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Sassenheim: kindersterfte in de jaren 1706 t/m 1811 
en 1811 t/m 1940. 

Jaap Bergman 

Dit artikel betreft geen vrolijk onderwerp, maar het is wel degelijk een deel van de 
geschiedenis van Nederland en dus ook van Sassenheim. Voor de jaren 1706 tot en met 
1811 heb ik uit de boeken van Elly Keus van een groot aantal jaren geprobeerd de 
aantallen overleden kinderen tot en met de leeftijd van 10 jaar te halen. Daarbij heb ik mij 
enige beperkingen opgelegd, omdat ik gegevens wilde hebben over de leeftijd en het 
geslacht van deze kinderen. De voor deze jaren gevonden getallen zijn dus niet de absolute 
aantallen, maar slechts een deel van het totaal. in dit artikel zal hier nog nader op 
teruggekomen worden. Voor de jaren 1811 tot en met 1940 heb ik als bron 
Overlijdensregister van Sassenheim gebruikt. 

Kindersterfte in Nederland 
Definitie en toelichting 

Kindersterfte is gedefinieerd als het overlijden van een kind dat jonger is dan 5 jaar. Sterfte 
onder kinderen jonger dan 1 jaar heet 'zuigelingensterfte'. Wanneer een baby sterft binnen 
vier weken na de bevalling, spreekt met van 'neonatale sterfte'. Vijf jaar wordt gezien als de 
kritieke leeftijdsgrens. Als kinderen de vijf jaar halen, hebben ze namelijk genoeg antistoffen 
kunnen maken tegen veel ziekten. Ze hebben dan een grotere kans om gezond op te groeien. 
De bovenstaande definitie is nu in gebruik in wetenschappelijke publicaties. Ik heb voor dit 
onderzoek deze voorwaarden wat moeten aanpassen. Zie hiervoor: Kindersterfte in 
Sassenheim. 

Zuigelingensterfte 

De zuigelingensterfte in Nederland was gedurende de 19e eeuw zeer hoog, vooral in de 
provincies Zuid-Holland en Zeeland, en in delen van Noord-Brabant en Limburg. In 
Drenthe, Groningen en Friesland was de sterfte lager. Waar zeer weinig borstvoeding werd 
gegeven, was de zuigelingensterfte hoger. In het noorden van het land kregen juist veel 
zuigelingen borstvoeding. Vanaf 1875-1880 daalden de zuigelingensterfte en het 
geboortecijfer; dit noemt men de zogenaamde 'demografische transitie'. 

Oorzaken van de hoge sterfte 

De oorzaken van de extreem hoge sterfte in het eerste levensjaar (veel hoger dan bij 
oudere kinderen) zocht men in aandoeningen van het maag-darmkanaal, onvoldoende 
hygiëne en besmettelijke ziekten. Borstvoeding werd door alle deskundigen aangeprezen als 
de beste voeding, maar zij begrepen niet waarom zoveel moeders geen borstvoeding gaven. 
Maatregelen die ertoe zouden kunnen leiden dat meer moeders borstvoeding zouden geven 
kwamen niet aan de orde. Het eerste advies aan moeders die onvoldoende borstvoeding 
konden geven was: huur een min. Dat deden sommige moeders uit gegoede families, de 
sterfte in die families was daardoor lager. Bij de lagere standen kregen de zuigelingen vaak 
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een kunstvoeding in de vorm van een waterpap omdat koemelk als vervanging te duur was. 
Maar water was vaak verontreinigd en dus heel gevaarlijk voor zuigelingen. 

In Nederland kwamen in de onderzochte jaren epidemieën voor van griep, mazelen, 
kinkhoest, cholera, buikloop, roodvonk, pokken, difterie, ziektes van de 
ademhalingsorganen, tuberculose en Spaanse griep. Zelfs was er malaria in sommige delen 
van Nederland. Ook was de medische kennis nog onvoldoende om deze kwalen afdoende te 
bestrijden en was er in het algemeen van gezondheidszorg nauwelijks sprake. Rond 1870 
overlijdt gemiddeld bijna één op de vijf levendgeboren kinderen vóór de eerste verjaardag. 
Het sterftecijfer was vooral in de jaren 1840 tot 1870 hoog door o.a. de kwaliteit van het 
drinkwater, door verzilting en vervuiling en een snelle overdracht van allerlei infectieziekten 
door de grote bevolkingsdichtheid in de steden maar ook op het platteland. Als pasgeborene 

liep je gedurende een groot deel van de 19e eeuw een groot risico op overlijden en er was in 
dat opzicht niet van verbetering sprake. Verder waren er grote verschillen tussen rijk en arm. 
Kinderen uit de hogere sociale lagen liepen een duidelijk minder risico om te sterven dan 
kinderen van losse en ongeschoolde arbeiders. 

Maatschappelijke veranderingen in de 19de eeuw 

Tot het midden van de 19e eeuw was de Nederlandse maatschappij verdeeld in standen: 
enerzijds de deftige of aanzienlijke stand, en anderzijds het volk of de armen. Bij de armen 
moesten vrouwen, en vaak ook jonge kinderen, het gezinsinkomen vergroten door in 
loondienst te gaan. In de eerste helft van de eeuw leefde de grote massa van de bevolking in 
armoede. Pogingen van mensen uit het volk zich naar de hogere stand op de werken, de 
zgn. verticale sociale mobiliteit, werden met afkeuring aangezien. Armen moesten tevreden 

zijn in de stand waarin God hen had geplaatst. Omstreeks het midden van de 19e eeuw 
traden belangrijke veranderingen op. Spoorwegen en kanalen werden aangelegd, havens 
werden uitgebreid. Industrie en nijverheid kwamen tot ontwikkeling. Er ontstond behoefte 
aan geschoold personeel en daardoor aan goed onderwijs. Tot het midden van de eeuw was 
onderwijs aan kinderen van de lagere klasse nog grotendeels een filantropische 
aangelegenheid, het beoogde primair een opleiding tot deugdzaamheid, godsdienstigheid en 
eerbiedvoor de overheid. Met de opkomst van de industrie werd behoorlijk lager onderwijs 
op uitgebreide schaal noodzakelijk en vervolgens ontstond ook de behoefte aan meer en 
beter middelbaar onderwijs. 

Vanaf 1875/80 begon langzaam een daling van de sterftecijfers door verbeterde 
levensomstandigheden, toenemende welvaart, meer hygiëne, opleiding, betere kwaliteit van 
de watervoorziening, verbeterde en minder eenzijdige voeding en meer borstvoeding. 
Daarnaast was er vanuit de overheid meer aandacht voor een betere zorg voor de 
volksgezondheid en ontstonden er ook initiatieven van particuliere en collectieve zijde. 

Kindersterfte in Sassenheim 
Geteld in het tijdvak 1706 t/m 1811 

Het gaat hier om overleden kinderen, geboren in Sassenheim, waarvan het geslacht, het 
geboortejaar en het jaar van overlijden bekend zijn, tot en met de leeftijd van 10 jaar. Heel 
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vaak is het geboortejaar verkregen door middel van het terugrekenen vanaf de 
overlijdensdatum en de gegeven leeftijd bij overlijden. 

De bovenstaande voorwaarden beperken in dit deel van het onderzoek het aantal 
kinderen dat overleden is. Echter, deze criteria zijn noodzakelijk om nog iets méér over de 
kinderen te kunnen zeggen dan dat zij overleden zijn. Dit is een keuze van de onderzoeker. 
Op basis van de boeken en een bestand moet ik veronderstellen, dat het werkelijke aantal 
overleden kinderen in de onderzochte periode minstens 10 tot 15 procent hoger is dan de 
gevonden aantallen, die uit de telling met de beschreven uitgangspunten komen. Bij de 
telling uit Boek 13 heb ik de voorwaarden wat moeten verruimen nl. geboren en/of gedoopt 
in Sassenheim. Hierdoor zullen ook een beperkt aantal kinderen opgenomen zijn die niet in 
Sassenheim geboren zijn. 

Geteld in het tijdvak 1811 t/m 1940 

Voor deze jaren werden de Overlijdensregisters van Sassenheim van Erfgoed Leiden en 
Omstreken (ELO) gebruikt. Hierdoor was een nauwkeurige telling mogelijk.  
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Totaal aantal overleden kinderen van 1706 tot 1940 

Sterfte naar geslacht  

De verdeling van de 2.304 kinderen naar ge- 
slacht laat zien dat de aantallen bijna gelijk 
zijn. De 'mannen' zijn iets in de meerderheid. 

 

 

 

 

 

Sterfte naar levensjaar in tijdvak 1706 t/m 1811 

Totaal werden 408 overleden kinderen in de 
jaren 1706 tot en met 1811 gevonden waar- 
van: 73 protestant en 335 rooms-katholiek. 

In de eerste twee levensjaren is ruim 80% van de 
kinderen overleden. Daarna neemt de kans op 
overleven sterk toe 

* cum. = cumulatief; 69,6 + 10,8 = 80,4 enz. 

 

 

Sterfte naar levensjaar in tijdvak 1811 t/m 1940 

Er werden 1.896 overleden kinderen t/m 10 jaar 
gevonden. 

Hier is bijna 83% van de kinderen in de eerste 
twee levensjaren overleden. Er is dus weinig ver- 
schil tussen de twee onderzochte tijdperken. 

* cum. = cumulatief; 70,4 + 12, 5 = 82,9 enz. 

  

 Man Vrouw Totaal 

1706 t/m 1811 222 186 408 

% 54,4 45,6 100 
    

1811 t/m 1940 991 905 1.896 

% 52,3 47,7 100 
    

1706 t/m 1940 1.213 1.091 2.304 

% 52,6 47,4 100 

1706 t/m 1811 Overl. Overl. Overl. 
Levensjaar aantal % %  

cum.* 
1 284 69,6 69,6 
2 44 10,8 80,4 
3 16 3,9 84,3 
4 14 3,4 87,7 
5 11 2,7 90,4 

Totaal t/m 5 369 90,4 - 
6 t/m 10 39 9,6 100 

totaal 1 t/m 10 408 100 - 

1811 t/m 1940 Overl. Overl. Overl. 
Levensjaar aantal % % 

cum.* 

1 1.336 70,4 70,4 

2 238 12,5 82,9 

3 98 5,2 88,1 

4 45 2,4 90,5 

5 39 2,1 92,6 

Totaal t/m 5 1.756 92,6  

6 t/m 10 140 7,4 100 

totaal 1 t/m 10 1.896 100  
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Geboorte en Sterfte in 1811 t/M 1940 en bevolkingsomvang 

Om een indruk te krijgen welke invloed de kindersterfte heeft op de totale 
bevolkingsomvang van Sassenheim in de jaren 1811 t/m 1940, zijn de cijfers over geboorte 
en kindersterfte t/m 10 jaar naast elkaar gezet in periodes van 10 jaar in de onderstaande 
tabel. Duidelijk is ook hier weer te zien dat de sterfte heel lang op een zeer hoog niveau ligt, 

langzamerhand is er een daling. Pas rond 1900 is er 
sprake van een aanzienlijke vermindering 

Conclusies 

- de kindersterfte in Sassenheim in de jaren 1706 t/m 
1940 ligt ongeveer op het landelijk niveau. 
- de eerste twee levensjaren zijn zeer belangrijk voor 
het kind. In deze jaren wordt leven of dood bepaald. 
Daarna neemt de kans op overleven sterk toe. 
- vanaf het zesde levensjaar is de kans op overleven 
zeer groot. 
- tot 1900 is er een hoog niveau van kindersterfte. 
Daarna daalt de sterfte vrij sterk. 
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Periode Geb. Overl. % 
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1920 - 1929 1.393 141 10,1 
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totaal 8.951 1.896 21,2 
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