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Als de Amsterdamse Doodsoorzaken zijn gedigitaliseerd en de eerste analyses kunnen worden 

gedaan, is dat beslist niet de eerste keer dat deze doodsoorzaken voor analyses worden ingezet. 

Dit bleek al uit de onderzoeken naar joodse burgers in de jaren 30 van de vorige eeuw. Maar 

reeds in 1863 deed de Haarlemse geneesheer en medisch wetenschapper L.J. Egeling (1824-

1892) onderzoek naar de Amsterdamse doodsoorzaken, in ‘Bijdrage tot de kennis van den 

gezondheidstoestand der stad Amsterdam, in de jaren 1856-1860.’ Hij deed enige belangrijke 

vaststellingen over de Joodse burgers, door hem ‘Israëlieten’ genoemd. Deze zijn samengevat 

in een tabel (pagina 3), die hij in een kaart (pagina 4-5) heeft laten intekenen. 

Om alvast enige kritiek weg te nemen, geeft Egeling in de inleiding aan zich bewust te 

zijn van het gebrek aan overzicht in een tijdsbestek van vier jaren. Hij schrijft dat ‘dergelijke 

verslagen eerst dan regt belangrijk worden, wanneer wij eene reeks van jaren kunnen overzien 

en daardoor op het spoor komen van telkens terugkeerende verschijnselen, van vaste wetten, 

waaraan de eb en vloed van gezondheid en ziekte schijnen te zijn onderwerpen’. 1 Wist Egeling 

misschien dat ruim 150 jaar later inderdaad een reeks zou kunnen worden overzien, en wel door 

een grote groep invoerders op de computer? We zullen het nooit weten… Toch vindt hij vijf 

jaar ook weer niet té kort, aangezien ‘hetgeen die jaren ons leerden (…) een niet te verwerpen 

oogst van meer of minder belangrijke feiten zal opleveren.’ 

 Met betrekking tot de relatief gunstige sterftecijfers onder Joden citeert Egeling Dr. 

Isaac Teixeira de Mattos (1821-1904). Volgens deze laatstgenoemde onderzoeker, een joodse 

Amsterdamse arts, worden in joodse gezinnen ‘de zuigelingen, bijna zonder uitzondering, met 

moedermelk gevoed, de zorg, die de ouders, en vooral de moeders, voor hunne kinderen dragen, 

is, althans in de eerste jaren van hun leven, zeer groot; het aantal meisjes en vrouwen, dat zich 

aan prostitutie overgeeft, is, al moge het grooter zijn dan vroeger, toch nog altijd gering, en van 

sterken drank wordt er weinig misbruik gemaakt. Daarenboven onderscheiden zich de hier 

bedoelde gedeelten der stad door eene vrij gunstige ligging, zoodat versche lucht er vrijelijk 

kan doorheen stroomen; terwijl met betrekking tot buurt S de goede gesteldheid van haren 

bodem niet minder in aanmerking komt.’2 

Ook over eerdere jaren presenteert Egeling conclusies over de Joden, en wel die van de 

Amsterdamse arts Dr. C.J. Nieuwenhuis (1775-1837), die in Duitsland studeerde. In de jaren 

                                                           
1 Egeling, P. 571. 
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1774-1813, volgens Nieuwenhuis, zijn 310.010 Christenen en 25.605 Joden gestorven. “De 

sterfte der eersten verhoudt zich dus tot die der Joden als 12.2:1, terwijl dezelve in 

evenredigheid der bevolking zijn moest als 9:1. Er sterven dus te Amsterdam meer Christenen 

dan Joden.” Ook stelt de Groningse arts en medisch historicus Dr. Israels (1822-1883) – die 

zich later in Amsterdam vestigde – dat “in die buurten de moeders in verreweg de meeste 

gevallen hare kinderen zelven zogen, en zeer zeker zeer veel zorg voor hare jonge kinderen 

dragen, ten minste zoo lang zij aan de borst zijn”.  Egeling besluit dit te onderzoeken met een 

‘opzettelijk onderzoek’. De conclusies zijn opvallend:  

- Onder de arme Israëlieten kwamen méér doodgeborenen voor dan onder de bewoners 

van den Jordaan (Blz. 586).  

- Onder hen stierven van de levendgeboren kinderen gedurende het eerste jaar 5 pCt. 

minder (19 pCt.) dan in den Jordaan (24 pCt.). Dit moet worden toegeschreven aan 

grootere zorg van de Israëlitische moeders door hare kleine kinderen; bepaaldelijk aan 

hare gewoonte van de kinderen zelven te zogen. (Bl.  586, 587.) 

- In het tweede en derde levensjaar was daarentegen de sterfte onder de kinderen der arme 

Israëlieten 3.5 PCt. grooter (17 pCt.) dan onder de Jordaanbewoners(13.5 pCt.). (Blz. 

586, 587.) Dit wijt Egeling aan het ‘moeten beginnen met de hagchelijke verandering 

van leefwijs.3 Het gaat hier om de overgang van moedermelk naar pap, die voor 

kinderen zwaar was. 

 Met betrekking tot de algemene hygiëne stelt Egeling een verminderde sterfte aan tyfus onder 

Joden vast. ‘Er stierven veel minder inwoners aan typhus in de buurten P,Q,R,S, die door arme 

Israëlieten worden bewoond, dan in de arme Jordaanbuurten. (Zie de kaart en blz. 581.) 

Hetzelfde geldt voor de sterfte aan “fluxus alvinus”. (Blz. 583.)’ Dit is een synoniem voor 

diarree.  

 Concluderend kunnen we stellen dat Egeling wel enige verhelderende inzichten biedt. 

Zoals we uit modern historisch-wetenschappelijk inzicht ook al weten, was de sterfte onder 

Joodse zuigelingen beduidend lager dan in andere religieuze groepen. Hij bevestigt ons idee dat 

de lange periode waarin zuigelingen borstvoeding kegen daar een rol in speelde, en geeft 

meteen ook aan dat overgang van moedermelk naar andere voeding slecht kon uitpakken voor 

deze kinderen. Om meer te weten te komen over wat de tijdgenoten dachten over kindersterfte 

in joodse gezinnen in Amsterdam zijn de werken van Teixeira, Israels en Nieuwenhuis wellicht 

van waarde.  
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