbanden bestaan tussen de sterfte onder ceerd volgens de indeling van Van Tulder, waar-

89                               zuigelingen en kinderen en de sociaal-economi-    bii niet zozeer het aan het beroep verbonden in-
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Tabel 19 laag I behoorde zeer klein was (9 vermeldin-
Zuigelingen- en kindersterfte in Tilburg per sociale laag, 1904/1906 (in promillen) gen) zijn de lagen I en 2 bij elkaar gevoegd.12

N endogene exogene kinder-

zuig.sterfte zuig. sterfte sterfte Uit tabel I9 blijkt dat het risico van overlijden

sociale laag I+2            I38 43,5 IOI,4 2I,7 het grootst was in die gezinnen waar de vader
sociale laag 3 II6 8,6 I20,7 251 een beroep uitoefende met een laag sociaal

sociale laag 4 2257 35,0 I33,0 47,4 prestige. De verschillen zijn echter niet opval-

sociale laag 5 2220 36.5 I43,2 561 lend groot te noemen, zeker niet indien reke-

sociale laag 6 I2I 66.I I 98,3 49.6 ning gehouden wordt met het geringe aantal

Chi-kwadraat 0·326 0,067 0,249 vermeldingen in de sociale lagen I+2,3 en 6.
Deze tabel levert een bevestiging van de met be-
trekking tot de longitudinale analyse getrokken
conclusies. Het berekende chi-kwadraat laat

komen bepalend is, maar meer het aan dit be- duidelijk zien dat wat betreft de endogene zui-
roep verbonden sociale prestige. In tabel I9 Zijn gelingensterfte en de kindersterfte de statisti-
voor de onderscheiden sociale lagen de zuige- sche relatie ontbreekt, en dat deze bij de exoge-
lingen- en kindersterftecijfers vermeld.1, Daar ne zuigelingensterfte slechts in beperkte mate
het aantal kinderen waarvan de vader tot sociale aanwezig is.

i 3 HET INKOMEN VAN DE VADER

Inhun samenvattende studie over de huidige hoogte, als van de landelijke personele belastin-
stand van zaken bij de beoefening van de socia- gen.11

le geschiedenis stelden Duiivendak en Kooij dat Boudien de Vries heeft in haar studie
sinds het 'klassen en standen-debat' in het Electoraat en elite een bondig overzicht gegeven

Tijdschrifi voor Sociale Geschiedenis, vrijwel nie- van de drie belangrijkste rijksbelastingen: de
mand zich meer gewaagd heeft aan de vraag grond-, personele en patentbelasting. De grond-
naar het karakter van de totale Nederlandse sa- belasting werd geheven op de opbrengsten van
menleving via een meer theoretische bezinning het bezit van gebouwde en ongebouwde eigen-

op deze begrippen. Het sociaal-historisch on- dommen. Iedere eigenaar, ongeacht of hij het
derzoek legde zich vanaf 1978 vooral toe op de onroerend goed zelf in gebruik had of niet, be-
feitelijke constructies van de sociale gelaagd- taalde deze belasting. De personele belasting
heid op lokaal niveau. Bij de case-studies van was een soort weeldebelasting, die geheven
dorpen en steden werden belastinggegevens werd op 'uiterlijke tekenen van welstand': de
steeds vaker de basis van de geconstrueerde his- huurwaarde, het aantal deuren en vensters, de
torische stratificaties. Er werd zowel gebruik ge-    haardsteden, het meubilair, het aantal dienstbo-
maakt van de lokale belasting (de hoofdelijke den en het aantal paarden. Voor de derde belas-

90                                                  omslag) die een indicatie gaf van de inkomens- ting, de patentbelasting, kwam in principe ieder
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--1 Voor studies die een genuanceerd beeld willen
' 4.."1                                                      '            I„„.„„. ...

;:,1

. . . . .
11 ..ao..   IlillI. 1.12' .0.m,r.#

schetsen van de 'elite' vormen deze belastingko-
"..6

1    1   Z   -   1  Z           hieren dankbaar materiaal.36 Ze zijn minder ge-
1 1 1 1 schikt om in deze studie als basis te dienen. Er

'    Z..,.,„ 9*._ .1.Rk...1.       ,1         1
' is dan ook gekozen voor de eerstgenoemde cate-:", A.T  1|         b    -     --7   -1-  -      gorie, de hoofdelijke omslag.

1 „· /E...»gl  .n'. [Zz._13 1#. IL  _.:_. __,_ Na de inwerkingtreding van de
1

-45».'.4-4.«j -Ll_.Ll_, _ 6      hmi gn ane la«s,t,„«t„veendgee, o,cl,lt'
B  /0,-,1, «,-9,-'  -1-,i- 1,1» I                    '6 'L

ke omslag' heffen. De gemeenteraad stelde twee

*«'74/42-aLI      J I

-   uitvoeringsverordeningen vast: een voor de
heffing en een voor de invordering. De verorde-

-_31..,.18'M636.,1 .t....   .«              pl ning 'op de heffing' bevatte onder meer bepa-

8 -»'6.« »  _ »»«-»FLI van de hoofdelijke omslag moest worden opge-

lingen aangaande de totale som die met behulp

evt   L,,,/_4,& .L   .1    9-  
bracht, de grondslag van de belasting, de
klassenindeling van de belastingplichtigen en
het percentage verschuldigde belasting.

  De verordening 'op de invordering' schreef
voor dat de burgemeester (eventueel met ofver-

1 -'*1.'SZ...1»Z+-_Z-+"-Afb. 33 . U vangen door een commissie) het kohier opstel-
Een pagina uit het Kohier van

1 e P. ./.-A»5- -- de, dat de gemeenteraad vervolgens het kohier
de Hoofdeliike Omslag, vaststelde en dat het na goedkeuring door

belastinglaar I906. Het betreft         _.£z ..dLzz-3 =-Z.z_-«,4.··z:_--«,aL    -- _ __-
Gedeputeerde Staten naar de gemeentelijke ont-

een bladzilde van wilk B. Kon·el
 

vanger moest worden gezonden ter invordering.
(Bron: GAT). ....  JA:71.1...1 42__ _.-144   ' ------1 In een vroeg stadium konden bezwaren worden

ingediend. De legger vertoonde in de regel een
geografische ordening van de belastingplichti-

die een beroep of bedrijf uitoefende in aanmer- gen (per straat of wijk). In sommige steden be-
king. Afhankelijk van de aard van dit bedrij f of stonden al of niet gedrukte alfabetische naam-
beroep werd het patent geheven naar de omzet, lijsten van de aangeslagenen voor de hoofdelii-
de beloning, het aantal arbeiders en nog tal van ke omslag.17
andere criteria. In principe werd geprobeerd de In Tilburg werd vanaf I853 een hoofdelijke
belasting te baseren op winstgevendheid, maar omslag geheven.18 De oudst bewaard gebleven
daarvoor werden uiterst diverse en lang niet al- tekst van de verordening dateert uit I874· De
tijd juiste maatstaven gehanteerd. Een pro- daarin opgenomen bepalingen bleven, ondanks
bleem bij de patentbelasting is dat voor tal van de vele aanpassingen, in hoofdlijnen tot in deze
beroepen vrijstellingen verleend werden.34 eeuw ongewijzigd.19 In art. 2 werd aangegeven

Deze rijksbelastingen moesten steeds door wie aangeslagen werden: "de hoofden der huis-
een specifieke doelgroep betaald worden of gezinnen" en "de bij hunne ouders of anderen
raakten vooral de maatschappelijke bovenlaag. inwonende of verblijvende personen, die eigen
Een ander probleem is dat enkele grondslagen middelen van bestaan hebben". In art. 3 werd
voor de personele belasting afhankelijk zijn van de grondslag van de heffing bepaald: "naar het
de omvang van de woonplaats, waardoor de on- vermoedelijk zuiver inkomen der belasting-

9I derlinge vergelijkbaarheid bemoeilijkt wordt. 35 schuldigen, voortvloeiende uit bezittingen, on-
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Tabe120 werd vastgesteld: in het raadsbesluit van 27

Overzicht van het vermoedelijke inkomen van de in het adresboek 1906 voorkomende personen, maart I903 werd bepaald dat het vermoedelijk

uitgesplitst naar geslacht  (absoluut en procentutel) zuiver inkomen voor iedere aangeslagene ver-
minderd werd met een bedrag voor noodzake-

Mannen Vrouwen lijk levensonderhoud van f 400,-· Het maxi-
abs proc abs proc mumbedrag van de hoofdelijke omslag ging

tussen I874 en I907 met sprongen omhoog. In
minder dan f 500 5I47 57,I             843 67,3 de verordening van I874 werd dit f 25.000,- en

f 500 348 3,9                 49 3,9 in I885 werd het verhoogd tot f 35·000.-·4° In

f Soi - f 750 II36 I2,8 II  9,5 I902 werd het bedrag f 45·000,- en een jaar la-

f75 -f I000 I040 II,7 :06                     8,5              terkwam het op f 60.000,- en in I907 op f

f lool- f 2000 725                8.2            77                6,2          80.000,-.4, Daarnaast konden deze bedragen

f 200I * f 5000 }I3                 3,5              41 3,3 steeds verhoogd worden met een bedrag voor de

f 500I - f I0000 I03 I,2              I 2 I,0 aanvullingskohieren (doorgaans I0% van het

f IoooI en meer                      76                       0.9                    5 0,4 maximumbedrag van het reguliere kohier). In
Totaal 8888 I252 1892 werd het bedrag - bij wijze van uitzonde-

ring - gedurende het belastingjaar eenmalig ver-
Tabel ZI hoogd: "ten einde de gewone uitgaven met ge-
Indeling van de 1904/1906 geboren kinderen naar inkomenspositie van de vadgr (1906), wone inkomsten te kunnen dekken" werd tot
absoluut en relatief een bedrag van f 7·500,- extra geheven.4*

De eerste stap bij het onderzoek naar het
abs rel mogelijke verband tussen de hoogte van de

minder dan f 500 3544 72,g hoofdelijke omslag en het voorkomen van zui-

f 500 II7 2,4 gelingen- en kindersterfte, bestond uit een ana-

f 501 - f 750 428                 8.8                                                lyse van het gehele kohier van de hoofdelijke
f 751 - f I000 364 7,5 omslag voor het jaar I 906.43 Als vertrekpunt
f lool- f 2000 263 5,4 dienden de in het adresboek van datzelfde jaar

f 200I . f 5000                          89 1.8 vermelde namen.44 Ondanks het veelvuldig

f 500I - f I0000                          37 0,8 voorkomen van fouten, biedt het adresboek een

f Ioool en meer 22 0,5 representatief en redelijk compleet overzicht

van de naam, het beroep en het adres van de
hoofden van de huishoudens. Daarnaast wor-
den van veel inwonende (niet-)verwanten die de

der aftrek der renten van daarop klevende las- volwassen leeftijd bereikt hebben en - om in de
ten; uit renten van uitstaande kapitalen; uit in- termen van de verordening op de heffing van de
komsten van ambten, bedieningen, beroepen, hoofdelijke omslag te blijven - "eigen middelen
bedrijven, ambachten, pensioenen, wachtgel- van bestaan hebben" deze zelfde gegevens ver-
den, lijfrenten, bijdragen; en uit alle andere in- meld. De tweede stap bij het onderzoek was de
komsten, hoe ook genaamd". Als het vermoede- koppeling van de gegevens van het kohier van
lijk inkomen moeilijk te schatten was, werd "dit de Hoofdelijke Omslag aan de gegevens van het

afgeleid uit den uiterlijken staat of de leefwijze, adresboek.
die de belastingschuldigen voeren en hunne In het adresboek zijn de hierboven genoem-
vertering" (art. 4). de gegevens van IO.140 personen vermeld:

Een artikel dat vaak veranderde, was dat 8888 mannen en I 252 vrouwen. Van hen ko-
92                                 waarin de hoogte van de 'belastingvrije som' men respectievelijk ruim 42% en 32% voor in
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Tabel 22 ving geen aanslag voor betaling van de hoofde-
Het voorkomen van zuigelingen- en kinderstedie, uitgesplitst naar de hoogte van het liike omslag omdat het vermoedelijke inkomen
vermoedelijk inkomen van de vader (geboortecohort 1904-1906; absoluut en in promillen) de drempel van f 500 niet haalde.

De vraag is nu of de hoogte van het vermoe-
endogene exogene kinder- deliike inkomen een positieve dan wel negatieve

totaal Zuig.St. Zuig.St. sterfte invloed had op het wel of niet voorkomen van

geboorten abs. rel. abs. rel. abs. rel. zuigelingen- en kindersterfte. Bij de presentatie

van de uitkomsten van het onderzoek is weder-
minder dan f 500 3544 I37 38,7 510 I43'9 I94 54.7 om onderscheid gemaakt tussen endogene zui-

f 500 II7 2           I7,I IO 85'5 4 34,2 gelingensterfte (binnen de eerste levensmaand),

f 501 - f 750 428 IS 42, I 58 I35,5 I6 37,4 exogene zuigelingensterfte (ze - Ize maand) en
f77-f Iooo 364 7 I ,2 49 I34,6 20 54,9 kindersterfte (ze - 5e jaar). In tabel 22 zijn de

f IoOI -f 2000       263           8        30,4         33       I25,5 IO 38,0 gegevens in absolute aantallen en in promillen

f 200I - f 5000        89          2 22,5 9 IOI,I I II,2 weergegeven.

f 5001 - f I0000         37               I 27,0 I 27,0 0     0,0

f IoooI en meer         22              0 0,0 I 45,5 O 0,0 Zonder uitzondering geeft de categorie met het
Chi-kwadraat 0,435 0,I22 O,097 laagste vermoedelijke inkomen de hoogste pro-

millen te zien. De verschillen met de catego-
rieen met een vermoedelijk inkomen van f 500
tot f 2000 Zijn echter niet opvallend groot te

het kohier van de hoofdelijke omslag (374I noemen. Ook bij deze inkomenscategorieen
mannen en 409 vrouwen). Dit betekent dat een kwamen sterfgevallen van zuigelingen en kin-
zeer royale meerderheid van de Tilburgse hoof- deren frequent voor. Hooguit kan gesteld wor-
den van huishoudens beneden de grens van het    den dat dit wat minder vaak gebeurde. Een op
vermoedelijke inkomen van f 500,- zat en der- de tien kinderen die in de periode I904-I906 in
halve geen aanslag ontving. In tabel 20 is een Tilburg geboren werden in een gezin waar de
overzicht gegeven met een uitsplitsing naar de vader een vermoedelijk inkomen had van tus-
inkomenscategorieen. sen de f 2000 en f 5000, haalde de eerste ver-

jaardag niet; bij de inkomensklasse van meer
Uit dit overzicht blijkt duidelijk dat het gemid- dan f 5000 was dit verhoudingscij fer een op de
deld inkomensniveau in Tilburg laag was, het- twintig kinderen. Dit rechtvaardigt de conclusie
geen - gezien de opmerkingen in hoofdstuk 3 - dat er weliswaar een duidelijke negatieve corre-
geen verrassende constatering is. latie bestaat tussen de hoogte van het vermoe-

Bij de analyse van de gegevens uit het steek- delijke inkomen van de vader en de kans dat
proefsgewilze onderzoek wordt telkens het ge- een kind op jeugdige leeftiid kwam te overlij-
boortecohort van 4864 geboren kinderen als re-    den, maar dat dit geen verklarende factor is die
ferentie gebruikt. In tabel 2 I is aangegeven hoe van doorslaggevend belang was. Ook het bere-
de inkomenspositie van de vaders van deze ca- kende chi-kwadraat ondersteunt deze conclusie.
tegorie kinderen in I906 was.

Bij vergelijking van tabel 20 en tabel 2 I Valt Op
dat in het geboortecohort sprake is van een
oververtegenwoordiging van de laagste belas-
tingklasse: bijna driekwart van de vaders van de

93                               in  904-I906 in Tilburg geboren kinderen ont-
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  4 HUISVESTINGSSITUATIE VAN HET GEZIN

In de literatuur wordt vaak al te gemakkelijk het    op de situatie van de jaren tachtig van de vorige
niveau van de sterfte in verband gebracht met eeuw. De landen in West-Europa met het hoog-
de kwaliteit van de huisvesting. Slechte huisves- ste sterftecijfer voor zuigelingen (Engeland en
ting wordt daarbij doorgaans in een adem ge- Wales, Belgie en Nederland) hebben het hoog-
noemd met urbanisatie. De causale relatie die ste percentage stedelijke bevolking; voor
er zou bestaan tussen verstedelijking, slechte Noorwegen en Zweden geldt een omgekeerd
huisvestingssituatie en het niveau van de zuige- verband.# Detailonderzoeken, waarbij de veron-
lingensterfte, wordt aangetoond door te wijzen derstelde relatie tussen huisvesting en het ni-

veau van de (zuigelingen- en kinder)sterfte op
4«. ' micro-niveau is bestudeerd, zijn schaars.

'..1    1.... In de tweede helft van de negentiende eeuw
Ir--1-, ..\ werd in de openbare discussie over het armoe-'44- \ '. '' devraagstuk steeds meer aandacht besteed aan

de huisvesting van de lagere klassen. De
2 » groeiende belangstelling hiervoor hing samen
..  t:

f j               met de cholera-epidemieen die vooral de steden
-                                .1 qi teisterden. Waar bleek dat de cholera de meeste

.,

0 '.; slachtoffers maakte in de opeengepakte volks-

1   I. . buurten, ontstond het besef dat de verbreiding
van de ziekte te maken had met de erbarmelijke

2:':.r. 4 1 hygienische toestanden in deze buurten. Het
LAA. inzicht groeide dat de huisvesting van de lagere

-' :.111 2  ,     ·               <
klassen verbetering behoefde, niet alleen ter

-*      ....... .  ,

eliEVE. wille van de armen zelf, maar van de hele stede-
Afb. 34 --- lijke bevolking.

Een kinder(kak)stoel of In een verslag van een commissie uit het
krokstoel uit circa ,840.                                       ';1 Koninklilk Instituut van Ingenieurs uit I855

1.-'-.1Afmetingen: hoogte 82 cm. werd de woning van de werkman "eene plaats
breedte 42 cm en diepte 44 cm van schrik voor den meer beschaafde" ge-:4*

(Bron: Gemeenteliik Museum.                                                                                   *                                noernd.  De rapporteurs zagen "het leven in ho-
Veldhoven. CM R).'·                        len" als wieg en bakermat van de zedeloosheid,

Ar
dat de man tot uithuizigheid en alcoholisme en
de vrouw tot ordeloosheid en onreinheid
dreef.46 Verbetering van de woningtoestand was
in deze visie onontbeerlijk om tot verhoging
van het zedelilk peil van de lagere klassen te ko-
men. Een goede woning was belangriik omdat
hierdoor de huiselijkheid zou worden bevorderd• 521 -,9/6:'i/.

I      en de gezinsband zou worden versterkt, waar-

     mee een eind gemaakt kon worden aan de ar-
94

-
      moede van het volk
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Het zicht op een aantal
*..2achtertuinen in de                                                                                                                                                               44

wintermaanden. Links op de

voorgrond loopt een man met -\

kruiwagen. Op deze kruiwagen

staat een ton. Wellicht heeft hil

hiermee een deel van de inhoud

van het privaat geledigd. Rechts

op de voorgrond ligt namelilk -/*--5,&
een mesthoop (Bron: GAT)
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Tabel 23 Niet gecontroleerd door een of ander open-
Woningen verdeeW naar het aantal vertrekken (in % van het totaal aanml woningen) baar orgaan en gebruik makend van de grote

vraag naar woonruimte konden de huiseigena-
I899 I909 ren voor hun vaak bouwvallig bezit huren vra-

Tilburg Middelgrote Tilburg Middelgrote gen die een hoog redement van het geinvesteer-
steden* steden* de kapitaal verzekerden. Veel eigenaars maak-

I vertrek                              2,5                  20,0 I,I I3'7 ten zelfs woekerwinsten.48 De huiseigenaar
2 vertrekken 37,5 34,0 I6,9 29,0 werd rond I900 steevast als een 'huisjesmelker'

3 vertrekken IFS 20,0 36,7 2 I,7 geportretteerd. In spotprenten treedt hij op als

4 of 5 vertrekken 3I,9 I5'0 34,0 22,2 een knorrige, weldoorvoede heer van middelba-
6  of meer vertrekken                     8,3 II,0 II,3 I3'4 re leeftijd met een dikke sigaar en een gouden

*) steden met 20.000 - 50.000 inwoners. horlogeketting. Hij straalt gewicht uit, en met
hem valt niet te spotten: de compromisloze

Tabel 24 huisjesmelker straft bij wangedrag onmiddel-
Gemiddeld aantal bewoners per vertrek lijk.49

In de schaarse literatuur die over de volks-
I899 I909 huisvesting in Tilburg is verschenen, is het

Tilburg Middelgrote Tilburg Middelgrote beeld minder zwartgallig. De situatie rond de
steden steden eeuwwisseling wordt allerwegen als 'niet on-

I vertrek 2,5               3.5               I,9 3,6 gunstig' omschreven. Aan de basis van deze in-
2 vertrekken 2,I 2,2                I,8 2,I geburgerde gedachte staat een in I8 0 opge-

3 vertrekken                         I.7                    I.6                   1,7 I,5 steld rapport van de Maatschappij tot Nut van 't
4 of 5 vertrekken                            I,3 I,2 1.2                I.I Algemeen. Hierin werd gemeld dat Tilburg
6 of meer vertrekken 0,7 0,7 O,7 0,6 geen plaats was die stof bood voor belangrijke

beschouwingen. Uit enqu6tes met de plaatselij-
ke bevolking was gebleken dat er geen pogin-
gen in het werk werden gesteld om verbetering

In Nederland ontbrak in de tweede helft van   in de toestand van de arbeiderswoningen te
de negentiende eeuw toezicht van overheidswe- brengen.SO
ge op de volkshuisvesting geheel. In die tijd Een indicator voor de kwaliteit van de huis-
weerhield de heersende doctrine van staatsont- vesting is het percentage een- en tweekamerwo-
houding op het gebied van sociaal-economisch ningen in het totale woningbestand en het aan-
leven het openbaar bestuur ervan om daadwer- tal inwoners per vertrek. Rossen heeft deze ge-kelijk medewerking te verlenen aan de oplos- gevens op basis van de Uitkomsten van de
sing van het vraagstuk der volkshuisvesting. Algemeene tienjaarlijksche volkstelling bewerkt.
Deze kwestie werd zelfs niet als vraagstuk ge- Voor de laren I899 en I909 geeft zij de volgen-
zien, aangezien men van mening was, dat het de cijfers (zie tabel 23).5,
particulier initiatief best zelf in de bestaande
behoefte aan woningruimte zou kunnen voor- De cijfers tonen duidelijk aan dat de situatie in
zien. Deze houding heeft funeste gevolgen ge- Tilburg relatief gunstig is: er zijn minder een-
had. Tal van ellendige toestanden konden onge- kamerwoningen en beduidend meer vier- of
hinderd blijven voortbestaan of ontstaan. Pas vijf-kamerwoningen dan in qua inwonertal ver-
met de Woningwet van I90I werd de volkshuis- gelijkbare Nederlandse steden. Het percentage
vesting aan bepaalde voorschriften gebonden.47 kleine woningen (een- en twee-kamerwonin-

96                                                                                                   gen) is in Tilburg op beide momenten aanzien-
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Afb. 36

In I)40 kreeg Lambert de Wils
deze foto met begeleidend

4.4 -schriiven van Naninck -al

overhandigd. Een fragment uit
A  t':

1· .

deze brief: "'n Paar laar geleden

maakte Veldman een Wit-Gele

Kruis-film. Daarin kwam de

bygaande kiek voor. 'n straatieje-te Tilburg met veel
onbewoonbaar verklaarde

woningen. Ook in dat milieu                        1                                                    16   1
(misschien beter gezegd: ...Ir

uiteraard ook in dat milieu)
komt de zuster om liaar

voorlichting en hulp te geven. "4

Ze fietst door de straat. Typisch *
ook de 2 aansprekers. Moeten

ze by een van de bewoners zyn,
of kozen ze dat straatie om weer

op de grote weg te komen?

Waar het hele geval zich

afspeelt is my onbekend, maar

misschien dat U het kunt

herkennen>" (Bron:GAT).

lijk lager dan in de Nederlandse steden van de toename van het inwonertal voornamelijk
20.000 tot 50.000 inwoners. In Tilburg was dit    toe te schriiven is aan geboorteoverschotten -
in I899 40% en in I909 I8% tegenover respec- dus groei van binnenuit - maakt dat de situatie
tievelijk 54% en 42,7%. Daarnaast dient er reke-    op de woningmarkt op korte termijn eerder ver-
ning gehouden te worden met de omstandig- beterd dan verslechterd was. Immers: de pasge-
heid dat in Tilburg bij de meeste woningen nog borenen hadden nog geen behoefte aan een ei-
een lapje grond hoorde, hetgeen in veel andere gen dak boven hun hoofd, terwijl dat bij mi-
steden, zeker de vroegere vestingsteden, niet granten wel nodig was. De woondichtheid geeft
het geval was.52 Deze gegevens rechtvaardigen het aantal bewoners per vertrek aan. Tabel 24
de conclusie dat de woningtoestand in Tilburg geeft deze gemiddelden voor Tilburg en de mid-
'relatief gunstig' was.53 delgrote steden. Hoewel de onderlinge verschil-

Andere indicatoren dat er in Tilburg rond len niet zo groot zijn springt met name het
de eeuwwisseling geen alarmerende situatie op gunstige cijfer voor Tilburg bij de een- en twee-
het terrein van de volkshuisvesting bestond, kamerwoningen in het oog.
zijn de toename van het aantal woningen en de De invoering van de Woningwet I OI
woondichtheid. Tussen I903 en I9I3 nam de bracht een ambtelijke mallemolen aan het
Tilburgse bevolking met 25,6% toe en het aan- draaien die het ons mogelijk maakt een meer

97 tal woningen met 25%. De omstandigheid dat concreet beeld van de situatie op het gebied van
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Een luchtopname uit 1925 van de omgeving van het Sint

Pietersplein. Dit nieuw gebouwde deel van Tilburg kende een ruinie

opzet brede strateri, een ruini plein en grote achtertuinen.

Opvallend is dat zowel de voorgrond als de achtergrond t'log

onbebouwd ziin; de woonwilk liikt wei op een eilandie (Bron: KLM

98                                                                               aerocarto luchtfotografie - Schiphol)
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de volkshuisvesting te vormen. Alle gemeenten van minder belang. Ze hebben namelijk slechts
werden op grond van artikel I6 van deze wet betrekking op een zeer beperkt deel van de
verplicht een woningonderzoek in te stellen. In Tilburgse woningen. Om een indruk te krijgen
Tilburg nam de gezondheidscommissie in [904    van de kwaliteit van de huisvesting van de in
een deskundige in dienst voor de uitvoering van Tilburg in I904-1906 geboren kinderen is een
deze taak.54 De gezondheidscommissie was po- andere in het kader van de Woningwet gemaak-
sitief gestemd over het wonen in Tilburg en te inventarisatie beter bruikbaar.58 Alle eige-
daarom werd het onderzoek voorlopig beperkt naars van verhuurde woningen met drie of min-
tot slechts enkele groepen woningen. De aan der vertrekken moesten een formulier invullen
het onderzoek uitgegeven bedragen geven een waarop ze hun eigen naam en adres vermeld-
indicatie van het belang dat eraan gehecht werd:    den, de naam van de huurder en het adres van
in IS)04 f I00.-, in I905 f 250,-, in I907 f 50.- het verhuurde pand, hoeveel vertrekken de wo-
en in I908 f 96,-. Het college van B&W deed ning telde en door hoeveel personen deze wo.

in I 907 het voorstel om meer geld voor het on- ning bewoond werd (uitgesplitst naar geslacht).
derzoek beschikbaar te stellen omdat het tot nu Daarnaast was er ruimte voor het invullen van
toe zo traag verliep. De gezondheidscommissie meer gedetailleerde gegevens over de woning
was echter tevreden over de woningtoestand en (bijvoorbeeld de afmetingen van de vertrekken),
vond het daarom niet nodig dat er meer geld maar dit was niet verplicht en derhalve gebeur-
werd besteed aan het huis voor huis uitkammen   de dit slechts zeer sporadisch. Voor Tilburg zijn
van de stad met als enige doel de uitzonderin- 4754 ingevulde lijsten bewaard gebleven.59 Een
gen te ontdekken. De uitvoerder van het onder- deel van de eigenaars heeft telkens na een ver-
zoek vond de toestand in veel woningen toch huizing een andere liist ingevuld. Indien deze
wel slecht, maar hij schreef dit toe aan verkeer- buiten beschouwing gelaten worden, bliikt deze
de bewoning.55 inventarisatie betrekking te hebben op 4II3 wo-

ningen. Om nog onduidelijke redenen is van
In het vooriaar van I Io stelde de heer F.N. I05 woningen met meer dan drie vertrekken

Mannaerts tiidens de rondvraag van de vergade- eveneens een formulier ingevuld (90 verhuurde
ring van de Gezondheidscommissie het wo- woningen met vier vertrekken en I 5 woningen
ningonderzoek wederom aan de orde. "Het met vijf vertrekken). Wellicht werden meer ver-
komt hem voor dat een dergelijk onderzoek al- trekken in deze woningen niet 'ter bewoning
leen statistische waarde kan worden toegekend. gebezigd' en bedroeg het aantal daadwerkeliike
Men zoude hier steeds bezig kunnen blijven woonvertrekken ten hoogste drie. Een verwaar-
daar er meer woningen bijkomen dan er onder- loosbaar gedeelte is onvolledig ingevuld; zo ont-
zocht worden." Omdat meerdere leden het nut breekt bii zeven formulieren het exacte
van het woningonderzoek in twijfel trokken, adres.
werd besloten het oordeel van de Hoofdinspec- De verhuurde woningen van drie of minder
teur voor de Volksgezondheid te vragen.56 Deze woonvertrekken zijn, zoals uit tabel 25 blijkt,
was het eens met het standpunt van de meer- niet gelijkmatig over de wijken verdeeld.
derheid van de Gezondheidscommissie: het on- Hoewel niet precies bekend is hoeveel wonin-
derzoek was voor Tilburg van weinig praktisch gen in elke wijk stonden, bieden de wijknum-
nut omdat de woningen over het algemeen goed   mers een aanknopingspunt. Van elke wijk is het
waren. Het woningonderzoek werd derhalve ge- hoogste wijknummer bekend.60 Ervan uitgaan-
staakt.57 de dat dit nummer bii benadering het aantal

De lijsten van het woningonderzoek ziin be- woningen weergeeft, is het mogelijk te bereke-

99 waard gebleven. maar ziin voor dit onderzoek nen hoe hoog per woonwijk het percentage ver-
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Tabel 25 Deze ongelijkmatige ruimteliike spreiding
Aantal verhuurde woningen met drie Ofminder vertrekken in Tilburg in 1903 per woonw#k vraagt om een nadere verklaring. Helaas is dit

facet van de Tilburgse geschiedenis niet of nau-
Aantal woningen Percentage van het welijks onderzocht. Een eerste orienterende stu-

met 6 3 vertrekken aantal woningen in de wijk die levert als voorzichtige conclusie dat er in
Oerle en Broekhoven 480 63'2 Tilburg nauwelijks echte huisiesmelkers waren.

Korvel en Laar 601 49,0 Weliswaar bezaten de heren P.B. Clercx, W.

Reit 40 34,9 Venmans en F. Schuurkes respectievelijk ten-

Berkdiik 284 49,9 minste 79,55 en 38 woningen van drie of min-

Hoeven II5 55.3 der woonvertrekken, maar dit waren uitzonde-

Hasselt 205 59,0 ringen. Het merendeel van de huiseigenaars be-

Stokhasselt                                 45 37,2 zat slechts enkele woningen. Van de 69 in wijk
Goirke 324 39,3 Oerle en Broekhoven woonachtige eigenaars
Heikant I4I 47,6 van verhuurde woningen van drie of minder

Veldhoven 593 28,8 vertrekken bezat ruim de helft maar ten hoogst

Groeseind                              236 57,4 drie woningen (26 met 66n verhuurde woning,
Kerk 357 22,4 twaalf met twee en zes met drie woningen).

Heuvel 275 23'0 Daarnaast was er een niet te verwaarlozen

Loven 320 35·I groep van middelgrote huizenbezitters: eige-

naars met respectievelijk I4, I5, 16,22, 23, 24
Tabel 26 en 25 woningen. De voorlopige uitkomsten slui-
Percentage verhuurde huizen per w4k waarvan de eigenaar in dezeljile w 'k woonachtig was ten goed aan bij het onderzoek dat in

Amsterdam naar de drijfveren en positie van de
Aantal woningen Percentage huiseigenaar is uitgevoerd. I. Teijmant kwam

met <3 vertrekken tot de conclusie dat het woningbezit in de Pilp
Oerle en Broekhoven 480 59,2 nagenoeg geheel versnipperd was en dat er in

Korvel en Laar 6(I 7I,2 deze Amsterdamse wijk rond I895 nagenoeg

Reit I3O 6I,5 geen grote particuliere onroerend-goed specu-

Berkdiik 284 45,8 lanten waren. Het woningbeheer was voor de

Hoeven                                         II5 53,9 meeste huiseigenaren een secundaire bron van
Hasselt 205 70,7 inkomsten, bedoeld als risico-verzekering en

Stokhasselt                                 45 40,0 oudedagsvoorziening.62 B. de Vries constateert
Goirke 324 70,I dat in Amsterdam vooral de ambachtslieden en

Heikant I4I 79,4 winkeliers in onroerend goed investeerden. Zij

Veldhoven 593 49,2 stelt dat bij kooplieden en beoefenaren van vrije

Groeseind 236 52,5 beroepen huizenbezit als beleggingsobject nooit

Kerk 357 66,9 voorkomt.63

Heuvel 275 69,5 A. van de Weyer stelde dat in Tilburg tot de

Loven 320 47,7 Eerste Wereldoorlog de woningbouw geheel in
handen was van particulieren. "Wanneer ie-
mand door hard werken en zuinig leven een ka-
pitaaltje bij elkaar had gespaard, besteedde hil

huurde woningen met drie of minder vertrek- dit zeer dikwijls voor het bouwen (eventueel
ken was.61 met hypotheek) van twee of meer woningen:  in

IOO 66n daarvan trok de spaarder zelf, de andere
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werden verhuurd en dienden als geldbeleg- Uit het bovenstaande mag duidelijk zijn gewor-
ging."64 Ook M. Rossen spreekt in gelijk- den dat de registratie uit 1903 een betrouwbaar
luidende termen over de gang van zaken bij de overzicht biedt van de grootte van een deel van
woningbouw in Tilburg. Uitdrukkelijk stelt ze de Tilburgse woningen. Indien de onderzoeker
dat speculatieve woningbouw in deze stad aan weet op welk adres een huishouden gevestigd
het begin van deze eeuw niet voorkwam.65 was, kan vastgesteld worden of dit een gehuur-
In tabel 26 is aangegeven hoe hoog het percen- de woning van drie of minder vertrekken was.
tage is van de verhuurde huizen waarvan de In dit 'indien' schuilt nu iuist een groot pro-
eigenaar eveneens in dezelfde wijk woonachtig bleem. Op de eerste plaats is het bewerkelijk

IOI was. om te achterhalen op welk adres een gezin ge-
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vestigd was. De bron bil uitstek hiervoor is het (30,9%) en bij 532 kinderen waren dit vii f of zes
bevolkingsregister. Het Tilburgse bevolkingsre- verschillende adressen (Io,9%). Van I69 kinde-
gister voor de periode I OO-19Io omvat 54 de- ren (3·5%) verhuisden de ouders nog vaker;
len.66 Via een op achternaam alfabetisch geor- soms zelfs dertien maal.
dende index moet eerst opgezocht worden in Met deze hoge mobiliteit is het problema-
welk deel de betreffende persoon vermeld staat. tisch om 66n bepaald adres te nemen waarvan
In veel gevallen worden hier twee of meer plaat- aangenomen kan worden dat de zuigeling daar
sen genoemd. Met behulp van een concordans zijn eerste levensjaren doorbracht: vaak woonde
kan dan bepaald worden welk fiche geraad- een kind voordat het de vijfde verjaardag vierde
pleegd moet worden om de benodigde gegevens    op meer adressen. Omdat het onderzoekstech-
te vinden. Op de pagina uit het bevolkingsregis- nisch niet mogelijk is met meer adressen per
ter staan alle gegevens vermeld die voor een kind te werken, is steeds dat adres gekozen

goede bevolkingsboekhouding van belang zijn. waar het kind gedurende het eerste levensjaar -
Naast de gebruikelijke gegevens als achter- dat is immers het meest kritieke - woonde (of
naam, voornamen, beroep, burgerlijke staat, ge- het grootste deel daarvan). Vervolgens kon be-
boortedatum en eventuele datum van vesti- paald worden of het kind op een adres woonde
ging/vertrek en gemeente waarvandaan  o f waar-       met een verhuurde woning  met een o f twee ver-
heen, is in de kolom 'opmerkingen' tevens trekken, drie vertrekken en vier of meer vertrek-
aangegeven naar welk adres binnen Tilburg de ken.67 De resterende groep is als 'overige' aan-

persoon eventueel verhuisde. geduid. Hiertoe behoren alle verhuurde wonin-
De Tilburgse gezinnen blijken zeer mobiel gen waarvan niet bekend is dat ze verhuurd

te zijn geweest. Van ruim minder dan de helft werden en alle woningen die door de eigenaar
van deze in I904-1906 geboren kinderen (22I2 bewoond werden, ongeacht het aantal vertrek-
van de 4864) woonden de ouders gedurende de    ken. Van de 4864 kinderen woonden er II73 in
gehele periode I9OO-I9Io als een gehuwd echt- een verhuurde woning met een of twee vertrek-
paar onafgebroken in Tilburg. Van 2I65 in ken (24,1%), II63 in een verhuurde woning met
I904-I906 geboren kinderen waren de ouders drie vertrekken (23,9%) en 385 in een verhuur-
na I januari 1900 gehuwd. Van 364 tot de de woning met vier of meer vertrekken  (7,9%)·
steekproefbehorende kinderen vestigden de ou- De groep 'overige' omvat 2 I43 kinderen
ders zich tussen I900 en I904/I906 in (44,I%). Ruim de helft van de kinderen bracht
Tilburg. De overige I 23 verlieten Tilburg na het eerste levensjaar dus zeker door in een ge-
hun tweede verjaardag en voor I9Io. huurde woning die als klein gekarakteriseerd

De gezinnen waartoe de 4864 kinderen be- mag worden.
hoorden, verhuisden vaak. Slechts van 605 van
hen bleef het woonadres gedurende de gehele Wat voor consequenties heeft dit alles nu op de
periode I900-IgIO ongewijzigd (I2,4%)· Bij 578 hoogte van de zuigelingen- en kindersterfte?
kinderen veranderde het adres na huwelijk van Achtereenvolgens zal dit voor de verblijfsduur,
de ouders of vestiging in Tilburg zich niet meer het verhuispatroon en het aantal vertrekken be-
III,9%). Minder dan een kwart van de gezinnen keken worden.
bleef dus gedurende de ingeschreven periode In tabel 27 is ten aanzien van de verblijfs-
van maximaal tien jaar op hetzelfde adres wo- duur voor de vier onderscheiden categorieen
nen. Van I475 kinderen veranderde het woon- een uitsplitsing gemaakt naar de endogene
adres van de ouders een keer (30,3%)· Van I505 (binnen een maand overleden) en exogene (van
kinderen woonden de ouders gedurende hun 2 - I2 maanden) zuigelingensterfte en de kin-

I02 gehuwde periode op drie ofvier adressen dersterfte (van I-5 jaar). De categorieen zijn:
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Tabel 27 sterfte in categorie D kan verklaard worden
Omvang van de zuigelingen- en  kinderstedie van de  in  1904/1906 in Tilburg geboren door de omstandigheid dat deze gezinnen voor
kinderen, uitgeplitst naar de lengte van de verblilfsduur van het gezin in Tilburg (in promilles) I91O Tilburg verlieten; een deel van de tot de

steekproef behorende kinderen woonde dus
N endogene exogene kindersterfte slechts een deel van de periode waarin ze 2-5

zuigelingensterfte zuigelingensterfte jaar oud waren in Tilburg.
Categorie A 22I2 37,I I44,2 54,7

Categorie B 364 4 ,2 I67,6 54,9 Wat is de invloed van het verhuispatroon op de

Categorie C 2I65 34·2 I27,0 46,7 omvang van de zuigelingen- en kindersterfte?

Categorie D I23 32,5 I30,I 32.5 Hierbij draait het om het aantal adressen waar

Chi-kwadraat 0,895 0,IIZ 0,386 de gezinnen, waartoe de in I904/I906 geboren

kinderen behoren, gewoond hebben. In tabel 28
Tabel 28 zijn de uitkomsten weergegeven.
Omvang van de zuigglingen- en kinderst die witgeplitst naar het verhuispatroon van de oudgrs

A   het gezin woonde de gehele periode I9OO-
N endogene exogene kindersterfte I IO op hetzelfde adres.

zuigelingensterfte zuigelingensterfte B   het gezin woonde niet de gehele periode
Categorie A 605 3I,4 I38,8 36,4 I90019IO in Tilburg, maar wel steeds op

Categorie B           578 43,3 I05,5 I7'3 hetzelfde adres.

Categorie C I475 39,3 I22,0 49,5 C   het gezin woonde op twee verschillende

Categorie D I505 26,6 I44,2 60,5 adressen.

Categorie E 532 43,2 I63,5 7I,4 D    het gezin woonde op drie of vier verschil-

Categorie F I69 59,2 248,5 7I,o lende adressen.

Chi-kwadraat 0,IIO O.000 O,000 E      het gezin woonde op vijf of zes verschillen-

de adressen.

F     het gezin woonde op zeven of meer ver-
schillende adressen.

A het gezin waarin het kind geboren werd
woonde gedurende de gehele periode I9OO- Er bliikt een onmiskenbaar verband te bestaan
IgIO onafgebroken in Tilburg; B het gezin ves- tussen de hoogte van de zuigelingen- en kinder-
tigde zich gedurende de periode I9OO-I904/06 sterfte en het aantal adressen waarop het gezin
in Tilburg; C het gezin werd gedurende de pe- gedurende de eerste levensjaren van het kind
riode Igoo-I904/06 door huwelijkssluiting ge- woonde. Hoe meer honkvast een gezin was - ca-
vormd en D het gezin vertrok nadat het kind tegorieen A, B en C - hoe hoger de overlevings-
minstens twee jaar oud was uit Tilburg om zich kansen van de borelingen waren. Het chi-kwa-
elders te vestigen. draat laat zien dat het aangetoonde verband een
Het meest opvallend is dat categorie B, de ge- bijzonder hoge statistische betrouwbaarheid ge-
zinnen die zich van elders in Tilburg vestigden,     niet.
de hoogste promillages te zien geeft. Met name
bij de exogene zuigelingensterfte is dit verschil Wat is tot slot het verband tussen het aantal ver-
opmerkelijk groot. Een tweede opvallend punt trekken van de woning waarin het kind het eer-
is dat de sterfte in de pas gevormde gezinnen ste levensjaar doorbracht en de omvang van de
(categorie C) op alle fronten lager ligt dan in de zuigelingen- en kindersterfte? In tabel 29 zijn
gezinnen die reeds voor de eeuwwisseling ge- de resultaten van deze uitsplitsing weergege-

I03 vormd werden (categorie A). De lage kinder- ven. Onder A zijn de verhuurde een- en twee-
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Tabel 29 gene zuigelingensterftecijfers, maar daarente-
Omvang van de zuigelingen- en kinderstedie uitgesplitst naar aantal venrekken van de woning gen weer hoge kindersterftecijfers. Categorie B

neemt wat betreft de exogene zuigelingensterfte
N endogene exogene kindersterfte en de kindersterfte een middenpositie in. De

zuigelingensterfte zuigelingensterfte endogene zuigelingensterfte is bij deze catego-
Categorie A II73 37.5 I50'0 58,0 rie echter het hoogst.

Categorie B II63 43,0 I4I,9 45,6 De uitkomsten zijn zo weinig gepronon-
Categorie C                385 36,4 I50,6 36,4 ceerd dat ze de voorlopige conclusie rechtvaar-

Categorie D 2I43 3I,3 I26,9 5I,8 digen dat de kwaliteit van de huisvesting slechts

Chi-kwadraat 0,376 0,I  I 0,344 van ondergeschikte betekenis is ter verklaring

van de omvangrijke zuigelingen- en kindersterf-
te in Tilburg in het eerste decennium van deze

kamerwoningen gerangschikt, onder B de ver- eeuw.68 Deze conclusie sluit aan bij hetgeen
huurde woningen met drie vertrekken, onder C Burnett hierover opmerkte. Hij stelde dat huis-
de verhuurde woningen met vier of meer ver- vesting niet de belangrijkste verklarende factor
trekken en onder D de overige woningen. was voor de hoogte van het sterftecijfer. Hoewel

slechte huisvesting onmiskenbaar een risico
Het gevonden patroon is niet zo erg eenduidig: voor de gezondheid inhoudt, is het niet verstan-
categorie A en C hebben endogene en exogene dig hieraan veel belang toe te kennen als het
zuigelingensterftecijfers die elkaar maar een gaat om de verklaring van het niveau van de
promille ontlopen. Het maakte voor de overle- sterfte. Huisvesting kan namelijk niet los ge-
vingskans dus niet veel verschil uit of een kind zien worden van de ruimere sociale en econo-
opgroeide in een gehuurde woning met ten mische context van de bewoner. "Poor housing
hoogste twee vertrekken (categorie A) of dat dit almost always went with overcrowding, poor sa-
een huurwoning was met ten minste vier ver- nitation, poor diet, and a generally poor stan-
trekken. Bij de kindersterftecijfers maakt het dard ofliving as part ofthe cycle of deprivation.
wel verschil uit: categorie A geeft een uitkomst Improved housing could even result in an in-
te zien die meer dan 20 promille hoger ligt. crease in mortality when higher rents meant
Categorie D heeft de laagste endogene en exo- there was less to spend on food.„69

f 5 CONCLUSIE

Na het voorgaande kunnen de volgende resu- Voor de exogene zuigelingensterfte was vanaf
merende opmerkingen gemaakt worden: I87I het verband geprononceerd aanwezig. Bij
L    Uit het longitudinale onderzoek bleek dat de kindersterfte was de correlatie met de sociale
er tot I87O weinig samenhang bestond tussen positie van de vader zwak, zeker voor de twin-
de hoogte van de zuigelingen- en kindersterfte tigste-eeuwse periode.
en de beroepsklasse van de vader. Voor de en- 2.     De analyse van de tot de steekproef beho-
dogene zuigelingensterfte was dit verband ge- rende groep leverde in grote lijnen hetzelfde

104 durende de gehele onderzoeksperiode zwak. beeld op. Met name bij de exogene zuigelingen-
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sterfte bleek dat het risico van overlijden het NOTEN

grootst was in die gezinnen waar de vader een
beroep uitoefende met een laag sociaal prestige. ' Een voorbeeld hiervan biedt Lee in zijn studie naar de re-

3.    Bij uitsplitsing naar de hoogte van het ver- gionale ongelijkheid van de zuigelingensterfte in
moedelijk inkomen van de vader bleek dat het Engeland. "Infant mortality is one of the most basic

risico van overlijden slechts bij de allerhoogste measures ofwell-being in society. Its decline has been
inkomensklassen aanzienlijk lager was dan bij universal and persistent throughout the developed world
de overige. Deze groep was echter weer beperkt during the past century of economic advance. Higher
van omvang, zodat de kans op toeval groot is. standards of living, a better environment and improved
De laagste inkomensklassen gaven wel steeds medical provision have all doubtless contributed to this"
de hoogste promillages te zien, maar het ver- C.H. Lee, 'Regional inequalities in infant mortality in
schil met de rest was niet opvallend groot te Britain, 1861-I 97I patterns and hypotheses' in:
noemen. Derhalve is de hoogte van het vermoe- Population Studies, 45 (I991) 64.
delijk inkomen geer:  variabele die van doorslag-      ' C. Vandenbroeke. F. van Poppelen A. M. van der Woude.

gevend belang is. 'Zuigelingen- en kindersterfte in Belgie en Nederland in

4.   Ten aanzien van de huisvestingssituatie seculair perspectief in: Tijdschrift voor Geschiedenis, 94
bleek dat het van ondergeschikt belang was hoe (198 I) 462.

lang het betreffende gezin reeds in Tilburg , F. van Poppel, 'Sociale ongelijkheid voor de dood. Het
woonachtig was. Er tekende zich een duidelijk verband tussen sociaal-economische positie en zuigelin-

verband af tussen de hoogte van de zuigelingen- gen- en kindersterfte in Nederland in de periode I850-
en kindersterfte en het aantal adressen waarop I940' in: Tijdschrifi voor Sociale Geschiedenis, 8 (I982)
het gezin gedurende de eerste levensjaren van 269

het kind woollde. Hoe honkvaster, hoe hoger de     4 Van Poppel, 'Sociale ongelijkheid voor de dood', 235

overlevingskansen van de zuigelingen en kinde- s Voor een bespreking van de Haagse gegevens (I866-

ren. De analyse van de steekproef leverde als re- IgI5) en de Amsterdamse gegevens (I840-I932), zie: Van
sultaat op dat er nauwelijks verband bestond Poppel, 'Sociale ongelijkheid voor de dood', 245-248 en

tussen de grootte van de bewoonde woning en 248-257

de hoogte van de zuigelingen- en kindersterfte. 6      Zie hiervoor hoofdstuk II, f 4
5.   De algemene conclusie ten aanzien van de 7      Van Poppel, 'Sociale ongelilkheid voor de dood'. 234

in dit hoofdstuk beschreven variabelen moet Van Poppel, 'Sociale ongelijkheid voor de dood'. 235·

Zijn dat ze slechts een bescheiden rol spelen bij      9 Van Poppel, 'Sociale ongelijkheid voor de dood", 234-235·

de verklaring van het niveau van de zuigelin-           m     Voor een samenvatting en evaluatie van deze discussie,

gen- en kindersterfte. zie: M. Duijvendak en P. Kooij, Sociale geschi£denis: theo-

rie en thema's (Assen/Maastricht, 1992} 69-8I.
"       P. Kooij, Croningen 1870-1914: sociate verandering en eco-

nomische ontwikkeling in een regionaal centrum

(Assen/Maastricht, I 987) 32.
"     Th. Engelen en H. Hildebrand, 'Vruchtbaarheid in ver-

andering. Een gezinsreconstructie in Breda. I85O. I94O'
in:  Tijdschri.8 voor  Sociale Geschiedenis,  I I 0985) 255

'3      P. Kooii komt "als het puntie bi i paaltje komt" tot vier va-

riabelen: scholing, beroep, klassepositie en

inkomen/vermogen.  Kooij, Groningen, 34· Zie tevens: K.

Mandemakers, 'Aanzet tot een beroepsstratificatie voor

105



HET HEEFT NIET WILLEN GROEIEN

Nederland omstreeks I900. Tiel I 884 en 19I8' in: landssamenleving in de achttiende en het begin van de ne-

Tildschrif voor Sociale Geschiedenis, IJ CI987) I 8-205 gentiende geuw (Hilversum. I986) I8I-I83·
14 Kooij, Groningen , 44-47·                                                  '° Van Poppel, 'Sociale ongelijkheid voor de dood'. 274
'5 Hiertoe behoort ook het personeel werkzaam bij de " Vandenbroeke, e.a., 'Zuigelingen- en kindersterfte", 469.

Spoorwegen. Dit was na I890 een grote groep in ver- De stelling "dat deze sociale ongelijkheid een verschijn

band met de aanwezigheid van een grote werkplaats van sel is dat pas vanaf de I9e eeuw zou zijn ontstaan; het
de Staatsspoorwegen. Deze zijn in laag 3 gerubriceerd zou dan als het ware een soort bijprodukt van de indus-

omdat de lonen 30 % hoger lagen dan in bi}voorbeeld de triele samenleving . zijn" verwerpen ze nadrukkelijk.
textielnijverheid en hun sociaal prestige hoger ingeschat      22     R.I. Woods, P.A. Watterson en J.H. Woodward, 'The cau-

moet worden. Zie hiertoe: C.G.W.P. van der Heiiden, ses of rapid infant mortality decline in England and
'Loonherzieningen in de Tilburgse wolnijverheid als in- Wales, I86I-I92I. Part I' in: Population Studies, 42

dicator voor het 'succes' van de textielarbeidersbonden. 0988) 365
1920-I940' in: De Lindeboom, 9-Io (I987) 258: en: :1    J.E. Knodel, Demographic behavior in the past. A study of

C.G.W.P. van der Heijden, 'De Tilburgse textielstaking fourteen German village populations in the eighteenth and

van 1935· Een wisselwerking van economische, sociale nineteenth centuries (Cambridge, I988) 74
en politieke factoren' in: Noordbrabants Historisch 24     A. Perrenoud, 'Les aspects socio-economiques de la mor-

jaarboek, 3 (1986) I37138. talit6 differentielle des enfants dans le pass6' in:
i 6 I.J.M. van Tulder, De beroepsmobilikit in Nederland van International population con#renee Manila 1981 (Lidge,

1919 tot 1954· Een sociaal-statistische studie (Leiden. I 962) I98I) Vol. II, 323-340
256-26I. 4 Noordam, Leven in Maasland. IBI-I83.

'7     In een recente studie gaven Boonstra en Mandemakers C.G.W.P. van der Heijden, 'Zuigelingen- en kindersterf·i6

een samenvatting van het historische sociale stratificatie- te op het Oostbrabantse platteland in de tweede helft van

onderzoek dat in Nederland verricht is. Zij concludeer- de negentiende eeuw' in: Brabants Heem, 4I (I989) 165:
den daarbij onder andere " dat beroepsstratificaties die " Resumerend kan gesteld worden dat in Nuenen bij  be-
in het midden van de twintigste eeuw zijn ontwikkeld. lichting van de zuigelingen- en kindersterfte vanuit so-

goede aanknopingspunten bieden voor onderzoek naar ciaal-economische ... optiek er nauwelijks verbanden be-

de gelaagdheid van de Nederlandse samenleving aan het staan : noch het beroep van de vader, noch de omvang
eind van de negentiende en het begin van de twintigste van het grondbezit, noch de hoogte van het vermoedelijk
eeuw." O.W.A. Boonstra en C.A. Mandemakers, "Ieder inkomen, . bleek duideliike onderlinge verbanden aan

is het kind zijner eigene werken'. Sociale stratificatie en het licht te brengen bij de zuigelingensterfte en slechts

mobiliteit in Nederland in de achttiende en negentiende in geringe mate bij de kindersterfte"
eeuw' in: 1 Dronkers en W.C. Ultee, red., Verschuivende 27    Boonstra, De waardij van gene vroege opleiding, 293,295

ongelijkheid in Nedertand. Sociale gelaagdheid en mobilikit 28   H. Diederiks, Een stad in verval. Amsterdam omstrecks

CAssen, 1995) I32 1800. Demogra-fisch, economisch. ruimtelijk CAmsterdam,
I 8 O.W.A. Boonstra, De waard{j van eene vroege opleiding. I982) I4-57

Een onderzoek naar de implicaties van het aijabetisme op z'j    H. van Dijk. Rotterdam 7810-1880. Aspecten van een stede-

het leven van inwoners van Eindhoven en omliggende ge lijke samenleving (Schiedam, I976) I•74

meenten. 1800-1920 (Hilversum, 1993) 339 370· w    J.J.M. Franssen, De Bossche arbeider in zon werk- en £4
'9     Dat het niveau van de zuigelingensterfte bij de hogere milieu in d£ twiede hel/t van de negentiende eeuw (Tilburg,

sociale groepen hoger was dan bii de lagere sociale groe- I976) 289-296. F.A. M. Messing. Het ontstaan van Groot-

pen - zoals in tabel I7 met name voor laag 2 tot I880 te Eindhoven 1890-1920. Spanningen tussen bevolking en ma-

zien is - is niet uitzonderlijk. Ditzelfde constateerde terieel bestaan (Tilburg, I 980) 45-I 50.

Noordam voor Maasland in de achttiende eeuw. D.J. Bij de berekening van de sterfteciifers ziin de kinderen

Noordam, Leven in Maasland. Een hoogontwikkelde platte- waarvan de vader niet tot een van de zes lagen gerekend

I06
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kon worden buiten beschouwing gelaten. Het betreft inv.tir. 2642. Kohier van de Hoofdelijke Omslag 1906.

twaalf personen. Wilk K-0
'·     Dat dit anders tot moeilijk te interpreteren uitkomsten        44    Th.G. van Gennep. J.J.N.M. van der Marck en B.W.1.

leidt. bliikt uit het volgende: van sociale laag I is de en- Vuiisters. Adresboek van Tilburg 1906 (Tilburg. I906)
dogene zuigelingensterfte 0.0960. de exogene zuigelin-          49      1. Burnett, 'Housing and the decline of mortality' in: R.

gensterfte 333.3 96o en de kindersterfte 0.096o. Schofield. D. Reher en A. Bideau. ed.. The decline Of,nor-

'1       Dui ivendaken KooiLSocialegeschiedenis,·73· tality in Europe COxford. 1991) I59·

1'      B. de Vries, Electoraat en elite. Sociale structuur en sociale #c'    Aangehaald in: A. de Regt, Arbeidersgezinnen en bescha-

mobiliteit in Amsterdam 1850-1895 (Amsterdam. 1986) vingsarbeid. Ontwikkelingen in Nederland ,870-1940: Cen

ISI-I64· historisch-sociologische studie (Meppel, 1984) 175

'c     Zie hiervoor: E. Homburg, 'Personele belastingen en so- 4-     H.F. J.M. van den Eerenbeemt, De huisvesting van art,ei-

ciale stratificatie: de invloed van de woonplaatsomvang' ders rond het midden der negentiende eeuw (Leiden. I 957)

in: Tijdschriff voor Sociate Geschiedenis, I4 (I988) 3II-320.            6.
4'     Behalve Boudien de Vries maakten ook Nick Bos en IX    Voor voorbeelden zie: Van den Eerenbeemt, Huisvesting

Maarten Dui ivendak bij hun 'elite-onderzoek' van deze van arbtiders. 7
bronnen gebruik. M.G.J. Duijvendak, Rooms, rijk en re- 49 Aldus de typering in: I. Teilmant. "Huisiesmelkers'; een

gentesk. Elitevorming en machtsverhoudingen in oostelijk portret van de particuliere huiseigenaar rond 1900', in:
Noord-Brabant (circa 1810-1914) ('s-Hertogenbosch, Amsterdams Sociologisch Tgdschrijt. 19 (I993) IIO.

r990) 56-59,252.26I, 272-274· N. Bos, 'De 'deftige lui. so Van den Eerenbeemt somt tal van initiatieven op, onder

Elites in Maastricht tussen I850 en I890' in: Tijdschrijt andere te Amsterdam. Schiedam. 's-Gravenhage,

poor Sociale Geschiedenis. I2 (I986) 65-72. Arnhem. Utrecht, Leeuwarden. Groningen. Helmond.

1-    P.M.M. Klep. A. Lansink en W. van Mulken, 'De kohie- 's-Hertogenbosch en Zwolle. Van den Eerenbeemt,

ren van de gemeenteliike hoofdelijke omslag. 1851-I922'. Huisvesting van arbeiders. 14-20.

in: Broncommentaren I-/V ('s-Gravenhage, I987) 8.              v     M. 1.J.G. Rossen, 'De eerste sociale woningbouwprojec

Ix     Vanaf I 814 werd er al een soort voorloper van de hoofde- ten te Enschede en te Tilburg'. in: P.M.M. Klep, e.a..

lijke omslag geheven: de personele omslag. red., Wonen in het verleden ;7e.-2oe eeuw: economie. poli

'v     in het hiernavolgende wordt geciteerd uit de redactie van tiek. volkshuisvesting, cultuur en bibliogra.fie (Amsterdam.
de verordening van 27 maart I903. GAT. Secretarie-ar- 1987) 76
chief 1810-I 907. inv.nr. 29Gm, Stukken betreffende de 52 Voor algemene gegevens over steden in het algerneen en

vaststelling en de wilziging van de verordening op de vestingsteden in het bijzonder in de eerste helft van de

heffing van de hoofdelijke omslag. I874-I907 vorige eeuw. zie: A. van der Woud. Het lege land. De
40    GAT, Secretarie-archief I8Io-I907, inv.nr. 2O28c. ruimtelijke orde van Nederiand, 1798-1848 (Amsterdam.

Verordening op de invordering van de hoofdeliike om- 1987) 324-340· Dat de vroegere vestingsteden inzake de

slag. 26 augustus 1874, art. I; en: GAT, Secretarie-ar- volkshuisvesting een treurige reputatie genoten. bliikt
chief IZIO-7907, inv.nr. 2O28d, Verordening op de invor- bilvoorbeeld uit: Franssen. De Bossche arbeider. 332-35I.
dering van de hoofdelijke omslag. 6 februari I885. art. I.      M Aldus verwoord door Rossen, 'De eerste sociale woning-

41 Bedragen ontleend aan: GAT. Secretarie-archief ISIO bouwprojecten'. 77

I907, inv.nr. 296m, Stukken betreffende de vaststelling      34     In I904 werd C. L.A. Brandt (deurwaarder bii de directe

en de wijziging van de verordening op de heffing van de belastingen) voor deze taak benoemd. In I9O·7 werd hil
hoofdelijke omslag, I8741907. door 1.1. Hazelhorst (bouwkundige) opgevolgd. Deze ver-

44      GAT. Secretarie-archief IBIo-I907, inv.nr. 2028e, Vulde deze taak slechts enkele maanden. Nadien nam

Verordening op de heffing van een buitengewone verho- J.H. Vossen deze functie over.
ging van de hoofdeliike omslag. Io februari I892. " Ontleend aan: M.J. 1.G Rossen, Het gemeentelijk volks-

4,    GAT, Secretarie-archief I8Io-1907, inv.nr. 264I. Kohier hi:isvestingsbeleid in Nederland. Een comparati«onderzoek

I07 van de Hoofdelijke Omslag I906, wilk A-I, en: idem,
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68in Tilburg en Enschede (1900-1925) (Tilburg. I988) 195- Bij de bespreking van de Tilburgse onderzoeksresultaten

I 6. in het licht van de theorie van Breschi en Livi-Bacci over
4 GAT, Archief Gezondheidscommissie, inv. nr. 2, de veronderstelde relatie tussen endogene zuigelingen-

Notulenboek I906-IgII, Notulen der vergadering van I8 sterfte - geboortemaand - kwaliteit van de huisvesting,
februari I9IO. werd reeds opgemerkt dat de huisvesting in Tilburg het

r GAT, Archief Gezondheidscommissie, inv. nr. 2, predikaat 'ruimschoots voldoende' verdiende. Zie hier-
Notulenboek I906.I 9II. Notulen der vergadering van 24 voor: hoofdstuk 5· 5 3
jUni I9IO. 69 Burnett, 'Housing and the decline of mortality', I76.

0 Het betreft hier de lijst 'Aangifte, te doen door verhuur-
ders van woningen, welke drie of minder ter bewoning
bestemde vertrekken bevatten'.

;9 Per wijk uitgesplitst en ondergebracht in het archief van

de Gezondheidscomissie (inv.no. 27 - 40)
60 Hiertoe werd het omnummeringsregister van IgIO ge-

bruikt CGemeenteblad van Tilburg 1910, nr.7, Oude en

nieuwe huisnummering der Gemeente Tilburg). De
Wiiknummers bij elkaar opgeteld CIo.892) is hoger dan

het aantal woningen in I9Io (9699)
61 Deze veronderstelling klopt niet geheel. Er zijn immers

Wijknummers die een nadere onderverdeling in a, b, c,

etc. kennen. Daarnaast is de wilknummering niet altijd
een ononderbroken reeks. Een derde verstorende factor
is dat gebouwen die niet voor bewoning gebruikt wor-
den, zoals fabrieken en scholen, ook een wijknummer
dragen. De wijken Kerk, Heuvel en Veldhoven hadden
een relatief groter aantal bedrij fsgebouwen.  Het  is  niet
onredelijk te veronderstellen dat deze vertekening zich
in de overige wiiken even sterk doet gelden. Bovendien
moet rekening gehouden worden met de omstandigheid
dat in de buitenwijken meer boerderijen voorkwamen
met rneer dan drie vertrekken.

6I Teijmant, 'Huisjesmelkers', I2I-I22.

61     B. de Vries, 'Amsterdamse vermogens en vermogensbe-
zitters I 855-I 875

'
, in: A.A.C. Bijdragen. 28 (I986) 205.

64     A. van de Weyer. De religieuse practijk in ien Brabantse in-
dustriestad. Een sociogrqfisch onderzoek in Tilburg (Assen,

I955) I96-197·
65    Rossen, Gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid, 273
66 In de studiezaal van het Gemeentearchief Tilburg op mi-

crofilm raadpleegbaar (I44 fiches).
67 Deze categorie kon uitgebreid worden. Via de aanslui-

tingsregisters van de waterleiding-maatschappij werden

nog meer verhuurde woningen opgespoord. Er is aange-
nomen dat deze, indien er geen ingevuld formulier be-

Io8 waard gebleven is, vier of meer vertrekken bevatten.
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HOOFDSTUK VII

De medische voorzieningen

1n dit hoofdstuk wordt ingegaan op het vraag-
stuk in hoeverre de beschikbaarheid en kwali-
teit van de medische voorzieningen van invloed
waren op de hoogte van de zuigelingen- en kin-
dersterfte en welk aandeel de medische stand
had bij de sterke daling van de sterfte onder de
pasgeborenen, die zich vooral na I9Io inzette.

Hiertoe komen achtereenvolgens het wette-
lijk kader van de gezondheidszorg, de plaats
van de gezondheidszorg in het gemeentelijk be-
leid van Tilburg, de aanbodziide van de medi-
sche zorg in Tilburg en de vraagzijde van de
medische zorg in Tilburg aan de orde. Tot slot

Afb. 39 worden enkele concluderende opmerkingen ge-
Een kinderpo uit circa 1870. vervaardigd van rood aardewerk met     maakt over de vraag in hoeverre de medische

loodglazuur. Afmetingen: diameter 14 cm en hoogte 8.5 cm IBron:     zorg een rol speelt als verklaringsgrond voor het
I09 Gemeentelijk Museum velhoven. CMR). niveau van de zuigelingen- en kindersterfte.
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  I  GEZONDHEIDSZORG: HET WETTELIJK KADER

De ontwikkeling van de gezondheidszorg en koper wilden worden. Behalve het afleveren van
van het medisch beroep in Nederland geduren- behoorlijke getuigschriften aan deze groep en
de de negentiende eeuw laat zich gemakkelijk het waken over de juiste uitoefening der ge-
markeren door twee jaartallen: IBIS en I865: neeskundige vakken, moesten de provinciale
Het jaar IBIS is van belang omdat in dat jaar de commissies de bekwaamheid onderzoeken van
uit de Franse tijd stammende geneeskundige degenen die zich als geneeskunstbeoefenaar in
staatsregeling werd gereorganiseerd.2 Het jaar de provincie wilden vestigen.5
 865 is van groot belang vanwege het van kracht Hoewel er in de wet van I8I8 enkele aanzet-
worden van vier geneeskundige wetten. die orde    ten tot centralisering van de gezondheidzorg ge-
in de bestaande chaos moesten scheppen. daan werden, bewoog de maatschappeliike

In de Wet op de uitoefening der praktijk zich gedurende de eerste helft van de
Geneeskunde van I2 maart IBI8 en het daarbij negentiende eeuw in tegenovergestelde rich-
behorende uitvoeringsbesluit werden de drie ting. De bestrijding van ziekten was lokaal of
principes bevestigd, die sinds lang het medi- regionaal georganiseerd en vond in de meeste
sche beroep ordenden.1 Dit betrof, op de eerste gevallen zonder staatsbemoeienis plaats. De ge-
plaats, de scheiding qua opleiding tussen acade- neeskundige zorg voor de armen was groten·
misch en niet-academisch gevormden (vaak deels in handen van kerkelijke instellingen, ter-
aangeduid als respectievelijk gegradueerden en wijl de zorg voor de rest van de bevolking aan
niet-gegradueerden). Op de tweede plaats beves- het vrije spel der maatschappelijke krachten
tigde deze wet de vakinhoudelijke scheiding was overgelaten.6 Meer dan de helft van de ge-
tussen geneeskunde enerziids en de heel- en neeskundigen werd opgeleid aan onderwijsin-
verloskunde anderzijds. Ten derde moet de geo- stellingen die onder de provinciale verantwoor-
grafische verdeling tussen de geneeskunstbe- delijkheid vielen; de gasthuizen waren geheel
oefenaren in de steden, ten plattelande en op de    en al een plaatselijke aangelegenheid en op het
schepen worden genoemd.4 gebied van de openbare hygiene waren de ver-

De geneeskundige staatsregeling van I818 antwoordelijkheden zelfs helemaal niet vastge-
kende een belangrijke rol toe aan de op te rich- legd.7

ten 'provinciale en plaatseliike commissies van Houwaart schetst in zijn studie naar de rol
geneeskundig onderzoek en toevoorzicht'. Deze    van de hygienisten een somber beeld van de
commissies bestonden uit door de Kroon be- ontwikkeling van de geneeskunde in Nederland
noemde 'kundige en ervaren mannen in elk vak gedurende de eerste helft van de negentiende
der Geneeskunde'. Hun algemene taak was toe eeuw. Naast de behoudende opstelling van de
te zien op de naleving van medische wetten en medici zelf, noemt hij de organisatie van het
verordeningen en de kwaliteit van de genees- Geneeskundig Staatsbestuur, het mislukken
kundige hulpverlening te waarborgen. De pro- van de centralisatiepolitiek van koning Willem 1
vinciale commissies hadden als bijzondere taak en de geringe financiele middelen waarover de
controle uit te voeren op de uitoefening van de opleidingsinstituten beschikten als oorzaken.
geneeskunst. Zij namen ook de examens af van Doordat de invoering van nieuwe technieken in
de niet-gegradueerden die stads-, plattelands- of het wetenschappelijk onderzoek werd verhin-
scheepsheelmeester, vroedmeester, apotheker, derd, konden achttiende-eeuwse denkbeelden

IIO oogmeester, tandmeester, drogist of kruidenver- onverminderd blijven bestaan.8 Volgens
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Houwaart was er zelfs sprake van enige terug- dan het anatomisch scalpel in de hand zou ge-
val.9 ven, ..., eraan kon voldoen".11

Reeds in de jaren veertig van de vorige Deze kritiek was in zoverre aan dovemans-
eeuw kwam er vanuit de kringen der medici oren gericht dat het lang duurde voordat er
zel f hevige kritiek op tal van misstanden. De daadwerkelijk verbeteringen doorgevoerd wer-
ernstigste klachten richtten zich tegen het theo-    den. In een poging de discussie over gezond-
retisch karakter van het academisch onderwijs heidsvraagstukken weer op gang te brengen,
en het lage wetenschappelijke peil van het on- legde J.R. Thorbecke in zijn Gemeentewet van
derwiis aan de klinische scholen. De acade- I85I in principe de verantwoording voor de ge-
misch gevormde doctores hadden nauwelijks zondheidszorg bij het plaatseliike bestuur. E.S.
gelegenheid tot praktische oefening aan het Houwaart, die een uitstekende studie geschre-
ziekbed gehad. De verscheidenheid in ziekten ven heeft over de relatie tussen 'politiek' en 'ge-
die de studenten aan de klinische scholen ge- zondheidszorg' in de negentiende eeuw, oor-
toond werd, was te beperkt, demonstraties van deelt dat men nog ver verwijderd was van het
heel- en verloskundige operaties waren uitzon- inzicht dat de stedelijke volksgezondheid een
dering en bij de examens was men veel te zaak van aanhoudende zorg van burgerij Jn be-
mild.'° Volgens G.E. Voorhelm Schneevoogt stuurders moest zijn. Het bleef in de periode
stelden de toelatingseisen en de opleiding aan I851-I865 in het algemeen bij kleine verbeterin-
deze scholen zo weinig voor dat "de eerste de gen, die geen belangrijke aanslag op de ge-

III beste boeren-kinkel, wien men eerder den ploeg meenteliike financien waren.'2
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Treub  Leerl, 6.Cyna(,cologie PL VII

Af'.4,                                                          / <'),         Hector Treub (i856-1920) -#I  li  -r.behoort in Nederland tot een

25-0          1,                    P1 1/
m. p                     tt                   ' 1          1van de grondleggers van de                                                                                       60.                                               ...,                       1.1

gynaecologie. Aanvankelijk was

1  14'-*q---r.3 .'   "  1 :   C.    ..  A  J  ;«hij werkzaam in Leiden. maar                                                                                                                                                      a
maakte in I896 de overstap -         W

naar Amsterdam. De bouw                '      84
aldaar van een nieuwe

vrouwenkliniek met honderd

bedden stelde hem beter in staat

om goed klinisch onderwils te 9.....Q,                                    r

geven. Treub had een

uitsluitend chirurgische                                                                                                                    ------

opleiding gevolgd. Dit had

aanvankelilk nadelige gevolgen .  \ I\ 2
inieidweavi hnoteed  n  e le kneu"bae reae   ndi 

) r= - WAI-.- -'*-/4

keizersnede uit op een voor A r« n   'hem geschikt ogenblik. De                                                                                1                                                              9,2-Y'----  ....  .   - --:: =1**  -  
chirurgische belangstelling van 1 --0--illpF

Treub blijkt ook duideliik uit r 60 6 5.

zijn in I892 verschenen

Leerbock dir gynucologie thet

eerste Nederlandstalige

handboek op dit gebied). In een '.. -Ap r.p 

afzonderlii k deel zi j n  dertig

litho's opgenomen. Op plaat VII Het duurde tot in I865 voordat er politieke den tussen staat en geneeskundige stand, en de
uit genoemd boek ziin enkele     overeenstemming kwam over de hervorming handhaving van de gemeentelijke autonomie:5

attributen afgebeeld die aan het    van de organisatie van de gezondheidszorg. Aan de vier geneeskundige wetten van I865
eind van de vorige eeuw Doordat allerlei maatschappelijke krachten te- lagen enige uitgangspunten ten grondslag die
gebruikt werden (Bron: genspel boden, duurde het meer dan drie iaar een grote onderlinge samenhang vertonen.

Museum De Doornboom. voordat de moeizaam tot stand gebrachte wets- Enkele daarvan hadden een grote reikwijdte.
Hilvarenbeek). voorstellen tot wet werden verheven.'1 Ook een Het uitgangspunt 'alle burgers moeten een be-

omvangrijk deel van de Nederlandsche roep kunnen doen op geneeskundige hulp van
Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst gelijke kwaliteit' noodzaakte Thorbecke om be-
behoorde tot de tegenstanders:4 Houwaart con- langen van de medische stand (of delen daar-
cludeert dat de samenwerking tussen minister van) ondergeschikt te maken aan die van de be-
Thorbecke en de hygienisten resulteerde in een volking c.q. de volksgezondheid. Tegen alle pro-
organisatie van de gezondheidszorg op liberale testen in schafte hij daarom het onderscheid
grondslag. Men werd het eens over het verlenen tussen gegradueerden en niet-gegradueerden
van dezelfde bevoegdheden aan alle geneeskun- af, stelde hij wel praktische ervaring maar geen

II2 digen, een scheiding van verantwoordelijkhe- promotie als voorwaarde om toegelaten te wor-
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den en werden bepaalde opleidingsinstituten op    zelf de verantwoordelijkheid voor de openbare
66n lijn gesteld. In het belang van de volksge- hygiene te nemen, preventief-geneeskundige
zondheid legde hij de praktiserende geneeskun- instellingen te subsidieren ofverordeningen uit
digen allerlei bindende voorwaarden op, zoals te vaardigen. Bovendien had de nationale rege-
de verplichting overlijdensverklaringen te on- ring zich tot een voorstander ontwikkeld van
dertekenen en besmettelijke ziekten bij de auto- wetgeving ter bescherming van de arbeidende
riteiten te melden. klasse.*° Een nieuwe impuls tot positieve stel-t 6

In de praktijk betekende dit dat de bestaan- lingname van de overheid ging uit van de
de complexe situatie door de introductie van de Gezondheidswet van 21 juni I 901, die op I au-
'arts' sterk vereenvoudigd werd. In de nieuwe gustus I902 in werking trad. Deze wet had tot
situatie werd een arts een door een staatscom- doel de werking van het staatstoezicht op de so-
missie voor de drie vakken (genees-, heel- en ciale hygiene te verbeteren.21
verloskunde) voor geheel Nederland volledig be- Een voor deze studie belangrijk facet van de
voegd verklaarde geneeskunstbeoefenaar. Na gezondheidszorg vormt de verloskunde. In de
deze maatregel behoefde alleen nog het genees- eerste helft van de negentiende eeuw waren er
kundig onderwijs binnen de universiteit gecon- twee ter zake kundige en gediplomeerde perso-
centreerd te warden om de 'niet-gegradueerde nen die bij een bevalling bijstand mochten ver-
geneeskundige stand' te laten uitsterven. Na het lenen: de vroedmeester en de vroedvrouw. De
aannemen van de Wet op het Hoger Onderwijs vroedmeester was een man die met goed gevolg
van I876 werd dit een feit. De niet-gegradueer- een opleiding gevolgd had aan een van de zes
den werden in I865 wettelijk gelijkgesteld met klinische scholen in Nederland. In het meren-
de arts. Wilden zij zich ook feitelijk met de deel der gevallen werd door hem tevens de op-
nieuwe titel 'arts' sieren, dan moesten aanvul- leiding voor andere geneeskundige beroepen
lende examina worden afgelegd:7 gevolgd, zodat hij zich, na het behalen van de

Mede dankzij de orde die de geneeskundige vereiste diploma's, kon vestigen als 'heel- en
wetten van I865 hadden geschapen, veranderde vroedmeester'. De tweede categorie werd ge-
niet alleen de zorg voor de volksgezondheid in vormd door de vroedvrouwen, voor wie twee
gunstige zin, ook de volksgezondheid zelf ver- mogelijkheden openstonden om tot dit beroep
beterde. Landelijk gezien kwam er in de jaren opgeleid te worden. Een vrouw kon leerling
zeventig en tachtig van de vorige eeuw een sys- worden bij een andere vroedvrouw en bij een
tematische verbetering van de openbare hy- dokter theorielessen volgen. Onder begeleiding
giene en van de preventieve gezondheidszorg van een bevoegd verklaarde vroedvrouw moest
op gang:8 In de grotere steden werd begonnen zi j een bepaald aantal bevallingen verrichten.
met de planmatige aanpak van de riolering, de Vervolgens kon dan voor de 'Provinciale
drinkwatervoorziening en de stadsvuilverwijde- Commissie voor Geneeskundig Onderzoek en
ring.19 Er ontstond een netwerk van vaccinatie- Toevoorzicht' examen worden afgelegd. Indien
bureaus en stedelijke melkinrichtingen. Ook in het examen met succes werd afgelegd, mocht
de curatieve gezondheidszorg veranderde veel: zij zich in de betreffende provincie vestigen en
er werden volgens de modernste inzichten er praktijk uitoefenen. De andere weg bestond,
nieuwe ziekenhuizen gebouwd; het ziekenver- evenals voor de mannelijke collegae, uit het vol-
voer werd beter geregeld en er ontstonden poli- gen van de opleiding aan een klinische school.
klinieken. Houwaart geeft aan dat deze verande- Daar vrouwen niet toegelaten werden tot het
ringen mogelijk werden doordat gemeentebe- volgen van de opleiding voor de andere genees-
sturen hun laisser-faire-politiek lieten varen. De kundige beroepen, kwam het onderwijs aan de

II3 besturen toonden zich meer en meer bereid om vroedvrouwen wel eens in het gedrang.22
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hiertoe niet gerechtigd:3 Dit verschil in be-
voegdheid werd in de geneeskundige wetten
van I865 nog eens met klem bevestigd. Volgens

' deze wetten kreeg de arts een uitgebreide be-j )

voegdheid. Hij mocht zowel de normale (fysio-
,

...4.
logische) als de afwiikende (pathologische) be-

< t. vallingen begeleiden. De vroedvrouw mocht al-
leen assistentie verlenen bij de normale
bevallingen.24

Mede als gevolg van de wetten van I865
. . le#.4.1=Y.- werd de opleiding tot vroedvrouw sterk verbe-..6.Zi /. ' . terd. Behalve aan de inmiddels in Amsterdam1 p

..i:4/.,2,
opgerichte 'Rijkskweekschool voor vroedvrou-
wen'. kwam er vanaf ISSI ook in Rotterdam een

'11.   r....                  .       *  ...           ..- soortgelijke opleiding. Als derde mogelijkheid
. . ..... stond het volgen van een opleiding aan de ge-..: 1

meentelijke kweekschool in Groningen open:5Li... L- Deze positieve ontwikkeling ging nagenoeg ge-,.

'1 heel aan Brabant voorbij. Slechts weinig leerlin-

-9 gen volgden de in het westen van het land ge-

vestigde opleiding, zodat zich in deze provincie
 ·  ·                   . . .               in de tweede helft van de negentiende eeuw een

pregnant tekort aan vroedvrouwen openbaarde.
Zo bedroeg in I869 in Noord-Brabant het aan-

45     ./  I .. .45.  tal inwoners per vroedvrouw II.59I; Voor

..106. Nederland als geheel was dit cijfer 4972.
\:                   Twintig jaar later waren de verschillen kleiner

4                                         
    geworden (respectievelijk Io.204 en 5.643)

maar desondanks mag van een grote kloof ge-
sproken worden.z6 Binnen de provincie was de
spreiding onevenwichtig. M. Pruijt stelt dat de
grootste gemeenten van een of meer vroedvrou-
wen voorzien waren en dat een aantal platte-
landsgebieden, zoals de Kempen, de noordelij-
ke Peel en het gebied rond Tilburg, van vroed-
vrouwen verstoken was.27

Afb. 42 Behalve een verschil in opleiding, bestond Reeds in I882 bracht de adjunct-inspecteur
Een (kleuren)litho van een     er tussen vroedmeesters en vroedvrouwen nog van het Geneeskundig Staatstoezicht, dr. W.P.

engel die een kind ten hemel een tweede belangrijk onderscheid. Nadat in de Ruijsch, naar voren dat oprichting van een
voert, circa I 880. Afmetingen:    loop van de achttiende eeuw de instrumentele vroedvrouwenschool in het zuiden van het land

18 x 12 cm (Bron: Gemeentelilk    techniek, met name het ingeburgerd raken van noodzakelijk was. Hij zag dit als enige oplos-
Museum Veldhoven, CMR).      de 'foreeps'  (de verlostang), een vaste plaats in sing voor opheffing van het bestaande tekort

de verloskunde had verkregen, werden alleen de aan vroedvrouwen in Noord-Brabant en
vroedmeesters bevoegd verklaard met deze in- Limburg. Op regeringsniveau vond zijn plei-

II4 strumenten te werken. Vroedvrouwen waren dooi geen gehoor. Ruim twintig jaar later gaf de
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hoofdinspecteur van de Geneeskundige dat de direkte betekenis van de medische we-
Inspectie voor Noord-Brabant, Limburg en tenschap beperkt was, maar dat de medici - zo-
Gelderland opnieuw te kennen dat een vroed- wel openlijk als achter de schermen - een be-
vrouwenschool in het zuiden nodig was. langriike rol speelden bij de hygienistische be-
Opmerkelijk is wel dat in I882 als een belang- weging en op die wijze hun bijdrage leverden
rijk argument werd aangevoerd dat er tussen de    aan het terugdringen van het niveau van de
vroedvrouwen uit het noorden en de bevolking sterfte.F Ook meer specifiek met betrekking tot
in het zuiden een verschil in "landsaard, zeden de daling van de zuigelingen- en kindersterfte
en volksgewoonten" bestond die een belemme- ligt de bijdrage van de medici vooral op hygie-
ring vormde bij de uitoefening van het vroed- nisch terrein.12
vrouwenberoep. In I904 was deze zinsnede ge- Een belangrijke stimulans voor de overheid
concretiseerd in een vraag naar een katholieke om meer aandacht te besteden aan de openbare
opleiding. Ditmaal verleende de minister wel gezondheidszorg, vormden zonder meer de
zijn medewerking. Er kwam in Heerlen een cholera-epidemieen. H.F.J.M. van den
particuliere school met een rooms-katholieke Eerenbeemt stelt dat de cholera, meer dan wel-
signatuur, waar in I9I2 met de lessen begon- ke andere besmettelijke ziekte, als hefboom ge-
nen werd. Zoals verwacht kon worden kreeg fungeerd heeft om maatregelen te gaan treffen
deze school de meeste leerlingen uit Brabant en    om tot een effectieve gezondheidszorg te ko-
Limburg en veel van de afgestudeerden vestig- men.11 Ook A. de Swaan onderstreept het grote
den zich ook in deze provincies. Het vroedvrou- belang dat van de cholera-epidemieen uitging
wentekort werd dus pas ruim in de twintigste om tot verbetering van de sanitaire voorzienin-
eeuw opgelost. gen in de steden te komen.34 De expanderende28

economie in het derde kwart van de negentien-
Hoewel de expansie van de medische weten- de eeuw maakte het mogelijk om de kosten van
schap vanaf het einde van de negentiende eeuw de infrastructurele maatregelen op hygianisch
zeker van groot belang is geweest, heeft zij gebied te dragen.15 De drijvende kracht om dit
slechts een secundaire rol gespeeld bij de daling alles te realiseren was de gezeten burgerij, die,
van de sterfte. Omdat de daling van de sterfte- uit angst voor besmetting, de overheid onder
cijfers aanving voordat de expansie van de me- druk zette om genoemde voorzieningen aan te
dische wetenschap inzette, kan deze niet wor- leggen.16

den aangemerkt als causale factor.*9 Geleidelijk Uit het voorgaande bliikt duidelijk dat de
werden de theorieen over het bestaan van ziek- landelijke overheid zeker geen voortrekkersrol
tekiemen en de verspreiding daarvan geaccep- speelde om op het brede terrein van de volksge-
teerd. Onomstotelijk kwam daarmee het belang zondheid een einde te maken aan de bestaande
vast te staan van hygienische voorzorgsmaatre- misstanden.17 In de volgende paragraafwordt
gelen. deze stelling op micro-niveau getoetst.

R. Ornstein en D. Sobel kwamen voor de
westerse landen tot de conclusie dat de daling
van de sterfte maar voor een beperkt deel toege-
schreven mag worden aan verbeterd medisch
ingrijpen. "Death and disaese from common in-
fections were already declining drastically long
before antibiotics, long before effective immu-
nizations, long before effective individual inter-

II5                              ventions."10 R. Schofield en D. Reher stelden
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  2 DE GEZONDHEIDSZORG IN HET GEMEENTELIJK BELEID VAN TILBURG

Zoals uit de voorgaande paragraaf duidelijk is drinkwatervoorziening en de controle op de
gebleken, lag het in de bedoeling van de wetge- kwaliteit van levensmiddelen.40 Alleen in nood-
ver om een aanzienlilk deel van de verantwoor- situaties, zoals bij epidemieen, viel een tijdelijk
delijkheid voor de volksgezondheid in handen gerichte interesse te bespeuren.4, Het is dan
van het gemeentebestuur te leggen. De wet van ook tekenend dat het in Tilburg niet kwam tot
IBI8 bevatte hiertoe enkele aanzetten die later, de oprichting van een Gezondheidscommissie,
vooral in de Gemeentewet van I85I, nader ge- voordat de Gezondheidswet van I90I deze voor
concretiseerd werden. Ook de wetten van I865 alle gemeenten met meer dan 4.000 inwoners
lieten het zwaartepunt van de zorg voor de als een verplichting voorschreef. In 1892 stelde
volksgezondheid liggen bij de gemeentebestu- raadslid A.A. J. van Dooren en passant de vraag
ren. Bovendien werd er te veel vertrouwd op de of het, "met het oog op de tijdsomstandigheden
overredingskracht van het Geneeskundig [de dreiging van een cholera-epidemie}, niet
Staatstoezicht. In zekere zin waren de voorstel- wenschelijk zou zi in eene gezondheidscommis-
len van Thorbecke geheel in de geest van de sie in het leven te roepen". De burgemeester
tijd: een verder ingrijpen van de overheid was antwoordde dat dit volstrekt overbodig was.
politiek niet haalbaar. Voor velen gingen de Immers: "de gezondheidstoestand ... is tot he-
voorstellen reeds te ver.38 Kamerlid W. den gelukkig zeer goed" en het dagelijks be-
Wintjens maakte om zijn afkeer van het 'keurs- stuur heeft "waar noodig, eene adviseerende
lijf van het Geneeskundig Staatstoezicht duide- commissie in de drie doctoren belast met de ar-
lijk te maken de opmerking dat "men de menpractijk".42 Dit was de enige keer dat er in
Nederlanders niet als Duitsers [moest] willen de gemeenteraad van Tilburg de suggestie geop-
regeren".39 perd werd om eigener beweging tot de instel-

In deze paragraaf zal beschreven worden ling van een Gezondheidscommissie over te
hoe het gemeentebestuur van Tilburg de ge- gaan. Toen deze in I903 geinstalleerd werd,
neeskundige wetten in praktijk bracht. Hiertoe deed zich kort daarna een veelzeggend incident
zal eerst een algemene schets gegeven warden voor. In de begroting voor I904 werd ten be-
van het politieke klimaat in Tilburg in de twee- hoeve van de Gezondheidscommissie een be-
de helft van de negentiende en het begin van de    drag van f I2OO,- gevoteerd. Dit vormde bij de
twintigste eeuw. Vervolgens zal aan de hand begrotingsbehandeling geen reden tot beraad-
van enkele type-voorbeelden het gemeentelijk slaging. Gedeputeerde Staten reageerden wel:
gezondheidsbeleid beschreven worden om daar- zij verzochten om f 200,- m66r toe te staan.
na met enkele gevolgtrekkingen te eindigen. Toen het college van B&W van Tilburg aan dit

Het door het gemeentebestuur van Tilburg verzoek van hogerhand tegemoet wilde komen,
in de tweede helft van de negentiende eeuw ge- kwam er vanuit de Raad tegengas. "De heer
voerde beleid strookte goed met het hiervoor be-      A.H.A. Arts meent dat door de commissie,
schreven landelijke beleid: de inmenging tot het waarin hij zitting had, met algemeene stemmen
minimale beperken. Evenals de landelijke over- besloten is niet meer toe te kennen voor de ge-
heid maakte het Tilburgse gemeentebestuur zondsheidscommissie dan het uitgetrokken be-
zich niet druk inzake de openbare gezondheid. drag. Zoo sedert geene bepaalde redenen zijn
Het verwaarsloosde de zorg voor openbare hy- voorgekomen, dan zou hij willen voorstellen de

II6 giene, de aanleg van riolering, de zorg voor de verhooging niet toe te staan." De burgemeester
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„* h - -----------*
tebestuur ten zeerste in gebreke met het nemen
van de nodige maatregelen. Er waren al meer

-i '  N__I=.,  , t,    dan tien personen aan de cholera overleden
t...€»1 toen, op IO september I866, de Tilburgse ge-

    neesheren het gemeentebestuur ernstig wezen
op zijn laksheid. Terwijl de ziekte uitgroeide tot
een epidemie van ongekende omvang - in
Nederland waren 3I.467 mensen met cholera
besmet, waarvan er I9.385 stierven - was er in

4121*"Ar'.*&'3  4.    4 · Tilburg nog niets gedaan.44 Er bestond geen 10-
- -

 .                  ",1 'U„ <Th-- 4,«-:11'E .ilLitt
kaal voor isolering, er waren geen fondsen voor

t.fps'*-iM' "b,   2.«r12*6- --    desinfectie en aan de armen werden geen be-
*                          1 hoorlijk voedsel en drinkwater verstrekt. Zij we-pi.. **

y                        '        zen het gemeentebestuur dan ook op dat

2/     plichtsverzuim en stelden het verantwoordelijk
--       voor het sterven van mensen.  Ook de inspecteur

van het Geneeskundig Staatstoezicht vermaan-
de het gemeentebestuur ernstig alsnog de nodi-
ge maatregelen te treffen.45 Uit niets blijkt dat

Afb. 41       ilit  I het gemeentebestuur deze vermaningen serieus
De gevel van het St. ,/:Wi' 1

*j.*. t.z.,0 :£=61 ter harte nam: zoals zo vaak was papier gedul-6/- de..
Rochusgesticht op een

opname                  %23*34re----c.- dig.
uit ongeveer I9I4 Links naast De landelijke overheid werd, vooral door

de voordeur zijn ,      -  -  -,S*DVEw @    epidemieen van deze omvang, door schade en
waarschuwingen tegen schande wijzer. Zo kwam in I872, tijdens een

besmetteliike ziekten hevige pokkenepidemie, de Wet op de besmet-
...           ..,...       --

aangeplakt (Bron: GAT). -42" telijke ziekten tot stand, waarin aan de burge-
meesters onder andere nauwgezette richtlijnen
voor ontsmetting en vaccinatie gegeven werden.

antwoordde dat dit voorstel alleen is gedaan "na    Deze wet bepaalde dat besmette personen in
de pertinente verklaring van Gedeputeerde een speciale inrichting voor besmettelijke ziek-
Staten dat anders art. 212 der gemeentewet zal ten geplaatst moesten worden.46 In Tilburg leek
worden toegepast". "De heer Arts heeft met ge- het Sint-Elisabeth-gasthuis de aangewezen in-
noegen uit het concept gehoord dat de gemeen- stelling voor de 'opneming van alle soorten van
te de verhooging alleen contre-coeur wil toe- besmettelijke lijders'. Het gelijktijdig in 6#n
staan." Uiteindelijk ging ook de raad met de ruimte verplegen van lijders aan besmettelijke
verhoging akkoord.43 ziekten en de andere zieken vormde een onge-

De afwachtende houding van het Tilburgse wenste, zelfs letterlijk ongezonde, situatie. Na
gemeentebestuur bleek duidelijk, toen zich in het van kracht worden van de Wet op de be-
I866 de eerste gevallen van cholera voordeden. smettelijke ziekten hebben het bestuur en ver-
Het eerste geval van cholera in Noord-Brabant plegend personeel van het Gasthuis geroeid
deed zich voor op 23 april I866 in Den Bosch. met de - ontoereikende - riemen die men had.47
Twee maanden later kwam het eerste geval in De dreiging van een nieuwe cholera-epidemie
Tilburg voor. Hoewel de ziekte zich in de daar- en een hevige pokken-epidemie in het begin

II7 opvolgende tijd verspreidde, bleefhet gemeen- van de jaren negentig van de vorige eeuw toon-
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Afb. 44 Staande van links naar rechts: L.J.M. Eijgenraam Carts te Tilburg)

De artsen uit Tilburg en omstreken herdachten op 25 oktober I9Io P.M. Hoek (arts te Boxtel). B.A.C. Daamen (arts te Tilburg), H.E.R.

met een feestmaaltijd dat de afdeting Tilburg en Omstreken viiftig Ruding Carts te Kaatsheuvel). C.P.1. Hoek Carts te Helvoirt). N.F.C.J.

jaar was aangesloten bii de Koninkliike Maatschappij tot Sassen (arts te Tilburg). A.H.LE. Piters Carts te Tilburg) en I.G.M.

bevordering der Geneeskunst. Zittend van links naar rechts: C.J.J. Weyers (arts te Tilburg). De Tilburgse afdeling van de KNMG hield

Maassen (heel- envroedmeester in Dongenb, H. Lobach Carts te de feestmaaltijden altild in de socifteit Philharmonie (Bron: GAT).

Oirschot). K.A.F. Deelen Carts te Tilburg), S. Moerel (arts te Tilburg)
H. 1. Lobach (plattelandsheelmeester te Udenhout). 1 Passtoors

(chirurg te Tilburgl. W.L.M. de Both Carts te Loon op Zand). J.H.

Costerman Boodt Carts te Goirle). Ph.L. L.M. Taminiau (arts te
II8 Tilburg). M.J.L. Proot Carts te Tilburg). J Hensen (arts te TiIburg).



ZUIGELINGEN- EN KINDERSTERFTE IN TILBURG, I820-I930

den het onhoudbare van de situatie aan. Ook bouwde met subsidie van de gemeente. Hierna
het gemeentebestuur moest actie ondernemen. werd de discussie afgesloten en de beslissing
De wijze waarop men de problemen de baas aangehouden tot de volgende vergadering.48
wilde worden, was typerend voor de denk- en De regenten van het Sint-Elisabeth-
handelwiize van het college van B&W e n van Gasthuis smeedden het ijzer toen het nog heet
de Tilburgse gemeenteraad aangaande kwesties was. Reeds de daaropvolgende vergadering, op
die raakvlakken hadden met de volksgezond- IO mei I893, werd een adres van het bestuur
heid. van het Gasthuis behandeld waarin het "onder

In de gemeenteraadsvergadering van I april overlegging van de noodige teekeningen, eene
I893 werd uitvoerig gesproken over een geldle- subsidie uit de gemeentekas verzoekende ten
ning van f 45·000 'tot dekking der kosten van bedrage van f 5I.3ooi- voor het stichten van
reeds uitgevoerde en nog uit te voeren werken'. een gebouw met ontsmettingsoven en
Van dit bedrag was f Io.000 bestemd voor een Romeinsch bad, uitsluitend ter opneming van
"naar de eischen des tijds ingerichte ziekenba- lijders aan besmettelijke ziekten". Verschillende
rak... om gereed te zijn als onverhoopt eene be- raadsleden waren overtuigde tegenstanders van
smettelijke ziekte uitbreekt". Het lag tevens in het ingediende plan. De een wees erop dat de
het voornemen om een ontsmettingsoven te beoogde locatie "zoo slecht mogelijk gekozen"
bouwen "om niet altijd de besmette goederen te    was, maar de angel zat in de financiele onder-
moeten verbranden". Nadat enkele raadsleden bouwing.49 C.J. Eras vond het op zich wel een
te kennen hadden gegeven het bedrag te hoog mooi plan, maar het was, gezien de treurige ge-
te vinden, nam de heer P.F. Bergmans het steldheid van de gemeentekas, te groots. Hij zei
woord. Deze directeur van de Tilburgsche van een deskundige gehoord te hebben "dat
Hypotheekbank was tevens regent van het Sint-     voor IO A I2 duizend gulden een voldoende ge-
Elisabeth-Gasthuis.  Hij wees erop dat de· be- bouw kon geplaatst worden". Er was Bergmans,
staande zaal te klein was en grensde aan andere als regent van het gasthuis, veel aan gelegen de
zalen van het gasthuis, hetgeen een ongewenste gevraagde subsidie te verkrijgen. Hij antwoord-
situatie was "waarop door het geneeskundig be-      de dat de eerste begroting f 80.000 bedroeg.
stuur herhaalde malen gewezen is". Naar zijn Met het wegstrepen van alle franje kon dit tot
mening was de te bouwen ziekenbarak alleen ruim f 50·000 teruggebracht worden. Het
geschikt voor het opnemen van cholera-patien- Gasthuis zou bovendien alle bijkomende kos-
ten en was ze ondeugdelijk voor verzorging van ten, zoals bergruimte en meubilair, voor eigen
pokkenlijders. Vervolgens gaf hij een beschrij- rekening nemen. De burgemeester viel in de-
ving van de eisen waaraan de ziekenbarak zen Bergmans bij; hij achtte zich verplicht na-
moest voldoen. Raadslid A.A. Mutsaers merkte drukkeliik te stellen, dat hij in het begin ook
op dat "als de inrichting moet voldoen aan de huiverig was in verband met het forse bedrag,
eischen door den heer Bergmans opgesomd "doch hoe langer hoe meer ziet hij de noodza-
dan zal eene uitgaafvan 40 A 50 mille noodig kelijkheid er van in".
zijn". De suggestie om een gefaseerd bouwplan Het ontbrak in de Tilburgse gemeenteraad
te maken, werd door de burgemeester van de niet aan overtuigde voorstanders. C. Houben
hand gewezen. Hii gaf aan dat "de hoofdoor- noemde het "eene onvermijdelijke zaak; half
zaak van het voorstel is de vrees voor het uitbre- werk helpt hier niet". A.J. van Spaendonck zei
ken der cholera en dan zou de inrichting geheel    dat een "naar de eischen des tijds ingericht ge-
gereed moeten zijn". Na lang delibereren gaf bouw voor niet minder kan worden gesticht".
een der leden in overweging, of het niet beter Hij voerde bovendien als argument aan dat

II  zou zijn dat het Gasthuis  zelf een ziekenzaal "hierbij [wordtl aangeboden gratis bediening
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door de Zusters". De twijfelaars en zij die zich pas omstreeks I 900 met enige regelmaat over
overdonderd voelden, vroegen zich af "of het 'gezondheidszorg' gesproken werd. In de perio-
niet wenschelijk zou zijn deze zaak aan te hou- de daarvoor ging het steeds om incidentele
den om de geneesheeren eerst te hooren of wel vraagstukken. Waar het om de sociale politiek
eene Commissie te benoemen, die het noodige ging, typeert hij de houding van de raadsleden
onderzoek kan instellen". De burgmeester acht- als kleingeestig.S4 Het gemeentebestuur van
te dit niet raadzaam, omdat "de vijand voor de Breda nam een minder afwachtende houding
deur staat en ieder uitstel nadelig kan zijn". Bij aan en zette reeds vanaf de jaren zestig van de
de uiteindelijke stemming werd het voorstel tot vorige eeuw een beleid in gang, dat gericht was
het verlenen van de gevraagde subsidie met I 3 op verbetering van de openbare hygiene. Maar
tegen 7 stemmen aangenomen.5° De nieuw te op het gebied van de ontoereikende volkshuis-
realiseren afdeling kreeg de naam 'St. Rochus- vesting "ondernam het niet of nauwelijks stap-
gesticht' en vanaf I894 konden daarin alle pen". Het gemeentebestuur koos voor "een ge-
Tilburgers opgenomen worden die door een be- leidelijken gang" omdat de omstandigheden dat
smettelijke ziekte getroffen waren. "vooralsnog gebiedend eischten".55

Dit was de eerste keer dat het gemeentebe- Ook buiten Brabant bleken gemeentebestu-
stuur participeerde in de investeringskosten van    ren zich niet overdreven te bekommeren over
een project van de stichting R.K. Gasthuis. Dit het peil van de volksgezondheid. Philips schrijft
geschiedde niet uit belangstelling voor het so- dat er in Limburg op het gebied van de gezond-
ciale werk dat werd verricht, maar volgde uit de heidszorg niets gebeurde. "Er kwam niet eens
verplichting die de gemeente in het kader van een eenvoudige advies- of studiecommissie van
de openbare gezondheidszorg had om de bevol- de grond, terwijl de hygienische situatie in de           '
king tegen besmettingsgevaar te beschermen. meeste plaatsen zo hopeloos was, dat die eigen-
Ziekte als zodanig met alle gevolgen van dien lijk nauwelijks onderzoek kon lijden en een on-
voor het betrokken individu werd als een parti- middellijk ingrijpen vereiste. ... Was het nog zo
culiere aangelegenheid beschouwd, waarvoor de geweest, dat de remedie niet in verhouding tot
overheid derhalve geen voorziening behoefde te de kwaal stond, dan had men nog verbeteringen
treffen.7 kunnen bepleiten. Hier ontbrak zelfs de eerste

Met deze instelling volgde het Tilburgse ge- aanzet tot een remedie."56 In Limburg genoot in
meentebestuur een koers die nauwe verwant- dezen Maastricht een treurige reputatie.57 Kooij
schap vertoonde met het in 's-Hertogenbosch, merkt met betrekking tot de gezondheidszorg
Eindhoven en Breda gevoerde beleid. Wouters in Groningen op dat het gemeentebestuur "al-
merkt in zijn studie naar de armenzorg in 's- les dat geld kostte het liefst op de lange baan
Hertogenbosch op dat het Bossche stadsbestuur [schoof] of het aan het particulier initiatief over-
zich in de tweede helft van de negentiende liet".58 Ook voor andere steden, zoals voor Den
eeuw ten aanzien van de directe sociale zorg bij Haag en Amersfoort, zijn opmerkingen met
voortduring liet inspireren door het liberale een identieke strekking gemaakt.59 In Utrecht
adagium: zo min mogelijk ingrijpen in het na- bestonden tal van stedelijke voorschriften die,
tuurlijk verloop der dingen.Sa Van Oorschot ty- indien naar de letter nageleefd, deze stad
peert het in Eindhoven gevoerde beleid als een 'kraakhelder' hadden kunnen maken. De prak-
aaneenschakeling van ad hoc-maatregelen: "als tijk, die door P.D. 't Hart is beschreven, was             
het kalf dreigt te verdrinken, dempt men de echter anders. Het gemeentebestuur liet, zodra
put".53 Ook in het aangrenzende Woensel was de dreiging van een epidemie voorbij was, de
de situatie vergelijkbaar. Van den Brink conclu- teugels zo gauw mogelijk vieren. 6o

I20 deert, dat in de gemeenteraadsvergaderingen
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i 3 HET AANBOD VAN MEDISCHE ZORG IN TILBURG

Over de omvang van de medische stand in Waarschijnlijk was dit een te rooskleurige
Tilburg gedurende de eerste helft van de negen- schets, want toen een jaar later een vacature
tiende eeuw zijn slechts spaarzame gegevens ontstond voor de betrekking van 'stads medici-
bekend. In de gemeenteverslagen uit de jaren nae doctor' (met een jaarlijkse toelage uit de ge-
dertig van de vorige eeuw komen in algemene meentekas van f ztoo,-), kwam er op een in bin-
termen opmerkingen voor over de 'Dienst der nen Noord-Brabant verschijnende kranten ge-
Geneeskunde'.6, plaatste oproep geen enkele gegadigde voor

In het verslag over I835 merkt het gemeen- deze betrekking. Een herhaling van de oproep
tebestuur op dat de gemeente "van genoegzame    in de Staatscourant en in het Amsterdams
en voldoende genees & heelkundige hulp voor- Handelsblad leverde vijf sollicitanten op.65
zien" is. Drie geneesheren (waarvan een tevens In de gemeenteverslagen liet het gemeente-
heelmeester is), twee heel- en vroedmeesters en bestuur zich positief uit over het in 1827 gestar-
een vroedvrouw werden daartoe als voldoende te 'R.K. Gasthuis'.66 Tot de gunstige situatie
beschouwd. Het gemeentebestuur maakte zich droeg "niet weinig bij dat behoeftigen waaraan
zelfs zorgen over een vermeend te groot aanbod    zulk in hun eigen huis niet na behooren kan ge-
van geneeskundige hulp. Voor de zittende schieden in een door particulieren opgericht 10-
groep genees-, heel- en verloskundigen was het caal verzorgd en verpleegd worden, hetwelk ook
'te bejammeren dat de officieren van gezond- ten aanzien van dienstboden en anderen die ge-
heid bij de Armee of het Leger te velde voortdu- nen eigen haard hebben het geval is:67
rend bij particulieren blijven practiseeren en Opmerkingen over de omvang en kwaliteit
zulks in weerwil dat hun hetzelve is verboden van de medische stand in de jaren veertig, vijf-
en ten gevolge Besluit van Zijne Excellentie den    tig en zestig zijn schaars. In het Provinciaal
Heer Gouverneur dezer provincie tegen hen Blad werd met enige regelmaat een lijst met
proces verbaal is opgemaakt doch aan hetwelk 'bevoegd erkende beoefenaren van de onder-
voor zoover is bekend tot dus verre geen gevolg scheiden takken der geneeskunst' gepubliceerd.
is gegeven. Deze situatie lijkt strijdig met de Deze lijsten bevatten de namen der genees-

"62

constatering van Van den Eerenbeemt en kunstbeoefenaren, plaats en datum waarop hen
Linders-Rooijendijk als zou de militaire arts het diploma verstrekt is en soort bevoegdheid.
"praktisch uitsluitend militairen" verzorgen en Uit de voor I840 Opgemaakte lijst blijkt, dat er
dat de Brabantse arts niet bang hoefde te zijn in Tilburg zes medici werkzaam waren: drie
patienten aan hem te verliezen.63 medicinae doctores, een heelmeester, een heel-

Over de geneeskundige verzorging van de meester ten plattelande en een officier van ge-
armlastigen liet het gemeentebestuur zich in 10- zondheid.68 Een decennium later was dit aantal
vende termen uit.  " De arme zieken worden na toegenomen tot zeven: vier medicinae doctores
behooren verpleegd, diegenen welke genees- en drie heelmeesters.69 In I863 was het aantal
middelen nodig hebben verschaft hen den stads in Tilburg praktijk voerende medici weer tot zes
medicinae doctor, zij welke heelkundige hulp gedaald: vij f medicinae doctores en een heel-
vereischen behoeven slechts om eenen stads- meester.70
heelmeester te zenden en zij worden bediendt Na het van kracht worden van de geneeskundi-
terwijl de zoodanige die in barensnood zijn ge wetten van I865 werd deze lijst opgemaakt

I2I steeds door bevoegden worden bijgestaan.„64         door de inspecteur voor het Geneeskundig
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Afb. 45 -'.'lli  O.fir"'....... i,#-i Uit deze bijlage blijkt dat er een grote ver-
--I.-F #-Il=.-'/,D./.m,7/.'.

Een belangrilke leverancier van .....9.2*:=r..p//1:=.41. In scheidenheid aan medici in Tilburg werkzaam
IlliqipiF=«9. a W tio;211

medische apparatuur was D. splits,IA,":59..9/2,1/lewrt-Wil is geweest. Ten tijde van het van kracht wordenFAN#M---1Lameris Jr. in Utrecht. Zijn -0-- · ir 6 ·=1=-1 ·:   -1,=x 1. --....,:,                  van de geneeskundige wetten van I865 voerden
..  .: -CL.+«1   ..·.... ..catalogus Chirurgische in Tilburg zes medici praktijk. Van dezen be-

instrumenten en artikelen voor
'

hoorde een royale meerderheid (vier van de zes)

ziekenverpleging is een tot de categorie van de gegradueerden. Er waren
belangriike bron van informatie          

over het aanbod op dit gebied.          1
in een meer dan 800 pagina's f i       *,i 'tr--ki..-r.-,b·--··«              3 ·1 in Tilburg vestigde. Nadien waren het, op 66n

tellend
boekwerk ziin meer dan        b.            I  9 -5 -  UU  k   *         · 

'<41    uitzondering na, steeds universitair geschoolde
12.000 voorwerpen afgebeeld. 6*  l· 3*#.*-,...4Iit-f&j -3t  medici die zich in Tilburg als geneeskundige

In de toelichting bil de nrs. vestigden.72
7407-7408 wordt nog gemeld Uit de fragmentarische gegevens over de

dat zich in de tassen "een periode voor I870 en het in bijlage 6 vermelde
stevig, uitneembaar linnen overzicht van na I870, blijkt tevens dat het aan-

foudraal, dat men kan wasschen tal geneeskundigen in Tilburg gedurende de ge-
en steriliseeren" bevindt (Bron: hele negentiende eeuw en het begin van de

Museum De Doornboom,
/3 :*'',-I''.-:.'',''Ill---1-- P. twintigste eeuw weinig fluctuatie vertoonde. In

Hili·areribeek).            44jWK £ 1 126#%4 =1'F,... :  ,8, .a'r de regel waren er zes praktijkvoerende genees-
W./Ziwi*midismmaww"tf»-T _NrAIm-=/ kundigen. Gedurende enkele jaren waren er
1:k2.- 4 4*fl'f 6-,2.--!Sh, '1 - slechts vijf en af en toe waren er zeven artsen.
1--· r_ti-  - 11 9.· *'-+  '-·, 1*.1 -t*·,    -

I ls, p - L -1.-  -'- 11 1-1 ./.- --,-- 1
Indien er rekening gehouden wordt met de om-

--5- 9.'. . --dw 661-=,--aid       standigheid dat het inwonertal sterk toenam
A. Imli• n no·. //  ;108 0/,1 .,/"0,1 (van I7.67I in I865 tot 46.5I7 in I905), mag dit

een relatieve verslechtering genoemd worden.
De lijsten 'der bevoegd erkende beoefena-

ren der Geneeskunst' lenen zich uitstekend
voor een andere vergelijking. Een ook heden ten
dage gangbaar criterium om de beschikbaar-

Staatstoezicht voor de provincien Noordbrabant    heid van geneeskundige verzorging weer te ge-
en Limburg.71 Deze lijsten bevatten een over- ven, is het verhoudingscijfer van het aantal in-
zicht van alle in Noord-Brabant gevestigde ge- woners per arts (de zg. medicaliseringsgraad).
neeskundigen, tandmeesters, apothekers. dro- Uit de door de inspecteur van het Genees-

gisten en vroedvrouwen. In deze lijst werden kundig Staatstoezicht opgemaakte lijsten kan
per gemeente van de in aanmerking komende ook voor andere plaatsen de omvang van de ge-
personen de volgende gegevens verstrekt: de neeskundige stand bepaald worden. In tabel 30
achternaam en voorletters, de bevoegdheid(he- is dit voor een viertal peiljaren, behalve voor
den), de plaats waar en de datum waarop het be- Tilburg, ook voor de steden Breda en 's-
treffende diploma is afgegeven. Met behulp van Hertogenbosch en voor de provincie Noord-
deze liisten kan een betrouwbaar en volledig Brabant weergegeven.
overzicht van de omvang van de medische stand
in Tilburg gegeven worden. In bijlage 6 is voor Ook hier springt Tilburg er in negatieve zin uit.
de periode I87I-I907 een overzicht gegeven van    De qua inwonertal het best met Tilburg verge.

I22 de in Tilburg gevestigde geneesheren. lijkbare Brabantse steden, Breda en 's-Herto-
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Tabe130 Noch uit de kring van de medici zelf, noch
Aantal genteskundigen in Tilburg, Breda, 's-Henogenbosch en Noord-Brabant en het aantal van het Tilburgse gemeentebestuur werd in de
inwoners per geneeskundige (voor de jaren 1871. i 881, 1891 en 1901) onderhavige periode gewag gemaakt van deze

relatief ongunstige situatie. Er zijn van de ge-
aantal geneesk. aantal inw. per geneesk. neeskundigen geen berichten bekend waarin ze

I87I IBBI 189I I901 I871 I881 I891 I OI klagen over een te grote werkdruk of een te

Tilburg
2182 2298 2022

6 6 7 7 39I5 4830 4993 6047 groot aantal patienten. Dr. Festen typeerde de

Breda  I4 8 Io* I)* I2 I9 maatschappeliike positie van de Tilburgse art-
-Hertogenbosch   I3       9 Io* II* I88I 2764 2759 2870 sen aan het begin van deze eeuw als "betrekke-

Noord-Brabant 2IS I59 I39 I68 2005 2958 37I7 3372 lijk slecht". Dit had onder andere tot gevolg

"concurrentiestrijd, gevechten voor het behoud
* Bij deze cijfers zijn de 'officieren van gezondheid in actieven dienst', die bij het leger of het verkrijgen van patienten  ...  en een zeker

werkzaam waren buiten de telling gelaten onderling wantrouwen".76 Uit de corresponden-
(in Breda resp. 4 en 3 en in 's-Hertogenbosch 2 en 4). tie met betrekking tot de 'affaire-Ledel'

(I905/ 906) blijkt duidelijk dat er in Tilburg
Tabel 3I enkele artsen waren die, naar eigen inschatting,
Aantal vroedvrouwen in Tilburg, Breda, 's-Hertogenbosch in Noord-Brabant en het aantal geen volwaardige praktijk hadden. Een
inwoners per vrogdvrouw (voordijaren 1871,188i, 1891 en 1901) Tilburgse vroedvrouw. mei. J.M. Ledel, beschul-

digde er twee artsen (dr. M.J.L. Proot en dr. J.
Hensen) van dat deze met voorbedachten rade

aantal vroedvr. aantal inw. per vroedvr. patienten uit haar verloskundige praktijk pro-
I871 I88I I89I I9OI 1871 I88I I89I I901 beerden weg te lokken.77 In een van de brieven

Tilburg I             I 4 3   23·490 28.980 8739 I4.III gaf dr. Hensen toe dat de klachten van mej.

Breda              2       2      2 4 84I7 8720 II.493 6574 Ledel niet geheel uit de lucht gegrepen waren.78

's-Hertogenbosch 3 2 3 2 7667 I2.437 9r98 I5·787 Het Tilburgse gemeentebestuur bemoeide
Noord-Brabant  37   39   56 64 I2.347 I2.062 9226 8852 zich slechts met de geneeskundige zorg voor de

armlastigen. Dat hierbij het zoveel mogelijk be-
Bron:    Lijst van geneeskundigen, tandmasters, apothekers, droogisten en vroedvrouwen in de perkt houden van de uitgaven belangriiker ge-
provincie Noord-Brabant, vastgesteld i Januarij 187i. 1881, 1891 en 1901 acht werd dan een kwalitatief voldoende genees-

kundige verzorging, mag - gezien het in het
voorgaande beschrevene - als vanzelfsprekend
beschouwd worden.

genbosch, zijn aanzienlijk ruimer met genees- In tabel 3I is de situatie met betrekking tot
kundigen bedeeld dan dit voormalige wolcen- de verloskundige zorg weergegeven. Hierbi j is
trum.73 Ook de vergelijking met de provincie als uitsluitend rekening gehouden met het aantal

geheel valt sterk in het nadeel voor Tilburg uit. gevestigde vroedvrouwen; eventueel bevoegde
Deze constatering staat haaks op het beeld dat artsen en vroedmeesters zijn buiten de telling
over de verhouding stad - platteland in de ge- gelaten.79

schiedschrijving vigeert. Uit de literatuur komt
het beeld naar voren dat in de steden de beoefe- Ook ten aanzien van deze tabel blijkt, dat de si-
naars der geneeskunst doorgaans in ruimere tuatie in Tilburg over het algemeen minder
mate voorhanden waren dan op het platteland.74 rooskleurig was dan in de vergelijkbare steden
Niet zelden wordt het platteland zelfs als het do- Breda en Den Bosch en dan in de provincie als
mein bij uitstek voor de kwakzalvers beschre- geheel. Het grote verschil in vergelijking met

I23 ven.75 het gemiddeld aantal inwoners per geneeskun-
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zondheidscommissie ondersteund, "om voor-
2 * 10 taan bij de geboorteaangifte de overlegging van

8I,///k een briefie van de verloskundige te eischen".
al/:.r0 f' .. Dit experiment werd gestart, maar reeds na

I . 7.S twee jaar was het doodgebloed. Bij navraag ont-
/2 Lt     2   4  ,                                                   dekte de secretaris van de gezondheidscommis-

4  1 2. sie dat ten stadhuize "de overlegging van een/

briefle van een verloskundige niet meer
26                              geeischt wordt". Hoewel volgens de artsen "het

.

442 i. *:fY .    optreden van onbevoegden niet meer zoo veel-
9   0  , -

: ' vuldig voorkomt als vroeger", besloot de ge-afb. 46       4,#       4              5
Portret van Charles A. , 7 fiw, <                                                                          zondheidscommissie nog eenmaal een poging«

Davenport. alias Sequah. zoals     ,    ' 44 4  »                                          te wagen "teneinde het misbruik te keeren en in
. . . 1 1 .4/ zijn omvang te leeren kennen". Er werden for-afgebeeld in de Amsterdamsche

9     2             & ':Courant van 2 september 7891. /.4 0 mulieren gedrukt en aan de geneeskundigen en
Sequah bezocht in februari I893 .    -F      '.1 ; vroedvrouwen verstrekt met het uitdrukkelijke-**f

82Tilburg en had daar met ziln      4      4   verzoek die bij elke verlossing af te geven.
sdances slechts matig succes.     32

' Nadien traden er wel verbeteringen op. In zijn
De verkoop van ziin , fh                                                                                        nieuwjaarstoespraak van I iI sprak burgemees-

kwakzalversprodukten viel '.... ter G.R.C.M. Raupp zelfs uit, dat de misstand

tegen en in Tilburg bleef bii de van het onbevoegd verlenen van hulp bij beval-
bevolking de scepsis lingen was uitgebannen. Dr. J.F.J. Bloemen

I.overheersen (Bron: merkte als reactie op deze uitspraak op, dat314
GemeentearchiefAmsterdam, 'h<*t naar zijn gevoelen "het verleenen van onbe-4....

coll. Hartkamp) ,                                                      4                voegde hulp bepaald sterk afneemt, doch dat
deze gedurende het afgeloopen jaar in 't geheel
niet verleend zou zijn komt hem niet geloof-

dige is, dat in de onderhavige periode het aantal waardig voor".83
inwoners per vroedvrouw aanzienlijke fluctua- Een aparte plaats nemen de instellingen in
ties te zien geeft. Een gediplomeerde vroed- die actief waren op het gebied van de extra-mu-
vrouw meer of minder komt in de tabel preg- rale gezondheidszorg. In het kader van het on-
nant tot uitdrukking. derwerp dat in deze studie centraal staat, moet

Het duurde lange tiid, voordat er in Tilburg speciale aandacht besteed worden aan het Wit-
daadwerkelijk actie werd ondernomen om het Gele Kruis. Enkele reeds bestaande plaatselijke
onbevoegd uitoefenen van de verloskunst te ver- afdelingen werden in 19I6 in een diocesane fe-
minderen. In I 904 vroeg het gemeentebestuur deratie samengebracht. Het hoofddoel van het
aan de verloskundigen en de gezondheidscom- Wit-Gele Kruis was de bevordering van de alge-
missie advies over het bevorderen van bevoegde mene volksgezondheid. Meer concreet werden
verloskundige hulp. De in Tilburg gevestigde vier specifieke terreinen genoemd waarop men
verloskundigen meenden dat de fout niet zo- zich met nadruk wilde richten: de verpleging
zeer lag "bij het niet genoeg verkrijgbaar zijn van zieken in het algemeen, de verpleging van
van deskundige hulp, maar in een zekere voor- kraamvrouwen, de bescherming van zuigelin-
keur bij een gedeelte van het publiek voor niet gen en de bestrijding van de tuberculose.84

deskundige hulp, hetzij uit zuinigheid, hetzij In Tilburg zou pas op 30 december I9I9 de
124 uit sleur".80 Zij deden het voorstel, door de ge- plaatseliike afdeling opgericht worden, de R. K.
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Wijkverpleging 'Het Wit-Gele Kruis'. Hoewel in het zuidelijk stadsdeel een consultatiebureau
de statuten reeds lang de koninklijke- en bis- voor zuigelingen geopend.87 In de daarop vol-

schoppelijke goedkeuring hadden verkregen, gende jaren breidde het aantal consultatiebu-
duurde het lang voordat het gemeentebestuur reaus zich flink uit: in I93O waren er zes.88 In
zich metterdaad positief opstelde. Pas op I 6 de- I932 werd de eerste zitting gehouden van het
cember I920 kende het gemeentebestuur een kleuterbureau. Bij die gelegenheid stelde het
subsidie toe van f Io.710.85 Door deze late sub- bestuur van het Wit-Gele Kruis, dat het zich liet
sidietoekenning verstreek het eerste jaar zonder aanzien "dat deze tak van sociale Kinderhygiene
dat er veel initiatieven ontplooid konden wor- te Tilburg even populair zal worden als de
den. Op I augustus Is)21 begon de wijkkraam- Zuigelingenzorg reeds lang is':89

verpleging.86 In I922 werd in het noordelijk en

f 4 DE VRAAG NAAR MEDISCHE ZORG IN TILBURG

De geneesheer kon uiteraard slechts zijn in- In nagenoeg elke studie die over dit onder-
vloed doen gelden, wanneer hij ontboden werd. werp is verschenen, wordt opgemerkt dat een
Dit werd slechts gedeeltelijk door de ontwikke- groot deel van de bevolking zich aanvankelijk
ling van de gezondheidszorg zelf bepaald. Karel ten aanzien van de nieuwe medische inzichten
Velle heeft voor Belgie aangetoond, dat con- nog onwennig, zelfs afwilzend opstelde. In na-
sumptie van medische zorg meer is dan de con- volging van J.A. Verdoorn en E.W. Hofstee
cretisering van een bepaalde loon-prijsverhou- wordt in deze beschouwingen sterk de nadruk
ding, maar dat deze tevens een afspiegeling gelegd op mentale aspecten.9* J.J.M. Franssen
vormt van een zekere levensstijl, een mentali- geeft aan, dat de Bossche arbeider in de negen-
teit en sociaal gedrag. Hi j stelt dat men vaak tiende eeuw weinig gebruik maakte van de ter

.»   over het hoofd heeft gezien "dat grote groepen plaatse gevestigde artsen. Als redenen wijst hij
van de bevolking lange tijd #n de moderne ge- op het kostenaspect en op de omstandigheid dat
neeskundige zorg 6n de acceptatie van een hy- het "te hulp roepen van een arts geen onderdeel

gienische levenswijze afwezen, orndat die niet was van het medisch gedragspatroon en meer
paste in het traditionele leef- en denkpatroon of vertrouwen werd gesteld in de primitieve volks-
omdat de financiele draagkracht die medische geneeskunst".93 Ook J.F.R. Philips gaat in zijn
consumptie niet aankon".9° onderzoek naar de gezondheidszorg in Limburg

uitgebreid in op de botsing van deze twee cultu-
De opmerking dat zo'n honderdvijftig jaar ren. "Door hun studie en door de aard van hun

geleden de 'vraag' naar medische verzorging kennis stonden deze dokters nogal ver van het
veel te wensen overliet, is het intrappen van een    volk af, van de denkwereld, de mentaliteit en de
open deur. Er zijn hele schappen volgeschreven gemoedsgesteldheid van de gewone stervelin-
over de medicalisering van de samenleving.9' gen, die ziekte en dood beschouwden als onver-
Het zou in dit verband te ver voeren in geuren mijdelijke lotgevallen van het leven,..."94
en kleuren een beschrijving te geven van dit Tilburg vormde in dit opzicht geen uitzon-

I25 cultureel veranderingsproces. dering. Ook hier bestond bij de volksklasse lan-
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Afb. 47 ander bezwaar is, dat wanneer men ouders en kinderen hygienische

De in I920 ingestelde G.G.D. (de Gemeentelilke Geneeskundige begrippen bij moet brengen, het fnuikend is, hen te moeten

Dienst) werd in de beginperiode in een hoek van het veilinggebouw ontvangen in een markthal waar. om een illustreerend voorbeeld te

ondergebracht. Het was daar behelpen. De eerste directeur. dr. J. noemen. de ratten bii klaarlichten dag rondhuppelen" (Bron: GAT).

Gimbrlre, meldde in het jaarverslag Over I921 onder andere het

volgende: -Hier deed zich het meest de slechte in.loed gelden onzer

primitieve behuizing in de Boterhal. Met name wat betreft de

gehoorigheid dezer houtbeschoten lokaalties in de reuzenklankkast.

die de Boterhal voorstelt. Wat in 't eerste lokaal gesproken wordt.

hoort men woord voor woord in alle drie. Rekent men dan nog. dat

minstens 3x 's weeks markt of groentenveiiing gehouden wordt. dat

de vleeschkeuring ook in de Boterhal plaats vindt, vergezeld van het

noodige paardengetrappel en wagengedmisch. dan nog kan men
I26 zich indenken, welke moeiliikheden hier ondervonden worden. Een
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ge tijd weinig echt vertrouwen in de arts. Men stelling met kwantitatiefbewijsmateriaal te on-
meende meer baat te vinden bij allerlei drank- derbouwen. De eerste gaat uit van het criterium
jes en poeders van kwakzalvers en beschouwde of kinderen overleden zijn m6t respectievelijk
sterke drank als het medicijn bij uitstek. Nu zonder geneeskundige hulp. Bij de tweede kan
was dat laatste ook mede een gevolg van de zicht gekregen worden op de mate waarin de
werkwijze van de medici zelf. Van den beschikbare extra-murale gezondheidszorg aan-
Eerenbeemt haalt het voorbeeld aan dat de gewend wordt.
Tilburgse artsen herhaaldelijk de zieken aan- Als een uitvloeisel van de geneeskundige
spoorden tot het drinken "van een glas goeden wetten van I865 werd het verplicht gesteld dat
wijn", waaraan duidelijk genezende kracht werd    aan de amb naar van de Burgerlijke Stand bij
toegekend.95 de aangifte van overlijden een door een arts in-

Voor Tilburg kunnen legio voorbeelden ge- gevulde en ondertekende verklaring werd over-
noenld worden. waaruit de scepsis tegenover de handigd waarin vermeld werd wat de doodsoor-
moderne gezondheidszorg blijkt. Zo schreef de zaak was. Gedurende vele jaren was het in
Tilburgse arts J. Weyers in het begin van deze Tilburg gebruikelijk dat op deze 'doodsbriefes'
eeuw nog dat een dokter die een patient iets tevens vermeld werd of de overledene genees-
voorschrijft, nooit weet of hieraan ook gevolg kundige hulp had ontvangen. Was dit niet het
wordt gegeven. Zodra hij na zijn visite de wo- geval, dan werd dit met 'Z.G.' of'Lijkschouw'
ning heeft verlaten, gaan familieleden of de aangegeven. Het valt niet na te gaan in hoeverre
buurvrouw zich met de gestelde diagnose be- de artsen zich zeer conscientieus van hun taak
moeien en ze ontraden vaak wat de arts heeft gekweten hebben. De indruk bestaat dat een
voorgeschreven.96 aantal van de in Tilburg werkzame artsen met

In de gezondheidscommissie werd met re- regelmaat van de gedragscode afweek: het ligt
gelmaat gesproken over gevallen, waarbij tenminste niet voor de hand te veronderstellen
Tilburgse ingezetenen zich niet hielden aan de dat de ene arts frequent en een andere arts na-

wettelijke verplichting om een besmettelijke genoeg nooit een 'lijkschouw' hoefde te verrich-
ziekte te melden. Toen er in 31903 gevallen van ten. De hierna gepresenteerde cijfers moeten
roodvonk niet gemeld werden, bleek dat dit ge-     dan ook als een minimum-indicatie beschouwd
beurde "uit vrees voor verlies van clientjle".97 worden. Voor de jaren waarvoor de verklaringen
Eerlijkheidshalve merkte dr. L.J.M. Eijgenraam van overlijden naar doodsoorzaak geanalyseerd
op dat de onwil ook voor een deel terug te voe- werden, is het percentage van de sterfgevallen
ren was "op de gebrekkige vervoermiddelen, die berekend waarbij geen arts aan het ziekbed
men voor dat transport [naar het St. Rochus- werd geroepen.99
gesticht] bezigt. en tevens op het zonderlinge,
dat dit transport geschiedt door politieagenten. Uit deze cijfers, die met de nodige voorzichtig-
Daardoor trekt het transport veel te veel de aan- heid geinterpreteerd moeten worden, blijkt dat
dacht van het publiek en wordt het voor de pa- de 'medicalisering' eigenlijk sprongsgewijs
tienten, die, als het ware 'opgebracht' worden, doorgevoerd is. De ene versnelling vond rond
stuitend."98 I890 plaats en de andere rond I920. Bij zowel

de exogene zuigelingensterfte als bij de kinder-
Uit deze voorbeelden mag duidelijk zijn gewor- sterfte daalde zowel rond I890 als rond I920
den, dat de Tilburgse bevolking zich doorgaans het percentage niet door artsen bezochte overle-
terughoudend opstelde ten aanzien van de mo- denen aanzienlijk. De groep van zuigelingen
gelijkheden die de medische stand haar kon die binnen de eerste maand stierf (endogene

I27 bieden. Er zijn twee mogelijkheden om deze zuigelingensterfte) zonder dat er geneeskundi-
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Tabel 32 gegeven hoeveel mensen gebruik maakten van
Percentage zonder geneeskundige verzorging overleden kinderen. witgisplitst in endogene de wijkkraamverpleging en het consultatiebu-
zuigilingenstedie, exogene zuigglingenstedie en kinderste,fie. 1876-1928 reau. In tabel 33 zijn deze gegevens voor de pe-

riode I924-I 930 vermeld.
N Endogene Exogene Kindersterfte

zuigelingensterfte zuigelingensterfte Uit deze cijfers blijkt dat het in I930, hoewel de
I8761878 450 39,5 39,5 30,0 voorzieningen al geruime tijd bestonden, nog
I886-I888 899 43,7 42,4 28,0 lang geen vanzelfsprekende zaak was dat van de
496.I898 958 31,7 2I,9 II,I diensten van het Wit-Gele Kruis gebruik ge-

I9061908 I276 39,3 25,7 I5'0 maakt werd. Weliswaar groeide de populariteit

I9I6-I IS 877 36,9 32,3 I2,7 van zowel de wijkkraamverpleging als van het
I926-I928 424 I3'6                  9,8 2,9 consultatiebureau, maar in slechts een kwart

van de gevallen werden de vrouwen en baby's
Tabel 33 gedurende de eerste dagen na de bevalling door
Dedname aan de wijkkraamverpleging en het consultatiebureau in Tilburg, 1924-1930 een theoretisch goed onderlegde en praktisch
(absoluut en relati f) bekwame vrouw verzorgd. In het merendeel der

overige gevallen zal een familielid, buurvrouw
Geboorten Wijkkraamverpleging Consultatiebureau of baker deze taak op zich genomen hebben.
abs. abs. rel. abs. rel. In het jaarverslag over I929 merkte de kin-

I924 IgI3 I73 9·0 446 23.3 derarts, dr. I.L. Keyzer, over het consultatiebu-

I925 187I 232 12.4                    87I 46.4 reau op dat nog steeds niet alle artsen en leken

I926 1877 266 I4'2                    568 30·3 van het nut van deze instelling overtuigd waren.

I927 I83I 346 I8.9                    485 26.5 Hij zette in een uitvoerige notitie nog eens uit-

I928 I969 438 22.2 7o8 36.0 een wat het hoofddoel was. "Nummer 66n blijft:

I929 I915 46I 24.I 690 36.0 toezien op de voeding - en wel in 't bijzonder:

I930 2065 540 26.2                    827 40.0 propaganda voor de borstvoeding. Op dit gebied
worden door de moeders, in de war gebracht
door schreeuwen of onrust van het kind, jam-
merlijke vergissingen begaan. Het kind

ge hulp verleend werd, bleeftot I920 op een schreeuwt veel - de moeder, dikwijls verkeerd
vergelijkbaar niveau: het percentage schommelt voorgelicht, door familieleden of kennissen
tussen de JI en 43%· In het laatste bestudeerde trekt daaruit de gevolgtrekking: onvoldoende
cluster van drie jaren bedroeg het cijfer slechts zog of'niet goed' zijn van de moedermelk en
een derde van wat in voorgaande perioden ge- het kind krijgt onnoodig een, dikwijls nog totaal
bruikelijk was. In de iaren I926-I928 was het ondoelmatige bijvoeding of wordt zelfs heele-
normaal dat bij een ziek kind, ongeacht de leef- maal van het kostbare natuurlijke voedsel be-
tijd, een arts te hulp werd geroepen: bij slechts roofd. "IOO Uit de cijfers in tabel 33 en dit citaat
35 van de 424 overleden kinderen gebeurde dit moge het duidelijk zijn, dat aan het eind van de
niet. Ter vergelijking: in de periode 1906-I908 bestudeerde periode (I930) het cultureel-menta-
was dit bij 324 van de I276 niet gebeurd. le veranderingsproces in de richting van accep-

Een tweede methode om zicht te krijgen op tatie van de moderne gezondheidszorg nog lang
de mate waarin de Tilburgse bevolking gebruik niet volledig zijn beslag had gekregen. Tilburg
maakte van de beschikbare medische voorzie- liep hierbij zeker niet voorop, maar was eerder
ningen, bieden de jaarverslagen van de afdeling    een late en trage volger.

I28 Tilburg van het Wit-Gele Kruis. Hierin is aan-
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§ 5 CONCLUSIE

Uit het voorgaande kunnen de volgende resu- laagstbetaalden was er de armenpraktijk en ve-
merende opmerkingen gemaakt worden: len waren lid - of konden dat zijn - van een zie-
1.   De ontwikkelingen op wetenschappelijk en kenfonds), geeft aan dat de oorzaak daarvoor
wettelijk gebied hebben nauwelijks directe in- vooral in de mentaliteit van de ouders gezocht
vloed gehad op de hoogte van de zuigelingen- moet worden.lot
en kindersterfte in Tilburg en de ontwikkeling 4.   Daarnaast werd slechts een bescheiden ge-
die daarin onderscheiden kan worden (vgl. gra- bruik gemaakt van de extra-murale voorzienin-
fiek 2). Er zijn in de periode I820-I93O geen gen op het gebied van de volksgezondheid, in
fundamenteel nieuwe medische inzichten en het biizonder die voor zuigelingen en kinderen.
behandelwijzen ontstaan die bijdroegen tot de De door het Wit-Gele Kruis aangeboden dien-
sterke vermindering in de hoogte van de zuige- sten, de kraamverpleging en de consultatiebu-
lingen- en kindersterfte, die zich vooral vanaf reaus, burgerden weliswaar snel in, maar in
I9I5 manifesteerde. I930 maakte slechts een minderheid van de
2.   De kwantiteit en kwaliteit van de medische moeders van deze voorzieningen gebruik.
zorg in Tilburg speelden een bescheiden rol in Concluderend kan gesteld worden, dat het ge-
de hoogte van de zuigelingen- en kindersterfte. heel van de medische voorzieningen geen af-
Hoewel de omvang van de groep van medische doende verklaring kan bieden voor de omvang
beroepsbeoefenaren geringer was dan in verge- van de zuigelingen- en kindersterfte in Tilburg
lijkbare Brabantse steden en voor de provincie en voor het specifieke patroon dat dienaangaan-
als geheel, mag deze niet als 'ontoereikend' ge- de geconstateerd werd. De veranderingen in
kwalificeerd worden. Er zijn althans geen aan- aanbod van medische voorzieningen (in de
wijzingen gevonden dat er sprake was van een breedste zin van het woord) en de vraag daar-
situatie waarin de medici overbelast werden, in naar, blijken geen gelijke tred te houden met de
de zin dat ze de hoeveelheid patienten niet aan ontwikkelingen die zich in de periode I820-
konden. Er is eerder sprake van het tegendeel: I930 met betrekking tot de endogene- en exoge-
tussen medici onderling en artsen enerzijds en ne zuigelingensterfte en kindersterfte in
vroedvrouwen anderzijds was sprake van een Tilburg hebben voorgedaan. De exogene zuige-
zekere concurrentiestrijd op de 'schaarse pa- lingensterfte nam na I890 zelfs nog toe, on-
tientenmarkt'. danks het feit dat ouders voor een ziek kind uit
3.    De vraag naar curatieve medische zorg was deze leeftijdsklasse vaker om advies en hulp
in Tilburg gering. Dit blijkt althans uit de be- van een arts vroegen. Daarnaast bleek dat de da-
perkte aanwijzingen die de beschikbare bron- ling van de zuigelingen- en kindersterfte zich
nen ons bieden. In Tilburg stierven veel zuige- voor een belangrijk deel had voltrokken voordat
lingen en kinderen zonder dat een arts te hulp het Wit-Gele Kruis met zijn postnatale werk-
was geroepen om te pogen het kind te redden. zaamheden startte. Het ligt derhalve voor de
Van de in de periode I9 I61918 overleden zui- hand te concluderen dat de verklaring voor de
gelingen (beneden het jaar) stierf globaal een toename van de exogene zuigelingensterfte in
op de drie baby's zonder dat er een arts bij de het laatste kwart van de negentiende eeuw en
wieg was geweest. Dat dit nog geschiedde op de abrupte daling daarvan vanaf I9I5 in een an-
een moment dat er voor iedereen betaalbare ge- dere richting dan de specifiek medische gezocht

129 neeskundige zorg voorhanden was (voor de moet worden.
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NOTEN Beschouwingen, Bedenkingen. etc. Van Lieburg,

'Tweede geneeskundige stand', 450·
Dit komt onder andere duidelijk tot uiting in de titel van      14     Voor een beschrijving van de rol van de Maatschappij

de studie van Van Lieburg. M.I. van Lieburg. De tweede met betrekking tot de totstandkoming van de
geneeskundige stand (IBI8-I 865)· Een bi idrage tot de ge- Geneeskundige wetten van I865, zie: H. Festen, 123 jaar

schiedenis van het medisch beroep in Nederland' in: geneeskunst en maatschappii. Geschiedenis van de

T{jdschriji voor Geschiedenis, 96 (I983) 433-453 Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der

2      Zie hiervoor: G.J Heederik, Van kasbockregiskr tot bur- Geneeskunst. Ter gelegenheid van het 125:jarig bistaan dir

gerlijke stand. Medisch-demogra.fische aspecten van de rees- Maatschappij <Utrecht, I 974) I29-I44 en A. Van Hove-
tratie van huwelijkin, geboorte en stelfte (Meppel. I973)· Baeck. Het pro»sionaliseringsproces van de Nederlandse

i Voor inzicht in de situatie met betrekking tot de genees. huisarts (2 dln.; Leuven, 19781 I. I60-I79·
kundige stand in de decennia voor de invoering van de 15 Houwaart, Hygitnisten, 244·

6Wet op de uitoefening der Geneeskunde, zie: W. Houwaart, Hygienisten. 244-245

Frijhoff, 'Medische beroepen en verzorgingspatroon in '-    Van Lieburg, 'Tweede geneeskundige stand'. 433,452-
de Franse tijd: een dwarsdoorsnede' in: Tijdschri-ft poor de 453·

geschiedenis der geneeskunde, natuurwetenschappen, wis- Verdoorn legt in zi in studie naar de Amsterdamse ge-I8

kunde en techniek, 8 <I985) 92-I22. zondheidszorg zeer nadrukkelijk de cesuur in 1880. "De
4      Van Lieburg, 'Tweede geneeskundige stand', 433· openbare gezondheidszorg in Amsterdam is pas nA het
5 E.S. Houwaart, De hygienisten. Artsen, staat Q volksgezond- jaar I880 van enige betekenis geworden.    Vo& 1880

heid in Nederland 1840-1890 (Groningen, I99I) 32.33 bestond er noch bii de stedeli]ke overheid, noch bii de

Het meest bondige overzicht van de armenzorg in burgerij zelf inzicht in de grote betekenis van de openba-
Nederland biedt: L.F. van Loo, 'Den arme gegeven ...'. Een re gezondheidszorg, hetgeen o.m. tot uiting kwam in het

beschrlving van armoede, armenzorg en sociate zekerheid in feit dat de bevolking zich doorgaans zeer weinig aantrok

Nederland, 1784-1965 (Amsterdam. I 98I). van de bestaande regelingen en veranderingen op me-
7     Houwaart, Hygienisten,46. disch-hygienisch gebied". J.A. Verdoorn. Het gezond-
8      Een goed voorbeeld van zo'n achttiende-eeuws denk- heidswezin te Amsterdam in de 19e aUW (Nijmegen. I98I)

beeld dat tot ver in de negentiende eeuw bleef bestaan, is 420.

de aderlating. Het aderlaten was in deze periode nog een      '9 Zo werden in Rotterdam omstreeks I875 op dit terrein
vast onderdeel van de medische praktijk. Voor een case- twee gemeentebedrijven opgericht: de Gemeenteliike
study hierover, zie: L. Schoon, 'Ebn der 'delicate kwes- Drinkwaterleiding (I874) en de Gemeentereiniging
tien der geneeskunde'. Aderiatingen in de negentiende (1876). Voor de motieven en achtergronden, zie: J. van
eeuwse verloskunde' in: W. de Bltcourt, e.a., red. den Noort, Pion ofpionier. Rotterdam - Gemeentelijke be-
Grenzen van genezing. Gezondheid, ziekte en genezen in drijvigheid in de negentiende eeuw ( Rotterdam. I 990) 2 I-

Nededand, zestiende tot begin twintigste eeuw <Hilversum. 54·

20    Houwaart, Hygienisten, 289-290.1993) 253-273·
9 Houwaart, Hygienisten. 49·                                              "     H.F.J.M. van den Eerenbeemt. Het moderniseringsproces

'°     Voor een voorbeeld van de opzet en inrichting van het in de Nederlandse samenteving 1730-1980 (Tilburg. I989)
medisch onderwiis, zie: M.j. Van Lieburg, Het medisch 7I

onderwijs te Rotterdam (1467-7967)· Een kort historisch 22     M. Pruijt, 'Roeien, baren en in de arbeid zijn.
overzicht (Amsterdam, I9781 Vroedvrouwen in Noord-Brabant, 1880-I960' in: M.

"     Geciteerd in: Houwaart, Hygienisten, 75· Grever en A. van der Veen, red.,  Bij ons moeder en ons Jet.
12    Houwaart, Hygienisten. 2I8. Brabantse vrouwen in de 19de en 2 oste £euw (Zutphen/'s.
'1      In de discussie buiten het parlement en buiten de Hertogenbosch. I989) I23·

Maatschappij verschenen meer dan 72 Adressen,                  '1      F.W. van der Waals. 'Doorbraken in de verloskunde' in:

I30 R.E. Kistemaker, red., Een kind onder het hart.
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Verloskunde, volksgeloof gezin. seksualiteit en momal vroe wil of te beperkte financiale inogelijkheden. R. Woods.

ger en nu (Amsterdam. 1987) 33 'Public health and public hygiene: the urban environ.

44    M. Pruilt, 'De verloskundige zorg in Noord-Brabant ment in the late nineteenth and early twentieth centu-

Ig00-1940· ill: Sociale Wetenschappen, 3I (I988) I76. ries' in: R. Schofield, D. Reher en A. Bideau, red., The
4 Pruilt. 'Verloskundige zorg in Noord-Brabant'. I76 decline of mortality in Europe (Oxford, I 991) 243
46 Cijfers ontleend aan: Pruij t. 'Roeien, baren en in de ar-       16    Van den Eerenbeemt. 'Blauwe dood'. IOI-IO2, en De

beid zijn'. I26. Swaan, Zorg en de staat, I30-I34·
r Pruijt, 'Verloskundige zorg in Noord-Brabant'. I·76. '7 Een goede samenvatting van de ontwikkelingen op dit
28 Deze passage is ontleend aan: Pruijt, 'Roeien, baren en terrein biedt: H. van Zon, Openbare hygiene' in: H.W.

in de arbeid ziin'. 124-I2  Lintsen, e.a., red., Geschiedenis van de techniek in

:9     Aldus de conclusie van Koopmans ten aanzien van Nederland. De wording van de moderne samenleving
Dordrecht. C. Koopmans, Dordrecht 1811-1914· Een eeuw (Zutphen, I993) 11.47-79
demograjische en economischegeschiedenis (Hilversum, 0 Tekenend is dan ook dat de wetsvoorstellen in de

1992) 49· Tweede Kamer met 35 tegen 27 stemmen werden aange-

10      R. Ornstein en D. Sobel, The healing brain. Breakthrough nomen. Houwaart. Hygienisten. 24I
discoveries about how the brain keeps us healthy (New York,     19    Geciteerd in: C.A.M.M. van de Put, Volksleven in Tilburg
I 988) 21. rond 1900. Sociaal-historische hoo.Alstukken (Assen. I97I)

1'     R. Schofield en D. Reher, 'The decline of mortality in II7.

Europe' in: R. Schofield. D. Reher en A. Bideau, red. 40 Voor de riolering in Tilburg, zie de studie van H. van

The decline of mortality in Europe (Oxford, I991) 14-IL· Doremalen, Blauwsloten en riolen. Een miliew-historische

1=       "Even if this degree of medicalisation may not have been studie over Tilburg en zijn rioolstelsel (Till)urg, I993) 37-
completely successful in changing attitudes, there can be 40,47,59-63,86-89. Voor de drinkwatervoorziening, zie
no doubt that medical men were partly responsible for hoofdstuk 8, en meer uitgebreid: C.G.W.P. van der
the fall in infant mortality. through their insistence on Heijden, Kleurloos, reukloos en smaakloos drinkwater. De
improved sanitary conditions, controls on the sale of watervoorziening in Tilburg vanafhet eind van de negen-

milk, and the need for easily sterilized feeding-bottles, tiende ceuw (Tilburg, I995)
by popularizing hygienic measures and encouraging vac-      4' Van Doremalen toonde aan dat Gedeputeerde Staten in

cination against smallpox, and introducing the serum I867 (in verband met een dreigende cholera-epidemie)

treatment of diphtheria." M.F. Morel, 'The care of child- zich nogal wat moeite moesten getroosten, voordat het
ren: the influence of medical innovation and medical in- Tilburgse gemeentebestuur overging tot het nemen van
stitutions on infant mortality, 1750-I9I4'in: R. adequate maatregelen 'tot bevordering van den openba-
Schofield, D. Reher en A. Bideau, red., The decline of ren gezondheidstoestand', waartoe ook het aanleggen
mortality in Europe COxford, I  I) 2 I 9. van een rioolstelsel gerekend werd. Een commissie die

11     H.F.J.M. van den Eerenbeemt, 'De "blauwe dood" als im- zich met het onderzoek naar de noodzaak van de aanleg
puls tot maatschappelilke vernieuwing' in: Economisch en van een riolering belastte, werd pas in I869 geinstal-
Sociaal-Historisch Jaarbock, XLVII (I984) 9I-104· leerd. Van Doremalen. Blauwsloten en riolen. 39-40

34    A. de Swaan, Zorg en de staat. Welzign, onderwijs en ge-            42 GAT, Secretarie-archief ISIO-I907, inv.no. 3 I, Notulen

zondheidszorg in Europa en de Verenigde Staten in de van de openbare vergadering van de Gemeenteraad van

nieuwe tijd (Amsterdam. I989) 46. Tilburg. IO september I892.
25 Woods stelt dat "the history ofurban health during the          43 GAT, Secretarie-archief I8Io-I9O7, inv.no. 3 Ib. Notulen

nineteenth century is surely one of the union between van de openbare vergadering van de Gemeenteraad van

technical possibility and public responsibility". Hii geeft Tilburg, II januari I904
aan dat de technische mogelijkheden gedurende de vori- 44 I.J.M. Franssen, De Bossche arbeider in zijn werk- en leef

ge eeuw sterk toenamen, maar dat uitvoering van ont- miliew in de tweede helji van de negentiende teuw CTilburg,

IJI wikkelde plannen nog wel eens stokten op politieke on- I976),299
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45 Deze passage is ontleend aan Van de Put, Volksleven in 1670-1920 (proefschrift Universiteit van Amsterdam,
Tilburg, IIS. I995) 266.

46 Als besmetteliike ziekten werden beschouwd: cholera, 55 M.J.M. Duijghuisen (m.m.v. P.M.M. Klep). Geschiedenis

typhus, febris typhoida, pokken, roodvonk en difterie. In van Breda III, hoofdlijnen en accenten, 1795-1960 (Breda,

I874 kwamen daar mazelen en dysenterie bij. I990) 156, I 58759·
47     In de twee gedenkboeken van het (huidige) Elisabeth-zie- 56 J.F.R. Philips, Gezondheidszorg in Limburg. Groei en ac

kenhuis, winden de auteurs geen doekies om de ontoe- ceptatie van de gezondheidsvoorzieningen 1850-1940

laatbare praktijken in deze jaren. J.M. Reynders, A.C.B. (Assen, I980) I48
Arts en J.G.M. Weyers, Gedenkboek St. Elisabeth-Gasthuis 6-     Zie daartoe de voorbeelden in: A.I.F. Maenen, PetrUs

Tilburg 1837-1912 (Tilburg, I 9I 2 )34-43· L.G.J. Verberne Regout, 1801-1878. Een bijdrage tot de sociaal-economische

en Th.A. Schlichting, Stichting het R. K. Gasthuis Sint- geschiedenis van Maastricht (Nijmegen, I959) 75-'78

Elisabeth Ziekenhuis Tilburg. Gedenkbock uitgegeven ter ge- st' P. Kooij, Groningen 1870-1914· Sociale verandenng en eco-

legenheid van het honderd vgen twintiglarig bestaan der nomische ontwikkeling in ten regionaal centrum

Stichting in hit vilfen twintig-jarig bestaan van het hwidige (Assen/Maastricht, I987) 252.
ziekenhuis (Tilburg , 1954) 55-59· Met betrekking tot de volkshuisvesting voor de lagere so-

48 GAT, Secretarie-archief 18 I07907, inv.no. 3 I, Notulen ciale groepen legden in Den Haag de rapporten en voor-
van de openbare vergadering van de Gemeenteraad van stellen van hygienisten, filantropen en goedwillende ar-
Tilburg, I april I893· chitecten nauwelijks gewicht in de schaal. Stokvis merkt

49 De ziekenzaal zou in de onmiddellijke nabijheid van een dienaangaande op dat de Haagse gemeenteraad "in de

ketelmakerij gebouwd worden. De grote verdediger van eerste plaats een forum van zuinige belastingbetalers,
het plan, Bergmans, ontzenuwde deze tegenwerping met welgestelde huiseigenaren en ondernemers [was} en pas

de opmerking dat "volgens ingewonnen inlichtingen bii in de tweede plaats een arena waar politieke overtuigin-
bevoegden, eene fabriek die steeds hetzelfde geluid geeft gen en idealistische motieven de doorslag gaven". P.R.D.

niet hinderlijk is". Stokvis, De wording van modern Den Haag. De staci en

5°      GAT, Secretarie-archief ISIo-I9O7, inv.no. 31, Notulen haar bevolking van de Franse T d tot de Eerste Wereldoorlog

van de openbare vergadering van de Gemeenteraad van (Zwolle, I987) 49· Ook in Amersfoort voerde het conser-

Tilburg, Io mei I893· vatief liberalisme de boventoon. Hier "werden voorzie-

5'     H.F.I.M. van den Eerenbeemt, 'Van gasthuis naar ge- ningen die niet direct profijt opleverden op de lange
neeskundig centrum' in: Sociale Wetenschappen, 23 baan geschoven of afgewezen". P. Brusse, Amersfoon

0980) 16 1850.1930. Economische bedrijvigheid en sociale verhoudin-
5' Th.A. Wouters, Van bedeling naar verhe#ing. Evolutie in gen (Amersfoort, I993) I 60.

houding tegenover de behoejiige mens tg 's-Hertogenbosch Go P.D. 't Hart, Utrecht en de cholera 1832-1910 (Zutphen,

1854-1912 (Tilburg, I968) I47. Dit beeld wordt door ande- 1990) IIO-II3.
re onderzoekers onderschreven. Franssen, De Bossche ar In deze jaren was het nog niet wettelijk verplicht om6i

beider, IO-I8. P.A.M. van Ginneken, 'Opkomst van de jaarlijks een 'verslag nopens den toestand in de gemeen-

zorg voor de volksgezondheid en de volkshuisvesting' in: te   . over het dienstjaar .   ' op te maken. Deze verplich-

H.F.J.M. van den Eerenbeemt en L.P.L. Pirenne, red., 's- ting kwam er in de jaren vijftig als een uitvloeisel van de

Hertogenbosch op de drempel van gen nieuwe tijd. Aspecten Gemeentewet van I85I. Het Tilburgse gemeentebestuur
pan het economisch en sociaal levin na 1850 (Nilmegen. maakte vanaf 1835 Calthans: vanaf dit jaar zijn ze be-

I960) 169-2Io. waard geblevenj beknopte verslagen op ter 'naleving der

J.M.P. van Oorschot, Eindhoven, gen samenteving in veran aanschrijving van zijne Excellentie den Heer
dering (2 din.: Eindhoven, I982) 1. I80. Gouverneur der Provincie Noord-Braband, van den 26

i4    G.J.M. van den Brink, De Grot< Overgang. Een Lokaal on- December I825, no. 6I, divisie van Policie'.

derzoek naar de modernisering van het bestaan. Woensel 62 GAT, Secretarie-archief ISIO-I 907, inv.no. 42, jaarlilks

I32 verslag betreffende de dienst der administratie in de stad
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Tilburg over het dienstjaar I835· Ook voor I836 werden 71 Dit betekent niet automatisch, dat in Tilburg vaker dan

gelijkluidende klachten genoteerd. in Breda een beroep werd gedaan op niet-orthodoxe ge-
61     H.F.J.M. van den Eerenbeemt en M.F.A. Linders- nezers of een toevlucht werd gezocht in kwakzalversmid-

Rooijendilk, Vreemde militairen in een gesloten samenle delen. Bij een case-study naar het succes van het optre-

ping. Invloed en inkwartieringen op de bestaans- en ledsitu- den van een kwakzalver-nieuwe-stiil. Ch. Davenport alias

atie in Noord-Brabant tijdens de eerstejaren van de Sequah, constateerde ik dat de Bredase bevolking aan
Belgische Opstand 1830-1834 (Tilburg, I986) 96-97 het eind van de vorige eeuw. veel meer dan de Tilburgse,

64 GAT. Secretarie-archief INIO-I9O7, inv.no. 42a, Jaarliiks openstond voor de boodschap van deze rondreizende

verslag betreffende de dienst der administratie in de stad wonderdokter die met olie (en vooral veel wriiven) aller-
Tilburg over het dienstiaar I836 lei kwaaltjes kon verhelpen. Zijn stances waren zowel in

6, GAT, Secretarie-archief INIO-I O7, inv.no. 42b, laarliiks Breda als in Eindhoven succesvol, terwiil Sequah in

verslag betreffende de dienst der administratie in de stad Tilburg nauweliiks flesjes olie aan de man kon brengen

Tilburg over het dienstiaar 1837 en zlin bezoek veel weerstand opriep. Opmerkeli ik was
66 Dit jaar wordt althans formeel aangehouden als het be- tevens, dat de plaatselijke elite in deze Brabantse steden

ginjaar van deze instelling. Zie hiervoor: Van den zich opvallend positief tegenover Sequah opstelde.
Eerenbeemt, 'Van gasthuis naar geneeskundig centrum', C.G.W.P. van der Heilden, 'Noord-Brabant in de ban van

II-I4. Sequah. Moderne kwakzalverspraktiiken aan het eind
67 GAT, Secretarie-archief IBI 0-I907, inv.no. 42. Jaarlijks van de negentiende eeuw' in: Brabants Heem, 47 ( I 995)

verslag betreffende de dienst der administratie in de stad I.9.

Tilburg over het dienstjaar I835 -4    Zie bilvoorbeeld: Philips, Gezondheidszorg in Limburg,
68 Liist der bevoegd erkende beoefenaren van de onder- 246. "Door het gebrek aan artsen op het platteland raad-

scheiden takken der Geneeskunst in de provincie Noord· pleegde de bevolking daar ook niet vlug een dokter, die
Braband over het jaar I840, in: Provinciaal Blad voor vaak moeilijk bereikbaar was." Voor een meer genuan-
Noord-Braband over 1840 ('s-Hertogenbosch. I841). ceerde beschouwing over deze materie, zie: W.J.M.1
Besluit no. 24 Rutten. 'Volksgeneeskunde in sociaal-historisch perspec-

69    Lijst der bevoegd erkende beoefenaren van de onder· tief. Limburg in het laatste kwart van de 192 eeuw' in:
scheiden takken der Geneeskunst in de provincie Noord- Studies over de sociaal-economische geschiedenis van

Braband over het jaar I85 I. in: Provinciaal Blad poor Limburg, 33 (I988) Ioo·II3, i.h.b. i04-I07.
Noord-Braband over 1851 ('s-Hertogenbosch. I 852) Voor Belgie is het verschiI in medicaliseringsgraad tus-
Besluit no. I4. sen stad en platteland kwantitatief onderbouwd in: K.

70     Lijst der bevoegd erkende beoefenaren van de onder- Velle, De niguwe biechtvaders. De sociale geschiedenis van
scheiden takken der Geneeskunst in de provincie Noord- die arts in Belgie (Leuven. 199 I) 93-97
Braband over het jaar I863, in: Provinciaal Blad voor 1     Van Vegchel beschrijft uitvoerig de striid tussen de be-
Noord-Braband over 1863 ('s-Hertogenbosch. 1864). voegde' en 'onbevoegde' beoefenaars van de genees-

Besluit no. 26. kunst. Tot de laatste categorie rekent hi j de barbiers.
71     Bij Koninklijk Besluit van 8 juni I89I, no. 25, werd met aderlaters, lavementzetters. breukmeesters, ledezetters.

ingang van I juli I8 I het ambtsgebied gesplitst en wa- herboristen, poIaks, oliekopen, magnetiseurs, gebedsge-
ren er twee inspecteurs werkzaam, respectievelijk voor nezers en piskiikers. Deze groep heeft hij op het oog als
Zeeland en westeliik Noord-Brabant (zetel: Breda) en hij schrijft: "Met name op het platteland hadden onbe-

voor Limburg en oosteliik Noord-Brabant Izetel: voegden ofwel de niet-wettelilk erkende genezers vaak

Maastricht). een uitgebreide praktijk". G. van Vegchel. Medici contra

v     De uitzondering betrof: K.A.A. Kieckens, een medicinae kwakzalvers. De strijd kgen niet-orthodoxe geneeswilzen in

doctor, die aanvankelijk in het leger werkzaam was als Nederland in de 19e en 20e eeuw (Amsterdam, I99I) I3·
'officier van gezondheid Ie klasse' en zich pas na ziin -6     H. Festen. Historische schets van het ziekenfondswezen in

I33 pensionering in Tilburg vestigde. Tilburg (Tilburg, I965) 69
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--     Voor een nadere beschriiving van dit conflict. zie: "    Archief Thuiszorg Midden-Brabant, geen inv.nr.. Elfde
C.G.W.P. van der Heiiden, "Zii is mi ieen voortdurende laarverslag van de Vereeniging R.K. Wiikverpleging 'Het
ergernis'. Het belangenconflict tussen vroedvrouw Ledel Wit-Gele kruis' gevestigd te Tilburg - over het laar I930,

en de Tilburgse artsen (I905/1906)' iii: Tilburg.                  I3
Tijdschriji voorges:hiedenis. moliumenten en cultwur. II         +    Loonen, Tilburgse Kruisvereniging. IG-IJ.

{r993) 14-21. 'i'    Velle, De nieuwe bitchtvaders. gi

-M     GAT. Archief van de afdeling Tilburg van de Koninkliike     '"     Voor handzame overzichten. zie: J.M.W. Binnenveld,

Maatschappii tot beoefening der Geneeskunst, inv.no. 'Ziekte en gezondheid in historisch perspectief in:
I 64, Rapport van de afdelingsraad inzake de kwestie met Tijdschriji voor sociale geschiedenis, 8 (1982) 94-III; M.J.
vroedvrouw mej. J.M. Ledel. met biilagen. I905-I906, van Lieburg, 'Een decennium medische historiografie in
brief van dr. Hensen aan de Afdeelingsraad van de afd. Nederland (1976-1986), in het bijzonder betreffende de

Tilburg van de NederIandsche Maatschappil tot negentiende eeuw' in: De Negentiende auw.
Bevordering der Geneeskunst, 20 december I905· Documentatieblad werkgroep  19£ eeuw I I (1987) 129-I40:
Dat dit tot een vertekening van de situatie leidt, is evi- M. Gijswijt-Hofstra, 'Beschouwingen over recent onder-

dent. Immers: in 1905 assisteerde in Noord-Brabant de zoek' in: Volkskundig Bulletin, I7 (199I) II8-142; G. van
dokter bi j biina 40% van de bevallingen, de vroedvrouw Vegchel, 'De medische markt en de theoretische her-

bii ruim 47% en in de resterende 13% van de gevallen orientatie in de medische geschiedschrijving' in: Focaal,

werd de hulp door een onbevoegde (baker, buurvrouw) 23 (I993) 9-42
verleend. Cijfers ontleend aan: Pruiit. 'Verloskundige Verdoorn. Gezondheidswezen te Amsterdam. 328 e.v.; E.W.
zorg in Noord-Brabant'. I•7'7. Hofstee, Korte demograjische geschiedenis van Nederland

· :'    Verslag van de bevindingen en handelingen der van 1800 tot heden (Haarlem, I BI) BI-85
Gezondheidscommissie voor de gemeente Tilburg over '44 Franssen, Bossche arbeider. 322.
het iaar 1904 (Bi ilage M van het gemeenteverslag van 94

Philips, Gezondheidszorg in Limburg. 250

Tilburg over I904) 374·                                                   w     Van den Eerenbeemt, 'Van gasthilis naar geneeskundig
»                                                                                      centrum'. 8GAT, Archief Gezondheidscommissie. inv.no. I.

Notulenboek I903-I906. notulen van de vergadering van 96 Reynders, e.a.. Cedenkboek St. Elizabeth-Gasthuis, 75
24 juni I904· 9-    GAT, Archief Gezondheidscommissie, inv.no. I.

4 GAT, Archief Gezondheidscommissie, hiv.no. 2. Notulenboek 1903-1906, notulen van de vergadering van

Notulenboek 1906-IgII. notulen van de vergadering van 18 september I 903·

28 september 1906. 98 GAT. Archief Gezondheidscommissie, inv.no. I,

4      GAT. Archief Gezondheidscominissie, inv.no. 2. Notulenboek I 903-1906. notulen van de vergadering van

Notulenboek. 1906-I9II. notulen van de vergadering van 3 juli I903

2 I februari I 9 Ii.                                                            1    In die sterfgevallen waarbii zelfs onder optimale omstan-

4    J.P. Gribling. Vidiigjaar Wit-Gele Kruis in Noord-Brabant digheden geen arts te hulp geroepen kon worden Czoals

Cz.p.. 1966} 28-29 verdrinking of verkeersongevallen), werd op de verkla-

Xi    Archief Thuiszorg Midden-Brabant. geen inv.no.. Eerste ringen van overlijden geen 'Z.G.' of 'Lijkschouw' geno-
Jaarverslag der R.K. Wijkverpleging het Wit-Gele kruis teerd. Bliikbaar werd dit gegeven alleen vermeld als art-

over het laar 1920. sen de overtuiging hadden dat medische hulp ook tot de
X(, ArchiefThuiszorg Midden-Brabant, geen inv.no.. praktische mogelijkheden had behoord.

Tweede Jaarverslag der R.K. Wilkverpleging het Wit-Gele '- Archief Thuiszorg Midden-Brabant. geen inv.nr. Tiende

Kruis over het laar I92I iaarverslag van de Vereeniging R.K. Wijkverpleging 'Het
M-     B.W.N. Loonen. Tilburgse Kruisvereniging. 70 jaar kruis- Wit-Gele Kruis' gevestigd te Tilburg over het jaar 1929,

werk in Tilburg: 1919-1989. Een teken van pitteit, een recol- IO-II.

lectie (Tilburg. 1989) IO. In Tilburg bestond reeds vanaf I897 een ziekenfonds. In

I34 I 904 kwam er een tweede bij. het Algemeen
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Ziekenfonds. In 1915 kwam het tot de oprichting van het

Algemeen Afdelings Ziekenfonds voor Tilburg en
Onistreken. Voor een beschrilving van de turbulente ge-

schiedenis van dit ziekenfonds, zie: H. Festen,

Historische schets van het ziekenjondswezen in Tilburg
(Tilburg. 1965)

I35
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HOOFDSTUK VIII

De invloed van de kwaliteit van het
drinkwater op de omvang van de
zuigelingen- en kindersterfte

  I  DE DRINKWATERVOORZIENING IN TILBURG IN HET LAATSTE KWART VAN

DE NEGENTIENDE EEUW

In hoofdstuk 3 werd beschreven dat Tilburg in de de Gezondheidscommissie dat de kwaliteit
de tweede helft van de negentiende eeuw een van het drinkwater het grootste probleem was.
voorspoedige economische ontwikkeling beleef- Tot er in Tilburg een drinkwaterleiding aan-
de. Door externe invloeden leefde de wolnijver- gelegd werd, waren er drie manieren waarop de
heid sterk op. Ook de vestiging in Tilburg van inwoners in hun behoefte aan water konden
de Centrale Werkplaats van de Staatsspoor- voorzien. De brandkuilen waren een eerste, al-
wegen (geopend in I870) betekende een krach- leen in uiterste nood gebruikte voorziening. Dit
tige impuls voor de werkgelegenheid. waren grote kuilen die soms zelfs meer dan een

half miljoen liter water konden bevatten.' De
Het gevolg van de economisch voorspoedige hoofdfunctie van de brandkuilen was dat ze in
ontwikkeling was dat Tilburg een snel groeien- geval van brand een grote hoeveelheid bluswa-
de stad werd. Zoals in datzelfde hoofdstuk werd ter konden leveren. Daarnaast werd een brand-
aangetoond, resulteerde deze snelle groei niet kuil ook wel gebruikt als 'wolspuul', waar de
in slechte woonomstandigheden zoals die el- schapen voor het scheren gewassen werden, of
ders wel ontstonden. Van de met de volkshuis- als 'beestendrinck', een drinkplaats voor het

I37 vestingssituatie samenhangende zaken oordeel-    vee: Een groot probleem, met name met het
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oog op de drinkwatervoorziening, was de ver- Tilburg enerzijds en Oisterwijk en Berkel-
vuiling van de brandkuilen. In het begin van de Enschot anderziids was er het gevolg van. De
negentiende eeuw haalde men er bij de schoon- gemeentebesturen van Oisterwijk en Berkel-
maak van de brandkuil op de Heuvel naar Enschot richtten in I884 voor de zoveelste maal
schatting negenhonderd karrevrachten vuil uit.3 een adres aan Gedeputeerde Staten om dat col-
Het spreekt voor zich dat de kwaliteit van het lege te wijzen op de verontreiniging van de ri-
drinkwater uit de brandkuilen veel te wensen vier de Leij. Deze adressen werden in handen
overliet. gesteld van onder anderen de inspecteur van

De oppervlaktewateren waren de tweede le- het geneeskundig staatstoezicht. Deze rappor-
verancier van drinkwater. Met het groeien van teerde 'dat het water der rivier de Lei als drink-
de stad en het toenemen van de bedrijvigheid, water voor menschen en vee ongeschikt is, daar
blijkend uit een sterk toenemende mechanise- geene der physische eigenschappen, aan goed
ring van het produktieproces en de uitbreiding drinkwater eigen, worden aangetroffen" en
van de produktiecapaciteit, nam de vervuiling sprak de wenselijkheid uit dat de toestand ver-
van de oppervlaktewateren in het laatste kwart beterd werd.6 Het gemeentebestuur van Tilburg
van de vorige eeuw sterk toe.4 Vooral de vervui- protesteerde krachtig tegen de van provinciale
ling van de Voorste Stroom, ook wel bekend als zijde voorgestelde verbeteringen. Behalve dat
de Leij, kende in dezen een - zelfs landelijke - het beducht was voor de extra kosten die door
bedenkelijke reputatie.5 Een langdurige en veel de fabrikanten voor waterzuivering opgebracht

138 ambtelijke werktijd opslokkende ruzie tussen zouden moeten worden - aan het Tilburgse fa-
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briekswezen zou 'een doodeliike slag' toege- menagewater op te nemen, loopen biina altiid
bracht worden - noemde zii de gevaren voor de over. Dikwijls heeft men zelfs van den schijn
volksgezondheid 'zeer overdreven: "Wil wezen van zinkputten afstand gedaan en verspreidt
er andermaal op dat door de riolen en waterlei- zich het menagewater zonder meer over den
dingen volstrekt geene faecalien of excremen- bodem. De vergaarbak van het privaat is ge-
ten, maar uitsluitend straat-, huis- en fabriek- woonlijk een houten vat, in de grond gegraven,
water wordt afgevoerd; dat de open waterloopen dikwiils half vergaan, zoodat de inhoud door de
op vele plaatsen door de meest bebouwde ge- spleten heensijpelt. Een gemetselde beerput is
deelten der stad gaan en toch in die gedeelten bij de volkswoningen, die we voornamelijk op
nimmer meer sterfgevallen of besmettelijke het oog hebben, uitzondering; en meestal ziin
ziekten zijn voorgekomen dan in de andere wij-    ook deze nog ondicht. De mesthoop ligt zonder
ken der stad.„7 Uiteindelijk besloot het gemeen- eenige afsluiting op den grond, en wordt veelal
tebestuur tot het plaatsen van roosters in de wa-    met den inhoud van zinkput en privaat begoten.
terlopen om de vaste stoffen tegen te houden en Te midden van al deze ongerechtigheden ligt de
er werden op enkele plaatsen reservoirs in de welput. "IO

waterlossingen gemaakt waarin de verontreini- De gevolgen lagen volgens Keyzer en

ging kon bezinken. Tevens werd extra personeel Eijgenraam voor de hand: het van oorsprong
aangesteld, dat onder andere tot taak kreeg om wellicht zuivere welwater werd vermengd met
de reservoirs te ledigen.8 het naar beneden zakkende oppervlaktewater

De derde. tevens meest belangrijke. drink- dat met faecalien en menagewater verontrei-
watervoorziening bestond uit de putten en nigd was." In dat 'zakwater' kwamen niet alleen

pompen. Veel gezinnen hadden geen eigen wa- "schadelijke opgeloste bestanddeelen" voor,
tervoorziening en moesten zich behelpen met maar bovendien "een menigte levende ziekte-

een gemeenschappelijke pomp of put, die dik- kiemen". Deze vonden in de vervuilde bodem

wijls niet eens in de directe nabijheid van de niet alleen een uitstekende groeiplaats, maar in
woning lag. De slechte kwaliteit van het drink- het vervuilde water tevens voldoende voedings-
water bracht twee leden van de Gezondheids- stoffen om in leven te blijven en zich te verme-
commissie, apotheker J.L. Keyzer en arts L.J.M. nigvuldigen.
Eijgenraam, ertoe een uitvoerige notitie over de Volgens Keyzer en Eijgenraam was er in
Tilburgse drinkwaterproblematiek te schrijven.9 Tilburg een buurt die beschouwd mocht wor-
Na een korte inleiding beschreven Keyzer en den als een "broeiplaats voor de gevreesde
Eijgenraam de situatie zoals zij die gewoonlijk 'kwaade koortsen' (typhus)".n De ziekte kwam
aantroffen: "Wij kunnen dan onderscheiden er elk jaar terug en maakte dan telkens slacht-

woningen, waar een pomp, en woningen, waar offers. De verklaring zochten zij in het door uit-
een welput in de behoefte aan drinkwater voor- werpselen van lijders uit vroegere jaren besmet-
ziet. De welput doet dienst voor 66n, meestal te drinkwater. In niet mis te verstane termen
voor meerdere woningen. Hii ligt op grootere of beschreven zij de omvang en aard van de ver-
kleinere afstand van de huizen op een open erf, ontreiniging: "... ons zijn gevallen bekend, dat
waar in broederlijke eendracht blijven liggen: een beerput in den welput eenvoudig overliep;
aanplantingen van kool of aardappelen, een of dikwijls ziet men door de voegen het vuil naar
meer mesthopen, meerdere privaten, een aantal beneden loopen; in het geputte water, dat wal-
zinkputjes met bijbehorende open goten voor gelijk stinkt, vinden we zogenaamde 'wilde var-
de verschillende huizen, en gewoonlijk een of kens', slakken en dergelijk gedierte; waaraan de
meer stallingen voor geiten of varkens.  De zink- gele kleur van dit water te wijten is, zal de aan-

I39 putjes die geacht worden dienst te doen om het dachtige lezer licht raden."13
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afgekeurd worden. "Immers in het centrum der
stad nog meer dan in de buitenwijken is de bo-
dem zelf op verregaande wijze vervuild; want

r:...... vroeger vond men in het centrum dezelfde toe-
'f-4,1 standen als thans in de buitenwijken: ook hierm.,il- 'e,

moest alle menagewater in de grond verteren;
8   :      .3 . ook hier vond men veelal beerputten zonder ge-

X.
.

4. 24 metselde wanden; ook hier werd veelvuldig vee

4 /4 gehouden; en deze toestand heeft tientallen van
\.7

,; jaren bestaan, zoodat het vuil van tientallen van

jaren in den bodem is opgehoopt."'4
it....  1

-:'. ' Met betrekking tot de woningen die van een

... pomp voorzien waren, wezen Keyzer en

·.,                                                             Eijgenraam nog op een ander gevaar: de lood-
vergiftiging. "De scheikundige samenstelling

.- van het welwater te Tilburg is van dien aard, dat

het gemakkelijk loodverbindingen oplost; ...;
.k vandaar dat loodvergiftiging door drinkwater, in

vele streken onbekend, hier behoort tot de veel
voorkomende ziekten. Het verraderlijke vergif,
waarvoor niet ieder even vatbaar is, kan jaren-
lang in kleine hoeveelheden ongemerkt worden

7 -»« - opgenomen, tot plotseling de uiterst pijnlijke
«: ' loodkoliek, of een snel optredende verlamming

/. i , i                                                  aan beide handen, de vergiftiging aanwijst; he-
laas meestal te hat."4

1    1 Beide leden van de Gezondheidscommissie

*Ii-SWAE,F·                     .
'· stelden aan het slot van hun notitie dat in

4.1:-:ft:**3&Hips.3246 Tilburg slecht drinkwater geen uitzondering,
·

4-5.....2*r·.  -  .n                                1                      .**:b-'  ..9.,ti  maar regel was. Deze toestand vereiste volgens
*'    4,- ·•.     .t  · 0 ':4    .  -941'4:   .  , .  

46-4

.  R .tzy- · hen dringend verbetering. Zij legden zelfs een....I
direct verband tussen de omvang van de zuige--

..r.      lingensterfte en de kwaliteit van het drinkwater.
"Het is onze overtuiging, dat de enorme zuige-
lingensterfte hier ter stede gedeeltelijk te wijten

Afb. 50 Vervolgens beschreven Keyzer en is aan vermenging der melk met slecht drink-

Op veel plaatsen was in Tilburg     Eijgenraam de situatie in de woningen die voor- water, dat niet in voldoende mate onschadelijk
de afvoer van (regen)water Zien waren van een pOmp.  Hier leek de situatie wordt gemaakt of zelfs kAn gemaakt worden. „16

gebrekkig (Bron: GAT).    aanmerkelijk beter: geen open gootjes, geen vee De slechte watervoorziening leverde niet al-
en mesthopen in de onmiddellijke nabijheid leen problemen op voor de gezondheid. Ook de
van de we]put. Maar schijn bedriegt: ook hier fabrikanten merkten in de laatste decennia van
lagen het privaat en de niet geheel dichte beer- de vorige eeuw dat het slechte Tilburgse water
put vlak bij de welput. Zelfs bij veel nieuwge- voor hen een financieel nadeel opleverde. In
bouwde huizen, voorzien van riolering en wa- een notitie van F.A. de Jongh uit Schiedam

I40 terdichte privaten, moest het putwater nog vaak staan bondig de problemen inzake de water-
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voorziening voor de Tilburgse wollenstoffenin- water uit te kunnen trekken. Mocht blijken dat
dustrie samengevat. " Fabrikanten trekken thans het water ook geschikt was om te drinken, dan
het water direct met stoompompen uit den zouden de putten ook voorzien kunnen worden
grond; doch de kwaliteit is zeer slecht: iizer, van een pomp. Een onderzoek naar de bruik-
chloor en ammonia spelen den hoofdrol. Het is baarheid van het water leverde echter in de
hun niet mogelijk met dit water, ofschoon zij meeste gevallen geen toe te juichen resultaten
veel kosten voor filtrage maken, de gewenschte op. Het onderzoek naar de kwaliteit van het uit
kleuren en zachtheid aan de stoffen te geven. de nortonputten afkomstige water werd verricht
Het water, dat door filtrage moet geschikt ge- door dr. H.P.M. van der Horn van den Bos, le-
maakt worden, kan niet in genoegzame hoe- raar scheikunde aan de Rijks-H.B.S.:, Hij gaf
veelheid bewerkt worden wegens het lange fil- aan dat slechts in de helft van de gevallen de
terproces, om de fabrieken met voldoende putten geschikt drinkwater leverden. Over het
kracht te doen werken. De meeste wol wordt water uit de put in de Stationsstraat sprak Van
om die reden te Verviers gewasschen, hetgeen der Horn van den Bos als oordeel uit: "Wegens
voor de fabrikanten niet voordeelig is. Tilburg zijn metaalachtigen smaak en de vieze gaslucht,
heeft geen afdoende rioleering, waardoor het af- welke zoowel bij staan aan de lucht, als bij ko-
gewerkte water, dat uit den aard der zaak reeds king is waar te nemen, is het naar mijn oordeel
zeer bedorven is, maar door het zwavelzuur, bij als drinkwater ten eenenmale ongeschikt.
de filtrage gebruikt, nog schadelijker wordt ge- Bovendien is het gehalte aan organische stof en
maakt, den bodem van dag tot dag nog meer be- chloorverbindingen te hoog. om aan de eischen

"22vuilt, wat door de fabrikanten met zorg wordt van goed zuiver drinkwater te voldoen.
aangezien.47 Blijkbaar stelde de onderzoeker de grenzen van

Het gemeentebestuur zag de ernst van de wat hij toelaatbaar achtte tamelijk ruim. Over
situatie wel in, maar ondernam zelf geen initia- de waterput tegenover Swagemakers (in de wiik
tieven om aan deze wantoestanden een eind te Veldhoven) meldde hi i: "Wegens te groote ge-
maken. Het stond welwillend tegenover initia- halte van organische stof en chloorverbindingen
tieven die vanaf I884 door particulieren ont- benevens sporen van ammoniak komt dit water
plooid werden om te proberen in Tilburg een uit een scheikundig oogpunt verdacht voor. Het
drinkwaterleiding aan te leggen. Maar ook hier is wenschelijk dit water elk jaar te doen onder-
gold de gouden stelregel: het mocht de gemeen- zoeken."4
te geen cent kosten:8 Met leedwezen werd tel- De nortonputten voldeden in de eerste ja-
kens melding gemaakt van vertragingen of an- ren goed, maar al snel bleek dat ze bij brand te
dere vormen van tegenslag. maar het gemeente- weinig water leverden of dat de voordelen voor
bestuur was niet van zins om in de gemeen- de drinkwatervoorziening beperkt waren. In
telijke geldbuidel te tasten:9 I907 noemdende leden van de Gezondheids-

Een van de schaarse momenten dat het ge- commissie het water uit de nortonputten dan
meentebestuur zich in het laatste kwart van de wel onschadelijk, "maar onaangenaam voor het
negentiende eeuw actief met de watervoorzie- gebruik"4. Voor de Tilburgse drinkwatervoor-
ning bezighield, was in de periode I892-I893· ziening was er dus voor de nortonputten geen
Toen het zich niet liet aanzien dat er op korte wezenlijke rol weggelegd. Bovendien werd
termijn in Tilburg door particulieren een drink- enkele jaren na het slaan van deze putten in
waterleiding aangelegd zou worden, werden Tilburg het drinkwaterleidingstelsel daadwerke-
voor rekening van het gemeentebestuur 22 nor- lijk aangelegd.

tonputten geslagen.*° De hoofdfunctie van de
I4I putten was om er in geval van brand voldoende
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  2  DE AANLEG VAN HET DRINKWATERLEIDINGSTELSEL IN TILBURG 4

In I884 werd in de Tilburgse gemeenteraad offers te groot zijn die voor de volksgezondheid
voor de eerste keer gesproken over de aanleg en worden gebracht".3,

exploitatie van een drinkwaterleiding in deze Toen er vanuit de gemeenteraad tegengas
gemeente. Voor de vergadering van 3 juni van kwam, benadrukte de burgemeester nog eens
dat jaar was een adres van Craus & Co. uit Den waarom naar zijn mening de aanleg van een
Haag geagendeerd, die, namens de firma John waterleidingstelsel van groot belang was. "Eene
Howard & Co uit Londen, een verzoek indien- waterleiding [heeft] voor Tilburg niet alleen 't
den om een concessie voor de aanleg en exploi- belang om zuiver water te krijgen, maar ook om
tatie van een waterleidingstelsel in Tilburg te het vuile water te kunnen afvoeren en daardoor
verkrijgen.·'6 In de zomermaanden van I884 ook zoude voorkomen dat de miasmen door de
vonden er diverse besprekingen plaats tussen droogte uit de riolen aan de straten opstijgen."3,
burgemeester J.F. Jansen en de concessie-aan- De raad besloot om een commissie van vij f le-

vragers. den in te stellen die de problematiek rondom de

Al vanaf het begin bleek dat er grote ver- aanleg van een drinkwaterleidingstelsel nader
schillen van inzicht tussen hen bestonden, met zou bestuderen om vervolgens met eventuele
name over de financiele lastenverdeling.27 De adviezen te komen.11
Tilburgse burgervader maakte al tijdens de eer- Vervolgens bleef het op het waterleiding-
ste bespreking duidelijk dat de vertegenwoordi- front een tijdlang rustig. Pas twee iaar later
gers van de firma Craus & Co. "in geen geval op    werd er in de gemeenteraad opnieuw uitvoerig
geldelijken steun van de Gemeente mogen re- over gesproken. Bij monde van de heer
kenen", terwijl de concessie-aanvragers erop re- Vrancken werd een voorlopig verslag uitge-
kenden dat de gemeente zich voor f 30·ooo per bracht van de werkzaamheden van de commis-
jaar garant stelde.*8 Hoewel deze financiele eis sie.

voor de burgemeester niet aanvaardbaar was, Uit het door de commissie opgemaakte rap-
zette hij de besprekingen toch voort. Hij was port bleek dat de eerste gedachten van de leden
van mening dat een goede waterleiding voor zich richtten op een waterleidingstelsel dat het
Tilburg wenselijk was: "zoowel voor de gezond- benodigde water uit oppervlaktewateren zou ha-
heid der bevolking als voor de industrie, waar- len. Hiertoe bezocht de Commissie reeds eind
mede deze Gemeente staat of valt":9 Tijdens de    juli I884 een heideveld aan de grens met Loon
raadsvergadering van I5 juli  884 merkte hij op op Zand, ter plaatse bekend als 'Lepelare zand'.
dat op zijn verzoek het water van vijf pompen in      Ze kwam tot de slotsom dat de bestaande ven-
de gemeente onderzocht was. Uit de analyse nen onvoldoende water bevatten om als 'prise
bleek dat het water uit twee pompen onbruik- d'eau' te dienen en dat ze een onderzoek moes-
baar was, uit twee andere pompen kon het voor- ten instellen naar de watervoorraad in de
waardelijk goedgekeurd worden en uit de vijfde grond.14
pomp. die op de Heuvel, kwam goed water. In De daartoe door ingenieur Saalbach uit
dat verband verwees de burgemeester ook naar Dresden uitgevoerde proefboringen leverden
Den Bosch, waar de gemeenteraad besloten had ongunstige resultaten op. Het water bleek ijzer
om zelf tot aanleg van een drinkwaterleiding- te bevatten en was onbruikbaar voor een drink-
stelsel over te gaan.30 Hii prees de Bossche waterstelsel. Saalbach gaf in overweging het wa-

I42 raadsleden die begrepen hadden "dat geene
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Afb. 51 ter uit een rivier te halen en door buizen naar een half jaar was een geschikte locatie voor een

Henri Berssenbrugge maakte in de stad te voeren.35 waterwinplaats (prise d'eau) gevonden. Op de
1923 in een van de Tilburgse In het naiaar van 1887 bereikte het heide ten zuiden van de Gilzerbaan, plaatseliik

buitenwijken deze foto van het Tilburgse gemeentebestuur een concessie-aan- bekend als de 'Keienstoep', werd een met veel

erfvan een boerderii. De vrage van de heren Bottenberg, de Tongh en kiezel bezette grond gevonden die helder water
waterput neemt daarop een      Van der Schie OIn "voor hunne rekening, zon- leverde. Het uit de geboorde putten afkomstige

centrale positie in (Bron: GAT).del eenige verplichting van de zilde der water werd door deskundigen onderzocht.37 Het
Gemeente, eene waterleiding aan te leggen en water werd door hen als 'zeer goed' omschreven
te exploiteeren voor den termijn van 50 jaar".36 en was zowel geschikt voor industriele doelein-

Dit verzoek werd niet op de lange baan gescho- den als voor drinkwater, mits men ervoor zorg-
ven en de reeds bestaande commissie voor de de dat door de hulpbuizen geen loodverbindin-
waterleiding, waaraan burgemeester Jansen als gen konden ontstaan.38
voorzitter werd toegevoegd, startte de onderhan- Op 9 juni I888 kreeg de gemeenteraad

I43 delingen met de concessie-aanvragers. Binnen reeds het voorstel onder ogen om aan
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leiding, het laat zich aanzien, dat in dezeR:". .....„:..,3/.. . . . . Gemeente aanvankelijk het hoofddebiet zal ge-
.  . vonden worden in het gebruik van water voor

- industrieele doeleinden, daarbij in aanmerking
-3*4             -    genomen de belangrijke uitgaven, die een der-

I.

gelijke inrichting vordert, gevoegd bi j de om-
standigheid, dat er vermoedelijk eenige jaren

1     -          t..          ....

,      '* ' &1 t,k zouden verloopen, alvorens de kosten zouden
gedekt worden, vond Uwe Commissie het niet--2 f raadzaam zonder noodzaak de finantien der

--'.....719= Gemeente daaraan te verbinden."40
'..41'.-, De drie concessionarissen hielden het al

*«4..          '.

.."       ·6 ,  ,...·,' .ifk,,6-. vrij snel voor gezien en droegen nog in datzelf-
i -    ..'

de jaar de concessie met alle rechten en ver-

.  4·lrS.11--ii·,IL'k   'I* * i plichtingen over aan de heer S.R. Stokvis sr. uit

*4.''t ·,i'.'',:....tiN ,  Rotterdam. Een voorstel om met deze over-

....Ep.---*-' . dracht in te stemmen werd door de gemeente-
Afb. 52

*...J,EM- I -...p  raad unaniem goedgekeurd.4,

Een waterpomp met Aan een van de verplichtingen - het betalen
wateremmer uit circa 19Io. van de waarborgsom van f Io.000 - kon de

Afmetingen: lengte Im05. heer Stokvis goed voldoen. Aan een tweede
b  edte 35.S cm en diepte 45                                            1  1                                        -             kwam hij al niet meer toe: in artikel 4 van de

cm; diameter wateremmer 35 concessievoorwaarden werd bepaald dat binnen
cm (Bron: Gemeenteliik drie maanden na het ontvangen van de schrifte-

Museum Veldhoven, CMR) lijke goedkeuring van de plannen en tekenin-
gen met de werkzaamheden een aanvang ge-
maakt moest worden. Omstandigheden, "onaf-
hankelijk van zijnen wil", waren hiervoor
verantwoordelijk. Stokvis sr. had aan ingenieur

Bottenberg, de Jongh en Van der Schie conces- Schotel uit Rotterdam opdracht gegeven om een
sie te verlenen tot het aanleggen en exploiteren onderzoek in te stellen naar de hoeveelheid wa-
van een waterleiding in Tilburg. De raad ver- ter die uit de heidegronden nabij de Blaak ten
enigde zich eenparig met de in de ontwerp-con- behoeve van de Tilburgse waterleiding verkre-
cessie omschreven bepalingen en voorwaarden. gen kon worden. Schotels rapport was voor de
Noch op het rapport, noch op de in de concessie concessionaris een bittere teleurstelling. Niet al-
omschreven bepalingen werden aanmerkingen leen was de hoeveelheid water volstrekt ontoe-
gernaakt. 19 Zeer bewust verkoos de gemeente- reikend, ook wat de kwaliteit betreft, zou het
raad het om de aanleg en exploitatie door ande- niet aan de in de concessie gestelde voorwaar-
ren te laten verzorgen. "De reden, waarom Uwe den voldoen. Volgens berekeningen van de aan-
Commissie het verleenen eener concessie aan- vankelijke concessionaris, F.A. de Jongh. zou er
beveelt boven eigen exploitatie, is voor een per dag bijna 76.000 ml water aan de prise
groot gedeelte gelegen in den exeptioneelen toe- d'eau onttrokken kunnen worden. Schotel
stand, waarin onze Gemeente verkeert. Vindt kwam in zijn rapportage niet verder dan I5·500
men in andere gemeenten het groote debiet ml water. Beide deskundigen gingen van de ver-

I44 voor het water bij particulieren als drinkwater- onderstelling uit dat de waterleiding in staat
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moest zijn om 40.000 mi water per dag te leve-    den dan ook aan de gemeenteraad voor "de op 5
ren. Schotel concludeerde aan het eind van zijn Juni I889 aan den heer Stokvis verleende con-
uitvoerige rapportage dan ook dat hij meende cessie vervallen te verklaren, ingeval hij verder
"het aanleggen der waterleiding op de door den blijft aandringen op geldelijke inmenging van
Hr. de longh voorgestelde wijze en zelfs met in-    wege de gemeente". Hiertoe werd zonder be-
achtneming van de door mij aangegeven verbe- raadslaging of stemming besloten.46 Hiermee is
teringen, ten sterkste te moeten ontraden".42 het hoofdstuk 'Stokvis sr.' nog niet gesloten.

Stokvis sr. zag in dat het een heilloze weg Nadat deze van het standpunt van de gemeente-
zou worden indien hij zou proberen om het raad op de hoogte was gesteld, diende Stokvis
plan te realiseren waarbij voor de waterleiding hiertegen schriftelijk bezwaar in. Burgemeester
water uit de heide gehaald werd. Daarom nam en Wethouders van Tilburg antwoordden, met
hij de suggestie van Schotel over om als alterna- gevoel voor understatement, "met genoegen te
tief te onderzoeken of het benodigde water aan zien dat de concessionaris denkt de zaak ook
de Maas, achter de Langstraat, ontleend zou zonder geldelijke steun van de gemeente tot een
kunnen worden.41 Hoewel men niet op tegen- goed einde te kunnen brengen".47 Van pogin-
werking van regeringswege rekende, zou met gen in deze richting bleek nadien niets meer.
de planvoorbereiding een flinke tiid gemoeid In de loop van I894 werd de aan Stokvis sr.
zijn. Immers: alles moest nog vanaf het prille verleende concessie ingetrokken. Dat is de re-
beginstadium worden bestudeerd en uitgewerkt    den dat de raadsleden er op 20 december I894
en zowel rijks-, provinciale, gemeente-, polder- niet veel tijd voor nodig hebben om aan Gualth.
en waterschapsbesturen moesten er hun oor- J. de Groot, civiel-ingenieur te 's-Gravenhage,
deel over uitspreken.44 op dezelfde voorwaarden als die van Stokvis sr.

Voor het gemeentebestuur van Tilburg was uit I889, concessie voor de aanleg en exploitatie
deze vertraging een bittere pil, maar het kon van een drinkwaterleidingstelsel te verlenen.48
niet anders dan erin berusten. Het wilde Reeds spoedig nadat de concessie verleend was,
Stokvis een tweede kans geven, "te meer omdat, stelde De Groot zich in verbinding met Th.A.
komt dit plan tot uitvoering, alle vrees voor wa- van den Broek en G.W. Barneveld Kooy jr., bei-
tergebrek, door deze Gemeente van zoo groot den uit Amsterdam, om samen te komen tot de
belang, voor altijd geweken zal zijn".4S oprichting van een Maatschappij voor de aanleg

In I889 legde Stokvis een nieuw plan voor en exploitatie van de waterleiding in Tilburg.
de waterleiding voor. In hoofdlijnen kwam het Op 25 juli I895 nam de gemeenteraad van
erop neer dat het water uit het bij de verlegging Tilburg het besluit om goed te keuren dat door
van de Maasmond nieuw te vormen riviervak G.J. de Groot "de door hem aanvaarde concessie
gehaald zou worden. Het duurde geruime tijd ... met alle daaraan verbonden rechten en ver-
voordat er duidelijkheid ontstond over de pre- plichtingen worde overgedragen aan de naam-
cieze loop van de verlegde Maasmond. Maar looze vennootschap gevestigd te Amsterdam 'de
toen deze in de loop van I89I werd vastgesteld, Tilburgsche Waterleiding-Maatschappij'. op te
maakte Stokvis weinig aanstalten om met de richten volgens de statuten in ontwerp door
feitelijke realisering van zijn plan te starten. In adressant bij zijn adres overgelegd".49
de loop van I892 raakte het geduld van het ge- Voor de planontwikkeling werd het bureau
meentebestuur uitgeput. Toen hij uiteindelijk van ingenieur H.P.N. Halbertsma uit 's-Graven-
te kennen  gaf het werk niet te kunnen uitvoe- hage in de arm genomen. Volgens de concessie-
ren als de gemeente niet voor f 500·000 parti- voorwaarden moesten binnen drie maanden na
cipeerde, was dit de druppel die de emmer deed de verlening van de concessie de plannen en te-

I45 overlopen. Burgemeester en Wethouders stel- keningen voor de aan te leggen waterleiding
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aan het gemeentebestuur van Tilburg worden plannen werd in de gemeenteraad van Tilburg
overgelegd. De planontwikkeling kostte derma- een adres van een gedelegeerd lid van de Raad
te veel tijd dat de termijn van drie maanden met van Beheer van de Tilburgsche Waterleiding-
eenzelfde aantal verlengd moest worden. Bij de Maatschappij besproken. In dit verzoekschrift
wijziging van de concessievoorwaarden werd werd gevraagd om de termijn waarbinnen de
overigens wel bepaald dat het tijdstip waarop werken der waterleiding voltooid zouden moe-
het werk voltooid moest zijn, onveranderd ten zijn, met zes maanden te verlengen. Als re-
bleef, namelijk 24 maanden na de concessiever-    den werd aangevoerd dat er een gebrek aan ste-
lening.s° Het volledige technische ontwerp was nen was, waardoor het onmogelijk was - "tenzij
op I  juni I895 gereed en werd nog dezelfde tegen buitensporig hooge prijzen" - om de grote
dag aangeboden aan Burgemeester en hoeveelheid stenen voor de pomp- en filterwer-
Wethouders van Tilburg. In de raadsvergade- ken te verkrijgen. Op voorstel van Burge-
ring van 25 juli werd, na slechts korte beraad- meester en Wethouders werd zonder stemming
slagingen, het plan voor de aanleg en inrichting het gevraagde uitstel verleend.51 Bijna een jaar
van de waterleiding goedgekeurd. later, in juni I897· werd andermaal een verzoek

Nadat de gemeenteraad het licht voor de ingediend om de termijn waarbinnen de aanleg

daadwerkelijke aanleg op groen had gezet, bleef   van de waterleiding voltooid moest zijn, met zes
het een tijdlang rustig aan het front. Dit mag maanden te verlengen. Met de bepaling dat dit
gesteld worden als tenminste de momenten "voor den laatsten maal" was, werd hiertoe zon-
waarop over deze kwestie in de gemeenteraad der stemming besloten.5' Ruim een jaar later,
gesproken werd, als criterium gehanteerd wor- op 27 augustus I898, vond de opening van de

den. Precies een jaar na de goedkeuring van de waterleiding plaats.

  3  DE RELATIE TUSSEN DE HOOGTE VAN DE ZUIGELINGEN- EN KINDER-

STERFTE EN HET WEL/NIET AANGESLOTEN ZIIN OP DE WATERLEIDING

Dat in I898, na vijftien jaar onderhandelen, in stadsbuizennet omvatte in 1898 een lengte van
Tilburg voor het eerst leidingwater uit de kraan 27.685 meter; in I930 was dit ruim verviervou-
kwam, betekende niet dat vanaf dit moment alle digd (I I2.OI4 meter). Het feitelijk waterverbruik
inwoners zich op het drinkwaterleidingstelsel beantwoordde goed aan de verwachtingen. In
lieten aansluiten. Voor een deel kwam dit door- tabel 34 is een overzicht gegeven van de groei
dat slechts in een beperkt deel van de stad een van de N.V. Tilburgsche Waterleiding-
buizennet was aangelegd. Bij de aanleg van het Maatschappij gedurende de eerste decennia van

waterleidingstelsel hield men er rekening mee haar bestaan.
dat het merendeel van het water door de fabri-
kanten afgenomen zou worden. Om deze reden    Uit deze cijfers blijkt dat in de eerste decennia
werd het buizennet voornamelijk aanlegd in die    van het bestaan van de N.V. Tilburgsche
stadsdelen waar de fabrieken geconcentreerd Waterleiding-Maatschappij slechts een minder-
waren. Pas na verloop van vele jaren werd de heid van de huishoudens op het leidingnet was

I47 omvang van het buizennet sterk uitgebreid. Het aangesloten. In theorie konden ruim 7000 pan-
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Tabel 34 niet voldoende toezeggingen voor aansluitingen
Aantal aansluitingen en produktie van de N. V.  Tilburgsche waterleiding-Maatschappy waren binnengekomen.55
(1910-1930) In I905 vond er een doorbraak plaats: het

gemeentebestuur en de directie van de N.V.
I900 I9IO I920 I930 Tilburgsche Waterleiding-Maatschappij vonden

een formule om huiseigenaren te dwingen hun
Aangesloten huishoudens 66g 4496 9333 I6.I74 panden op het leidingstelsel te laten aansluiten.

Aangesloten fabrieken                   4I             76 I07 I07 In de Veldhovenschehoek brak, zeker in de zo-

Hoeveelheid opgepompt 544 I562 240I 3059 mermaanden als het water laag stond en de

water (in m ; X I000) dichtheid van organismen dus hoog was, her-
Perc. industrieel verbruik*               9I              86              7r 64 haaldelijk tyfus uit. Deze ziekte breidde zich
Perc. huishoudelijk verbruik*                9                   I4                 29                  36                           van daar over de gehele stad uit. De waterlei-

dingmaatschappij was bereid, als er voldoende
* Bij de berekening van de percentages is het onbetaald waterverbruik buiten aanmeldingen zouden komen, deze wijk met
beschouwing gelaten (spuiwater, fonteinen, brandweer, e.d.). voorrang aan te sluiten. Het resultaat was

slechts 60 toezeggingen, hetgeen te weinig was
Bron: Jaarverstagen van de  N. V.  Tilburgsche Waterleiding-Maatschappil om de exploitatie enigszins rendabel te maken.

De gezondheidscommissie keurde toen op II9
percelen de pompen en putten af. Het gemeen-
tebestuur kon er vervolgens toe overgaan de ei-

den en I40 fabrieken op het leidingnet worden genaars een dwingende aanschrijving te zenden
aangesloten. Tussen de regels door is in de jaar- om afdoende verbeteringen aan te brengen. Als
verslagen de teleurstelling over het lage percen- stok achter de deur kon het de gemeenteraad
tage aangeslotenen te lezen. De Raad van voorstellen de huizen van onwillige eigenaars
Beheer achtte het, ter verklaring van het matige onbewoonbaar te verklaren.
uitgekeerde dividend, een bekende zaak "dat Tevens stelde het gemeentebestuur zich
waterleidingen niet aanstonds die winsten af- enigszins garant voor een rendabele exploitatie.
werpen die voorafberekend zijn".53 De directie van de N.V. Tilburgsche Water-

Niet alleen de wollenstoffenfabrikanten leiding-Maatschappij nam de aanlegkosten van
klaagden over het te dure water van de N.V. het buizennet voor haar rekening en de ge-
Tilburgsche Waterleiding-Maatschappij, ook de meente de bestratingskosten. Indien na een pe-
particulieren luchtten regelmatig hun hart.S4 riode van vijf jaar de opbrengst aan abonne-
Van de Put schrijft dat vooral de huiseigenaren menten lager bleef dan een vooraf bepaald be-
niet of nauwelijks tot aansluiting van hun per- drag, zou de gemeente dit voor een periode van
celen wensten over te gaan, bang als zij waren vij f jaar aanzuiveren.56 Later werd volgens dit
voor de hoge kosten. Diverse verzinsels voerden principe het leidingnet nog uitgebreid in delen
zij aan. Ze vonden het pompwater veel beter van de wijk Korvel en in Koningshoeven. Dit
van smaak dan het leidingwater, vroegere bewo- meer actieve beleid van het gemeentebestuur
ners waren ook niet ziek geworden van het laat zich aflezen in de toename van het aantal
pomp- of putwater en bovendien zouden zij in aangesloten percelen. Naar de mening van de
financiele moeilijkheden komen, als ze de aan- directeur van de N.V. Tilburgsche Waterleiding-
leg van de waterleiding in hun huizen moesten Maatschappij, S. Brandenburg, was het optre-
betalen. Voor de waterleidingmaatschappil den echter nog niet krachtdadig genoeg. Hij
evenwel was het ondoenlijk in een bepaalde stelde de stad Nijmegen als voorbeeld, waar de

I48                                wijk het buizennet uit te breiden, wanneer er verplichting bestond om alle aan de hoofdlei-
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ding gelegen percelen aan te sluiten. Daar kon 35 is per wijk aangegeven hoeveel percelen op
het tijdrovende en dure onderzoek van pompen het drinkwaterleidingstelsel waren aangesloten.
en putten dus achterwege blijven. In Tilburg De absolute aantallen ziin vermeld en tevens
legde een niet onaanzienlijk deel van de eige- het percentage van het aantal in die wijk aanwe-
naars de aanschriiving van Burgemeester en zige panden.
Wethouders naast zich neer.57 De wiiken Veldhoven, Kerk en Heuvel heb-

Komen deze algemene opmerkingen met ben inderdaad de meeste aangesloten percelen.
betrekking tot de verspreiding van de drinkwa- Maar het gegeven dat hier slechts een op de vier
terleidingvoorziening van belanghebbenden woningen aangesloten is, geeft aan dat de popu-
overeen met het werkelijke aansluitpatroon? lariteit van het 'wonder uit de kraan' nog niet zo
Hiertoe zijn de aansluitregisters van de N.V. erg hoog was. Een nuancering naar sociale
Tilburgsche Waterleiding-Maatschappij bestu- structuur en inkomen van de bewoners is met
deerd.0 Een complicerende factor was, dat bi j het beschikbare materiaal mogelilk. In een
de gemeentelijke administratie tot I9IO gewerkt reeds verschenen studie naar de diffusie van
werd met een wijkindeling met bijbehorende het waterleidingstelsel, toonde ik aan dat er
volgnummers en dat in genoemde aansluitre- slechts een geringe correlatie bestond tussen de
gisters de straatnamen met huisnummers geno- hoogte van het inkomen en het bewonen van
teerd werden. Met het in I9IO samengestelde een aan het drinkwaterleidingstelsel aangeslo-
vernummeringsregister werden beide adminis- ten woning. In I906 bewoonde slechts 35% van
tratiesystemen op elkaar afgestemd. de 6'76 personen met een inkomen van f

In de aansluitregisters wordt zowel het 2000,- of meer een woning met een waterlei-
adres van de contractant vermeld als het adres dingaansluiting, terwijl dit voor de gehele
van het aan te sluiten perceel. Indien dit niet Tilburgse bevolking ongeveer 25% bedroeg. Wel
hetzelfde is, mag aangenomen worden dat dit gold de stelregel dat hoe hoger het inkomen
een verhuurd perceel betreft. Voor dit onder- was, hoe groter de kans op een aansluiting aan
zoek zijn de vanaf de start van de exploitatie van het drinkwaterleidingstelsel. Van de categorie
de N.V. Tilburgsche Waterleiding-Maatschappij met een inkomen van f 5000.- tot en met f
tot en met 1906 afgesloten contracten bestu- 9999.- bedroeg het aansluitpercentage 44,9 en
deerd. Het betreft hier I926 aansluitingen. Op bij de groep met een inkomen van f IO.000,-
basis van de bewerking van deze gegevens kun- en meer was dit 53.0.59 Bileen uitsplitsing naar
nen enige opmerkelijke conclusies getrokken beroep bleek het onderlinge verschil gering te
worden. zijn: de percentages van de negen onderschei-

De ruimteliike spreiding over de stad is an- den beroepsgroepen schommelden grosso
ders dan zich laat beredeneren. Gezien het in modo tussen de 30 en 40. 6o
het voorgaande beschrevene, ligt het voor de Een tweede opmerkelijk gegeven is dat I367
hand te veronderstellen dat de nood met betrek-    van de I926 aangesloten percelen huurwonin-
king tot de drinkwatervoorziening het hoogst gen waren, hetgeen overeenkomt met 7I%. 61
was in de dichtst bebouwde en bevolkte wijken Deze uitkomst strookt niet met hetgeen Van de
van Tilburg (Heuvel en Kerk). Hier mag dus Put over onwillige huiseigenaren opmerkte.
een veel hogere aansluitingsdichtheid veronder- Evenmin past dit bij de opvattingen van De
steld worden dan in de meer perifeer gelegen Swaan, die nadrukkelijk stelt dat voorzieningen,
wijken. Bovendien waren de centraal gelegen zoals het waterleidingstelsel, in de eerste plaats
wijken wel voorzien van een hoofdleidingstelsel de stedelijke elite ten goede kwamen.62
en de aan de rand van de stad gelegen wijken Bij de nadere uitwerking van het criterium

I49 slechts gedeeltelijk of zelfs geheel niet. In tabel        'wel of niet aangesloten aan het leidingwater-
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Tai}el 35 stelsel' valt vooral op dat het aansluitingsper-
Aantal in  1906 bij de  N. V.  Tilburgsche Waterleiding-Maatschappil aangesloten panden, centage onder de tot de steekproef behorende
uitgesplitst per wok (absoluut en relatilf) kinderen laag is. Minder dan I6% van de kinde-

Aantal aansluitingen Percentage van het ren woonde gedurende het eerste levens jaar in
totaal aantal woningen een woning die aangesloten was op het leiding-

Oerle en Broekhoven                 BI Io.7 stelsel van de N.V. Tilburgsche Waterleiding-
Korvel en Laar I33 Io,8 Maatschappij (768 van de 4864). Verrassend is

Reit                                                                      7 I.9 dat onder hen de zuigelingensterftecijfers hoger
Berkdijk                             52 5 lagen dan bij de 4096 overige kinderen, die in
Hoeven                                 6 2,9 een niet-aangesloten woning woonden.
Hasselt                         Ist 3,5 Zowel de endogene als de exogene zuigelin-
Stokhasselt                                0 0,0 gensterfte was hoger in de gezinnen waar lei-
Goirke IO3 I 2,5 dingwater beschikbaar was dan bij gezinnen
Heikant                                        0 0,0 waar dit niet het geval was. Bij de leeftijdsklasse
Veldhoven 522 25.3 vanaf het eerste levensjaar geldt het omgekeer-
Groeseind                             57 13,9 de. De kindersterftecijfers waren lager bij die
Kerk 430 27'0 gezinnen, waar wel een aansluiting op het lei-
Heuvel 3I7 26,5 dingstelsel was. Het berekende chi-kwadraat

Loven I37 I5'0 geeft voor deze leeftijdsgroep ook een hoge sta-

tistische relevantie te zien. Dat de aard van het
gebruikte drinkwater niet van doorslaggevende

Tabe136 betekenis is bij de verklaring van de omvang
Omvang van de zuigelingen- en kinderstedie van de in 1904/1906 in Tilburg geboren van de zuigelingensterfte, blijkt daarnaast uit de
kinderen, uitgeplitst naar het wei / niet aangesloten zijn op de waterleiding uitsplitsing naar doodsoorzaak in relatie tot het

wel/niet beschikbaar zijn van leidingwater.
N endogene zuig.st. exogene zuig.st. kindersterfte Hiertoe zijn voor de twee belangrijkste catego-

rieen doodsoorzaken (ziekten aan de ademha-
wel aangesloten 768 39,I I47,I I 6,0 lingsorganen en ziekten aan de ingewanden) de
niet aangesloten 4096 35,4 I36,2 54,9 cijfers uitgesplitst.

chi-kwadraat 0,6I7 0·397 0,00I Logischerwijs had verondersteld kunnen

worden, dat het promillage kinderen dat over-
leed aan de gevolgen van darmstoornissen (met

Tabel 37 name gastro-enteritis) lager zou zijn, indien er
Zuigelingen- en kindersteffie van de in 1904/06 in Tilburg geboren kinderen, uitgesplitst nat:r kwalitatief goed leidingwater beschikbaar was.
doodsoorzaak en wei / niet aangesloten z{jn op de watt:rleiding In de literatuur wordt deze doodsoorzaak stee-

vast in relatie gebracht met de slechte kwaliteit
ziekten aan de ziekten aan de van het gebruikte water. Uit deze tabel blijkt dit
ademhalingsorganen ingewanden verband niet te bestaan: de kans dat een zuige-

wel aansl. geen aansl. wel aansl. geen aansl. ling overleed aan de gevolgen van ingewand-
stoornissen was groter indien er een aanslui-

endogene zuig.st. O,0 0.5 I4'3 9.0 ting op het waterleidingstelsel was dan wanneer

exogene zuig.st. I61 18,I 71.6 62,3 er op een andere wijze in de drinkwaterbehoef-

kindersterfte 3,9 23'9 5               7,3 te voorzien werd.

I50
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De waterwinplaats van het Tilburgse leidingwater lag bii de aanieg
van het leidingstelsel op ongeveer 5 km afstand van het bebouwde

deel van Tilburg. Om voldoende druk te kunnen garanderen, was de

bouw van een watertoren noodzakelijk. Aan de Bredaseweg, waar de

50 meter hoge toren verrees, werden tevens de kantoren en de

directeurswoning gebouwd (Bron: GAT)

15I
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Afb. 55

Deze foto van H. Berssenbrugge geeft een indringend beeld van de

sanitaire wantoestanden die rond de eeuwwisseling in Tilburg
voorkwamen. Het houten bouwsel links op de voorgrond is het

privaat. De waterpartij geheel op de linkervoorgrond moet in
verband gebracht worden met dit privaat (Bron: GAT).
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  4 CONCLUSIE

Uit het voorgaande kunnen de volgende resu- Dat uiteindelijk in I898 het leidingstelsel in ge-
merende opmerkingen gemaakt worden: bruik genomen kon worden, was dan ook vooral
I.   Afgaande op opmerkingen van personen te danken aan de omstandigheid dat de exploi-
die in sterke mate beinvloed waren door de hy- tant zich van afzet bij de Tilburgse wollen-
gienistische beweging, zou de drinkwatervoor- stoffenfabrikanten verzekerd wist.
ziening in Tilburg gedurende de tweede helft 2.   De diffusie van het drinkwaterleidingstelsel
van de vorige eeuw aanzienlijk zijn verslech- verliep in Tilburg langzaam. Dit langzame
terd. Desondanks vervulde het gemeentebe- doordringen verliep niet langs geografische of
stuur geen voortrekkersrol om in deze situatie sociale scheidslijnen. Uitgaande van hetgeen
verbetering aan te brengen door tot aanleg van bekend is uit andere studies waarin het 'bescha-
een drinkwaterleidingstelsel over te gaan. Dit vingsoffensief centraal staat, kan verondersteld
werd aan het particulier initiatief overgelaten. worden dat de hogere sociale lagen in de betere

woonbuurten het eerst tot aansluiting overgaan.
In Tilburg bleek dit niet het geval te zijn.
3.   Van de tot de steekproefvan in I904/I 906

Afb. 56 geboren kinderen werd nagegaan of het gezin
05Een onmisbaar element op het waartoe zij behoorden, een pand met waterlei-

erf vormde de waterput. Met de                                                                                                                      dingaansluiting bewoonde of een pand dat op

'putmik' kon water geschept andere wilze in de waterbehoefte voorzag.
worden. Het betreft hier een Zowel de endogene als de exogene zuigelingen-

even eenvoudige als ingenieuze sterfte was hoger in de gezinnen waar leiding-
installatie, bestaande uit een water beschikbaar was dan bij gezinnen waar
stevige, gevorkte boomstam dit niet het geval was. De kindersterftecijfers
(een 'mik') waarin een staak waren lager bij die gezinnen waar wel een aan-

scharnierde die diende om de sluiting op het leidingstelsel was. Ook uitsplit-
I             'emmer in de put te laten                                          ,                                                            sing naar de doodsoorzaak onderstreepte de ge-

zakken. Door aan het andere ringe invloed van het drinkwater op het niveau
.

eind een gewicht te plaatsen                                                    -                                                  van vooral de zuigelingensterfte.-
fungeerde de staak tevens als

hefboom. Op deze manier kon Uit deze gegevens kan de conclusie getrokken
zonder veel krachtsinspanning - worden dat het wel / niet aangesloten zijn op

maar wel met de nodige het drinkwaterleidingstelsel op zichzelf geen af-
behendigheid · water geput doende verklaring biedt voor de hoogte van de

warden (Bron: GA-Il.                                          .*   /1111                  -

zuigelingen- en kindersterfte in Tilburg in het
eerste decennium van deze eeuw. Wellicht heeft

-*
het in latere jaren, in combinatie met andere4-f-- -

,z.5.-4 - 4  - ._     ---t omstandigheden, zoals een toenemend hygie--...,-
--r:*-,f-f nisch besef, een positieve invloed gehad.

..
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NOTEN - Deze omstandigheid deed zich blijkbaar reeds aan het

einde van de zeventiende eeuw voor. Als verklaring voor
1 Een rond I800 gegraven brandkuil aan de Moerstraat het gegeven dat zich in de gehuchten Hoeven, de Reit.

was ruim 20 meter lang, 15 meter breed en 3,5 meter Veldhoven en Hasselt meer infectieziekten voordeden

diep. dan in de overige wiiken. wees de Tilburgse doctor j

2       P.J.M. van Gorp, Tilburg eens de wolstad van Nederland. Janssens erop dat het besmette water uit de andere

Bioei en ondergang van de Tilburgse wollenstolfenindustrie buurtschappen naar deze lager gelegen stadsdelen vioei-

(Eindhoven. 1987) 19-22. de en daar in sterke mate het putwater infecteerde. C.
' Over de brandkuilen, zie: R. van Putten. '200 jaar brand- Robben. 'Bijdrage tot de geschiedenis der watervoorzie-

weer in Tilburg' in: Tilburg. Tijdschriji voor geschiedenis. ning van Tilburg' in: Brabants Heem. 19 (1967) 4'7·

monumenten en cultuur, 3 (1985) nr. 4. ro·II. "     Notitie van Keyzer en Eiigenraam over de drinkwater-
4 Verstegen noemt in het paragraafie 'vervuiling van het voorziening, in: Tilburgsche Courant, 12 november 1905·

water' in het biizonder 'de wolindustrie in Brabant' als        :4 Tilburgsche Courant, I2 november 1905
een van de nieuw opgekomen industrieen die hieraan " Tilburgsche Courant. 12 november I905·
sterk bijdroegen. S.W. Verstegen, 'Stedeliike en indus- Tilburgsche Courant. I2 november I905·i6

triele vervuiling' in: J.L. van Zanden en S.W. Verstegen, I- Archief TWM, geen inv.nr., Notitie van J.A. de longh.
Groene geschiedenis van Nederland CUtrecht, I993) I29. 'Waterleiding te Tilburg' Schiedam. 23 juli 1888.

Voor concrete voorbeelden van de watervervuiling door In een studie waarin grote liinen van de ontwikkelingen'R

de Tilburgse wollenstoffenfabrieken, zie: H. van op waterhuishoudkundig gebied in Engeland, Frankrilk
Doremalen, Blauwsloten en Nolen. Een milieu-historische en Nederland beschreven worden, staat socioloog Abram

studie over Tilburg in zijn rioolstelsel (Tilburg. I993) 25- de Swaan uitvoerig stil bij de financiele aspecten van de
40. aanleg van een drinkwaterstelsel en riolering. Het

i Van Zon schenkt expliciet aandacht aan de vervuiling Tilburgse gemeentebestuur stond met zijn afwachtende

van de Voorste Stroom. H. van Zon, Een zier onjhsse ge houding zeker niet alleen. A. de Swaan, 'Aantekeningen

schiedenis. Studies over niet-industritle vervuiling in uit het ondergrondse. Over de stedeliike waterhuishou

Nederiand. 1850-1920 (Groningen, 1986) 68-70. ding in de negentiende eeuw' in: T(Idschri.8 voor

<'      Geciteerd in: Gemeenteperslag Tilburg over 1885, 37 Geschiedenis, Iot (I988) 337-351.
Gemeenteverslag Tilburg over 1885,40.                                    ",     Voor voorbeelden hiervan, zie: C.G.W. P. van der

8      GAT, Secretarie-archief ISIo-1907, inv.nr. 29. Notulen Heiiden, 'De Swaan getoetst. De aanleg en diffusie van
van de openbare vergadering van de Gemeenteraad van het waterleidingstelsel in de industriestad Tilburg als
Tilburg. 2 december I884. collectief verzorgingsarrangement' in: Tijdschriji voor

9 Deze notitie komt voor in: GAT, Archief Sociale Geschiedenis, 20 (1994) 61·70
Gezondheidscommissie, inv.nr. 12, Ingekomen en uitge- 20 Van Putten. '200 iaar brandweer', IJ
gane stukken, I903.I 9IZI. 'Notitie van Keyzer en                 "     Van der Horn van den Bos was van t874 tot I899 aan
Eilgenraam over drinkwatervoorziening te Tilburg'. Een deze school verbonden. H. Fransen, 1. de Veer en 1.

bewerking hiervan verscheen op 12 november I905 in de Wolfs. Jaren van voorzichtig beleid 1866-199;. De huidige

Tilburgsche Courant. R(jksscholengemeenschap Koning Willem 1 1 125 jaar in
w Tilburgsche Courant. 12 november I905 Tilburg (Tilburg. 1990) 180.

Dit was geen typisch Tilburgs probleem. Het vormde u     Gemeenteverslag van Tilburg over 1892, 36.

ook op het omringende Brabantse platteland een steeds -'      Gemeenteverslag van Tilburg over 1893,43

nilpender wordend probleem. Zie hiervoor: A.H. Crijns 24 GAT. Archief Gezondheidscommissie, inv.nr. 2.
en F.W.J. Kriellaars. Het gemengde landbouwbedr(j[fop de Notulenboek 1906-19II, 20 december 1907
zandgronden in Noord-Brabant 1886-1930 (Tilburg, I992) , Deze materie is uitvoeriger behandeld in hoofdstuk 3
338.339· van: C.G.W.P. van der Heijden, Kieurloos. reukloos en

I54
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smaakloos drinkwater. De watervoorziening in Tilburg vanaf Tilburg. 3 november 1887· W. Bottenberg was directeur
het eind pan de negentiende eeuw (Tilburg, I995) van de waterleiding in Oud-Beijerland, F.A. de jongh

-6 GAT, Secretarie-archief 18I 01907, inv. nr. 29, Notulen was architect te Schiedam en L.A. van der Schie was

van de openbare vergadering van de Gemeenteraad van werktuigkundig-ingenieur te Schiedam,

Tilburg. 3 juni I884 r     Vier scheikundigen onderzochten, onafhankelijk van el-
x     Hierbi i dient opgemerkt te worden dat ook elders voor kaar, een watermonster. Dit waren Van den Horn van

de producent en ]everancier water vooral een industrieel den Bos en Keiizer uit Tilburg en de heren Schalkwiik
produkt was waarop winst gemaakt behoorde te worden. en Pennink uit Rotterdam.

De in I852 opgerichte 'Compagnie Ganarale des Eaux '.
GAT. Secretarie-archief 1810-1907. inv.nr. 41, Rapporten

wordt zelfs de eerste kapitalistische onderneming in en adviezen van commissies uit de Gemeenteraad. 1881-

Frankriik genoemd. Zie hiervoor: J.P. Goubert, The con- 1890, Rapport Waterleiding 9 jum 1888.

quest of water. The advent of health in the industrial age w GAT, Secretarie-archief 1810-I907· inv.nr. 30, Notulen
COxford/Cambridge. I989) 175-I82. van de openbare vergadering van de Gemeenteraad van

28 GAT. Secretarie-archief 18 Io-I907, inv. nr. 29 Notulen Tilburg. 9 juni 1888.
van de openbare vergadering van de Gemeenteraad van 40 GAT. Secretarie-archief 18107907' inv.nr. 41, Rapporten

Tilburg. Lf luli I884. en adviezen van commissies uit de Gemeenteraad, 188I-

29      GAT, Secretarie-archief ISIo-I907, inv. nr. 29, Notulen I890, Rapport commissie waterleiding, 9 juni I888.
van de openbare vergadering van de Gemeenteraad van         4, GAT, Secretarie-archief ISIO-I9O7· inv.nr. 30, Notulen
Tilburg, IS juli 1884. van de openbare vergadering van de Gemeenteraad van

30     In luli I884 besloot de gemeenteraad van 's-Hertogen- Tilburg. It oktober I888.
bosch tot het doen aanleggen van een hogedrukwaterlei- 42    Een door het ingenieursbureau van H.P.N. Halbertsma

ding vanuit de heidegronden onder Rosmalen en gernaakt afschrift van het rapport van J. Schotel (uit no-

Nuland. Hiertoe werd een bedrag van f 300·000 be- vember 1888) komt voor in het archief van de N.V.

schikbaar gesteld. Nog in het najaar werd met de werk Tilburgsche Waterleidingmaatschappii. geen inv.tir.
zaamheden gestart. Zie hiervoor: I.J.M. Franssen, De          41     In het in de vorige noot genoemde rapport komt de am-

Bossche arbeider in zijn werk- en lee milieu in de tweede beveling voor: "Aangezien mi j echter van zeer bevoegde

helft van de negentiende eeuw (Tilburg, I 976) 3I7-3 I9 ziide is verzekerd, dat Tilburg ... eene waterkiding be-
11      GAT. Secretarie·archief ISIo·I907. inv.nr. 29, Notulen hoeft ... dan is er m.i. slechts een middel dat is: het water

van de openbare vergadering van de Gemeenteraad van te ontleenen aan de meest nabij gelegen rivier, waartoe

Tilburg. I5 juli 1884. de Maas zeer zeker weI het eerst in aanmerking zoude

42      GAT, Secretarie-archief ISIo-I907, inv.nr. 28 Notulen komen.-
van de openbare vergadering van de Gemeenteraad van 44 GAT. Secretarie-archief 1810-1907· inv.nr. 2065.
Tilburg. I5 juli 1884. Stukken betreffende de concessie voor de aanleg en ex-

„ Betioemd werden de heren F.L. van Spaendonck, A. ploitatie van een waterleiding. 1884-1888. Rapport en

Pollet. J.B. Brouwers, 1 Vrancken en L. Swagemakers. voorstel van Burgemeester en Wethouders betreffende

De heer Herboth, civiel-ingenieur, architect en directeur de plannen voor eene waterleiding, I 2 december I888.

van de gasfabriek. werd als een deskundige aan deze              's GAT, Secretarie-archief Igro-I9O7· inv.nr. 2065.
commissie toegevoegd. Stukken betreffende de concessie voor de aanleg en ex-

w     In deze iaren werd steevast de term 'prise d'eau' ge- ploitatie van een waterleiding, I884-I 888. Rapport en

bruikt als aanduiding voor de eigenliike waterwinplaats. voorstel van Burgemeester en Wethouders betreffende
a GAT. Secretarie-archief am-I907· inv.nr. 30 Notulen de plannen voor eene waterleiding. I, december 1888.

van de openbare vergadering van de Gemeenteraad van         46 GAT, Secretarie-archief I8I0190·7, inv.nr. 3I. Notulen

Tilburg. 3 november I887. van de openbare vergadering van de Gemeenteraad van
0 GAT. Secretarie-archief I8Io-I907. inv.nr. 30. Notulen Tilburg, IO september 1892

155 van de openbare vergadering van de Gemeenteraad van



HET HEEFT NIET WILLEN GROEIEN

47 GAT, Secretarie-archief IBIO-I9O7, inv.nr. 3I, Notulen 0    ArchiefTWM, geen inv.nr., Abonnts I 898-IgI2 (deel A
van de openbare vergadering van de Gemeenteraad van 1). Per aansluiting ziin de volgende gegevens vermeld:
Tilburg, I oktober I892 contractnummer, naam van de abonnee, wilze van wa-

48    Deze concessie-voorwaarden werden op 5 juni I889 vast· terverbruik, datum van aanvang, kwartaalbedrag. adres

gesteld en op 3I juli I893 gewijzigd. Ook op 20 decem- van de abonnee en adres(sen) van de aan te sluiten per-
ber I894 werden de voorwaarden op detailpunten gewij- celen.
zigd dan wel nader geformuleerd.                                     59     Van der Heilden. 'De Swaan getoetst', 72.

49     Geciteerd in: Voorwaarden poor den aanleg en exploitatie         6° De volgende categorieen werden onderscheiden: textiel-
eener wakrleiding te Tilburg ('s-Hertogenbosch. z.i·) '74- fabrikanten, overige ondernemers, kooplieden, am-
75·                                                                              bachtslieden, winkeliers, overige zelfstandigen, vrije be-

50 GAT, Secretarie-archief ISIO-I907. inv.nr. 3I, Notulen roepen, werknemers en zonder beroep. Voor de percen-
van de openbare vergadering van de Gemeenteraad van tages per beroepsgroep, zie: Van der Heijden, 'De Swaan

Tilburg, 23 maart I895· Het betreft hier wijziging van de getoetst', 73·

artikelen 2 en 4 van de concessievoorwaarden. Het is niet exact bekend hoe de verdeling eigendom -
It

51 GAT, Secretarie-archief IBIO-I907, inv.nr. 3I, Notulen niet eigendom was. Uitgaande van de lijsten, ingevuld
van de openbare vergadering van de Gemeenteraad van ter voldoening aan art. 9 van de Woningwet IgOI, Was

Tilburg, 25 juli I896. 48% van de Tilburgse woningen een verhuurde woning
52 GAT, Secretarie-archief ISIO-I O7, inv.nr. 3I. Notulen met drie of minder ter bewoning gebezigde vertrekken.

van de openbare vergadering van de Gemeenteraad van In I947 werd 23·5% van de woningen door de eigenaar
Tilburg, 5 juni I897 bewoond. Daarbi j zij opgemerkt dat de vooral vanaf 1914

53        Jaarverslag van de  N. V. Tilburgsche Waterleiding- gebouwde woningen huurwoningen waren (gebouwd in
Maatschappij over het jaar 1899,2. Voor een nadere be- opdracht van woningbouwverenigingen).  In 1947 was

schrijving van de rentabiliteit van de N.V. Tilburgsche van 63,6% van de woningen het bouwjaar van na I9Io.
Waterleiding-Maatschappij, zie: Van der Heilden, Cijfers ontleend aan: A. van de Weyer, De religieuse prac-

Kleurloos, reukloos in smaakloos drinkwater, 49-63. Ook bij tijk in £en Brabantse industriestad. Een sociograjisch onder-
andere waterleidingmaatschappijen werd een vergelijk- zoek in Titburg (Assen, I955) I77, I97
bare ontwikkeling geconstateerd. Zie bijvoorbeeld: C. A. de Swaan, Zorg en dc staat. Weizijn, ondenvijs en ge-

6i

Cillekens, J. van den Boogaard en B.P.A. Gales, Loop zondheidszorg in Europa en de Verenigde Staten in de nieu

naar de pomp. Geschiedenis van de watervoorziening en de we tijd (Amsterdam, I989) I43·
waterleiding in Maastricht (Maastricht, I988) 55

54     De firma's Van Dooren & Dams, Gebr. Diepen en Chr.
Mommers & Co. lieten rond 1900 reeds enkele kostbare
diepboringen uitvoeren ten behoeve van een eigen water-

voorziening. Deze leverden geen bevredigend resultaat
op: het water was te hard.

55      Van de Put, Volksleven in Tilburg rond 1900, 43· Hii ba

seert zich op het ./aarverslag van hit Staatstoezicht op de
Volksgezondheid 1904.

56 GAT, Archief Gezondheidscommissie, inv.nr. I,
Notulenboek I903-1906, Notulen van de vergadering
van 28 april I905,26 mei I905· 28 iuli I905,27 oktober

I905,24 november I905 en 30 maart I906. Tevens werd
er over deze kwestie nog gesproken op 9 november

I906,30 november I906 en 23 oktober I 908.
I56                                       57     Van de Put, Volksleven in Tilburg rond 1900,43-44
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HOOFDSTUK IX

..De voedingswilze als verklaring
voor de omvang van de zuigelingen-
en kindersterfte

Bij het algemene verloop van de zuigelingen- en de luchtwegen of ingewandstoornissen tot ge-
kindersterfte in Tilburg, zoals dat in hoofdstuk volg hebben, in veel gevallen met dodelijke af-
4, meer in het bijzonder in grafiek 2, beschre- loop.' Daar in de voorgaande hoofdstukken is
ven werd, bleek dat de zuigelingensterfte in de aangegeven dat de huisvestingssituatie in
tweede helft van de negentiende eeuw opliep in Tilburg nauwelijks of geen rol van betekenis
plaats van daalde. De endogene zuigelingen- speelt bij de omvang van de zuigelingen- en
sterfte (binnen een maand na de geboorte) ver- kindersterfte, zal in dit hoofdstuk de nadruk ge-
toonde een lichte neiging tot daling. De oplo- legd worden op de invloed van de voeding. Het
pende sterfte kwam geheel voor rekening van ligt bij de verklaring van de verslechtering van
de exogene zuigelingensterfte (2-I2 maanden). de levenskansen voor de pasgeborenen enige
Hierbij speelden de milieugebonden doodsoor- weken na de geboorte, voor de hand deze te
zaken een belangrijke rol. A. E. Imhof stelt dat zoeken in veranderingen in de voedingsge-
de exogene zuigelingensterfte vooral veroor- woonten, in het bijzonder het inkorten of tot
zaakt wordt door ongunstige omgevingsfacto- nul reduceren van de lactatieduur en het eerder
ren, zoals tekortschietende hygiene en huisves- overstappen op kunstvoeding.2
ting en verkeerde voedingsgewoonten die vooral

I57 resulteren in aandoeningen van de longen en
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  I CONTEMPORAINE ONDERZOEKEN

In nagenoeg alle vana f de tweede helft van de naar de zuigelingenvoeding en -sterfte in
vorige eeuw op gang gekomen statistische be- Nijmegen.7 W. Wybrands deed ditzelfde, met de
schouwingen wordt de zuigelingensterfte gere- Achterhoek in het algemeen en Lochem in het
lateerd aan de voedingswiize. Bij deze medische bijzonder als uitgangspunt.8 De eerste uitge-
statistiek is de invloed van de Belgische wiskun- breide bijzonderheden over kindervoeding in
dige L.A.J. Quetelet bijzonder groot.1 Artsen een nauwkeurig afgebakend geografisch gebied
hoopten, met de statistieken in de hand, de zijn te vinden in het op initiatief van de Haagse
noodzaak van meer aandacht voor de volksge- Gezondheidscommissie uitgevoerde
zondheid aan te tonen. Aanvankelijk baseerden onderzoek.9 In Tilburg werd in 19I2 een gelijk-
de rapporteurs zich nog op buitenlandse onder- soortig onderzoek opgezet en uitgevoerd:°
zoeksresultaten, daar nauwkeurige Nederlandse In recente studies, waarin aandacht besteed
gegevens hierover nog schaars waren. werd aan de omvang van de zuigelingen- en

Vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw kindersterfte, werd op ruime schaal van deze
kwamen gegevens over de voedingsgewoonten onderzoekingen gebruik gemaakt." De onder-
in Nederland beschikbaar. Enkele artsen, onder zoekers hebben echter onvoldoende rekening
andere J. Broeksmit, J.F. van Hengel en M.J. gehouden met de omstandigheden waaronder
Godefroi. hielden zich met de oorzaken van de de hiervoor genoemde onderzoekingen verricht
omvangrijke zuigelingensterfte bezig.4 In deze werden.  De door Pinkhof geselecteerde onder-
publikaties - de stroom zou nadien flink aan- zoeksgroep is beslist geen afspiegeling van de
zwellen - werd steevast aangetoond, dat de zui- gehele Amsterdamse bevolking. Hi j verzamelde
geling die borstvoeding kreeg, betere overle- namelijk gegevens van de vrouwen, die zich in
vingskansen had. In hun analyses over de zui- I904/Is)05 bijde gemeentelijke geneeskundige
gelingensterfte gedurende het laatste kwart van dienst lieten inschrijven voor verloskundige
de negentiende eeuw, kwamen K.H. Rombouts hulp.
en E.J. Jonkers tot de slotsom dat de reden dat Bij deze doelgroep zullen de in maatschap-
de zuigelingensterfte minder gedaald was dan pelijk opzicht laagste sociale groepen oververte-
de algemene sterfte, gezocht moest worden bij genwoordigd zijn geweest. Sterneberg regis-
de spijsverteringsstoornissen gedurende de zo- treerde de voeding van de Nijmeegse kinderen
mermaanden.5 beneden het jaar die op 30 september I 906 in

Gealarmeerd door deze bevindingen, die leven waren. Deze steekproef levert dus ook re-
nog versterkt werden door publikaties uit bin- sultaten op, waarbil enige kritische kanttekenin-
nen- en buitenland die wezen op een voortdu- gen geplaatst behoren te worden. Immers: een
rend afnemen van borstvoeding, werden in het behoorlijk groot gedeelte van de op zeer jonge
eerste decennium van deze eeuw tal van vooral leeftijd overleden zuigelingen, die tot de poten-
plaatselijke onderzoekingen verricht om het tiele onderzoeksgroep behoorde (geboren vanaf
zicht op deze problematiek nog te verscherpen. 30 september I905), is niet bij de analyses be-
Zo deed de Amsterdamse gemeente-arts H. trokken, omdat het op de peildatum reeds over-
Pinkhof een onderzoek naar de zuigelingen- en leden was. Wybrands verzamelde gegevens over
kindersterfte onder de 'geneeskundig bedeel- alle zuigelingen, die in de jaren I903/I907 en
den' in Amsterdam in I9O4/I905.6 In I907 Is)II in de Achterhoek overleden waren. Dit on-

I58                              promoveerde H. Sterneberg op een onderzoek derzoek houdt in het geheel geen rekening met
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=
- -,*              .                             de toets der kritiek kan doorstaan. Van het

... Tilburgse onderzoek ben ik nagegaan op welke

wijze dit werd uitgevoerd:* Daarbij kwam ik tot
de conclusie dat dit rapport geen kompas is
waar de hedendaagse onderzoeker blindelings
op kan varen. Bij de opzet van het onderzoek
waren relevante vragen geformuleerd die bij
correcte uitvoering en verwerking veel duide-
lijkheid hadden kunnen verschaffen met betrek-
king tot de oorzaken van de omvangrijke zuige-*
lingensterfte in Tilburg.

Echter, uit de beschrijving van de wijze
waarop dit geschiedde, bleek dat er veel mis was
gegaan. Een substantieel deel van de vragenlijs-
ten werd in het geheel niet dan wel onvolledig

f te. ,   of onjuist ingevuld. De tijdens de uitvoering..4 4/
 

van het onderzoek geconstateerde tekortkomin-
· gen konden in onvoldoende mate worden bijge-

2 ·45:
' stuurd. Nadat eind I913 een punt achter het ver-

zamelen van de gegevens gezet kon worden,
had een aanvang gemaakt moeten worden met
de feitelijke verwerking ervan. Niets in het dos-

- I sier wijst erop dat dit ook daadwerkelijk gebeur-
de.11 Evenmin zijn er aanwijzingen te vinden

I . t * dat dit op een statistisch verantwoorde manier
geschiedde. Bovendien zal de ruime tijdspanne

'
die er ligt tussen het einde van het onderzoek
en de samenstelling van het eigenlijke rapport

1                                                                                                    '    de betrouwbaarheid van
de uitkomsten niet ten

goede zijn gekomen. Mijn scepsis in dezen
wordt vergroot door een in december I9I9 ge-

4.
maakte opmerking van de voorzitter van de sub-
commissie, dr. J.F.J. Bloemen, "dat het concept-
rapport van den Secretaris der sub-commissie,

- - _    dr. M.J. Verhoeven, in den vorm, die thans

voorligt, zich niet voor publicatie leent. Een
nieuwe bewerking der ter beschikking staande
gegevens werd wenschelijk geacht".4

Am. 58 de grote meerderheid van de zuigelingen die Daar de ingevulde lijsten niet bewaard zijn
Moeder met kind, een opname wel in leven bleven. gebleven, is een toetsing van het basismateriaal

van Henri Berssenbrugge Daarnaast hebben de in de vorige noot ge- niet meer mogelijk. Op een punt kan ik echter
(Bron: GAT). noemde onderzoekers nauwelijks of geen bron- wel kritisch commentaar leveren.  Bij de inde-

nenkritiek toegepast. Zil gingen er a priori van ling in welstandsklassen werd als maatstaf ge-
uit dat de onderzoeken waren uitgevoerd op een nomen "de huurwaarde der woningen opgege-

I60 wijze die, naar moderne maatstaven gemeten, ven door de ouders der kinderen of geschat
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door de damesbezoeksters":5 Echter: op de vra- plaats ongezond, dan waren er in de voorgaande
genlijst ontbreekt een vraag naar de huurwaar- jaren onvoldoende maatregelen genomen om
de van de woningen. Het is niet erg voor de de kwaliteit van het drinkwater en de hygiene
hand liggend te veronderstellen dat de enqu6tri- van bodem en lucht te garanderen. Met andere
ces, als ze al met moeite antwoorden konden woorden: een plaats met een relatief hoog sterf-
geven op vragen die w61 op de lijst stonden, vra- tecijfer was tevens een plaats waar onvoldoende
gen die niet op de vraaglijst voorkwamen wel gebruik was gemaakt van moderne hygienische
wisten te beantwoorden. Bovendien is het crite- technieken. Het deed er in dit verband niet veel
rium 'huurwaarde van de woning' wel erg ma- toe of de 'plaats' een provincie, een gemeente of
ger om een indeling van de welstandklassen op een stadswijk was. In plaatsen met een naar
te baseren. verhouding hoog sterftecijfer was de 'bescha-

Het derde punt van kritiek op deze bronnen    ving' nog niet doorgedrongen.
is van meer principiele aard. Ogenschijnlijk In hun redenering gingen de hygienisten
'harde en betrouwbare' bronnen kunnen bij na-    ver. Ze legden een verband tussen ziekte, ziek-
dere beschouwing door de mand vallen en veel te-oorzaak, individu, politiek en maatschappij.

meer voetangels en klemmen bevatten dan op Ziekten werden de uitdrukking van een verkeer-
het eerste gezicht lijkt.'6 Vooral binnen de me- de organisatie van het leefmilieu, een gevolg
dische geschiedenis genieten de overgeleverde van onvoldoende beschaving en een verkeerd
schriftelijke bronnen nog steeds een groot ver- politiek beleid. Ziekten werden daarmee tekens
trouwen. In nagenoeg alle studies wordt op van falend politiek leiderschap. Het statistisch
voorhand uitgegaan van de betrouwbaarheid aangetoonde verband tussen ziekte en politiek
van de veelal door medici geschreven verhande- plaatste ziekte en individu in een nieuwe ver-
lingen en worden de door hen verrichte onder- houding tot elkaar. Het impliceerde immers dat
zoeken en enquttes kritiekloos gehanteerd. burgers in veel gevallen buiten hun schuld ziek

Met name de medici uit de negentiende en werden of stierven. Burgers die aan de gevolgen
het begin van de twintigste eeuw zijn erin ge- van een epidemische ziekte waren gestorven,
slaagd om voor zichzelf al tijdens hun leven een moesten voortaan worden beschouwd als slacht-
aureool te verwerven:7 Een groep medici ver- offers van degenen die de 'vooruitgang' in de
vulde hierbij een voortrekkersrol: de hygienis- weg stonden. I8
ten. Zij maakten bij hun onderzoek naar de ge- De statistische onderzoeksresultaten wer-
zondheidstoestand van de bevolking vooral ge- den 'wetenschappelijk' genoeind en genoten
bruik van statistische gegevens. De tabellen met grote overtuigingskracht. Noch tijdgenoten,
de sterftepercentages waren niet zomaar een noch latere onderzoekers hebben zich kritisch
beschrijving van de werkelijkheid, ze schiepen afgevraagd of de statistische onderzoeksmetho-
op een specifieke manier orde in de realiteit. den wel zo zuiver waren als ze op het eerste ge-
Sterfte- en ziektecijfers werden door de hygie- zicht leken. Evenmin werd door het politiek ge-
nisten samen met gegevens over de geografi- tinte karakter van de onderzoekingen heenge-

sche gesteldheid op kaarten en plattegronden prikt.'9 Immers: de medici hadden duidelijke,
afgebeeld, zodat in een oogopslag de 'zieke' weloverwogen bedoelingen met hun enqu6tes.
plaatsen van land of stad konden worden her- Enkele voorbeelden uit de hiervoor genoemde
kend. Een vergelijking met sterftecijfers van an- onderzoekingen kunnen dit verduidelijken. Zo
dere plaatsen maakte duidelijk in welke mate de noemde de Bossche arts Godefroi 'bedorven
omstandigheden gezond of ongezond waren. lucht, ongepast voedsel en lichamelijke ver-
De hygienisten schiepen met deze statistische waarloozing' de belangrijkste oorzaken voor de

IGI gegevens tevens een politieke orde. Was een omvangrijke zuigelingensterfte. Hij zag een be-
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langrijke rol weggelegd voor filantropische ver-
enigingen. Hij dacht dat huisbezoeken door
'aanzienlijke vrouwen', voorzien van voedsel-
pakket en goede raad, zowel de materiele als de
morele toestand van de behoeftige kraamvrouw
zouden verbeteren:° Rombouts beweerde dat
veel moeders het zelf-zogen maar lastig vonden
en dat ze het te snel opgaven. Voor hem leken
volksvoorlezingen het meest geschikte middel
om de vrouwen de noodzakelijke voorlichting te
geven. Schriftelijke informatie zou naar zijn
mening weinig resultaat hebben, want een
groot deel van het volk is te ongeletterd en te
onontwikkeld om alles te begrijpen wat in de
handleiding staat. En als 'het volk' al begreep
hoe de voeding geregeld moest worden, dan
was het nog maar de vraag of de vooroordelen
niet taaier bleken.21

Het beeld dat uit deze voorbeelden naar vo-
ren komt, berust ongetwijfeld op betrouwbare
waarnemingen. Hierbij moet echter goed voor
ogen gehouden worden dat in deze getuigenis-
sen een specifieke perceptie van de werkelijk-
heid is vervat. De medici keken vanuit hfin nor-
men- en waardenstelsel naar de toestand van de
bevolking in de door hen bestudeerde dorpen
en steden en beoordeelden die naar hun maat-

Afb. 59 staven. En inderdaad, volgens de verlichte bur-
Een zuigfles van steengoed, gerlijke opvattingen waren de omstandigheden

afl<omstig uit Gilze-Rilen (circa waaronder sommige zuigelingen opgevoed wer-
18303. De fles kon door de den stuitend. Dat Godefroi met betrekking tot

opening rechtsboven gevuld de situatie in Den Bosch het morele oordeel
worden. Het kind kon aan de 'verwaarlozing' bezigt, zegt dan ook meer over

zuignippel linksboven drinken. , de wijze waarop deze buitenstaander tegen de
Het spreekt voor zich dat deze omstandigheden aankeek, dan over de Bossche

flex nauwelijks afdoende realiteit.u
gereinigd kon worden. Deze bedenkingen hebben tot gevolg, dat ik

Afmetingen: hoogte 18.5 cm en me in mijn beschouwingen over de rol die de
diameter 7 cm (Bron: Part. coll. voedingswijze speelt bil de verklaring van de

Hilvarenbeek). omvang van de zuigelingen- en kindersterfte,
niet laat leiden door de hiervoor besproken con-
temporaine geschriften over deze problematiek.

I62
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  2 BORSTVOEDING EN KUNSTMATIGE VOEDING

Hoewel er maar weinig directe gegevens be- of lactation amenorrhoea was known, not only
schikbaar ziin over gewoonten met betrekking to women but also to men."25
tot de voeding van ionge baby's, kan uit de his- Bij populaties die geen bewuste geboorten-
torisch-demografische situatie indirect toch wel beperking toepassen, waar dus sprake is van na-
het nodige afgeleid worden. Meerdere demogra- tuurliike vruchtbaarheid, is statistisch een mini-
fische technieken maken het mogelijk daarvan mum-interval van I8 8 20 maanden tussen twee
een redelijke indruk te krijgen. Zo is er een sta- opeenvolgende geboorten te verwachten:6 Dit
tistische relatie tussen het geven van borstvoe- is een universeel gegeven, dat telkens weer
ding en de kans op na de bevalling optredende voorkomt wanneer een vorig kind voortijdig
onvruchtbaarheid (post partum amenorrhoea). overlijdt. Indien een kind binnen het eerste le-
Het is heden ten dage een algemeen aanvaard vensjaar sterft, wordt telkens de mogelijkheid
idee, dat vrouwen die hun kind regelmatig en tot het geven van borstvoeding afgebroken.
frequent de borst geven, een periode van on- Wanneer geen sterfte optreedt, en de borstvoe-
vruchtbaarheid kennen waarin de ovulatie on- ding derhalve langer kan doorgaan, komen er
derdrukt wordt.4 De lengte van deze onvrucht- veel langere gemiddelde intervallen. Er is met
bare periode verschilt per vrouw en per samen- andere woorden een statistische relatie tussen
leving en wordt onder andere beinvloed door de    de duur van de borstvoeding en die van de tijde-
samenstelling van het menu van de moeder, de lijk optredende vrouwelijke steriliteit.v
zoogfrequentie en de kracht waarmee het kind I.E. Knodel geeft, op basis van een groot
zuigt. H.J. Kintner stelt, dat wanneer er langer aantal historisch-demografische studies uit ver-
dan een jaar borstvoeding gegeven wordt, de tij- schillende perioden en gebieden, een uitgebreid
deliike steriliteit van de vrouw voortduurt gedu- overzicht van de gemiddelde interval:8 Hi j
rende een periode die 60 tot 70 % van de borst- brengt hierbij een onderscheid aan, of een kind
voedingsperiode bedraagt.,4 in leven bleef dan wel overleed. In Saint Patrice,

Een uitbreiding van het gebruik van borst- in Frankrijk, bedroeg de gemiddelde interval bi i
voeding leidt dan tot grotere geboorteninterval- een in leven blijvend kind 29,4 maanden; in-
len. Dit verschijnsel is reeds bij een groot aantal   dien het kind binnen het jaar overleed werd de
gezinsreconstructies vastgesteld. Ook tijdgeno- interval verkort tot I6,5 maanden. Het verschil
ten waren zich terdege van dit verschijnsel be- bedroeg hier, over de periode I6401780, biina
wust. V.A. Fildes heeft zich uitgebreid met deze I3 maanden. Bij eigen onderzoek over de perio-
materie beziggehouden en kwam tot de conclu- de 18401890 constateerde Knodel in
sie dat het onwaarschijnlijk is dat vrouwen in M6mmlingen intervallen van respectievelijk
het algemeen, en vroedvrouwen in het bijzon- 30,0 en Ig,4 maanden. Van de negentien on-
der, niet op de hoogte waren van het feit dat het derscheiden gebieden bereikte de gemiddelde
geven van borstvoeding een uitstel van de interval, indien het kind overleed, bijna steeds
menstruatie tot gevolg had. "References to the een waarde tussen de IS en 22 maanden.
relationship between breastfeeding and tem- Slechts in 66n gebied, het reeds genoemde
porary infertility are infrequent, but sufficient Saint Patrice, was het wat lager (I6,5) en in 66n
have been found in the medical and religious gebied wat hoger (Th*zels-Saint Sernis met
literature to make it clear that the significance 26.I). De gemiddelde lengte van de interval in-

I63                                                                                                           dien het kind in leven bleef. vertoonde daaren-
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tegen grote verschillen: van I9,9 naar 32,3 en Schonberg waar de gemiddelde lengte van
maanden. de periode tot de volgende geboorte nauwelijks

Bij de verklaring van deze grote verschillen beinvloed werd door het gegeven of het kind
wijst Knodel op de andere voedingsgewoonten. wel of niet op jonge leeftiid stierf. Het verschil
Van slechts drie gebieden, de Duitse dorpen bedroeg in deze twee plaatsen respectievelijk
M6mmlingen, Anhausen en Schonberg. is di- 0,2 en 2,0 maanden, terwijl het verschil in
rect bronmateriaal over de borstvoedingspraktij-    M6mmlingen, waar wel op grote schaal en lang-
ken beschikbaar:9 Eerstgenoemde plaats ligt in durig borstvoeding werd gegeven, Io,6 maan-
een regio waarvan bekend is dat de moeders er den was.31

gedurende langere periode hun kinderen borst- Knodel heeft ook uitvoerig onderzoek ver-
voeding gaven. De twee andere plaatsen liggen richt naar de relatie tussen het wel of niet geven
in een gebied waar het geven van borstvoeding van borstvoeding en de omvang van de zuigelin-
ongebruikelijk was.3° In de door Knodel gepre- gen- en kindersterfte. In een groot aantal artike-

I64                                senteerde cijfers zijn het uitgerekend Anhausen len heeft hij steeds aangegeven dat de overle-
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vingskans voor een kind hoger is, indien het meen gebruikt werd. Pap en broodpap waren
borstvoeding ontvangt.31 Vooral de eerste maan- daarin veruit favoriet.36 In Duitsland was meel-
den zijn van cruciaal belang. "In general, the pap het meest gebruikte alternatieve voedsel
advantages of breast feeding for infant survival voor zuigelingen. Dit was een mengsel van
appear greater during the early months of life meel, water en melk, dat gekookt werd tot het
and diminish or even disappear by the end of zo dik was dat er een lepel rechtop in bleef
the first year."8 Opmerkelijk is de uitkomst dat staan. Onverdunde koeiemelk werd slechts bij
de kindersterfte daarentegen in de gebieden hoge uitzondering aan zuigelingen gegeven.17
zonder borstvoeding lager is dan in de gebieden Voor Nederland is de uitvoerige studie van
waar de kinderen wel langdurig de moederborst     A. van Eekelen beschikbaar, waarin zij in afzon-
krijgen. Hij schrijft dit voor een deel toe aan na- derlijke hoofdstukken ingaat op de moedermelk
tuurlijke selectie ("a selection process in which en op de kunstmatige voeding. Zij stelt dat in
only the hardier infants survived the high mor- het midden van de vorige eeuw vooral van me-
tality before age one") en aan het yerhoogde ri- dische zijde sterk werd aangedrongen op het ge-
Sico Op maag- en darmstoornissen ("weaning ven van borstvoeding door de moeder. In diver-
diarrhea") bij de overgang van borstvoeding se invloedrijke medische publikaties werd het
naar ander voedsel.34 zelf-voeden als een verplichting van het moe-

Knodel is ook duidelijk in wat hij ziet als de derschap voorgesteld. Desondanks wekken de
verklaring voor de lagere zuigelingensterfte on- schaarse cijfers over borstvoeding in het derde
der kinderen die borstvoeding krijgen. Het kwart van de negentiende eeuw de indruk, dat
voordeel van borstvoeding schuilt vooral in het vrouwen met werkzaamheden buitenshuis,
feit dat, zeker in de beginfase, de voedingswaar- vooral in sommige landbouwgebieden, betrek-
de van de moedermelk ideaal is en dat deze de kelijk zelden borstvoeding gaven. Uit enkele
weerstand van het kind verhoogt doordat er af- verslagen over de volksvoeding, die in de jaren
weerstoffen in zitten. Bovendien is de moeder- zeventig werden opgesteld, blijkt dat er een aan-
melk niet verontreinigd. Het relatieve effect van zienlijke variatie in voedingsgewoonten per
borstvoeding op de hoogte van de zuigelingen- streek en per bevolkingsklasse bestond. De be-
sterfte is uiteraard mede afhankelijk van de schikbare gegevens zijn, volgens Van Eekelen,
kwaliteit van de vervangende voeding en van de te beperkt voor het opstellen van een nauwkeu-
hygienische condities rondom deze kunstmati- rig overzicht van de mate waarin borstvoeding
ge voeding. Als de algemene, met de gezond- in Nederland in de negentiende eeuw werd toe-
heid van het kind samenhangende, omstandig- gepast.38
heden verbeteren, zullen de verschillen in sterf- Ook de kunstmatige voeding krijgt in het
tekansen van met de moedermelk gevoede proefschrift van Van Eekelen ruime aandacht.
kinderen en hen die ander voedsel toegediend Ze stelt dat omstreeks I850 pap en verdunde
krijgen, geleidelijk verminderen en zal het ef- koemelk de meest gebruikte alternatieven wa-
fect van het spenen op de omvang van de zuige-    ren. De optimale verdunningsgraad werd door
lingensterfte verkleind worden of zelfs verdwij- de medici berekend aan de hand van de chemi-
nen.33 sche analyses van koemelk vergeleken met die

Over hetgeen kinderen als kunstmatige voe- van vrouwenmelk. Gewoonlijk werd voor de
ding toegediend kregen, ziin slechts sporadi- eerste levensweken I/3-I/2 deel melk gemengd
sche gegevens beschikbaar. Fildes vond voor de met 2/3-I/2 deel water of meelafkooksel, aange-
periode I500-I8oo in 38 Franse en Engelse me-     vuld met ongeveer 3% suiker, aanbevolen.
dische teksten een beschrijving van zuigelin- Geleidelijk werd de hoeveelheid melk vergroot.

I65 genvoedsel, waarvan beweerd werd dat dit alge- In de praktijk werden goede resultaten bereikt
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met een voeding van karnemelk, meel en sui- Vanaf de tweede helft van de vorige eeuw is
ker. Dit mengsel kreeg vanaf 1865 een zekere pap niet uit de zuigelingenvoeding weg ge-
bekendheid in Nederland. In datzelfde jaar weest.41 Wel vond er een zekere verschuiving
werd in ons land het eerste, door de beroemde plaats naar de wat oudere zuigelingen. De kri-
chemicus J. von Liebig ontwikkelde, voedings- tiek van de zijde van de medici tegen het ge-
mengsel geintroduceerd dat, wat de scheikundi- bruik van pap voor jonge zuigelingen, leidde er
ge samenstelling van de bestanddelen betreft, wel toe dat in de eerste maanden meer flesvoe-
gelijk zou zijn aan de moedermelk.19 Andere fa-    ding werd toegepast. De verbetering van de spe-
brieksprodukten, die in Nederland voor zuige- nen maakte de flessen ook steeds gemakkelijker
lingenvoeding zijn gebruikt, waren Nestlts 'fa- in het gebruik. In het algemeen beschouwden,
rine lact6e' en de in Zwitserland geproduceerde volgens Van Eekelen, moeders de melk als een
gesuikerde gecondenseerde melk. De eerste weinig voedzaam produkt, zodat zij voor de wat
Nederlandse fabriek van gecondenseerde melk, oudere zuigeling aan vaster voedsel de voorkeur
Hollandia in Vlaardingen, werd in I882 in ge- gaven, en dat was pap. Aan het eind van de ne-
bruik genomen.40 gentiende eeuw was voor de bereiding van pap

Afb.GI

Rond de eeuwwisseling was in

veel boerderijen nog een

potstal'. waar de koeien zich

vrii konden bewegen. Uit de

potstallen werd meestal om de
zes 2, acht weken de mest

verwijderd. Met het oog op een

grotere reinheid van de koeien

werd in deze iaren krachtig

propaganda gemaakt voor een       1 1                                                                                                                                                                                                   <.,

staitype waar de koeien een

vaste plaats kregen. in deze 21

stallen was het goed mogelilk Y.
om dagelilks de mest af te

voeren (Bron: GAT).

45.-/..4.

,:

I66



ZUIGELINGEN- EN KINDERSTERFTE IN TILBURG, 1820-I 30

een ruime sortering van speciale kindermelen waarbii de antwoorden doorgaans ook veel uit-
en suikerpreparaten te verkrijgen.42 gebreider waren. Behalve over de aard en berei-

Het was niet noodzakelijk om van deze dingswijze van het voedsel. werd tevens ook uit-
duurdere produkten gebruik te maken. De tra- voerig aandacht besteed aan de hygienische
ditionele beschuitpap, broodpap, pappen van randvoorwaarden. Het advies was om de kunst-
water of melk met griesmeel, havermout, gerst matige voeding te bereiden van goede koemelk.
of arrowroot behielden in de twintigste eeuw Deze mocht niet aangelengd zijn, geen vuil of
een plaats in de voeding van de zuigeling. stof bevatten en diende vers te zijn.46
Medici hadden daar ook geen bezwaar tegen, Deze opmerking werd niet ten onrechte ge-
mits het kind ten minste een half iaar oud was maakt.47 V66r I9IZI bestond in Tilburg nameliik
en per etmaal niet meer dan Ioo A I50 ml pap nog geen melkcentrale of cotjperatieve zuivelin-
te verwerken kreeg. Het gevaar van overvoeding richting. Iedere boer in Tilburg had zijn eigen
kon dan verkleind worden.43 klanten en bracht deze enige keren per week de

Waarmee werden de in Tilburg geboren nodige melk. Dit werkte bedrog en onhygieni-
kinderen gevoed? Het antwoord op deze vraag sche toestanden in de hand. De gezondheids-
is niet zo eenvoudig te geven. Bij het in IgI 2 in- commissie begon daarom in I 906 met een ge-
gestelde onderzoek bleek dat een ruime meer- regelde melkkeuring.48 Een politieagent nam
derheid der pasgeborenen de moederborst monsters melk die op kwaliteit onderzocht wer-
kreeg. Van de I59O zuigelingen van wie bekend den.49 De resultaten waren schrikbarend: van
was op welke wijze deze gevoed werden, kregen    de in I9O7 verrichte I38 proeven, werden
990 kinderen gedurende langere of kortere pe- slechts 30 monsters melk goedgekeurd. In 87
riode borstvoeding (ruim 62%). Een tweede gevallen werd te veel vuil in de melk aangetrof-
groep van 244 kinderen (ruim I5%) kreeg ge- fen. De gezondheidscommissie verwachtte het
mengde voeding. De resterende 356 kinderen meeste heil van een goede voorlichting. Er werd
(22%) kreeg uitsluitend kunstvoeding.44 een brochure uitgegeven met nuttige wenken

De gezondheidscommissie van Tilburg was     voor de behandeling van melk. Tevens werd er
duidelijk in haar opvatting dat borstvoeding de een wedstrijd uitgeschreven ter verbetering van
voorkeur verdiende. In de in I904 door haar de stallen.50
uitgegeven 'catechismus' werd dit in klare taal Evenals in andere steden, werd ook in
verwoord. Als antwoord op de vraag wat de Tilburg de melk met water aangelengd, waar-
voornaamste eigenschap van borstvoeding was, door het toch al lage vetgehalte nog verder ver-
volgde: "zii is, boven alle andere, verreweg de laagd werd.7 Hierdoor werd niet alleen de kwa-
beste. Het is dus een plicht als het kan, het kind liteit van de melk geschaad, maar kwam ook,
zelf te voeden. Verwaarloost de moeder dien gezien de schadelijke structuur van het water,
plicht, dan is zij voor de gevolgen verantwoor- de gezondheid van de gebruiker in gevaar. In
delijk." In deze 'catechismus', waarvan duizen- Tilburg kon de gezondheidscommissie uitein-
den exemplaren werden verspreid, werd onder deliik slechts met een paardemiddel deze knoei-
andere de aanbeveling gedaan het kind totdat erij tegengaan. In advertenties in de kranten
het tien of elf maanden oud was uitsluitend aan werden de namen van hen die de slechtste melk
de borst te voeden.45 leverden gepubliceerd. Hierna ging de kwaliteit

Indien het echt niet anders kon, mocht er met sprongen vooruit. Terwijl het vetgehalte
kunstmatige voeding gegeven worden. Terwijl van de melk in I907 nog 2,69% bedroeg, was
er met betrekking tot de 'natuurlijke voeding' dit in I909 reeds gestegen tot 2,88%.Sa
volstaan kon worden met dertien vraagjes, wa- Behalve aandacht voor de aard en samen-

I67                             ren er voor de kunstmatige voeding 3 I nodig, stelling van de kunstmatige voeding, werd er in
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de 'catechismus' gedetailleerde informatie ver- andere zaken werd nauwkeurig uitgelegd hoe
strekt over de wijze waarop deze voeding gege- bepaalde zaken beter aangepakt konden wor-
ven moest worden. Van veel (blijkbaar gangba- den, zoals de frequentie en de omvang van de
re) gebruiken werd nadrukkelijk vermeld dat voedingen, het reinigen van de fles en de speen
deze slecht waren, zoals het gebruik van een of het bereiden van de pap. Het sleutelbegrip in
grote fles met een lange slang, het gedurende dit vraag-en-antwoordspelletje was: hygienisch
langere tijd in de wieg laten liggen van de fles, bese£

het zelf proeven van de fles, het vullen van een
fopspeen met 'kalmeringsmiddelen'  of het tel-
kens te eten geven indien een kind huilt. Van

  3  DE ONDERZOEKSRESULTATEN

Er zijn voor Tilburg geen primaire bronnen be- val-methode, is dat er sprake moet zijn van 'na-
schikbaar die een inzicht kunnen bieden in de tuurlijke vruchtbaarheid'. Hoewel er geen af-
omvang en de duur van het geven van borstvoe- zonderlijke studies aan zijn gewijd, kan gesteld
ding. Slechts de geaggregeerde cijfers van het worden dat het op grote schaal toepassen van
zuigelingenonderzoek van I9 I2 zijn bewaard bewuste geboortenbeperking binnen het huwe-
gebleven; de vragenlijsten die de enquetrices lijk aan het begin van deze eeuw in Tilburg
voor elke zuigeling moesten invullen zijn verlo- geen omvangrijk verschijnsel was. In het nage-
ren gegaan.8 Gezien de gebrekkige wijze waar- noeg homogeen katholieke Tilburg stond het
op dit onderzoek werd uitgevoerd, is dit geen bewaken van het zedelijk peil voorop. Niet al-
ramp.  Om deze reden zal in het hiernavolgende       leen werd er vanaf de preekstoel onophoudelijk
voor de tot de steekproef behorende kinderen gewaarschuwd tegen zedeloosheid in het alge-
op een indirecte wilze bepaald worden of ze meen, er werd ook opgetreden tegen 'uitwas-
wellicht borstvoeding ontvingen of niet. sen' en 'misstanden' die zich op alle mogelijke

De beste methode (of, zoals de sceptici zeg- terreinen (lectuur, toneel, dansen, mode en
gen: de minst slechte)  om te bepalen of het in sport) en bij alle denkbare gelegenheden (ker-
een gemeenschap wel of niet gebruikelijk was mis, carnaval, volksfeesten) konden voordoen.54
om borstvoeding te geven, is het meten van de Uiteraard strekte de waakzaamheid zich daarbij
interval tussen twee opeenvolgende geboorten. ook uit tot het neomalthusianisme. De Nieuw-
Uit historisch-demografisch onderzoek is naar Malthusiaanse Bond was een vereniging die
voren gekomen dat, waar sprake is van natuur- zich speciaal bezighield met het geven van voor-
lijke vruchtbaarheid, een interval van IS A 20 lichting over en het verstrekken van anti-con-
maanden tussen twee opeenvolgende geboorten ceptiemiddelen.55 De N.M.B. ontmoette hevige
te verwachten is. Indien de zuigeling niet over- tegenstand. Er werden zelfs speciale verenigin-
lijdt, en de borstvoeding dus langer aanhoudt, gen opgericht die zich ten doel stelden 'dat dui-
wordt de interval langer. velsch schenden van het heilig huwelijk uit te

Een voorwaarde voor het analyseren van de roeien".56
I68 Tilburgse onderzoeksgegevens met deze inter-
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Een aanwijzing dat er in het katholieke zui- staat en volstrekt geen geboortenbeperking
den aan het begin van deze eeuw nauwelijks wordt toegepast, zal een vrouw tussen haar 20e
aan bewuste geboortenbeperking gedaan werd, en 24e jaar gemiddeld 2,75 kind baren, maar
levert de ontwikkeling van de huwelijksvrucht- tussen haar 45e en 49e jaar gemiddeld nog
baarheid. Louter het meten van het gemiddeld maar 0,3 kind. Het betekent dat een vrouw die
aantal kinderen volstaat hierbij niet. Deze maat op haar twintigste trouwt, een normale vrucht-
is te zeer afhankelijk van de leeftijd waarop een baarheid heeft en geen geboortenbeperkende
vrouw trouwt. Treedt ze op jonge leeftijd in het methoden toepast, op haar vijftigste jaar gemid-

huwelijk, dan is de kans  dat ze veel kinderen zal deld genomen zo'n elf kinderen zal hebben ge-
krijgen een stuk groter dan wanneer ze op hoge had. Trouwt ze echter op haar dertigste, dan zal
leeftijd trouwt. De periode dat de vrouw kinde- het aantal kinderen tot vijf ti zes beperkt
ren kan krijgen is immers beperkt. Een extra blijven.S7
facet is dat de natuurlijke vruchtbaarheid van De berekening van de leeftijdsspecifieke
vrouwen gedurende de vruchtbare periode niet huwelijksvruchtbaarheid vindt plaats door het
gelijk is. Tussen het 2oe en 24e jaar wordt een aantal kinderen dat in een gezin geboren is, af
piek bereikt, waarna de natuurlijke vruchtbaar- te zetten tegen de leeftijd waarop de vrouw het
heid langzaam vermindert. Na het 45e jaar is de kind baarde. Gewoonlijk wordt de leeftijd van
kans om zwanger te raken gedecimeerd. In een de vrouw in vijfjarige perioden ingedeeld: van

169 samenleving waarin een vri j sexueel verkeer be- de leeftijdscategorie 20-24 jaar tot de leeftijds-
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categorie 45-49 jaar. De uitkomst is dan een ta- huwelijksvruchtbaarheidscijfers die aanzienlijk
bel of een grafiek waarin per periode van vijf lager zijn dan de natuurlijke fertiliteit.62
jaar is weergegeven hoeveel kinderen de vrouw Opmerkelijk is dat zij bij katholieken hogere
gemiddeld per jaar heeft gekregen.58 waarden aantroffen dan bij de hervormden,

Voor enkele gebieden in Noord-Brabant is maar ze gaan niet zo ver dat ze bii de verklaring
reeds aangegeven dat de leeftijdsspecifieke hu- van de fertiliteit de faktor geloof als een onaf-

welijksvruchtbaarheid er nauwelijks van de na- hankelijke variabele zien.63 Op grond van deze
tuurlijke vruchtbaarheid afweek. Voor een deel gegevens mag ervan uitgegaan worden dat aan
zijn deze gegevens verkregen uit gezinsrecon- de hiervoor gestelde voorwaarde bij het gebruik
structies. In Nuenen lag in de tweede helft van van de interval-methode (het niet toepassen van
de vorige eeuw de curve ruim boven die van de bewuste geboortenbeperking binnen het huwe-
natuurlijke vruchtbaarheid.S9 In zes Kempen- lijk) voldaan is.
dorpen werd de waarde van de natuurlijke ferti- Na dit wat uitvoerige 'terzijde' zal de aan-
liteit fors overschreden.60 Boonstra kwam op dacht gericht worden op de lengte van de inter-
basis van Eindhovense onderzoeksgegevens tot vallen tussen twee opeenvolgende geboorten.
de conclusie dat het aantal gezinnen dat geboor- Om enigszins aan te sluiten bij wat in het histo-
tenbeperking toepaste gering was; voor de na risch-demografisch onderzoek gebruikelijk is, is
I900 gesloten huwelijken gold dit voor de hoge-    voor de volgende groepering gekozen. De clus-
re leeftildscategorieen niet meer.6, Engelen en ters zijn: S I5 maanden, I6-IB maanden, I9-24
Hillebrand berekenden voor Breda daarentegen maanden, 25-30 maanden en 2 3I maanden.

Om te bepalen of de lengte van de geboortenin-
tervallen een statistische correlatie met de om-

Afb. 63 vang van de zuigelingen- en kindersterfte te

Een luierdroogrek uit omstreeks zien geeft, is voor de tot de steekproef behoren-
I870. De te drogen luiers de kinderen berekend hoeveel maanden later er
konden over

deze tizeren         ; .     . . . . -    . .    ,

een eventueel volgend kind geboren werd.  Bij

I .6-.11/.Mil '     955 kinderen werd er binnen dat gezin geenstel]age gehangen worden Het

.11*,/MiNG.,-44,/:7%. delijk dat de grootste verschillen in de kolom

luierdroogrek werd dan voor de volgend kind geboren. De resultaten zijn in
kachel. haard of zelfs voor het tabel 38 weergegeven. In een oogopslag is dui-

open vuur geplaatst. Het rek
moest regelmatig een kwartslag van de exogene zuigelingensterfte schuilen.gedraaid worden om alle luiers                                                              

Hier geldt onmiskenbaar dat hoe korter de in-
gelilkmatig te laten drogen. terval is, hoe groter de kans is dat de zuigeling
Afmetingen: hoogte 74 cm,         -       f    . op zeer jeugdige leeftijd overlijdt. Indien aange-

breedte 52 5 cm en diepte 52.5     .   ·   2. -  - "1*,"1m,--h 4 nomen wordt dat in die gezinnen waar binnen
9   -epi \911 /796cm (Bron: Gemeentelijk    -    :. ..D.,7 ,€114¥,<l;'1   r.  ,   i#.. vijftien maanden een volgend kind geboren
04 4::2...7/. \D".elloill I.    ./ -  I   .5

Museum Veldhoven. CMR).
29  YL:i.I....-. \rie,··i:..·i,,  ,·:   ii. t  f..::;':'...  t. -..- werd zeker geen borstvoeding werd gegeven en

9 WY.1 *1 k 1:   / .7 .-·: ...,  :> .'.·:.· . :     dat het bij het daaropvolgende cluster van I6-IS
it' ,·y· f:i,\1 r,-«Al·  *,/ 6 -i. --i»'·ti - 4      maanden niet erg waarschilnlilk is dat er gedu.
i :·.;.7 '....'..:9.1  \(44:.le:11 .71·7.  .:· ./.:..A· i '-apt·'-·A rende een langere periode borstvoeding gege.
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-4-       6,7   .., 2.9...., e...9.:2. ling ruim verdubbeld wordt indien er geen
borstvoeding gegeven wordt. Voor een deel kan

I70 ., :  ..  '. .  1 -  ..+':-.-,-",:-'.:.,-:-'., '.-,., ..,.'   -:-  "    het hoge cijfer van deexogene zuigelingensterf-
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Tabel 38 nieuwe zwangerschap mogelijk. Dit verschijn-
Zuigelingen- en kinderstelfte in relatie tot de lengte van de geboorteninterval met hit volgend sel vormt tevens de verklaring voor de opvallend
kind in hetzel#le gezin hoge endogene zuigelingensterfte waar binnen

vijftien maanden een volgend kind geboren
N endogene exogene kindersterfte werd.

zuigelingensterfte zuigelingensterfte Een met tabel 38 vergelijkbaar verband doet
f 15 maanden IlIO 69.4 204,5 47.7 zich voor, zij het minder geprononceerd, indien

i6 - IS maanden 705 27·0 167·4 48,2 gekeken wordt naar de interval tussen het tot de

I 9 - 24 maanden 984 30·5 120,9 58,9 steekproef behorende kind en de vorige geboor-

4 30 maanden 543 22,I 75,5 62,6 te. Hierbij wordt uitgegaan van de veronderstel-

2 3I maanden           567 22,9 8I,I 54,7 ling dat, indien er bii het ene kind borstvoeding
chi-kwadraat O,000 O,000 0,I7I werd gegeven, dit bij een ander kind uit hetzelf-

de gezin eveneens het geval was.
Hoewel er dus geen directe relatie bestaat tus-

Tabel 39 sen de overlevingskans van een zuigeling en de
Zuigglinggn- en kindersterfe in relatie tot de lengte van de geboorteninterval met het vorige periode die er zit tussen de geboorte van het vo-
kind in hetzgl«fde gezin rige kind in hetzelfde gezin, blijkt ook hier dat

hoe kleiner de interval is, hoe groter de kans op
N endogene exogene kindersterfte exogene zuigelingensterfte is. Bij de endogene

zuigelingensterfte zuigelingensterfte zuigelingensterfte en de kindersterfte is dit ver-
5 I5 maanden II88 49,7 I93,6 63'I band eveneens aanwezig, maar veel minder

I6 - I8 maanden 764 30,I I5I,8 56,3 sterk.

I9 - 24 maanden IOI7 33,4 II7,0 57,0 In tabel 40 is rekening gehouden wordt

25 - 30 maanden 525 30.5 I02,9 53,3 met het gegeven of het vorige kind op jonge

2 3I maanden 606 I9,8 IIO,6 42,9 leeftild stierf. Hierbij zijn van de tot de steek-

proef behorende kinderen diegenen buiten be-
schouwing gelaten waarvan het 'vorige kind'

Tabel 40 binnen zes maanden stierf. Er zijn uitsluitend
Exogene zuigelingenste«ie in relatie tot de lingte van de geboortininterval, waarbij de kinderen cijfers van de exogene zuigelingensterfte gege-
met ien binnen zes maanden overleden vorig kind niet zijn meeg£rekend ven. Vergeliiking van de kolom 'exogene zuige-

lingensterfte' uit tabel 39 met de in tabel 40
N exogene zuigelingensterfte vermelde gegevens maakt duideliik dat het

6 15 maanden 894 189,0 slechts van weinig invloed is of een vorig kind

16 - I8 maanden                  657 150,7 binnen zes maanden stierf. Met andere woor-
19 - 24 maanden 923 II4,8 den: het abrupt afbreken van borstvoeding na

4 30 maanden 488 98,4 het overlijden van een zuigeling, waardoor een

2 31 maanden                       576 IN,4 versnelde zwangerschap mogelijk werd, kan uit
deze uitkomsten niet afgeleid warden. Het ligt
voor de hand te veronderstellen dat in het me-
rendeel der gezinnen waar binnen vijftien of

te bil een interval van 6 I5 maanden toegeschre- achttien maanden een volgend kind geboren
ven worden aan de sterfte zelf Immers, indien werd, geen o f slechts gedurende zeer korte tijd
een baby reeds na enkele maanden overlijdt, borstvoeding gegeven werd.
komt, als er borstvoeding gegeven werd, de

17I ovulatie weer op gang en wordt in principe een
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Tabel 4I het oog. De helft van de groep kinderen die tus-
Zuigelingen- en kinderste:fig in relatie tot de lengte van de geboorteninterval met het volgend sen  de twee en twaalf maanden stierf en waar
kind in hetzeUile gain en de doodsoorzaak binnen vijftien maanden een volgend kind ge-

boren werd, overleed aan de gevolgen van ziek-
N          endogene z.st. ademhalingsorg. spijsverteringsorg. ten aan de spijsverteringsorganen

5 I5 maanden IIIO 69,4                I,8 I5,3 (vooral 'gastro-enteritis').
IG - I8 maanden 705 27,0 0,0                        7.I

I9 - 24 maanden 984 30,5 0,0 9,I

25-30 maanden 543 22,I 0,0 9,2

2 3I maanden 567 22,9 0,0               7,I

N            exogene z.st. ademhalingsorg. spijsverteringsorg.
S I5 maanden IIIO 204'5 I2,6 I02,7

IG- I8 maanden 705 67,4 3I,2 76,6

19 - 24 maanden 984 I20,9 I5'2 54,9

25-30 maanden 543 75,5 20,3 33,I

2 3I maanden              567                    BI,I                   8,8                  35,3

N kindersterfte ademhalingsorg. spijsverteringsorg.
5 IS maanden IIIO 47,7 24'3                      4,5

I6 - I8 maanden 705 48,2 I8,4 9,9

I  - 24 maanden 984 58,9 29,5                  8,I

25 10 maanden 543 62,6 25,8                3,7

2 31 maanden              567 542 Io,6 I2,3

Deze veronderstelling wordt nog meer plau-
sibel, indien de ziekte die de dood van de zuige-
ling of peuter tot gevolg had, erbij betrokken
wordt. De twee categorieen, die niet alleen het
meest frequent voorkwamen, maar ook die
waarvan de artsen weinig moeite hadden met
het stellen van de diagnose, zijn de ziekten aan
de luchtwegen en de ziekten aan de spijsverte-
ringsorganen.64 Voor beide groepen is het aan-
deel in de totale zuigelingen- en kindersterfte
berekend. De uitkomsten zijn, per intervalclus-
ter uitgesplitst, als promillages weergegeven.
Ook in tabel 4I springt bij de exogene zuigelin-
gensterfte het enorme aandeel van de sterfte als
gevolg van ziekten aan de spijsverteringsorga-
nen bij de categorie gezinnen met korte inter-

I72 vallen tussen de opeenvolgende geboorten in
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  4 CONCLUSIE

Een van de meest beeldende beschrijvingen van Smulders was de gewoonte geen borstvoeding
hetgeen leidde tot de omvangrijke zuigelingen- maar flesvoeding te geven, hiervoor de belang-
en kindersterfte van rond de eeuwwisseling, is rijkste oorzaak. "Tegen deze 'averechtsche, vier-
van de hand van Hanneke Westhoff, die zich kant verkeerde manier van voeding en verzor-
baseerde op de nagelaten aantekeningen van de ging, welke de Brabantsche moeders gewoon
in Schijndel praktijk voerende huisarts J.N.J. zijn te volgen', begon Smulders een campagne,
Smulders. Enkele uitvoerige citaten, waaraan die hem ook buiten de eigen praktijk en buiten
zelfs de titel van deze studie ontleend is, zijn de gemeentegrenzen bracht." Hij las vrouwen
hier geheel op hun plaats. duchtig de les. indien zij zich tegenover hem

Ook in Schijndel was de zuigelingensterfte probeerden te verontschuldigen dat ze geen
enorm hoog: van I897 tot I908 stierf jaarlijks borstvoeding gaven. "Onkunde, valse ouderlief-
tussen de 22% en 40% van de levend gebore- de en verkeerde gemakzucht vormden naar zijn
nen binnen het eerste levensjaar. Volgens mening de grond van alle kwaad. Naar hij uit

zijn eigen praktijkervaring en uit de medische
literatuur wist, hoefden hard werken en boeren-h

Afb. 64 kost geenszins een belemmering voor borstvoe-
Een glazen melkfies met lange ding te zijn. Hij probeerde vrouwen bovendien

gummi slang. Deze foto werd in duidelijk te maken dat het 'gemak' van de fles-
I979 bij de gebroeders Van voeding een 'praatje' was, want dat zij voor het

Lieshout in Liempde gemaakt gemak hun zuigelingen 'vermoordden"'.
A ..,

(Bron: Stichting K6k Liemt, Daarna volgde een beschrijving van de wij-
Liempde) ze waarop de flesvoeding gegeven werd: "Hoe

ging dat immers in de praktijk: 'wel, men
neemt een groote flesch, doet die vol melk, legt

1,                                   die met een lange slang eraan in de wieg, stopt
.'1=-'../ : ·,i,!, de speen in den mond van het kind, en verder

P ti-« heb je er den geheelen dag geen omki iken meer'1,..t.%. - naar'. Behalve dan dat de bezorgde moeder de
i. /9 .*.   2.- . fles, als die leeg was, snel weer vulde." Dat de

1. f, '...1, zuigeling op deze manier bedorven voedsel bin-
nenkreeg, spreekt voor zich. De soms wel een
meter lange gummislang was niet te reinigen
en de fles werd zelden of nooit uitgekookt.
Vandaar dat het toestel een ideale kweekplaats
voor bacterien was. Dit werd nog versterkt door
de warme omgeving, die daardoor als broed-
stoof fungeerde. De gevolgen waren in een
groot aantal gevallen fataal. "Want was het een-
maal zo ver dat het kind 'stinkende, groene lui-
ers' maakte, dan werden eerst grootmoeder en

I73 buren geconsulteerd. Die raadden aan om met
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geitemelk en beschuitepap de toestand nog lijkheid geen borstvoeding gegeven werd. Als de
eens aan te zien, want 'aan kleine kinderen is interval negentien maanden of meer bedroeg en
niets te doen'. Het eind was steeds hetzelfde: er geen bewuste geboortenbeperking werd toe-
'twee mannen kwamen de dokter om een gepast, ligt het in de rede te veronderstellen dat
doodsbriefje' vragen. Op diens vraag wat er dan     er wel borstvoeding gegeven werd.
toch gebeurd was, kreeg hij steevast ten ant- Van de in de periode I904-1906 in Tilburg
woord dat het 'kind niet heeft willen groeien, geboren kinderen, stierven meer dan 27 van de
dat het drie dagen in de stuipen heeft gelegen Ioo kinderen binnen het eerste levensjaar in-
en dat het daarna eenvoudig overleden is'.„65 dien zij naar alle waarschijnlijkheid met kunst-

Uit dit hoofdstuk blijkt dat dit verhaal niet voeding werden gevoed (interval S IL maanden).
alleen de situatie in Schijndel beschrijft, maar Indien zii gedurende langere tijd de moeder-
evengoed op Tilburg betrekking heeft. De analy- borst kregen (interval 2 25 maanden) overleden
se van de zuigelingensterftecijfers op basis van ruim Io van de Ioo zuigelingen. Het gegeven
het criterium 'lengte van de interval tot de ge- dat bij de zuigelingen met kunstmatige voeding
boorte van het volgende kind', bracht onomsto- met name de ingewandstoornissen ('de stinken-
telijk aan het licht dat hoe korter de interval de, groene luiers') de belangrijkste doodsoor-
was, hoe groter het risico was dat de zuigeling zaak vormden, levert een extra indicatie dat de
binnen het jaar stierf. Op grond van demogra-

 

wijze van voeding de belangrijkste bepalende
fische en medische bevindingen, mag gesteld factor is bij de verklaring van de hoogte van de
worden dat, indien de interval minder dan ne- zuigelingen- en kindersterfte in Tilburg.
gentien maanden was, er naar alle waarschijn-

Afb. 65 r:

6---;Schommelwieg met hemel.
---              - '              4

afkomstig uit Sint-Oedenrode, -44.„ .
circa I 860. Afmetingen: hoogte a I t:

61.5 cm, lengte 9I.5 cm en

breedte 50,5 cm (Bron:
Noordbrabants Museum,

's-Hertogenbosch)

--                                 i'*              - -     -

/
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NoTEN                                                                              "     Zie hiertoe onder andere: I.A. Verdoorn, Het gezond-
heidswezen te Amsterdam in de 196 aUW (Niimegen. I981).

' A.E. Imhof. Einfuhrung in die Historische Demographic I89-207; F. van Poppel. 'Sociale ongeliikheid voor de

(Munchen, I97'7) 68. dood. Het verband tussen sociaal-economische positie
Onder lactatieduur wordt de periode, uitgedrukt in en zuigelingen- en kindersterfte in Nederland in de pe-

maanden, verstaan waarin borstvoeding gegeven wordt. riode I85O.I94O' in: Tijdschrifi poor Sociale Geschiedenis,
1 Voorde invloed van het werk van Quetelet, zie: E.S. 8 CI982) 237-266; C. Vandenbroeke. F. van Poppel en

Houwaart, De hygienisten. Ansen. staat 02 volksgezondheid A.M. van der Woude, 'De zuigelingen- en kindersterfte
in Nederland 1840-,890 (Groningen, 199I) I77-I78 in Belgie en Nederland in seculair perspectief in:

4     J. Broeksmit, Over de zoogenaamde kunstmatige voeding Tijdschri«R poor Geschiedenis, 94 (196) 478-479,484-488:
van kinderen in het gerste levensiaar (Rotterdam, 1868); A. van Eekelen, Naar een rationele zuigelingenvoeding

I.F. van Hengel, Geneeskundige plaatsbeschrijving van het Voedingsleer en kindergeneeskunde in Nederland (1840-
Gooiland ('s-Gravenhage. 1875); M.1 Godefroi, 'De kin· 1914) (Nilmegen, I984) 2I8-220 en 228-236; O.W.A.
dersterfte te 's-Hertogenbosch beneden het eerste le- Boonstra, De waardij van eene vroege opleiding. Een onder-

vens jaar over de jaren I858 tot I867' in: T(idschriji voor zoek naar de implicaties van het ajabetisme op het leven van

Gezondheidsleer, 3 (I869) 97·IO4. Daarnaast heeft S. inwoners van Eindhoven en omliggende gemeenten. 1800

Coronel zich in diverse bijdragen met deze problematiek 1920 (Hilversum, I993) 288-28 ; C.A.M.M. van de Put,
beziggehouden, onder andere met de zuigelingensterfte Volksliven in Tilburg rond 1900. Sociaal-historische hoofd

in Zeeland. Voor een bespreking van de publikaties van stukken (Assen, r97I) I48-I58.
"     C.G.W.P. van der Heijden, "Het mensch heeft het drukdeze arts, zie: A.H. Bergink, Samuel Senior Coronel. Zijn

betekenis voorde sociale geneeskunde in Nederland (Assen, en sukkelt met haar spruiten'. Het Tilburgse onderzoek

1960). naar de zuigelingensterfte in IgI2, een bronnenkritische
9 E.J· Jonkers, lets over kindervoeding en kinderstedie meer analyse' in: Brabants Hecm, 45 (I993) I-II

speciaal in hit ic livensjaar. Met statistisch overzicht van de      11 Het bedoelde dossier bevindt zich in: GAT, Archief
geboorte m de stedle over de laatste 25 jaren (Groningen, Gezondheidscommissie, inv.nr. 45, Stukken betreffende

I902) en K.H. Rombouts. Beschouwingen over het geboor- het onderzoek naar de oorzaken der zuigelingensterfte
te- en kinderstedieci. fer van Ned€rland gedurende het tijdvak in verband met de voedingswijze en de sociale omstan-

1875.1899 (Harlingen, I902) digheden. I 9 I 2-I 9Izl·· I 921- I 922.

6      H. Pinkhof. 'Onderzoek naar de kindersterfte onder de        14     Van der Heijden, 'Het mensch heeft het druk', 9
geneeskundig bedeelden te Amsterdam' in: Nederlandsch     '5     Stelfie in verband met de voedingswijze in Tilburg, 23·

I 6Tijdschrifi voor Geneeskunde. SI (I907) II74-II83· Vergelijk hiertoe de kritiek die onlangs geleverd werd op
H. Sterneberg. Zuigelingenvoeding en zuigelingenster e te enkele veeigebruikte en beeldbepalende bronnen voor
Nigmegen en de middelen ter verbetering (Nijmegen, I 907). het agrarisch verleden van Nederland. 1. Bieleman,

8       W. Wybrands. Over zuigelingenstedle, mede naar aanlei- 'Landbouwgeschiedenis in Nederland. Twee nieuwe, re-
ding van de zuigelingenster 'ie in den Gelderschen gionale studies over de Nederlandse landbouwgeschiede-
Achterhoek in dejaren 1903-1907 en 1911 (Groningen. nis; een 'state of the art' in het regionale en regionalise-

I914)· rende agrarisch-historisch onderzoek van de negentien-

9      Stedie in verband ma voedingswilze en sociale omstandighe de en twintigste eeuw' in: NEHA-Bulletin, 6 (I992) SI-82

den. onder de kinderen beneden hetjaar. in 1908 geboren k en C.G.W.P. van der Heijden en G.W.j Rooijakkers,

's-Gravenhage £n Scheveningen ('s-Gravenhage, 'Agrarische cultuur in de Kempen: Bladel I880·I 900.
19II/I 12). Bronnenintegratie als sleutel tot endogene evoluties' in:

10     Stedic in verband met de voedingswijze m sociale omstan Tijdschriji voor Sociale Geschiedenis. I7 (I99I) 1-27, i.h.b.
digheden onder de kinderen beneden hetjaar in 1912 geboren I-2,23-27.
in Tilburg (Tilburg, I922). '-     Zie daartoe onder andere de opmerkingen van Van

I75 Vegchel: "De overheersing van het perspectief van pro-
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fessionele dominantie in de medische geschiedschrij- world. Psychosocial, nutritional and economic signijicance
ving tot de jaren zestig van deze eeuw is begrijpelijk (Oxford, I978); R.V. Short, 'The biological basis for the
wanneer men bedenkt dat de medische geschiedschrii- contraceptive effects of breastfeeding' Background docu-
ving tot het midden van deze eeuw vooral een zaak is ment for WHO Workshop on breastfeeding and fertility
van medici zelf. Zil hebben in deze periode niet alleen regulation, Geneva, february I 982.

het monopolie op de uitoefening van de geneeskunde         24 H.I. Kintner, 'Trends and regional differences in breast-

maar domineren ook de medische historiografie. De me- feeding in Germany from I87I to I937' in: joz,mal of
dische geschiedenis blijft beperkt binnen de eigen kring Family History, Io (I985) I64·
en verhaalt over succesvolle medische handelingen door      25 V.A. Fildes, Breast. bottles and babies. A history ofinjant

en voor medici: een lofzang op de medische vooruit- feeding (Edinburgh, I986) I08.
gang". G. van Vegchel. 'De medische markt en de histo. z6 Knodel stelt nadrukkelijk dat 'natuurliike vruchtbaar-
riografische herorientatie in de medische geschiedschrij- heid' niet verward moet worden met het 'biologisch
ving' in: Focaal. Tijdschriji voor antropologie, 2I (1993) 13· maximum'. "It should be noted that natural fertility does

 8 Deze beschouwing is geheel gebaseerd op: Houwaart, De not necessarily imply that fertility is at its biological
hygianisten, 300-307· maximum but rather that no deliberate actions are taken

19     Zo was, om een voorbeeld te noemen, de hiervoor ge- by couples to stop childbearing once a given family size

noemde Amsterdamse arts H. Pinkhof een van de op- is achieved. Natural fertility is virtually always kept be-
richters van de in 1898 opgerichte Vereeniging tot be- low its biological maximum by social customs - such as

strijding van het Nieuw-Malthusianisme. H.Q. Roling, those governing breastfeeding or seasonal migration se-
'De tragedie van het geslachtsleven'.  Dr. J. Rutgen (1850- perating spouses - which operate independently of the
1924) en de Nieuw-Malthusiaansche Bond (opgericht 1881) number of children already born." I. Knodel, 'European
(Amsterdam. I987) 208-2II. populations in the past: familiy-level relations' in" S.H.

 °    Godefroi, 'De kindersterfte te 's-Hertogenbosch', IOI- Preston, ed., Tlw #cts of 4nt and child mortality on.fer-
I02. tility (New York. I978) 24.

21     Rombouts, Beschouwingen, 96-97.                                 27 Deze passage is ontleend aan: Vandenbroeke, e.a.,
22 Deze beschouwing is ontleend aan: C.G.W.P. van der 'Zuigelingen- en kindersterfte in seculair perspectief,

Heiiden en G.W.J. Rooijakkers, Kempische boeren en 475-476.
Vlaamse vissers. Kunstenaars en volkscultuur omstricks Knodel, 'European populations in the past'. 25. Hij put.8

1885: Victor de Buck en Joseph Gindra <Eindhoven, I993) hiertoe onder andere uit zijn eigen studie van een veer-
I58-IGI. In dit boek worden enkele geschriften van medi- tiental Duitse plaatsen. de Franse studies van Henry en

Ci, waarin de relatie tussen ouders en jongere kinderen Gautier over Crulai en van Lachiver over Meulan en van
beschreven wordt in termen van verwaarlozing en het Henripin over het Franssprekende deel van Canada.

ontbreken van affectie, kritisch getoetst door er andere.        29     Voor een beschrijving van deze bronnen, zie: Kintner,
niet-schriftelijke bronnen bij te betrekken, Uit door een 'Trends and regional differences in breastfeeding'. 165

Belgische kunstschilder gemaakte foto's blijkt namelijk 66.
het tegendeel van hetgeen de medici (in het bijzonder 1° Gedurende de tweede helft van de negentiende eeuw
Godefroi en Barentsen) beweren. onthielden veel moeders hun kinderen de borst in grote

23 Voor aanwijzingen uit medische hoek, zie onder andere: delen van Centraal-Europa. In het zuiden van Baden,
R. Frisch, 'Population, food intake and fertility' in: Wurttenberg, Beieren en delen van Oostenrijk,

Science, I99 CI978) 22-30 ; R. Frisch, 'Some further notes Bohemen en Saksen was het niet gebruikelijk dat er

on population, food intake and natural fertility' in: H. borstvoeding gegeven werd. I. Knodel en  E. van de

Leridon, e.a., red., Naturaljertility (Li*ge, I979) I35-I48; Walle, ' Breast feeding, fertility, and infant mortality:  an
R. Frisch, Maternal nutrition and lactational amenorrhea: analysis of some early German data' in: Population
perceiving the metabolic costs (Cambridge, Mass., I984); Studies, 2I CI967) IO -I3I, i.h.b. II .

I76 D.B. Jelliffe en E.F.P. lelliffe, Human milk in the modern       v Knodel, 'European populations in the past', 24-25·
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"    J. Knodel. 'Demographic transitions in German villages' spoedig het kindermeel dat bestond uit fiingemalen rifs-
in: A.j. Coale en S.C. Watkins, ed., The decline offprtility tebloem. 'Molenaars kindermeel' was een van de eerste

in Europe. The revised proceedings ofa con.ference on the merkartikelen in Nederland, die in een standaardverpak-
Princeton European Fertility Project (Princeton, I)86) 350· king met vastgesteld gewicht werden verkocht.
1. Knodel en H. Kintner, 'The impact of breast feeding Van Eekelen, Naar een rationele zurgelingenvoeding, 287

patterns on the biometric analysis of infant mortality' in: 289

Demography. 4 (1977) 395·                                              41 Van Eekelen. Naar e.en rationele zuigelingenvoeding, 245
14 Knodel. 'Demographic transitions in German villages', 247·288.

350.351
44

stedie in verband met de voedingswijze in Tilburg. I2

a        Knodel en Kintner, 'The impact of breast feeding pat-              45       Catechismus inhoudende de regels in acht te nemen bij de

terns'. 395· voeding van zuigelingen (Tilburg, 1904) 5-6

ic'     Fildes, Breasts. bottles and babies, 2 I3. 46 Caterhismus, 7·
17 Kintner, 'Trends and regional differences in breastfee- 47     Voor meer gegevens hierover. zie: A.H. van Otterloo,

ding' I68. Ben en eetlust in Nederland (1840-1990). Egn historisch-so-

'A      Van Eekelen. Naar een rationale zuigelingenvoeding. 2I 3 ciologische studic (Amsterdam. I990) 67-75 en 99-I06.
227· 48 Reeds in 1900 werd er melding van gemaakt dat een be-

19 Het recept luidde: den deel tarwebloem met tien delen gin was gemaakt met de voorbereiding van een wet tot
melk tot pap koken, dan dn deel moutmeel met twee het tegengaan van de vervalsing van voedingsmiddelen.

delen water toevoegen plus een aantal druppels kalium- Veel gemeentebesturen wachtten het tot stand komen

bicarbonaatoplossing. Dit mengsel enige tiid op een war- van een landeliike regeling echter niet af en richtten een
me plaats laten staan, zodat het meel in dextrine-maltose gemeenteliike keuringsdienst op. Terwiil Leiden hiertoe
kan worden omgezet. Deze fermentatie beeindigen door in IgOI overging, Nijmegen in I906 en Dordrecht in
het geheel een keer op te koken. Het behoort dan dun I907· besloot het Tilburgse gemeentebestuur pas in I9I3
vloeibaar en zoet te ziin geworden. Het doel van deze be- tot oprichting van een Gemeentelijke Keuringsdienst.

handeling was het beter verteerbaar maken van het Kerntaak werd de vleeskeuring. De landeliike regeling,
meel. De verhouding tussen bouwstoffen en brandstof- als uitvloeisel van de Warenwet, kwam in I919 tot stand.

fen was volgens Justus von Liebig 1:3,8. dezelfde als in Van Eekelen. Naar ien rationele zuigilingenvoiding. 2II.

vrouwenmelk. 49 Op zich is het niet vreemd dat uitgerekend een politie-
40 Van Eekelen, Naar een rationele zuigelingenvoeding. 245 agent hiermee belast werd. In de negentiende eeuw was

289 het toezicht op de kwaliteit van de levensmiddelen een

4.      Ook in het menu van de volwassenen bleef pap tot ver in taak van de politie.
de twintigste eeuw een belangrijk bestanddeel uitmaken.     9°     Van de Put. Volksleven in Tilburg, 206.

Pap kwam, afhankelijk van de regio en de sociale groep, Voor algemene opmerkingen over de wiize waarop in

zowel voor bij de ochtendmaaltijd, bij de warme middag- Nederland met voedingsmiddelen werd omgegaan, zie:
maaltild als bij de maaltijden na de middag. Voor een L. Burema, De voeding in Nederland van de Middeleeuwen

uitgebreide behandeling hiervan. zie: J. Jobse-van tot de twintigste eeuw (Assen, I953) 229-253· en.
Putten, Egnvoudig maar voedzaam. Cultuurgeschiedenis Verdoorn. Het gezondheidswezen te Amsterdam, 24 I-264.

van de dagglijkse maaltijd in Nederland (Niimegen. I995) Voor concrete voorbeelden van knoeierijen met voe-

290-296, 438-446, 475-480. dingsmiddelen. zie: F.A.M. Messing. Hit ontstaan van

4*     De naam van un van de vele Nederlandse fabrikanten Groot-Eindhoven. 1890-1920. Spanningen tussen bevolking

van kindermeel is tot in onze tiid een begrip gebleven: en materieel bestaan (Tilburg, I980) I62-I68.
Molenaars kindermeel. Dit was een produkt van de fir- Opmerkelijk is dat in het agronomisch-historisch onder-

ma P. Molenaar & Co. Maalfabrieken N.V. te Westzaan. zoek met betrekking tot de zuivelbereiding de meeste

P. Molenaar kocht aldaar in 1888, samen met bakker G. aandacht uit is gegaan naar de boterbereiding en dat er

I77 Swart. de windmolen 'De Duijnmeijer'. Zi j leverden al nauwelijks aandacht besteed wordt aan de consumptie-
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melk. Ditzelfde geldt voor de knoeierijen met respectie- 0    A.j. Schuurman, Historische dernografle bevolkings- in ge-

veliik boter en consumptiemelk. Zie bilvoorbeeld. 1. zinsgeschiedenis (Zutphen, I99I) 46-47

Bieleman, Geschiedenis van de landbouw in Nederland           w     C.G.W.P. van der Hei iden. 'Gezin en huishouden in
1500-1950. Veranderingen m verscheidenheid (Meppel. Oost-Brabant, 1850-I 00. Een aanzet tot beeldvorming'

I992) 306-JI4; J.L. van Zanden. De economische ontwikke- in: G.J.M. van den Brink, e.a., red., Werk, kerk en bed in

ling van de Nederiandse landbouw in de negentiende auw, Brabant. Demograjische ontwikkelingen in oostelijk Noord-

1800-1914 (Utrecht, I985) 263-273; C.G.W. P. van der Brabant 1700-1920 ('s-Hertogenbosch, 1989) I4I-I42

Heijden, 'Boterhandel in Zuidoost-Brabant. I870-I895 60 P.C.G. Meurkens, 'Kinderrilk en katholiek. De stijging

Een terreinverkenning' in: Noordbrabants Historisch van de huwelijksvruchtbaarheid in het Kempenland,
laarboek, 6 CI989) I05130, i.h.b. I07-I 08. I 840-1920' in: G.J.M. van den Brink. e.a., red.. Wer k,

52    Van de Put, Volksleven in Tilburg, 207-208. kerk en bed in Brabant. Demogra.fische ontwikkelingen in
'1    Van der Heijden, 'Het mensch heeft het druk', n. oostelijk Noord-Brabant 1700-1920 ('s-Hertogenbosch,
54     Voor een beschrijving van de moralistische opvattingen I989) II9120, 128. Indien de waarde van de ideale na-

over huwelilk en voortplanting in de zuidelijke katholie- tuurliike vruchtbaarheid op I.000 gesteld wordt. bedroeg

ke provincies, zie: H. Westhoff, Natuurlijk geboortenrege- deze voor de in de periode I84O-I849 gesloten huwelii-
len in de twintigste auw. De ontwikkeling van de periodieke ken 0,990, voor het huwelijkscohort I870-I8·79 was het

onthouding door de Nedertandse arts./.NJ.  Smulders in de I,II7 en voor de in het begin van deze eeuw gesloten hu-

jaren dertig (Baarn, I986) 24-42 welijken zelfs I,244
Zie ook de interessante opmerkingen dienaangaande in Boonstra, De waard(i van gene vrogge oplgiding. 281-282.61

F.L. van Holthoon, 'Verzuiling in Nederland' in: F.L. van Th. Engelen en H. Hillebrand, 'Vruchtbaarheid in veran
Holthoon. red., De Nederiandse samenleving finds 1815 dering. Een gezinsreconstructie in Breda, I85O-Is)40' in:
Wording en samenhang (Assen/Maastricht, I985) I69-I7I. Tijdschrift poor Sociale Geschiedenis, H CI985) 274
en S. Stuurman, Verzuiling. kapitalisme en patriarchaat. 61 Engelen en Hillebrand, 'Vruchtbaarheid in verandering',

Aspecten van de ontwikkeling van de mod£rne staat in 277· 284
Nederiand (Nijmegen, I 9831 202-255·                                64 De ziekten der ademhalingsorganen zijn die ziekten die

95     Voor de geschiedenis van het neomalthusianisme in onder de nummers 87-99 van de 'groote lijst' van de in

Nederland, zie: H.Q. RBling, 'De tragedie van het ge I 900 vastgestelde nomenclatuur voorkomen; de ziekten

slachtsleven'. der spijsverteringsorganen zijn de ziekten met de num-
56     Aangehaald in: Westhoff, Natuurlijk geboortenregelen, 39 mers IOO-II8.

Tot de fanatiekste katholieke bestrijders van de Nieuw- 65     Westhoff, Natuurlijk geboortenregelen. 82-83.

Malthusiaanse Bond behoorden Voor Eer en Deugd en

de R.K. Bond voor Groote Gezinnen.
r     Ontleend aan: Boonstra. De waardij van eene vrogge oplei-

ding, 280. De berekening van de cijfers is gebaseerd op

de huwelijksvruchtbaarheidscijfers van de Hutterieten.

Demografen nemen deze cijfers als maatstaf voor huwe-
lijksvruchtbaarheid zonder geboortenbeperkende metho-
den en abortus. De ciifers per vijfjarige leeftildsperiode
worden vermeld in apendix B in: A.J. Coale en R.

Treadway, 'A summary of the changing distribution of
overall fertility. marital fertility, and the proportion mar-
ried in the provinces of Europe' in: A.J. Coale en S.C.

Watkins. red.. The decline offertility in Europe. The revised

proceedings of a conBrence on the Princeton European

I78                                      Fertility Project (Princeton, I986) I53-I54·
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HOOFDSTUK X

Een multivariate analyse van de
..factoren die van invloed zil n op de

hoogte van de zuigelingen- en
kindersterfte
  I  INLEIDINC

In de voorgaande hoofdstukken zijn afzonderlij-    tijdsklasse van 25-29 iaar haar veertiende kind
ke variabelen beschreven die, uitgaande van het ter wereld brengt.
aangepaste model van Lesthaeghe, wellicht van Om het effect van elke achtergrondvariabele
invloed waren op de omvang van de zuigelin- afzonderlijk op de zuigelingen- en kindersterfte
gen- en kindersterfte. Sommige van deze varia- te meten, wordt in dit hoofdstuk een statisti-
belen speelden geen of nauwelijks een rol van sche analysetechniek gebruikt, de logistische
betekenis, andere daarentegen een sterke. regressie. In de volgende paragraaf zal kort op
Ondanks de soms opmerkelijke verschillen is deze statistische techniek ingegaan worden. In
het moeilijk om de sterkte van de effecten met de derde paragraaf volgt een beschrijving van
elkaar te vergelijken. Dat heeft te maken met het ontwikkelde model. Hierin wordt aangege-
het feit dat veel achtergrondvariabelen samen- ven welke variabelen in het analysemodel zijn
hangen met andere variabelen. Zo bestaat er opgenomen.  In de vierde paragraaf worden de
een duidelijke relatie tussen de variabele 'rang- endogene en exogene zuigelingensterfte en kin-
orde van de geboorte' en 'leeftijd van de moe- dersterfte aan een statistische analyse onder-
der'. Om puur biologische redenen is het bij- worpen.

179 voorbeeld onmogeliik dat een vrouw uit de leef-
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  2 DE LOGISTISCHE REGRESSIE

Bij het onderzoek en de kwantificering van de Het centrale concept bij de logistische
samenhang tussen de afzonderliike verklarende regressie is de odds ratio. De odds ratio is de ra-
variabelen en het niveau van de zuigelingen- en    tio van twee odds. Odds op hun beurt ziin ra-
kindersterfte wordt gebruik gemaakt van de 10- tio's van het aantal gevallen waarin een gebeur-

gistische regressie.' Bij deze vorm van analyse tenis voorkomt en het aantal gevallen waarin
wordt de gelijktijdige relatie bestudeerd tussen een gebeurtenis zich niet voordoet. Een voor-
een verzameling onafhankelijke, verklarende beeld kan het begrip verduidelijken. De gebeur-
variabelen (sociale laag vader, rangnummer tenis die in deze studie centraal staat, is het al
binnen het gezin, verhuispatroon. e.d.) en 66n of niet sterven van een geborene. Dit is steeds

afhankelijke variabele. Deze afhankelijke varia- de afhankehike variabele. Een van de onafhan-
bele kan in de analyse slechts twee waarden kelijke variabelen is het wel of niet aangesloten
aannemen: de boreling overlijdt in de onder- zijn op het waterleidingstelsel. Gegevens zijn
scheiden periode (eerste maand, 2ell,e maand beschikbaar over het wel of niet sterven van de

of ze/5e levensjaar) ofhij doet dat niet. borelingen naar het wel of niet aangesloten ziin
Nagegaan wordt welke van de onafhankelijke op het waterleidingstelsel. Deze gegevens zijn
variabelen het meeste effect uitoefent op de af- in tabel 42 vermeld.
hankelijke variabele. Daarbij kunnen in princi-
pe tevens interactie-effecten tussen de onafhan- De odds (of waarschijnlijkheid) van het overlij-
kelijke variabelen in de analyse worden betrok- den van een kind is voor de op het waterleiding-
ken. stelsel aangesloten gezinnen: I43/625 - 0,229

De belangrijkste reden waarom van deze (0 ) en voor de niet aangesloten gezinnen:
vorm van multivariate analyse gebruik gemaakt 703/3393 = 0,207 (On)' Bij berekening van de
wordt, is dat de bij dit onderzoek gehanteerde odds ratio wordt de waarde van de ene categorie
onafhankelijke variabelen voor een groot deel van de onafhankelijke variabele ten opzichte
op ordinaal of nominaal niveau zijn gemeten of      van de andere bepaald.  In dit voorbeeld: de aan-
gecodeerd en niet op intervalniveau: Dat geldt geslotenen hebben een (Oj)/(On) = 0,229/0,207
onder meer voor de sociale laag van de vader, = I,II keer grotere kans dat een kind sterft, dan
het aantal vertrekken in het bewoonde pand en de niet-aangeslotenen. De odds ratio valt in dit
het wel of niet aangesloten zi in op het waterlei- geval dus te interpreteren als een maat voor de
dingstelsel. Voor analyses van de effecten van samenhang tussen de waterleidingaansluiting
zulke op nominaal niveau gemeten verklarende    en de zuigelingen- en kindersterfte. De odds ra-
variabelen, kan in principe gebruik worden ge- tio is een maat met statistisch aantrekkelijke ei-
maakt van zogenaamde log-lineaire modellen. genschappen. Belangrijk is met name dat de
Wanneer de afhankelijke variabele van nomi- odds ratio ook berekend kan worden als er meer
naal niveau is - zoals in het onderhavige geval: dan twee categorieen binnen een onafhankelij-
het kind overlijdt wel of niet - wordt het log-li- ke variabele worden onderscheiden en wanneer
neaire model aangeduid als een logit of logisti- er meer dan een onafhankelijke variabele wordt
sche regressie-model. Hoewel deze techniek gebruikt.
ook op vele andere terreinen wordt gebruikt, is Door gebruik te maken van het chi-kwa-
ze met name populair waar het gaat om de be- draat kan ook getoetst worden of de odds ratios

Igo studering van de sterfte.3 statistisch significant afwijken van I.00, de
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Tabel 42 van onafhankelijkheid van de twee variabelen,
Tweedimensionele kruistabil van de ajhankilijke variabele (het wel of niet overlijdgn) en de geen adequate beschrijving van de data geeft. Er
onajlhankelijkc variabele (het wel ofniet aangestoten z(in op het waterleidingskisel) kunnen talloze modellen worden opgesteld die

de relaties tussen de onafhankelijke en de af-
Baby sterft Baby sterft niet Totaal hankelijke variabelen beschrijven. Ieder model

Aangesloten 43               625 768 kan vergeleken worden met ieder ander model.

Niet aangesloten 703 3393 4o96 Tevens kan van ieder model met behulp van het
Totaal 846 40I8 4868 chi-kwadraat nagegaan worden of, en in hoever-

re, het past bij de data. Het meest ideaal is een
model te vinden dat zo simpel mogelijk is, in-
houdelijk zin heeft (dat wil zeggen: inhoudelijk

waarde die gevonden wordt als er niet van sa- te interpreteren valt) en goed bij de data past
menhang sprake is. Ook hier geven grote chi- (dus een zo laag mogelijke chi-kwadraatwaarde
kwadraatwaarden aan dat het model dat uitgaat heeft).

i 3 HET ONTWIKKELDE MODEL

In de voorgaande explorerende hoofdstukken is 6*n gegeven, dat op nominaal niveau voor een
een groot aantal verklarende variabelen afzon- grote groep bekend is, inzicht kan verschaffen
derlijk besproken. Sommige daarvan bleken in de aard van de voeding die de boreling wel-
weinig of geen invloed uit te oefenen op het ni- licht ontving. Van de diverse varianten is de
veau van de zuigelingen- en kindersterfte, ande- 'lengte van de geboorte-interval met het volgen-
re variabelen lieten een nauwe samenhang zien.    de kind' als onafhankelijke verklarende variabe-
Om de logistische regressie-analyse beheers- le geselecteerd.
baar te houden, is ervoor gekozen om slechts de In het databestand komen geen gegevens
volgende verklarende variabelen in het model voor die toetsing mogelijk maken van variabe-
op te nemen. len die met hoofdstuk 7 (de medische voorzie-

Van de categorie 'demografische variabelen' ningen) samenhangen. Er is 6*n gegeven dat
(hoofdstuk 5) worden 'geslacht'. 'leeftijd van de inzicht kan verschaffen in de vraag of, en in
moeder', 'rangnummer binnen het gezin' en hoeverre, de medische zorg van invloed is op
'maand van geboorte' als onafhankelijke varia- het niveau van de zuigelingen- en kindersterfte
belen gebruikt. Van de 'algemene levensvoor- en dat op nominaal niveau voor een deel van de
waarden' (hoofdstuk 6) worden 'sociale laag van steekproef van 4864 borelingen bekend is. Dit
de vader', 'vermoedelijk inkomen van de vader', betreft het wel of niet ontvangen hebben van
'woonduur', 'verhuispatroon' en 'aantal vertrek- geneeskundige verzorging. Slechts van de zui-
ken' geanalyseerd. In hoofdstuk 8 stond de gelingen en kinderen die binnen de bestudeer-
kwaliteit van het drinkwater centraal. Als onaf- de periode stierven, is dit bekend. Derhalve is
hankelijke variabele is uiteraard 'het wel of niet deze variabele voor de logistische regressie on-
aangesloten op het waterleidingstelsel' geselec- bruikbaar. Met deze analyse kan dus niets na-

IBI teerd. In hoofdstuk 9 werd aangegeven dat er ders vermeld worden over de eventuele beteke-
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Tabel 43 riabele in principe op intervalniveau gemeten
Codeboek van de variabelen die bij de multipele regressie zijn gebruikt kan worden (leeftijd van de moeder) is ervoor

gekozen alle variabelen op nominaal niveau te
GESLACHT meten. Bij acht variabelen zijn er twee catego-geslacht

ref = meisie rieen onderscheiden en is dichotomisering een-
LEEFTIJD MOEDER leeftild van de moeder bii de geboorte van het kind voudig (geslacht, leeftijd van de moeder, rang-

ref = ouder dan 24 jaar en jonger dan 35 jaar nummer, verhuispatroon, woonduur, geboorte-
RANGNUMMER rangnummer van geboorte binnen het gezin maand, aantal vertrekken en wateraansluiting).

ref - Ie/3e kind Bij de drie overige variabelen is een indeling in
GEBOORTEMAAND maand van geboorte drie categorieen gemaakt (sociale laag, inkomen

ref= iuli/augustus* en interval volgend kind).  Om dit probleem  te
SOCIALE LAAG VADER sociale status van het beroep van de vader volgens de ondervangen zijn er telkens twee 'dummy'-va-

indeling van Van Tulder riabelen gemaakt. Bij de variabele 'sociale laag'
ref = sociale laag I/3 werden de sociale lagen I, 2 en 3 samengevoegd

INKOMEN VADER de hoogte van het vermoedelijk inkomen van de vader en deze is als referentiegroep gebruikt.4.Ook
volgens de aanslag van de Hoofdelijke Omslag voor de twee andere variabelen met drie catego-
ref = inkomen > f 2000,- rieen is voor een vergelijkbare oplossing geko-

WOONDUUR het aantal jaren dat het gezin in Tilburg woonachtig was zen. De uiteindelijke dichotomisering is in on-
ref- van I900 - 19IO onafgebroken in Tilburg derstaand codeboek weergegeven.
woonachtig

VERHUISPATROON de frequentie waarmee het gezin binnen Tilburg Met deze achtergrondvariabelen zijn drie logis-
verhuisde tische regressie-analyses uitgevoerd: een met de
ref = woonachtig op I adres endogene zuigelingensterfte als afhankelijke va-

AANTAL VERTREKKEN het aantal vertrekken van het pand waar het kind het riabele, een voor de exogene zuigelingensterfte
eerste levensjaar doorbracht en een derde met de kindersterfte als afhanke-
ref = geen huurwoning met minder dan 3 vertrekken lijke variabele. De uitkomsten daarvan zijn in

WATERAANSLUITING het wel of niet aangesloten zijn op het waterleidingstelsel de tabellen 44,45 en 46 weergegeven. Enige
ref = geen aansluiting op het drinkwaterleidingstelsel toelichting op de inhoud daarvan is niet overbo-

INTERVAL VOLGEND KIND de interval in maanden met het daaropvolgende kind dig. Kolom I geeft telkens de odds ratio weer
binnen hetzelfde gezin van elke categorie ten opzichte van de categorie
ref = interval meer dan 24 maanden die als referentie is gebruikt. Een voorbeeld uit

de in de volgende paragraaf gepresenteerde ta-
* deze indeling is gehanteerd bij de endogene zuigelingensterfte. Bij de exogene bel. Van de achtergrondvariabele GESLACHT is
zuigelingensterfte was de classificering: ref= februari/juli. Bi j de kindersterfte was de de odds ratio bij de endogene zuigelingensterfte
classificering: ref= januari/maart. I,463. Dit betekent dat de kans op sterfte onder

jongens (waarde I) 46% groter is dan onder
meisies (waarde o). De tweede kolom geeft de
hoogte van de standaardfout aan.

In de derde kolom zijn de marges aangege-
nis van de medische voorzieningen voor het ni- ven van de 95%-betrouwbaarheidsinterval. Om
veau van de zuigelingen- en kindersterfte. bij het voorbeeld van GESLACHT te blijven: de

Om de logistische regressie beheersbaar te kans dat de odds ratio van jongens binnen de
houden, is het wenselijk dat de variabelen gedi- grenzen van I,072 en I,995 ligt, is 95%. In alle
chotomiseerd zijn, dat wil zeggen dat de catego- gevallen houdt de odds ratio (kolom I) ongeveer

I82 rieen de waarde o of I hebben. Hoewel 66n va- het midden van de in kolom 3 gegeven uiterste
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waarden. Voor de interpretatie is het volgende weer. de probability-value of overschriidings-
van belang: hoe groter het verschil tussen beide    kans. Een p-waarde van O,IOO betekent dat de
waarden van de 95%-betrouwbaarheidsinterval, kans dat de uitkomst op toeval is gebaseerd,
hoe minder verklarende waarde eraan moet [0% bedraagt. In het concrete geval bij GE-
worden toegekend. De kans is dan namelijk te SLACHT: een p-waarde van 0,0IG betekent dat
groot dat de uitkomst door 'toeval' tot stand is het gevonden verschil in de odds ratio tussen

gekomen. De vierde kolom geeft de p-waarde iongens en meisies I,6% is.

  4 DE LOGISTISCHE REGRESSIE-ANALYSE

Van 4864 personen zijn de gegevens over de elf troon van groot belang is, wordt in bovenstaan-
achtergrondvariabelen bekend. In tabel 44-46 is de tabellen bevestigd, met name bij de kinder-
de uitkomst van de logistische regressie-analyse sterfte.
weergegeven. Ten aanzien van de endogene zuigelingen-

sterfte kan gesteld worden dat er geen positieve
De conclusies uit deze tabellen kunnen kort relatie bestaat met het wel of niet aangesloten
worden samengevat. De 'demografische varia- zijn op het drinkwaterleidingstelsel. Ook ten
belen' blijken ook na statistische toetsing een aanzien van de exogene zuigelingensterfte
belangrijke rol te spelen, met name bij de exo- wordt de conclusie uit hoofdstuk 8 onderschre-
gene zuigelingensterfte. ven: de kans dat bij aangesloten gezinnen een

Het beeld ten aanzien van de 'algemene le- zuigeling stierfwas groter dan bij niet-aangeslo-
vensvoorwaarden', zoals dat in hoofdstuk 6 ten gezinnen (binnen een maand I4% groter en
werd geschetst, moet enigszins genuanceerd bij de leeftijdsklasse 2-I2 maanden zelfs I6%)
worden. De logistische regressie maakt duide- Uit tabel 46 blijkt echter dat het wel op het wa-
lijk dat er geen duidelijke relatie bestaat tussen terleidingstelsel aangesloten zijn een duidelijk
het behoren tot een bepaalde sociale laag van de verminderd risico op kindersterfte opleverde:
vader en de kans dat zijn  zoon of dochter reeds bijna 50% minder kans. De 95% betrouwbaar-
op jonge leeftild komt te overlijden. Op het eer- heidsinterval en de P-waarde tonen duidelijk
ste gezicht lijkt dit verband wel te bestaan, als aan dat hier geen toeval in het spel is.
gekeken wordt naar de inkomenspositie van de De uitkomsten van de logistische regressie
vader: de odds ratio laat hier een positief ver- ten aanzien van de interval met het daaropvol-
band zien. Echter, de uitkomsten van de 95% gende kind bevestigen de conclusies uit hoofd-
betrouwbaarheidsinterval bereiken zulke extre- stuk 9. Met betrekking tot deze variabele dient
me waarden dat hierbij groot voorbehoud ge- bij de interpretatie van de tabel van de endoge-
maakt moet worden. Ook de P-waarden onder- ne zuigelingensterfte een voorbehoud gemaakt
strepen dat de kans dat deze uitkomsten door te worden. De hoge uitkomst van de odds ratio
toeval bereikt worden groot is. Eenzelfde tegen-     bij de categorie INTERVAL is voor een deel on.
strijdigheid kan geconstateerd worden bij de va- zuiver. Indien een kind binnen een maand
riabelen woonduur en aantal vertrekken. De overlijdt, is er een grote kans op een snelle vol-

I83                              conclusie uit hoofdstuk 6 dat het verhuispa- gende zwangerschap. Voor een deel zal dit een
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Tabel 44 emotionele overweging van de ouders zijn ge-
Logistischg regressie-analyse van dc achtergrondvariabelen ten opzichte van de endogene weest (de zogenoemde 'vervangingswens'). Een
zuigelingenstedie minstens zo belangrijke verklaring schuilt in

puur biologische factoren. Een gevolg van het
Odds ratio Std.fout 95% Betr.Interval P-waarde overlijden van een kind is dat de moeder geen

GESLACHT borstvoeding meer kan geven en dat de produk-
meisie I,000 tie van moedermelk stopt. Daarmee komt dan
iongen I,463 0,23I I,072 I,995 0,0I 6 de ovulatie weer sneller op gang en derhalve de

LEEFTIJD MOEDER kans op een volgende zwangerschap. Bij deze
moeder 25/34 I,000 berekening zijn derhalve oorzaak en gevolg
moeder 34 0,986 O, IGI 0,7I6 I,358 0,935 moeilijk te scheiden. Belangrijk is dat vooral bij

RANGNUMMER de exogene zuigelingensterfte alle gegevens, in
Ie/je kind I,000 volstrekte harmonie met elkaar, op de grote sta-
42 kind of meer I,I38 0,299 0,907 2,II7 0,I30 tistische waarde van deze variabele wijzen. Bij

GEBOORTEMAAND de kindersterfte is nog maar nauwelijks van een
ian/jun-sept/dec I,000 positiefverband sprake.
iuli/augustus 2,660 0,460 I,895 3,734 O,000

SOCIALE LAAG
soc.laag I/3 I,000

soc.laag 4 0,934 O,420 0,386 2,259 0,880

soc.laag 5/6 0,966 0,452 0,386 2,4I9 0,943

INKOMEN
ink.> 2000 I,000

ink. >500/ <200I I,488 0,976 0,4II 5,389 0,544

ink.< 50I I,672 I,II7 0,45I 6,I94 0,44I

WOONDUUR

onafg. in Tilburg I,000

niet onafg. in T. 0,967 0,2IO 0,630 I,482 O,879

VERHUISPATROON
I adres I,000

2 of meer adressen 0,896 o,I64 0,625 I,285 0,552

AANTAL VERTREKKEN
geen huurw. <4 vertr.  I,000
huurw. <4 vertr. I,I 92 o,I 8 0,860 I,652 0,290

WATERAANSLUITING

geen aansluiting I,000

wel aansluiting I,I44 0,240 0,758 I,728 0,520

INTERVAL

interval > 24 mnd I,000

interval < IG mnd 3,343 0,647 2,286 4,886 O,000

interval I6 / 24 mod I,305 0,273 0,865 I,967 0,203

I84
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Tabel 45 NOTEN
Logistische regressie-analyse van de achtergrondvariabelen ten opzichte van de exogene

zuigglingenstedic ' Een bondige introductie ("a nontechnical discussion of

logistic regression") biedt: S.P. Morgan en j.D.
Odds ratio Std.fout 95% Betr.Interval Pwaarde Teachman, 'Logistic regression: description. examples,

GESLACHT and comparisons' in: Journal of Marriage and the Family.

meisie I,000 50 (I988) 929-936.
iongen I,2OI 0,IO2 I,OI7 I,4I8 0,03I Statistische procedures veronderstellen de aanwezigheid

LEEFTIJD MOEDER van gegevens gemeten op een bepaald meetniveau. Er

moeder 25/34 I,000 zijn vier verschillende meetniveaus te onderscheiden
moeder <25/>34 I,270 0,II2 I,068 I,5II 0,007 het ratio-, het interval-, het ordinale en het nominale

RANGNUMMER meetniveau. Bij het ratio-niveau gaat het altiid om nume-
Ie/3e kind I,000 rieke gegevens die onderling rekenkundig vergeliikbaar

4e kind of meer I,533 0,I78 I,22I I,926 0,000 ziin. De onderlinge verhoudingen zijn eveneens reken-

GEBOORTEMAAND kundig vergelijkbaar. Voor het interval-niveau geldt even-

augustus/januari I,000 eens dat het om numerieke gegevens gaat die onderling
februari/juli I,3I5 0,II2 I,II2 I,555 0,00I rekenkundig vergelijkbaar ziin; de onderlinge verhou-

SOCIALE LAAG dingen echter niet. Van een ordinaal mectniveau is sprake
soc.laag I/3 I,000 wanneer gegevens niet rekenkundig vergelijkbaar zijn.
soc.laag 4 0,955 0,225 0,60I I,5I7 0,845 Desondanks is er toch een rangorde in de gegevens

soc.laag 5/6 I,049 0,257 0,647 I,698 0,845 zichtbaar. Gegevens die niet rekenkundig vergelijkbaar

INKOMEN zijn en ook niet in een rangorde kunnen worden onder-

ink.> 2000 I,000 gebracht, ziin gemeten op nominaal niveau. Deze gege

ink. >500/< 200I I,80I 0,632 O,905 3,584 O,094 vens ziln slechts in te delen in afzonderlilke categorieen

ink.< 50I I,8 OI 0,645 0,893 3,634 0,IOO Deze beschouwing is geheel ontleend aan: O.W.A.

WOONDUUR Boonstra, P.K. Doorn en F.M.M. Hendrickx, Voortgizette

onafg. in Tilburg I,000 statistiek poor historici (Muiderberg, I990) I3-I4·

niet onafg. in T. I,060 0,I24 0,842 I,334 0,615
1 Recente (willekeurige) voorbeelden hiervan zi in: S.L.

VERHUISPATROON Curtiss, I. Diamond en J.W. McDonald, 'Birth interval

I adres I,000 and family effects on postneonatal mortality in Brazil'

2 of meer adressen I,I8O 0,I23 0,962 I,449 0,II2 in: Demography, 30 (I993) 33-43; K.A. Lynch en J.B.

AANTAL VERTREKKEN Greenhouse, 'Risk factors for infant mortality in nine-
geen huurw. <4 vertr. Looo teenth-century Sweden' in: Population Studies, 48 (I 994)

huurw. <4 vertr. I,092 O,098 0,9I5 I,304 0,325 II,7-I33; P.L. Menchik, 'Economic status as a determinant

WATERAANSLUITING of mortality among black and white older men:  does  po-

geen aansluiting I,000 verty kill?' in: Population Studies, 47 (I993) 427-436.
wel aansluiting I,I65 0,I34 0,928 I,462 o,I86 4      Sociale laag 4 en sociale lagen 5,6 en 7 werden twee

INTERVAL 'dummy's'. In de hiernavolgende analyse kreeg bij de va-

interval > 24 mnd I,000 riabele 'sociale laag midden' sociale laag 4 de waarde I.

interval <I6 mnd 2,750 0,300 2,220 3,406 0,000 Bii de berekeningen wordt dan de kans op overlijden na-

interval I6 / 24 mnd I.601 o,I67 I,304 I,964 0,000 gegaan van sociale laag 4 ten opzichte van de samenge-

voegde sociale lagen I. 2 en 3; de sociale lagen 5,6 en 7

blijven hierbij buiten beschouwing. Bil analyse van 'so-
ciale laag laag' krijgen de sociale lagen 5,6 en 7 de waar-

I85                                                                                                                                                       de I. Bijde berekening wordt de sterftekans van deze so-
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Tabel 46 ciale groepen gerelateerd aan de sociale lagen I, 2 en 3

Logistische regressig-analpse van de achtergrondvariabglen ten opzichte van de kinderstedte Hierbij blijft dus sociale laag 4 buiten de analyse.

Odds ratio Std.fout 95% Betr.Interval Pwaarde

GESLACHT

meisie I,000                                            -

iongen 0,952 0,I27 0,732 I,236 O,7I3

LEEFTIJD MOEDER

moeder 25/34 I,000

moeder <25/>34 0,922 040 0,698 I,2I 6 0,567

RANGNUMMER

Ie/3e kind I,000

4e of meer 2,320 0,407 I,645 3,272 0,000
GEBOORTEMAAND

ianuari/maart I,000

april/december I,5I4 0,258 I,082 2,II7 0,OI5

SOCIALE LAAG
soc.laag I/3 I,000

soc.laag 4 I,3I7 0,592 0,545 3,IBI 0,540

soc.laag 5/6 I,386 0,639 0'56I 3,423 0,479

INKOMEN

ink.> 2000 I,000

ink. >500/< 200I 4,81I4 4,986 0,63I 36,685 0,I29

ink.< 50I 5,353 5,567 O,697 4I,I22 0,107
WOONDUUR

onafg. in Tilburg I,000

niet onafg. in T. I,306 0,223 0,934 I,826 0,II8

VERHUISPATROON
I adres I,000

2 of meer adressen 2,I29 O,420 1.445 3,I34 O,000

AANTAL VERTREKKEN
geen huurw. <4 vertr.   I,000
huurw. <4 vertr. 0,927 0,I29 0,705 I,2I8 0,588

WATERAANSLUITING

geen aansluiting I,000

wel aansluiting 0,5 OI 0,I20 O,313 0,804 0,004

INTERVAL

interval> 24 mnd I,000

interval <I6 mnd I,3I3 0,237 0,92I I,873 0,I32

interval IG / 24 mnd I,224 o,I88 O,906 I,655 o,I87

I86
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HOOFDSTUK XI

Samenvatting en conclusie

De zonder twijfel meest ingrijpende ontwikke- fers. Bij het moderne demografische systeem
ling uit de moderne geschiedenis - de enorme waren deze cijfers op een laag niveau aange-
bevolkingsgroei - voltrok zich bijna ongemerkt. land.

Terwijl het inwonertal van het huidige In de manier waarop zich in Nederland de
Nederlandse grondgebied in de anderhalve daling van zowel het niveau van de geboorten
eeuw voor I 800 niet of nauwelijks was toegeno-      als van de sterfte voltrok, deed zich een merk-
men, vond tussen IBIS en I970 Cook anderhalve waardige ontwikkeling voor. Bij beide proces-

eeuw) een verzesvoudiging plaats. Deze opmer- sen was namelijk sprake van grote regionale
kelijke bevolkingstoename (van 2,2 miljoen in verschillen. Het proces van geboortendaling
ISI5 naar bi ina I3 miljoen in I970) is voor ons volgde in Nederland een uitgesproken geogra-
land een van de belangrijkste uitkomsten van fisch patroon. Het begon op het einde van de
de demografische transitie. Met de demografi- negentiende eeuw in het noordwesten van het
sche transitie wordt een proces van overgang land (delen van Noord-Holland en Friesland) en
van het oude naar het moderne demografische schoof geleidelijk naar het zuidoosten op.
systeem aangeduid. Het oude demografische Noord-Brabant en Limburg behoorden duidelijk
systeem werd gekenmerkt door, zowel absoluut tot de hekkesluiters van dit proces.

I8'7 als relatief. hoge geboortencijfers en sterftecij-
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Deze twee provincies kenden ook bij het verzorging en algemene levensvoorwaarden.
proces van daling van het niveau van de sterfte Omdat op voorhand al gesteld kon worden dat
een afwijkende ontwikkeling. Aanvankelijk was de factoren 'malaria' en 'wet nursing' geen rol
de sterfte in de westelijke provincies het hoogst van betekenis speelden, zijn deze in deze studie
en waren de cijfers voor de zuidelijke provincies buiten beschouwing gelaten. De resterende vier
relatief gunstig. Terwijl elders vanaf het derde werden, nog aangevuld met een vijfde variabele
kwart van de vorige eeuw de sterftecijfers daal- (de werking van demografische factoren), elk in
den, bleven deze voor Noord-Brabant en een afzonderlijk hoofdstuk uitgebreid aan de
Limburg tot ongeveer de eeuwwisseling op een orde gesteld.
hoog niveau. Bij de verklaring van zowel het
specifieke verloop van de daling van het niveau In deze studie is de ontwikkeling van de zuige-
van de sterfte als van de geconstateerde regiona- lingen- en kindersterfte in Tilburg gedurende
le ongelijktijdigheid blijkt de omvang van de een periode van meer dan een eeuw gevolgd.
zuigelingen- en kindersterfte een belangrijke Deze Brabantse industriestad kan in zekere zin
rol te spelen. exemplarisch genoemd worden voor wat er zich

Om deze reden verdient de sterfte onder de    op het gebied van de sterfte onder zuigelingen
zeer jeugdige bevolkingsgroepen bijzondere en kinderen in het zuiden van ons land afspeel-
aandacht. Het duurde echter tot het begin van de. Ook in Tilburg was sprake van een forse toe-
de jaren tachtig voordat dit thema zeer expliciet     name van de omvang van de sterfte onder het
aan de orde werd gesteld. Vandenbroeke, Van jongste segment van de bevolking. Om hierop
Poppel en Van der Woude bestudeerden de lan- meer greep te krijgen is een nadere uitsplitsing
ge-termijnontwikkelingen op het gebied van de in leeftijdscategorieen gemaakt: binnen de eer-
zuigelingen- en kindersterfte. Daarbij ontwik- ste levensmaand (de endogene zuigelingensterf-
kelden zij de 'borstvoedingshypothese'. Op ba- te), de ze-Ize maand (de exogene zuigelingen-
sis van een breed scala aan gegevens stelden ze sterfte) en het ze-5e levensjaar (de kindersterf-
dat de daling van de zuigelingensterfte vanaf te).  De toename van de totale zuigelingen-  en
het laatste kwart van de negentiende eeuw in de kindersterfte bleek vooral veroorzaakt te zijn
eerste plaats toegeschreven dient te worden aan    door een enorme stijging van de exogene zuige-
veranderingen in de frequentie en de duur lingensterfte. Terwill deze voor I860 een con-
waarin borstvoeding werd gegeven. De werking stant niveau van 65 A 86%0 kende, zette zich
van andere factoren, van bijvoorbeeld hygieni- nadien een sterke stijging in om rond de eeuw-
sche aard, werd niet ontkend maar de borstvoe- wisseling een piek van I40960 te bereiken.
ding werd voor de "doorslaggevende factor" in Vervolgens daalde in een korte tijdspanne de
de ontwikkeling gehouden. exogene zuigelingensterfte met ongeveer

Deze studie riep reacties op. Hofstee meen-    I00%0.
de de stelling van Vandenbroeke c.s. te moeten Het belangrijkste doel van deze studie is
verwerpen en hij voerde het verschil in de kwa- zicht te krijgen op de factoren die van invloed
liteit van het drinkwater als belangrijkste verkla- waren op de hoogte van de zuigelingen- en kin-
ringsgrond van de regionale differentiatie in dersterfte. Dat hierbij de focus met name op de
zuigelingensterfte aan. Lesthaeghe trachtte de exogene zuigelingensterfte gericht wordt, ligt,
plausibiliteit van beide hypothesen te toetsen. gezien de hierboven geschetste ontwikkeling,
Hij veronderstelde dat een zestal factoren van voor de hand. Hiertoe werd het belang van elke
invloed op de hoogte van de zuigelingensterfte variabele in een explorerend hoofdstuk beschre-
kan zijn: borstvoeding, kwaliteit van het drink- ven. De belangrijkste resultaten worden kort sa-

I88 water, malaria, 'wet nursing', toegang medische mengevat.
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Van de demografische variabelen speelden Bil de beschrijving van de medische voor-
er enkele een rol van betekenis. Zo was gedu- zieningen bleek dat het gangbare beeld uit de
rende de gehele onderzoeksperiode de sterfte- medisch-historische literatuur enige nuance-
kans bij jongens groter dan bij meisjes. Ook het ring behoeft. Het geheel van de medische voor-
rangnummer binnen het gezin was van invloed zieningen biedt geen afdoende verklaring voor
op de overlevingskans. Hoe meer kinderen er de omvang van de zuigelingen- en kindersterfte
reeds binnen het gezin aanwezig waren, hoe in Tilburg. De veranderingen in aanbod van
groter de kans op vooral exogene zuigelingen- medische voorzieningen en de vraag daarnaar
sterfte. Nauw hiermee samenhangend bleek dat hielden geen gelijke tred met de ontwikkelin-
de sterfte onder borelingen met een naar ver- gen die zich in de periode I82O-I930 met be-
houding al wat oudere moeder hoger was. De trekking tot de zuigelingen- en kindersterfte
zich vanaf I860 inzettende toename van de exo- voordeden. In een periode dat voor iedereen in
gene zuigelingensterfte deed zich overigens bij principe betaalbare geneeskundige zorg be-
alle leeftijdscategorieen voor. Een opmerkelijk schikbaar was (en waarvan ook in toenemende
verschijnsel is dat de zuigelingensterfte vooral mate gebruik gemaakt werd), steeg de exogene
geconcentreerd was in de warme zomermaan- zuigelingensterfte zelfs nog in aanzienliike
den. Onder baby's die in deze maanden gebo- mate.
ren werden, was de endogene zuigelingensterf- Het onderzoeksmateriaal liet voor het eer-
te dan ook veel hoger dan onder hen die in de ste decennium van deze eeuw een directe toet-
overige maanden van het jaar geboren waren. sing toe van de stelling van Hofstee als zou de
Bij de exogene zuigelingensterfte waren de ge- kwaliteit van het drinkwater van beslissende in-
boortemaanden februari-juli oververtegenwoor- vloed zijn op de hoogte van vooral de zuigelin-
digd. gensterfte. Geheel in strijd met deze these,

De algemene levensvoorwaarden bleken bleek in Tilburg zowel de endogene als de exo-
van minder belang te zijn dan op grond van de gene zuigelingensterfte hoger te zijn bij die ge-
literatuur verondersteld kon worden. De sociale zinnen waar een aansluiting op het drinkwater-
status van het beroep van de vader bleek maar leidingstelsel was. De kindersterfte was er ove-
in beperkte mate te correleren met de sterftecij- rigens beduidend lager.
fers. De vaders van de in I904/I906 geboren Via een omweg was toetsing van de stelling
kinderen werden in inkomensgroepen gerubri- van Vandenbroeke, Van Poppel en Van der
ceerd. Hierbij tekende zich wel een verband af - Woude mogelijk. Zij beweerden dat de wijze
een hoog inkomen ging gepaard met lagere waarop zuigelingen gevoed werden een grote
sterftecijfers - maar dit bleek statistisch van ge- invloed op hun overlevingskans had. Uit het in
ring belang te zijn. Van deze groep werd even- deze studie gepresenteerde materiaal, dat vooral
eens de huisvestingssituatie geanalyseerd. Het betrekking heeft op het begin van de twintigste
bleek van ondergeschikt belang te zijn hoe lang eeuw, blijkt dat de sterfte onder zuigelingen die
het betreffende gezin reeds in Tilburg woonach-    naar alle waarschijnlijkheid met kunstvoeding
tig was. Wel van belang was het aantal adressen werden gevoed bijna driemaal zo hoog was als
waarop het gezin gedurende de eerste levensia- bij kinderen die gedurende langere tijd de moe-
ren van het kind woonde. Bij honkvaste gezin- derborst kregen. Ook de analyse van de doods-
nen was in het begin van deze eeuw de sterfte oorzaken leverde voldoende indicaties om te
beduidend lager. Opmerkelijk was het onder- kunnen stellen dat in dit concrete geval de wiize
zoeksresultaat dat er nauwelijks verband bestaat van voeding de belangrijkste bepalende factor is
tussen de grootte van de bewoonde woning en bij de verklaring van de hoogte van de zuigelin-

I89 de hoogte van de zuigelingen- en kindersterfte. gen- en kindersterfte.
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De uitgevoerde statistische analyse, waarbii kan worden dat de fles steeds meer de moeder-
gebruik gemaakt werd van logistische regressie, borst verving, dringt zich als vanzelf de waar-
bevestigde deze onderzoeksresultaten. Het ge- om-vraag op. Welke motieven hadden moeders
ringe belang van de algemene levensvoorwaar- om hun baby's aan een verhoogde sterftekans
den en (uitsluitend bij de zuigelingensterfte) bloot te stellen door hen kunstvoeding te geven?
van het drinkwater, bleek ook uit de analyse Lagen hieraan sociaal-economische drijfveren
met behulp van geavanceerde statistische tech- ten grondslag of waren het vooral culturele mo-
nieken. De demografische variabelen (geslacht, tieven? Een onderzoek met een andere vraag-
leeftijd moeder, rangnummer binnen het gezin stelling en andersoortige bronnen is hiertoe
en geboortemaand) en de lengte van de interval noodzakelijk. Als afsluiting van een onderzoek
met het daaropvolgend kind waren statistisch waaraan ruim dertien jaar is gewerkt (weliswaar
gezien zeer relevant. Hoewel ze in deze studie niet altiid even intensief), is dit zowel een dank-
onderscheiden zijn, hebben deze variabelen bare als frustrerende constatering: het ene boek
veel met elkaar te maken. Voor een belangrijk eindigen met de probleemstelling voor een vol-
deel zijn de demografische variabelen een ge- gend.

volg van het korter worden van de intervallen.
Door het korter worden van de periode tussen
twee opeenvolgende geboorten, kan een vrouw
in haar vruchtbare periode (bij het niet toepas-
sen van bewuste geboortenbeperking) meer kin-
deren baren. Een hoog rangnummer binnen het
gezin is derhalve niet alleen gekoppeld aan een
hoge leeftild van de moeder, maar ook aan een
korte interval.

Met dit onderzoek is aangegeven welke variabe-
len een belangrijke rol speelden bij de omvang
van de zuigelingen- en kindersterfte en welke
dat nauwelijks of niet deden. Het laatste woord
is er echter nog niet mee gezegd. Er resteren
nog steeds veel vragen waarop een antwoord ge-
geven moet worden. Ik wil deze studie afsluiten
met het formuleren van enkele vragen welker
beantwoording van belang is voor ons inzicht in
de demografische transitie.

Het door mij verzamelde materiaal laat niet
toe uitspraken te doen over eventuele verschui-
vingen die zich hebben voorgedaan in de wiize
waarop zuigelingen gevoed werden. Het ligt
voor de hand te veronderstellen dat vanaf het
midden van de vorige eeuw de populariteit van
het geven van borstvoeding afnam. Slechts mi-
nutieuze studies op micro-niveau met een lan-
ge-termijnperspectief kunnen hierover meer

I90 duidelijkheid verschaffen. Indien aangetoond
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BIJLAGE I

GEBOORTENCIJFERS IN RIJK EN PROVINCIES (PER VIIFIAARLIJKSE PERlODE, ISIG-I93O)

Periode Ned Gron Fries Dren Over Geld Utr N-H Z-H Zeel N-Br Lirn

IBI6/ 20 35,3 34,9 33.9 32,2 32,(, 3  7 34,4 36,5 39,I 45,2 3I,8

ISZI/25 38,3 35,6 35.7 35·7 36,6 35,5 39,8 40.3 42,2 463 33,3

I826/30 36,2 32,4 35,4 32,8 35.2 33.9 38,7 38,5 40.9 4I,5 3I,5

I83I/35 34,3 32,4 33·I 30,0 3I,2 3 I,7 35,6 35·I 37,8 4I,8 3I,6

1836/40 37,0 34,0 34,3 32,2 35.3 34.9 38,  41,3 39,9 44.9 33.7

I84I/45 36,I 34,8 34,2 31,9 34.3 33,9 367 38,6 4I,0 41,7 3I,5 32,5

I846/50 33,0 31,8 3I,4 30.2 314 30,0 32,9 36,4 38,0 38,8 27'2 29,6

I85 I/55 33.7 32,5 32,3 32,4 3T,8 30,6 34·6 36,0 39.6 38,9 27'I 30,9

I856/60 33,3 3I,9 3 I,2 33,8 31,6 3IL 34.5 33,2 389 39,I 27'9 3I,I

I86I/65 35,I 33,4 33,8 32,4 32,2 32,5 36,I 36,6 4II 4I,I 29,9 30,8

2866/70 34.8 33,I 33.8 32,3 323 32,2 35.5 35.5 39.9 39.8 3I4 3I,4

I87I/75 35.9 34,6 34.4 33,4 32,9 32,3 36,4 36,7 4I,7 44 32,8 32,3

I876/80 363 35,9 34,3 34.0 33,2 33,0 37,0 38,0 4I,3 38,2 33.3 32,6

I88I/85 35.0 32,6 30,7 32,2 32,3 32.I 36,5 37·3 40/ 35,2 32,8 3I,4

I886/90 33·7 3 I,0 29,5 32 5 32,6 3I,5 35,9 35,4 37,9 34.0 340 30.0

I89I/95 33,2 3 I,2 28,9 33,8 33,3 3I,8 35,0 33.0 36,3 34.4 32,3 31,4

1896/00 32,3 30,7 278 33,7 33,I 3I,g 33,7 30,4 34,6 33,2 33,2 32,2

IgOI/05 3I,8 30.5 278 34,4 32,4 3I 3 32,2 28,9 33,3 34 34,9 33,7

I906t 10 29·7 28,8 25'8 33,3 30.2 29,6 29.4 26,0 3I,I 28,7 33,5 33,2

I 91 I/I 5 28,0 26,8 24'5 324 278 278 27'6 24'5 28,4 26,0 32,4 33,3

19IG/20 258 25'3 234 32,6 254 25'8 25'8 23,0 25.I 24'3 30.4 30,1

I92I/25 ·25,9 25'I 24'I 3I 7 z6,6 26,3 25,5 22,I 24'4 22,7 3IS 32,2

I926/30 23,4 2I,7 22,2 26,8 24'8 24'0 22,5 20,0 2 I,7 I9.7 298 29,I

I I
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STERFTECIJFERS IN RI IK EN PROVINCIES (PER VIIF JAARLIJKSE PERIODE, ISI6-I930)

Periode Ned Gron Fries Dren Over Geld Utr N-H Z-H Zeel N-Br Lirn

ISIG/20 27'0 2 I,4 20,3 20,7 25'7 22,9 27'3 3I,6 3I,6 37,0 23,6

I82I /25 25'7 2 I,0 2 I,I 19,2 24'0 2I,0 26,0 340 29,3 33,7 2I,I

I826/30 30, I 32.I 33,0 25'2 26,4 22,2 28,7 37.5 3I,7 38,0 23.4

183I/35 28,0 2 I,0 23'I 20,5 24,2 22,7 30,0 34,2 33,7 34,4 25,4

I836/40 25'8 2 I,6 2 I,0 22,I 24'I 22,4 27'8 3r,g 29,5 30.9 22,4

I841/45 25'6 22,0 2 I,2 2 I,7 24,0 22,6 258 30,I 30,0 3I,5 2 I,7 22,9

I846/50 29,7 26,3 25,6 27,3 26.5 23,9 32,8 36,7 36,8 34.7 23'2 23'7

I85I/55 24'9 22,7 20,2 20,2 22,4 20,5 26,4 27·2 30,8 30,9 2I,7 23'3

I856/60 26,7 25'8 25,3 20,2 24'2 22,4 27'6 30,7 3 I,0 34 23,4 22,7

186I/65 24'8 2 I,8 22,7 2IS 23'6 22,5 25'I 25,3 29.4 28,6 23'4 22,4

1866/70 25'0 2 I,7 I9,8 22,I 24'I 22,5 29,0 26.8 30.3 26,2 22,8 22,2

I871/75 25,5 23'0 20,9 20,6 24'I 22,8 27'8 26,7 30,9 26,4 24,3 22,9

I876/80 23'0 20,4 I9,3 I9,9 22,4 20,4 24,3 24'6 26,5 22,4 22,8 2 I,7

IBBI/85 2I,6 I73 I7'7 I ,6 2I,5 19,3 23'I 23'I 24'5 I9,3 22,4 20,3

I886/90 20,6 I7'4 I7,7 I9,7 2I,4 I9,6 22,0 20,9 22,3 I8,8 22,I I 9,0

ISgI/95 I9.7 I7'2 I6,7 I9,8 20,9 I9,7 20,9 I8,5 20.5 I8,7 22,4 20,8

1896/00 I7,3 I 5'0 I4'8 I6& I7'9 I7'4 18,I I6,4 I7'6 I6,8 20,I I8,3

I90It05 I 6,2 I4'8 I4,4 I6,4 I7'0 I6,4 r6.7 I4'7 I5,7 I5'2 I9,6 I8.6

I906/Io I4'4 I3,0 13'I I4'9 I4'7 15'0 I4'4 12,9 I3,7 I3'8 I7'g I7'3

IgI I/I 5 I2,9 I2,3 II,9 I),5 I2,7 I3,3 I2,9 II.7 II,8 I2,7 I6,6 I 6,0

I9IG/20 I3'6 I3'5 I 3'0 I4'5 13,9 I4'I I3'6 I2,6 I 2,7 I2,9 16.5 I 5'0

I92I125 IO,4 9,9 IO,5 IO,3 IO,5 II,3 Io,5 9,8 9,4 IO,2 I2,7 II,5

r926/30 Io,0 9,8 IO.4 IO,2 9,9 IO.7 9,7 9,5 9,2 9,7 II,5 IO,4

Bron: E.W.Hofstee, Korte demograjische geschiedenis van Nederland van 1800 tot heden (Haarlem,I 98I) I22-723.
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BIJLAGE 2

DE ZUIGELINGENSTERFTE IN NEDERLAND, VOOR HET RIJK ALS GEHEELEN VOOR DE PROVINCIES

UITGESPLIST, I827-1935 (IN PROMILLEN)

Periode Ned Gron Fries Dren Over Geld Utr N-H Z-H Zeel N-Br Lirn

t827 Zor t83 IIS 167 I67 221 264 257 304 49

I840/49 I77 I20     II3 II4 127 I26 20I I99 253 255 60 I06

1850/59 I95 44 133 II9 137 I34 22I 22I z68 276 179 I 54

1860/74 204 47 14I 126    146    I 50 245 ZI9 275 230 I97 60

1875/79 198 150 r#I I22 145     I 51 234 209 259 224 206 157

I88t/85 I8I I 27 I22 I20 I35 I4I 2 I 2 I9I 229 I86 203 I 55

I89I/95        I65 I25 I08 II6 I39 I48 I84 I59 I 86 I79 2II     I76

I90 If05 I 36 r09 92 I07 I 3 I I 28 I5I I22 I 36 I45 I83 I73
19II/I5  99 90 63 92 96 99 94 74 83 120 156 I5I
192I/25 62 55 44 63 66 68 57 46 48 66 93 90
193I/35 44 39 37 48 48 5I 40 34 35 45 58 62
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BITLAGE 3

DE ZUIGELINGEN- EN KINDERSTERFTE IN TILBURG NAAR LEEFTIJDSGROEPEN
UITGESPLITST, I821-1930 (PER TIEN ARIGE PERIODEN, IN PROMILLEN)

endogene zuig.st. exogene zuig.st. kindersterfte
12 34 5 6 7 8

182 I /I 830 26 26  46 19  43 24 I 3 9
I 83 I / I 840 2 I     29            58     24            46 22 20     16

184I/1850 IS 21  29 28  42 24 17 I)
185 I/1860 17 23  49 27  47 27 20 I7
ISGI/1870 15 I5      39 22 I4      II66    28

I871/I880 16 2I  84 40  44 17 10 IO

188I/1890 14 18  86 38 44 21       11       8

I891/1900 I7 20 94 4I  38 14 7 5
I901/1910 13 25  97 42  30 I 2 6      4

I I,/I920 lI I7  72 33  23 8 5 4
I 921/I930 to      8              28     IG             I3 5 4 2

Kolom I: sterfte in de eerste levensweek

Kolom 2: sterfte op de Re - 3re levensdag

Kolom 3 sterfte in de 2e - 6e levensmaand

Kolom 4: sterfte in de 72 - I,e levensmaand
Kolom 5 sterfte in het ze levensjaar

Kolom 6: sterfte in het 3e levensiaar
Kolom 7: sterfte in het 4e levensiaar

Kolom 8: sterfte in het fe levenslaar
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BIBAGE 4

EEN INDICATIE VAN DE OMVANG VAN DECATEGORIE kunnen geven, zi in poor I888 de overlijdensverklaringen be-

'LEVENLOOS AANGEGEVENEN' studeerd. Voor dit jaar werden de verklaringen nauwkeurig

ingevuld. zowel wat betreft het weI of niet voldragen zijn van
de vrucht, het moment van overli}den als het weI of niet ver-

leend ziin van genees- en ofverloskundige hulp bii de beval-
NEDERLAND NOORD-BRABANT

-

TIBIRC ling. Als uit de verklaring niet duidelijk op te maken was dat

de boreling bij een specifieke categorie gerangschikt moest
70 worden, dan werd deze bij 'onbekend' geplaatst. Bewerking

60                                                                                                                    van de BI verklaringen leerde dat het in TS gevallen een onvol

50
&-- dragen vrucht betrof en bi j  63 een voldragen vrucht. Van deze

-%*. -          63 was bi i 23 verklaringen niet duidelijk aangegeven wanneer--

40                                                                                                - .-         het kind was overleden. In I4 gevallen was de foetus reeds

voor de geboorte overleden en bU 12 stierf het tildens de ge
30 boorte. Er werd in I4 gevallen expliciet vermeld dat het kind

20
na de geboorte was overleden. De conclusie uit deze ciifers
mag ziin dat tot de 'levenloos aangegevenen' een groep van

10 bijna 20% behoort die na de geboorte gedurende een korte

0 periode geleefd heeft.

1821/30  1831/40  1841/50  1851/60  1861/70  1871/80  1881/90  1891/00  1901/10  1911/20
Hoe ornvangrilk de categorie levenloos aangegevenen

in Tilburg in vergeliiking met het provinciale en landeliike ge

middelde was, blijkt uit grafiek 4.5 In deze grafiek wijkt de pe-

riodisering iets van elkaar af: de Tilburgse promillages heb-
ben betrekking op de tildspannen I841-I850, I85I-I860. etc.

Grafiek 4 De werkwiize van de ambtenaren van de Burgerlijke Stand en voor Nederland en Noord-Brabant op 1840-I849, I850

Ompang van de als levenloos werkte in de hand dat er een onderregistratie van de endoge- 1859· etc. De gegevens voor het decennium 192I-I930 zi in
aangegrven kinderen gerelateerd ne zuigelingensterfte plaatsvond. Doorgaans werd een gedeel niet opgenomen, omdat bii het C.B.S. vanaf 1924 de wijze van

aan het aantal levend geboren te van de levendgeboren doch voor de geboorte-aangifte over- rubricering veranderde.4

kit:deren in Nederland. Noord- leden kinderen als '16venloos aangegeven' aangemerkt. 1n

Brabant en Tilburg. 18401920 deze gevallen werd er louter een overliidensakte opgemaakt Opvallend ziin de. zeker vanaf I87(. lagere gemiddelden voor

(per tienjarige penode. in en speelt deze geboorte geen rol bilde berekening van ge het Rilk. De daling van het aantal 'levenloos aangegeverien'

promillen) boorten- of (zuigelingen}sterftecii fers. Hoewel de richtli inen zette zich in Nederland veel eerder in dan in Brabant en

voor de ambtenaren van de Burgerliike Stand formeel zeer Tilburg. In feite is dit eenzelfde ontwikkeling als in hoofdstuk

nauwkeurig en volledig zijn, zijn deze uiteraard afhankelijk I geconstateerd werd met de algemene sterftecijfers en de zui·

van de informatie die de aangevers hun verstrekken.' Zo kan gelingensterftecijfers. De Brabantse en de Tilburgse cii fers

het gebeuren dat er van een kind dat slechts een uur geleefd ontliepen elkaar niet veel - slechts in t841-1850 en ISSI-I890
heeft zowel een geboorte- als overlijdensakte werd opgemaakt, was het Tilburgse gemiddelde aanzienliik hoger - en volgden
en van een kind dat ruim een halve dag leefde alleen een over- een vergelijkbare ontwikkeling: een toename van het aantal le-

liidensakte als zijnde levenloos aangegeven. Hoe groot de venloos aangegevenen in de tweede helft van de negentiende

groep levendgeboren doch als levenloos aangegeven kinderen eeuw. Ook deze ontwikkeling werd in een ander verband

is, is voor de negentiende eetiw in de meeste gevallen een on- reeds opgernerkt.
bekende grootheid. Voor deze eeuw zijn er per provincie ge-
rangschikte statistische overzichten beschikbaar.'

Om voor Tilburg een impressie van de omvang van de

I95 levendgeboren maar als levenloos aangegeven kinderen te
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NOTEN

I      Zie hiertoe: G.J Heederik, Van kasboekregister tot burger-

lijke stand. Medisch-demograjische aspecten van de registra

tie van huwelijken. geboorte en sterfe (Meppel, I9731 204

209.

2      Statistiek van de stz'jig naar den leefil)'d en naar de oorza-

ken van den dood. Deze uitgave, samengesteld door het

C.B.S., verscheen vanaf I90I jaarlijks.

3      De landeliike en provinciale cijfers ziin ontleend aan de

C.B.S.-uitgave: Statistiek van de sterfte naar den leeftijd en

naar de oorzaken van den dood over het jaar 1930

C's-Gravenhage, 1931) XLIX.

4       Vanaf I924 werden de levendgeboren kinderen die voor
de geboorte-aangifte reeds waren overleden wel bii de
'levend geboren kinderen' meegeteld.

I96



ZUIGELINGEN- EN KINDERSTERFTE IN TILBURG, I820-1930

BIBAGE 5

EEN OVERZICHT VAN DE BEROEPEN VAN DE VADERS VAN DE TOT DE STEEKPROEF

r904/1906 BEHORENDE KINDEREN, MET HET AANTAL VERMELDINGEN PER BEROEP

E N D E P LA A T S 1 N G I N D E BEROEPSPRESTIGESTRATIFICATIE VAN J. VAN TULDER

Beroep Aantal vermeldingen Plaats in schaal Van Tulder

Aannemer                               23                                             2
Aanspreker                    i                              5

Advocaat                                           2

Agent Nederlandsche Bank       I                                   4
Ambtenaar                            2                                          3
Ambtenaar Staatsspoorwegen     9                                      3
Apotheker                             2                                          I
Arbeider 412                             5

Arbeider Staatsspoorwegen        I                                       5
Architect                                      8                                                   I

Arts                                         5                                              I
Assuradeur                                   I                                                    I
Bakker I35                                  4

Bankwerker                           GI                                         4
Barbier                           II                                   4

Beambte                               I                                          4
Beambte Staatsspoorwegen       4                                   4
Bediende                                      I                                                   5
Beeldhouwer                        4                                      3
Behanger                     6                            4

Besteller                                       I                                                   6
Bierbottelaar 12                              2

Bierbrouwer                                 2                                                   2

Bierbrouwersknecht                 2                                          5
Bierhandelaar                       I                                      4
Biliartmaker                         I                                      5
Blauwverver                         I                                      4
Bleker                           I                                 4

Bloernist                          4                                   4

Bode                          I 2                              4

Boekbinder                     I                              4

Boekdrukker                   I5                              4

Boekhouder                  40                            3

Brouwersknecht                   16                                      5
Chemisch wasser                   I                                      5

197 Colporteur                             2                                          6



HET HEEFT NIET WILLEN GROEIEN

Beroep Aantal vermeldingen Plaats in schaal Van Tulder

Commies                                 1                                              3
Commies posterilen              2                                   3
Commissionair                                1                                                          2

Concierge                                4                                              5

Conducteur                              4                                              5
Dagloner                            1                                      6
Deurwaarder                          2                                          3
Dienstknecht                         2                                          5
Directeur                                     8                                                   2
Drijfriemenmaker                   4                                          5
Drogist                                    I                                              3

Elektrician                             3                                          4
Expediteur                             2                                          3
Fabrieksarbeider 676                          5

Fabrikant                                        66                                                        2

Fotograaf                      2                              3

Gasfitter                               9                                         4
Getouwsteller                           2                                              5
Gipsgieter                             1                                          5
Goudsmid                             7                                          3
Graanhandelaar                      2                                          3
Handelsagent                         I                                          4
Handelsreiziger                      23                                         4
Herbergier                              16                                             4
Horlogemaker                        5                                          3
Houtdraaier                           6                                         4
Houthandelaar                          2                                              9

Houtzager to                            5

Hovenier                                  3                                              5
Ilzerdraaier                     52                                5

Ilzergieter                             4                                         4

Instrumentenmaker                  11                                              4
lager                          1                               5

1 uwelier                                                           2                                                                             3

Kammaker                                I                                              4

Kantoorbediende                       6                                              4
Kapper                       1                             4

Kassier                                        2                                                   3
Kassier Nederlandsche Bank       1                                       3
Kastelein                                  1                                              4
Ketelmaker                           57                                         4
Kettingscheerder                     1                                          5
Kleermaker 119                                  4

I 9 8                                                                Klerk                                                                 6                                                                            4
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Beroep Aantal vermeldingen Plaats in schaal Van Tulder

Klompenmaker                    18                                      5
Koetsier                             52                                      5
Koffiehuishouder                    II                                         4
Koopman I 59                             4

Koperdraaier                        3                                      4
Kopergieter I 0                              4

Koperslager                        49                                     4
Koster                                  4                                          5
Kuiper                               6                                      5
Kurkensni ider                      2                                      5
Ladingmeester                      3                                      4
Landbouwer I52                                  4

Leerlooier                         33                                   4

Leidekker                                 3                                              4
Leraar                           5                                 I

Letterzetter                            7                                         4
Looiersknecht                  7                              5

Machinist                           32                                     4
Magazi inknecht                   44                                     6
Mandenmaker                      6                                      5
Matrassenmaker                    2                                      4
Mecanicien                         3                                      4
Meesterknecht                           6                                             4
Metselaar 123                             4

Meubelmaker                            3                                             4
Modelmaker                        4                                      4
Molenaar I2                                3

Molenboender                      2                                      5
Molensteller                                2                                                   5
Muziekgraveur                     4                                      4
Nachtwaker                         5                                      6
Onderwiizer                         5                                      2
Opperrnan I 0                            5

Opzichter                           4                                      3
Organist                             2                                      3
Paraplumaker m                              4

Pettenmaker                        2                                      4
Pianomaker                         7                                      4
Ploegbaas                      2                              4

Poetser                              5                                      5
Politieagent                        32                                     4
Portier                                          I                                                   6

Postbode                             6                                      5
I99 Rennrner                       7                              6
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Beroep Aantal vermeldingen Plaats in schaal Van Tulder

Riemenmaker                           I                                              5
Rietdekker                               3                                              4
Rijknecht                              7                                          5

Rilksambtenaar                      4                                          3
Rijtuigmaker                          2                                          5
Rijwielmaker                         2                                          5

Ruwer                    9                         5
Scharenslijper                      I                                      6
Schilder I25                             4

Schoenmaker 2 I5                                  4

Schoensnijder                          II                                              5

Schrijnwerker I 0                            4

Schrijver                               3                                          4

Schrobbelaar                          5                                          5
Seinhuiswachter                     6                                          5
Sigarenfabrikant                     I                                          2
Sigarenmaker                      76                                     5
Slager                                 74                                         4
Smid 284                         4

Societeithouder                       3                                          4
Spinmeester                          3                                          4
Spoorbeambte                        3                                          4
Spoorwegwachter                    4                                          5
Spoorwegwerker                     I                                          5
Spoorwerker                        2                                      5
Stalhouder                                I                                              4
Stalknecht                                I                                              5
Steenfabrikant                        3                                          2
Steenhouwer                                              I 5                                                                            5

Stoelenmaker                         6                                         4
Stoffeerder                               I                                              4

Stoker                                 32                                         5
Stratenmaker                               8                                                   6

Stukadoor                             I 8                                         4
Stukkenscheerder                      2                                              5
Tabakskerver                 4                            5

Timmerman I77                               4

Touwslager                            2                                          5
Tuinier                                    8                                              5
Tuinman                                 6                                              5
Veehandelaar                         3                                          3
Veldwachter                             1                                              4
Verver                                    25                                             4

200 Verzekeringsagent                   5                                          4
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Beroep Aantal vermeldingen Plaats in schaal Van Tulder

Verzekeringsinspecteur             2                                         2
Vioolmaker                          2                                      4
Voeger                                 7                                         4
Voerman                              47                                        6
Voller                                I                                      5
Voorslager                          I4                                     4
Vormer                                             I                                                         6

Vuurwerker                   4                            5

Wagenlichter                        2                                      5
Wagenmaker                         zto                                        4
Waterfitter                             r                                          4
Weefmeester                        2                                      4
Weger                                  I                                          5
Wegwerker                            3                                         6
Werkman                            1                                      5
Werktuigkundige                   4                                      2
Wever                                 654                                        5
Wijnhandelaar                      2                                      3
Wijnstekersknecht                  1                                      5
Winkelbediende                        7                                              5
Winkelier                           9                                      4
Wisselloper                            I                                          6

Wisselwachter                      I4                                     5
Wolhandelaar                       I                                      3
Wolmaler                            I                                      5
Wolwasser                           I                                      5
Zadelmaker                                 II                                                  4
Zandvormer                        II                                      5
Zeilmaker                           5                                      4
Zonderberoep/onbekend I2                                -

201
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BIBAGE 6

NAAM, FUNCTIE EN DUUR VAN DE PRAKTIIK VAN DE IN TILBURG GEVESTIGDE GENEESKUNDIGEN, I8711907

1871 1881 1891 1901

F.C.J. van Erven Dorens -----------------------
med.doctor

C.G.F. Baerken
med.doctor

A.J.  van Gils                                          -----------
med.doctor

A.A.A. Barning
med.doctor &
plattelandsheelm.

F.B.G. Kieckens               ------------------------
heelmeester

G.G. van de Ven                   ----------------
heelmeester

H.A.H. van der Heyden                     -----------------------
arts

M.H.J. Ruland                                         --
arts

S.C.M. Soer                                         --------
arts

K.A.A. Kieckens                                       ---
med.doctor

K.A.F. Deelen                                               -------------    --
arts

J.F.J. Bloemen                                                -------------
arts

M.J.L. Proot                                                     -----------
arts

E.M. Gommers                                                  -
arts

B.A.C. Daamen
arts

L.J.M. Eygenraam
arts

J.  Hensen                                                                                                                                                                                                                    -----

arts
Ph.L.L.M. Taminiau                                                          ---

arts

A.H.L.E. Piters                                                                   -
arts

N.F.C.J. Sassen

arts
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LUST VAN TABELLEN EN GRAFIEKEN

Tabel I Tabel 8 Tabe!16

Relatiefaanded van de woonwijken Endogrne zuigelingenste,fie per Niveau van de endogene zurgelingen

in het Tilburgse inwonertal en hun kwartaal in Tilburg. 1821-1930 (per stefte in Tilburg per be.roepscatego-

relatiefaandeel in de steekproeven decennium. in promillen). riein. 1821-1930 (in promillen)

over de penoden '841.1850 en

1851-1860. Tabel 9 Tabel,7

Exogene zuigetingenste'fte per kwar Exogene zuigelingensterjte in Tilburg
Tabel 2 taal in Tilburg. 2821-1930 (per decen- per beroepscategorieen. 1821-1930 (in

Indeling in belastingklassen (hoofile nium. in promillen) promillen)

lijke omslag) naar de hoojilen van
huishoudens en naar het aantal gebo Tabelio Tabel 18

ren kinderen, absoluut en relatid Kindersterfte per kwartaal in Tilburg. Niveau van de kinderste«ie in

1821-1930 tper decennium, in promil Tilburg per beroepscategoridn. 1821

Tabel 3 '930 (in promillen).len)
Sociale structuur van de mannelijke

beroepsbevolking in Tilburg. Tabel II Tabel 19

1889-1909 Uitsplitsing van de zuigelingen- en Zuigelingen- en kinderste'fe in

kindersterjit naar de lee:ftiid van de Tilburg per sociale laag, 1904/1906

Tabel 4 moeder (in promillen). (in promillen).
Zuigelingen- en kindersterficciifers in

Tilburg voorjongens en meisjes. Tabel 12 Tabel 20

1821-1930 (per decennium. in promit- Verband tussen de lieftijd van de pa- Overzicht van hit vermoedel(ike in-

kn). der en de moeder, ingedecid in vil#a- komen van de in het adresboek 1906
rige leetiilds:ategorieen. van in 1837 voorkomende personen. uitgesplitst

Tabel 5 en 1838 in Tilburg geboren kinderen naar geslacht (absoluut en procen-
De zurgelingen- en kinderster/tectifers (absolute aantallen: N = 784)· tweel)-

uitgesplitst naar geslacht van de in

1904/1906 geboren kinderen. in Tabel 13 Tabel 2I

promilles. Endogene zuigelingenstede in indeling van de 1904/1906 geboren

Tilburg onderscheiden naar de led kinderen naar inkomenspositie van
Tabel 6 tijdscategorie van de vader. 1821-1930 de vader ( 1906). absolutit en relatief

Uitsplitsing van de zuigelingen- en (per decennium. in promillen)

kinderste'jie naar de rangorde van Tabel 22

het kind bit':nen de gezinnen, waar- Tabel,4 HA voorkomen van zuigelingen- en

van de in ,904/1906 geboren kinde- Exogene zuigelingenstelfte in Tilburg kinderster/ie. uitgesplitst naar de

ren ded uitmaakten (in promillen). onderschEiden naar de le«tijdscatego hoogte van het vermoedelqk inkomen
rie van de vader. !821-1930 (per de- van de vader (geboortecohort 1904-

Tabel 7 cennium, in promillen). 1906; absoluut en in promillen).

De zuigelingen- en kinderstedle. wit-

gesplitst naar maand van geboorte Tabel 15 Tabel 23

fin promillen). Kindersterfic in Tilburg onderschei Woningen verdeild naar het aantal

den naar de lE€fiijdscategorie van de vertrekken (in % van het totaal aan-

vader. 1821-1930 (per decennium. in tal woningen).

203 promillen).
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Tabel 24 Tabel 31 Tabel 37
Gemiddeld aantal bewoners per ver- Aantal vroedvrouwin in Tilburg, Zuigelingen- en kindersterfe van de

trek. Breda. 's-Hertogenbosch en Noord in 1904/06 in Tilburggeboren kinde

Brabant en het aantal inwoners per ren, uitgesplitst naar doodsoorzaak
Tabel 25 vroedvrouw (voor de jaren 1871,1881. en wei / niet aangesloten zijn op de

Aantal verhuurde woningen met drie 1891 en 1901). waterleiding.

of minder vertrekken in Tilburg in

1903 per woonwijk. Tabel 32 Tabe138

Percentage zonder geneeskundige ver- Zuigelingen- en kinderstedie in rela
Tabel 26 zorging overleden kinderen. uitge- tie tot de lengte van de geboortenin

Percentage verhuurde huizen per splitst in endogene zuigelingenster Re. terval met het volgend kind in het
wijk. waarvan de eigenaar in deze(If: exogene zuigelingenste,fte en kinder- zeude gezin.

de w(jk woonachtig was. sterfe. i876-1928.
Tabel 39

Tabel 27 Tabe133 Zuigelingen- en kinderstedie in rela

Omvang van de zuigelingen- en kin Deelname aan de wijkkraamverple tie tot de lengle van de geboortenin-

derstelfte van de in 1904/1906 in ging en het consultatiebureau in terval met het vorige kind in hetzelfle

Tilburggeboren kinderen. uitgeplitst Tilburg, 1924-1930 (absoluut en rela- gezin.

naar de lengte van de verblilfsduur tie/).
van het gezin in Tilburg (in promit· Tabel 40
len) Exogene zuigglingenster/ie in relatieTabel 34

Aantal aansluitingen en produktie tot de lengte van de geboorteninter-

Tabel 28 van de N. V. Tilburgsche val. waarbij de kinderen met een bin-
Ompang van de zuigelingen- m kin Watericiding-Maatschappil nen zes maanden overiedin vorig

derste«te witgeplitst naar het verhuis (19,0.1930) kind niet zijn meegerekend.

patroon van de ouders.

Tabel 35 Tabel 4,
Tabel 29 Aantal bij de N. V. Tilburgsche Zuigelingen- en kindersterfie in rela

Omvang van de zuigelingen- en kin Waterleiding-Maatschappij aangeslo- tie tot de lengte van de geboortenin-

derstedie uitgesplitst naar aantal ver te.n percelen, witgesplitst per w(ik terval met het volgend kind in het-

trekken van de woning. tabs. en rel.). zegde gezin en de doodsoorzaak

Tabe130 Tabe136 Tabel 42
Aantal geneeskundigen in Tilburg. Omvang van de zuigelingen- en kin- Tweedimensionele kruistabel van de

Breda. 's Hertogenbosch en Noord- dersterfe van de in 1904/1906 in afhankelijke variabele (het wei ofniet
Brabant m het aantal inwoners per Tilburggeboren kinderen. uitggplitst overtijden) en de ona.#tankelijke va
genceskundige (voor de jaren 1871. naar het wel / niet aangesloten zijn riabele Chet wel of niet aangesloten

1881.189,en 1901). op de waterleiding. zijn aan het waterleidingstelsel).
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Tabel 43 Grafiek I

Codeboek van de variabelen die bij de Sterftecii/2rs van Nederland. Noord
multipele regressie zijn gibruikt. Brabant en Tilburg, 182,-1930 (per

vQ#arige perioden, in promillen)
Tabel 44

Logistische regressie-analyse van de Grafiek 2
achtergrondvariabelen ten opzichte Het verloop van de zu:gelingen- en
van de endogene z uigelingenste*e. kinderstelfie in Tilburg. 1821-1930

(per villiarige perioden:

Tabel 45 in promillen).
Logistische regressic-analyse van de
achtergrondvariabelen ten opzichk Grafiek 3
van de exogene zuigelingensterfte. Niveau van kindersterfie mtt respec-

tievelijk zonder doorwerking van epi

Tabel 46 demidn in Tilburg. 1820-1930
Logistische regressie-analyse van de (in promillen).
achtergrondvariabelen ten opzichte

van de kinderste,fie Grafiek 4
Omvang van de als levenloos aange

gevin kinderen gerclateerd aan hit

aantal levend geboren kinderen in
Nederland, Noord-Brabant en

Tilburg, i840 1920 (per tienjange pe-

Node, in promillen).
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LI J ST VAN GEBRUIKTE ARCHIVALIA

GemeentearchiefTilburg inv.nr. 2642 Archief Thuiszorg Midden-Brabant,
Kohier van de Hoofdeliike Ornslag Tilburg

Secretarie-archief 1810-1907· 1906, wiik K.0. geen inv.nr.

inv.no. 29-3Ib laarverslagen der R.K. Wijkverpleging

Notulen van de openbare vergadering Archief Gezondheidscommissie het Wit-Gele Kruis. 1920-I930
van de Gemeenteraad van Tilburg, inV.M I-2

I880·I907 Notulenboek 1903-I II
inv.nr. 4I InV. Ilr. I 2

Rapporten en adviezen van conimissies Ingekomen en uitgegane stukken.

uit de Gemeenteraad, I88 I-I89O. inv.no. 27·40
inv.no. 42-42b Aangifte-lijsten. ter uitvoering van art. 9

laarlijks verslag betreffende de dienst der Woningwet I9OL ingezonden
der administratie in de stad aan de gemeente Tilburg door de
Tilburg over het dienstiaar 1835- verhuurders van woningen, welke

I837· drie of minder ter bewoning be-

inv.nr. 296m stemde vertrekken bevatten. I903-
Stukken betreffende de vaststelling en I908.

de wiiziging van de verordening op inv.nr. 45
de heffing van de hoofdeliike om Stukken betreffende het onderzoek naar
slag, 18741907· de oorzaken der zuigelingeristerfte

inv.nr. 2028c in verband met de voedingswiize

Verordening op de invordering van de en de sociale omstandigheden,
hoofdelijke omslag, 26 augustus I 9 I 2-I9I4, I 92 I-I 922.

r874·

inv.nr. 2O28d Archiefvan de ambtenaar van de Burger·

Verordening op de invordering van de lijke Stand te Tilburg. 18111967·

hoofdelijke omslag, 6 februari mv.no. I-37
I885· Overtildensverklaringen, I87'7-1967

inv.nr. 20282

Verordening op de heffing van een bui- Archief N. V. Tilburgsche Waterleiding-

tengewone verhoging van de hoof- Maatschappi).
delijke omslag, IO februari 1892. geen inv.nr.

inv.nr. 2065 Abonnts, A I. t 898-I I,
Stukken betreffende de concessie voor geen inv.nr.

de aanleg en exploitatie van een Notitie van J.A. de longh, 'Waterleiding
waterleiding, 18841888. te Tilburg'. 23 juli I888.

inv.nr. 2477
Statistiek. Staat der veranderingen voor· Archiefvan de a./deling Tilburg van de

gevallen in de bevolking, geduren- Koninkh)ke Maatschappy tot beoefe.

de den Jare r850· ning der Geneeskunst.

inv.nr. 2641 inv.nr. I64
Kohier van de Hoofdelilke Omstag Rapport van de afdelingsraad inzake de

I906, wilk A-1. kwestie met vroedvrouw mei· J.M.
206 Ledel, met biilagen. I905-1906.
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SUMMARY AND CONCLUSION

The development which was undoub- down from the third quarter of last cen- that the factors malaria and wet nursing
tedly most far-fetching in modern histo- tury. in Noord Brabant and Limburg the did not play a significant role, they have

ry -the enormous rise of population- figures remained at a high level until not been considered in this stud,·. The
took place almost unnoticed. Whereas about the turn of the century. In ac- remaining four, complemented by a
the population of what is now the counting for both the specific progress fifth variable Cthe effect of demographic
Netherlands had hardly increased in the of the decrease of the level of deaths factors) were each extensively discussed
one and a half centuries before I800, and the observed regional dissimulta- in separate chapters.

between I815 and I970 Canother one neity the extent of infant and child mor-
and a half centuries) it multiplied by six. tality appears to play an important role. In this study the development has been

This remarkable rise of population For this reason the mortality followed of infant and child mortality in
(from 2.2 million in 18 I 5 to nearly 13 among very young sections of- the popu- Tilburg over a period of more than a

million in I 970) is for our country one lation deserves special attention. century. This industrial town in Brabant

of the most important consequences of However, it was not until the beginning can in a certain sense be called exem-

the demographic transition. With demo- of the eighties that this subject was very plary of what took place in the field of
graphic transition we mean the process explicitly brought up. Vandenbroeke, death among infants and children in the
of transition from the old to the modern Van Poppel and Van der Woude studied south of our country. In Tilburg, too.

demographic system. The old demo· the long-term developments in the field there was a large increase of the extent

graphic system was characterized by of infant and child mortality. In this of death among the youngest section of

high birth and death rates. both absolu- they developed the "breast.feeding hy the population. To be able to handle the
tely and relatively. In the modern demo- pothesis". On the basis of a wide range subject a further subdivision has been

graphic system these figures had of data they claimed that the decrease of made in age categories: within the first
reached a low level. infant mortality since the last quarter of month of life (endogenous infant mor-

The way in which in the the nineteenth century should be ascri- tality)  the 2nd - I,th month (exogenous

Netherlands the decrease of both the bed in the fil St place to changes in the infant mortality) and the 2nd - 5th year
birth rates and the death rates took frequency and the length of time during of life (child mortality). The increase in

place showed a remarkable develop- which breast feeding was applied. The the total infant and child mortality tur-

ment. In both processes great regional effect of other factors. for example hy· ned out to be caused especial y by a

differences were noticeable. The pro- giene, was not denied. but breast fee- huge rise of exogenous infant mortality.
cess of the decrease of birth rates follo- ding was regarded as the -decisive fac- Whereas it showed a steady level of 65
wed a clearly geographical pattern in the tor" in the development. to 86 960 before I860. a substantial rise
Netherlands. It started at the end of the This study called for reactions. can be seen to reach a peak of I40 %O

nineteenth century in the north west of Hofstee rejected the hypothesis of around the turn of the century. After
the country· (parts of Noord Holland and Vandenbroeke c.s. and he put forward that exogenous infant mortality fell with

Friesland) and gradually shifted to the the difference in quality of the drinking about Ioo 960 within a short period.

south east. Noord Brabant and Limburg water as the most important explanation The main aim of this study is to try
were clearly the last in this process. of the regional difference in infant mor- to understand the factors that affected

These two provinces also showed a tality. Lesthaeghe tried to test the plau the extent of infant and child mortality.
different development in the process of sibility ofthe two hypotheses. He sup- Exogenous infant mortality is here in
the decrease of the death rates. At first posed that six factors can affect the level the centre of interest, and, taking the
the number of deaths was highest in the of infant mortality: breast feeding. the development outlined above into ac-

western provinces and the figures of the quality of the drinking water, malaria, count. that is only natural. For this reas-
southern provinces were relatively fa- wet nursing. the accessibility of medical on the importance of each variable was

vourable. Whereas in the other parts of care, and general conditions of living. described in an exploratory chapter. The
22I the country the number of deaths went Because it could be stated beforehand
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most important results are summarized few years of the child. With families From the material presented in this stu-

briefly. that did not move so often mortality was dy, which especially relates to the begin-

Some of the demographic varia- definitely lower in the beginning of this ning of the twentieth century, it appears
bles played an important role. Thus the century. Remarkably, it was also disco- that mortality among infants that were

possibility of death was larger for boys vered that there was hardly any relation most probably fed on artificial feeding
than for girls during the entire period of between the size of the house that the was nearly three times as high as

investigation. Also the number within family lived in and the extent ofinfant among children that were breast-fed for

the family affected the possibility of sur and child mortality. a longer period. Also the analysis of
vival. The more children there already In describing the medical service it death causes supplied sufficient indica-

were within the family. the larger the appeared that the image commonly pre- tions to be able to claim that in this spe.

possibility of especially exogenous in- sented in medical historical literature cific case the way of feeding is the main

fant mortality. Closely connected with needs some modification. The whole of deciding factor in explaining the extent

this appeared the fact that mortality medical services offers no adequate ex- of infant and child mortality.

among babies with a relatively older planation for the extent of infant and The statistical analysis that was

mother was higher. The increase ofexo- child mortality in Tilburg. The changes carried out, in which logistic regression

genous infant mortality which started in the supply of medical services and was made use of, confirmed these in-

about I860 took place among all age ca- the demand for them did not keep pace vestigation results. The minor impor-

tegories, by the way. A remarkable phe- with the developments that took place tance of general living conditions and
nomenon is that infant mortality was in the period of 1820 - i930 with relai (only with infant mortality) of the drin-
especially concentrated in the warm tion to infant and child mortality. In a king water was also made clear in the

summer months. Among babies born in period in which health care was availa- analysis with the aid of advanced statis-

these months endogenous infant morta- ble that could in principle be paid for by tical techniques. The demographic va-

lity was much higher than among those everyone (and which was increasingly riables (sex, age of mother, number

born in the other months of the year. In made use 04 exogenous infant mortality within family, and month ofbirth) and
exogenous infant mortality the birth rose considerably. the length of the interval to the
months of February to July were overre- The investigation material allowed following child were statistically seen

presented. a direct testing for the first decade of very relevant. Although they have been

General living conditions appeared this century of the hypothesis of treated separately, these variables are

to be less important than could be sup- Hofstee that the quality of the drinking closely interconnected. For a considera-

posed on the basis of literature. The so- water would be of decisive influence on ble part the demographic variables are a

cial status of the father's profession ap- the extent of especially infant mortality. result of the shortening of the intervals.
peared to correlate only little with the Completely contradicting this hypothe- By the shortening of the period between

mortality figures. The fathers of the sis, both endogenous and exogenous in- two consecutive births the woman can

children born in I904/I906 were classi- fant mortality appeared to be higher in bear more children in her fertile period
fied in income groups. This showed a Tilburg in those families that were con- (if conscious birth control is not
certain relation -a high income went nected to the drinking water system. applied), A high number within the
with low mortality figures· but statisti- Child mortality was considerably lower family is therefore not only coupled to a

cally this proved to be of little conse- there, by the way. high age of the mother, but also to a

quence. The housing situation of this By a roundabout way testing the short interval.

group was also analysed. It appeared to hypothesis of Vandenbroeke, Van
be of minor importance how long the Poppel and Van der Woude was also This study shows which variables played

family had lived in Tilburg. Clearly im· possible. They claimed that the way in an important role in the extent of infant

portant was the number of addresses at which infants were fed had a great and child mortality,and which did not or
222 which the family lived during the first influence on their chances of survival. hardly did. The last word has not been
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said in this, however. There are still
many questions left to which an answer

must be given. I would like to close off
this study in formulating some
questions the answering of which is im-
portant to our understanding the demo.

graphic transition.
The material assembled by me

does not permit judgment about possi
ble changes that have occurred in the

way infants were fed. It is natural to
suppose that from the middle of last
century the popularity of breast feeding

declined. Only detailed studies on a mi-
cro-level with a long-term perspective

can supply us with more understan-
ding. if it can be shown that the bottle

replaced the breast more and more,the

question "Why?" forces itself upon us.
What motives did the mothers have to

expose their babies to a higher chance

of death by giving them artificial fee-

ding? Was it based on social economic

factors or were the motives especially

cultural? An investigation with a diffe-

rent phrasing and other source material
is necessary for this. As the conclusion
of an investigation that took more than
thirteen years (be it not always equally

intensively) this is both a grateful and a

frustrating observation: ending one
book with the definition ofthe problem

of another.

(venaling: los Kerkho.0
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