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Bii demografisch onderzoek wordt relatief
wein”&  aand&ht  geschonken aan de seizoen-
schommelingen van huwelijk, geboorte en sterf-
te. Toch zijn er wel enige interessante resultaten
op dit punt te melden. Zo analyseerde A. M. \
van der Woude  de seizoenfluctuaties van deze
demografische variabelen voor enkele plaatsen
in het Noorderkwartier gedurende de 17de en

n totaal 6.244 huwelijken gesloten, 3.1YZ  m het-r. -
In de tweede helft van de 18de eeuw werden
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derde en 3.052 in het vierde kwart.‘) De
huwelijkssluiting naar maand, per periode van
25 jaar, is weergegeven in grafiek 1.
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melmgen,  evenals A. J. Schuurman dat deed
voor Duiven in de jaren 1665-17953). Verder
kunnen in dit kader nog genoemd worden de
dissertaties van H. A. Diederiks4)  en P. D. ‘t
Hart5) over resnectieveliik Amsterdam om-
streel&  1800 en Utrecht in de periode
1771-1825.
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In dit artikel zal voor Gouda - een middel-
grote stad - in de tweede helft van de 18de eeuw
worden nagegaan wat de seizoenfluctuaties
waren van huwelijk, geboorte en sterfte. Waar
mogelijk zal een verklaring worden gegeven
voor de geconstateerde ontwikkelingen. Boven-
dien zullen de uitkomsten worden vergeleken
met die van bovenvermelde studies.
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Was Gouda in 1750 nog een welvarende stad
met bijna 13.000 inwoners voor wie er volop
werk was, in de daaropvolgende decennia liep
de bedrijvigheid in de pijpennijverheid - een
belangrijke economische pijler van de stad -
terug met als gevolg een dalende werkgelegen-
heid. Wel boden handel, scheepvaart en dienst-
verlening compenserende werkgelegenheid,
maar dat kon niet verhinderen dat de bevol-
king langzaam maar zeker in omvang afnam
omdat het sterfteoverschot niet langer werd
gecompenseerd vanwege een dalende immigra-
tie als gevolg van een geringere aantrekkings-
kracht van de stad. In 1795 telde Gouda nog
maar ll.7 15 inwoners, een daling derhalve van
ruim 9% in vergelijking met 1750. Op zich niet
gering, maar minder dramatisch dan tijdgeno-
ten wilden doen voorkomen.6)
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Aangezien de,grafiek is samengesteld aan de
hand van gegevens ontleend aan het Register
van ontvangsten wegens de belasting op het
trouwen, moet een correctie worden aange-
bracht omdat het tijdstip van huwelijkssluiting
twee à drie weken later lag dan de aangifte bij
de gaarder. De meeste huwelijken in beide
pe&den  werden derhalve gesloten in de maan-
den mei, augustus en november. Dit beeld is
enigszins afwijkend van dat in andere studies.
Hierin komen de maanden mei en november



TIDINGE  VAN DIE GOUDE

ustus als zodamg  IS kenmer-
r Gouda,
xkeur  voor mei en in mindere mate

NAAR MAAI

%

4xkraren.
jen

De geboorte naar maand is berekend op

i3.3’19  kinderen in de St.-Janskerk  gedoopt,
6,591 in het derde en 6.788 in het laatste kwart
van de 18de eeuw,*)  De geboorte naar maand
op basis van de dopen per 25-jarige  periode is
weergegeven in grafiek 2.

vertekend beeld.
fëbruari

Zo is het aantal dopen m
lager vanwege het geringere aantal

dagen die maand. Verder is er ten aanzien van
het tijdstip van geboorte een kleine onnauw-
keurigheid omdat de kinderen veelal enige
dagen na de geboorte werden gedoopt.
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als het laatste kwart van dea,.  . - .18de eeuw laten eenzelfde trend zren:  een hoog
aantal geboorten in de winter- en een laag
aantal dopen in. de zomermaanden. Het meren-
deel van de concepties lag derhalve in het
voorjaar hetgeen zich laat verklaren uit de
huwelijkspiek in de maand mei. Eenzelfde
beeld laten de eerder genoemde studies zien.

Is het mogelijk de huwelijksdatum zelf te
bepalen, hetgeen weer van invloed is op de
geboortedatum van de kinderen, geheel anders
ligt dit met betrekking tot het moment van
overlijden. Hierop heeft menselijk handelen -
uitzonderingen daargelaten - geen invloed. In
de tweede helft van de 18de  eeuw stierven in
totaal 23.245 personen, waarvan 11.611 in het
derde en ll.634 in het vierde kwartg)  De sterfte
naar maand per periode van 25 jaar is weerge-
geven in grafiek 3.

Bezien wij de kindersterfte, die 48,3% van de
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De seizoenschommelingen van huwelijk, gei
boorte  en sterfte zoals die in de tweede helft van
de 18de eeuw te Gouda worden aangetroffen,
wijken slechts op onderdelen af van die op
andere plaatsen. Afwijkend waren gedurende
de gehele onderhavige periode de vele huwelij-
ken in de maand augustus en de hoge sterfte in

Deze afwijkingen laten zich vooralsnog niet
verklaren.

A de maand mei tijdens de periode 1776-1800.
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Evenals de opgave van het aantal dopen,
geeft ook hier februari een enigszins vertekend
beeld omdat het een korte maand is. Verder is
er een kleine onnauwkeurigheid voortkomend
uit het feit dat de grafiek is gebaseerd op
informatie ontleend aan het Register van ont-
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BIJLAGE 1 HUWELIJKSSLUITING BIJLAGE 3 STERFTE IN GOUDA
IN GOUDA NAAR MAAND NAAR MAAND.

1751-  1 7 7 5  1776-  1800 1751-  1775 1776-  1800

jan 232 7,3%  227 7,4% jan 1161 lO,O% 1 0 7 0  9,2%
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feb
mrt
aPr
mei
jun
jul
aw
sep
okt
nov
dec

168 1685,3%  5,5% feb 9 6 98,3%  925 S,O%
,249 7,8% 217 7,1% \ mrt 1023 S,S%  1012 8,7%
418 13,1% 408~  13;4% aP* 945 8,1%  992 8,5%

’368 11,5% 362 11,9% mei 990 8,5%  1065 9,2%
175 5,5%  183 :‘6,0% j u n 942 S,l% 989 8,5%
329 10,3% 354 11,6% jul 923 7,9%  897 7,7%

’258 S,l% 227 7,4% aug’ 904 7,8%  902 7,8%
226 7;1%  \ 192 6,3% seP 835 7,2%  877 7,5% \
3 4 3  10,7% \ , 3 5 3  11,6%\ okt\ 854 7,4%  867 7,5%
218 6,8%  208 6,8%\ _ \ n o v 944 &l% 943 S,l%
208 6,5% 153‘ < ” 5,0% dec 1 1 2 1  9,7% 1 0 9 5  9,4%

3192 3052 1 1 6 1 1 11634” \ _
\ _

BIJLAGE 2 GEBOORTE BIJLAGE 4 KINDERSTERFTE
IN GOUDA NAAR MAAND IN GOUDA NAAR MAAND

1751- 1775 1776s 1800 ‘1751-  1 7 7 5  1776:1800

jan 634 9,6%  584 8,6% jan 542 9,7%  489 8,7%
feb 567 8,6%  591 8,7% feb\ 454 8,1%  410 7;3%
mrt 607 9,2%  641 9,4% \ mrt 468 8,4%  480 8,5%
aPr 564 8,6% 566 8,3% ay>r 446 8,0%  481 8,6%

*
mei 520 7,9%  569 8,4% mei 461 8,2%  522 9,3%

.jun 467 7,1%  501 7,4% jun ’ 472 8,401, 501 8,9%
t jul 481 4937,3%  7,3% jul 458~  8,2%  460 8,2%

aw 525 S,O%  515 7,6% aw 448 8,0%  450 S,O%
sep 551 8,4% 560 8,2% sep 418 7,5%  418 7,4%
okt 559 8,5% 595 S,S% o k t 403 7,2%  428 7,6%

’nov 549 8,3% 614 9,0% nou 453 S,l% 465 8,3%
dec 567 8,6% 559 8,2% dec 577 10,3% 516 9,2%

’6591 6788 5600 5620

Geboorte in Gouda naar maand op basis van
de dopen in de St.-Janskerk.
(63% van alle dorien  in de oeritide 1751-1800).


