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VOORWOORD

Het bestuderen van de invloed van een geliquideerde ziekte op parameters, zoals
lichaamslengten en vruchtbaarheid, is toch wel apart. Ik werd dan ook dikwijls met een scheef
oog bekeken bij het benoemen van mijn bachelorpaper- en thesisonderwerp. Toch heb ik dit
thema twee jaar lang met hand en tand blijven verdedigen, omdat het een interessant en
boeiend onderwerp is. Het verenigt immers vele invalshoeken: demografie, antropometrie,
statistiek, enz. en dit allemaal in een historisch jasje. Op die manier combineer ik mijn interesse
in zowel geschiedenis als wetenschap. Daarnaast is dit onderzoek het resultaat van een
controverse. Maakten pokken mensen kleiner? Zoals we zullen zien, bereikten de reeds
gevoerde onderwerpen geen consensus. Er was dus nog genoeg ruimte voor meer onderzoek.
Met dit voorwoord wil ik ook de mensen bedanken die meegeholpen hebben tot de
totstandkoming van dit werk. Ten eerste dank ik professor Isabelle Devos voor haar
vakkundige begeleiding. Ze stond altijd klaar met de nodige raad. Ten tweede wil ik mijn
vriend, Mathieu Van de Velde, bedanken die mij enkele dagen geholpen heeft in het archief.
Mede dankzij hem kwam mijn immense databank tot stand. Ten derde dank ik mijn lieve
familie voor hun steun en toeverlaat. Daarnaast zorgden zij tijdig voor de nodige ontspannende
momenten. Ten vierde wil ik mijn twee enthousiaste lezers kort bedanken: mijn moeder en
Sofie De Clerck. Als laatste wil ik nog de archivaris van Tielt, Hannes Vanhauwaert, bedanken.
Zowel de geschiedenis van Tielt als het stadsarchief kennen voor hem geen geheimen. Hij
wees me meermaals de weg tussen al dat historische bronnenmateriaal. Deze mensen maakten
mijn verhaal compleet.
Hoewel deze thesis focust op de (eventuele) negatieve gevolgen van de pokken op het
menselijke lichaam, wil ik toch beginnen met een positieve noot. Op de volgende pagina staat
een fragment uit 1850 te lezen over de liefde die alles overwint … zelfs lelijke pokkenlittekens.
Ans Vervaeke

“Aristus, in het prilst van zyne jongelingsjaren,
2

Mag reeds der maagden hart een’ tedren indruk baren:
’t Ontluikend manlyk schoon spreid zich op zyn gelaat,
Gelyk langs ’t bloeijend veld de ontloken dageraad;
Hy heeft geen ouders, maar een lieve zielbeminde,
En wensht dat hem weldra de heilrykste echt verbinde.
Dan, eer hy paren mag, verpligt een harde dwang
Hem tot een’ verren togt, ter gunst van zyn belang:
Hy gaat, met tegenzin, zich op dien togt begeven,
Daar hy Themire ontwykt, die kwynend voort blyft leven,
Zy, die een lentebloem in schoon gelykende is,
Treurt als een lentebloem, by daauw- en zongemis.
Na eenig afzyn, vind Aristus zich onstoken
Door ’t vuur der kinderziekte, al woedend uitgebroken;
En (grillig spel van ’t lot !) byna op d’eigen tyd
Is ook Themire een prooi der foltering, die hy lyd:
Het scheen of beider ziel, wie staag één neiging streelde,
Ondanks de afwezigheid, elkanders lyden deelde,
Eerlang vind zich Arist’ herstelt in bloei en kracht,
Doch ’t wezen is misvormd, elk trek te niet gebragt;
Themire is insgelyks de vuist des doods ontkomen,
Maar door de hand der kwaal al ’t schoon haar ook benomen:
Zy was een Venus; thans gelykt ze een schrikgodin.
De twee gelieven, trouw in wederzydsche min,
Herzien, in ’t einde, elkaar, doch hun verwonderde oogen
Zyn op elkaar gevest’, en wanen zich bedrogen.
Verbaasd, als door een’ droom begoogcheld en ontroerd,
Blyft lang dat teder paar door twyfeling vervoerd;
Nochtans, na de eerste vlaag van schrikgevoel en smarte,
“Gy zyt het!” is de kreet van beider minnend harte;
Hun liefde zegepraalt, en brengt hunn’ schroom ten end’;
Hun hart, en niet hun oog, maakt hen elkaar bekend.”1

1

A.L. Barbaz, De zege des menschdoms, door de koepok-inënting, dichtstuk door A.L. Barbaz, Amsterdam, W.
Vermandel en Zoon, 1850, pp. 9-10.
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INLEIDING: HET LEVEN NA DE POKKEN
VERWOESTEND ?

Het is, anno 2012, 35 jaar geleden dat een Somalische kok als laatste op natuurlijke wijze de
pokken kreeg.2 Na meer dan een anderhalve eeuw hadden we deze vreselijke ziekte op de
knieën gekregen. Alleen een onschuldige kinderziekte en de verhitte discussies rond haar
proefbuisbestaan herinneren ons nog aan de terreur van een paar eeuwen geleden. Dat was ooit
anders. Tijdens de achttiende en negentiende eeuw veroorzaakten de pokken namelijk in
Europa alleen al een mortaliteitscijfer van acht tot twintig percent per jaar. Kinderen waren de
grootste risicogroep: tot tachtig percent van de slachtoffers was jonger dan tien jaar. Het is dan
ook niet verwonderlijk dat de mensheid de strijd met de ziekte aanging.
Terwijl in de achttiende en negentiende eeuw het aantal pokkenepidemieën ongeziene
hoogten bereikte, was er tegelijk een indrukwekkende vooruitgang van de medische kennis
inzake de pokken. Edward Jenner, een Britse plattelandsarts, ontdekte in 1796 dat koepokken,
een onschuldige variant, mensen tegen de zieke beschermden. Hiermee opende hij nieuwe
perspectieven, namelijk de vaccinatie. Deze ontwikkeling bracht anderhalve eeuw later, op 9
december 1979, de officiële uitroeiing teweeg. De pokken waren verleden tijd.
Er zijn drie redenen waarom de pokken nog steeds veel aandacht genereren in het historisch
en medisch onderzoek. Ten eerste gaat het om de eerste officieel uitgeroeide ziekte: een
unicum in de wereld. Het verdelgen van de pokken toonde immers aan dat de mens steeds
meer controle krijgt over de natuur Ten tweede hangt haar verleden samen met enkele
belangrijke medische doorbraken. Zouden we de vaccinatie ontdekt hebben zonder het
bestaan van de pokken? Ten derde spreekt de horror die de pokken teweegbracht tot de
verbeelding. Ze zaaide immers vernieling en dood. Ook het menselijke leed was enorm.
Families werden uit elkaar gerukt door plotse overlijdens, maar ook de situatie van patiënten
die overleefden veranderde. Naast blindheid en invaliditeit waren littekens het meest
voorkomende neveneffect van ziekte. Dit zijn de gekende uiterlijke gevolgen, maar had deze

2

Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, richtlijnen variola – pokken, p.1, internet: < http://www.zorg-engezondheid.be/v2_ziekte.aspx?id=22124&terms=pokken>, geraadpleegd op 14/04/2012.
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ziekte ook een impact op minder zichtbare aspecten van het menselijke lichaam? In dit
onderzoek bestuderen we aan de hand van antropometrische en demografische studies het
effect van de pokken op de lichaamslengte en de vruchtbaarheid.
Om de pokkeneffecten te bestuderen, maken we gebruik van een concrete casus: Tielt. In
1839 woedde er in dit West-Vlaamse stadje een pokkenepidemie, waarbij 852 personen de
ziekte opliepen. Dit was ongeveer zeven percent van de toenmalige Tieltse bevolking. Iedere
patiënt werd er geregistreerd op een pokkenlijst. We onderzoeken welke impact de pokken
hadden op de lichaamslengte en vruchtbaarheid in Tielt.

Om een antwoord te vinden op deze onderzoeksvraag maken we gebruik van vier bronnen
De basisbron is een lijst van alle pokkenpatiënten3 in 1839. Dokters en vaccinatoren waren
immers verplicht het aantal behandelde gevallen op te geven aan de lokale besturen die
gegevens van de slachtoffers bijhielden. Voor dit onderzoek koppelden we deze bron aan
militair en demografisch bronnenmateriaal.
Voor het mannelijke deel van de lijst verzamelden we gegevens over de lichaamslengte via de
inschrijvingslijsten van de militie4. De militaire overheid achtte het immers noodzakelijk om de
lengte te noteren zodoende de fysieke gesteldheid van kandidaat-rekruten te kunnen
achterhalen. Op die manier beschikken wij over negentiende-eeuwse gegevens voor ons
antropometrisch onderzoek. Het vrouwelijke deel van de Tieltse pokkenlijst gebruikten we
voor onze studie naar vruchtbaarheid. Om informatie te verkrijgen over het kinderaantal en de
burgerlijke staat van deze vrouwen werden de concrete pokkengevallen in de registers van
burgerlijke stand en de bevolkingsregisters5 opgezocht.
We opteren om de bronnen bij het bijhorende hoofdstuk te bespreken in plaats van dit
historisch materiaal in een apart hoofdstuk te behandelen. Op die manier hopen we directer in
te spelen op zowel het nut als de voor- en nadelen van de bronnen bij het concrete onderzoek.

Om een mogelijk pokkeneffect op vruchtbaarheid en lichaamslengte te bestuderen, maken we
gebruik van een vierledige structuur.

3

S.A.T., Modern Archief, nr. 2800: ‘Personnes qui ont été atteintes de la petite vérole en 1839’.
S.A.T., Modern Archief, nr. 2015-2019: inschrijvingsregisters
5
S.A.T., Modern Archief: bevolkingsregisters 1846-1855, 1856-1866, 1867-1880, 1881-1900.; S.A.T., Modern
Archief: Registers van Burgerlijke Stand (1850-1912).
4

9

Het eerste hoofdstuk bekijkt hoe het er twee eeuwen geleden aan toe ging in Tielt. We
overlopen de socio-economische geschiedenis van dit provinciestadje tussen 1750 en 1900.
Het milieu waarin onze onderzoeksgroep leefde, bepaalde onder andere de lichaamslengte
alsook het vruchtbaarheidsgedrag. Dit aspect is niet te onderschatten bij het verklaren van onze
resultaten.

In het tweede hoofdstuk nemen we de pokken onder de loep. We bespreken haar geschiedenis
en haar pathologie. Daarnaast behandelen we de medische ontwikkelingen in de uitroeiing van
de pokken: de variolatie en vaccinatie, twee inentingsmethoden. Uiteindelijk moest de ziekte
in 1979 haar meerdere erkennen in de mens. Maar behoort deze ziekte wel tot het verleden?
In een volgend onderdeel van dit hoofdstuk gaan we dieper in op de Tieltse casus. We
analyseren de basisbron van dit onderzoek, namelijk de lijst van pokkengevallen in 1839. Die
verschaft ons informatie over de kenmerken van de slachtoffers, hun namen, leeftijden, maar
ook over de duur en de ernst van de ziekte. Wie kreeg de ziekte? In welke periode van het
jaar sloegen de pokken het hardst toe? Daarnaast vragen we ons af hoe betrouwbaar de
gebruikte bron is. Dit is belangrijk, aangezien ze de basis vormt voor het verdere onderzoek.

Lichaamslengte staat centraal in het derde hoofdstuk. Welke impact hadden de pokken op de
lengte van Tieltse mannen? Vooraleer we de resultaten beschrijven, kaderen we ons onderzoek
binnen de historiografie van de antropometrie. Waarom bestuderen we de menselijke
lichaamslengte en wat kunnen we er uit leren over het verleden?
In het tweede onderdeel staan we stil bij de eerdere onderzoeken. Negen artikels vormden het
onderwerp van een hevig debat. Reeds in 1998 ondernamen twee historische economen,
Hans-Joachim Voth en Timothy Leunig een eerste poging: zij onderzochten de impact van de
ziekte in Londen tussen 1770 en 1873.6 Hun conclusie was dat pokdalige mensen gemiddeld
2,5 centimeter kleiner waren dan zij die de ziekte niet hadden gehad. Dit onderzoek werd
vanuit twee kanten gecontesteerd. Peter Razzell, Brits historisch demograaf, beweerde dat het
gebruikte bronnenmateriaal ontoereikend en hun conclusie voorbarig was. 7 Twee Duitse
economen, Marcus Heintel en Jörg Baten, waren van mening dat een foute methodologie

6

H.J. Voth en T. Leunig, “Did smallpox reduce height? Stature and the standard of living in London, 17701873”, in: The Economic History Review, 49 (1996), 3, pp. 541-560.
7
P. Razzell, “Did smallpox reduce height?”, in: The Economic History Review, 51 (1998), 2, pp. 351-359.
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werd gebruikt.8 In 2003 voerde de Britse historica Deborah Oxley een gelijkaardig onderzoek
uit. Zij kwam tot het resultaat dat het niet de pokken waren die voor een kleiner gestalte
zorgden, maar dat de ziekte als proxy diende voor de leefomstandigheden. In Londen waren
pokdalige mensen immers kleiner, terwijl het verschil op het platteland nihil was. Het was de
slechte leefsituatie waarin Londenaars leefden, die hun lengte bepaalde.9 Niettemin, Voth en
Leunig bleven ook na het vernieuwende onderzoek van Oxley bij hun standpunt.10 Deborah
Oxley reageerde voor het laatst in 2006. De resultaten uit dat onderzoek wezen op een
minieme impact op de lichaamslengte, maar een verklaring was er niet. Oxley besloot dan ook
dat, niettegenstaande enige twijfel, er geen pokkeneffect bestond.11
De ambigue resultaten in deze verschillende artikels vormden de aanleiding voor ons eigen
onderzoek naar het mogelijke effect van pokken op de lichaamslengte. We koppelden de
gegevens van de Tieltse pokkenlijst aan die van de Tieltse militielijsten om op die manier de
individuele lichaamslengten te achterhalen. De bronnen verplichtten ons te werken met de
mannelijke pokdalige personen, aangezien enkel negentienjarige jongens in aanmerking
kwamen voor rekrutering. Na een uitvoerige bespreking van dit bronnenmateriaal nemen we
in dit hoofdstuk de groei onder de loep. Wat bepaalt de groei en welke effecten waren van
belang in Tielt tijdens de eerste helft van de negentiende eeuw?
Tot slot analyseren we onze eigen onderzoeksresultaten. Hadden de pokken een effect op de
mannelijke lichaamslengte in Tielt in de eerste helft van de negentiende eeuw (1839-1859)?
We vergelijken de mannelijke pokdaligen met drie controlegroepen, samengesteld uit
leeftijdsgenoten die de ziekte niet opliepen. Deze laatste groepen werden willekeurig
samengesteld uit de militielijsten. Aan de hand van deze comparatieve methode trachten we
een antwoord te vinden.

Het vierde en laatste deel behandelt de vruchtbaarheid. Na de mannen komen nu de vrouwen
aan bod. Bepaalden de pokken de vrouwelijke fertiliteit? We volgen een gelijkaardige structuur
zoals bij hoofdstuk drie. Beginnen doen we met een kadering van het onderwerp in de
historische demografie.
8

M. Heintel en J. Baten, “Smallpox and nutritional status in Engeland, 1770-1873: on the difficulties of
estimating historical heights”, In: The Economic History Review, 51 (1998), 2, pp. 360-371.
9
D. Oxley, “‘The seat of death and terror’: urbanization, stunting and smallpox”, in: The Economic History
Review, 56 (2003), 4, pp. 623-656.
10
H.J. Voth en T. Leunig, “Comment on ‘Seat of death and terror’”, in: The Economic History Review, 59
(2006), 3, pp. 607-616.
11
D. Oxley, “‘Pitted but not pittied’ or, does smallpox make you small?”, in: The Economic History Review, 59
(2006), 3, pp. 617-635.
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Daarna overlopen we de reeds gevoerde onderzoeken. Voor dit onderwerp maken we
ondermeer gebruik van de resultaten van een vrij recent medisch onderzoek op reële personen.
In India heerste de ziekte namelijk nog in de jaren 1960-1970. Enkele artsen volgden er zowel
de mannelijke als de vrouwelijke vruchtbaarheid van pokdalige patiënten op korte termijn.12
Voor de effecten op langere termijn bekijken we de conclusies van twee historische
onderzoeken. Peter Sköld onderzocht de vruchtbaarheid in enkele Zweedse parochies in de
achttiende en negentiende eeuw.13 Terwijl Willibrord Rutten de pokkenepidemie van 18711872 en de gevolgen voor de vruchtbaarheid van de inwoners van het Nederlandse dorpje
Nijkerk onder de loep nam.14 De conclusies uit deze studie vergeleken we met de Tieltse casus.
Aan de hand van de registers van burgerlijke stand en de bevolkingsregisters volgden we zoveel
mogelijk vrouwen uit de pokkenlijst van 1839 tot op het einde van hun vruchtbare periode.
Aan de hand van een controlegroep, vrouwelijke leeftijdsgenoten die de ziekte niet hadden
opgelopen, trachten we volgende vragen op te lossen. Hoeveel pokdalige vrouwen trouwden?
Op welke leeftijd huwden ze voor het eerst? En hoeveel kinderen kregen deze pokdalige
moeders? Deze, en meer, vragen behandelen we in hoofdstuk vier.

Dit onderzoek is in zekere zin een ode aan de Gentenaar Adolphe Quetelet. Dankzij hem
ontstond er immers interesse in de antropometrische en demografische disciplines. Deze
wetenschapper, geboren in 1796, maakte van het negentiende-eeuwse positivistische geloof in
de maakbaarheid van mens en maatschappij zijn levenswerk. Om hun droom te realiseren,
achtten statistici, zoals Quetelet, een grondige kennis van bevolkingsaantallen en -structuren
noodzakelijk. Hij was onder andere de bezieler van de gedetailleerde bevolkingsregisters in
België. Deze rijkdom aan demografisch materiaal is vrijwel ongezien in de rest van de wereld.
Quetelet maakte van België het mekka van demografische gegevens. Daarnaast zocht hij ook
naar de kenmerken van de gemiddelde mens. Welke lichamelijke kenmerken kende de
Belgische bevolking? Was die groot of klein, dik of dun? Het onderzoek van Quetelet kunnen
we in dezelfde periode situeren als onze pokkenlijst, waardoor we onze gegevens over
lichaamslengte kunnen vergelijken met die van Quetelet. Zonder de gedrevenheid en idealen
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A.R. Rao, e.a., “Pregnancy and smallpox”, in: Journal of the Indian Medical Association, 40 (1963), 8, p. 353363.; A.M. Phadke, N.R. Samant en S.D. Dewal, “Smallpox as an etiological factor in male fertility”, in: Fertility
and Sterility, 24 (1973), pp. 802-804.
13
P. Sköld, Two faces of smallpox: a disease and its prevention in eighteenth and nineteenth century Sweden,
Umea, Umea University, 1996, 654 p.
14
W. Rutten, ‘De vreselijkste aller harpijen’, pokkenepidemieën en pokkenbestrijding in Nederland in de
achttiende en negentiende eeuw: een sociaal-historische en historisch-demografische studie, Wageningen, HES
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van Adolphe Quetelet had dit onderzoek er anders uitgezien. Hij komt dan ook een aantal
keer aan bod.

In hoeverre bepaalden pokken iemands leven? Op het eerste zicht een triviale vraag, maar het
zoeken naar antwoorden en het reconstrueren van verschillende verhalen van overlevende
pokkenpatiënten brengt ons in een prachtig stukje negentiende-eeuwse sociale geschiedenis
over leven en willen overleven.
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HOOFDSTUK 1: LAKENAFHANKELIJK
T IELT

IN DE ACHTTIEND E EN NEGENTIENDE EEU W

We bestuderen de invloed van de pokken op vruchtbaarheid en lichaamslengte aan de hand
van een concrete casus: Tielt. Dit West-Vlaamse provinciestadje leent zich perfect tot een
studie, wegens een kleine, maar kortstondige pokkenplaag in 1839 en de uitgebreide registratie
ervan.15
Tielt kent een lange geschiedenis. Hoewel archeologische vondsten haar bestaan vroeger
dateren, werd Tielt voor het eerst vermeld in het jaar 1105 in de vorm van Tiletum. In het
begin van het vorige millennium was Tiletum een dorp, maar kon zich tijdens de late
middeleeuwen opwerken tot een handelsstad.16 Deze kleine stad bleef lang op de achtergrond:
Gent, Brugge en Kortrijk waren de grote tegenspelers. Toch veranderde haar positie in de loop
van de achttiende eeuw. We bespreken kort die herpositionering, de Tieltse bloeiperiode van
1820 en de crisis in 1840 om zo de invloed van een ziekte op een samenleving te kennen. In
welke omgeving groeiden de pokkenpatiënten van 1839 op? Daarnaast bespreken we nog haar
geschiedenis tot 1890. Om de vruchtbaarheid van onze vrouwen te bestuderen, volgen we hen
tussen hun vijftiende en vijftigste levensjaar. De jongste meisjes, geboren in 1839, vierden rond
1890 hun vijftigste verjaardag. Het is noodzakelijk om de socio-economische gegevens te
overlopen om de achtergrond van pokkenpatiënten, zowel voor als na de pokkenepidemie, te
begrijpen.
We beginnen met een schets van de Tieltse geschiedenis tussen 1750 en 1900. Daarna maken
we een overgang naar de omstandigheden waarin de pokken in 1839 toesloegen.

15

S.A.T., Modern Archief, nr. 2800: ‘Personnes qui ont été atteintes de la petite vérole en 1839’.
M. Cloet, L. Daels, J. Decavele, e.a., De geschiedenis van Tielt, een nieuwe kijk op een rijk verleden, Tielt,
Lannoo, 2009, pp. 25-27, 31, 35-36.
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1. Geschiedenis van Tielt, 17501750-1900
We vangen de geschiedenis van Tielt aan in het midden van de achttiende eeuw. We nemen
deze cesuur, omdat gebeurtenissen uit de negentiende eeuw haar kiemen hadden in het
Oostenrijkse Bewind.

1.1 Peis en vree: de achttiende eeuw
Geografisch gezien behoorde Tielt in de Oostenrijkse periode tot de kasselrij Kortrijk, die het
huidige Zuiden van West-Vlaanderen bestreek en zelfs de grens met het huidige OostVlaanderen overschreed. De kasselrij was onderverdeeld in vijf roeden, waaronder Tielt.17
Demografisch gezien ging het Tielt en omstreken voor de wind, want de gunstigere
achttiende-eeuwse omstandigheden leidden tot een demografische revolutie. In 1700 woonden
in dit kleine stadje om en bij de 4 500 mensen, een aantal dat naar de volgende eeuwwisseling
toe meer dan verdubbelde: de kaap van 10 000 werd rond 1800 bereikt. De belangrijkste
groeiprocessen vonden plaats in de tweede helft van de achttiende eeuw.
Er zijn meerdere verklaringsmechanismen voor het feit dat de bevolkingshoeveelheid in een
relatief korte periode hoge pieken bereikte. Ten eerste zorgden verbeterde hygiëne en het
minder frequent voorkomen van epidemieën en hongersnood voor een lager aantal
sterfgevallen. Ten tweede speelden verbeteringen in de landbouw ook een rol: de introductie
van de aardappel en het vierslagstelsel boden de mogelijkheid om meer monden te voeden.18
Hoewel nog beperkt, zorgde de medische kennis er voor dat onze achttiende-eeuwse
voorouders meer dan ooit bestand waren tegen de grillen van de natuur. 19 Daarnaast mag
migratie als factor niet ontbreken: een stad waar een economische gunstig klimaat heerst, trekt
altijd inwijkelingen aan.20
Niet alleen op demografisch, maar ook op economisch vlak kende Tielt een rooskleurige
periode. Het stadje was welvarend, aangezien de inkomsten de uitgaven voor sommige
perioden met zeventig percent overstegen. 21 Twee aspecten verklaren dit: ten eerste het
17

T. Lambrecht, Een grote hoeve in een klein dorp: relaties van arbeid en pacht op het Vlaamse platteland tijdens
de achttiende eeuw, Gent, Academia Press, 2002, pp. 15-16.

18

Het vierslagstelsel zorgde ervoor dat braak land vervangen werd door de teelt van voeder- en handelsgewassen,
zoals rapen en klaver. Deze methode kende twee voordelen. Ten eerste zorgde het voor veevoeding, waardoor
dieren op stal konden overwinteren en de mestproductie steeg. Ten tweede hadden deze gewassen de eigenschap
dat ze de bodemvruchtbaarheid verbeterde. P. Kint, Prometheus aangevuurd door Demeter: de economische
ontwikkeling van de landbouw in Oost-Vlaanderen 1815- 1850, Amsterdam, VU Uitgevers, 1989, pp. 34-41.; T.
Lambrecht, Een grote hoeve in een klein dorp, pp. 90-93, 96-99.
19
B. De Coninck, “Leven en dood in Kanegem. Een historisch-demografische studie van Kanegem 1647-1797”,
in: De Roede van Tielt, 32(2001), 3, p. 121.
20
Ibidem, p. 121.
21
M. Cloet, e.a., De geschiedenis van Tielt, p. 145.
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politiek en economisch beleid van de Oostenrijkse Habsburgers en ten tweede het
economische gunstige klimaat.
De centralisatiepolitiek van de Oostenrijkers wierp zijn vruchten af in Vlaanderen op politiek,
financieel en economisch vlak. Hoewel centralisatie hier in onze contreien in het Ancien
Regime niet altijd ter harte werd genomen, mogen we de voordelen ervan niet vergeten. Op
financieel vlak voerden Brusselse ambtenaren regelmatig strenge financiële controles uit op de
verschillende lokale besturen, waarbij vooral gehamerd werd op het beperken van de uitgaven
en het maximaliseren van de inkomsten.22 De Tieltse stadskas steeg hierdoor.
Daarnaast stimuleerden de Oostenrijkers economische investeringen. Handelaren en boeren
verloren veel tijd bij het verplaatsen van hun koopwaar, omdat putten en waterplassen de
aardewegen praktisch onbruikbaar maakten. Dit belemmerde de vooruitgang van de economie.
Om de economie te verbeteren, investeerden zowel keizer Karel VI als zijn dochter MariaTheresia in de aanleg van steenwegen. Op die manier werd Brugge verbonden met Kortrijk,
dat op zijn beurt weer een verharde weg kreeg richting Gent. Hoewel Tielt alles in het werk
stelde om de steenwegen door haar gebied te laten lopen, viel het telkens uit de boot. Toch
kon Tielt in een later stadium een graantje meepikken van de investeringen. Langs de
steenwegen ontstonden doorheen de tijd steeds meer aftakkingen, waardoor zijwegen van
beide hoofdassen elkaar kruisten in Tielt. Reizigers konden hierdoor de Kortrijkse hoek
afsnijden en transportkosten en verplaatsingtijd reduceren. Deze verbeterde infrastructuur
zorgde voor meer economische efficiëntie en leverde Tielt inkomsten op, aangezien de
gecreëerde doorgangsroute een wegentol opleverde. Daarnaast konden boeren hun producten
op meer markten aan de man brengen.23
Het Ancien Regime was een landbouwmaatschappij, waarbij meer dan zeventig percent van
de bevolking tewerkgesteld was in de agrarische sector. Boeren kweekten vooral granen: rogge
en tarwe, aangevuld met masteluin en boekweit. Omdat rogge beter bestand was tegen bar en
guur winterweer en daardoor minder misoogsten voorkwamen, lag in de achttiende eeuw de
nadruk vooral op deze graansoort, hetgeen de demografische groei ten goede kwam. Daarnaast
bood rogge meer stro en had het minder bemesting nodig, wat de intensieve veeteelt in Tielt
stimuleerde. Door het stijgend aantal personen steeg het landbouwareaal, ten nadele van bossen
en weilanden, waardoor extensieve veeteelt nog moeilijk werkbaar was.24 Daarnaast vormde de
22

Ibidem, p. 145.
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M. Cloet, e.a., De geschiedenis van Tielt, pp. 158, 160-162. C. Vaneeckhaute, Levensstandaard en
tewerkstelling in Tielt 1700-1900 deel I, Gent (onuitgegeven licentiaatsverhandeling Universiteit Gent), 1982, p.
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24

17

aardappel, geïntroduceerd in het begin van de achttiende eeuw, een ander belangrijk gewas.
Vanuit Diksmuide verspreidde de patat zich naar Tielt en omstreken op het einde van de
zeventiende eeuw.25
Door de stijgende bevolkingsdruk waren boeren verplicht hun land steeds meer op te splitsen,
waardoor meer dan tachtig percent van de landbouwbedrijfjes kleiner waren dan vijf hectare.
Naar het einde van de achttiende eeuw toe werd het voor de meeste gezinnen steeds
moeilijker om rond te komen met enkel hun landbouwinkomsten. De aardappel paste perfect
in het plaatje van kleine versnipperde landbouwbedrijfjes en werd vooral geteeld voor eigen
gebruik. Daarnaast werden die kleine lapjes grond meer en meer opgeslokt door
grootgrondbezitters, een proces dat tussen 1750 en 1850 plaatsvond. Kleine boeren werden
gedwongen in het keurslijf van pachtboeren. 26 Een bijverdienste werd meer en meer een
noodzaak en werd gevonden in de proto-industrie in de vorm van linnennijverheid.
De linnennijverheid kent een lange geschiedenis in deze regio, aangezien dit handwerk al sinds
de veertiende eeuw beoefend werd. De regionale verspreiding was nog gering, aangezien de
landbouw nog de grootste werkgever was. In de loop van de achttiende eeuw veranderde dit
patroon. De bevolkingsdruk zorgde ervoor dat mensen naast hun landbouwopbrengsten ook
nog andere inkomsten zochten om rond te komen.27 De proto-industrie deed zijn intrede, nu
vooral gericht op export en mede door de betere Oostenrijkse steenwegen kon deze sector
bloeien. Uit cijfers blijkt ongeveer één vierde van de Tieltse plattelandsgezinnen rond 1800
over minstens één spinnewiel te beschikken en ongeveer zeventig procent had ook een
weefgetouw. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de vlasteelt op het einde van de
negentiende eeuw een enorme groei kende, wegens de sterke en snelle uitbreiding van de
huisnijverheid. Deze industrie kon perfect geïntegreerd worden in de landbouwcyclus, omdat
het de dode landbouwmomenten, zoals tijdens de winter, opvulde. De afhankelijkheid van de
linnennijverheid in deze streken steeg enorm en droeg de kiemen voor de armzalige situatie
van 1840-1850.28
Toch slaagde de Tieltse lakenmarkt er toen nog niet in om te concurreren met grotere steden,
zoals Brugge of Gent. Wevers verhandelden hun goederen aan tussenhandelaars die ze daarna
doorverkochten aan stedelijke groothandelaars, waardoor grote hoeveelheden van het Tielts
25
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laken op de markten van de concurrerende steden, Gent, Brugge en Kortrijk, terecht kwam.
Deze handelsactiviteit bespaarde de wevers enorm veel tijd, doordat ze zich en hun goederen
niet moesten verplaatsen naar een markt. Daarnaast kregen ze van de tussenhandelaar een
voorschot: een financieel voordeel voor iemand die krap bij kas zat.29
Door een stijgend aantal rurale markten en de betere wegeninfrastructuur slaagde de
textielindustrie van dit gebied pas in het begin van de negentiende eeuw om de andere
markten de loef af te steken en overtrof zij zelf de almachtige positie van haar grote buur
Gent.30 Tielt werd in de eerste decennia van de negentiende eeuw één van de belangrijkste
aanvoercentra van België.31

1.2 Van hemel naar hel: de negentiende-eeuwse rampspoed
In 1789 bevrijdde Marianne Frankrijk uit de handen van de absolute vorsten. Er was een einde
gekomen aan het immobilisme van het Ancien Regime. De revolutionairen wilden meer
democratie voor iedereen en verspreidden deze boodschap door Europa.32 Despote Europese
vorsten, waaronder de Oostenrijkse vorst Leopold II, reageerden. Oorlog was het gevolg en
Vlaanderen werd het slagveld, waardoor honger en ellende de kop opstaken. 33 De slag bij
Fleurus in 1794 zette de Oostenrijkers voorgoed buiten spel in de Lage Landen. De Fransen
namen het hier voor het zeggen. De eerste Franse jaren waren miserabel, er kwam pas
verbetering vanaf de staatgreep van Napoleon. De rust keerde weer terug: de economie,
waaronder de lakennijverheid, herstelde vlug. 34 De Tieltse linnennijverheid kon zich nu
volledig richten op de Noord-Franse markten die geïnteresseerd waren in hun laken. Waar
Tielt in de achttiende eeuw het kleine broertje vormde van de omringende steden ging dit
stadje in het begin van de negentiende eeuw de concurrentie aan. Tielt werd een centrum
voor de lakenmarkt. Op een korte periode van oorlog en armoede na, herleefden de inwoners
en hun lakenactiviteiten als nooit tevoren. Toch was deze groei van korte duur, want op het
einde van de Franse periode was er opnieuw een economische terugval, wegens de
Continentale Blokkade die tot diep in West-Vlaanderen te voelen was. Opnieuw lag armoede
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M. Cloet, e.a., De geschiedenis van Tielt, pp. 169-170.
Ibidem, pp. 167-168.
31
T. Lambrecht, Een grote hoeve in een klein dorp, pp. 100-102.; C. Vaneeckhaute, Levensstandaard en
tewerkstelling in Tielt, p. 24.; C. Vandenbroeke, “Sociale en konjunkturele facetten”, p. 122.
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en werkloosheid op de loer: de linnenindustrie belandde in een conjunctureel dal. De misoogst
van 1812 verergerde de rampspoed.35
De economische dreiging stak nu ook de kop op in de vorm van de Industriële Revolutie,
waarmee de proto-industrie niet kon concurreren. Zowel in Engeland, Noord-Frankrijk als
Wallonië hadden deze technologische nieuwigheden hun weg gevonden, waardoor de arme
wevers met hun handenarbeid de eindjes met moeite aan elkaar konden knopen. In Tielt bleef
de textielsector, de bron van hun monocultuur, achter op het vlak van de mechanisatie. In het
begin van de negentiende eeuw was industrialisatie immers nog geen absolute must.
In 1815 kwam Tielt terecht in een ander land: Willem I stond aan de macht van het Verenigd
Koninkrijk der Nederlanden. Er heerste opnieuw economische chaos: Tielt was structureel aan
het verarmen, bedrijfssluitingen dropten mensen op straat en het klimaat was strenger dan
voorheen. Omdat de Nederlanders te veel bezig waren met het consolideren van hun nieuwe
staat, namen de Tieltenaars het heft in eigen handen en probeerden ze de lakenindustrie in
1818 weer nieuw leven in te blazen door enkele protectionistische maatregelen, waaronder een
verbod op de uitvoer van ruw vlas. Die maatregelen dreven de lokale bedrijvigheid in het jaar
1821, het recordjaar voor het aanbod lijnwaadstuk, nog éénmaal de hoogte in. Maar ondanks
verwoede pogingen ging het daarna alleen maar bergaf. Het stadje stevende af op een
economische crisis. Hoewel Gent haar katoenindustrie wel draaiende wist te houden, slaagde
Tielt er niet in om haar voorbeeld te volgen.36
De Franse julirevolutie in 1830 had een blokkering van de textielproductie als gevolg die de
West-Vlaamse markten lam legde. Hoewel Tielt voor de vierde keer van bewind veranderde,
bleef de economische impasse deze keer ongewijzigd. Armoede en werkloosheid hadden dit
West-Vlaamse stadje in hun greep. Er moest steeds harder gewerkt worden om aan geld te
geraken en meer en meer schakelden mannen hun vrouwen en kinderen in om genoeg
inkomen te verzamelen om te overleven. 37 Het gemeentebestuur probeerde op allerlei
mogelijke manieren de eigen economie te redden, maar de toestand verergerde steeds en
inwoners begonnen weg te trekken uit Tielt. De traditionele linnenindustrie was in verval en
trof deze streek harder dan elders in het Vlaamse land. 38 Veel had te maken met de
conservatieve houding van de Tieltse bestuursleden. Zo wou men de traditionele
linnennijverheid behouden en versterken. Deze houding duwde de inwoners nog dieper de
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afgrond in, maar aan de monocultuur werd nu eenmaal niet getornd. 39 Mechanisatie werd
lange tijd tegengehouden, waardoor Tieltse wevers moeilijk konden concurreren met het
goedkopere industriële linnen.40
De jaren 1840 waren catastrofaal: een kwijnende linnenindustrie, werkloosheid, misoogsten,
een aardappelplaag en in 1847 ook een tyfusepidemie. Waar harder en langer werken in het
begin van de negentiende eeuw nog een optie was om als gezin te kunnen overleven, hielp
deze methode de mensen in de jaren 1840 niet meer. Een structurele crisis van de
plattelandseconomie was een feit.41 Het bevolkingscijfer in Tielt daalde, want minder kinderen
werden geboren en mensen emigreerden naar betere oorden.42 De crisis sleepte nog lang aan.
In 1856 was nog steeds veertig percent van de Tieltse gezinnen afhankelijk van de vlasteelt en
de textielsector.43
Vanaf 1863 begon het stadsbestuur de voordelen van de mechanisatie in te zien, waardoor de
textielsector versneld mechaniseerde. De modernisering begon haar intrede te doen, met als
gevolg een stijgende tewerkstelling. Beterschap was in zicht, hoewel de landbouw voor
problemen bleef zorgen. Een algemene landbouwcrisis sleepte aan tot de jaren 1880. Na het
einde van de negentiende eeuw toe kon Tielt zich herstellen van de tegenslagen uit 18401850.44
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Ibidem, pp. 206.

40

C. Vandenbroeke, “Sociale en konjunkturele facetten”, p. 149.

41

Ibidem, p. 140.; P. Kint, Prometheus aangevuurd door Demeter, p. 1.
42
M. Cloet, e.a., De geschiedenis van Tielt, pp. 209-211.; C. Vandenbroeke, Vrijen en Trouwen van de
Middeleeuwen tot heden, Zaventem, Elsevier Librico, 1986, p. 29.
43
Ibidem, p. 220.
44
Ibidem, pp. 219, 228, 235.

21

2. 1839: een ongewenste bezoeker
Waar Tielt in het begin van de negentiende eeuw één van de meest welvarende gebieden in
Vlaanderen was, bleef er rond 1845 nog maar weinig over van de voorspoed. Een structurele
en uitzichtloze crisis in de huisnijverheid maakte de mensen arm en gaf hen geen
toekomstperspectief. De overgang van de traditionele Ancien Regime maatschappij naar een
moderne geïndustrialiseerde samenleving bracht allerminst vooruitgang voor dit gebied.45 Arm
Vlaanderen was een feit.
In de jaren 1830 bevond Tielt zich in een neerwaartse economische spiraal. Wevers, het gros
van de Tieltse mannen, moesten steeds harder en langer werken om te overleven, daarnaast
werden vrouwen en kinderen in het proces ingeschakeld. De economische crisis liet zich steeds
meer voelen. En juist in die periode kreeg het stadje een epidemie te verwerken. 1839 was een
waar pokkenjaar, toen zeven percent van de totale bevolking de ziekte opliep.46
In het volgende hoofdstuk bespreken we de kenmerken van de pokken, de gevolgen van de
ziekte, alsook het Tieltse bronnenmateriaal. Veroorzaakten de pokken rampspoed of had Tielt
de situatie onder controle?
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HOOFDSTUK 2: DE POKKEN
EEN VERGETEN ZIEKTE ?

De pokken, een uiterst gevaarlijke en levensbedreigende ziekte, teisterden gedurende eeuwen
onze wereld. De hoge dodentol en de gruwel van het ziekteproces hebben de angst en de
terreur voortdurend gevoed. Het is dan ook niet verwonderlijk dat medici de ziekte hebben
bejaagd tot ze in 1979 overal was uitgeroeid. De ziekte is verleden tijd, maar is ze vergeten?
De geschiedenis leeft verder in onze herinneringen, alsook is deze vreselijke ziekte in ons
collectief geheugen gegrift. We kunnen drie voorbeelden aanhalen. Ten eerste zijn de pokken
verankerd in onze taal en dit op twee manieren, die we kunnen categoriseren in zowel een
negatieve als een positieve kijk op de feiten. De eerste groep bevat woorden met een pejoratief
geconnoteerde waarde, zoals pokkensaai, pokkenwijf, pokkenweer en pokdalig. Woorden die
we bij frustratie en ongenoegen wel eens in de mond nemen om te kwetsen of te beledigen,
en waarbij het fysieke leed van weleer transformeert naar een mentale pijn. Maar het kan ook
anders. Gepokt en gemazeld wijst op het uiteindelijk overwinnen van tegenslagen, hetgeen
parallel loopt met de menselijke en medische overwinning op deze levensbedreigende ziekte.
Ten tweede zorgen meer tastbare elementen er voor dat we de gruwel van onze voorouders
niet vergeten. Een litteken op de bovenarm van de oudere generaties attendeert op de
pokkenprik, die nog tot 1976 aan ieder kind werd gegeven.47 De uitroeiing en het geweken
gevaar na 1979 zorgden voor een stopzetting van de preventieve inenting, aangezien het risico
op slachtoffers nu groter was door de pokkenprik dan door de ziekte zelf. 48 Ten derde
herinnert een onschuldige kinderziekte, de windpokken, ons aan de variola-variant. Er zijn
enkele parallellen te trekken, zoals de huiduitslag, maar we mogen de ziektes echter niet
verwarren, aangezien verschillende virussen aan de basis liggen. De windpokken zijn het
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gevolg van het welgekende herpes-virus, terwijl het meer gevaarlijke en gevreesde variolavirus de pokken veroorzaakten.49
Pokken staan centraal in dit onderzoek dat de invloed van de ziekte op lichaamslengte en op
vruchtbaarheid bestudeert. Daarom wijden we een eerste luik van dit hoofdstuk aan de
algemene kenmerken van de ziekte. Het is onontbeerlijk om de nodige medische en
historische achtergrond van de ziekte te bespreken en haar te kaderen in de Tieltse situatie.
Daarnaast behandelt dit luik een cruciale pagina in de geschiedenis, namelijk de uitvinding van
de vaccinatie en de uitroeiing van de pokken. Tot slot wordt het hedendaagse bioterrorisme
besproken. Vormen de pokken opnieuw een dreiging voor de samenleving?
Het tweede luik bespreekt de basisbron van dit onderzoek, namelijk de Tieltse pokkenlijst.
Welke vernieling zaaide de ziekte in Tielt? Hoeveel mensen werden ziek en hoeveel dodelijke
slachtoffers waren te betreuren? Aan de hand van de confrontatie tussen bron en theorie
kunnen we de betrouwbaarheid van de pokkenlijst toetsen.
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W. Rutten, ‘De vreselijkste aller harpijen’, p. 22.; P. Berche, “The threat of smallpox and bioterrorism”, in:
Trends in Microbiology, 9 (2001), 1, p.15.
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1. Een dodelijke geschiedenis
Vooral in de achttiende en negentiende eeuw teisterden de pokken Europa. In de achttiende
eeuw veroorzaakte de ziekte acht tot twintig percent van het aantal doden, wat neer kwam op
ongeveer 200 000 tot 600 000 doden per jaar op dit continent.50 Omdat de ziekte zich enorm
snel verspreidde en dodelijk was, kon ze tot 90 percent van een bevolking die nog nooit in
contact was gekomen met het virus uitroeien.51 Dit lot was in de zestiende eeuw de Indianen
op het pas ontdekte Amerika beschoren. Spaanse conquistadores en hun gevolg introduceerden
de ziekte in de Nieuwe Wereld. In tegenstelling tot de Europeanen waren de Indianen niet
resistent tegen de ziekte. Naast de ongekende geweren zorgde deze gruwel voor een immense
dodentol bij de inheemse bevolking.52

1.1 Domesticatie als bron van het kwaad
Hoewel de Europese bevolking pas in de recente geschiedenis de ziekte als een vreselijke plaag
ging beschouwen, bestonden de pokken al veel langer. Waarschijnlijk was de ziekte al sinds
mensenheugenis aanwezig, maar er is grote onzekerheid over haar werkelijke ouderdom.
Vermoedelijk evolueerde deze ziekte langzaam uit onschuldige pokkenvirussen van wilde en
gedomesticeerde dieren en stemde ze zich geleidelijk af op het menselijk lichaam.53
Tijdens de prehistorie infecteerde de apenvariant sporadisch slachtoffers op het Afrikaanse
continent. De ziekte sloeg toen nog niet genadeloos toe: een grote verspreiding was
onmogelijk, aangezien we toen te maken hadden met losstaande individuen die incidenteel een
ziekte vatten die vreemd was aan het menselijk lichaam.54 De humane pokkenvariant kon zich
enkel staande houden, wanneer genoeg mensen aanwezig waren. Dichtbevolkte gebieden
vormden een voorwaarde voor het ontstaan van een menselijke variant, hetgeen voorkwam
vanaf het Neolithicum. De geconcentreerde landbouwsamenlevingen rond de Vruchtbare
Sikkel vormden een eerste grotere uitbraak van de ziekte. De eerste gevolgen van de pokken
waren niettemin mild, waardoor de historische bronnen over de ziekte uiterst beperkt zijn en
het onmogelijk is om de precieze ontwikkeling te volgen.
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millennium van onze jaartelling. Bij onze Aziatische buren waaide een epidemische wind:
China werd in 400 n.C. getroffen, terwijl de pokken rond 730 n.C. in Japan vele slachtoffers
maakten.56
Historici durven ook verder terug te keren in de tijd met bronnen uit het Oude Egypte. Op
de mummie van de in 1157 v.C. gestorven Ramses V, zijn mogelijke sporen van
pokkenlittekens waargenomen. De Amerikaanse arts Donald Hopkins beschouwde het
Egyptische Rijk als de eerste beschaving waar de pokken endemisch aanwezig waren. Hierop
beschreef hij een verspreidingshypothese, waarbij de ziekte zich door middel van verschillende
bevolkingsgroepen, zoals de Hittieten en de Hunnen, nestelde in het hart van Azië, meer
bepaald in India en China.
De pokken lieten onze contreien voorlopig links liggen, omdat het gebied bij het begin van de
jaartelling nog te dun bevolkt was om zich met gemak te verspreiden.57 Een eerste teken van
pokken vonden historici terug in de Antonijnse Plaag, die het Romeinse Rijk vanaf 165 n.C.
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bronnenmateriaal kan echter niet volledig bevestigen dat het over de pokken ging.59
Haar verdere proliferatie in noordelijke richting verliep gestaag, maar rond de tiende eeuw
omarmde de ziekte ons continent. Weinig middeleeuwse bronnen verhalen over haar gruwel,
waarschijnlijk omdat de schade in het niets verviel bij de dodentol die de Zwarte Dood eiste.
Pas wanneer de pest in frequentie afnam, de bevolking steeg en het aantal dichtbevolkte
gebieden toenam, kregen de pokken meer vrij spel. 60 Vanaf de achttiende eeuw namen de
pokkenepidemieën toe.

1.2 Van virus tot litteken
Pokken verspreidden zich enorm snel. Dit gebeurde van mens tot mens via de luchtwegen of
via direct lichamelijk contact, waarbij geïnfecteerde slijmen, afkomstig uit onder andere neus
en mond, fungeerden als grote boosdoeners. 61 De pokkenvirussen zochten plekken op waar
dicht sociaal en fysiek contact overheerste, zoals op scholen. Toch was deze ziekte niet zo
besmettelijk, want alleen een langdurige blootstelling zorgde ervoor dat slachtoffers de ziekte
56
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kregen. Quarantaine vormde een preventief wapen tegen de verdere verspreiding van de
pokken.62

Figuur 1. Foto’s van een negen maanden oude Pakistaanse jongen die de pokken kreeg. Een vergelijking tussen
dag zeven van de ziekte (links) en dag twintig van de ziekte (rechts).

Op dag zeven manifesteerden de pokkenpuisten zich op het gehele lichaam. Dertien dagen later waren de lelijke
puisten verdwenen, maar bleef het lichaam verminkt. Bron: F. Fenner, e.a., Smallpox and its Eradication, Genève,
World Health Organization, 1988, pp. 14, 18.

Wie ziek werd, ging een kortstondige, maar pijnlijke periode tegemoet. Na een
incubatieperiode, de tijd tussen de besmetting en het uitbreken van de ziekte, van om en bij de
twee weken sloeg het noodlot genadeloos toe. 63 Tot veertig graden koorts,
koor barstende
hoofdpijn, pijnlijke rugklachten, aangevuld met braakneigingen, diarree en kwellende krampen
vormden de volgende fase.. Na drie dagen in bed gekluisterd, manifesteerden de bekende
pokkenpuisten zich op het gehele lichaam: eerst als onschuldige huiduitslag, later als stinkende
etterende zweren. Het vocht en de walmen die de patiënt produceerde, vormden een
potentieel
ntieel gevaar voor de omgeving. Ook als de patiënt stierf, was zijn lijk een bron van
besmetting.64 Het dodelijke van de pokken voor de patiënt
patiënt had voornamelijk te maken met de
62
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verspreiding van het virus doorheen de bloedsomloop, waardoor cruciale organen, zoals
hersenen, longen en lever, aangetast werden, met de dood als gevolg.65
Diegenen die overleefden, genazen na drie tot vijf weken en verkregen als prijs een
levenslange immuniteit voor het wekenlange afzien. 66 In 65 tot 80 percent van de gevallen
kregen overlevenden te maken met permanente verminking ten gevolge van de pokkenpuisten.
Daarnaast kon men ook gewrichtsontstekingen krijgen, die vaak leidden tot invaliditeit en
blindheid. 67 In het achttiende-eeuwse Europa schreef men één derde van de gerapporteerde
blinden toe aan de pokken.68

1.3 Groot of klein? Arm of rijk?
Vooral zwakkere bevolkingsgroepen waren slachtoffer, ondermeer zwangere vrouwen en
ouderen, maar de grootste risicogroep waren de allerkleinsten. Maar liefst tachtig percent van
de slachtoffers waren kinderen onder de tien jaar.69
Kon iedereen, zowel rijk als arm, de ziekte krijgen? Volgens Donald Hopkins bleef niemand
gespaard. Hij bewees dit door de opsomming van de vele monarchen die slachtoffer waren van
de ziekte, zoals Lodewijk XVI en keizerin Maria Theresia. 70 Toch moeten we volgens
Willibrord Rutten, een Nederlands geschiedkundige, voorzichtig zijn met deze stelling.
Koninklijke families namen steeds een bijzondere plaats in op de sociale ladder en zijn daarom
niet representatief voor de groep rijken en aristocraten. Koningskinderen werden opgevoed
binnen de veilige muren van het paleis, geïsoleerd van de ‘echte’ wereld. Ze hadden geen
contact met allerlei virussen, waardoor ze geen immuniteit opbouwden. Eenmaal de troon
bestegen, verplichtte hun functie hen hun veilige oord te verlaten en onder het volk te komen,
waar ze in contact kwamen met infecties en ziekten. Kinderziekten, zoals de pokken, kregen
ze daardoor op volwassen leeftijd. 71 Dat gekroonde hoofden de pokken kregen, was voor
Hopkins het bewijs dat zowel rijk als arm de ziekte konden vatten.
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Dit argument hield volgens Rutten geen steek. Zijn onderzoek met gegevens uit het
achtiende-eeuwse Amsterdam stelde wel een sociaal onderscheid vast. Bij de aristocratie en de
hoge bourgeoisie kreeg de meerderheid nooit de pokken.72
Hoe komt het dat de besmettingskans voor de meer gegoede klassen van de samenleving
beperkt

was?
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woonomstandigheden voor meer comfort en hygiëne. Ten tweede had men de mogelijkheid
om kledij op regelmatige basis te luchten en te reinigen. Ten derde was de praktijk van
inenten goed ingeburgerd bij de welgestelde medemens. Als laatste verklaring verwees hij naar
het feit dat de rijke bevolking voorzorgsmaatregelen nam. Ze verplaatsten zich tijdens een
pokkenepidemie bijvoorbeeld naar een buitenverblijf of isoleerden een pokkenslachtoffer in
één kamer van het huis. Dit in tegenstelling tot de armere lagen van de maatschappij die zich
moesten tevreden stellen met één ruimte voor het gehele gezin.73
Doordat de rijke klasse meer middelen tot bescherming had, besloot Rutten dat er wel degelijk
sociale verschillen waren, maar dan wel minimaal. De groep welvarenden waarover hij sprak,
maakte maar tien percent van de totale bevolking uit. Tussen de overige negentig percent van
de bevolking maakten de pokken geen onderscheid.74

1.4 “L’opération de la Vaccine”75: gered door de medische wetenschap
Door haar gruwelijke verschijning en de vele dodelijke slachtoffers experimenteerden
Europeanen reeds vroeg met methoden om de mensheid te beschermen tegen de ziekte.
Inoculatie, of variolatie, werd al beoefend in India en China, maar werd pas vanaf de
achttiende eeuw in Europa en Noord-Amerika toegepast. Via Ottomaanse kennis kwamen de
Britten in contact met de praktijk van variolatie. Het ging om een methode waarbij pokkenpus
van een zieke, met mildere ziekteverschijnselen, getransplanteerd werd in het lichaam van een
ander: een inenting met kunstpokken. De vrouw van de Britse ambassadeur in Constantinopel
Lady Mary Wortley Montague, zelf verminkt door de ziekte, interesseerde zich in de
beschermingsmaatregelen die de Ottomanen hadden ontwikkeld. Al snel, in 1717, liet ze haar
zoon in de Britse ambassade inoculeren. Vier jaar later herhaalde ze de praktijk op haar dochter
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in Londen. Dit was de eerste inoculatie in de westerse wereld. De interesse onder de gegoeden
was gewekt en de praktijk werd succesvol toegepast. 76
Wegens de ondermaatse registratie door de toenmalige dokters is het niet bekend hoeveel
mensen gevarioleerd zijn gedurende de achttiende eeuw. Het belangrijkste aspect was dat
mensen nu de levensverzekerende immuniteit verwierven via een kunstmatige methode. De
letaliteit daalde hierdoor drastisch. Hoewel de sterftekans bij inoculatie nog altijd één op
tweehonderd was, was dit niets in vergelijking met het aantal slachtoffers dat het variola
maiorvirus maakte: één op de tien.77 Een serieuze verbetering, maar de ziekte was nog lang de
wereld niet uit. De zoektocht naar een mogelijk alternatief bleef bestaan.
De grote doorbraak kwam er in 1796 toen Edward Jenner in de koepokken, 78 een
rundveeziekte verwant aan het variolavirus, het nieuwe heil zag. Hoewel er twijfels bestaan
over de effectieve ontdekker was deze Engelse dokter alleszins de allereerste die er over
publiceerde. 79 Als plattelandsarts had hij ervaring met het inenten van de kunstpokken. Hij
merkte dat sommige personen reeds de pokken hadden doorstaan en immuun waren, zonder
dat ze zich er van bewust waren. Om een verklaring hiervoor te zoeken, onderwierpen
inenters, zoals Jenner, deze mensen aan een klein onderzoek. Hun vaststelling was dat hun
handen waren aangetast door een onschuldige huidziekte, de koepokken, die ze hadden
opgelopen bij het melken van koeien. De link was gelegd. De koepokkenvariant zorgde voor
immuniteit onder de melkmeiden en -jongens. Aan het inoculatieproces zelf werden weinig
wijzigingen aangebracht, behalve de inentingsstof. In plaats van pus van patiënten te gebruiken,
haalden de dokters nu de stof uit de koepokkenvariant. De vaccinatie, afkomstig van het
Latijnse woord voor koe vacca, was ontstaan.80 De toon voor verdere medische verbeteringen
ter preventie van de ziekte was gezet. De oorlog tegen pokken was begonnen.81
Niettegenstaande de pokken in Europa hier en daar in de negentiende en twintigste eeuw nog
de kop opstaken en vele slachtoffers maakten, nam haar letaliteit af. In België daalde het aantal
dodelijke pokkengevallen na de zware epidemie van 1870-1873 gestaag (grafiek 1). De
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pokkenvaccinatie voor pasgeborenen in 1946.82 De ziekte concentreerde zich sindsdien vooral
voora
in delen van de wereld waar vaccinatie een minder gekende bestrijdingsmethode was, zoals in
Azië en Afrika. 83 De dodentol voor de twintigste eeuw wordt geschat op 300 miljoen
wereldwijd. Toch slaagde de Wereldgezondheidsorganisatie er in om na een uitgekiende
wereldwijde sensibiliserings- en vaccinatiecampagne het virus aan banden te leggen.
legg
Het
W.H.O. verklaarde op 9 december 1979 dat de pokken officieel waren overwonnen, waarmee
de ziekte als eerste uitgeroeide ziekte de geschiedenisboeken inging. 84 Dat de ziekte kon
uitgeroeid worden, was te danken aan drie factoren. Ten eerste bestond er
e een gericht en
gecontroleerd vaccinatieprogramma dat zorgde voor een wereldwijde immuniteit onder de
mensen.. Daarnaast was de ziekte gemakkelijk te traceren door de symptomen, waardoor een
uitbraak van pokken al in een vroeg stadium ontdekt werd. Als laatste
laatste factor kunnen we
verwijzen naar het feit dat de ziekte geen enkele andere drager dan de mens kende.85 Hierdoor
slaagden we er in de pokken in het verleden achter te laten.

Grafiek 1. Het aantal pokkengevallen in België tussen 1864 en 1928.
100000

10000

1000

100

10

1864
1866
1868
1870
1872
1874
1876
1878
1880
1882
1884
1886
1888
1890
1892
1894
1896
1898
1900
1902
1904
1906
1908
1910
1912
1914
1916
1918
1920
1922
1924
1926
1928

1

Toelichting: Voor de oorlogsjaren (1914-1918)
(1914
zijn geen gegevens beschikbaar.
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1.5 Dagen zonder pokken?
Ook al is er sinds 1979 geen besmetting meer geweest, het gevreesde variola virus bestaat nog
steeds. Het zit evenwel veilig achter slot en grendel in Amerikaanse en Russische laboratoria.86
Toch bevindt zich in dit proefbuisbestaan de kiem van een politiek, wetenschappelijk en
ethisch getinte discussie die vooral in de jaren 1990, maar ook recent nog veel stof deed
opwaaien. De wereld was, en is nog steeds, in de ban van het bioterrorisme. Het mogelijks
bestaan van niet-officiële bewaarplaatsen van de ziekte maakt de wereld, met de Verenigde
Staten op kop, wantrouwig. Het is daarom niet verwonderlijk dat naar landen zoals Iran, Irak
en Noord-Korea, die op gespannen voet leven met de V.S., met beschuldigende vinger wordt
gewezen in verband met geheime bewaarplaatsen. Concreet bewijsmateriaal is nog niet
gevonden.87
Een discussie over de mogelijke uitroeiing van de laatste virusrestanten staat hoog op de agenda
van de Wereldgezondheidsorganisatie. Onlangs, in mei 2011, hield de W.H.O. een
bijeenkomst over de toekomst van het pokkenvirus. Sinds de officiële bekendmaking van de
uitroeiing sluimerden de debatten immers verder. Moeten we een uitgeroeide ziekte laten
bestaan of vernietigen? Ethisch gezien, strijden we voor de volledige vernietiging van het virus.
Hoe klein de kans op een mogelijke uitbraak ook kan zijn, het is en blijft een risico dat menig
mens niet wil lopen. Heel wat wetenschappers en politici hebben echter bezwaren. Rusland en
de Verenigde Staten ijveren voor het behoud van de reservevirussen in de strijd tegen het
bioterrorisme. Ze menen dat bij een uitbraak de kwetsbare en niet-immune mensenmassa
gevaccineerd moet worden met de stalen uit de labo’s. Ook wetenschappers wijzen op de
nadelen van een totale uitroeiing. Als virus maken de pokken namelijk deel uit van de vele
organismen die onze planeet rijk is, waardoor een verlies van het variolavirus een slechte zaak
is voor de biodiversiteit. Daarnaast is het wetenschappelijke, biomedische onderzoek naar de
ziektekiem nog niet volledig afgerond. Het kan ons helpen om de werking van het menselijke
immuunsysteem te begrijpen en zo de impact van andere ziekten mogelijks te reduceren.88 De
Belgische viroloog Marc Van Ranst vindt deze argumenten misplaatst en ijvert voor de totale
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vernietiging. Voorlopig worden die plannen opgeborgen. 89 De W.H.O.-conferentie boekte
geen resultaten, en een volgende bijeenkomst is uitgesteld tot 2014.90
Toch zijn de overheden van België en Nederland er niet helemaal gerust in, want beide
hebben ondertussen een rampenplan uitgeschreven voor het geval dat de ziekte terug de kop
zou opsteken. Vanaf het waarnemen van de eerste signalen van de ziektesymptomen staat de
bescherming van het volk door middel van vaccinatie en quarantaine bovenaan op de to do-list.
Een groot deel van de bevolking is onbeschermd en dus extra gevoelig voor een besmetting.91
Ook hebben vele landen in de nadagen van september 2011 vaccinatievoorraden aangelegd.
We kunnen de pokken niet als een ziekte van het verleden beschouwen. Haar terreur blijft
nazinderen. In het volgende onderdeel maken we terug een sprong in de tijd en focussen ons
op de pokkenplaag van 1839 in Tielt.
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2. Getuigen van de pokken
Rond 1830 heerste er een economische crisis in Tielt en omstreken. De recessie trof de
textielsector, waardoor wevers en spinners in armoede vervielen. Ondanks verwoede
inspanningen om de economie nieuw leven in te blazen, werd de situatie steeds meer precair.
En juist in die miserabele omstandigheden troffen de pokken dit provinciestadje. Tielt was niet
alleen, want de pokkenepidemie hield gans Europa van1837 tot 1840 in de ban.92
Welke terreur zaaide de ziekte in dit provinciestadje? We bestuderen deze vraag aan de hand
van een pokkenlijst uit 183993 die een overzicht geeft van de Tieltse pokkenpatiënten. Deze
lijst is van groot belang, aangezien ze de basis vormt voor ons verder onderzoek. Om te
bestuderen welke impact de pokken hadden op lichaamslengte en vruchtbaarheid is het
noodzakelijk een groep mensen samen te stellen, waarvan we immers weten dat ze pokken
hebben gehad. In een later stadium (zie hoofdstuk 3 en 4) koppelen we de informatie uit deze
bron aan die uit de militielijsten, bevolkingsregisters en registers van burgerlijke stand. Het is
belangrijk voor het verdere verloop van deze studie om deze pokkenlijst in detail te analyseren
en haar correctheid na te gaan.
We bespreken alle mogelijke gegevens die we uit de Tieltse pokkenbron kunnen filteren.
Hoeveel mensen werden ziek en hoeveel stierven er? Waren mensen in Tielt gevaccineerd in
1839? Wat was het chronologische verloop van de ziekte? Dit en veel meer bespreken we in
dit onderdeel.

2.1 Link tussen heden en verleden
Onze basis bestaat uit een gedetailleerde lijst van “personnes qui ont été atteintes de la petite

vérole en 1839”94. De aanduiding van pokken als petite vérole valt op. Bedoelden de opstellers
hiermee de minder gevaarlijke variant van het pokkenvirus, namelijk variola minor? De
minorvariant eiste maar één percent dodelijke slachtoffers, maar kwam in Europa pas tijdens de
twintigste eeuw voor. 95 Het variola minorvirus zou in dit geval een anachronisme vormen.
Waarom sprak men van pétite vérole, het equivalent van het Nederlandse kinderpokjes of het
Engelse smallpox? Onze voorouders maakten namelijk een onderscheid tussen de grote en de
kleine pokken. Indien de bronnen verwijzen naar pokken of grote pokken doelden de
opstellers vooral op de geslachtsziekte syfilis. 96 Ook deze ziekte bedekte in latere stadia het
92
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lichaam met etterende puisten en tumoren. 97 Mensen plaatsten syfilis in de taboesfeer. Het
onderscheid moest duidelijk zijn: de omgeving moest weten dat de patiënt aan pokken leed en
niet aan syfilis.98 Deze bron handelt wel degelijk over de pokken.
De toenemende bureaucratie in de loop van de Hollandse Periode resulteerde in het
neerpennen van het aantal slachtoffers en hun gegevens. Sinds het Koninklijk Besluit van 18
april 1818 waren dokters verplicht om in de Verenigde Nederlanden het aantal
pokkenpatiënten dat ze verzorgden, te melden aan de besturen.99 Daarnaast zette de overheid
in op de vaccinatie van kinderen alsook op quarantaineverplichtingen voor besmette personen.
Besmette kinderen moesten thuis blijven.. De proliferatie van de pokken mocht geen kans
krijgen.100 Ook na de onafhankelijkheid van België bleef het K.B. van 1818 van kracht. Het
besluit van de Provinciale Raad in West-Vlaanderen hernieuwde in 1839, wegens de algemene
pokkenurgentie, alle regels rond de vaccinatie van en de bescherming tegen de pokken.
Inhoudelijk veranderde het besluit weinig aan de verordeningen van het Nederlandse K.B.101
Ieder pokkengeval moest steeds gemeld worden aan het lokale bestuur. “Alswanneer de

kinderpok-ziekte zig in eenig huys veropenbaert, zal daer van daedelyk moeten kennis worden
gegeven aan de plaetselyke overheyd, ten eynde de zelve zoude kunnen de noodige
voorzorgen nemen om de voortzetting der ziekte te beletten.”102

2.2

“la petite vérole en 1839”103: casus Tielt

Deze lijst bevat veel informatie: naam en voornaam van de patiënt, geslacht, leeftijd, datum
van zowel het uitbreken van de ziekte als het overlijden of genezen, vaccinatiegegevens, de
ernst van de ziekte en als laatste de vermelding van lichamelijke verminking. De lijst is noch
alfabetisch

noch

chronologisch

opgesteld.

Mogelijks

volgde

men

een

ruimtelijk

ordeningsprincipe, aangezien het eerste deel van de lijst per straatnaam staat opgesomd. Helaas
paste de Tieltse administratie dit principe niet toe op de gehele lijst, waardoor het moeilijk is
om de ziekte in kaart te brengen.

97

J. Arrizabalaga, “Syphilis”, in: K. Kiple (ed.), The Cambridge World History of Human Disease, Cambridge
University Press, 1993, p. 1028.
98
W. Rutten, ‘De vreselijkste aller harpijen’, pp. 27-30.
99
Koninklijk Besluit 18 april 1818 (art. 13), Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden (1818) nr. 20.; W.
Rutten, ‘De vreselijkste aller harpijen’, p. 264.
100
Koninklijk Besluit 18 april 1818, Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden (1818) nr. 20.
101
“Besluit van de Provinciale Raad 11 juli 1839” in: Memoriaal administratief der provincie West-Vlaanderen,
Brugge, Weduwe E.-J. Terlinck en zoon, 1839, p. 899.
102
“Besluit van de Provinciale Raad 11 juli 1839 (art. 10)” in: Memoriaal administratief der provincie WestVlaanderen, Brugge, Weduwe E.-J. Terlinck en zoon, 1839, p. 905.
103
S.A.T., Modern Archief, nr. 2800: ‘Personnes qui ont été atteintes de la petite vérole en 1839’.

35

lijst vermeldde 852 personen die in de loop van 1839 de ziekte opliepen. In
De Tieltse pokkenlijst
een stadje van om en bij de 12 000 inwoners kwam dat neer op ongeveer zeven percent.104
Deze pokkenopstoot stimuleerde de briefwisseling tussen Tielt en de provinciale medische
commissie
ssie te Brugge, die duidelijke instructies communiceerde om de verspreiding van de
ziekte tegen te gaan. De focus lag hierbij vooral op de vaccinatiecampagne bij kinderen.105 In
vergelijking met de jaren voordien, was het aantal slachtoffers sterk toegenomen.
toegenomen Zo een
pokkenplaag hadden ze al langere tijd niet meer meegemaakt. We beschikken over gegevens
van enkele besmettingen rond de Poelberg, aan de rand van Tielt, in 1832. Hoogstens twee
gezinnen werden getroffen.106 De plaag van 1839 was immens voor dit kleine
klein provinciestadje.
Toch bleef deze Tieltse pokkengeschiedenis lang verborgen. Hoe komt dit? Het pokkenvirus
in Tielt bracht het gemeentebestuur in een hoge graad van paraatheid, maar voor de bewoners
scheen dit de zoveelste tegenslag waar ze in die periode
periode moesten tegen vechten.107 Een tweede
rol vinden we bij het lage dodental. De pokken maakten 32 dodelijke slachtoffers, wat een
kleine vier percent was van het totaal aantal slachtoffers. Een mogelijke verklaring kan zijn dat
we hier te maken hadden mett een mildere vorm van de ziekte.108

Grafiek 2. Pokkenepidemie in Tielt. Aantal pokkenpatiënten naar gelang leeftijd en geslacht.
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Bron: S.A.T., Modern Archief, nr. 2800: ‘Personnes qui ont été atteintes de la petite vérole en 1839’.
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Zoals verwacht vormden kinderen de grootste risicogroep (zie grafiek 2.). 480 kinderen onder
de vijftien jaar waren slachtoffer, wat neer kwam op 56,3 percent. Onder de allerjongsten,
jonger dan vijf jaar, bevonden zich de meeste slachtoffers: 190 kinderen. De pokken waren
ook in Tielt vooral een kinderziekte.
Vervolgens willen we weten of de pokken een onderscheid maakten tussen de geslachten.
Grafiek 2 toont dat bij beide geslachten ongeveer evenveel slachtoffers vielen. 436 mannen (51
percent) kregen de ziekte. Daarnaast vielen ook 416 vrouwen (49 percent) vrouwelijke
slachtoffers te betreuren.
Waren deze personen ingeënt tegen de pokken? In Tielt was 60 percent (510 gevaccineerden
op 852 slachtoffers) gevaccineerd bij de aanvang van hun ziekte (tabel 1). Toch bood dit
blijkbaar weinig bescherming, want in de meeste leeftijdsklassen (ouder dan tien jaar) was het
aantal ingeënten onder de pokkenlijders groter dan de niet-ingeënten. Waarom hadden
gevaccineerde personen na hun tiende levensjaar meer kans om de ziekte op te lopen dan
diegenen die niet waren ingeënt? Om levenslang immuun te blijven was revaccinatie
noodzakelijk, maar dat werd toen vaak verwaarloosd. Daarenboven drong het besef dat
vaccinatie niet levenslang beschermde maar langzaam door bij de overheid en medici. 109
Daarnaast focusten de vaccinatiecampagnes zich enkel op de grootste risicogroep, de kinderen.
Het was verplicht om een kind na de geboorte te laten vaccineren, anders kregen de ouders
een boete van “vyftien franken of eene gevangenis van een tot vyf dagen”.110 Het hoge aantal
niet-gevaccineerden onder de vijf jaar wijst er echter op dat de doelstelling in 1839 nog niet
was bereikt.
Hoewel de gevaccineerden op latere leeftijd meer kans hadden om besmet te geraken, lag de
letaliteit bij deze groep serieus lager dan bij de niet-gevaccineerden.111 Vaccinatie had dus toch
een effect, ondanks de verwaarlozing van de hervaccinatie.
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Tabel 1. De pokkenepidemie van Tielt. Verdeling en letaliteit van de pokkenpatiënten naar inentingstoestand en
leeftijd.

Leeftijd

Gevaccineerd
Niet gevaccineerd
aantal personen
van wie overleden
aantal personen
van wie overleden
Absoluut
%
Absoluut
%
0-4
38
152
19
12,5
5-9
77
76
3
3,9
1089
48
1
2,1
10-14
1574
15
15-19
2094
13
20-24
2556
2
3,6
9
25-29
3036
8
30-34
3521
6
35-39
4017
2
11,7
3
40-44
454
5
1
20,0
45-50
> 50
2
0
Onbekend
2
Totaal
510
4
0,8
335
24
7,2
gegevens over vaccinatie onbekend
aantal personen
van wie overleden
Absoluut
%
0-4
3
3
100
201
1
100
20-24
Onbekend
2
Totaal
6
4
66,7
Bron: S.A.T., Modern Archief, nr. 2800: ‘Personnes qui ont été atteintes de la petite vérole en 1839’. Tabel naar
voorbeeld van: W. Rutten, ‘De vreselijkste aller harpijen.’ Pokkenepidemie en pokkenbestrijding in Nederland in
de 18de en 19de eeuw, Wageningen, HES Uitgevers, 1997, p. 153.

Nu we kort besproken hebben wie de risicogroepen vormden, bekijken we nu het verloop
van de ziekte.

2.3 Maartse buien
Volgens de pokkenlijst viel het eerste slachtoffer in december 1838 (zie Grafiek 3). De laatste
patiënten werden gesignaleerd een jaar later, in november 1839. Het zwaartepunt van het
aantal infecties concentreerde zich vooral in het eerste halfjaar van 1839. In januari en maart
vielen de meeste slachtoffers.
De grote concentratie van slachtoffers in januari, 188 in totaal, doet vermoeden dat de ziekte
reeds vroeger haar intrede heeft gedaan in deze textielstad. Helaas kunnen we dit niet
achterhalen. In de bron is er maar één vermelding dat iemand in december 1838 de pokken
kreeg. In februari daalde het aantal patiënten om daarna terug op te klimmen tot een tweede
piek: 142 pokkenzieken in maart. Vanaf april zette zich een geleidelijke daling in. In november
38

kregen nog twee personen de ziekte. Waarschijnlijk vonden er na november nog enkele
besmettingen plaats, want volgens een brief aan de medische commissie in Brugge was de
ziekte pas in het begin van juni 1840 onder controle.112

Grafiek 3. Pokkenepidemie in Tielt. Aantal pokkengevallen per maand in de periode december 18381838-november
1839.
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Bron: zie Grafiek 2.

Gemiddeld was de patiënt 18 dagen ziek. Dit is net iets minder dan de drie weken die de
medische literatuur aanwijst. Wat ons vooral
voora opvalt, is dat de grootste groep minder dan twee
weken in bed gekluisterd lag. Volgens de Tieltse lijst waren er zelfs mensen die er in slaagden
om in twee dagen te genezen. Het recordaantal ziektedagen stond op de naam van Collette
Schokele, die 180 dagen
en ziek was. Wellicht waren de pokken niet de volle zes maanden
aanwezig in haar lichaam, maar ging het om secundaire kwalen ten gevolge van de pokken.
pokken
Hierdoor viel Collette van de ene in de andere aandoening zonder echt te genezen. Daarnaast
stonden in dee bron vaak hetzelfde aantal dagen voor opeenvolgende patiënten, wat wijst op
een te snelle en slordige administratie.
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Tabel 2. Duur van de pokken in Tielt 1839.

Duur ziekte
< 10 dagen
1010-19 dagen
2020-29 dagen
3030-39 dagen
4040-49 dagen
5050-59 dagen
6060-69 dagen
8080-90 dagen
> 90 dagen
Onbekend
TOTAAL

Aantal
297
189
61
97
32
1
27
12
2
134
852

Percentage
34,9
22,2
7,2
11,4
3,8
0,1
3,2
1,4
0,2
15,7
100,0

Bron: S.A.T., Modern Archief, nr. 2800: ‘Personnes qui ont été atteintes de la petite vérole en 1839’. Tabel naar
voorbeeld van: M. Van den Abeele, De pokken in Oost-Vlaanderen in de periode 1815-1840, Gent
(onuitgegeven licentiaatsverhandeling Universiteit Gent), 2005-2006, p. 96. (promotor: I. Devos).

2.4 Gepokt
Verminking was één van de meest voorkomende gevolgen van de ziekte. Volgens de medische
literatuur was ongeveer tachtig percent van het aantal overlevenden verminkt. In Tielt lag dat
wat anders. Voor 301 (van 852) mensen vermeldde de pokkenlijst niets over eventuele
verminkingen. Van de overige zijn er maar 71 als verminkt omschreven, wat maar 15 percent
is van het aantal vermelde gevallen. Dit is een pak lager dan de theoretische cijfers, wat er
mogelijks kan op wijzen dat de registratie ondermaats was. Over andere mogelijke implicaties
van de ziekte, zoals blindheid en artritis, vinden we in deze bron niets terug.

2.5 Armeluisziekte?
De pokkenlijst bevat geen informatie over de sociale achtergrond. Om te achterhalen welke
sociale groepen het meest kwetsbaar waren, hebben we dus nood aan aanvullend bronmateriaal.
De militielijsten vormen een ideale manier om deze leemte op te vullen. Aan de hand van
deze bron kunnen we de beroepen van de mannen. Een bespreking van deze militaire bronnen
en de gebruikte beroepsstructuren geven we in hoofdstuk drie. 45 percent van de
pokkenpatiënten, geboren tussen 1820 en 1839, waren wevers- en arbeiderszonen. Wevers en
werklieden vinden we terug onderaan de sociale ladder, waardoor we kunnen concluderen dat
vooral armeren getroffen werden. Toch mogen we niet besluiten dat de ziekte in Tielt een
armeluisziekte was, aangezien een aanzienlijk deel uit gezinnen kwam waar de vader een
ambacht beoefende of koopman was. Deze beroepen behoorden immers al tot de
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middenklasse.113 Opvallend is dat zonen van grootgrondbezitters, burgemeesters of dokters niet
voorkomen in de lijst.114 Het lijkt er sterk op dat de hypothese van Willibrord Rutten, waarbij
negentig percent van de bevolking een even grote kans had op besmetting, ook voor Tielt
opgaat. Enkel de groep allerrijksten ontsnapte. Veel mensen kunnen dit niet geweest zijn,
aangezien deze groep maar een miniem deel uitmaakte van de Tieltse samenleving.115
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3. De levende herinnering
We bespraken de pokken in al haar facetten. We begonnen met een algemene bespreking van
de ziekte. Tijdens de achttiende en negentiende eeuw teisterde ze de Europese samenleving.
De dodentol lag enorm hoog, waardoor bevolkingen al vlug experimenteerden om de ziekte
in te perken. In 1721 kwam vanuit het Ottomaanse Rijk de variolatietechniek Europa binnen.
Daarbij werd pokkenpus van een patiënt, die leed aan een milde vorm, ingeënt bij een ander
persoon. De ingreep noemde men ook inoculatie of inenting met kunstpokken. Zonder
ernstig ziek te worden, verwierven overlevenden immuniteit. De techniek betekende een hele
stap vooruit, maar was nog niet optimaal. Er werd verder gezocht naar een meer veilige
beschermingsmethode. Het was Edward Jenner die in 1796 als eerste publiceerde over de
vaccinatie. In plaats van kunstpokken te gebruiken, nam hij staaltjes van de onschuldige
koepokkenvariant. De medische wereld nam hiermee een grote stap voorwaarts in de
bestrijding tegen de dodelijke ziekte. Na een sensibiliserings- en vaccinatiecampagne van lokale,
provinciale en nationale overheden in de negentiende eeuw, en in de twintigste eeuw van de
Wereldgezondheidsorganisatie werd de ziekte in 1979 officieel als uitgeroeid verklaard.
Besmettingen zijn er sindsdien niet meer geweest, maar de angst voor een mogelijke infectie
nam de laatste jaren weer toe. Het bestaan van de ziekte in labo’s, in combinatie met het
dreigende bioterrorisme, voedden de angst voor een mogelijke pokkenaanval. Discussies om
de laatste stalen te vernietigen zijn ondertussen al jaren aan de gang. De ziekte is verleden tijd,
maar alleszins nog niet vergeten.
Daarna namen we de Tieltse casus onder de loep. Onze basisbron behandelt 852 personen die
in 1839 de pokken kregen. Opvallend was het grote aantal getroffen kinderen en de lage
letaliteit. De ziekte manifesteerde zich in Tielt, zoals beschreven in de medische literatuur,
maar blijkbaar in een mildere vorm. Hoewel de bron rijk en gedetailleerd is, werden gegevens
over de duur van de ziekte en de lichamelijke gevolgen slordig ingevuld. Voor het verdere
verloop van ons onderzoek zijn deze laatste gegevens niet van belang.
Nu we het nut en de resultaten van de bron hebben benadrukt, beginnen we met het eerste
deelonderzoek: welke invloed hadden de pokken op de lichaamslengte?
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HOOFDSTUK 3: GROOT, GROTER,
GROOTST
DE INVLOED VAN POKKEN OP LICHAAMSLENGTE

Een link tussen pokken en lichaamslengte is niet voor de hand liggend, of toch? De
antropometrie is de studie naar de afmetingen en verhoudingen van het menselijke lichaam.116
Vanaf de jaren 1980 bood ze een alternatief voor de indicatoren van de levensstandaard, zoals
het inkomen en het bruto binnenlands product, dat volgens sommige wetenschappers weinig
bijdroegen tot de kennis van het reële welzijn van onze voorouders. In die context tastten
Robert Fogel, John Komlos en Richard Steckel, prominenten in dit discours, de
mogelijkheden van de antropometrie af. Vooral de samenhang tussen voeding en
lichaamslengte stond hoog op de agenda om de levensstandaard van onze voorouders te
vatten.117 Omdat deze link veel interessant en vernieuwend materiaal opleverde, worden sinds
de jaren 1990 ook andere linken met lichaamslengte onderzocht, waaronder de invloed van
omgevingsfactoren en ziekten. In dit hoofdstuk staat deze laatste factor centraal: welke impact
heeft een ziekte, in dit geval de pokken, op de lichaamslengte? Aan de hand van het
voorradige bronnenmateriaal, met zowel informatie over pokken als lichaamslengte,
introduceerden Hans-Joachim Voth en Timothy Leunig een mogelijke invloed tussen beide.
Hun onderzoek naar een pokkeneffect lokte veel reactie uit, waarbij de meesten weinig geloof
hechtten aan een verband tussen deze twee parameters. Het cijfermateriaal bevestigt voorlopig
het bestaan, maar wijzen deze resultaten werkelijk op een pokkeneffect? We nemen daarom de
proef op de som. Welke invloed oefenden de pokken uit op de lichaamslengte van Tieltse
mannen in de eerste helft van de negentiende eeuw?
Om deze centrale vraag te beantwoorden, bouwen we dit hoofdstuk trapsgewijs op. Beginnen
doen we met de brede basis, gevormd door de antropometrie als discipline. We peilen naar het
ontstaan en het nut voor de historiografie. We overlopen enkele belangrijke figuren, alsook de
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intrede van deze discipline in de historiografie. Een achtergrondschets is onontbeerlijk om de
beweegredenen en de context van het pokkendebat te kunnen kaderen.
In het tweede deel bespreken we het verhitte pokkeneffectdebat, waarbij negen artikels aan
bod komen. We besteden veel aandacht aan de verschillende standpunten en de bijhorende
argumentering, aangezien deze van belang zijn om het eigen onderzoek op te bouwen. Hoe
verhouden pro en contra zich ten opzichte van elkaar?
Vanaf het derde luik schakelen we over naar het eigen onderzoek. Twee inleidende delen
passeren de revue: ten eerste bespreken we het bronnenmateriaal en ten tweede focussen we
ons op de determinanten van de groei. De pokkenlijst, die in het vorige deel uitgebreid aan
bod kwam, combineren we nu met de militielijsten. Militaire bronnen lenen zich perfect tot
antropometrisch onderzoek, wegens de nauwkeurige vermelding van de lichaamslengten.
Toch is het niet allemaal rozengeur en maneschijn, want ook deze bronnen hebben
beperkingen. In het tweede onderdeel concentreren we ons op de groei. Welke elementen
determineren onze lichaamslengte? We bespreken de verschillende factoren, waarbij vooral het
levensstandaarddebat centraal staat. Welke effecten had de ontluikende Industriële Revolutie
op de Tieltse lichaamslengte?
De analyse vormt het laatste deel van dit hoofdstuk. Na een lange, maar noodzakelijke,
aanloop ontleden we het bronnenmateriaal. Hadden pokken een invloed op de lichaamslengte?
Aan de hand van de informatie verkregen uit de militielijsten onderzoeken we hoe de situatie
in Tielt was. Wat vertelt ons het cijfermateriaal en hoe moeten we dit interpreteren? Bestond
er een pokkeneffect in Tielt?
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1. De antropometrie in een historisch jasje
De lengte van een mens is een curiosum. Velen beweren dat hun lichaamslengte hen niets doet,
maar bekennen vroeg of laat dat ze graag enkele centimeters groter of kleiner wilden zijn. Wie
wil er nu niet moeiteloos het blik tomaten op de hoogste winkelrayon in het winkelkarretje
leggen? Een frustratie die menig mens herkent. Toch is er voor de kleinsten onder ons geen
reden tot klagen, aangezien de Europeanen in de laatste tweehonderd jaar gemiddeld 10 tot 15
centimeter zijn gegroeid. Een verbeterde voeding, hygiëne en geneeskunde vormen de
belangrijkste verklaringspunten.118
De fascinatie voor lichaamslengte is niet recent, want al eeuwen zoeken kunstenaars naar
methoden en wiskundige regels om de perfecte lichaamsverhoudingen op doek te krijgen. Pas
vanaf de achttiende eeuw vonden grootschalige en systematische verzamelingen naar
lichaamslengte hun ingang. Vooral de militaire bevelhebbers hechtten waarde aan lengtes,
aangezien de overtuiging heerste dat kleinere mannen minder kracht hadden en bijgevolg niet
toegelaten werden in het leger. De interesse nam exponentieel toe in de negentiende eeuw,
toen biologen, dokters en antropologen de groeipatronen van de mens onder de loep namen.
Waarom zijn er kleine en grote mensen in de samenleving? De negentiende-eeuwse
wetenschappers voerden vooral onderzoeken uit op mensen uit hun contemporaine
samenleving, waarbij ze focusten op de belangrijkste groeifasen: de eerste levensjaren en de
puberteit.119 Ook in België waren er geïnteresseerden, waarvan Adolphe Quetelet de bekendste
was. Deze Gentenaar, geboren in 1796, is tot op heden geroemd om zijn kennis van
astronomie, meteorologie, demografie, sociologie, maar ook antropometrie. Hij onderzocht
ondermeer de gemiddelde lichaamslengte van Brusselaars in de jaren 1830 (zie hoofdstuk 3,
3.1.5.).120
Pas recent ontdekten ook historici het nut van antropometrie om het verleden kleur te geven.
In tegenstelling tot de negentiende-eeuwse voorgangers gebruikten historici deze discipline om
de evolutie van de lichaamslengten op langere termijn te reconstrueren, waarbij ze trachtten
causale verbanden te leggen tussen de lengte en de historische leefwereld. De lengte van een
individu is immers het resultaat van cumulatieve factoren, zoals voeding en omgeving. Deze
elementen zijn op hun beurt beïnvloed door het gezinsinkomen en de biotoop. Individuele
lengtes vormen met andere woorden een weerspiegeling van iemands economische
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achtergrond. Hierdoor leent de historische antropometrie zich perfect tot de studie van het
welzijn en de levensstandaard van onze voorouders. Hoewel we de focus in dit onderzoek
leggen op lichaamslengte, mogen we andere antropometrische indicatoren niet over het hoofd
zien. Gewicht, geboortegewicht en de menarcheleeftijd staan ook centraal bij deze
discipline.121
De eerste historicus die het nut van deze wetenschap voor de geschiedenis inzag, was de Franse
historicus Emmanuel Le Roy Ladurie. 122 Als kind van zijn tijd en medebepleiter van de
Annales nam hij de kwantitatieve methoden onder de arm en voerde hij eind jaren 1960
onderzoek uit naar onder andere de lichaamslengte van Franse soldaten.123 De echte doorbraak
kwam meer dan tien jaar later toen in de herfsteditie van het tijdschrift Social Science History
van 1982 een themanummer gewijd werd aan historische antropometrie. Volgens John
Komlos en Jörg Baten, twee voortrekkers van deze discipline, bepaalde deze publicatie het
verdere succesvolle verloop van de antropometrie in het geschiedkundige onderzoek.124 Eén
van de auteurs van de artikels in dat tijdschrift was de Amerikaan Robert Fogel, prominent
figuur in de antropometrie, die met zijn concept van nutritional status het belang van voedsel,
lichaamsinspanningen en infectieziekten als factoren voor lichaamslengte probeerde te vatten.
De Amerikaan Richard Steckel vervolledigt het plaatje van de twintigste-eeuwse voortrekkers.
Het verschil met de negentiende eeuw is wellicht het groter succes van deze discipline, die het
gevolg is van het bereiken van een glazen plafond in het onderzoek naar de levensstandaard.
De traditionele economische indicatoren, zoals inkomen en B.N.P., bleken onvoldoende om
de levenskwaliteit van de historische mens te meten, waardoor lichaamslengte als betere
indicator voor welzijn werd geopperd. Deze keuze bleek verstandig, maar ook ophefmakend,
aangezien de resultaten van deze onderzoeken een aantal historische illusies doorbraken. Dit
was onder andere het geval voor het effect van de industrialisatie 125 en de gevolgen van de
slavernij.126
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De Britse historica Deborah Oxley, één van de figuren in het pokkeneffectdebat, sprak met lof
over de vele mogelijkheden van deze wetenschapstak. “This approach, known variously as

anthropometric or biometric history, has offered exciting new insights into areas impenetrable
by old means: it reaches those for whom wages data are not extant, and those never received a
wage; it reveals secrets about the internal workings of families and how they distributed
resources among their members; and it captures aspects of the quality of life that elude other
forms of quantification.”127 Op het eerste gezicht lijken er niets dan voordelen te zijn, maar
ook de antropometrie bevat enkele belangrijke valkuilen. De determinanten van onze groei en
lichaamslengten zijn bepaald, maar hoe kunnen we bijvoorbeeld de precieze impact meten van
een goede voedselinname en een infectieziekte doorheen de kindertijd? Het pokkeneffectdebat
bevestigt de moeilijkheden.
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2. De klopjacht op het pokkeneffect
De keuze voor dit onderwerp kadert in een levendige discussie die de pokken gedurende meer
dan een decennium deed oplaaien. Het Britse tijdschrift the Economic History Review,128 dat
de recente ontwikkelingen in onderzoeken naar economische en sociale geschiedenis beschrijft,
vormde van 1996 tot 2006 de achtergrond voor een hevige pennenstrijd. In negen artikels
passeerden uiteenlopende visies de revue. De aanleiding vormde de stelling van Hans-Joachim
Voth en Timothy Leunig, beiden economische historici, volgens dewelke de pokken een zeer
duidelijke negatieve invloed hadden op de lichaamslengte.
In dit deel komen in chronologische volgorde de verschillende tijdschriftartikels en de
bijhorende discussies aan bod. Op die manier kunnen we ons eigen onderzoek goed
verantwoorden en de kritieken als vertrekpunt gebruiken. We beginnen met het basisartikel
van Voth en Leunig (1996) om daarna een eerste kritiek, namelijk die op de methodologie,
van naderbij te bekijken. In een volgend onderdeel focussen we op de artikels die betrekking
hebben op de bronnenkritiek. We eindigen met de nieuwe wending die het onderzoek nam
na het artikel van Deborah Oxley (2003).

2.1 Het prille begin. Voth en Leunig 1996
Het vertrekpunt van Voth en Leunig was een digitale databank opgesteld door de
Angelsaksische historici Floud, Wachter en Gregory. Deze laatsten hadden voor hun
onderzoek naar de evolutie van de lichaamslengte in Groot-Brittannië en Ierland gebruik
gemaakt van inschrijvingslijsten van het Britse leger, de Koninklijke Marine en de Marine

Society. Ze stelden vast dat tussen 1750 en 1980 de mens gemiddeld 10 centimeter was
gegroeid. Dit was volgens hen te wijten aan een betere levensstandaard en meer bepaald aan
kwalitatief betere voeding.129
Voth en Leunig focusten zich vooral op de bronnenlijst van de Marine Society (1770-1873)
om de invloed van pokken op lichaamslengte te onderzoeken. 130 Deze Britse organisatie,
opgericht in 1756, haalde arme Londense jongens tussen twaalf en zeventien jaar uit de
sloppenwijken om hen zeewaardig te maken en zo de Koninklijke Marine en de
koopvaardijvloot te bemannen. Vanaf 1770 werd in deze militaire instelling de lichaamslengte
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van nieuwelingen genoteerd. Daarnaast registreerde men ook de datum van rekrutering,
leeftijd, herkomst, de graad van analfabetisme, enz. 131 Aan de hand van deze bron kwamen
Floud e.a. reeds tot de bevinding dat tussen 1800 en 1815 de gemiddelde lichaamslengte van
arme Londense jongens ongeveer 7 tot 13 centimeter was gestegen. Volgens hen was dit te
danken aan de gevolgen van de dalende voedselprijzen na het einde van de Napoleontische
oorlogen. Volgens Hans-Joachim Voth en Timothy Leunig was daarentegen een deel van die
stijging (ongeveer een derde) te wijten aan het verdwijnen van de pokken.132
De lijst van de Marine Society was volgens Voth en Leunig uitermate geschikt om een
mogelijke link tussen pokken en lichaamslengte te bestuderen. In die bron werden immers per
jongen zowel gegevens over de lichaamslengte als over de pokken genoteerd. Aangezien deze
ziekte een snel verspreidende en letale infectieziekte was, registreerden de lijsten van de

Marine Society of de rekruten reeds de ziekte hadden opgelopen. De militaire staf oordeelde
dat het noodzakelijk was om de kwetsbaarheid van hun soldaten en mariniers correct in te
schatten. 133 De notering van de lichaamslengte kunnen we op een gelijkaardige manier
verantwoorden, want de grootte van een individu werd gelijkgesteld aan de kracht. De marine
weigerde kleine mannen, aangezien die ongeschikt werden geacht voor het zware
zeemansleven. Deze rijk gedetailleerde bron kent bijgevolg één serieus minpunt: de eis van de
minimumlengte. Deze minimumvereisten veranderden doorheen de tijd en werden niet altijd
even strikt nageleefd, omdat veel afhing van de vraag naar nieuw bloed bij de marine.134 Tabel
3 geeft een indicatie van de veranderende lengtestandaarden bij de Marine Society.

Tabel 3. De vereiste
vereiste minimumlengtes bij de Marine Society tussen 1770 en 1857,
1857, uitgedrukt in centimeter.
centimeter.

Jaar
1770
1786
1792
1809
1812
1814

Minimumlengte
Jaar
Minimumlengte
129,5
1818
139,7
137,2
1821
142,2
132,1
1824
144,8
127,0 of 129,5
1854
149,9
129,5
1857
144,8
137,2
Bron: R. Floud, K. Wachter en A. Gregory, Height, health and history. Nutritional status in the United
Kingdom, 1750-1980, Cambridge, Cambridge University Press, 1990, p. 164.
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Deze maatregel impliceert dus dat deze bron niet representatief was voor de gehele populatie,
aangezien kleine mannen ondervertegenwoordigd waren. Er bestaan niettemin twee methoden
om dit euvel te voorkomen. Ten eerste is er het gebruik van kwantielen, een statistische
methode die nauw samenhangt met de normaalverdeling van lichaamslengte. Ten tweede is er
de werkwijze van Komlos en Kim, waarbij in de steekproef enkel gebruik wordt gemaakt van
de personen die groter waren dan de hoogste minimumeis in alle bestudeerde periodes. Dat de
steekproef van Voth en Leunig niet representatief was, vormde volgens hen geen problemen.
Ze onderzochten immers niet de evolutie van lichaamslengten doorheen de tijd, maar focusten
daarentegen op het bestaan van een pokkeneffect. Ze waren daarom van mening dat een
correctie van de bron overbodig was.135
Voth en Leunig maakten gebruik van een grafische methode136. Ze splitsten de gerekruteerden
op in twee groepen, namelijk zij die de pokken hadden gehad en zij die de ziekte nog niet
hadden opgelopen. De lichaamslengte van beide groepen vergeleken ze. Daaruit bleek dat de
mannen die de ziekte hadden overleefd gemiddeld 7,62 centimeter kleiner waren dan de nietbesmetten. Dat resultaat was volgens hen vertekend. Ten eerste varieerde het aantal pokdaligen
per periode en ten tweede werd er in deze grafieken geen rekening gehouden met de
veranderende levensomstandigheden doorheen de bestudeerde eeuw. 137 Om meer grip te
krijgen op die economische en sociale veranderingen, pasten Voth en Leunig vervolgens een
regressieanalyse toe. De afhankelijke variabele, de lichaamslengte, plaatsten ze tegenover drie
onafhankelijke variabelen: pokken, leeftijd en alfabetisme. Geletterdheid en vooral de leeftijd
vertaalden zich in een positief effect op de gestalte. De pokken resulteerden in een negatieve
impact. Volgens de analyse waren de ex-pokkenlijders ongeveer 2,5 centimeter kleiner dan de
niet-slachtoffers: een reductie van 5 centimeter tegenover de grafische methode. Om deze
bevindingen opnieuw te toetsen, pasten Voth en Leunig ook een dwarsdoorsnedeonderzoek138
toe op een kortere periode, namelijk 1770 - 1775. De conclusie uit dit onderzoek was dat
pokken een negatieve impact hadden van gemiddeld 1,25 centimeter.139
De drie methoden (grafische methode, regressieanalyse en dwarsdoorsnede) toonden telkens
aan dat de pokken de lichaamslengte op een negatieve manier beïnvloedden, maar de precieze
impact was telkens verschillend. Voth en Leunig zochten daarom naar een alternatief en
135
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vonden die in de modus. Waarom kozen ze voor deze centrummaat? De cijfers wezen reeds in
de richting van een negatief pokkeneffect. Indien dit effect reëel was, verwachtten Voth en
Leunig dat er veel kleine ex-pokdaligen niet werden toegelaten tot de Marine Society, wegens
de minimumvereiste. Indien dit het geval was, waren de bekomen resultaten onderschat. Het
nut van deze centrummaat is juist dat het geen rekening houdt met extremen. Ze maakten
voor de berekening van de modus opnieuw gebruik van de grafische methode, maar enkel
voor de periode van de dwarsdoorsnede, 1770-1775. Het pokkeneffect werd nu geschat op 2,5
centimeter. Pokken remden duidelijk de groei.140 Een verklaring voor dat pokkeneffect, vinden
we niet terug in het artikel.141
Op dit artikel kwam veel kritiek. Peter Razzell, historisch demograaf en pokkenexpert, stelde
de lijst van de Marine Society als bron in vraag, terwijl de Duitse statistici Markus Heintel en
Jörg Baten commentaar leverden op de methodologie. Heintel en Baten bespreken we als
eerste in dit overzicht.

2.2 Een methodenstrijd. Heintel en Baten 1998
Volgens Markus Heintel en Jörg Baten was de methodologie van Voth en Leunig fout.
Daarom pasten ze op dezelfde gegevens een alternatieve techniek toe.
Zij splitsten de onderzoeksperiode (1770-1873)) op in zeven subperiodes met een interval van
telkens veertien jaar. Voor elk van de subperiodes werden per leeftijd de modi vergeleken van
de pokdalige gerekruteerden met diegenen die de ziekte niet hadden opgelopen. Omdat de
resultaten geen coherent patroon vertoonden, besloten Heintel en Baten dat er geen
pokkeneffect was. Ook voor de controleperiode van Voth en Leunig, 1770-1775, vonden ze
geen samenhangend resultaat. Daarenboven was ook de regressieanalyse van Voth en Leunig
niet bruikbaar: de onderzoeksperiode bevatte immers teveel economische en sociale
veranderingen en ook de wijzigende minimumlengten zorgden voor problemen.142
In de ogen van Heintel en Baten hadden Voth en Leunig een illusionair pokkeneffect
gecreëerd. Volgens hen was de stijging van de lichaamslengten tijdens het begin van de
negentiende eeuw niet te wijten aan een daling van het aantal pokdaligen (als gevolg van de
vaccinatiepraktijken), maar aan de veranderingen in de vereiste minimumlengte.143
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Actie
reactie.. Voth en Leunig in 1998
2.2.1 Ac
tie en reactie
Voth en Leunig reageerden op de aantijgingen van Heintel en Baten door te bevestigen dat
hun methoden wel degelijk goede en betrouwbare resultaten opleverden. Ondermeer de
regressieanalyse diende, in tegenstelling tot wat Heintel en Baten beweerden, om rekening te
houden met de veranderende sociale en economische omstandigheden inherent aan de
achttiende en de negentiende eeuw. Ook de modus was bruikbaar, precies omdat die geen
rekening houdt met extremen.144
De verdeling van Heintel en Baten in zeven subperiodes kon op haar beurt rekenen op veel
kritiek van Voth en Leunig. Hoewel de Duitse economen een constante minimumlengte per
periode in acht namen, bleek dat slechts voor vier perioden het geval. Een tweede kritiek was
dat deze subperiodes telkens een kleine steekproefomvang creëerden. Zo voerden Heintel en
Baten ondermeer analyses uit op amper tweeëntwintig zestienjarigen voor de periode 17851799. Voth en Leunig benadrukten dat het gewenste minimaal steekproefaantal honderd
bedraagt.145
Op die manier raakte deze tak van de discussie in een soort vicieuze cirkel, aangezien beide
partijen overtuigd waren van de eigen methodologie. Er kwam geen tegenreactie van Heintel
en Baten.

2.3 Bronnenperikelen. Razzell 1998-2001
Peter Razzell, historisch demograaf en pokkenspecialist, reageerde ook in 1998 op het eerste
artikel van Voth en Leunig. Deze keer was niet de methodologie kop van jut, maar vooral het
bronnenmateriaal van de Marine Society. Beginnen deed Razzell alvast met een positieve noot
over Voth en Leunig: “The authors are … undoubtedly correct in highlighting the possible

significance of smallpox for average height.”146
Razzell opperde drie punten van kritiek. Ten eerste liet de kwaliteit van hun gebruikte
bronnen, en vooral de registratie van de pokken, sterk te wensen over. De eerste registratie
dateert van december 1770. Deze informatie over de ziekte werd in dezelfde kolom
opgenomen als de gegevens over alfabetisme, maar de kwaliteit verschilde van periode tot
periode. Zo werd na 1844 geen melding meer gemaakt van pokken. Voth en Leunig hadden
de individuen waarvoor in de kolom ‘pokken’ niets werd genoteerd, geïnterpreteerd als
personen die de ziekte niet hadden opgelopen. Voor Razzell daarentegen waren deze blanco
144
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akjes een indicatie van de ondermaatse registratie, aangezien hij veronderstelde dat de meesten
vakjes
toen geïnfecteerd raakten (zie Razzells derde punt van kritiek). Een bijkomend probleem was
dat variolatie, of vaccinatie in een later stadium, ook geregistreerd
geregistreer werden
en als een vorm van
pokken. Dit betekende dat ingeënte personen in de pokkengroep waren opgenomen. 147
Razzell wees op de beperkte bronnenkennis van Voth en Leunig:
Leunig: ze werkten immers met de
databank van Floud in plaats van ad fontes. Ook de kennis van Voth
oth en Leunig over de
geschiedenis van variolatie en vaccinatie, Razzells paradepaardje, werd ondermaats bevonden.
Ten tweede kwamen de meeste gerekruteerde jongemannen
j
uit Londen, waardoor Voth en
Leunigs conclusie enkel kon opgaan voor de Britse hoofdstad en niet voor
oor de rest van GrootBrittannië en Ierland.148

Grafiek 4. Het aantal pokkengevallen onder de rekruten van de Marine Society, 17511751-1859.
1859.

Bron: H.J. Voth en T. Leunig, “Did smallpox reduce height? Stature and the standard of living in London, 17701770
1873”, in: The Economic History Review, 49 (1996), 3, p. 547.

Ten derde riepen de concrete resultaten
re
en van Voth en Leunig veel vragen op. Zo was bijna
veertig percent, van
an de jongens geboren rond 1750,
1750 geïnfecteerd met de pokken.
pokken Rond 1760
was dit gestegen tot bijna honderd percent en dit bleef zo tot en met 1820. Omstreeks het
geboortejaar 1829 daalde het aantal tot een nulpunt (grafiek 4).149 Deze cijfers waren volgens
Razzell niet in overeenstemming met het endemische karakter van de ziekte die sinds de
zestiende eeuw vrijwel continu in Londen aanwezig was. Het
Het impliceerde dat vrijwel alle
kinderen de pokken kregen. Ook de plotse en drastische daling
daling op het einde van de jaren 1820
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was niet plausibel. Zo had eerder onderzoek van Razzell het tegengestelde aangetoond,
namelijk dat de ziekte tot ver in de negentiende eeuw onder kinderen lelijk huishield.
Bovendien steeg in de negentiende eeuw de kwaadaardigheid van de ziekte. Tijdens de
epidemie van 1870 liep de fataliteit zelfs op tot 45 percent.150
Dit alles zorgde ervoor dat Razzell het onderzoek uit 1996 sterk in twijfel trok en herziening
noodzakelijk was.151

2.3.1 Verdediging. Voth en Leunig 1998
Volgens Voth en Leunig slopen er ongetwijfeld administratieve fouten in de lijsten van de
marine, maar die waren volgens hen gecorrigeerd door Floud e.a.. Ze analyseerden de
databank opnieuw, ditmaal enkel op basis van de gerekruteerden, die zowel konden lezen als
schrijven, en dit voor zowel de gehele onderzoeksperiode als het controle-interval 1770-1775.
De gevallen, die wel perfect waren geregistreerd, toonden aan dat slachtoffers van de pokken
gemiddeld 2,5 centimeter kleiner waren.152

2.3.2 Eigen standpunt baas. Razzell 2001
Ondanks deze gegevens bleef Peter Razzell bij zijn standpunt. Hij concludeerde: “The issue of

the impact of smallpox on average height cannot be settled by analysis of the Marine Society
dataset, as it is fundamentally flawed in its registration of smallpox. Only a dataset with reliable
information on both smallpox and height will settle the question of the relationship between
smallpox and height.”.153
bestaat!! Voth en Leunig 2001
2.3.3 Het pokkeneffect bestaat
Voth en Leunig lieten het hier niet bij en zetten hun pennenstrijd in datzelfde jaar verder. In
tegenstelling tot wat Razzell liet uitschijnen, stonden ze niet onverschillig tegenover zijn
commentaar. De bron was inderdaad onderhevig aan een manke registratie, maar het probleem
werd overschat. De gebruikte statistische technieken zorgden er immers voor dat zelfs met een
gebrekkige bron betrouwbaar onderzoek kon worden gevoerd. Om dit te bewijzen
analyseerden ze opnieuw de volledige databank. De bekomen resultaten vergeleken ze met de
betrouwbare gevallen, namelijk de personen die konden lezen en schrijven. Hun conclusie was
dat in beide groepen er een negatief pokkeneffect voorkwam. Een kind dat de ziekte opliep,
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kon tot 1,9 centimeter kleiner zijn dan leeftijdsgenoten die gespaard bleven. Deze uitkomst lag
ietwat lager dan hun initiële resultaat van 2,5 centimeter. Ten eerste toonden ze op die manier
aan dat lijsten van de Marine Society bruikbaar waren om een pokkeneffect te kunnen
detecteren. Ten tweede bewezen ze dat ook bij een imperfecte bron de statistiek perfecte
resultaten kan leveren.154
In datzelfde artikel gaven Voth en Leunig een verklaring voor de kleinere lengte. Volgens hen
vertraagden pokken, samen met de verminderde voedselinname tijdens de ziekteperiode, de
ontwikkeling van kinderen. Hierdoor liepen ze voor de rest van hun leven een
groeiachterstand op. Daarnaast benadrukten ze ook andere beïnvloedende factoren, zoals
kinderarbeid en omgevingsfactoren, zoals overbevolking. Alleen indien al deze determinanten
onderzocht worden, zullen we de veranderende levensstandaarden doorheen de tijd kunnen
verklaren.
Volgens Flouds resultaten steeg de Europese lichaamslengte met gemiddeld 10 centimeter in de
afgelopen 250 jaar. Volgens Voth en Leunig kon één vijfde (ongeveer 2 centimeter) van die
toename verklaard worden aan de hand van vaccinatiepraktijken en later de uitroeiing van de
pokken.155
De tegenpartij legde zich bij de standpunten van Voth en Leunig neer. Hun onderzoek werd
twee jaar lang niet meer in vraag gesteld, tot de Britse historica Deborah Oxley in 2003 de
stilte doorbrak met een nieuw onderzoek naar een mogelijk verband tussen pokken en
lichaamslengte.

2.4 Verfrissende wind. Oxley 2003
Eén ding staat buiten kijf: het onderzoek van Voth en Leunig was vatbaar voor kritiek. Alleen
een nieuw onderzoek met alternatieve bronnen en denkwijzen kon nog uitsluitsel brengen
over een mogelijke link tussen pokken en lichaamslengten. In 2003 startte Deborah Oxley dan
ook terug van nul, rekening houdend met de kritieken in het eerdere debat. Oxley
beschouwde het onderzoek van Voth en Leunig als innovatief, omdat het onderzoek niet de
invloed van voeding, maar van ziekte onderzocht. Toch stelde Oxley zich van in het begin
sceptisch op tegenover de mogelijke invloed van pokken op lichaamslengte. Hoe kon een
acute ziekte een levenslange stempel drukken op de fysieke toestand van haar slachtoffers?
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bronnen:: pokkenletsels
2.4.1 De bronnen
Ook Oxley vond de rekrutenlijsten van de Marine Society als bron ontoereikend, omdat alleen
de lichaamslengte van groeiende jongeren werd bestudeerd. Door een groeispurt kon de
opgelopen schade immers worden ingehaald, waardoor de resultaten een vertekend beeld
gaven.156 Hiermee volgde ze de redenering van biologen en andere historici. Een vertraging
van de groei in de kinderjaren, veroorzaakt door onder andere een ziekte, kan volledig
ingehaald worden door een groeispurt. Vooral bij kortstondige blootstelling aan nadelige
factoren, zoals de pokken, was het mogelijk effect weggewerkt bij volgroeiing.157
Oxley maakte voor haar eigen onderzoek gebruik van twee bronnen. De eerste waren de
gevangenisregisters uit Wandsworth, nabij Londen, uit 1866, en de tweede waren de lijsten
van getransporteerde Britten, die tussen 1831 tot 1835, als straf naar Australië werden gestuurd.
De korte bestudeerde perioden zorgden ervoor dat het om verschillende geboortecohorten
ging, maar gaf Oxley het voordeel dat ze geen rekening diende te houden met tijdsafhankelijke
invloeden, zoals een veranderende levensstandaard.158
Waren deze lijsten bruikbaar voor dit onderzoek? In tegenstelling tot de Marine Society, die
polste of hun rekruten reeds de ziekte hadden opgelopen, ging het in deze bronnen om de
identificatie van criminelen. Uiterlijke kenmerken, zoals kleur van haar en ogen, werden
uitvoerig beschreven. Diezelfde logica resulteerde in de registratie van de pokkenletsels. Uit de
medische literatuur, zoals beschreven in hoofdstuk twee, bleek echter dat maar 65 tot 80
percent van de ex-pokkenlijders verminkingen opliepen. Dit impliceert dat deze bronnen
wellicht een onderschatting geven van het aantal ex-patiënten. Een ander nadeel was dat men
niet wist of criminelen al dan niet geschoeid gemeten werden en of dit consequent werd
toegepast. Het grote pluspunt was echter dat, naast de enorm gedetailleerde informatie, bij
criminelen geen minimumlengte vereist was.159
Vooraleer Oxley haar antropometrisch onderzoek begon, ging ze na in hoeverre de
bevolkingsgroep met pokkenletsels representatief was voor ex-pokkenlijders. Aan de hand van

The London Bills of Mortality vergeleek ze het mortaliteitscijfer met het aantal verminkten uit
haar eigen databank. Ze stelde vast dat de fluctuaties van de kindersterfte als gevolg van de
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pokken parallel liepen met die van het aantal pokdalige misdadigers. Hieruit concludeerde ze
dat pokkenletsels geschikt waren als indicator.160

degelijkk een invloed op lichaamslengte
lichaamslengte??
2.4.2 Hebben pokken wel degelij
Oxley ontwaarde vier factoren die invloed hebben op het lichaam: het geslacht, de
levensstandaard, de leeftijd en het menselijke kapitaal. De eerste twee factoren negeerde ze,
omdat de bronnen enkel mannen en maar een korte periode behandelden. Zoals Voth en
Leunig al hadden opgemerkt, is de leeftijd een belangrijke factor. Een laatste was het
menselijke kapitaal, gereflecteerd aan de hand van het gezinsinkomen. Armere mensen hebben
immers minder geld voor een goede gevarieerde voeding en voor onderwijs. Rekening
houdend met de laatste twee factoren voerde ze een regressieanalyse uit om de invloed van
pokken op lichaamslengte te onderzoeken. Uit deze analyse bleek dat leeftijd één van de
belangrijkste factoren is voor de lengte. Daarnaast had ook de graad van alfabetisme een klein
positief effect. Belangrijker was dat haar cijfermateriaal aantoonde dat ex-pokkenlijders
ongeveer 1,25 centimeter kleiner waren dan diegenen die de ziekte niet hadden. Het
pokkeneffect bleek te bestaan, maar in mindere mate dan bij Voth en Leunig. Volgens Oxley
was dit cijfer weliswaar onderschat, aangezien ze enkel verminkte ex-pokkenlijders
bestudeerde. Daarnaast kon iemand ook de pokken krijgen indien hij al volgroeid was.
Hierdoor werd het bekomen resultaat overschat. Oxley loste dit euvel op door de volwassenen
en de jongeren, met als grens 21 jaar, apart te bestuderen. Hierdoor leidde ze af dat de pokken
meer invloed hadden op de lichaamslengte, naarmate men ouder werd. Tabel 4 toonde aan dat
het pokkeneffect maximaal 1,86 centimeter meer bedroeg voor volwassenen in vergelijking
met jongeren.161
Hoe verklaren we dit verschil? Deborah Oxley suggereerde overbevolking. Dit was een
groeiend probleem in de negentiende-eeuwse commerciële en industriële Britse steden, als
gevolg van de Industriële Revolutie. Aangezien de pokken verspreid werden via menselijk
contact was het risico om de ziekte te krijgen groter naarmate mensen dichter bij elkaar
woonden. Hierdoor waren steden potentieel gevaarlijke plaatsen. De levensomstandigheden
waren erbarmelijk door dichtbevolkte krottenwijken en gebrekkige hygiëne.162
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Tabel 4. Het verschil in pokkeneffect tussen jongeren en ouderen volgens de gevangenisregisters en lijsten van
getransporteerden.

Leeftijd
Jongeren
(< 21 jaar)
Volwassenen
(> 21 jaar)

Bron
Getransporteerden
Gevangenen
Getransporteerden
Gevangenen

Inch
-0,10
-0,43
-0,83
-0,52

Centimeter
-0,26
-1,10
-2,12
-1,37

Toelichting: deze cijfers geven het verschil weer tussen de lengten van niet-pokdaligen en pokdaligen (het
pokkeneffect). Zo waren de getransporteerde pokdalige jongeren 0,26 centimeter kleiner dan de getransporteerde
jongeren die de pokken niet kregen. Indien we dit verschil vergelijken met de getransporteerde pokdalige
volwassenen dan waren zij 2,12 centimeter kleiner dan getransporteerde leeftijdsgenoten die de ziekte niet
opliepen. We besluiten dat het pokkeneffect minder uitgesproken was bij getransporteerde pokdalige jongeren
(1,86 centimeter). De gegevens in inch zijn afkomstig uit Oxley’s onderzoeken. Deze werden omgezet naar
centimeters.
Bron: D. Oxley, “‘The seat of death and terror’: urbanization, stunting and smallpox”, in: The Economic History
Review, 56 (2003), 4, p 645.

Oxley voerde een nieuwe regressieanalyse uit om haar hypothese te onderzoeken. Deze keer
hield ze rekening met regionale verschillen (tabel 5). Haar bevindingen waren opmerkelijk. Er
waren duidelijk grote contrasten tussen het pokkeneffect in urbane en rurale gebieden. De
impact was het meest uitgesproken in Londen, terwijl dit op het platteland verwaarloosbaar
was. Volgens deze cijfers waren pokdalige plattelanders 15 millimeter kleiner, een verschil dat
niet met het blote oog waarneembaar was, terwijl in Londen ex-pokkenlijders ruim 1
centimeter kleiner waren.163

Tabel 5. Het pokkeneffect naargelang gebied. Stedelijk versus ruraal
ruraal..

Plaats
Londen
Stedelijk Engeland
Ruraal Engeland
Ierland

Inch
-0,44
-0,19
-0,06
-0,14

Centimeter
-1,12
-0,49
-0,15
-0,36

Toelichting: deze cijfers geven het verschil weer tussen de lengten van niet-pokdaligen en pokdaligen (het
pokkeneffect). Het onderzoek wees uit dat pokdalige Londenaars 1,12 centimeter kleiner waren dan mensen die
de pokken niet kregen. Op het platteland waren ex-pokkenpatiënten maar 0,15 centimeter kleiner dan diegenen
die de ziekte niet opliepen. We concludeerden dat het verschil tussen de bestudeerde groepen het meest
uitgesproken was in Londen. De gegevens in inch zijn afkomstig uit Oxley’s onderzoeken. Deze werden omgezet
naar centimeters.
Bron: D. Oxley, “‘The seat of death and terror’: urbanization, stunting and smallpox”, in: The Economic History
Review, 56 (2003), 4, p 650-651.

Deze resultaten bevestigden Oxley’s vermoeden van een mogelijk effect veroorzaakt door
overbevolking. Ze concludeerde: “It was not smallpox that was stunting growth, but the living
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conditions around which it flourished that disadvantaged sufferers”. 164 Het pokkeneffect
bestond volgens haar niet, maar de pokken dienden als proxy voor een andere variabele, in dit
geval de graad van urbanisatie en overbevolking.

discussie.. Voth en Leunig 2006
2.4.3 Opnieuw discussie
Na de publicatie van Oxley schoten Voth en Leunig opnieuw in actie om hun eigen
bevindingen en resultaten te verdedigen. Volgens hen bestond het pokkeneffect wel degelijk
en ze argumenteerden dat aan de hand van drie punten.
Ten eerste gingen ze akkoord met de noodzaak van nieuwe bronnen, maar waarom koos
Oxley voor de criminelenlijsten? Deze lijsten waren immers niet geschikt omdat 20 tot 35
percent van de ex-pokkenlijders niet als pokdalig genoteerd werd. Niettegenstaande deze
kritiek gebruikten ze de gegevens van Oxley om opnieuw onderzoek uit te voeren om aan te
tonen dat het pokkeneffect wel bestond.165
Dat het pokkeneffect vergrootte naargelang de leeftijd was volgens Voth en Leunig verkeerd.
De cesuur van 21 jaar was fout, aangezien op die leeftijd jongeren nog groeiden. Ze legden
daarom de nieuwe cesuur op 24 jaar en onderwierpen deze gegevens aan een nieuwe analyse.
Dit resulteerde in grafiek 5. Ze bekwamen het tegenovergestelde resultaat van Oxley, namelijk
dat het pokkeneffect meer uitgesproken was bij jongeren onder de 24.166
Ten derde was het pokkeneffect niet beperkt tot de steden. Oxley’s resultaten tussen de
regionale gebieden waren allen negatief (tabel 5). Hiermee besloten Voth en Leunig dat het
pokkeneffect overal voorkwam, zowel in Londen als op het platteland. Dat Oxley toch
verschillen tussen de bestudeerde gebieden waarnam, verklaarden Voth en Leunig aan de hand
van twee redenen. Ten eerste gebruikte ze een te kleine steekproefomvang. Niettemin had
Oxley zich wel degelijk gehouden aan de regels van de minimale steekproefomvang.167 Ten
tweede gebruikte ze volgens hen een verkeerd classificatiesysteem voor ruraal en urbaan.
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Grafiek 5. Het pokkeneffect naar gelang de leeftijd.

Bron: H.J. Voth en T. Leunig, “Comment on ‘Seat of death and terror’”, in: The Economic History Review, 59
(2006), 3, p. 610.

Voor beide tekortkomingen zochten Voth en Leunig oplossingen. Voor het eerste probleem,
de kleine steekproefomvang, waren er twee oplossingen: enerzijds het gebruik van meer data
en anderzijds een meta-analyse. Ze gebruikten deze laatste oplossing. Voor het tweede
probleem, de ruimtelijke classificatie, voerden ze een nieuwe indeling in tussen stad en
platteland.168 Rekening houdend met deze twee aanpassingen stelden ze vast dat zowel binnen
als buiten Londen een pokkeneffect van 0,5 centimeter voorkwam. Dat was een vierde van het
bekomen resultaat in de publicatie van 2001.
Die halve centimeter was echter onderschat, aangezien Oxley enkel werkte met pokdaligen.
Indien Voth en Leunig rekening hielden met de 35 percent ongeregistreerde expokkenpatiënten groeide het effect tot 0,86 centimeter. Volgens hen hield ook de hypothese
van overbevolking weinig steek, omdat het pokkeneffect overal bestond.169 Toch sloten ze hun
analyse af met een merkwaardige opmerking: “It is also worth remembering that the real issue

is not whether smallpox reduced heights by a quarter, a third, or half an inch, but whether
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anthropometric history can successfully and reliably capture the conquest of one of the worst
diseases to ever afflict human beings.”170
woord.. Oxley 2006
2.4.4 Het laatste woord
In datzelfde jaar verscheen het allerlaatste artikel in dit debat. Oxley reageerde vooral op het
derde punt van kritiek, de regionale verschillen. Als pokken inderdaad een negatieve invloed
hadden op lichaamslengte, zoals Voth en Leunig beweerden, dan moesten volgens Oxley alle
gebieden dezelfde negatieve waarden vertonen. Zij nam Ierland onder de loep, een ruraal
gebied met enkele steden, en kwam tot het tegengestelde resultaat. Pokken hadden een positief
effect op de lichaamslengte van de Ierse negentiende-eeuwse bevolking, waarmee ze
aantoonde dat het pokkeneffect niet overal voorkwam.171
Daarnaast loste ze de kritiek van een te kleine steekproefomvang op door meer
bronnenmateriaal te gebruiken. Voor de getransporteerden verdubbelde ze haar gegevens van
ongeveer 12 000 mannen tot 18 908 criminelen voor de periode van 1831 tot 1838. Voor de
Wandsworth gevangenen breidde ze haar databank uit van een kleine 5 000 naar 32 871
gevangenen, zowel mannen als vrouwen, voor de periodes 1858-1860, 1866 en 1877-1878.
De nieuwe regressieanalysen vertoonden geen coherent patroon, waarop Oxley concludeerde
dat “much larger samples of English men and English women fail to provide evidence of a

consistent shortfall in height associated with smallpox”.172
Bij deze grotere databank herbekeek ze ook de regionale verschillen. Oxley maakte gebruik
van een nieuwe indeling. Een minimum van 50 000 inwoners werd het criterium voor een
stad. Opnieuw nam ze dezelfde tendens waar als in haar eerste artikel: het pokkeneffect was op
het platteland en in regionale steden verwaarloosbaar klein. Enkel in Londen was er een
duidelijk verschil waarneembaar.173
Oxley had serieuze vragen bij het zogenaamde pokkeneffect en dit om twee redenen. Ten
eerste vertoonden alle voorgaande analyses geen coherent patroon en waren er serieuze
verschillen tussen gebieden, leeftijden en periodes. Ten tweede ontbrak een verklarend
mechanisme. Kon een ziekte die maar vijf weken in het lichaam huisde een levenslang negatief
effect hebben op de lichaamslengte? Hoewel de pokken voor een tijdelijke verminderde
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voedselinname zorgden en daardoor de groei remden, haalde een groeispurt deze achterstand
in. Ondanks twijfel besloot Oxley dat pokken geen invloed hadden op de lichaamslengte.174

2.5 Besluit
Hebben pokken een invloed op de lichaamslengte? Ja, want bijna alle onderzoeken naar de
link tussen pokken en lichaamslengte bekwamen negatieve resultaten. Nee, want er werd geen
plausibel verklaringsmechanisme gevonden. In het laatste artikel van Oxley overheerste twijfel.
Hoe kon een kortstondige ziekte, zoals pokken, een langdurig negatief effect hebben op
lichaamslengte? Had het te maken met regionale verschillen? Diende de ziekte als proxy voor
een andere variabele? Dit impliceerde dat, indien het pokkeneffect enkel in Londen voorkwam,
de ziekte als proxy diende voor urbanisatie en overbevolking. Oxley keerde zich tot de theorie
van Ockhams scheermes. De Engelse filosoof uit de dertiende eeuw, William Ockham,
adviseerde om bij een keuze tussen twee evenwaardige alternatieven er die optie uit te halen
die het eenvoudigst is. In dit geval koos Oxley het onbestaande pokkeneffect. 175 Floud
omschreef de essentie van dit debat als volgt: “…the very diversity of environmental factors

which can effect height, and the fact that these determinants have not so far been integrated
into a satisfactory causal model, leads to frustration.”176
In het geval van het pokkeneffect lijkt de antropometrie ons met meer vragen dan antwoorden
op te zadelen. Zowel pro als contra argumenteren er op los. Hoewel het debat geen duidelijke
winnaar kende, verwezen vele wetenschappers naar het onderzoek van Voth en Leunig en het
zogenaamde pokkeneffect. Hun theorie leek immers revolutionair en vernieuwend. Dat niet
enkel voeding, maar ook ziekte een belangrijke rol speelt in de ontwikkeling van de
lichaamslengten staat buiten kijf. Er heerst onzekerheid over de exacte impact van deze
factoren. Hoe zit deze ingewikkelde driehoeksrelatie tussen voeding, ziekte en lichaamslengte
in elkaar?
Nu we de reeds uitgevoerde onderzoeken, met de bijhorende kritieken en argumenten,
bespraken, maken we plaats voor de volgende stap: het eigen onderzoek. Maar is een nieuwe
studie naar het bestaan van een pokkeneffect een must?
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3. Bestond er een pokkeneffect in Tielt?
Een wirwar van gegevens en interpretaties karakteriseren het kluwen waarin het onderzoek
naar een mogelijk pokkeneffect verzeilde. Het debat dat we juist bespraken, kende geen
duidelijke conclusie. Hadden pokken nu een invloed op de lichaamslengte of niet? We
onderzoeken dit aan de hand van mannelijke pokkenslachtoffers in Tielt, waar in 1839 een
pokkenepidemie heerste.
Een vervolgstudie is geen overbodige luxe, hetgeen we met de volgende drie beweegredenen
illustreren. Ten eerste biedt de heersende onzekerheid de mogelijkheid om nieuwe
invalshoeken te bestuderen. We gaan op zoek naar nieuwe antwoorden en argumenten. Oxley
schreef: “New data, a better argument – when they are presented, then I will be happy to

change my position”177. Hiermee bevestigde ze dat het verdict van een illusionair pokkeneffect
voorbarig was. Onderzoek naar een nieuwe concrete casus, in ons geval Tielt, kan het debat
een andere wending geven. Ten tweede waren zo goed als alle bekomen resultaten, zowel van
Voth en Leunig als Oxley, negatief. Er is dus duidelijk een teken aan de wand, maar precieze
verklaringen hebben we nog niet gevonden. De laatste beweegreden vatten we samen in één
woord, namelijk uitdaging. Nieuw onderzoek zal van ons meer innovatie en creativiteit vergen,
omdat we op zoek moeten gaan naar nieuwe, en meer sluitende, hypothesen en argumenten.
De onzekerheid domineert ook bij het formuleren van onze hypothese. Hadden pokken een
invloed op de lichaamslengte van de Tieltse mannelijke slachtoffers van 1839? Waren zij
kleiner of groter dan de andere stadsbewoners die gespaard bleven van de pokkengruwel?
Indien we Voth en Leunig geloven, verwachten we dat de Tieltse ex-pokkenlijders gemiddeld
2 centimeter kleiner waren dan niet-pokdaligen. Maar als we de redenering van Oxley volgen,
was een pokkeneffect in dit stadje onbestaand. Dit provinciestadje bevatte in 1839 immers
minder dan 50 000 inwoners, waardoor het geclassificeerd wordt bij het platteland. Oxley
toonde aan dat in rurale gebieden er geen pokkeneffect bestond. Wie heeft gelijk?
Dit hoofdstuk dient als inleiding op onze eigenlijke analyse. Wat moeten we weten vooraleer
we de invloed van de pokken bestuderen? Twee elementen komen aan bod: de bronnen en de
groei. We beginnen met het bronnenmateriaal, namelijk de militielijsten. Wat maakt deze
bron interessant om onderzoek op uit te voeren en wat is haar nut in deze context? Na een
uitvoerige bronnenkritiek komt een korte studie van de groei aan bod. We bevinden ons hier
op gevaarlijk en moeilijk terrein. We isoleren de factor ziekte uit haar driehoeksrelatie met
voeding en gestalte. Daarnaast mogen we ook andere determinanten niet over het hoofd
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zien.178 In welke mate spelen factoren, zoals klimaat en woonomgeving, een rol in de casus
Tielt? Eén determinant onderzoeken we van naderbij, namelijk de socio-economische
veranderingen. Het begin van de negentiende eeuw vormde een transitieperiode, waarin de
dynamiek van de sociale en economische leefwereld versnelde door de naweeën van de Franse
Revolutie en de opkomst van de industrie. Volgens het levensstandaarddebat had deze evolutie
een negatieve impact op lichaamslengten, maar hoe zit dat voor Tielt? Het is noodzakelijk dit
vooronderzoek uit te voeren om interpretaties bij de analyse van het pokkeneffect vooruit te
helpen.

3.1 Militielijsten: bron van antropometrische gegevens
De Britse onderzoeken kenden het geluk dat zowel gegevens van pokkengevallen samen met
lichaamslengten genoteerd stonden in één bron. Voor België ligt dit wat anders, want een bron
waar beide elementen zijn beschreven, vormt hier een curiosum. Hoewel in militielijsten
ruimte is voorzien om pokkengegevens te noteren in de kolom merkbare teekenenen, is dit in
de Tieltse lijsten amper ingevuld. Er zit niets anders op dan documenten te combineren. De
pokkengegevens halen we uit de pokkenlijst, beschreven in hoofdstuk twee, terwijl de
individuele lichaamslengten staan beschreven in deze militaire bron.
We focussen ons enkel op mannen, aangezien de militielijsten uitsluitend de mannelijke
bevolking betreffen. Mannen geboren tussen 1800 en 1839 vormen het onderwerp van dit
onderzoek. We bestuderen hen op hun negentiende of twintigste levensjaar, omdat ze zich dan
aanmeldden bij het leger. Hierdoor onderzoeken we de Tieltse lichaamslengten tussen 1819 en
1859.
Wat zijn militielijsten en wat is hun nut in dit onderzoek? We beginnen met een korte schets
over het bestaan van de bronnen. Daarna gaan we dieper in op de informatie die deze lijsten
aanbieden en focussen we ons vooral op de lichaamslengte. Om de geschikte informatie te
verzamelen, waren we genoodzaakt de Tieltse pokkenlijst naast de militaire bron te leggen. In
het derde deel leggen we de werkwijze van deze confrontatie uit, waarna we eindigen met een
opsomming van de voor- en nadelen van deze bronnen.

3.1.1 Het nut van de dienstplicht
De militielijsten, ook wel keurlingenlijsten genoemd, zijn in België al meerdere malen
gebruikt in historisch-sociaal en -demografisch onderzoek. Ten eerste bieden de lijsten een
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brede waaier aan socio-economische gegevens. Ten tweede ontsnapte geen enkele man aan de
registratie, hetgeen de mogelijkheid biedt de mannen in hun totaliteit te bestuderen. 179 We
staan even stil bij de ontstaans- en bestaansgeschiedenis van de gebruikte lijsten.
Veel mannen hebben het nog meegemaakt: de dienstplicht. Van 1798 tot 1994 was deze van
toepassing in onze gewesten om het personeelsbestand van het leger te op peil te houden,
terwijl legerofficieren vòòr de Franse Revolutie hun soldaten samenstelden uit vrijwilligers en
huurlingen. De Fransen riepen in 1793 de algemene dienstplicht in het leven, maar in onze
contreien werd die pas vanaf 1798 van toepassing.180 De rekrutering gebeurde via een systeem
van loting. Het wervingsysteem werd in de loop der jaren meermaals aangepast. We beperken
ons hier tot de eerste periode, aangezien we werken met militielijsten van 1819 tot 1858.181
De rekrutering van het leger was in de periode vòòr 1909, toen de persoonlijke dienstplicht
werd

ingevoerd,

gekenmerkt

door

een

wervingssysteem

gebaseerd

op

het

territorialiteitsbeginsel. Ieder gebied moest een vooropgesteld aantal negentienjarige mannen
leveren aan het leger. Eerst stelde men een nationaal cijfer voorop, om vandaar trapsgewijs de
last te verdelen over alle delen van het land. In verhouding met het inwonersaantal en het
aantal mannen werd per administratief gebied het aantal verwachte mannen opgegeven. De
loting gehouden op het laagste niveau, de kantons, besliste over de toekomst van de
jongelingen.182
In 1805 riepen beleidsvoerders de gerechtelijke kantons in het leven, gebieden die volgens de
theoretische regels evenveel inwoners moesten tellen. In de praktijk draaide het echter anders
uit, waarop de Nederlanders in 1817 de nieuwe militiekantons invoerden. Ieder kanton telde
tussen de 8 000 en 12 000 inwoners. Hoewel het gebruik van deze ordening ruim een eeuw
bleef

bestaan,

werden

regelmatig

hervormingen

doorgevoerd

om

een

betere

bevolkingsverdeling te verkrijgen. Wegens een ongelijke bevolkingsgroei en veranderende
militieregels werd het doel van een gelijke verdeling zelden gehaald. 183 Tielt vormde in de
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negentiende eeuw een kanton. De grenzen bleven tijdens de bestudeerde veertig jaar
onveranderd.184

3.1.2 Een schat vol parels
De militielijsten verschaffen ons een rijkdom aan informatie. Wanneer een man de leeftijd van
negentien behaalde, moest hij zich inschrijven in het register, waar verschillende gegevens
werden genoteerd: voor- en familienaam, naam van de ouders of voogd, het beroep van deze
personen, geboorteplaats en –datum, ontwikkelingsniveau en woonplaats. Vanaf 1823 werden
de fysieke kenmerken, waaronder kleur en/ of vorm van gezicht, voorhoofd, wenkbrauwen,
haar, ogen, neus, kin, mond en andere merkbare teekenenen, ook bijgehouden.185 Helaas is dit
laatste vakje meestal vacant gelaten en valt er voor Tielt nergens, zoals in de criminelenlijsten
van Oxley, gegevens over pokken te bespeuren. Om de nodige informatie te verzamelen, zijn
we genoodzaakt de bronnen te combineren en te confronteren.
Het laatste element waren de lichaamslengten. De Tieltse keurlingenlijsten vermeldden dit
vanaf 1819, waardoor deze van alle mannen geboren vanaf 1800 gekend is. De oudste lijsten
waarin lichaamslengten voorkwamen (1819-1835), maakten gebruik van oude lengtematen,
waar we twee periodes onderscheidden. Voor de eerste jaren, van 1819 tot 1821, staat de
grootte in voeten, duimen en strepen uitgedrukt. De moeilijkheidsgraad van omzetting naar
onze metrische eenheden is om na te gaan om welk soort voet het in deze bron gaat,
aangezien regio’s verschillende afmetingen hanteerden. In Tielt maakte men tijdens het Ancien
Regime gebruik van de Vlaamse voet, die gelijk stond aan 29,8 centimeter. 186 De Fransen
verplichtten in het begin van de negentiende eeuw hun eigen afmetingen, waardoor een voet
vanaf dan bestond uit 32,5 centimeter. Eén voet bestond uit twaalf duimen en waren nogmaals
onderverdeeld in twaalf strepen. Eén duim was gelijk aan ongeveer 2,7 centimeter en één
streep aan 0,0225 centimeter.187 Voor de tweede periode, van 1823 tot 1835, werd in Tielt
gebruik gemaakt van het oud Nederlands metrisch stelsel. Deze bestond uit ellen, palmen,
duimen en strepen. Eén el is equivalent aan honderd centimeter en bestond uit tien palmen,
wat in ons metrisch stelsel gelijk stond aan 1 decimeter. De duimen staan vanaf 1823 gelijk aan
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centimeters, waarbij de strepen de millimeters representeren.188 Dit metrische stelsel draagt de
kiemen van ons modern systeem dat vanaf 1836 werd ingevoerd.189 In de militielijsten werd de
lichaamslengte tot op een halve millimeter nauwkeurig genoteerd.

3.1.3

Trefpunt

We beschikken in België niet over bronnen, waar zowel pokkengegevens als lichaamslengten
staan genoteerd. Het noopt ons tot de confrontatie van allerhande archiefmateriaal. We
combineren deze militaire bron met de gegevens uit de Tieltse pokkenlijst.
Wat was onze werkwijze? We focusten ons enkel op de mannen uit de pokkenlijst. Aangezien
deze bron enkel de leeftijd weergaf, was een omzetting van leeftijd naar geboortejaar een must
om een confrontatie van de bronnen te vereenvoudigen. Nadat de mannen per geboortejaar
gerangschikt waren, legden we de militielijsten er naast, overliepen deze en trachtten zoveel
mogelijk mannen op te sporen. Wat de moeilijkheidsgraad van het onderzoek opdreef, was het
feit dat de leeftijd niet altijd nauwkeurig werd bijgehouden. De ouderdom uit de pokkenlijst
verschilde soms met hun werkelijke leeftijd. We bekeken per bestudeerd inschrijvingsjaar het
corresponderende geboortejaar, alsook de mannen die tot twee jaar ouder waren. De focus op
de ouderen verklaren we doordat de leeftijd in de meerderheid van de gevallen onderschat
werd, zowel onbewust als bewust. Velen probeerden hun inschrijvingsplicht een jaar uit te
stellen.
Na confrontatie van de bronnen vonden we, van de 435 mannelijke ex-pokkenlijders, de
referenties van 311 jongelingen terug, al dan niet notering van lichaamslengten (zie tabel 6).
Hoewel 71,5 percent een succesvol resultaat vormt, lag de verwachting van de confrontatie
hoger. Van alle mannen werd immers verwacht dat ze zich op hun negentiende, en vanaf 1849
hun twintigste, inschreven. Waarom vonden we dertig percent niet terug?
Ten eerste vallen de ouderen uit de boot. De lichaamslengte werd pas genoteerd vanaf 1819,
waardoor we de lengte van mannen, geboren voor 1800, niet kunnen achterhalen.
Een tweede opvallend aspect is dat we voor het geboortecohort 1820-1824 het grootst aantal
mannen terugvonden. Dit is omdat de inschrijvingen voor die periode het dichtst bij het
fameuze pokkenjaar 1839 lagen. Deze groep kende bijgevolg minder migratie en sterfgevallen
dan de andere. Dit in tegenstelling tot de latere geboortecohorten. De economische crisis die
volop uitbrak na 1839 deed sommigen beslissen om hun geluk in betere oorden op te
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zoeken. 190 Hun inschrijving gebeurde dan op de plaats van bestemming, waarover we geen
informatie hebben.

Tabel 6. Het aantal pokkenpatiënten uit 1839 per geboortecohort. Het aantal overeenstemmende referenties uit
de militielijsten.

Geboortecohort
17851785-1789
17901790-1794
17951795-1799
18001800-1804
18051805-1809
18101810-1814
18151815-1819
18201820-1824
18251825-1829
18301830-1834
18351835-1839
TOTAAL

Lichting

1819-1823
1824-1828
1829-1833
1834-1838
1839-1843
1844-1847, 1849
1850-1854
1855-1859

Aantal mannen
2
4
9
24
18
32
50
46
80
80
90
435

Teruggevonden
0
0
0
15
13
24
44
43
67
56
49
311

%
0
0
0
62,5
72,2
75,0
88,0
93,5
83,8
70,0
54,4
71,5

Bron: S.A.T., Modern Archief, nr. 2800: ‘Personnes qui ont été atteintes de la petite vérole en 1839’. S.A.T.,
Modern Archief, nr. 2105-2109: Inschrijvingsregisters.

Een derde verklaring heeft te maken met de spellingfouten en onnauwkeurigheden. Hierdoor
vormt een confrontatie van namen geen sinecure. Drie valkuilen doemen op: ten eerste
voegden overijverige ambtenaren voorvoegsels, zoals ‘Van’, geregeld toe. Karel-Louis Eelbode
uit de pokkenlijst stond bijgevolg genoteerd als Carolus-Ludovicus Van Eelbode in de militaire
bron. Ten tweede hadden mensen vroeger meerdere officiële namen, waardoor hun
aanspreeknaam anders was dan de officieel geregistreerde naam in de militielijsten. CarolusLudovicus (Van) Eelbode was in de alledaagse omgangsvormen Karel of Louis. Ten derde
verwarden onze voorouders de letters ‘s’ en ‘z’, ‘c’ en ‘k’, ‘y’ en ‘i’. Het ontbreken van taal- en
spellingsrichtlijnen zorgden ervoor dat onze voorouders namen en woorden op hun manier
schreven. Hierdoor waren we af en toe ‘lost in transcribation’. Doordat we sommige lijsten
meermaals doornamen, heeft dit probleem geen invloed op onze latere resultaten.

3.1.4 Baten …
Hoewel deze bron een schat van informatie bevat, moeten we ons bewust zijn van de addertjes
onder het gras. Onze gebruikte bronnen kennen zowel hun voor- als nadelen. We beginnen
met de voordelen op te sommen, waarbij we onze bronnen vergelijken met deze gebruikt in
het pokkeneffectdebat.
190
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Tegenover de Marine Society databank is het grootste voordeel dat deze inschrijvingslijsten
geen minimumlengten eisten. Lichaamslengte vormde destijds wel degelijk een criterium voor
een mogelijke loting, maar iedere jongeman moest zich ongeacht zijn lengte op zijn
negentiende, en later op zijn twintigste levensjaar, inschrijven. De bron gaf aan dat: “In dit

register moeten worden gebragt alle de mans-personen die hun 19de jaer zyn ingetreden, welke
aenspraek op vrystelling zy ook wegens huwelyk, gebreken of anderszins zouden vermeenen te
hebben”.191 Dit maakt statistische omwegen om de groep representatief te maken overbodig.
Daarnaast vormen deze lijsten een allegaartje van alle mogelijke sociale achtergronden, want
niemand ontsnapte aan de inschrijving. Dit in tegenstelling tot de Marine Society, die als soort
van liefdadigheidsinstelling, de arme jongentjes probeerde een betere toekomst te geven. “The

boys accepted into the Marine Society were extremely malnourished, so much so that there are
very few populations in the world today whose mean height does not exceed that of these
‘Oliver Twists” 192 Het onderzoek, uitgevoerd door Voth en Leunig, had bijgevolg enkel
betrekking op de laagste sociale klasse. Omdat in de militielijsten alle sociale lagen
voorkwamen, vergroot de kans op een representatief resultaat.
Een ander voordeel staat in contrast met de twee bronnen die Oxley gebruikte. Pokkenletsels
vormden het criterium om haar ex-pokkengroep te creëren, hetgeen aanleiding gaf tot veel
kritiek. Omdat 20 tot 35 percent van de ex-pokkenlijders nooit littekens vertoonden, werden
pokkenslachtoffers soms bij de groep ingedeeld die de ziekte niet opliepen. Wij, daarentegen,
maken via de pokkenlijst gebruik van reële ex-pokkenlijders.
De leeftijden vormen een volgend voordeel. We werken enkel met negentien- en
twintigjarigen. Dit heeft zijn nadelen (zie hoofdstuk 3, 3.1.5.), maar maakt een
dwarsdoorsnede door de bestudeerde veertig jaar mogelijk. Vergelijkingen tussen de periodes
worden, indien we rekening houden met leefomstandigheden, gemakkelijk getrokken.
Een laatste voordeel slaat op de regionale verspreiding. Doordat we ons enkel focussen op Tielt,
zijn de gegevens niet onderhevig aan regionale verschillen. De meesten zijn geboren en
getogen in dit provinciestadje en directe omgeving. Maar ook aan dit voordeel hangt een
nadeel vast, aangezien we Oxley’s urbanisatiehypothese niet kunnen toetsen.

3.1.5 … en kosten
Ook deze bronnen kennen hun problemen. Hoewel we een deel van deze problemen kunnen
oplossen, vormen ze een potentieel gevaar voor een vertekend eindresultaat.
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Ten eerste werken we hier per jaar maar met één leeftijd. Hierdoor kunnen we een mogelijk
verschil tussen het pokkeneffect voor ouderen en jongeren niet onderzoeken. Jammer, want
een essentieel aandeel in het debat verwees naar de dubio die heerste rond een verschillende
impact van de pokken op de lichaamslengte naargelang de leeftijd. Aan dit probleem kunnen
we niets verhelpen.
Daarnaast vormt de leeftijd nog een tweede probleem. We mogen aannemen dat we hier te
maken hebben met mannen die nog niet volledig volgroeid waren. Verschillende factoren
spelen mee in het groeiproces van de mens. Wetenschappers wezen reeds op het effect van een
minder gezonde leefwereld, waardoor de groei langer aanhoudt. De negentiende eeuw, de
eeuw van de industrialisatie, is gekend voor het onhygiënische klimaat dat er heerste. Hierdoor
waren mannen pas volgroeid tussen hun vijfentwintigste en hun dertigste.193 Adolphe Quetelet
nam deze trend waar, want in de jaren 1830 bestudeerde hij de lichaamslengte van Brusselaars
in drie willekeurig gekozen series (tabel 7).194 Hoewel de lichaamslengte van adolescenten een
vertekend beeld kan opleveren, kunnen de bekomen resultaten toch een indicatie vormen
voor de te onderzoeken trends.

Tabel 7. Gemiddelde Belgische lichaamslengte rond 1830, uitgedrukt in meter. Onderzoek van Adolphe Quetelet.

19 jaar
25 jaar
30 jaar
Serie 1
1,6630
1,6822
1,6834
Serie 2
1,6695
1,6735
1,6873
Serie 3
1,6620
1,6692
1,6817
Gemiddelde
1,6648
1,6750
1,6841
Bron: A. Quetelet, Sur l’ homme et le développement de ses facultés ou essai de physique sociale Tome Second,
Parijs, Bachelier, 1836, p. 13.

Daarnaast bevatten deze lijsten enkel mannen. De lichaamslengte van het vrouwelijke geslacht
is voor de negentiende eeuw moeilijk te bestuderen, aangezien praktisch geen bronnen
voorhanden zijn. Er bestaan lengtegegevens voor criminele vrouwen, maar deze groep vormt
maar een klein deel van de samenleving en is dus niet representatief. We laten de vrouwen
gemakshalve achterwege.
Ten vierde waren we genoodzaakt meerdere bronnen te combineren voor de Tieltse casus. De
mogelijke foutenlast stijgt hierdoor in vergelijking met een bron die beide gegevens
R.L. Cliquet, op.cit., p. 713.; G. De Cooman, De levensstandaard in Oost-Vlaanderen in de 18e en eerste helft
van de 19e eeuw op basis van antropometrische indicatoren, Gent (onuitgegeven licentiaatsverhandeling
Universiteit Gent), 2000-2001, p. 56. (promotor: C. Vandenbroeke)
194
A. Quetelet, Sur l’homme et le développement de ses facultés, ou essai de physique sociale, Parijs, Bachelier
Imprimeur-Libraire, 1835, pp. 12-13.
193
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combineert. In de militielijsten is er ruimte voor het optekenen van pokkenlittekens, maar dit
noteerden de toenmalige Tieltse ambtenaren niet.
Een laatste probleem is de veranderende economische en sociale leefwereld van de kandidaatrekruten. De databank overspant in totaal veertig jaar, waarin de maatschappij terecht kwam in
een spiraal van versnellingen ten gevolge van de Franse en Industriële Revolutie. Ook Tielt
kende gedurende deze periode haar ups en downs. De eersten, geboren in 1800, groeiden op
in een ander klimaat dan een generatie later, waarvan de laatsten geboren werden in het
pokkenjaar 1839. Volgens sommigen hadden deze veranderingen een depriverend effect op het
lichaam. We nemen deze factor in het volgende onderdeeltje in detail onder de loep.

3.2 Zon, zeep en ziekten: een invloed op de lichaamslengte?
Vooraleer we van start gaan met onze centrale onderzoeksvraag, de invloed van de pokken op
de lichaamslengte, bespreken we eerst de groeifactoren. Onze lengte is het resultaat van
verschillende samenwerkende elementen die de groei verstoren of versnellen, waardoor onze
lengte een graadmeter vormt voor de maatschappelijke omstandigheden. Welke factoren zijn
van belang voor deze casus en welke zijn negeerbaar?

3.2.1 Wat bepaalt de groei?
Om het precieze effect van pokken op lichaamslengte te achterhalen, is het van belang de
verschillende factoren te onderscheiden. Onze genen bepalen de variatie in groeiprocessen
tussen individuen. Onze uiteindelijke lichaamslengte is echter het gevolg van een complexe
interactie tussen genetische factoren en de leefomgeving, waaronder de voedingsinname,
epidemiologische omstandigheden, urbanisatie, migratie, klimaat en de socio-economische
achtergrond. 195 Onderzoekers leggen vooral de focus op de driehoeksrelatie tussen voeding,
ziekte en lichaamslengte, hoewel we andere factoren niet mogen vergeten. We bespreken hier
kort de verschillende determinanten.
3.2.1.1 Voeding
Voedsel is de motor van ons lichaam. De verschillende voedingsstoffen, waaronder calorieën
en proteïnen, voorzien ons in de energie die noodzakelijk is om te leven. Het stimuleert ons
metabolisme en versterkt ons immuunsysteem. Ook de groei is afhankelijk van die energie,
maar is voor ons lichaam niet van primair belang. Bij een beperkte voedselinname gebruikt ons
lichaam de schaarse energie enkel voor levensnoodzakelijke functies, waarvan de groei geen

195

J.M. Tanner, Foetus into man: physical growth from conception to maturity, Londen, Open Books, 1978, p.
117.; R.L. Cliquet, op. cit., p. 718.
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deel van uitmaakt. Een kwaliteits- en kwantiteitsvolle voeding is noodzakelijk om de groei te
bevorderen.196
Lichaamslengten vertellen ons meer over het dieet van onze voorouders. Kleinere
lichaamslengten kunnen wijzen op een al dan niet korte periode van ondervoeding.
Voedseltekorten werden veroorzaakt door misoogsten of de onmogelijkheid om voeding op
een

degelijke

manier

te

bewaren,

hetgeen

eigen

was

aan

een

agrarische

overlevingsmaatschappij. Hierdoor vertraagt de groei van kinderen en adolescenten. Ons
lichaam recupereert echter snel in perioden van een voldoende gevarieerd voedselaanbod,
waardoor korte deprivaties weinig sporen nalaten in de uiteindelijke gestalte. Wanneer de
ondervoeding chronisch is, meestal in combinatie met infectieziekten, resulteert dit echter wel
in een kleinere lichaamslengte.197
3.2.1.2 Ziekte
Naast voeding vormen ziekten een andere beïnvloedende factor. Velen, zoals J.M. Tanner en
B. Bogin, wezen reeds op het belang van deze factor, maar naar haar precieze impact is het
gissen. De factor ziekten valt moeilijk te isoleren, aangezien vele kwalen, al dan niet tijdelijk,
een invloed hebben op de voedselinname. Er is een verschil tussen acute en slepende ziekten:
een kwaal beperkt in tijd richt in een gezond en hygiënisch leefmilieu weinig schade aan. Een
chronische ziekte echter houdt het lichaam wel in haar macht, waardoor de normale werking
van het lichaam, onder andere de groeimechanismen, verstoord wordt.198
Toch kunnen acute ziekten bij ongunstige omstandigheden, zoals ondervoeding, een groter en
soms blijvend effect hebben op de lichaamslengte. Hoe komt dit? Een beperkte en minder
gevarieerde voedselinname vergroot de kans op infectieziekten. Op zijn beurt resulteert dit in
een verminderde opname van noodzakelijke voedingsstoffen: een vicieuze cirkel waar alleen
een gezonder en veelzijdig dieet soelaas biedt. Vooral kinderen onder de vijf jaar zijn gevoelig
voor deze combinatie van ondervoeding en kortstondige infectieziekten, waardoor de groei
vertraging oploopt.
Indien de omstandigheden verbeteren, kan het lichaam deze groeiachterstand te niet doen.
Men spreekt van de catch-up growth. Dit manifesteert zich op twee manieren. Ten eerste
versnelt het tijdelijk het groeitempo, waardoor het kind terug in het groeiritme komt van de
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oorspronkelijk genetische bepaalde groeicurve. Ten tweede kan het de groeiperiode verlengen,
waardoor een individu pas op latere leeftijd de volwassen lichaamslengte bereikt. Een
groeivertraging resulteert dus niet altijd in een kleinere gestalte.199
Uit de reeds besproken factoren, voeding en ziekte, blijkt reeds de verbondenheid van de
verschillende determinanten. Hoewel deze twee de meeste impact hebben op de uiteindelijke
lengte zijn er nog een hele resem factoren die elk op hun manier de groei verstoren.
3.2.1.3 Plattelands- of stadsvlucht
Cijfers tonen aan dat stedelingen tegenwoordig groter zijn dan mensen die wonen op het
platteland. Dit kan enkel indien er aan stedelijke voorzieningen voldaan is. Een reguliere
voedselvoorziening, sanitaire voorzieningen, een uitgebreid medisch netwerk en onderwijs- en
recreatiefaciliteiten moeten algemeen goed zijn. Indien weinig van deze faciliteiten present zijn,
zoals in Zuid-Amerikaanse of Aziatische sloppenwijken, valt het stedelijk voordeel weg en zijn
mensen kleiner. In overbevolkte gebieden met weinig hygiëne en sanitaire voorzieningen is de
kans op infectieziekten groter, hetgeen de lichaamslengte negatief beïnvloedt.
Op het platteland is niet iedere situatie dezelfde. Zo zijn geïsoleerde dorpen in het nadeel,
aangezien ze een minder gevarieerd dieet voorschotelen aan hun inwoners, dan dorpen die
betrokken zijn in handel met de omringende gebieden. Veel hangt af van de karakteristieken
van de stad of het dorp. Indien kinderen migreren van stad naar platteland, of omgekeerd,
hangt de verdere ontwikkeling van hun lichaamslengte af van de situatie waarheen ze
verhuizen. Wanneer de situatie verbetert, heeft dit een voordeel, maar indien de
levensomstandigheden slechter worden, resulteert dit in een kleinere gestalte.200
In de negentiende eeuw namen we echter een tegenovergestelde situatie waar.201 In het begin
van deze eeuw kenden steden een demografische opmars, vooral door een plattelandsvlucht.
Mensen wilden een graantje meepikken van de geïndustrialiseerde steden, waardoor de
stedelijke bevolkingsdichtheid gestaag toenam.
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De overbevolking, samen met de

erbarmelijke en onhygiënische leefomstandigheden maakten steden geliefkoosde plekken voor
infectieziekten, hetgeen een negatieve impact had op de lichaamslengte. 203 Deborah Oxley’s
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urbanisatiehypothese was hierop gebaseerd, aangezien haar resultaten aantoonden dat het
pokkeneffect het meest uitgesproken was in Londen.204
Voor de Tieltse casus dringt deze determinant zich niet op, aangezien de meeste bestudeerde
mannen geboren en getogen Tieltenaars waren. Allen groeiden op in een gelijkaardige
omgeving, waardoor de kans op een vertekende analyse verkleint. Migratie was er wel degelijk,
maar meestal kwamen deze mannen uit nabij gelegen dorpen met gelijkaardige
levensomstandigheden.205
3.2.1.4 Klimaat: van zon naar sneeuw
Het klimaat heeft geen directe invloed op de individuele gestalte. Door de generaties heen
passen de lengtes zich echter wel aan de omgeving aan. Mensen in een warme en zonnige
omgeving zijn meestal groter, omdat het zweet sneller kan afvloeien en het lichaam zo rapper
afkoelt. In koudere klimaten reageert het lichaam omgekeerd: om zo veel mogelijk de
lichaamstemperatuur op peil te houden, zijn kleinere mensen met een meer gedrongen lichaam
in het voordeel. 206 Onze genen passen zich geleidelijk aan de ecologische omgeving aan,
waardoor verschillen tussen groepen ontstaan.207
Voor Tielt moeten we geen rekening houden met deze factor, aangezien alle mannen
opgroeiden in het gematigd weertype.
3.2.1.5 De levensstandaard: mix der invloeden
De laatste factor is de sociale en economische leefwereld, hetgeen zeker van belang is voor de
individuele lichaamslengte. De tijd en de daarbij horende economische toestand vertaalt zich in
de gemiddelde lichaamslengte van groepen. Deze factor combineert elementen van hierboven.
Tijdens economisch welvarende perioden hadden mensen meer inkomen om te besteden aan
gevarieerder en kwaliteitvol eten, waardoor de kans op infectieziekten verminderde. Deze
bloeiperioden weerspiegelen zich in een grotere gestalte.
Veertig jaar, van 1819 Tot 1859, overspant dit onderzoek. In een steeds sneller veranderende
maatschappij, veroorzaakt door de opkomende mechanisatie, is het bepalen van de precieze
impact van deze factor een absolute must om juiste conclusies te trekken. Daarom wijden we
het volgende onderdeel aan de levensstandaard.
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3.2.2 Lichaamslengte in de eerste helft van de negentiende eeuw
Verder bouwend op de aspecten van groei isoleren we de economische en sociale
omstandigheden.

Aangezien militielijsten de lichaamslengten van kandidaat-rekruten

weergeven, vormen ze een begeerde bron voor al wie de evolutie van lichaamslengten wil
onderzoeken. Ze vertellen ons immers meer over het welzijn en de levensstandaard van onze
voorouders. Deze bron maakt het ons mogelijk de nodige informatie te achterhalen. Welke
evolutie doorliep de Tieltse lichaamslengte en wat vertellen deze resultaten ons over die
samenleving en in hoeverre moeten we in het pokkeneffectonderzoek rekening houden met
de socio-economische leefwereld?
3.2.2.1 Het levensstandaarddebat
De centrale vraag in het levensstandaarddebat was of de gevolgen van de Industriële Revolutie
een al dan niet positief effect hadden op het leven van de gewone man in de negentiende eeuw.
De antwoorden op deze vraag liggen ver uiteen en kunnen we categoriseren in twee specifieke
groepen: de optimisten en de pessimisten. Het spreekt voor zich dat de optimisten geloven in
het heil van de industrie en de mechanisatie die de mogelijkheden van een hoger loon
creëerden. De pessimisten daarentegen benadrukken de mentale en fysieke drama’s van dit
proces, waaronder de grote werkloosheid. Tot 1980 vormden prijzen en lonen de basis voor
deze onderzoeken, waarbij onderzoekers de levensstandaard als synoniem gebruikten voor de
welvaart. Deze indicator gaf geen uitsluitsel, waardoor onderzoekers zochten naar alternatieve
bronnen en indicatoren. De antropometrie, met haar onderzoek naar lichaamslengte, beweerde
dat de economische maatstaven, lonen en prijzen, een misleidend beeld gaven van de
situatie.208
Deze nieuwe inbreng veranderde de kijk op het levensstandaarddebat. De meeste onderzoeken
focusten op Groot-Brittannië, aangezien de industrialisatie daar haar intrede deed. 209 Floud,
Wachter en Gregory voerden baanbrekend werk uit naar de lichaamslengte van de Britten
tussen 1750-1980. Hun conclusie was dat de gemiddelde mannelijke lichaamslengte tussen
1750 en 1820, met een kleine uitzondering van de mannen die opgroeiden tijdens de
Napoleontische oorlogen, steeg. De mannen geboren tijdens de meer donkere crisisperioden
van de jaren 1830 en 1840 waren kleiner dan de vorige generatie. Pas vanaf 1880 keerde het tij,
waarna de lichaamslengte na de Tweede Wereldoorlog exponentieel toenam. De veranderende
208
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economische, sociale en industriële maatschappij leidde dus op korte termijn tot een
verbetering van het algemeen welzijn. Maar hoe meer de industrialisatie de samenleving in
haar greep kreeg, gecombineerd met de opkomende urbanisatie en aardappelplaag in de jaren
1840, hoe slechter de situatie voor de gewone man was. 210 Op deze resultaten formuleerde
John Komlos kritiek, aangezien zowel bronnenmateriaal als methoden volgens hem
ontoereikend waren. Zijn eigen onderzoek schetste een veel pessimistischer beeld van de
industriële omstandigheden. In plaats van stijgende lichaamslengte daalden deze rond 1750 na
de intrede van machines, hetgeen hij weet aan de verarming en de koopkrachtvermindering in
de Britse samenleving. De industrialisatie hielp de bevolking te overleven door een groter
inkomen en een hoger aanbod aan voedsel te voorzien. De demografische expansie van de
achttiende eeuw echter zorgde ervoor dat mensen niet van deze baten genoten. Een
Maltusiaanse ramp was afgewimpeld, maar de armoede onder het gros van de bevolking was
een feit. In tegenstelling tot wat historici lang geloofden, bleek de industrialisatie juist een
achteruitgang te zijn van het algemeen welzijn. De historische antropometrie, met gelijkaardige
onderzoeken van Stephen Nicholas en Richard Steckel in 1991, Nicholas en Oxley in 1993 en
Riggs in 1994, dreef het levensstandaarddebat naar de kant van de pessimisten.211
De hierboven geschetste twist vertoont veel gelijkenissen met het pokkeneffectdebat, maar in
tegenstelling tot die laatste wijzen de vele reeds verrichte studies in de richting van Komlos.
Ook op het Europese vasteland is het levensstandaardonderwerp een vaste waarde in het
historisch antropometrisch onderzoek. In Vlaanderen hielden gelijkaardige studies naar
lichaamslengte zich bezig met dit vraagstuk, waaronder die van Chris Vandenbroeke. Aan de
hand van de lichaamslengte van keurlingen stelde hij vast dat er in de achttiende eeuw een
gunstiger economisch en sociaal klimaat was dan in de negentiende. Het scharniermoment
plaatste hij op het einde van het Ancien Regime.212 Daarnaast wijdde Geertrui De Cooman
haar thesisonderzoek aan de lichaamslengte in Oost-Vlaanderen. In de achttiende eeuw mat de
Oost-Vlaming gemiddeld 170 centimeter, waarna de lengte daalde naar ongeveer 166,5
centimeter naar het midden van de negentiende eeuw toe. Deze opmerkelijke daling in een
relatief korte tijd is een trend die doorheen geheel Europa werd waargenomen. 213 Redenen
werden gezocht en gevonden in de woelige economische achtergrond in de eerste helft van de
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negentiende eeuw. Zowel de crisis in de landbouw als in de linnennijverheid troffen de
gewone man in Vlaanderen hard, aangezien de meerderheid hun brood verdiende in één of
beide van deze economische takken. Doordat de crisis de inkomsten negatief beïnvloedde,
hadden boeren, spinsters en wevers minder mogelijkheden om zich een gevarieerd dieet voor
te schotelen en namen ze genoegen met de goedkoopste voedingswaren.214
3.2.2.2 Lichaamslengten in Tielt
Tielt is geen uitzondering op de regel. De streek werd hard getroffen, wegens haar grote
afhankelijkheid van de linnenindustrie. We verwachten dat ook hier de lichaamslengte daalde
in het begin van de negentiende eeuw. Welke effecten hadden de sociale, economische en
industriële veranderingen in een provinciestadje als Tielt op de lichaamslengte van hun
mannelijke inwoners?
Uit de militielijsten verzamelden we 4456 kandidaat-rekruten in onze databank voor de
periode 1819 tot 1859. Steeds hielden we rekening met een voldoende groot steekproefaantal,
waarbij per jaar de onderzoeksgroep meer dan honderd personen bedroeg. Deze periode is niet
willekeurig uitgekozen, want in de Tieltse militielijsten startte het noteren van de
lichaamslengte in 1819. Daarnaast eindigt onze databank 1859. In dat jaar schreven de jongste
personen uit de pokkenlijst, geboren tijdens het pokkenjaar 1839, zich in. We moeten ons er
terdege van bewust zijn dat we hier te maken hebben met negentien- en twintigjarigen: een
leeftijd waarop de meesten lichamelijk nog niet volgroeid waren. We hebben reeds besproken
dat men in het begin van de negentiende eeuw pas op hun vijfentwintigste volgroeid was.215
Tabel 8 maakt duidelijk dat de lichaamslengte doorheen de bestudeerde veertig jaar redelijk
stabiel bleef. Vooral de mediaan, die voor zes van de acht subperiodes 162 centimeter aanduidt,
bewijst de tendens. We kunnen, door vergelijking met andere Vlaamse onderzoeken bewijzen
dat de gemiddelde lichaamslengte overeenstemde met die van Tielt. Voor Oost-Vlaanderen
kwam Geertrui de Cooman, met haar onderzoek naar lengten aan de hand van paspoorten, op
een mediaan van 167 centimeter uit voor dezelfde periode. Dit was 5 centimeter groter dan
hun West-Vlaamse tijdsgenoten. Chris Vandenbroeke bestudeerde de grootte dichter bij huis,
in het West-Vlaamse Zwevegem. Hij kwam tot de conclusie dat de Zwevegemse rekruten in
het begin van de negentiende eeuw tussen 158,1 en 161,1 centimeter maten, hetgeen dan
weer een paar centimeter kleiner was.216 Ook hier kan Adolphe Quetelet niet ontbreken, want
hij onderzocht de gemiddelde lichaamslengte van zijn landgenoten in de jaren 1830. Op basis
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van gegevens van wezen, Brusselse schoolkinderen en anderen, waarbij hij zoveel mogelijk een
sociale mengelmoes creëerde, kwam hij tot een gemiddelde lengte van 166,5 centimeter voor
negentienjarige mannen. 217 Dit resultaat sluit dichter aan bij de mediaan van Geertrui de
Cooman, maar desalniettemin geven deze vier cijfers een mooie indicatie van de gemiddelde
lichaamslengte in het begin van de negentiende eeuw. We zien duidelijk regionale verschillen:
West-Vlamingen waren kleiner dan andere landsgenoten.

Tabel 8. Gegevens over lichaamslengte van Tieltse kandidaatkandidaat-rekruten per geboortecohort van 1800 tot 1839.

GeboorteGeboortecohort

Lichting

Gem.

18001800-1804
18051805-1809
18101810-1814
18151815-1819
18201820-1824
18251825-1829
18301830-1834
18351835-1839

1819-1823
1824-1828
1829-1833
1834-1838
1839-1843
1844-1849
1850-1854
1855-1859

163,9
160,9
160,5
161,4
162,7
160,6
161,7
161,3

BetrouwbaarheidsBetrouwbaarheidsinterval (95%)
Min.
Max
163,1
164,8
160,2
161,5
160,0
161,2
160,7
162,7
162,0
163,3
159,8
161,3
161,0
162,5
160,6
162,0

Min.

Max.

Med.

Stdev

N.

135,3
124,0
139,0
135,0
132,5
124,0
126,5
126,0

189,4
179,5
181,0
185,0
185,5
185,0
183,5
186,0

164,4
162,0
162,0
162,0
163,0
162,0
162,0
162,0

9,0
8,1
8,5
8,1
7,8
9,0
9,1
8,1

457
565
573
590
584
578
558
551

Bron: S.A.T., Modern Archief, nr. 2105-2109: Inschrijvingsregisters. Naar voorbeeld van: C. Vandenbroeke, “De
keurlingenlijsten als sociaal-demografische meter”, in: de Leiegouw, 23(1981), 2, p. 261.

Toch bespeuren we in tabel 8 twee anomalieën. Ten eerste vormen de mannen uit het oudste
geboortecohort de Tieltse reuzen, hetgeen mogelijk te danken was aan de gunstige
levensomstandigheden. De Franse overheersing creëerde na de eeuwwisseling, wanneer haar
macht geconsolideerd was, een gunstig klimaat voor de Tieltse economie. Nieuwe Franse
markten stonden vanaf dan open om het Tieltse linnen te ontvangen. De periode 1802-1804
vormde namelijk een eerste kleine succesfase voor de Tieltse lakenmarkt.218 Opvallend was ook
dat deze groep minder aantallen bevat, dit komt omdat de lichaamslengte in het jaar 1822 niet
bijgehouden werd. Ten tweede was de mediaan één centimeter hoger voor de mannen
geboren tussen 1820 en 1824, namelijk 163 centimeter. Hoe komt het dat de gemiddelde
lichaamslengte tijdelijk steeg, terwijl we eerder een daling verwachten? In dit geval moeten we
de casus Tielt isoleren uit de veralgemening. Zoals besproken in hoofdstuk 1 maakte dit
provinciestadje een laatste, maar hevig succes door in de linnennijverheid, met als hoogtepunt
het jaar 1821. Deze kortstondige gouden periode zorgde voor voldoende werk in de sector,

217
218

A. Quetelet, Sur l’homme et le développement, pp. 8-9.
M. Cloet, L. Daels, J. Decavele, e.a., De geschiedenis van Tielt, p. 190.
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waardoor grotere inkomens gegenereerd werden en het voedselaanbod gevarieerder was. 219
Het lijkt er op dat beide succesperiodes zich reflecteerden in een grotere lichaamslengte. Deze
mannen brachten hun jeugd door in een meer welvarende omgeving dan bij de andere
geboortecohorten.
Waarom bleef de lichaamslengte in een periode van een veranderende sociale en economische
leefwereld redelijk stabiel? België was het tweede land waar de industrie doorbrak, maar leek in
deze veertig jaar geen grote impact te hebben op de Tieltse samenleving. Hoe komt dit?
Conservatieve katholieken bestuurden dit kleine provinciestadje en lieten de voordelen van de
moderniteit lange tijd aan hen voorbij gaan. Ze wilden de traditionele linnennijverheid zoveel
mogelijk beschermen, redden en terug naar het hoogtepunt van 1821 leiden, waardoor ze
lange tijd de industriële boot afhielden. Helaas bleek dit achteraf de foute beslissing, want de
situatie werd in de jaren 1840 nog slechter.220 Geleidelijk vond nieuwe technologie haar weg
naar West-Vlaanderen. Hierdoor is onze verwachting dat de lichaamslengte na deze
bestudeerde periode op korte termijn daalde om op het einde van de negentiende of zelfs pas
in de twintigste eeuw terug een stijgende trend aan te nemen.
Aan de hand van deze cijfers kunnen we aannemen dat de levensstandaard in Tielt relatief
stabiel bleef in de eerste helft van de negentiende eeuw. Nu we de voorbereidingen troffen,
schakelen we in het volgende hoofdstuk over naar de analyse. Bestond er een invloed van
pokken op lichaamslengte in Tielt?

219

Ibidem, p. 195.

220

M. Cloet, L. Daels, J. Decavele, e.a., De geschiedenis van Tielt, pp. 200, 202, 204, 206.
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4. Pokken en lichaamslengte
De mogelijke determinanten van de groei hebben we bepaald en de overbodige weggelaten,
waardoor we ons nu kunnen focussen op de invloed van de pokken op lichaamslengte. We
halen Oxley nog even aan: kan een acute ziekte een blijvende impact hebben op het gestalte of
dienen de pokken als proxie voor iets anders? Om dit te bestuderen hebben we nood aan een
controlegroep. We bespreken eerst de totstandkoming van de controlegroepen en daarna
analyseren en verklaren we de resultaten.

4.1 Controlegroepen: hoe?
Tabel 6 vermeldde reeds dat we van de van de 435 ex-pokkenlijders uit de Tieltse pokkenlijst
311 mannen terugvonden in de militielijsten. Helaas vermeldden niet alle referenties de
lichaamslengte: voor 14 mannen bleven we in het ongewisse. Dit betekende dat we in totaal
met 297 mannen verder werkten, maar ook bij deze overgebleven groep kwamen niet alle
mannen in aanmerking.
Om het pokkeneffect te bestuderen, plaatsen we de pokkengroep tegenover mannen die de
ziekte niet hebben gevat. Hoe creëren we een groep, waar we er van mogen uitgaan dat de
mannen geen pokken kregen? De kenmerken van de pokken spelen hierin een rol. Aangezien
kinderen het gros van de slachtoffers uitmaakte, gaan we er van uit dat de plaag in 1839 alle
niet-immune kinderen besmette, waardoor een controlegroep moet bestaan uit de jongste
personen. De ouderen kunnen de pokken in hun kindertijd hebben gevat, maar daarover
hebben we geen gegevens. Indien deze mensen in de databank van de controlegroepen terecht
komen, kan dit een vertekend beeld opleveren in het geval dat er werkelijk een pokkeneffect
bestond. Waar leggen we die grens tussen oud en jong? We kozen voor negentien jaar, wat
betekent dat we alle mannen geboren tussen 1820 en 1839 van naderbij bestuderen. Twee
redenen verklaren die keuze: ten eerste was 68 percent van de ex-pokkenlijders jonger dan
twintig jaar, waardoor de kans op besmetting bij leeftijdsgenoten groter was. De tweede reden
is een statistische. De twee geboortecohorten, respectievelijk 1820-1829 en 1830-1839,
kunnen we gemakkelijk vergelijken, aangezien deze groepen een steekproefomvang hebben
die groter is dan honderd. Omdat we ons focussen op de jongste mannen valt de oudere
generatie uit de boot. Hierdoor blijven nog 207 ex-pokkenlijders over die we confronteren
met evenveel leeftijdsgenoten, waar we veronderstellen dat ze de ziekte niet hebben gevat.
Om toeval zoveel mogelijk uit te sluiten, hebben we drie controlegroepen gemaakt, maar elk
op een andere manier opgevat. Een constante was het egaal aantal mannen per leeftijd voor
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zowel de ex-pokkenlijders als de controlegroep. Alleen de selectie gebeurde op een andere
wijze. Aangezien de militielijsten geen ordening kenden, konden we gemakkelijk een selectie
op willekeurige basis uitvoeren. Controlegroep 1 was het gevolg van het totaal aantal
kandidaat-rekruten gedeeld door het aantal ex-pokkenlijders per jaar. De veelvouden van dat
resultaat vormden de nummers van de mannen die we kozen uit de lijsten. Een voorbeeld
demonstreert onze werkwijze. Voor het geboortejaar 1829 meldden 120 mannen zich aan,
waarvan negentien personen ook op de Tieltse pokkenlijst stonden vermeld. Het totaal aantal
mannen deelden we door het aantal pokkengevallen, hetgeen 6,31 als resultaat gaf en we
rondden dit cijfer af naar 6. De gegevens van de mannen met het nummer dat een veelvoud
was van dit getal werden uit militielijsten gefilterd. Hierdoor bekwamen we voor het
geboortejaar 1829 negentien selectief uitgekozen mannen. Indien het nummer zowel in de expokkenlijdersgroep als de controlegroep voorkwam, namen we het nummer ervoor uit de lijst.
Nemen we terug het voorbeeld van 1829: de man met nummer 24 was iemand die in 1839
ook voorkwam op de pokkenlijst, waardoor we genoodzaakt waren om de gegevens van
nummer 23 in de controlegroep te plaatsen. Hetzelfde deden we voor mannen, waarvan de
lichaamslengte niet genoteerd stond.
Controlegroep 2 en 3 zijn op een gelijkaardige manier opgesteld. Per jaar zorgden we opnieuw
dat de het aantal van de pokkengroep overeen kwam met het aantal in de controlegroepen. In
plaats van een bewerking uit te voeren, namen we voor controlegroep 2 de aantallen uit het
begin van de lijst en voor controlegroep 3 uit de laatste, uitgezonderd de mannen die in 1839
slachtoffer waren van de pokken. Voor het jaar 1829 werd controlegroep 2 in theorie gevormd
door de 19 eerst vernoemde mannen in de lijst. In realiteit werden de nummers 5, 16, 20 en
21 geschrapt wegens ex-pokkenlijders of niet vermelde lichaamslengte. Hierdoor moesten we
tot nummer 23 bekijken om 19 bruikbare mannen te verkrijgen. Controlegroep 3 is het
omgekeerde, want daar kwamen de laatsten in de rij aan bod. Opnieuw tonen we de
werkwijze aan de hand van een voorbeeld. Van de 120 mannen voor 1829 werden de laatste
19 bekeken, maar hieronder bevonden zich zeven ex-pokkenlijders en twee waarvan de lengte
ontbrak. Hierdoor bekeken we in de praktijk de nummers 93 tot 120.

4.2 Hadden pokken een invloed op de lichaamslengte?
Nu we weten hoe de vier groepen zijn ontstaan, één groep met de ex-pokkenlijders en drie
controlegroepen, voerden we dezelfde bewerkingen uit om vergelijkingen te vergemakkelijken.
Wat is het gemiddelde, de mediaan, het minimum en het maximum voor elk van deze reeksen?
Daarnaast bekijken we ook de overkoepelende databank. De lengte werd tot op een halve
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centimeter nauwkeurig omschreven. Drie perioden werden naderbij onderzocht, namelijk het
geboortecohort van 1820-1829, het cohort van 1830-1839 en het overkoepelende cohort
1820-1839. Dit betekent dat we respectievelijk de lichaamslengte bekijken in de periode 18391849, 1850-1859 en de overkoepelende periode 1839-1859.

Tabel 9. Gegevens over lichaamslengte van pokdalige mannen vergeleken met drie controlegroepen (mannen die
de pokken niet hadden gehad) en algemene cijfers uit de militielijsten per geboortecohort.

Periode
18391839-1859
1859
Pokkengroep
Controlegroep 1
Controlegroep 2
Controlegroep 3
Militielijsten
1839
183939-184
1849
Pokkengroep
Controlegroep 1
Controlegroep 2
Controlegroep 3
Militielijsten
1850
185050-1859
1859
Pokkengroep
Controlegroep 1
Controlegroep 2
Controlegroep 3
Militielijsten

Gem.
Gem.

Med.
Med.

Min.

Max.

Stdev

N.

160,0
162,2
161,3
159,9
161,6

Betrouwbaarheids
Betrouwbaarheidseidsinterval (95%)
Min.
Max.
158,8
161,2
161,0
163,4
160,3
162,4
158,6
161,2
161,2
161,9

160,0
163,0
162,0
160,5
162,0

137,5
126,0
126,5
132,5
124,0

183,5
183,0
179,0
182,0
186,0

8,775
8,951
7,562
9,516
8,569

207
215
215
215
2271

160,0
162,9
161,2
159,8
161,6

158,3
161,3
159,8
158,1
161,1

161,8
164,4
162,6
161,5
162,1

160,0
164,0
161,8
161,5
162,0

137,5
138,0
136,0
132,5
124,0

181,0
177,0
179,0
176,0
185,5

9,166
8,222
7,389
9,224
8,511

109
110
110
110
1162

160,1
161,4
161,5
160,0
161,5

158,3
159,5
160,0
158,0
161,0

161,7
163,3
163,0
161,9
162,0

160,0
162,0
162,0
160,0
162,0

140,5
126,0
126,5
135,0
126,0

183,5
183,0
176,0
182,0
186,0

8,372
9,671
7,770
9,886
8,632

98
105
105
105
1109

Bron: zie tabel 8.

De gegevens uit tabel 9 geven Voth en Leunig aanvankelijk gelijk: het pokkeneffect bestaat.
Voor twee van de drie controlegroepen zijn zowel mediaan als gemiddelde groter dan de
pokkengroep. Daarnaast wijzen sommige resultaten van de statistische significantie (zie tabel 10)
in de richting van een pokkeneffect. Zo zijn voor de periode 1839-1859 de controlegroep 1
en de militielijsten statistisch significant. Dat de meerderheid van de cijfers er op wijst dat deze
gegevens per toeval zijn ontstaan, wil niet zeggen dat er geen pokkeneffect bestond. Indien we
per groep de steekproef zouden uitbreiden en de verschillen tussen de groepen zouden
uitvlakken, kan dit de statistische significantie, en dus het bestaan van een pokkeneffect,
vergroten. We overlopen hieronder de gegevens uit tabel 9.
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Tabel 10.
10. Statistische significantie
significantie van gegevens tabel
tabel 9.

Periode
1839
183939-1859
1859
P-C1
P-C2
P-C3
P-M
1839
183939-1849
1849
P-C1
P-C2
P-C3
P-M
1850
185050-185
1859
P-C1
P-C2
P-C3
P-M

Verschil gemiddelde
-2,15
-1,33
0,14
-1,60

Betrouwbaarheidsinterval
Min
Max
-3,85
-0,45
-2,90
0,24
-1,61
1,89
-2,80
-0,30

Sig.
ig.
0,013
0,097
0,873
0,015

-2,89
-1,15
0,22
-1,61

-5,21
-3,36
-2,23
-3,41

-0,57
1,07
2,67
0,20

0,015
0,310
0,858
0,081

-1,37
-1,52
0,58
-1,49

-3,87
-3,76
-2,47
-3,24

1,27
0,72
2,58
0,26

0,283
0,181
0,964
0,094

Bron: zie Tabel 8.

.
Ten eerste zijn de gemiddelden altijd kleiner dan de mediaan, hoe komt dit? De lichaamslengte
volgt de gausscurve, waarbij gemiddelde en mediaan dezelfde waarde hebben: een
normaalverdeling.221 In dit geval is er geen sprake van een perfecte normaalverdeling en het feit
dat de mediaan steeds de grootste waarde heeft, wijst er op dat de staart aan de linkerkant, de
kleine mensen, langer is. De 50 percent kleine mensen zijn dus relatief kleiner dan hun grotere
leeftijdsgenoten. De reden hiervoor is dat we te maken hebben met mannen die de volwassen
lichaamslengte nog niet hebben bereikt. Dit gebeurde in de negentiende eeuw pas op hun
vijfentwintigste en zelfs op het dertigste levensjaar. Daarom focussen we vooral op de mediaan
als maatstaf voor het pokkeneffect.
Opvallend zijn ook de minima en maxima, waarbij de pokkengroep steeds de grootste waarden
heeft. In de pokkengroep bevond zich dus de reus onder de rekruten, maar ook voor de
kleinste man hebben zij gemiddeld een grotere gestalte dan diegenen in de controlegroepen.
De waarden bij de pokkengroep liggen steeds dichter bijeen dan die van de controlegroepen.
Daarnaast moeten we de twee geboortecohorten afzonderlijk bekijken. Het laatste
geboortecohort 1850-1859 is het meest relevant, want de pokken waren voornamelijk een
kinderziekte. Hoe jonger de mannen, hoe meer zeker we zijn dat leeftijdsgenoten de ziekte
niet opliepen in 1839. De mediaan voor dit cohort is voor twee van de drie controlegroepen
groter. De derde reeks vertoont afwijkend gedrag: deze mannen waren even groot als de
221

De gausscurven voor de vier groepen en de voltallige militielijst (1839-1859): zie bijlage 2.
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leeftijdsgenoten die de ziekte in 1839 kregen. Deze groep is ook altijd het minst statistisch
significant (zie tabel 10).
Het lijkt er sterk op dat mensen die de ziekte niet hadden gevat groter waren dan de expokkenlijders. Wijzen deze resultaten op een reëel pokkeneffect? We mogen niet zomaar
concluderen dat het pokkeneffect wel degelijk bestond, zoals het debat reeds uitwees. Deborah
Oxley opperde de urbanisatiehypothese, aangezien het effect in Londen meer present was dan
elders. Ze verklaarde dit aan de hand van de onhygiënische omstandigheden waarin inwoners
zich bevonden. Een urbanisatiehypothese is hier alvast uitgesloten, aangezien deze mensen
allen afkomstig waren uit Tielt en omstreken. Wat willen deze cijfers ons vertellen?
De drie controlegroepen zijn ontstaan uit een willekeurige systematische selectie, waardoor de
vier groepen, inclusief de pokkengroep, uit een andere sociale gelaagdheid bestaan. Een studie
naar het leven en de beroepsstructuur van de vader lijkt een evidente oplossing, aangezien zijn
economische status de sociale mogelijkheden van het gezin bepaalde. Daarnaast woonde het
merendeel van de negentienjarigen nog thuis. Door het beroep van de vaders te bekijken,
stellen we ook meteen vast hoeveel vaders nog leefden tijdens de inschrijving in de
militielijsten. Indien overleden stond het beroep niet vermeld. 222 We redeneren dat een
gezinssituatie waar de moeder de enige kostwinner was minder mogelijkheden had om voedsel
te kopen in vergelijking met een gezin waar de vader nog leefde. Als we in die lijn verder
redeneren, waren kinderen uit eenoudergezinnen kleiner dan gezinnen waar beide ouders nog
leefden. We toetsen dit aan de hand van de gegevens uit de militielijsten.

tweeoudergezinnen??
4.2.1 Eenoudergezinnen versus tweeoudergezinnen
We keren terug naar de algemene databank van de militielijsten, waarin alle gegevens van de
mannen geboren tussen 1800 en 1839 zijn verzameld. We focussen ons op de laatste periode,
namelijk 1820-1839 (de inschrijvingsjaren voor deze mannen lag tussen 1839 en 1859). We
vergelijken de lichaamslengte tussen personen waarvan we aannemen dat de vader gestorven
was en de groep waarbij de vader nog leefde bij de inschrijving. Daarnaast vergelijken we de
gegevens uit het totale aantal gerekruteerden voor diezelfde periode. Tabel 11 toont aan dat
mannen, waarvan de vader nog leefde, gemiddeld groter waren dan diegene waarvan de
moeder de gezinssituatie alleen diende te redden. Ook voor de vier groepen komen we
gelijkaardige resultaten uit.

222

S.A.T., Modern Archief, nr. 2105-2109: inschrijvingsregisters.
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Tabel 11.
11. Lichaamslengte als afhankelijke van het al dan niet leven van de vader tijdens groeiperiode van de zoon.
De pokdalige mannen in vergelijking met nietniet-pokdalige mannen en alle mannen uit de militielijsten.

1839
183939185
1859

Levende vaders
Gem.
Gem.

M.
P.
C.1
C.2
C.3

162,0
160,6
163,1
161,8
160,2

BetrouwbaarheidsBetrouwbaarheidsinterval (95%)
Min.
Max.
161,6
162,4
159,1
162,0
161,8
164,4
160,7
163,0
158,5
161,9

Overleden vaders
Med.
Med.

N.

Gem.

162,5
161,0
163,0
162,0
161,0

1551
148
155
155
125

160,6
158,6
159,7
160,1
159,4

BetrouwbaarheidsBetrouwbaarheidsinterval (95 %)
Min.
Max.
160,0
161,3
156,5
160,8
157,0
162,5
157,9
162,3
157,4
161,4

Med.
Med.

N.

161,0
160,0
161,0
161,5
160,0

753
63
61
60
90

Toelichting: M = Militielijsten, P = Pokkengroep, C.1 = Controlegroep 1, C.2 = Controlegroep 2, C.3 =
Controlegroep 3.
Bron: zie tabel 8

Tabel 12.
12. Statistische significantie van gegevens tabel 11.

183918391859
1859

Levende vaders
Verschil
gemiddelde

P-M
P-C1
P-C2
P-C3

-0,01
-2,55
-1,27
0,36

Betrouwbaarheidsetrouwbaarheidsinterval (95%)
Min.
Max.
-0,03
0,00
-4,50
-0,61
-3,10
0,56
-1,84
2,56

Overleden vaders
Sig.

Verschil
gemiddelde

0,061
0,010
0,173
0,748

-0,02
-1,12
-1,44
-0,78

Betrouwbaarheidsetrouwbaarheidsinterval (95%)
Min.
Max.
-0,04
0,00
-4,55
2,31
-4,49
1,61
-3,71
2,16

Sig.

0,082
0,519
0,352
0,602

Bron: zie tabel 8.

Als we deze denkwijze doortrekken naar de specifieke groepen, dan zouden de pokkengroep
en controlegroep 3 het meest eenoudergezinnen moeten bevatten. Ze kennen immers de
kleinste gemiddelden. Tabel 13 somt het aantal vaders op, waarvan we aannemen dat ze
overleden waren, aangezien de militielijsten hun beroep niet vermeldden. Daarnaast staat het
aantal vaders, waarvan we het beroep wel kennen. Helaas strookt de verwachting niet met de
realiteit: de aantallen van de pokkengroep sluiten nauw aan bij de eerste twee controlegroepen.
De derde groep kent meer mannen, waarvan de vader overleden is, als ook de kleinste
lichaamslengte onder de controlegroepen.
De oudersituatie kent een impact op de lichaamslengte, maar lijkt in dit onderzoek niet het
bepalende verschil te zijn tussen de pokkengroep en de controlegroep. Integendeel, indien we
de statistische significantie bekijken, blijft het pokkeneffect bestaan (tabel 12). Voor zowel de
controlegroep als de militielijsten benaderen we voor de groep levende vaders de statistische
significantie. Indien we dit projecteren op de gemiddelde lichaamslengte van de drie groepen
(pokkengroep, controlegroep 1 en militielijsten) dan is de pokkengroep toch twee centimeter
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kleiner. Opnieuw kan het gebruik van meer gegevens meer uitsluitsel geven over de
werkelijke impact van de pokken op het lichaam.

Tabel 13.
13. Aantal levende en overleden vaders tijdens groeiperiode zoon: de pokkengroep in vergelijking met de
nietniet-pokdalige mannen.

1839
183939-185
1859
Pokkengroep
Controlegroep 1
Controlegroep 2
Controlegroep 3
1839
183939-1849
1849
Pokkengroep
Controlegroep 1
Controlegroep 2
Controlegroep 3
18501850-1859
1859
Pokkengroep
Controlegroep 1
Controlegroep 2
Controlegroep 3

Aantal levende vaders
152
154
155
125

Aantal overleden vaders
63
61
60
90

Totaal
215
215
215
215

85
87
74
70

25
23
36
40

110
110
110
110

67
67
81
55

38
38
24
50

105
105
105
105

Bron: zie Tabel 8.

We zoeken verder naar mogelijke verklaringen van het pokkeneffect. We zoeken informatie
over het milieu waarin de jonge mannen opgroeiden aan de hand van het beroep van de vader.

4.2.2 Wakker worden uit een droom? Beroepsstructuur van de vader
Wat hadden de meeste Tieltse vaders als beroep in het begin van de negentiende eeuw? Tielt
kende een monocultuur van vlas en linnen, waardoor boeren en wevers het gros van de
mannelijke beroepen uitmaakten. Is dit ook zo voor elk van de bestudeerde groepen? De
professionele positie van de vader bepaalde in het begin van de negentiende eeuw zowel zijn
status als ook dat van het gezin. Een kleine landbouwer beschikte over minder inkomen om
zijn gezin te onderhouden dan de burgemeester of een notaris en dat liet zijn sporen na op de
lichaamslengte van de kinderen. Opnieuw is deze te onderzoeken factor sterk verbonden met
het dieet en de leefomstandigheden van de kinderen, hetgeen reflecteert in hun volwassen
lichaamslengte. De hypothese die we hier naar voor schuiven, is dat de lichaamslengte verschilt
naargelang het beroep van de vader. Kan deze factor het pokkeneffect uit tabel 9 te niet doen
of juist versterken?
Beginnen doen we met het bestuderen van de beroepsstructuur van de vaders aan de hand van
de overkoepelende militielijsten voor de periode 1839-1859. Daarnaast bekijken we per
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beroepscategorie van de vader de gemiddelde lichaamslengten van de zonen.223 Tabel 14 toont
aan dat de textielnijverheid, de werklieden en de landbouwers het leeuwendeel uitmaakten van
de beroepen. Daarna gevolgd door de handel- en transportsector, de bouwnijverheid en de
landelijke ambachten. Deze tabel weerspiegelt het belang van de linnensector, gekoppeld aan
de vlasnijverheid, in Tielt.

Tabel 14. Gegevens over lichaamslengte Tieltse kandidaatkandidaat-rekruten per beroepscategorie van de vader, 1839
1839391859.
1859.

Vader
beroep

Textielnijverheid en
kleding
Losse arbeid
Landbouw
Handel + transport
Hout en bouw
Landelijke ambacht
Voeding
Administratie en vrije
beroepen
Andere
Dienstpersoneel
Werkloos

Zoon
BetrouwbaarheidsMed.
BetrouwbaarheidsMed.
interval (95%)
Min.
Max.
158,9
160,4
160,0

N.

Gem.
Gem.

446

159,6

365
302
108
91
89
62
40

159,4
166,3
165,6
160,9
161,9
166,3
165,4

158,7
165,4
164,4
159,2
160,2
164,0
161,8

160,3
167,1
166,9
162,7
163,5
168,6
167,0

26
18
4

163,1
160,9
168,0

159,8
157,6
161,6

166,4
164,2
174,4

Min.
Min.

Max.
Max.

Stdev.
Stdev.

135,0

181,0

7,912

160,0
166,0
165,0
163,0
162,0
164,5
167,3

124,0
143,0
144,0
132,0
132,0
147,0
133,0

179,5
186,0
182,0
179,0
176,0
183,5
185,0

8,033
7,528
6,392
8,418
7,809
8,933
1,119

162,5
161,0
170,0

146,0
151,0
162,0

180,0
172,0
170,0

8,117
6,570
4,000

Bron: zie Tabel 8.

Voor de lichaamslengten concentreren we ons vooral op de eerste zes categorieën, omdat deze
het meeste aantallen bevat. Wat valt op? Ten eerste zijn boerenzonen de reuzen onder de
mannen, van nabij gevolgd door zonen van handelaren en kooplieden. Kandidaat-rekruten van
wie de vader werkte als arbeider of in de proto-industrie, waren, als we de mediaan bekijken,
5 tot 6 centimeter. Zonen van ambachtslieden en bouwvakkers vormden een middenmaat.
Hoe verklaren we deze verschillen? De interpretatie van deze cijfers kunnen we bepalen via de
sociale ladder en het bijhorende cultureel kapitaal. Wevers en werklui waren laag- of
middelmatig geschoold, waardoor ze genoegen moesten nemen met minder betaalde jobs.
Daarnaast verviel deze sector na 1820 in een structurele crisis, waardoor werkloosheid en lage
lonen de norm waren.224 Er moest meer gewerkt worden voor een kleiner inkomen, waardoor
zowel hun koopkracht als hun levensstandaard daalde. Textielarbeiders probeerden hun
223
224

De indeling van de beroepen in sectoren: zie bijlage 3.
C. Vandenbroeke, “Sociale en konjunkturele facetten”, p. 158.
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inkomen te handhaven door enerzijds langer en harder te werken en anderzijds kinderen en
vrouwen in te schakelen. 225 Door deze economische druk is het niet verwonderlijk dat
weverszonen kleinere mensen waren.
Ambachtslieden en bouwvakkers hadden meestal een grotere schoolervaring, opgedaan in het
atelier van een meester. Meester ambachtslieden beschikten ook over een klein kapitaal om
hun zaak draaiende te houden, waardoor ze hoger op de sociale ladder stonden dan wevers en
werklieden. Ook handelaren en kooplui vielen in dezelfde categorie, maar waarom waren deze
2 tot 3 centimeter groter dan de eersten is moeilijk te verklaren.
De boeren vormden een speciale categorie: meestal zijn ze niet meer geschoold dan wevers,
maar ze beschikten meestal over een eigen stuk grond, hun vorm van kapitaal. Ze stonden op
de sociale ladder tussen de wevers en werkmannen enerzijds en de ambachten anderzijds. Hun
grotere lichaamslengte valt misschien te verklaren door de dichte nabijheid van vers voedsel.
Hoewel het Ancien Regime dan al twintig tot veertig jaar voorbij was, leefden de gewoonten
verder. Boeren zaaiden en oogsten om zichzelf en hun gezin te kunnen voeden: de
subsitutiemaatschappij.

226

Volgens de Nederlandse historicus Kint nam de voedselproductie

tussen 1820 en 1850 sterk toe. De productie van aardappel en broodgranen steeg tot ruim
vijftig percent. Hij verklaart dit aan de hand van de crisis in de huisnijverheid die in deze
periode de kop opstak, waardoor boeren de impuls kregen om zich terug te concentreren op
het verbouwen van voedsel.227
Wat gebeurt er met het pokkeneffect als we deze gegevens toepassen op onze bestudeerde
groepen? We bestuderen enkel de eerste zes categorieën. Omdat de pokken- en
controlegroepen uit minder individuen bestaan, delen we deze zes beroepsstructuren in drie
groepen in om zo meer betrouwbare resultaten te bekomen. Het bepalende element is de
lichaamslengte, waardoor de landbouwers en de handelaars in één groep terechtkomen, als ook
de werkmannen en de wevers. De middenmoters, zonen van ambachtslieden en bouwvakkers,
vormen een derde groep.
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G. De Cooman, op.cit., p. 102.; C. Vandenbroeke, “De keurlingenlijsten”, pp. 160, 174.
K. Matthijs, De Mateloze Negentiende Eeuw, pp. 72-73.
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Tabel
Tabel 15.
15. De invloed van de beroepscategorie van de vader op de lichaamslengte van de zoon: de pokkengroep
in vergelijking met de drie controlegroepen, 1839
183939-1859.
1859.

Vaders

landbouw en
handel & transport
Pokkengroep
Totaal controlegroepen
Controlegroep 1
Controlegroep 2
Controlegroep 3
hout&bouw en
ambachten
Pokkengroep
Totaal controlegroepen
controlegroep 1
controlegroep 2
controlegroep 3
textiel en losse arbeid
Pokkengroep
Totaal controlegroepen
groep 1
groep 2
groep 3

Zonen
Med.
Med.

Min.
Min.

Max.
Max.

Stdev.
Stdev.

N.

171,5
167,9
170,6
165,1
171,7

166,5
166,5
169,0
164,0
170,0

151,5
151,0
151,5
151,0
151,0

183,5
182,0
180,0
177,0
182,0

7,802
7,190
7,215
6,177
6,910

22
101
41
38
22

155,3
158,9
157,0
159,5
153,1

165,5
163,3
164,6
166,2
163,6

158,0
162,0
162,3
162,3
156,0

146,0
145,0
150,0
147,5
145,0

175,5
179,0
169,0
179,0
173,0

9,182
7,970
6,542
7,886
9,093

15
52
14
24
14

157,6
158,2
159,0
158,2
155,2

161,0
160,2
162,4
161,6
159,0

160,0
160,0
161,8
160,0
158,5

137,5
132,5
144,0
145,5
132,5

181,0
176,5
175,0
176,5
170,0

7,900
7,829
7,616
7,158
8,400

97
217
76
71
70

Gem.
Gem.

BetrouwbaarheidsBetrouwbaarheidsinterval (95%)
Min.
Max.

168,0
166,4
168,3
163,1
168,6

164,6
165,0
166,0
161,1
165,5

160,4
161,1
160,8
162,9
158,4
160,0
159,2
160,6
159,6
157,2

Bron: zie Tabel 8.

Tabel 15 toont de resultaten voor de lichaamslengte van de zonen per beroepsklasse van de
vaders. Wat valt er meteen op? Als we de pokkengroep vergelijken met de drie
controlegroepen samen verdwijnt het pokkeneffect voor de boeren- en handelaarszonen,
alsook voor de zonen van wevers en werklieden. De mediaan resulteert in identieke cijfers
voor deze twee beroepscategorieën. Bij de ambachtslui is er wel een duidelijke verschil
waarneembaar, maar wegens de kleine aantallen zijn deze resultaten onbetrouwbaar. Indien we
weet hadden van meer zonen van ambachtslieden die pokken hadden, moeten we op termijn
gelijkaardige trends in lichaamslengte ontdekken.
Het pokkeneffect blijkt voor Tielt niet te bestaan. Aan de hand van deze tabel kunnen we de
verschillen tussen de pokkengroep en de controlegroepen verklaren. Voor zowel
controlegroep 1 als 2 kwamen we steeds een groter gestalte uit. Deze vertekening was te
wijten aan het relatief groot aantal landbouwszonen in deze groepen, hetgeen de gemiddelden
in de hoogte dreven. Daarnaast bestond de pokkengroep uit de meeste wevers- en
werkliedenzonen, waardoor het gemiddelde hierdoor zakte. Controlegroep 3 sloot, wat de
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beroepscategorieën betrof, het dichtst aan bij de pokkengroep. Aangezien de meeste resultaten
van de derde controlegroep kleiner of gelijk waren aan de groep ex-pokkenlijders kunnen we
opnieuw besluiten dat het pokkeneffect niet bestond.
We concluderen dat er geen pokkeneffect bestond. Deborah Oxley had gelijk bij haar
bewering dat een kortstondige ziekte, zoals de pokken, geen effect hadden op de volwassen
lichaamslengte. Kinderen liepen misschien wel een kortstondige vertraging van de groei op,
maar van een langdurig effect is geen sprake. De catch-up growth zorgde ervoor dat de
opgelopen schade in een kort tempo werd ingehaald of dat de groei verlengd werd. Het
resultaat bleef echter hetzelfde: pokken hadden geen invloed op de lichaamslengte.
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5. Besluit: het fictieve pokkeneffect
De antropometrie is pas recent het studiegebied van de geschiedenis binnengetreden. De fysiek
van onze voorouders hebben al mooie resultaten opgeleverd en gaven sommige debatten, zoals
die van de levensstandaard, een andere wending. De focus lag echter vooral op de relatie tussen
voeding en omgeving enerzijds en lichaamslengte en gewicht anderzijds. Toch spelen
meerdere factoren mee in de groei en de ontwikkeling van het lichaam. Wat is bijvoorbeeld
het verband tussen ziekte en lichaamslengte? Weinig onderzoek werd reeds uitgevoerd naar dit
item, wegens de complexiteit en verbondenheid met andere determinanten.
Voth en Leunig waren de eersten die het debat rond de invloed van ziekten, meer bepaald de
pokken, en lichaamslengte startten. Met hun onderzoek naar de gemiddelde lengtes van
rekruten in Londen voor de periode 1770-1873 kwamen ze tot de conclusie dat er zoiets
bestond als een pokkeneffect. Jongeren die de pokken kregen waren 1 à 2 centimeter kleiner
dan diegenen die niet ten prooi vielen aan de ziekte. Deze studie kreeg vanuit twee kanten
veel kritiek te verwerken. Ten eerste bekritiseerde Peter Razzell de bronnen. Ten tweede
hadden Heintel en Baten moeite met de gebruikte methodologie. Het debat lag enkele jaren
stil waarna Deborah Oxley in 2003 het debat terug in de actualiteit bracht. Ze concludeerde
dat het pokkeneffect niet bestond, maar als proxie diende voor urbanisatie. Voth en Leunig
trokken haar hypothese en resultaten in twijfel en kwamen met haar gegevens nieuwe
resultaten uit. Opnieuw was er een pokkeneffect. Waarop Oxley in het laatste artikel de
gegevens nogmaals onder de loep nam.
Het debat eindigde in twijfel en onzekerheid: bestond er een pokkeneffect? Voth en Leunig
waren overtuigd van hun gelijk, terwijl Oxley eerder neigde te geloven dat het effect te wijten
was aan ‘iets’ anders. Dat ‘iets’ kon urbanisatie zijn, maar evengoed een andere, nog
onbestudeerde factor. De twijfel liet ruimte open om een nieuw onderzoek te beginnen naar
dit dubieuze pokkeneffect. In plaats van te focussen op Groot-Brittannië verplaatsten we het
onderzoek naar ons eigen land en meer bepaald naar het kleine West-Vlaamse stadje, Tielt.
Aan de hand van een pokkenlijst uit 1839, waar we gegevens vonden van mannen die de
pokken in dat jaar opliepen, en militielijsten, waar de lichaamslengte staan genoteerd, trachtten
we de invloed van pokken te achterhalen.
Om te bepalen in hoeverre deze ziekte een invloed had op de lichaamslengte moeten we ons
bewust zijn dat meerdere factoren meespelen in de uiteindelijke lengte van een individu. Dieet,
omgeving, klimaat, geslacht, onze genen enz. maken of kraken iemands gestalte. Sommige
factoren zijn moeilijk te bestuderen met de verzamelde gegevens uit de militielijsten, terwijl
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andere niet van toepassing zijn. Eén factor konden we wel op voorhand uitzoeken, namelijk
de economische en sociale veranderingen doorheen de tijd. Aangezien we te maken hadden
met het begin van de negentiende eeuw lag een korte bespreking van het levensstandaarddebat
voor de hand, aangezien de industrialisatie met mondjesmaat haar ingang vond in deze
contreien. Hoe reageerden de lichamen van onze voorouders op deze evolutie? De resultaten
toonden ons een redelijk stabiele lichaamslengte, waardoor deze periode weinig socioeconomische veranderingen doorging. Met deze factor moesten we bijgevolg geen rekening
houden.
Het echte onderzoek kon hierna van start gaan. Na het maken van drie controlegroepen die
steeds dezelfde aantallen bevatten, bekeken we het gemiddelde, de mediaan, enz. van de
lichaamslengte voor de volledige periode als voor twee deelperioden. Het resultaat was
verbluffend: het pokkeneffect bestond! In de pokkengroep bevonden zich de meeste kleine
mensen. Toch mogen we deze conclusie niet zo snel trekken. Wat zorgde voor de verschillen
tussen de groepen?
Ten eerste bekeken we of de vaders van de kandidaat-rekruten al gestorven waren bij de
inschrijving. We gingen er van uit dat alleenstaande moeders het lastiger hadden om hun
kroost te voeden dan wanneer de man de kost voor het gezin verdiende. De resultaten wezen
er op dat deze hypothese klopte. Toch bleef het pokkeneffect bestaan. De verklaring lag niet
bij deze hypothese.
De beroepsstructuur van de vaders was een volgend aspect dat we onder de loep namen. De
professionaliteit van de vader bepaalde de gezinssituatie en had dus een invloed op de
lichaamslengte van kinderen. Het onderzoek nam hiermee een verrassende wending, aangezien
er serieuze verschillen waarneembaar waren. Boerenzonen waren het grootst, terwijl de
weverszonen ongeveer 6 centimeter kleiner waren. Daarnaast volgden zonen van kooplieden
de trend van de boerenzonen, terwijl de lichaamslengte van arbeiderszonen dan weer aansloten
bij de mannen opgegroeid in een weversgezin. Daartussen vonden we de zonen van
ambachtslieden die de middenmoot vormden. Wanneer we deze bevindingen toepasten op de
verschillende groepen verdween het pokkeneffect.
Het lijkt er op dat er in Tielt geen pokkeneffect bestond. Toch moeten we voorzichtig zijn.
Ten eerste waren sommige resultaten, hoewel zeer weinig, statistisch significant. Indien we
meer gegevens zouden gebruiken en de verschillen tussen de pokkengroep en de
controlegroep zouden uitvlakken, kan het gebeuren dat er toch een pokkeneffect bestond.
Vormen de milieus waarin jongens opgroeiden werkelijk een verklaring voor de verschillen?
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Meer onderzoek is noodzakelijk om met zekerheid het bestaan van een pokkeneffect te
kunnen bevestigen of uit te sluiten.
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HOOFDSTUK 4: TUSSEN DE LAKENS
DE INVLOED VAN POKKE N OP VRUCHTBAARHEID

Ons onderzoek wees uit dat er in Tielt tijdens de jaren 1829-1859 geen effect op de
lichaamslengte bestond, maar hadden de pokken er een impact op de vruchtbaarheid? We
verlaten de antropometrische discipline en concentreren ons voor dit laatste onderzoek op de
historische demografie.
Ziekten kunnen de fertiliteit van een bevolking beïnvloeden. Zo heeft de medische
wetenschap aangetoond 228 dat een kortstondige hoge koorts voor een tijdelijke steriliteit bij
mannen kan zorgen. Ook historische voorbeelden reflecteren deze conclusie. De pest zorgde
voor een daling van de seksuele drang bij gehuwde paren, waardoor minder kinderen werden
geboren.229 In Nederland legden wetenschappers de link tussen de malaria-epidemie van 18261827 en de Spaanse Griep in 1917-1918 enerzijds en het dalend aantal geboorten anderzijds.230
In dit hoofdstuk gaan we na of ook de pokken in dit lijstje passen. Koorts was immers
kenmerkend voor de ziekte en tastte dus mogelijks de vruchtbaarheid van pokdalige personen
aan. Hoewel medici in de negentiende eeuw al de link tussen ziekten en onvruchtbaarheid
kenden, was dit niet het geval voor de pokken in het bijzonder. Pas in de twintigste eeuw
beschouwden sommige wetenschappers onvruchtbaarheid als neveneffect van de pokken.231
In dit onderdeel plaatsen we de Tieltse vrouwen centraal. Naar analogie met het vorige
hoofdstuk vragen we ons af of de pokken een langdurig effect op de vruchtbaarheid
genereerden. Of kenden ze enkel een invloed op korte termijn? In het vorige hoofdstuk
konden we het verschil tussen lange en korte termijn niet onderzoeken, omdat de bronnen ons
daarover te weinig informatie verschaften. In dit hoofdstuk leverde het gebruikte
archiefmateriaal wel de nodige gegevens. Daarnaast zijn we opnieuw genoodzaakt om
228

R.E. Frisch, “Population, Nutrition and Fecundity”, in: J. Dupâquier (ed.), Malthus Past and Present, Londen,
Academic Press, 1983, pp. 393-404.; W. Rutten, ‘De vreselijkste aller harpijen’, p. 145.
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Amsterdam 1774-1930. Een analyse van doodsoorzaken”, in: Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis, 8 (1926), 26,
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verschillende bronnen te combineren: de pokkenlijst als basis, aangevuld met gegevens uit de
bevolkingsregisters en de registers van de burgerlijke stand. We plaatsen de vrouwen uit de
pokkengroep tegenover een controlegroep, vrouwen die de ziekte niet hadden opgelopen, om
antwoorden te vinden.
De structuur kent een gelijkaardig verloop als het vorige hoofdstuk. In vier onderdelen
onderzoeken we de invloed van de pokken op de vruchtbaarheid. Beginnen doen we met een
korte inleiding over de historische demografie. Wat bracht deze discipline ons bij? Waarom
bestuderen wij vruchtbaarheid in een historische context? We vervolgen deze studie met de
bespreking van de reeds gevoerde onderzoeken. De argumentering en methoden vormen
immers de basis van ons onderzoek. Studies op Indiërs, Nederlanders en Zweden passeren hier
de revue. We maken gebruik van zowel historische als medische onderzoeken. De laatste
hebben als voordeel dat ze werkten met concrete pokkengevallen uit de jaren 1960-1970.
Deze wetenschappelijke artikels kunnen de resultaten, verkregen aan de hand van ons
historisch bronnenmateriaal, verduidelijken.
Het derde aspect vormen de bronnen. Hoe zijn de bevolkingsregisters en de registers van
burgerlijke stand ontstaan en wat is hun nut in dit onderdeel? Aangezien we opnieuw bronnen
combineren, komt ook hier de werkwijze aan bod. De verwerking van deze bronnen was
meer arbeidsintensief, waardoor we er langer stil bijstaan. Daarnaast bespreken we de selectie
van onze controlegroep. Ook de voor- en nadelen van de bronnen kunnen niet ontbreken.
Eindigen doen we met de analyse. Hadden de pokken een invloed op de vrouwelijke
vruchtbaarheid in Tielt? Aan de hand van geboortes, huwelijken en het aantal kinderen zoeken
we op een comparatieve manier een antwoord. Aan de hand van de bekomen resultaten
bespreken we ook de vruchtbaarheids- en huwelijkspatronen in de negentiende eeuw.
Vooraleer we een kijkje onder de lakens nemen, bespreken we de historische demografie en
haar impact op de historiografie.
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1. Historische demografie
Zoals de lichaamslengte onze voorouders fascineerden, was dit niet anders met demografische
gegevens. Vraagstukken omtrent demografie vormen al lang een onderdeel van het
wetenschappelijk onderzoek. Met hoeveel mensen delen we ons land en deze aardbol? Thomas
Malthus onderzocht in 1798 in zijn essay de link tussen de bevolkingstoename en –afname
enerzijds en de bestaansmiddelen anderzijds.232 Indien de landbouw het grote aantal monden
niet meer kon voeden, zorgden positive checks, zoals hongersnoden en ziekteplagen, er voor
dat de druk op de bestaansmiddelen daalde. De balans tussen het aantal mensen en
bestaansmiddelen kwam daardoor terug in balans. Daarnaast kon de bevolking zelf hun aantal
in toom houden door ondermeer aan geboortecontrole te doen door later te huwen, de
zogenaamde preventive checks. Malthus legde dus het verband tussen demografie en economie
bloot. Ook in de negentiende eeuw bleef de belangstelling voor het bevolkingsaantal bestaan.
Wetenschappers, zoals Adolph Quetelet, namen het voortouw. Gedreven door het idee dat
statistiek de welvaart en de maatschappij vooruit kon helpen, wilden ze een zo goed mogelijke
beeld krijgen van de structuur en de omvang van de bevolking. Op die manier kon een natie
haar regels en wetten beter afstemmen op de noden van het volk. Daarnaast zette de natie met
die kennis haar strijdkracht in de verf: de bevolking was immers een afspiegeling van haar
eigen macht. Demografie was de nieuwe bondgenoot van de politiek.233
De interesse vanuit historisch gebied is een recent fenomeen. Pas vanaf de jaren 1950 ontstond
steeds een grotere noodzaak om niet enkel een geschiedenis van de natie te schrijven, maar om
meer vat te krijgen op die van de gewone man. Historische bronnen verhalen weinig tot niets
over het alledaagse leven, maar accentueren vooral de maatschappij zoals rijken en geletterden
die kenden. Demografie biedt de mogelijkheid om een betere kennis op te bouwen van de
historische alledaagsheid.234 De historische demografie bestudeert de omvang, de samenstelling
en de ruimtelijke verdeling van een bevolking en dit doorheen de tijd. 235 De negentiende
eeuw vormt door haar rijke bronnen en de gekende demografische patronen de geliefkoosde
periode voor historische demografen.236
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Aanvankelijk, zoals bovenstaande negentiende-eeuwse voorbeelden aantonen, hielden
demografen en historici zich enkel bezig met de externe verwerking van demografisch
bronnenmateriaal. Bevolkingscijfers en -structuur vormden hier de kern van het onderzoek.
Pas later, na de 1950, kwam het besef dat diepgaande studies meer geheimen bloot legden. De
interne verwerking focuste meer op gedragspatronen. Het is het verhaal van de gewone man in
de straat en zijn omgang met geboorte, huwelijk en dood. Gezinsreconstructies, de verdienste
van Henry Louis, legde veel van deze vroegere mentaliteiten bloot en leende zich bijgevolg
uitstekend tot interne demografische studies. Recent, sinds 1990, vormt de levensloopanalyse
de manier om de keuzes en het gedrag van een individu doorheen zijn leven te analyseren.237
Inderdaad, de demografie graaft diep in de ziel van de geschiedenis.
Het interdisciplinair karakter van de historische demografie maakt haar tot een rijk en veel
bestudeerd terrein. Waarom huwden mensen in onze contreien eerder laat in het begin van de
negentiende eeuw? Oplossingen werden gezocht en gevonden in de economische en sociale
structuur, alsook in culturele gewoonten. Hierdoor komen onderliggende patronen, die lange
tijd geheim bleven voor de geschiedenis, bloot te liggen en vertellen ze ons meer over een
samenleving dan het geschreven bronnenmateriaal. Daarnaast vormen deze onderzoeken een
model voor huidige demografische problemen in ontwikkelingslanden. De gelijkenissen tussen
historische en actuele gedragspatronen creëren nieuwe inzichten voor zowel verleden, heden
als toekomst.238
In dit onderdeel bouwen we verder op de verworvenheden die deze discipline reeds boekte.
We onderzoeken die nu echter in verband met de pokken. Op welke manier bepaalden de
pokken de vruchtbaarheid? Met andere woorden zoeken we naar signalen van een veranderd
demografisch gedragspatroon ten gevolge van de ziekte. Trouwden mensen die de pokken
hadden gevat vroeger of later? Kregen ze meer of minder kinderen? Anders gezegd: waren
pokdalige mensen vruchtbaarder of niet in vergelijking met personen die de ziekte nooit
opliepen? We testen deze vragen op onze Tieltse pokkengevallen, maar vooraleer daar aan te
beginnen, overlopen we de reeds gevoerde onderzoeken naar dit onderwerp. Wat leren zij ons
en waar vallen er nog lacunes te bespeuren?
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2. Kwesties: pokken versus vruchtbaarheid
Historische bedgeheimen ontrafelen is één zaak, maar de invloed van een ziekte er bij
betrekken is een ander paar mouwen. Vier studies hebben dit onderwerp reeds behandeld,
waarvan twee op concrete pokkengevallen en twee historische. We beginnen met de medische
onderzoeken. Twee Indische studies behandelden de analyses uitgevoerd op pokkengevallen
uit de jaren 1960 en 1970. Ter eerste is er Phadke e.a. die de mannelijke vruchtbaarheid onder
de loep namen. Hoewel mannen in dit deel niet centraal staan, bespreken we hier toch de
resultaten van het onderzoek. De huwelijksvruchtbaarheid hangt immers af van beide
geslachten. Het tweede artikel behandelt de impact van de ziekte op zwangere vrouwen.
We maken daarna een sprong terug in de tijd, wanneer we twee historisch-demografische
studies bespreken. Eerst komt het onderzoek van de Nederlandse historicus Willibrord Rutten
aan bod. Zijn artikel vormt het meest uitgebreid en meest nauwkeurige onderzoek van de vier.
Als laatste bespreken we de resultaten van een analyse van Zweedse parochies. Hadden pokken
een invloed op de vruchtbaarheid volgens deze onderzoeken?

2.1 Medische onderzoeken
In de jaren 1960-1970 woedden de pokken nog in verschillende delen van Azië en Afrika.
Wetenschappers onderwierpen personen die de ziekte opliepen toen medische tests, waardoor
de vruchtbaarheid ook bestudeerd werd. Deze informatie biedt een mooie aanvulling op de
historische studies die later aan bod komen.

2.1.1 De mannen: India, 1973
A.M. Phadke, een Indische arts en oprichter van een Indisch infertiliteitscentrum, voerde
samen met N.R. Samant en S.D. Dewal een onderzoek uit naar de invloed van pokken op de
vruchtbaarheid van mannen. In de jaren 1970 woedde de ziekte nog hevig in India. Deze
medische studie profiteerde van de situatie om de vruchtbaarheid van concrete expokkenlijders te analyseren.
Ze vergeleken 895 ex-pokkenlijders met een even groot aantal onvruchtbare mannen. Van alle
testpersonen namen deze artsen twee- tot driemaal, met een tussenperiode van vijftien tot
dertig dagen, spermastalen. Ze controleerden het sperma op afwijkend weefsel, meer bepaald
naar azoöspermie, waarbij zaadcellen ontbreken.239 Ze kwamen tot het merkwaardige resultaat
dat azoöspermie bij 42,57 percent van de pokdalige mannen voorkwam en dit ten opzichte
239
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van 17,87 percent bij de onvruchtbare controlegroep. Bij de laatste groep hadden meer
mannen normale zaadcellen: 52,52 percent tegenover 30,17 percent bij de pokkengroep. Het
onderzoek wees dus uit dat ex-pokkenlijders minder fertiel waren dan hun onvruchtbare
leeftijdsgenoten. Phadke e.a. vervolgden hun onderzoek door enkel te werken met de groep
azoöspermie-gevallen, waarbij ze zochten naar mannen met obstructieve azoöspermie. Hierbij
komen zaadcellen niet terecht in het ejaculaat door een beschadiging aan de bijbal, het orgaan
dat fungeert als zaadcelbewaarplaats.240 Deze afwijking stelden ze vast voor 79,36 percent van
de mannelijke ex-pokkenlijders, tegenover maar 46,23 percent bij de onvruchtbare mannen.
Hierdoor concludeerden ze dat de pokken in grote mate de oorzaak waren van de mannelijke
infertiliteit in India in de jaren 1970.241
Daarnaast vonden ze nog een andere verklaring voor de onvruchtbaarheid van expokkenlijders. De meeste van de onderzochte patiënten waren immers afkomstig uit de laagste
socio-economische klassen. Onder deze groep zorgde armoede, het gebrek aan kennis en
hygiëne ervoor dat ze meer kwetsbaar waren voor onvruchtbaarheid. Deze factoren vonden
Phadke e.a. niet onbelangrijk, maar eerder secundair in de invloed van de pokken.242
Dit onderzoek werd vaak aangehaald in andere pokkenstudies. Peter Razzell stelde in 1977 dat
de ziekte een levenslange invloed kon hebben op mannelijke vruchtbaarheid. Deze
bevindingen paste hij toe op de aristocratie in het begin van de achttiende eeuw. Hij stelde vast
dat de vruchtbaarheid steeg nadat de praktijk van de variolatie goed ingeburgerd was bij de
rijkeren. Hiermee beaamde hij de resultaten van Phadke e.a. Hij benadrukte echter dat het
gebrek aan onderzoeken, zoals uitgevoerd door Phadke e.a., de onzekerheid over dit
onderwerp voedden.243
In 1997 gaf Willibrord Rutten kritiek op de stelling van Phadke. Hij vond het Indisch
onderzoek weinig overtuigend en verantwoordde dit aan de hand van drie punten. Ten eerste
leek het hem logischer om ex-pokkenlijders te vergelijken met vruchtbare mannen in plaats
van onvruchtbare. Een tweede kritiek was dat de onderzoekers geen antwoorden boden op de
vraag of onvruchtbaarheid een veelvoorkomend gevolg was van de ziekte. Misschien was
infertiliteit enkel een zeldzame complicatie? Ten derde wees het onderzoek niet uit of dit
gevolg levenslang aansleepte of enkel een aandoening was van korte aard.244
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Het onderzoek van Phadke riep dus vragen op. Welke resultaten en antwoorden boden andere
medici?

1959--1962
2.1.2 De vrouwen: India, 1959
Na de mannen focussen we op het vrouwelijk geslacht. Welk effect veroorzaakten de pokken
bij zwangere vrouwen? A.R. Rao, een Indisch medicus, en zijn team volgden in de jaren 1960
Indische pokdalige zwangere individuen op. Ze onderzochten twee aspecten: ten eerste de
invloed van de ziekte op het leven van de ongeborene en dat van de moeder en ten tweede de
impact van de zwangerschap op de ernst van de ziekte.245 We beginnen met het eerste aspect.
Van 1 mei 1959 tot 30 juni 1962 raakten 255 zwangere vrouwen geïnfecteerd. Rao e.a.
bestudeerden drie elementen van naderbij. Ten eerste bekeken ze het effect van de pokken op
de beëindiging van de zwangerschap. Ze kwamen tot de conclusie dat prille zwangerschappen
en zwangerschappen vanaf de vijfde maand de grootste kans hadden op beëindiging. 42,1
percent van de zwangerschappen werd vroegtijdig afgebroken. Welke impact had de ziekte op
een voldragen foetus? 132 vrouwen bevielen tijdens hun ziekteperiode. In 51 gevallen was de
foetus reeds in de baarmoeder gestorven. In een prematuur stadium werd 44 percent
doodgeboren tegenover 10,7 percent bij een voldragen zwangerschap. Als laatste element
onderzochten Rao e.a. hoeveel zwangere vrouwen bezweken aan de ziekte. In totaal stierf
31,7 percent zwangere vrouwen, waarvan de meeste al in een stadium na zes maanden waren
beland. Ze concludeerden dus dat de pokken de kans op een miskraam verhoogden, alsook de
sterfkansen van zowel de foetus als de moeder.246
Ten tweede onderzochten deze Indische dokters het effect van een zwangerschap op de ernst
van de ziekte. Ze stelden een andere groep samen: ze onderzochten 94 zwangere vrouwen die
tussen 1 juli 1961 en 30 juni 1962 in verwachting waren. Ze vergeleken deze met 348
vrouwen die niet zwanger waren, alsook met 502 mannen, die in diezelfde periode de ziekte
opliepen en allen tussen de 15 en 45 jaar oud waren. De zwangere vrouwen hadden 27,6
percent kans om te sterven, terwijl de andere groepen maar tussen de 6 en de 8,3 percent kans
hadden. Deze hoge dodentol schreven Rao e.a. toe aan het grotere risico om meer ernstige
varianten op te lopen. 247 Dit was op zijn beurt te wijten aan het gebrek aan immuniteit
veroorzaakt door hormonen die de aanmaak van antilichaampjes verhinderden.248
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De impact van de pokken op de zwangerschap was dus enorm: miskramen, alsook een grotere
kans op foetus- en moedersterfte. Zwangere vrouwen kregen ook meestal te maken met
ernstiger vormen van de pokken, omdat hun veranderde hormonenspiegel de opbouw van de
nodige immuniteit belette.

2.2 Historisch-demografische onderzoeken
Medische onderzoeken helpen ons om het verleden beter te kunnen kaderen. We weten nu
dat pokken zowel de mannelijke als de vrouwelijke vruchtbaarheid op korte termijn
beïnvloedden. In historisch onderzoek is een gelijkaardig onderzoek onmogelijk, omdat we
geen bronnenmateriaal hebben die bijvoorbeeld nauwkeurig de zwangerschap van een
pokdalige vrouw volgde. Historici focussen eerder op de lange termijn. Hadden expokkenlijders minder of juist meer kinderen?

1750--1825
2.2.1 Zweden, 1750
In 1996 waagde de Zweeds historicus Peter Sköld zich aan een studie naar de invloed van
pokken op de vrouwelijke vruchtbaarheid en nuptialiteit. Hij onderwierp vrouwen uit vijf
Zweedse parochies, geboren in de periode 1750 tot 1825, aan een demografisch onderzoek.
Sköld volgde in totaal 1539 vrouwen tijdens hun vruchtbare periode, van 15 tot 45 jaar. Hij
onderzocht het aantal kinderen van pokdalige vrouwen en vergeleek die met gevaccineerde
vrouwen. Zijn resultaat was dat gevaccineerde vrouwen meer kinderen kregen, hoewel het
verschil minimaal was en niet in alle parochies dezelfde trend waarneembaar was. Tabel 16
toont aan dat het totaal aantal kinderen hoger lag voor de geïnfecteerden. Toch bleef hij bij
zijn standpunt, aangezien in drie van de vijf parochies een duidelijk verschil waarneembaar was.
Pokken zorgden voor minder kinderen.249

Tabel 16.
16. Het aantal kinderen per vrouw voor vijf parochies. Geïnfecteerde vrouwen in vergelijking met
gevaccineerde vrouwen. 17501750-1825.

geïnfecteerde vrouwen
gevaccineerde vrouwen
Aantal vrouwen
Attmar
3,49
3,58
420
Nedertorneå
4,49
5,35
197
Sättna
3,87
2,55
294
Indal
2,99
3,03
284
Tuna
3,08
2,67
344
TOTAAL
3,50
3,35
1539
Bron: P. Sköld, Two faces of smallpox: a disease and its prevention in eighteenth and nineteenth century Sweden,
Umea, Umea University, 1996, p. 197.
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Hoe verklaarde hij dat pokken een negatieve invloed hadden op de vruchtbaarheid? Hij zocht
zijn antwoorden bij de nuptialiteit. Volgens zijn redenering waren pokdalige vrouwen in hun
nadeel op de huwelijksmarkt. Welke man wou immers trouwen met een verminkte vrouw?
Hij verantwoordde deze hypothese aan de hand van historische anekdotes: vrouwen die
zelfmoord pleegden door hun pokdaligheid of mannen die beschreven hoe de ziekte de
schoonheid van hun verloofden en echtgenotes afnam. Deze verhaaltjes vergeleek hij met de
huwelijksleeftijd van vrouwen en mannen uit de vijf Zweedse parochies. Zijn resultaten
bevestigden dat zowel pokdalige mannen als vrouwen hun eerste huwelijk tot ongeveer twee
jaar uitstelden (tabel 17). Hierdoor verkortte de vruchtbare periode, waardoor pokdalige
vrouwen minder kinderen op de wereld zetten. Als laatste bekeek hij in welke mate het
huwelijk van pokdalige vrouwen al dan niet kinderloos bleef. Hij stelde vast dat deze vrouwen
meer kans hadden om geen nakomelingen te hebben.250
Zijn onderzoek wees uit dat de pokken op een indirecte manier de vruchtbaarheid
beïnvloedden. Pokdaligheid zorgde dat vrouwen minder kansen kregen op de huwelijksmarkt
en daardoor op een latere leeftijd trouwden. Hierdoor verkortte de vruchtbare periode,
waardoor vrouwen die het slachtoffer waren van de pokken minder kinderen kregen.251

Tabel 17.
17. De leeftijd bij het eerste huwelijk voor de periode 17501750-1835.
1835. (n= 3134).
3134).

geïnfecteerde
gevaccineerde
geïnfecteerde
gevaccineerde
vrouwen
vrouwen
mannen
mannen
Attmar
27,81
26,72
28,50
27,80
Nedertorneå
29,09
25,65
30,31
26,53
Sättna
27,23
26,28
27,73
27,23
Indal
27,23
25,94
29,76
27,72
Tuna
27,91
25,52
29,23
27,61
Bron: P. Sköld, Two faces of smallpox: a disease and its prevention in eighteenth and nineteenth century Sweden,
Umea, Umea University, 1996, p. 211.

Dit onderzoek was volgens sommige auteurs te weinig genuanceerd en zijn conclusies waren
te snel genomen. Rutten stelde voorzichtig dat “het onderzoek van Sköld voor verbetering

vatbaar” 252 was. Peter Razzell vond dat Sköld een te kleine steekproefomvang gebruikte.
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Hierdoor kon hij de directe relatie tussen de geleidelijke afname van de ziekte, door de
praktijk van inoculatie en vaccinatie, op de vruchtbaarheid van de vrouw niet aantonen.253

1871--1872
2.2.2 Nederland, 1871
De Nederlandse historische demograaf Willibrord Rutten was de laatste die de invloed van
pokken op vruchtbaarheid voor beide geslachten onder de loep nam. Nadat hij reeds kritisch
was tegenover de vorige onderzoeken deed hij een nieuwe test. Hij concentreerde zich op het
Nederlandse dorpje Nijkerk.
In de periode 1871-1872 trof een epidemie de gemeente: tien percent van de bevolking kreeg
de ziekte. Ruttens keuze voor Nijkerk was te wijten aan de excellente registratie van de
pokkenslachtoffers onder auspiciën van de toenmalige burgemeester Asveer Jacob Baron
Schimmelpenninck van der Oye. De rijkdom aan informatie bood de mogelijkheid de ziekte
in al haar facetten te bestuderen, waaronder ook de invloed op de vrouwelijke
vruchtbaarheid. 254 In het onderzoek naar fertiliteit focuste Rutten zowel op de korte als de
lange termijn.
Hij begon zijn studie met het bespreken van de gevolgen van de pokken op korte termijn aan
de hand van het aantal huwelijken en geboorten negen maanden na de plaag. De hoeveelheid
trouwpartijen daalde opmerkelijk tijdens het hoogtepunt van de epidemie. Mensen waren in
de rouw of waren bezorgd over een pokkengeval in de dichte kring. Daarnaast gingen
bruiloften niet door omdat één van de partners aan de gevolgen van de pokken bezweek.255 Er
waren weinig redenen tot feesten, waardoor af- of uitstel het logische gevolg was. Ook bij de
geboorten lag het cijfer lager: negen maanden na het hoogtepunt van de pokkenepidemie
kwamen zeventien percent minder kinderen ter wereld. Rutten concludeerde dat de pokken
alvast een nefaste impact hadden op de vruchtbaarheid op korte termijn.256
De volgende stap was een studie aan de hand van een gezinsreconstructie. Hij hoopte hiermee
de gevolgen op korte termijn te kunnen scheiden van complicaties op langere termijn. We
bespreken eerst zijn bevindingen op lange termijn: de steriliteit en de vruchtbaarheid. De
resultaten van de gezinsreconstructie op korte termijn vormt het laatste bestudeerde aspect.
Om de steriliteit te onderzoeken focuste hij zich op de pokkenpatiënten die na de
pokkenepidemie huwden en waarvan het huwelijk langer dan vijf jaar standhield. Hoeveel
253
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koppels kregen geen kinderen? 61 koppels voldeden aan de voorwaarden, waarvan er tien
huwelijken kinderloos bleven. Rutten benadrukte dat dit cijfer nog niets zegt over de steriliteit,
aangezien de huwelijksleeftijd van de vrouw het aantal kinderen beïnvloedde. Een vrouw die
bij haar eerste huwelijk 35 jaar was, had immers een verkorte vruchtbaarheidsperiode in
vergelijking met een vrouw die op haar 25ste in het huwelijk trad. Daarom focuste Rutten
enkel op die huwelijken, waarbij de huwelijksleeftijd onder de dertig jaar lag om de steriliteit
te bestuderen. Van de 48 overgebleven koppels bleken twee koppels, of 4,2 percent, steriel.
Deze cijfers kwamen overeen met gegevens uit diverse demografische studies, die resulteerden
in drie tot zeven procent onvruchtbaarheid bij historische populaties. Pokken vormden
bijgevolg geen gevaar voor de steriliteit van koppels.
Ten tweede concentreerde Rutten zich op de vruchtbaarheid op lange termijn. Hij
onderwierp verschillende aspecten aan een comparatieve studie tussen Nijkerk en andere
Nederlandse dorpen. Ten eerste onderzocht hij de huwelijksvruchtbaarheidscijfers. Daaruit
bleek dat Nijkerk één van de hoogste waarden kende: voor de leeftijdscategorie tussen twintig
en vierentwintig jaar werden 544 kinderen geboren per duizend inwoners. Ten tweede
berekende hij de intervallen tussen het huwelijk en de geboorte van het eerste kind.
Gemiddeld kwam hij op 14,5 maanden uit voor huwelijken, waarvan de vrouw tussen de
twintig en de negenentwintig jaar was op de trouwdag. Dit resultaat week niet af van andere
Nederlandse gebieden. Als derde aspect onderzocht hij de duur tussen de geboortes van de
kinderen binnen het huwelijk. Nijkerk kende gemiddeld 25,8 maanden tussen de geboortes
van opeenvolgende kinderen. Tabel 18 toont aan dat de meerderheid van de Nijkerkse
kinderen geboren werd na negentien à dertig maanden na het vorige broertje of zusje. 257
“Weer een bewijs voor de onbelemmerde vruchtbaarheid van de huwelijken van

pokkenpatiënten.”258
Wat zeggen Ruttens resultaten van de gezinsreconstructie over de gevolgen van pokken op de
korte termijn vruchtbaarheid? We weten dat epidemieën een invloed hadden op het gedrag
van mensen: minder mensen huwden en de seksualiteit van koppels stond op een laag pitje.
Daarnaast verhoogden de pokken de kans op een spontane abortus bij vrouwen die zwanger
waren toen de ziekte hen infecteerde. Rutten onderzocht het gewicht van iedere factor tijdens
de periode van november 1871 tot maart 1872. Ten eerste analyseerde hij het aantal
huwelijken dat werd verbroken door de ziekte: 39 huwelijken. Daarvan waren slechts vijftien
vrouwen nog in hun vruchtbare levensjaren, wat een gering aantal was. Ten tweede
257
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onderzocht hij het effect van de nuptialiteit. Er waren tien trouwpartijen minder dan normaal
in de onderzochte periode. Uit zijn berekeningen zouden deze huwelijken samen, indien ze
waren doorgegaan, zes kinderen ter wereld hebben gebracht binnen het eerste huwelijksjaar.
Van de bestudeerde koppels kreeg immers 61 percent een kind voor de eerste
huwelijksverjaardag. Een derde aspect was de levenloos geboren kinderen. Dit lag voor de
periode 1871 hoger dan anders: 7,3 percent ten opzichte van een gemiddelde 4,8 percent in de
periode 1850-1889. De kansen op foetale sterfte verhoogden wanneer de vrouw de pokken
kreeg tijdens de zwangerschap. De drie bestudeerde effecten vertaalden zich dus in een
verminderd aantal geboorten in de periode tussen november 1871 en maart 1872.259

Tabel 18.
18. Verdeling van gereconstrueerde gezinnen volgens de gemiddelde duur van de geboortegeboorte-intervallen in
elk gezin (1852(1852-1902).
1902).

Plaats

aantal gezinnen

Nijkerk
Duiven
Havelte

81
87
212

-18
6%
6%
0%

intervallen in maanden
19-30
31-48
60%
14%
48%
34%
25%
50%

4920%
12%
25%

“Toelichting: Nijkerk en Havelte: berekend op basis van voltooide gezinnen, voortgekomen uit huwelijken met
minstens 5 vruchtbare jaren. Huwelijksleeftijd van de vrouw <35 jaar. Buiten beschouwing blijven kinderen
geboren na de veertigste verjaardag van de vrouw.”
Bron: W. Rutten, ‘De vreselijkste aller harpijen’, pokkenepidemieën en pokkenbestrijding in Nederland in de
achttiende en negentiende eeuw: een sociaal-historische en historisch-demografische studie, Wageningen, HES
Uitgevers, 1997, p. 173.

Rutten concludeerde dat de pokken geen impact hadden op de huwelijksvruchtbaarheid op
lange termijn, maar wel op korte termijn. Negen maanden na het hoogtepunt van de epidemie
werden minder kinderen geboren dan normaal. Tijdens de pokkenepidemie kozen minder
mensen om in het huwelijksbootje te stappen. Daarnaast vergrootten de pokken de kans dat
zwangere vrouwen een spontane abortus opliepen.260

2.3 Besluit
Beïnvloedden de pokken de vruchtbaarheid? We bekeken twee soorten onderzoeken:
medische uit de twintigste eeuw en historische die focusten op de achttiende en negentiende
eeuw. De Indische artsen namen de korte termijninvloed onder de loep en merkten op dat de
pokken een nefast effect hadden op de vruchtbaarheid van de man, maar ook een impact
hadden op miskramen bij zwangere vrouwen. Phadke e.a. gaven geen informatie over de
oorzaak. Rao e.a. daarentegen toonden aan dat zwangere vrouwen meer kans hadden op een
259
260

Ibidem, pp. 174-176.
Ibidem, pp. 176-177.
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ernstige variant van de ziekte, omdat hun wisselende hormonenspiegel de kracht van
antilichaampjes belette. De ziekte kreeg hierdoor meer vrij spel. Het leven van zowel de foetus
als de moeder hing hierdoor vlugger aan een zijden draadje.
Het historisch onderzoek van Rutten bevestigde de effecten op korte termijn. Hij zocht
verklaringen aan de hand van een tijdelijk veranderend huwelijkspatroon tijdens de epidemie.
Er werd minder getrouwd en sommige huwelijken werden afgebroken wegens sterfgevallen.
Daarnaast wekten de pokken ook minder seksuele lust op. De vruchtbaarheid verminderde op
korte termijn met minder geboorten als gevolg.
Het historisch onderzoek focust ook op de lange termijn. Hadden pokdalige mannen of
vrouwen minderen kinderen? Sköld onderzocht dit in vijf Zweedse parochies en kwam tot de
conclusie dat pokdalige vrouwen minder kinderen kregen. Hij verklaarde dit aan de hand van
de eerstehuwelijksleeftijd: pokdalige vrouwen trouwden gemiddeld twee jaar later. Hierdoor
verkortte hun vruchtbare periode en kregen ze bijgevolg minder kinderen. In Nederland
kwam Rutten tot een andere conclusie, namelijk dat pokken op lange termijn geen impact
hadden op de vruchtbaarheid. De resultaten van de pokdalige groep kwamen overeen met de
gekende demografische cijfers van de bestudeerde periode.
Er heerst weinig twijfel over de impact van de ziekte net na de pokkenaanval. Koorts en
verminderde weerstand verhoogden de kans op onvruchtbaarheid. Daarnaast vormden
gedragspatronen tijdelijk een rem op het aantal geboorten. Minder huwelijken en meer
weduwen zorgden voor minder geboorten net na de pokkenepidemie.
De impact op lange termijn is nog echter dubieus. Hadden pokken een impact op het aantal
kinderen dat een vrouw kreeg? We focussen ons bijgevolg in ons eigen onderzoek vooral op
de gevolgen op lange termijn. Het totale aantal kinderen per vrouw en de huwelijksleeftijd
komen aan bod. De korte termijn passeert ook even de revue, maar wegens beperkt
bronnenmateriaal en de opgebouwde medische en historische kennis, gaan we hier niet te diep
op in.
Vooraleer we de Tieltse casus onder de loep nemen, bespreken we eerst het gebruikte
bronnenmateriaal en de werkwijze. Wat was het nut van de bronnen en hoe verzamelden we
de gegevens?
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3. Leve de bureaucratie: bevolkingsregisters en registers van burgerlijke
stand
Het vooruitgangsgeloof dat de Verlichting en de opkomende industrie in het leven riep, liet
niemand onberoerd. Nieuwe technieken in technologie en communicatie zorgden voor
talrijke nieuwigheden in het menselijke leven, die daarvoor ondenkbaar waren. Ieder segment
van de westerse samenleving voelde in de negentiende eeuw die bruisende kracht. De mens
had de macht om de wereld en de maatschappij te begrijpen en vandaar uit te veranderen,
waarbij geloofd werd dat wetenschap de motor vormde voor die vooruitgang. Statistiek werd
zo een trouwe dienaar die als hoger doel had om voor de mens een betere en gelukkigere
toekomst te garanderen.261 Ze werkte samen met de natie aan de opkomende bureaucratie om
de bevolkingsstructuur beter te leren kennen. Deze kennis moest in een latere fase dienen om
het bestuur er op af te stemmen en op die manier meer welvaart te creëren voor alle inwoners.
In deze vlaag van optimisme ontstonden de bevolkingsregisters en perfectioneerden
ambtenaren de registers van burgerlijke stand. Ondertussen weten we dat de maakbaarheid van
de mens en de wereld grenzen kent. Desalniettemin profiteert de historiografie van de
negentiende-eeuwse naïviteit en ijver, want de toenmalige genoteerde informatie biedt een
overvloed aan gegevens om deze eeuw van naald tot draad te onderzoeken. De exacte
beweegredenen voor het opmaken en verbeteren van deze bronnen komen in dit stuk aan bod.
Beginnen doen we met de bevolkingsregisters.

3.1 Een illusie voor statistici, een rijkdom voor historici
Eén van de nieuwe idealen van de Franse Revolutie was de onlosmakelijke relatie tussen staat
en statistiek, die vooral in de negentiende eeuw veel navolging kreeg. Het bestuur stemde haar
politiek af op statistische resultaten, o.a. verkregen uit volkstellingen.
Eén van de eerste hervormingen in die richting was de nieuwe indeling van Franse
departementen en gemeenten op het einde van de achttiende eeuw. Om de
bevolkingssamenstelling van de nieuwe territoriale eenheden te kennen, opperden de Fransen
in 1791 voor de invoering van bevolkingsregisters. Deze lijsten moesten gegevens bevatten
over de samenstelling van huishoudens, leeftijden, beroepen, enz. Wegens de chaos waarin
Frankrijk toen nog verkeerde, voerden Franse ambtenaren dit gigantische werk niet uit.

261
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Hoewel het decreet toen amper navolging kreeg, wordt het vaak aanschouwd als de oorsprong
van de moderne bevolkingsregisters in o.a. België.262
In België zijn we verwend, wat betreft de rijkdom van de bevolkingsregisters. Dat hebben we
te danken aan één man: Adolphe Quetelet.263 Naast de antropometrie heeft hij ook in de studie
naar de Belgische demografie baanbrekend werk verricht. Quetelet was doordrongen van de
negentiende-eeuwse gedachte dat statistiek de maatschappij kon verbeteren en de welvaart kon
verhogen. Dit gebeurde in drie fasen.264 Ten eerste kregen statistici de taak om zoveel mogelijk
cijfers over het maatschappelijke leven te verzamelen. Vervolgens konden regeringen hun
bestuur baseren op de bekomen informatie: overheidsstatistiek. Om dan in de derde stap de
droom van meer welvaart en voorspoed te realiseren. Hoewel de Nederlandse historicus Nico
Randeraad deze negentiende-eeuwse gedachte omschreef als een illusie, resulteerde dit
vooruitgangsgeloof in de opmaak van gedetailleerd en rijk bronnenmateriaal.265
De kennis over de bevolkingsstructuren kon de besturen helpen om meer sociaal gerichte
wetten te ontwerpen. Volkstellingen werden al eeuwenlang gehouden, maar vormden slechts
een momentopname. Met de bevolkingsregisters slaagden ze er in een constant beeld te krijgen
van de bevolking en met andere woorden de kracht van de natie. 266 Onder het Verenigd
Koninkrijk der Nederlanden opperde Quetelet reeds het idee van de bevolkingsregisters, maar
deze werden pas met de nieuwe Belgische grondwet geïmplementeerd. Vanaf 1840 kreeg
Quetelet een officiële overheidsaanstelling in de statistiek, wat de toepassingen van de
bevolkingsregisters versnelde. Deze gemeentelijke registers werden, na de volkstelling van 1845,
vanaf 1 januari 1846 verplicht.267 Ieder register omschrijft ongeveer tien jaar.
De voordelen voor de liberale natiestaat waren enorm: naast het volgen van
bevolkingsbewegingen maakten deze lijsten het principe van de wettelijke domicilie,
genoteerd in de Code Civil, mogelijk.268 Bevolkingsregisters waren in de negentiende eeuw
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“het instrument voor de staat” 269 . België vormde hiermee de eerste natie waar deze
bevolkingsregistratie werden toegepast.
De bevolkingsregisters bevatten veel socio-economische gegevens. Ieder blad somde de
gegevens op van alle leden uit het huisgezin: naam, burgerlijke stand, beroep, leeftijd.
Daarnaast pasten ambtenaren regelmatig gegevens over migraties, sterfgevallen en nieuwe
huisleden aan. “Men zal elken dag in het register van bevolking de veranderingen aanteekenen

die in een huisgezin plaets hebben; de nieuw-geborene en de persoonen die van het huisgezin
door verandering van woonst zyn komen deel maken, zullen achter den laetsten ingeschreven
gebragt worden. De persoonen die de verblyfplaets verlaten, zullen uitgeschrabt worden.”270
Ambtenaren vermeldden het gezinshoofd als eerste, gevolgd door de echtgenote, de kinderen,
verwanten, dienstpersoneel en andere.271
Voor ons eigen onderzoek volgden we de vrouwen doorheen hun vruchtbare periode en
namen we verschillende bevolkingsregisters door: de periodes 1846-1856, 1856-1866, 18671880 en 1881-1900. We zien doorheen deze perioden dat de registers steeds aangepast en
verbeterd werden. Bij de eerste twee perioden zijn de verschillen minimaal, behalve dat de
regering de controle op de aangiftes verstrengde. Van strafmaatregelen was in de eerste periode
amper sprake, terwijl in 1856 een geldboete of gevangenisstraf werd ingevoerd om er voor te
zorgen dat iedereen zijn veranderde gezinssituatie aangaf. 272 Na 1867 veranderden ook de
verzamelde gegevens: leeftijd werd vervangen door geboortedatum en informatie over een
tweede verblijfplaats werden nu ook opgenomen. Daarnaast omschreven lokale ambtenaren
duidelijker de relaties tussen gezinsleden.
Deze registers vormen de ideale bron om socio-economische gegevens van de negentiendeeeuwse Jan met de Pet te achterhalen. Deze lijsten gebruiken we om de burgerlijke stand en
het aantal kinderen te reconstrueren van de te onderzoeken vrouwen.

3.2 Geboorte, huwelijk en dood
Hoewel de bevolkingsregisters rijk en gedetailleerd historisch bronmateriaal bevatten, vonden
we niet alle nodige gegevens voor ons onderzoek terug. We gebruikten aanvullend de registers
van burgerlijke stand als controlemechanisme om extra informatie over de individuen te
verkrijgen.
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De parochieregisters waren de voorlopers, maar de Franse Revolutie bracht de registers van
burgerlijke stand tot leven. De registratie van verschillende levensfasen werd op het Belgisch
grondgebied op 17 juni 1796 onttrokken aan de kerkelijke macht en toevertrouwd aan de
lokale besturen. Bij de Belgische onafhankelijkheid voegde men deze registratie toe aan de
Grondwet. 273
De gemeentelijke overheden registreerden drie verschillende momenten van het leven:
geboorte, huwelijk en overlijden. De geboorteakten werden chronologisch opgesteld en
vermeldden plaats en datum van de geboorte, de naam van het kind en gegevens van de ouders.
Uitgebreider zijn de huwelijksakten, waar de socio-economische gegevens van de bruid en
bruidegom, maar ook van de ouders en de getuigen genoteerd staan. Daarnaast vermelden deze
akten ook alle voorgelegde documenten, bijvoorbeeld een overlijdensakte van een gestorven
ouder en het militiegetuigschrift van de kersverse echtgenoot. Als laatste waren er de
overlijdensakten, waar tijdstip en plaats van overlijden staan vermeld. Daarnaast beschreven ze
de leeftijd, de namen van de ouders en de huwelijkspartner(s).274
De gegevens van de burgerlijke stand verrijken de gegevens die we vonden in de
bevolkingsregisters. Data van huwelijken, geboorten en overlijdens, alsook de relatie tussen
personen kunnen we met deze bronnen meer diepgaand bestuderen. Deze gegevens staan
immers niet altijd even duidelijk vermeld in de bevolkingsregisters Tienjarige tafels maken
opzoekingen gemakkelijker.
We weten nu welke gegevens deze rijke demografische bronnen bevatten, maar hoe
combineren we dit met onze basisbron? In het volgende onderdeel bespreken we de vijf
stappen die het mogelijk maakten om de pokkenlijst te koppelen aan zowel de gegevens uit de
bevolkingsregisters als die uit de registers van burgerlijke stand.
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3.3 Het vijfstappenplan
De reconstructie van het negentiende-eeuwse leven vormt een tijdrovende bezigheid. In vijf
fasen leggen we stap voor stap de werkwijze uit. Hoe werd de databank van zowel de pokkenals controlegroep samengesteld?
Uit de pokkenlijst zochten we alle vrouwen die de leeftijd hadden van nul tot vijftien jaar.
Waarom gebruiken we deze leeftijden? Om de vruchtbaarheid van een vrouw te volgen
doorheen haar leven bestuderen we haar van het vijftiende tot vijftigste levensjaar. De meest
voor de hand liggende manier om met zo’n levensloopanalyse te starten, is gebruik te maken
van de bevolkingsregisters. Omdat deze bronnen maar voor handen zijn vanaf 1846 is het
moeilijker de oudere vrouwen nauwgezet te volgen. Daarom focussen we ons op de jongere
meisjes.
Het verzamelen van de gegevens voor dit onderdeel was een meer tijdrovende bezigheid dan
het onderzoek naar de lichaamslengten. We overlopen de vijf fasen die we doorliepen bij de
confrontatie van de bronnen. Daarnaast beschrijven we ook de totstandkoming van de
controlegroep, aangezien deze opzoekingen door elkaar liepen.

3.3.1 Fase 1: het leven na de pokken reconstrueren
416 vrouwen liepen in 1839 de pokken op. Om dit onderzoek uit te voeren, zijn we enkel
geïnteresseerd in de vrouwen die geboren waren tussen 1824 en 1839, met andere woorden
alle meisjes jonger dan vijftien jaar in 1839. In totaal bleven 246 meisjes over. Veertien meisjes
overleden echter aan de ziekte, waardoor we het onderzoek aanvangen met 232 kinderen.
De bevolkingsregisters vormden de eerste stap. Iedere naam zochten we op in de registers,
hetgeen geen sinecure was. Als vertrekpunt beschikten we enkel over de naam en de leeftijd,
verkregen uit de pokkenlijst. Meestal was het duidelijk dat het om de juiste persoon ging.
Voor sommige gevallen beschikten we over meer informatie: doordat de slachtoffers per
familie staan genoteerd in de pokkenlijst verkregen we voor die personen informatie over
gezinsleden. Opzoekingen verliepen hierdoor vlotter. Indien de vrouw zowel een populaire
voor- als familienaam had, lagen de zaken ingewikkelder. Er waren bijvoorbeeld in Tielt
meerdere vrouwen met de naam Rosalie Desmet. Hier moesten we meestal filteren op leeftijd,
maar het duurde even voor de juiste vrouw werd gevonden.
Indien we de juiste overeenkomst hadden gevonden, noteerden we alle noodzakelijke
gegevens. De naam van één of beide ouders, het beroep, de leeftijd, burgerlijke stand, het
aantal kinderen en de namen van zowel de echtgenoot als de kinderen voegden we toe aan
onze databank. De meeste van deze gegevens zijn weinig relevant voor het verdere onderzoek,
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maar helpen ons bij het verdere identificeren. De vrouwen zochten we in de opeenvolgende
bevolkingsregisters op van 1846, 1856, 1866, 1880. De laatste periode was 1880-1900, omdat
alle vrouwen de kaap van vijftig jaar hadden behaald voor 1900. Hoe meer gegevens we van
bij het begin verzamelden, hoe gemakkelijker de identificatie verliep. Daarnaast vormden de
extra gegevens controlemechanismen om het onderzoek zo betrouwbaar mogelijk te maken.
We merken kort op dat we van de initiële 232 vrouwen niet alle gegevens doorheen hun
vruchtbare periode konden volgen. In totaal bleven op het einde nog 45 vrouwen over (tabel
19). Deze vrouwen vormen de kern van dit verdere onderzoek.

Tabel 19.
19. Het aantal teruggevonden vrouwen tussen 0 en 15 jaar in 1839 in de opeenvolgende
bevolkingsregisters.
bevolkingsregisters.

Bevolkingsregister
Aantallen

Initieel
232

1846
157

1856
95

1866
65

1880
45

Bron: S.A.T., Modern Archief, Bevolkingsregisters 1846-1855, 1856-1866, 1867-1880, 1881-1900.

Waarom konden we maar van 45 vrouwen een reconstructie maken van hun vruchtbare
periode? We verklaren dit aan de hand van drie elementen. Ten eerste bereikten niet alle
vrouwen de kaap van de vijftig. Rond 1850 lag de gemiddelde levensverwachting net boven
de veertig jaar.

275

Van zestien vrouwen vonden we overlijdensgegevens terug in de

bevolkingsregisters, maar we nemen aan dat er van de 232 initiële vrouwen veel meer zijn die
het einde van hun vruchtbare periode niet haalden. Ten tweede was migratie een welgekend
fenomeen. Van de 157 personen gevonden in 1846 hebben we van 55 kennis dat ze in die of
een latere periode verhuisden. De economische crisis, maar ook de gewoonte dat de vrouw
ging inwonen bij haar echtgenoot spelen hierbij een rol.276 Veertig percent van de verhuisde
vrouwen trok naar één van de huidige deel- en buurgemeenten en ruim dertig percent
migreerde naar nabij geleden steden Brugge, Gent, Kortrijk en Roeselare.277 Ook hier gaan we
er van uit dat er van de 232 vrouwen meer verhuisden, maar deze gegevens waren niet
opgenomen in de bevolkingsregisters. Als derde verklaring speelde de spelling en de opmaak
van de bron een cruciale rol. De spellingsafwijkingen kaartten we reeds aan bij de militielijsten,
maar hier vormt dit een nog dominanter euvel. De namen stonden per periode alfabetisch in
een register opgesomd. Op het einde van iedere letter waren diegenen die vergeten waren er
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vlug bij genoteerd, soms gaat het over hele families. Deze lijsten van later toegevoegden waren
lang en wijzen er op dat niet iedereen die in de boeken was opgenomen ook in het register
belandde.

3.3.2 Fase 2: controlepost
De 45 vrouwen waarvan we alle gegevens verzamelden tussen hun vijftiende en vijftigste
levensjaar onderwierpen we aan een controle. De bevolkingsregisters vermeldden, zeker in de
beginfasen, geen onderlinge relaties tussen de gezinsleden. We gingen na of de opgesomde
kinderen wel degelijk de kroost uitmaakten van de onderzochte vrouw. Tweede huwelijken
waren niet abnormaal in die tijd en vooral mannen hertrouwden vlugger dan vrouwen. 278
Hierdoor woonden kinderen uit het vorige huwelijk veelal samen met hun jongere stiefzussen
en –broers. Indien de vader kinderen uit een vorige relatie meenam en samen met zijn nieuwe
vrouw ook nakomelingen kreeg, droeg de voltallige kroost één en dezelfde familienaam.
Controle is dus absoluut noodzakelijk om met zekerheid het aantal kinderen per vrouw te
onderzoeken.
Via de geboorteakten van de kinderen vonden we de namen van de moeders terug. Hierdoor
kwamen we ook te weten of het kind wettig of onwettig was, aangezien de bevolkingsregisters
dit ook niet altijd even duidelijk vermeldden. Een onwettig kind kreeg namelijk bij het
huwelijk van de moeder de familienaam van haar nieuwe echtgenoot toegewezen. Op basis
van familienaam valt het niet altijd af te leiden. Indien we de geboorteakte niet vonden, bood
de huwelijks- of overlijdensakte van het betreffende kind hulp, aangezien ook hier de gegevens
van de ouders genoteerd stonden.
In deze fase zochten we ook naar het aantal doodgeboren kinderen van de 45 pokdalige
vrouwen. Levenloos geboren kinderen stonden niet vermeld in de bevolkingsregisters.
Kinderen werden in deze laatste bron pas vermeld, indien ze het levenslicht hadden gezien,
ook al was dat maar enkele uren. Via de tienjarige tafels van de burgerlijke stand waren de
gegevens gemakkelijk opzoekbaar. Een doodgeboren kind kreeg geen voornaam, enkel de
achternaam staat vermeld met daarbij ‘naamloos’ of ‘mort-né’. Het enige probleem hierbij was,
dat deze doodgeboren kinderen de ene keer genoteerd stonden in de geboorteakte en een
andere maal bij de overledenen. De perceptie over levenloze kinderen fluctueerde duidelijk
doorheen de tijd.
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3.3.3 Fase 3: van dood naar leven
De gegevens van de pokkengroep waren verzameld, waardoor we begonnen met een volgende
stap: het creëren van de controlegroep. We haalden onze basisgegevens deze keer niet uit de
bevolkingsregisters, maar uit de lijsten van burgerlijke stand. Voor de pokkenlijst vonden we
amper 45 vrouwen terug. De doelstelling was om toch een meer statistisch significante
controlegroep te maken en de levensloop van de vrouwen zo volledig mogelijk in kaart te
brengen. Hoe doen we dit? In plaats van te beginnen bij de start van haar vruchtbare periode,
in demografisch onderzoek is dat de dag dat de vrouw vijftien jaar werd, starten we bij het
einde. In de overlijdensakten stonden de geboorteplaats, -datum en namen van ouders en
eventuele echtgeno(o)t(en) genoteerd. De vrouw moest op drie punten slagen om opgenomen
te worden in de lijst. Ten eerste moest ze een geboren en getogen Tieltenaar zijn. Ten tweede
zochten we naar vrouwen die geboren waren tussen 1824 en 1839, zodanig dat we éénzelfde
geboortecohort kunnen vergelijken. Als laatste mocht de vrouw niet voorkomen op de
pokkenlijst. Op die manier creëerden we een groep van 200 vrouwen, in de hoop om
uiteindelijk van minstens honderd vrouwen de vruchtbare periode te volgen.
Met deze gegevens waren we beter voorbereid om de vrouwen in de vier opeenlopende
periodes van de bevolkingsregisters op te sporen

3.3.4 Fase 4: het leven zoals het was zonder pokken
Deze fase is gelijkaardig aan de eerste. We zochten alle vrouwen uit de controlegroep op in de
verschillende bevolkingsregisters. Gewapend met meer informatie verliep deze identificatie een
stuk vlotter. Daarnaast vonden we meer vrouwen terug, aangezien we de migratiefactor reeds
hadden omzeild. Van de 200 vrouwen vonden we er in totaal 103 terug. Minder dan gehoopt,
maar genoeg om een statistisch betrouwbare controlegroep voor te stellen.

3.3.5 Fase 5: weten is … alles verifiëren
Last but not least controleerden we opnieuw alle gevonden gegevens. Waren de kinderen
effectief zoon of dochter van de opgezochte vrouw? We gingen op dezelfde manier te werk als
in fase twee. We zochten de kinderen op via de geboorteakten en in sommige gevallen via de
huwelijks- of sterfteakten. Opnieuw focusten we ons ook op doodgeboren kinderen.
Op die manier verzamelden we in vijf fasen al het nodige materiaal om de vruchtbaarheid van
vrouwen te onderzoeken. Uiteindelijk vormden de data van de eerste huwelijken en het aantal
kinderen, zowel dood als levend geboren, de kern van het onderzoek.
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3.4 Een schat aan informatie?
We benadrukten reeds dat de negentiende-eeuwse ambtenaren weinig aan het toeval
overlieten, want iedere verandering inzake gezinssamenstelling, domicilie, enz. werd
nauwkeurig geregistreerd. Toch kwamen we tijdens de werkwijze enkele obstakels tegen. Het
lijkt erop dat deze bronnen ook hun beperkingen kenden. We sommen kort de voor- en de
nadelen op. Beide bronnen worden samen besproken, aangezien de meeste problemen bij alle
twee voorkomen.

3.4.1 Overvloed
De rijkdom van deze twee demografische bronnen vormt het grootste voordeel in dit
onderzoek. We kunnen mensen met gemak doorheen hun hele leven volgen. Al het nodige
demografisch materiaal, zoals geboorte- en huwelijksdata, het aantal kinderen, gegevens over
burgerlijke stand, is voorradig. Daarnaast beschikken we ook over economische informatie,
aangezien de beroepen steeds genoteerd staan. Ook migratiestromen komen aan de hand van
deze bronnen aan het licht. Aangezien België één van de koplopers was inzake het bijhouden
van bevolkingsgegevens zijn we hier enorm verwend.

3.4.2 Keirsbilck, Van Keirsbilck, Keersbylck, Van Keersbulk
Hoewel de bronnen een enorme rijkdom aan gegevens vormen, kennen ze ook hun nadelen.
Naast het feit dat onze gebruikte opzoekingsmethode tijdrovend en arbeidsintensief was,
sommen we hier drie valkuilen op die betrekking hebben op de inhoud.
Ten eerste speelde de spelling ons parten in dit onderzoek. We haalden reeds deze
problematiek aan bij het vorige onderzoek. Bij de combinatie van de militielijsten en de
pokkenlijst vormde de spelling een gering euvel, maar hier is ze toch meer problematisch. Men
schreef vroeger neer wat men hoorde, met als gevolg dat namen op verschillende manieren,
soms in één en dezelfde bron, waren gespeld. Opnieuw verwisselde men dezelfde letters, maar
dit vormde nog het minste probleem. De inconsequente spelling maakt vergelijken moeilijk.
Het verschil met de militielijsten zat vooral in de alfabetisch opgestelde registers van de
bevolkingslijsten en tienjarige tafels van de burgerlijke stand. Zo werden voorzetsels vaak
achterwege gelaten. Vrouwen met de familienaam Van Compernolle vonden we niet terug bij
de ‘V’, maar wel bij de ‘C’. Daarnaast maakten minder frequente familienamen de creatieve
geesten van toenmalige ambtenaren los. Aan de hand van twee voorbeelden illustreren we het
probleem. D’herf is een weinig gebruikte naam die niet op de juiste plaats stond in het
alfabetisch register. Daarnaast is deze naam moeilijk op te zoeken, aangezien weinig mensen
deze familienaam hadden, waardoor die weinig plaats inpalmde in het register. In de
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bevolkingslijsten vonden we deze persoon bij toeval terug onder Derf. Een tweede voorbeeld
vormde de naam Niclaus Genoveva, de moeder van één van de vrouwen. Indien vrouwen
onvindbaar waren, kon een zoektocht naar de ouders ophelderend zijn. Volgens de
bevolkingsregisters uit 1846 was Niclaus de voornaam en Genoveva de familienaam. Helaas
vonden we Genoveva als familienaam niet terug in het alfabetisch register van de latere jaren.
Pas later ontdekten we dat Niclaus de familienaam was en Genoveva de voornaam. Hoe een
kleine administratieve fout een groot obstakel vormt. Zonder toeval en geluk zijn deze
personen onvindbaar.
Een tweede obstakel vormt de onzekerheid. Hoeveel kinderen baarden vrouwen in de
negentiende eeuw? Dit lijkt op het eerste gezicht gemakkelijk te vinden, maar niets is minder
waar. Vandaag zijn we om twee redenen verwend. Ten eerste noteren ambtenaren
nauwkeurig alle geboortegegevens en kent het land een uniform systeem. Daarnaast leven we
in een maatschappij waar kinderen normaal gezien hun ouders overleven. In de negentiende
eeuw lag de situatie enigszins anders. De lijsten waren, hoewel uitzonderlijk rijk en
nauwkeurig voor hun tijd, hier en daar onvolledig. Sommige namen van kinderen die opgelijst
stonden in de bevolkingsregisters vonden we niet terug in de lijsten van de burgerlijke stand.
Misschien waren ze in een aanpalend dorp geboren? Dit lijkt in de meeste gevallen
onwaarschijnlijk, aangezien zowel het huwelijk als de geboorte van het kind dat er op volgde
in Tielt plaatsvond. We redeneren dat het kind van de moeder is, indien het geboren is tijdens
het huwelijk van beide ouders en indien het kind dat er na of voor kwam ook zoon of dochter
was van deze ouders. Een tweede probleem is dat de kindersterfte in de negentiende eeuw
enorm was.279 Veelal staan deze kinderen genoteerd in de bevolkingsregisters, ook al leefden ze
maar enkele uren. Toch merken we dat er hier en daar enkele niet in de registers voorkwamen,
maar wel in de lijsten van de burgerlijke stand. Hoewel we maar drie kinderen, uit de totale
pokken- als controledatabank, op die manier hebben gevonden, wijst dit er toch op dat we
enkele gevallen over het hoofd hebben gezien. We zijn dus niet zeker of we alle kinderen
traceerden, wat de onzekerheid vergroot. Wettige kinderen vormen zelden een probleem.
Doodgeboren kinderen vonden we zowel terug bij de geboorte- en de sterfteakten. Als we er
van uitgaan dat de registratie consequent werd toegepast, vormt ook deze groep weinig
problemen.
Ten derde hebben we te maken met een klein aantal vrouwen. De pokkengroep bestaat uit 45
vrouwen en de controlegroep uit 103. We zijn ons bewust dat de resultaten een vertekend
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beeld kunnen geven. Ondanks de grote arbeid leverden de bronnen maar een kleine
steekproefomvang.

3.5 Besluit: geheimen ontrafeld
Dankzij de overtuigingen die de Verlichting en de Franse Revolutie creëerden, beschikken we
in België over een rijkdom aan demografische bronnen voor de negentiende eeuw. De
verzamelde informatie biedt ons de mogelijkheid om het verleden zo goed en zo kwaad
mogelijk te kennen. We bespraken de twee belangrijkste demografische bronnen in al hun
aspecten: de bevolkingsregisters en registers van burgerlijke stand. Sociale en economische
gegevens van de gewone man staan er uitgebreid beschreven. Indien we deze bronnen
combineren, stappen we in het leven van Jan met de Pet. We komen de burgerlijke stand te
weten, alsook het aantal kinderen en het beroep. Daarnaast biedt het materiaal ons de
mogelijkheid om migratiestromen en families samen te stellen. We leren gedragspatronen
kennen: de omgang met vruchtbaarheid en huwelijk vormt daar een voorbeeld van. Deze
demografische bronnen ontrafelen dus de geheimen van het alledaagse leven.
Toch is enige voorzichtigheid geboden. We ondervonden meerdere obstakels. Ten eerste
vormt de combinatie van bronnen een tijdrovende en moeilijke bezigheid. De spelling van
namen klopt niet altijd, waardoor personen uit de ene bron onvindbaar zijn in de andere.
Daarnaast vormt de onzekerheid een tweede hindernis. De ervaring leert dat veel, maar niet
alle informatie in de dynamische bevolkingsregisters zijn opgenomen. We vonden sommige
kinderen enkel terug in de lijsten van de burgerlijke stand.
Ondanks al deze problemen lenen deze demografische bronnen zich uitstekend tot het
oplossen van historische mysteries. Het leven van de negentiende-eeuwse alledaagse man en
vrouw blijft niet langer geheim.
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4. Analyse en verklaringen
Welke impact hadden de pokken op de vrouwelijke vruchtbaarheid in Tielt in 1839? Nu de
gegevens zijn verzameld, analyseren we de verkregen informatie.
We bestuderen de periode tussen 1840 en 1890. De negentiende eeuw was een periode van
veranderende processen, ook op demografisch vlak. De demografische transitie veranderde de
omgang met vruchtbaarheid en kinderen en vond plaats in de bestudeerde periode. Wat hield
deze transitie in? Sprongen de bestudeerde vrouwen op de kar van vernieuwing of handelden
ze naar de traditie? In het eerste onderdeel gaan we hier dieper op in.
Daarna komt de analyse aan bod. Omdat het historisch onderzoek van Willibrord Rutten het
meest uitvoerig uitgewerkt en het best beargumenteerd was, hanteren we een gelijkaardig
denkpatroon. We bespreken zowel de gevolgen op korte als op lange termijn. Zien we een
daling van het aantal geboorten en huwelijken tijdens en net na de epidemie? Daarnaast vragen
we ons af of pokken levenslang de vruchtbaarheid van de vrouw aantastten. Omdat Peter
Sköld de verminderde fertiliteit van pokdaligen aan de hogere huwelijksleeftijd toeschreef,
nemen we ook deze gegevens onder de loep. Op die manier kunnen we een mogelijk
pokkeneffect op de vruchtbaarheid achterhalen. Naast het beantwoorden van de kernvraag
leveren de bekomen gegevens informatie over de gedragspatronen met betrekking tot het
aantal kinderen en het aantal huwelijken in de negentiende eeuw. We linken deze kennis aan
de theorie van de demografische transitie.
We kruipen onder de lakens en zoeken antwoorden op de gestelde vragen.

4.1 Demografische transitie
Op demografisch vlak vormde de negentiende eeuw een buitenbeentje. In twee fasen
manifesteerde zich de eerste demografische transitie: eerst door een daling van de mortaliteit en
daarna door een andere omgang met fertiliteit.
In de loop van de achttiende eeuw bleven grote sterftecrisissen uit. Daarnaast nam de
zuigelingen- en kindersterfte in de loop van de negentiende eeuw stelselmatig af.280 Hierdoor
daalde de mortaliteit. Mensen leefden langer: waar de levensverwachting in het midden van de
achttiende eeuw rond de dertig jaar lag, nam deze toe tot veertig jaar rond 1850.281
Het tweede stadium openbaarde zich pas rond 1870: de fertiliteit. De pre-industriële periode
kenmerkte zich door een natuurlijke vruchtbaarheid, waarbij mensen geen anticonceptieve
280
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maatregelen namen om hun kinderaantal te beperken. Toch leidde dit niet tot een grote
hoeveelheid kinderen, aangezien gedragspatronen de vruchtbaarheid beperkten. 282 Uitstel of
afstel van een huwelijk bepaalden mee de vruchtbare periode van een vrouw. Via
huwelijksnormering probeerden onze voorouders de vruchtbaarheid min of meer onder
controle te krijgen. 283 Dit restrictieve patroon veranderde na 1870. De veranderde rol van
kinderen in de maatschappij werkte deze omwenteling in de hand. Waar kinderen in het begin
van de negentiende eeuw een economisch nut hadden en vaak ingeschakeld werden om het
gezinsinkomen te spijzen, vormde een kroost naar het einde van de negentiende eeuw een
investering. Vanuit het besef dat een goede educatie de welvaart van zowel kind als ouder deed
stijgen, creëerde deze veranderde perceptie kleinere gezinnen. 284 Ouders met veel kinderen
werden steeds meer een uitzondering. 285 Dit vernieuwend gedragspatroon vond eerst plaats
onder de elitaire bevolkingsklassen en in Wallonië. Pas later sijpelde het door tot diep in het
Vlaamse platteland.286
Met de Tieltse casus bespreken we de vruchtbaarheid tussen 1840 en 1900, pal in de
transitieperiode. Hoe gingen Tieltse vrouwen om met hun vruchtbaarheid? Sprong Tielt mee
op de kar van de demografische fertiliteitstransitie of bleven de tradities van het Ancien
Regime gehandhaafd? Katholieken bestuurden dit West-Vlaamse provinciestadje in de
negentiende eeuw. 287 Hun conservatieve houding doet vermoeden dat de gewoonten rond
vruchtbaarheid lange tijd dominant bleven. Maar in hoeverre is deze hypothese correct?

4.2 Korte termijn
Medische en historische onderzoeken wezen reeds uit dat de pokken op korte termijn de
vruchtbaarheid verminderden. De verwachting is dat de Tieltse gegevens deze kennis
bevestigen. We nemen de proef op de som. We bespreken het verloop van het aantal
huwelijken en geboorten in de periode van 1838 tot 1841. De jaren voor en na de
pokkenepidemie van 1839-1840 gebruiken we om eventuele schommelingen beter te
detecteren. Voor geboorten komt daar nog eens bij dat we de effecten van vruchtbaarheid pas
na negen maanden kunnen bestuderen.
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4.2.1 Geboorten
Hoeveel
veel geboorten kende Tielt in de negentiende eeuw? We beginnen met het vergelijken
van het aantal geboorten in een langere periode. Het valt op dat bij de bestudeerde periode
1838-1841 het B.G.C. (Bruto Geboorte Cijfer) relatief hoog lag (grafiek 6).
6) Van ongeveer 31
geboortes per duizend inwoners in 1830 steeg dit cijfer naar 38 geboorten per duizend in 1839.
Na 1840 zien we een drastische daling: in het dieptepunt van de crisis (1847) bedroeg het
B.G.C. slechts 18 geboorten per duizend. De crisis van de jaren
ren veertig liet zich ook op
demografisch vlak duidelijk voelen.
voelen Het B.G.C. voor 1839 lag hoger dan in andere periodes,
maar toch nemen we een daling waar in vergelijking met het jaar er voor en er na: 33
geboorten per duizend inwoners tegenover ongeveer 37 geboorten in 1838 en 1840. Volgens
grafiek 8 veroorzaakten de pokken een kleine schade aan de vruchtbaarheid. Toch herstelde
Tielt vlugg van de korte pokkendoortocht.
pokkendoortocht

Grafiek 6. Het Bruto Geboorte Cijfer voor Tielt tussen 1827
1827 en 1850.
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Toelichting: de bestudeerde periode (1838-1841)
(1838 1841) staat aangeduid in kleur. Het pokkenjaar 1839 is met een pijl
aangegeven.
Bron: S.A.T., Modern Archief, Dienst Bevolking 2009 7c.

Nu gaan we dieper in op de maandelijkse geboorteschommelingen tussen januari 1838 en
december 1840 (tabel 20). Om de vruchtbaarheid tijdens de pokkenplaag te bestuderen,
moeten we de geboortes bespreken negen maanden na de bevruchting.. Zoals hoofdstuk twee
reeds aantoonde, lag het zwaartepunt van de ziekte in de eerste helft van 1839, waarbij januari
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en maart de zwaarst getroffen maanden waren. De concepties tijdens deze periode resulteerden
ten vroegste in september van 1839 in geboorten. We focussen ons voor het aantal geboortes
op de periode september 1839 tot februari 1840.
Tabel 20 toont aan dat het aantal geboortes in september 1839 een dieptepunt kende: twintig
kinderen werden geboren. In vergelijking met andere jaren lag het aantal geboortes enorm laag
in deze maand. Niet alleen na, maar ook tijdens het zwaartepunt van de pokkenplaag zien we
een daling van het aantal geboortes. Januari en februari 1839 kenden minder geboortes dan in
diezelfde periode in 1838 en 1840. In maart 1839 werden meer kinderen geboren. Behalve de
maand april 1839 vertoonde de index geen afwijkingen in vergelijking met de jaren 1838 en
1840. Terwijl de ernst van de ziekte afnam in de loop van het voorjaar 1839 namen de
geboorten negen maanden later enorm toe. Dat het geboortecijfer zo snel herstelde, kan te
wijten zijn aan het feit dat maar 178 vruchtbare vrouwen, tussen vijftien en vijftig jaar, in 1839
de ziekte kregen. In totaal was dit 1,5 percent van de toenmalige Tieltse bevolking.
Waarschijnlijk was iedereen op zijn hoede in december 1838 en januari 1839 en namen de
concepties daarmee in het algemeen af. Uiteindelijk resulteerde dit niet in een dramatische
afname van het aantal geboortes, omdat in verhouding weinig vruchtbare vrouwen de ziekte
opliepen.
Helaas kunnen we het aantal levenloos geboren kinderen voor deze periode niet onderzoeken.
In de registers van burgerlijke stand staan deze gegevens pas genoteerd vanaf 1845.

Tabel 20.
20. Geboorten en huwelijken in Tielt in 18381838-1841. Aantal en index.
Periode
Geboorten
januari 1838
februari 1838
maart 1838
april 1838
mei 1838
juni 1838
juli 1838
augustus 1838
september 1838
oktober 1838
november 1838
december 1838
januari 1839
februari 1839
maart 1839

Huwelijken

N.

Index

N.

Index

43
42
49
39
32
25
27
40
40
30
28
34
33
31
47

100,0
97,7
114,0
90,7
74,4
58,1
62,8
93,0
93,0
69,8
65,1
79,1
76,7
72,1
109,3

9
6
4
12
18
3
5
11
8
5
3
1
7
1
2

100,0
66,7
44,4
133,3
200,0
33,3
55,6
122,2
88,9
55,6
33,3
11,1
77,8
11,1
22,2
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april 1839
29
67,4
13
144,4
mei 1839
41
95,3
12
133,3
juni 1839
33
76,7
5
55,6
juli 1839
27
62,8
4
44,4
augustus 1839
34
79,1
4
44,4
september 1839
20
46,5
7
77,8
oktober 1839
24
55,8
6
66,7
november 1839
35
81,4
9
100,0
december 1839
35
81,4
0
0,0
januari 1840
43
100,0
4
44,4
februari 1840
46
107,0
7
77,8
maart 1840
35
81,4
0
0,0
april 1840
32
74,4
16
177,8
mei 1840
30
69,8
8
88,9
juni 1840
34
79,1
4
44,4
juli 1840
37
86,0
4
44,4
augustus 1840
36
83,7
3
33,3
september 1840
27
62,8
5
55,6
oktober 1840
41
95,3
7
77,8
november 1840
32
74,4
12
133,3
december 1840
37
86,0
3
33,3
Toelichting: de basismaand is januari 1838. Het zwaartepunt van de pokkenepidemie (januari 1839-juni 1839) is
aangeduid.
Bron: S.A.T., Modern Archief, registers van burgerlijke stand: geboorteakten 1838-1840, huwelijksakten 18381840.

4.2.2 Huwelijken
Huwelijkspatronen weerspiegelen op een meer directe manier de levensomstandigheden. We
verwachten dat in de periode januari tot maart 1839 er minder mensen huwden. Aangezien
zeven percent van de Tieltse bevolking de pokken kreeg, waren vele families betrokken bij de
epidemie. De ongerustheid over een ziek familielid, een sterfgeval, enzovoort: een toeslaande
epidemie vormt geen reden tot feesten. Bevestigt het aantal huwelijken in Tielt deze denkpiste?
Tabel 20 overloopt het aantal huwelijken van 1838 tot eind 1840. We bestuderen een langere
periode om zo seizoenschommelingen te onderscheiden van de invloed van pokken op het
huwelijkspatroon. Als we ons focussen op de periode waarin de ziekte toesloeg, zien we toch
een drastische daling. De maand januari valt niet op: zeven mensen trouwden en dat lag in de
lijn van de jaren ervoor en erna. In februari en maart 1839 trouwden er amper mensen. In de
lente (april-mei 1839) piekte het aantal huwelijken weer. In juli tot september stond het aantal
trouwpartijen tijdelijk op een laag pitje. In agrarische samenlevingen eiste immers het vele
werk op de akkers alle tijd op.288
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Toch mogen we niet zomaar concluderen dat de pokkenepidemie het aantal huwelijken
verminderde. De lage waarden in februari en maart zijn niet abnormaal. Deze cijfers tonen aan
dat het katholieke canon nog dominant was in Tielt. De kerk verbood immers om te trouwen
in de vasten- en adventperiode. In 1839 waagden toch twee koppels de kerkelijke
voorschriften te negeren, maar dit kon meerdere redenen hebben. Ten eerste tonen
onderzoeken aan dat hertrouwers de kerkelijke richtlijnen niet nauw namen en wel trouwden
in maart en december. Ten tweede werden deze twee koppels misschien gedwongen tot een
huwelijk, omdat de vrouw reeds zwanger was.289
April en mei genoten de voorkeur als trouwmaand. Ieder jaar piekte het aantal huwelijken
tijdens het voorjaar, ook in het pokkenjaar. Toch lag het aantal huwelijken in april 1839 lager
dan in 1838 en 1840. Het lijkt er op dat mensen wegens de pokkendreiging in deze
bloeimaanden voorzichtiger waren.
We concluderen hier dat de pokken een geringe impact hadden op het aantal huwelijken
gesloten in de eerste helft van 1839. Januari kende een normaal aantal trouwers. In februari
trouwde maar één koppel en in maart was er een geringe stijging waar te nemen. Deze cijfers
verklaren we aan de hand van de pokkendreiging, maar ook andere culturele factoren kunnen
aan de basis liggen. De vasten betekende in dit Katholieke bastion dat huwelijkssluiting en
bijgevolg seksuele betrekkingen tijdelijk uit ten boze waren. Dat mensen trouwden en toch de
kerkelijke voorschriften negeerden, had meerdere oorzaken. Hertrouwers, prenuptialiteit of
andere redenen zorgden ervoor dat partners, al dan niet gedwongen, er voor kozen om tijdens
de vastenperiode te huwen. Het aantal huwelijken in april en mei 1839 lag weer meer in de
lijn van de andere jaren.

4.2.3 Besluit
We stellen dat de pokken in Tielt op korte termijn een minieme invloed hadden op het gedrag
van de mensen. Er werd minder gehuwd en negen maanden later was er ook een daling in het
aantal geboorten. Jammer genoeg zijn de bronnen inadequaat wat betreft het aantal
doodgeboren kinderen. Het effect van de pokken op het leven van de foetus is niet te
achterhalen.

4.3 Lange termijn
Historische onderzoeken vormen geen eenduidig beeld over de invloed van pokken op
vruchtbaarheid op lange termijn. Sköld nam een kleine impact waar, terwijl Rutten aantoonde
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dat de pokken de vruchtbaarheid niet levenslang beïnvloedden. In het Tieltse onderzoek
volgden we de vrouwen hun totale vruchtbare periode, namelijk van hun vijftiende tot hun
vijftigste levensjaar.290 Wat tonen die resultaten aan?
Daarnaast vergelijken we de Tieltse situatie met de negentiende-eeuwse situatie. De vruchtbare
periode van de bestudeerde vrouwen situeerde zich van 1840 tot ongeveer 1890. De
besproken demografische transitie manifesteerde zich. Bleef Tielt in de traditie van restrictieve
huwelijkspatronen of namen de inwovers meer bewuste keuzes tot geboortebeperking?

4.3.1 Aantal kinderen: de poort des levens
We beginnen met het bespreken van het totale vruchtbaarheidscijfer, het gemiddeld aantal
kinderen per vrouw. Tabel 21 toont het aantal kinderen per huwelijk. Sommige cijfers vallen
op: pokdalige vrouwen baarden in hun leven meer kinderen dan diegenen die de ziekte niet
vatten. Daarnaast bleven er bij de pokkengroep minder huwelijken kinderloos. Drie koppels,
wat tien percent was, hadden geen kinderen, tegenover een kleine twintig percent bij de
controlegroep. Als laatste waren er meer grotere gezinnen bij de controlegroep: zes vrouwen
hadden meer dan tien kinderen gebaard.
Het totale vruchtbaarheidscijfer lag rond het midden van negentiende eeuw rond 4,5 à 5,5
kinderen. Zowel de cijfers van de pokken- als de controlegroep vallen binnen deze
afgebakende grenzen. Deze cijfers tonen aan dat de Tieltse vrouwen nog leefden in de tradities
van vòòr de demografische transitie rond 1870. Op het einde van de negentiende eeuw was
het vruchtbaarheidscijfers gedaald naar twee tot drie kinderen.291 Natuurlijke vruchtbaarheid,
waarbij het kinderaantal niet wordt beperkt, was dus een kenmerk. Biologisch gezien, kan een
vrouw ongeveer vijftien kinderen krijgen.292 Aangezien toch tien percent van de onderzochte
vrouwen tien of meer kinderen baarde, stellen we vast dat enige vorm van geboortebeperking
weinig aanhang kende in Tielt.
We moeten er ons van bewust zijn dat we hier het aantal levend gebaarde kinderen bespreken
en niet het aantal kinderen per gezin. Hoewel de mortaliteit in het midden van de tweede helft
van de achttiende eeuw door verbeterde medische kennis, hygiëne en betere voeding al meer
onder controle was, bleef de zuigelingen- en de kindersterfte nog tot diep in de negentiende
eeuw onbeheersbaar. Verbeteringen kwamen er pas op het einde van de negentiende eeuw.
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Toen sensibiliseringscampagnes kersverse moeders wezen op het belang van een goede
verzorging van en een langdurige borstvoeding voor de baby.293

Tabel 21.
21. Het aantal levend geboren kinderen per vrouw voor zowel de pokkenpokken- als controlegroep.
controlegroep.

totaal aantal gehuwde vrouwen met
0 kinderen
1 kind
2 kinderen
3 kinderen
4 kinderen
5 kinderen
6 kinderen
7 kinderen
8 kinderen
9 kinderen
10 kinderen
11 kinderen
12 kinderen
gemiddeld aantal kinderen

pokkengroep (30 vrouwen)
3
3
1
3
3
1
5
3
1
4
1
1
1
5,3

controlegroep (60 vrouwen)
11
5
2
2
5
8
4
6
8
3
3
3
0
4,9

Bron: S.A.T., Modern Archief, registers van burgerlijke stand en de bevolkingsregisters.

Het aantal doodgeboren kinderen daarentegen bleef doorheen de negentiende eeuw stabiel,
aangezien menselijke interventie deze sterfte minder kon beïnvloeden. Belgische cijfers tonen
aan dat tussen 1840 en 1910 ongeveer vier tot zes percent baby’s dood ter wereld kwam.294
Een relatief klein aantal geraakte niet door de levenspoort. Hoe zit dat voor Tielt? De cijfers
voor Tielt volgen min of meer de nationale aantallen (tabel 22). In de pokkengroep kwam drie
percent van de kinderen niet levend ter wereld, terwijl de controlegroep zes percent
doodgeboorte kende. Daarnaast tonen onze cijfers aan dat bij beide groepen de kans op een
doodgeboren kind per vrouw ongeveer twintig percent was. 295 Dit fenomeen manifesteerde
zich het minst bij de pokkenvrouwen, zeventien percent, tegenover de controlegroep waar
achttien percent van de vrouwen te maken kreeg met een doodgeboren kind. Opvallend is wel
dat in de pokkengroep iedere vrouw maar één doodgeboorte meemaakte, terwijl sommige
vrouwen uit de controlegroep dit meermaals meemaakten.
De vruchtbaarheid van de Tieltse vrouwen volgde het gekende patroon van vòòr de
demografische transitie. Daarnaast tonen deze cijfers aan dat pokdalige vrouwen even
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vruchtbaar waren dan vrouwen die de ziekte niet opliepen. Hiermee volgen we Ruttens
conclusie.

Tabel 22.
22. Aantal doodgeboren kinderen en het aantal vrouwen geconfronteerd met doodgeboorte in de
pokkengroep en de controlegroep.
controlegroep.

Pokkengroep
Controlegroep

Aantal geboorten
Aantal doodgeboren
Totaal aantal
kinderen (%)
kinderen
5 (3%)
164
19 (6%)
295

Aantal vrouwen
Geconfronteerd met
Totaal aantal
doodgeboorte (%)
vrouwen
5 (17%)
30
11 (18%)
60

Bron: zie tabel 21.

4.3.2 huwelijken
Op basis van het totale vruchtbaarheidscijfer concludeerden we dat deze Tieltse vrouwen nog
in de tradities van vòòr de demografische transitie leefden. Als we deze redenering doortrekken,
dan verwachten we dat de eerstehuwelijksleeftijd van de vrouw en het aantal vrouwelijke
celibatairen hoog lag. Een restrictief huwelijkspatroon kenmerkte namelijk lange tijd de
negentiende eeuw. Toch kwam een hogere huwelijksintensiteit en een lagere huwelijksleeftijd
naar het einde van de negentiende eeuw voor.296 In welke traditie vallen onze Tieltse vrouwen
te categoriseren? En hoe verschilt de pokkengroep van de controlegroep? Peter Sköld nam een
minder aantal kinderen per pokdalige vrouw waar en verklaarde dit aan de hand van de
mindere successen op de huwelijksmarkt wegens verminkingen door de pokken. Qua aantal
kinderen komt deze stelling niet overeen met de Tieltse cijfers, maar in hoeverre klopt deze
hypothese met wat betreft de huwelijksleeftijd?
Van onze 45 vrouwen uit de pokkengroep trouwden er dertig. 66 percent stapte in het
huwelijksbootje. In vergelijking met onze controlegroep traden er van de 103 vrouwen zestig
in het huwelijksbootje, wat neer kwam op ongeveer zestig percent: een kleiner aandeel dan de
pokkengroep. Pokdalige vrouwen hadden ongeveer evenveel kans om te trouwen als vrouwen
die niet verminkt waren door de pokken.
Onze vrouwen trouwden allemaal voor de eerste maal tussen 1846 en 1882. Onze 45
pokdalige vrouwen trouwden gemiddeld tussen hun 32ste en 33ste levensjaar, terwijl de
vrouwen uit de controlegroep gemiddeld tussen hun 29ste en 30ste. De leeftijd bij het eerste
huwelijk lag hier wat hoger dan elders in België. Chris Vandenbroeke toonde aan dat vrouwen
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in dezelfde periode trouwden rond hun 27ste en 28ste levensjaar.

297

Deze hoge

huwelijksleeftijden wezen opnieuw op het restrictief nuptialiteitspatroon. Daarnaast tonen deze
cijfers aan dat pokdalige vrouwen gemiddeld later huwden. In dat opzicht komen deze
gegevens overeen met de resultaten van het Zweedse onderzoek. Toch resulteerde dit in Tielt
niet tot een verminderde vruchtbaarheid, zoals we hierboven bespraken.
Hoeveel vrouwen kenden een celibatair bestaan? Met andere woorden: hoeveel vrouwen
waren na hun vijftigste nog steeds vrijgezel? Bij de pokkengroep bleven vijftien vrouwen
ongehuwd, wat neerkwam op 33 percent. In vergelijking met de controlegroep trouwden
meer pokdalige vrouwen, want veertig percent van de controlevrouwen stapte niet in het
huwelijksbootje. Deze Tieltse waarden lagen hoog. Rond 1880 was 27 percent nog ongehuwd
op hun vijftigste, voor West-Vlaanderen lag dit cijfer dan ongeveer op 25 percent. 298 Het
definitief celibaat was geen uitzondering.
Dit restrictief huwelijkspatroon met hoge huwelijksleeftijden en vele celibatairen verklaren we
vanuit demografisch, maar ook vanuit economisch standpunt. In een gemeenschap waar geen
anticonceptie wordt gebruikt, zoeken mensen naar alternatieven om het aantal kinderen te
beperken. In de negentiende eeuw was men er zich van bewust dat een latere huwelijksleeftijd
bij de vrouw haar vruchtbare periode verkortte.299 Het economische aspect bestond er in dat
huwelijksambities werden uitgesteld totdat men genoeg geld had om een eigen huishouden te
stichten. Jongeren werkten veelal als dienstpersoneel bij meer gegoede families om een
spaarpot op te bouwen. Dit economische aspect vervaagde naar het einde van de negentiende
eeuw toe. 300 Daarnaast zorgde de economische crisis van de jaren 1840 ervoor dat een
inkomen steeds moeilijker gegenereerd werd. Steeds langer sparen voor de latere uitzet was
een gedwongen keuze.301
Een langdurig pokkeneffect op de vruchtbaarheid was er volgens de Tielste casus niet. We
volgen hiermee Ruttens conclusie. Alleen op korte termijn hadden de pokken een nefaste
invloed. Indien zwangere vrouwen de ziekte opliepen, kwam het leven van zowel de moeder
als de foetus in gevaar. Daarnaast zorgden tijdelijke veranderde gedragspatronen dat de ziekte
indirect de vruchtbaarheid beïnvloedde. Doordat het aantal huwelijken en daarmee het aantal
concepties tijdens een pokkenepidemie tijdelijk op een laag pitje stonden, kwamen er negen
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maanden later minder kinderen ter wereld. Deze houding was van korte duur en verdween
nadat het ergste van de epidemie gepasseerd was.
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5. Besluit
We bespraken in dit onderzoek de vrouwelijke vruchtbaarheid. Welke impact hadden de
pokken op de fertiliteit van haar slachtoffers? We overliepen de reeds gevoerde onderzoeken
naar zowel de vruchtbaarheid van mannen als vrouwen. Indische artsen onderwierpen concrete
pokkengevallen aan vruchtbaarheidstests. De ziekte heerste nog op het Aziatische continent in
de jaren 1960-1970. De resultaten toonden aan dat mannen een verminderde zaadcelkwaliteit
kenden tengevolge van de ziekte. Bij zwangere vrouwen was het risico op een vroegtijdige
stopzetting groter. Hierdoor steeg het aantal doodgeboren kinderen net na een epidemie. Deze
onderzoeken zijn van belang, omdat ze de kans kregen met concrete pokkengevallen te
werken, dit in tegenstelling met het historisch onderzoek. Toch leveren die onderzoeken ons
meer informatie op over de invloed van de pokken op lange termijn. Volgens Peter Sköld
kregen pokdalige vrouwen minder kinderen en dit verklaarde hij aan de hand van de hoge
huwelijksleeftijd van deze vrouwen. De Nederlander Willibrord Rutten kwam daarentegen tot
de conclusie dat de ziekte op lange termijn weinig impact had op de vruchtbaarheid.
Op korte termijn kwamen de onderzoekers tot een consensus, maar over het pokkeneffect op
lange termijn lagen de resultaten wijd uit elkaar. We namen daarom de proef op de som. Eerst
bespraken we de fluctuaties in het aantal huwelijken en geboorten tijdens en kort na de
pokkenplaag. Mensen huwden minder tijdens de plaag en negen maanden later kwamen
minder kinderen ter wereld. De Tieltse cijfers bevestigen de reeds bekomen conclusies in
verband met de korte termijn.
Daarna vroegen we ons af of de pokken een levenslange impact hadden op de vruchtbaarheid.
We focusten terug op de Tieltse pokkenlijst en filterden de meisjes die in 1839 tussen nul en
vijftien jaar oud waren er uit. Van deze vrouwen trachtten we hun vruchtbare periode, van
hun vijftiende tot hun vijftigste levensjaar, te reconstrueren. Waren ze getrouwd? Hoeveel
kinderen kregen ze? Aan de hand van verzamelde gegevens uit de bevolkingsregisters en de
registers van burgerlijke stand losten we deze vragen op.
We kwamen tot de opmerkelijke conclusie dat de pokkenvrouwen meer kinderen kregen en
minder te maken hadden met doodgeboren kinderen dan de controlegroep. Daarnaast traden
meer pokdalige vrouwen in het huwelijksbootje, maar trouwden ze later voor de eerste maal.
Toch had deze hogere huwelijksleeftijd weinig impact op de vruchtbaarheid.
Deze resultaten komen overeen met de conclusie die Willibrord Rutten trok. Een levenslang
pokkeneffect bestond niet. Hoogstens beïnvloedde de ziekte op korte termijn het wel en wee
van de samenleving. Ten eerste zorgde de ziekte ervoor dat zwangere vrouwen een grotere
129

kans liepen op een miskraam. Daarnaast ging de zaadcelkwaliteit van de man tijdelijk achteruit.
Dit Tieltse onderzoek, maar ook de andere besproken studies toonden aan dat de ziekte het
aantal geboorten deed verminderen. Vermoedelijk speelden niet alleen biologische
verklaringen een rol, maar ook gedragspatronen kunnen aan de basis liggen. Trouwen met op
de achtergrond een pokkenplaag vormde waarschijnlijk niet de perfecte setting voor een
huwelijk. Hierdoor stelden de verloofden vlugger de trouwpartij uit of af. Daarnaast lokte het
aanzien en de gruwel van de pokken mogelijk weinig seksuele lusten op. Dit zijn enkele
mogelijke verklaringen om het verminderd aantal geboorten kort na de pokkenepidemie uit te
leggen..
Pokken tastten enkel op korte termijn de vruchtbaarheid aan, maar op lange termijn herstelde
het lichaam en de gedragspatronen zich.
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BESLUIT: HET POKKENEFFECT
REALITEIT OF FICTIE ?

Hadden pokken een levenslange invloed op de lichaamslengte en de vruchtbaarheid van haar
slachtoffers? We onderzochten dit aan de hand van een concrete casus. In 1839 werd het
West-Vlaamse provinciestadje Tielt immers getroffen door een pokkenepidemie. Via
verschillend bronnenmateriaal zochten we gegevens over de vruchtbaarheid en de
lichaamslengte van deze pokkenpatiënten. Uit de analyses bleken de pokken in Tielt amper
invloed te hebben op beide parameters. Alleen net na de pokkenaanval kon er een
kortstondige groeibelemmering en een tijdelijke onvruchtbaarheid bij de patiënt optreden. Een
ziekte, die maar enkele weken in het lichaam huisde, veroorzaakte op lange termijn geen
nadelige effecten op de lengte en de fertiliteit. Aan de hand van vier hoofdstukken zochten we
aan antwoord op onze onderzoeksvraag.

Allereerst namen we Tielt onder de loep. Naar het einde van de achttiende eeuw werkte dit
provinciestadje zich op tot het centrum van de lakennijverheid. Pas in de eerste decennia van
de negentiende eeuw kon ze concurreren met grootsteden, zoals Gent. Het absolute topjaar
was 1821, met een recordaanbod lijnwaadstuk. Daarna ging het steeds bergaf, tot het stadje in
de jaren 1840 in een economische malaise verviel. De concentratie op de traditionele
lakennijverheid deed Tielt de das om, aangezien de concurrentie met de mechanisatie steeds
moeilijker werd. Daarnaast verminderden aardappelplagen de landbouwoogsten. Pas naar het
einde van de negentiende eeuw, wanneer het katholieke bestuur stilaan de noodzaak van
mechanisering inzag, herstelde de economie zich weer.
Aan de vooravond van deze crisis, in 1839, kreeg het stadje te maken met een doortocht van
de pokkenepidemie. Omdat de bestudeerde personen opgroeiden in de negentiende eeuw, was
het belangrijk om de situatie te schetsen. Hierdoor kunnen we het cijfermateriaal zowel
interpreteren als distantiëren van vermeende pokkeneffecten.
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In het tweede hoofdstuk bespraken we de pokken. Vooral in de achttiende en negentiende
eeuw heerste de ziekte in onze contreien en veroorzaakte tot twintig percent van het aantal
doden per jaar. Vooral de allerkleinsten, maar ook zwakkere bevolkingsgroepen, zoals
zwangere vrouwen en ouderen, vormden geliefkoosde slachtoffers. De dreiging schuilde vooral
in het besmettingsgevaar. De ziekte veroorzaakte hoge koorts, braakneigingen, kwellende
krampen, enz., waarop zich na enkele dagen pokkenpuisten zich op het lichaam
manifesteerden. Indien het variola-virus verspreid geraakte in de bloedsomloop en cruciale
organen, zoals hersenen, longen en lever, aantastte, was de kans op genezing nihil. Wie de
ziekte toch overleefde, was levenslang immuun.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat de ziekte een zekere angst voedde en hierdoor onze
voorouders stimuleerden om manieren te zoeken om de pokken uit te roeien. In 1721 kwam
Europa in contact met de praktijk van inoculatie, waarbij pokkenpus van een patiënt met een
milde vorm van de ziekte in het lichaam van een ander werd gespoten. Het resultaat was die
felbegeerde immuniteit. Hoewel de letaliteit hierdoor verminderde, was de kans om te sterven
aan de injectie nog altijd groot. Tachtig jaar later maakte men een volgende stap in het
uitroeiingsprogramma: de vaccinatie. In 1798 publiceerde Edward Jenner
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over een

pokkenvariant, de koepokken, en haar beschermende werking bij melkmeiden. In plaats van
stof te gebruiken van pokkenpatiënten injecteerde men vanaf dan met de koepokkenvariant.
De vaccinatie zorgde voor een grotere overlevingskans dan de inoculatie. Op 9 december 1979,
na uitgebreide vaccinatie- en sensibiliseringscampagnes in zowel de negentiende als de
twintigste eeuw, verklaarde de Wereldgezondheidsorganisatie dat de pokken waren uitgeroeid.
De ziekte was verleden tijd, maar ze is nog niet vergeten. Dit bewezen we aan de hand van de
actuele debatten rond het nut van laboratorisch pokkenresten en de angst voor het
bioterrorisme.
In 1839 trof een pokkenepidemie Tielt. In totaal registreerden medici 852 gevallen303, wat neer
kwam op zeven percent van de toenmalige bevolking. Slechts 32 doden vielen te betreuren,
wat doet vermoeden dat we hier te maken hadden met een milde vorm van de ziekte. De
grootste groep slachtoffers bevond zich onder de kinderen jonger dan tien jaar. De ziekte
manifesteerde zich, zoals beschreven in de medische literatuur. Het hoogtepunt bevond zich in
het voorjaar van 1839, vooral in januari en maart vielen de meeste slachtoffers te betreuren. Pas
na juni 1840 was het gevaar officieel geweken.
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Na het bespreken van onze basisbron gingen we dieper in op de gevolgen van de ziekte op het
menselijke lichaam. We traden in de voetsporen van de antropometrie en de demografie. De
gevolgen voor de lichaamslengte namen we eerst onder de loep. In het vierde en laatste
hoofdstuk stond de vruchtbaarheid centraal.

We bespraken in het derde hoofdstuk de antropometrie. Aan de hand van onder andere
lichaamslengten kregen historici recent meer inzicht in het wel en wee van onze voorouders.
Waar traditionele economische factoren onvoldoende bleken om de levensstandaard van de
negentiende eeuw te berekenen, vulde de historische antropometrie en haar studie naar
lichaamslengte dit hiaat op.
Welke invloed hadden de pokken op de lichaamslengte? Het debat, gestart in 1998 door HansJoachim Voth en Timothy Leunig 304 , leverde weinig concrete conclusies. Peter Razzell
beweerde dat hun onderzoek onmogelijk was met het gebruikte bronnenmateriaal,
rekrutenlijsten van de Marine Society. 305 Terwijl Markus Heintel en Jörg Baten problemen
hadden met de gebruikte methodologie. 306 Ook Deborah Oxley slaagde er met nieuw
bronnenmateriaal en andere hypothesen en argumenten niet in om een sluitend antwoord te
vinden op de onderzoeksvraag. 307 Twijfel overheerste in dit debat, waarbij Voth en Leunig
bleven beweren dat er een pokkeneffect bestond, terwijl Oxley zich vragen stelde over deze
verregaande impact op het lichaam, veroorzaakt door een acute ziekte.308
We namen nogmaals de proef op de som. Aan de hand van de combinatie van de Tieltse
pokkenlijst en de inschrijvingsregisters309 voor het leger trachten we de lichaamslengte van de
mannelijke ex-pokkenpatiënten te achterhalen. Vooraleer we de factor pokken isoleerden,
bespraken we de andere determinanten van de groei: voeding, klimaat, geslacht, enz. We
gingen vooral dieper in op de invloed van de levensstandaard op de lichaamslengte.
Veranderde de lengte van Tieltse negentienjarigen in de eerste helft van de negentiende eeuw
(1819-1859)? We stelden vast dat het gestalte relatief weinig veranderingen onderging.
Hiermee concludeerden we dat de levensstandaard min of meer stabiel bleef in de bestudeerde
periode.
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Als laatste focusten we ons op de laatste determinant, de pokken (1839-1859). Om dit te
bestuderen vergeleken we de lichaamslengte van de pokkengroep met die van drie
controlegroepen en de volledige militielijsten. Uit deze eerste resultaten bleek een
pokkeneffect te bestaan. Toch zochten we naar mogelijke verschillen tussen de groepen om zo
zeker te zijn dat de variatie wel degelijk veroorzaakt werd door de pokken en niet door iets
anders. Ten eerste vergeleken we de lichaamslengte van kandidaat-rekruten, waarvan de vader
al gestorven was, met diegenen waarvan de vader nog leefde. We gingen er van uit dat
alleenstaande moeders het lastiger hadden om hun kroost te voeden dan wanneer de man de
kost verdiende in huis. Deze hypothese bleek voor Tielt te kloppen, maar het pokkeneffect
bleef echter bestaan. We zochten verder en namen de beroepsstructuur van de vaders onder de
loep. Het beroep van de vader en het bijhorende loon bepaalde de gezinssituatie.
Dokterszonen groeiden op in een meer welstellende omgeving dan weverszonen: werd dit
weerspiegeld in de lichaamslengte? Het onderzoek nam hiermee een verrassende wending,
aangezien er grote verschillen optraden tussen de beroepsklassen. Zo waren boerenzonen en
zonen van kooplieden de grootste, terwijl wevers- en arbeiderszonen ongeveer 6 centimeter
kleiner waren. Tussen deze twee uitersten lag de gemiddelde lichaamslengte van zonen van
ambachtslui. Indien we deze verschillen toepasten op de vier groepen (de pokkengroep en de
drie controlegroepen) verdween het pokkeneffect. De verschillen tussen de vier groepen
werden dus niet veroorzaakt door de pokken, maar door de leefwereld waarin de mannen
opgroeiden.
De Tieltse resultaten spraken in het voordeel van Oxley. Een kortstondige ziekte kon de groei
misschien tijdelijk remmen, maar door de catch-up growth verdween de achterstand. Tieltse
pokdalige mannen waren even groot als de mannen die de ziekte niet kregen. Toch moeten
we voorzichtig zijn met deze conclusie. Meer onderzoek en meer gegevens zijn noodzakelijk
om met zekerheid te kunnen stellen dat het pokkeneffect al dan niet bestond.

Een pokkeneffect voor lichaamslengte bestond niet in Tielt, maar had de ziekte een invloed op
vruchtbaarheid? We onderzochten dit in hoofdstuk vier. Na de mannen focusten we ons hier
op de vrouwen.
We bespraken eerst de reeds gevoerde onderzoeken: twee medische en twee historische. In de
jaren 1960-1970 heersten de pokken nog in delen van Azië, waaronder India. Hiervan
maakten Indische dokters gebruik om concrete pokkengevallen te onderwerpen aan
vruchtbaarheidstests. De Indische arts A.M. Phadke, en zijn team, onderwierp de zaadcellen
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van mannelijke ex-pokkenlijders aan een studie en stelden vast dat de ziekte een verminderde
zaadcelkwaliteit veroorzaakte.310 Daarnaast voerde een andere Indische dokter, A.R. Rao, een
onderzoek naar de effecten van de ziekte op zwangere vrouwen. Ook hier liet de ziekte haar
sporen na: de kans op een spontane abortus vergrootte indien de zwangere vrouw de pokken
opliep. 311 Deze twee onderzoeken concentreerden zich vooral op de korte termijn, maar
bepaalden de pokken ook levenslang de vruchtbaarheid van pokdaligen? Hiervoor bekeken we
de twee historische onderzoeken. Ten eerste bestudeerde de historicus Peter Sköld vijf
Zweedse parochies voor de periode 1750-1825. Zijn resultaat wees er op dat pokdalige
vrouwen minder kinderen kregen en hij verklaarde dit aan de hand van de hoge
eerstehuwelijksleeftijd van deze vrouwen. 312 Ten tweede nam de Nederlandse historicus,
Willibrord Rutten, dit onderwerp onder de loep aan de hand van een concrete casus: Nijkerk
(1871-1872). In tegenstelling tot Sköld nam Rutten geen opmerkelijke verschillen waar:
pokdalige vrouwen kregen evenveel kinderen als vrouwen die de ziekte niet kregen. Daarnaast
merkte hij ook weinig verschil op in de eerstehuwelijksleeftijd. 313 Op de korte termijn was
iedereen het eens: de pokken hadden een invloed op de vrouwelijke vruchtbaarheid. Op lange
termijn was de conclusie minder eenduidig.
Opnieuw namen we de proef op de som aan de hand van de Tieltse casus. We volgden aan de
hand van de bevolkingsregisters en de registers van de burgerlijke stand de vruchtbare periode
van zowel vrouwelijke pokkenpatiënten als vrouwen die de ziekte niet hadden opgelopen (de
controlegroep).314 Alle vrouwen waren geboren tussen 1825 en 1839. Hadden de pokken een
levenslange invloed op de fertiliteit? We onderzochten het algemeen vruchtbaarheidscijfer, het
aantal kinderen per vrouw, en concludeerden dat de pokkenvrouwen meer kinderen kregen
dan de controlegroep. Respectievelijk kregen ze 5,3 en 4,9 kinderen. Daarnaast onderzochten
we de huwelijksleeftijd van de vrouwen. In Tielt bleken de vrouwen weinig last te hebben van
verminkingen tengevolge van de ziekte: ze stapten op latere leeftijd in het eerste
huwelijksbootje, maar onder deze groep bevonden zich minder celibatairen. De ziekte leek
geen parten te spelen in de vruchtbaarheid op lange termijn. Daarnaast bekeken we het aantal
geboorten en huwelijken tijdens en net na de pokkenepidemie in 1839. Het aantal huwelijken
stond op een laag pitje tijdens het hoogtepunt van de epidemie (januari-maart 1839). Toch was
het verschil minimaal in vergelijking met de jaren 1838 en 1840. In april en mei 1839 steeg het
310
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312
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313
W. Rutten, ‘De vreselijkste aller harpijen’, pp. 145-177.
314
S.A.T., Modern Archief: bevolkingsregisters 1846-1855, 1856-1866, 1867-1880, 1881-1900.; S.A.T., Modern
Archief: Registers van Burgerlijke Stand (1850-1912).
311

135

aantal huwelijk weer. Mensen hadden trouwpartijen tijdelijk uitgesteld, totdat de ziekte minder
toesloeg. Het aantal geboorten kende negen maanden na de epidemie (september 1839) een
absoluut dieptepunt, maar ook hier herstelde de situatie zich vlug. De ziekte leek op korte
termijn wel een invloed te hebben op het gedrag van mensen. Waarschijnlijk was vrijen en
trouwen minder aantrekkelijk met een pokkenepidemie voor de deur.
Ook hier lagen de Tieltse resultaten in de lijn van de reeds gevoerde onderzoeken. Op korte
termijn bepaalde de ziekte de vrouwelijke fertiliteit, terwijl er van een levenslange impact geen
sprake is. Met het Tieltse cijfermateriaal volgen we de visie van Willibrord Rutten.

De casus Tielt doorbrak illusies. Vooral wat betrof het onderzoek naar de lichaamslengte, waar
onze resultaten aantoonden dat een pokkeneffect irreëel was. Toch benadrukken we dat meer
onderzoek noodzakelijk is om het totale plaatje in verband met pokkeneffecten in beeld te
brengen. Voor de lichaamslengte hebben we niet alle mogelijke determinanten besproken.
Daarnaast waren er toch enkele resultaten in verband met het bestaan van een pokkeneffect
statistisch significant. Misschien levert een uitgebreider onderzoek met meer gegevens een
duidelijker antwoord.
Daarnaast moeten de pokken nog geplaatst worden in een groter geheel. Welke impact hebben
ziekten in het algemeen op de lichaamslengte en de vruchtbaarheid? Volgen andere
aandoening het patroon van de pokken? Ook hier is nog genoeg ruimte voor verder
onderzoek.
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Toelichting. Op deze grafieken werd per lichaamslengte het aantal rekruten van de Marine

Society die de pokken opliepen (smallpox) vergeleken met de rekruten die de ziekte niet
opliepen (no smallpox) voor de periode 1770-1873. Voor alle leeftijden (dertien tot zeventien
jaar) lag de modus voor diegenen die de pokken kregen lager. Hiermee bewezen ze onder
andere dat er een pokkeneffect bestond.
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Bijlage 2:
2: Gausscurven voor de periode 18391839-1859
Pokkengroep:

Controlegroep 1:
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Controlegroep 2:

Controlegroep 3:
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Militielijsten:
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Bijlage 3: beroepsindeling
De indeling van de beroepen, gebruikt in hoofdstuk 3, is gebaseerd op:
-

DE RAMMELAERE (C.). “De beroepsstructuur van de plattelandse bevolking in
Zuidoost-Vlaanderen gedurende de 18de eeuw”. In: Tijdschrift voor sociale

wetenschappen, 4 (1957), pp. 225-243.
-

JASPERS (L.). en STEVENS (C.). Arbeid en tewerkstelling in Oost-Vlaanderen op

het einde van het Ancien Regime. Een socio-professionele en demografische analyse.
Gent, Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, 1985, 179 p.
-

GLASBERGEN (J.B.). Beroepsnamenboek. Beroepsaanduidingen voor 1900 in

Nederland en België. Amsterdam/Antwerpen, Uitgeverij L.J. Veen, 2004, 575 p.
Administratie en vrije beroepen:
beroepen barbier, apotheker, onderwijzer, senator, burgemeester,
politieagent, heelmeester, veldwachter, notaris, grondeigenaar, griffier van het vredegerecht,
dokter, directeur, andere.
Andere:
Andere schrijver, drukker, huishouder, werkkooper, kunstschilder, andere.
Dienstpersoneel:
Dienstpersoneel dienstbode, dienstknecht.
Handel en transport:
transport winkelier, herbergier, koopman, rondleurder, kutser, voerman, koetsier,
andere.
Hout en bouw:
bouw metser, strodekker, timmerman, glazenmaker, stoelendraaier, meubelmaker,
kuiper, schalliedekker, zager, loodgieter, schrijnwerker, andere.
Landbouw:
Landbouw landman, boer, hovenier, herder, koeherder- en wachter, schaper, zwijnder,
paardenboever, andere.
Landelijke ambachten:
ambachten schoenmaker, klompenmaker, smid, wagenmaker, zadelmaker,
horlogemaker, pottenbakker, gareelmaker, koperslager, huidenvetter, andere.
Losse arbeid:
arbeid werkman, dagloner.
Textielnijverheid:
Textielnijverheid wever, spinder, zwingelaar, kamslager, verver, bleker, spoelder, bobijnder,
kleermaker, hoedenmaker, andere.
Voeding:
Voeding bakker, molenaar, brouwer, olieslager, slager, stoker, andere.
Werkloos:
Werkloos zonder beroep, zonder bedrijf
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