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STATISTIEK.

De door Z. M. , bij besluit van den 29 September 1828
(Staatsblad n°, 57) , in het belang der statistieke ken-
nis van dit Rijk , bevolene algemeene eenparige volks-
telling is op het einde des jaars 1829 gelijktijdig in
alle provinciën van het Rijk bewerkstelligd geworden,
ingevolge de bijzondere voorschriften, welke bij 's Konings
later besluit van den 5 September 1829 , n°. 57 , te
dezen aanzien vastgesteld zijn geworden ; terwijl daar-
enboven na den afloop dezer telling, door het Depar-
tement van Binnenlandsche Zaken, eenige middelen
van controle, op de politieke rekenkunst gegrond , voor-
geschreven werden, ten einde de bij de telling, ver-
kregene uitkomsten aan dezelve te toetsen , en alzoo
de meest mogelijke zekerheid omtrent hare naauw-
keurigheid te verkrijgen. In den loop van het jaar
1830 zijn de algemeene uitkomsten der telling, voor
zoo veel de Noordelijke provinciën betreft, achtervol-
gens aan het voornoemde Departement ingezonden ge-
worden. Wij deelen dezelve in de navolgende alge-
meene tabel mede , bevattende den stand der bevolking
op 1 Januarij 1830, van elk geslacht afzonderlijk, en
zulks zoo wel voor elk der steden, als voor de ge-
meenten in massa, met inbegrip tevens der steden
welke gerekend worden tot het platte land te behooren.

Nademaal echter de werkzaamheden en berekenin-
gen , tot het bewerkstelligen der bedoelde controle ver-
eischt, tot dusverre, wegens den drang der politieke
omstandigheden, slechts in weinige provinciën hebben
kunnen volbragt worden, zoo zullen de uitkomsten
voor de in deze nog achterlijke provinciën , slechts
als voorloopig te beschouwen zijn, hoezeer het te
voorzien zij , dat, bij het eventueel opsporen van be-
gane misslagen of onnaauwkeurigheden, het verschil
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tusschen den waren en den thans opgegeven stand der
bevolking van weinig aanbelang zal zijn. De pro-
vinciën , welker opgegevene bevolking aan de voor-
geschrevene middelen van controle onderworpen ge-
weest, en alzoo voor naauwkeurig te houden is , zijn
ter onderscheiding der overige, in den hier volgenden
staat met een (*) aangeteekend geworden.

STAAT van bevolking der Noordelijke provinciën van

Nederland op den 1 Januarij 1850, ingevolge de

jongste algemeene volkstelling»
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Bij vergelijking der voorgaande uitkomsten, met den
stand der bevolking op 1 Januarij 1829 , dien wij in
het voorgaande jaarboekje medegedeeld hebben, afge-
leid uit vroegere , met minder naauwkeurigheid ver-
rigte tellingen, zal het blijken, gelijk zulks ook te
verwachten was, dat de jongste telling voor verre de
meeste der provinciën, eene veel grootere bevolking
heeft doen kennen, dan waarop zij tot dusverre ge-
schat werden.

Ten aanzien der godsdienstige gezindheden, is de
bevolking van elke der voormelde provinciën bevonden
geworden, op de navolgende wijze zamengesteld te
zijn :
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Wij zijn tevens in staat gesteld, eene op latere verifi-
catien gegronde opgave van de landelijke uitgestrektheid
der Noordelijke provinciën mede te deelen , waaruit als nu
eene meer naauwkeurige vergelijking van de betrekkelijke
bevolking van elk derzelve kan worden opgemaken. Insge-
lijks kunnen wij hierbij opgeven, zoo wel het bedrag van
het aantal percelen, als van het aantal grondeigenaren
in iedere provincie aanwezig. Het een en ander is in de
nevensstaande tabel vervat, waarin wij daarenboven eenige
verhoudingen begrepen hebben , welke met de statistieke
kennis van elke provincie in een naauw verband staan.

Aldus blijkt het uit deze tabel , dat Noordholland
de meest, doch dat Drenthe de minst bevolkte provin-
cie is; dat in deze laatste de percelen lands, gemid-
deld eene grootere oppervlakte hebben, dan in eene
der overige provinciën , terwijl zij in Noordbraband,
welke, met betrekking tot hare bevolking, het grootste
aantal eigenaren bezit, juist het kleinste zijn. Men ziet
ook dat Noordholland en Drenthe insgelijks de twee
uitersten opleveren, met betrekking tot de gemiddelde
hoegrootheid der oppervlakte gronds aan eiken eigenaar
toekomende; zoo dat de grondbezittingen in de eerstge-
melde provincie het meest verdeeld, en in de laatste
het minst verdeeld schijnen te zijn. Hierbij dient men
echter in het oog te houden, dat de getallen, welke
het aantal bunders voor eiken eigenaar aanwijzen, be-
rekend zijn in de onderstelling, dat de bezittingen van
het voor elke provincie opgegeven aantal grondeigenaren,
zich binnen die provincie bepalen, ofschoon onder de
voornaamste grondeigenaars, dikwerf het tegenoverge-
stelde plaats heeft. Over de Noordelijke provinciën
te zamen genomen, kan de oppervlakte van elk per-
ceel , gemiddeld op een' Ned. bunder, en de hoegroot-
heid der bij eiken eigenaar bezeten oppervlakte gronds,
op ongeveer 8 Ned. bunders geschat worden.

In de hierna volgende gewone jaarlijksche tabellen
der in elke provincie voorgevallen geboorten, sterfge-
vallen en huwelijken, gedurende den jare 1829, hebben
de Zuidelijke provinciën, bij gebrek aan volledige offi-
ciële opgaven, even min kunnen begrepen worden.
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Blijkens de voorgaande staten, heeft de bevolking,
gedurende den jare 1829, in elke provincie, met uit-
zondering van Noordholland, wederom eene vermeer-
dering ondergaan; ofschoon dezelve over het algemeen
geringer dan in vorige jaren geweest zij. De gemid-
delde verhouding tusschen de geboorten van het man-
nelijke en die van het vrouwelijke geslacht, blijft als naar
gewoonte tusschen 0,94 en 0,95. De provinciën Zeeland,
Zuid- en Noordholland geven steeds de gunstigste
verhouding van het aantal geboorten tot dat der be-
volking, en tevens de ongunstigste voor zoo veel de
sterfte betreft; en aangezien deze verhoudingen uit den
thans bekenden meer naauwkeurigen stand der bevolking
afgeleid zijn, zoo blijkt het als nu , dat de afwijkingen
welke te dezen aanzien in onderscheidene provinciën
waargenomen worden, alleen aan plaatselijke oorzaken
toe te schrijven zijn (Zie jaarb. over 1830, pag. 109),

De algemeene verhouding der huwelijken tot de
bevolking , vergeleken bij die over het geheele Rijk
in vorige jaren, schijnt ook aan weinig verandering
onderhevig te zijn. Noordbraband heeft wederom de
ongunstigste vertoond, terwijl bij Vriesland de gunstigste
verhouding plaats gehad heeft.

Bij het nagaan der maandelijksche geboorten en sterf-
gevallen , zal het blijken dat derzelver onderlinge ver-
houdingen , nadat elke maand op een tijdsverloop
van 30 dagen herleid is , de navolgende regelmaat
vertoonen, waarbij , als naar gewoonte , het gemiddelde
maandelijksche aantal geboorten en sterfgevallen respec-
tivelijk tot eenheid aangenomen is.
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Men ziet dat wederom, even als in vorige jaren, de
maand Februarij het maximum der geboorten oplevert,
terwijl in Julij het minimum zoo wel der sterfte als
der geboorten heeft plaats gehad ; het maximum der
sterfte vertoont zich echter ditmaal in December, in
plaats van Januarij of Februarij; eene afwijking, die
zich terstond verklaren laat uit den strengen winter
van 1 8 2 9 - 1 8 3 0 , welke op de sterfte in de maand
December een ongunstigen invloed heeft moeten uit-
oefenen.

Uit de hier na volgende jaarlijksche opgave der
sterfte binnen Amsterdam, gedurende 1829, blijkt dat
dezelve grooter dan in de beide vorige jaren geweest
is, en het aantal geboorten met 595 zielen overtroffen
heeft, welke vermeerdering van sterfte onder anderen
ook aan diezelfde oorzaak zal mogen toegeschreven
worden.
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Tabellarische opgave der sterfte op onderscheidenen

ouderdom binnen de stad Amsterdam, over 1829.
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Wij zullen thans eenige statistieke opgaven betrek-
kelijk de bevolking van vreemde landen laten volgen.

Blijkens het fransche Annuaire over 1830 , hebben
er, in de bevolking van Frankrijk, gedurende den jare
1827, de navolgende afwisselingen plaats gehad.

Voor de hoofdstad Parijs, worden in gemeld An-
nuaire de navolgende opgaven over 1828 aangetroffen.
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Te Londen zijn er van den 13 December 1827 tot
12 December 1828, 26,545 kinderen gedoopt, waar-
onder 13,360 van het mannelijke en 13,185 van het
vrouwelijke geslacht , terwijl het aantal overledenen
heeft bedragen 21,709, te weten: 11,112 van het
mannelijke en 10,597 van het vrouwelijke geslacht,
welk aantal zich naar gelang van den ouderdom, aldus
verdeelt:

In Pruissen wordt de bevolking op den 1 Januarij
1830 , naar aanleiding der jongste telling van 1828,
in de onderscheidene provinciën als volgt gerekend;
zijnde het krijgsvolk hieronder begrepen: (*)

(*) Het te Berlijn bestaande statistiek-bureau , onder directie
van Dr. HOFFMANN , maakt jaarlijks zeer uitvoerige berigten nopens
de bevolking bekend, door middel van de Preusz. Staats -Zeitung,
waaruit wij de hiermedegedeelde berigten ontleend hebben.



Het aantal geboorten over het geheele Koningrijk
bedroeg in 1829, 495,483, waaronder 31,937 onechte
kinderen ; dat der overledenen 388,255 , waaronder een
aantal van 102,323 die hun eerste jaar niet bereikt
hebben, de doodgeborenen hieronder begrepen ; dus
heeft de bevolking eene vermeerdering van 107,228 zielen
ondergaan, zijnde minder dan in een der jaren van het
elfjarige tijdvak eindigende met 1829. Het aantal hu-
welijken bedroeg in 1829, 108,627.

Het voormelde elfjarige tijdvak heeft de navolgende
gemiddelde uitkomsten voor het geheele rijk opgeleverd:

Blijkens deze opgaven kan men tegen 1000 wettige,
74 onechte kinderen stellen. Met betrekking tot de
landelijke uitgestrektheid is de bevolking vrij verschil-
lende voor enkele provinciën. Zoo rekent men in
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De stad Hamburg telde gedurende het tienjarige tijd-
vak van 1817 tot 1826 eene gemiddelde bevolking van
122,815 zielen. Het aantal huwelijken aldaar bedroeg
gedurende de jaren 1820-1827, gemiddeld 1062 's jaars,
zijnde één huwelijk op 111 zielen. Het gemiddelde
aantal jaarlijksche geboorten gedurende hetzelfde tijdvak ,
bedroeg 4048 , zijnde 1/29,1 in verhouding tot de be-
volking ; het getal doodgeborenen hieronder begrepen
was 251 , dus in verhouding tot het gezamenlijk bedrag
der levend geborenen als 1 tot 15,1. De doodgebo-
renen van het mannelijke stonden tot die van het vrouwe-
lijke geslacht, in rede van 100 tot 80,6. De verhouding
van het aantal onechte tot dat der wettige kinderen ,
was als 1 tot 8,2 voor de gedoopten, en voor de dood-
geborenen als 1 tot 5,5 ; terwijl men over het alge-
meen tegen 8 wettige geboorten, ééne onechte kan re-
kenen. Bij de wettige kinderen is de verhouding van het
aantal dood geborenen tot het aantal levend geborenen als
1 tot 15,9; doch bij de onechte kinderen als 1 tot 10,8.

Voor elk huwelijk rekent men 3,81 geboorten;
waaronder 3,39 echte en 0,42 onechte.

De gemiddelde sterfte bedroeg 3712 's jaars , zijnde
dus 1/31,8 der bevolking; de onderlinge verhouding van
het mannelijke tot het vrouwelijke geslacht was hierbij
als 100 tot 87,4. Het aantal sterfgevallen staat tot dat
der geboorten als 100 tot 109,1 ; op een getal van
10,000 overledenen rekent men volgens den ouderdom:
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Uit bijzondere aanteekeningen nopens den invloed
van de tijdstippen des dags op de geboorten en sterf-
gevallen, is het gebleken, dat, wanneer men den dag
in vier gelijke tijdvakken van zes uren verdeelt, het
eerste , namelijk van middernacht tot 's morgens 6u.
het grootste aantal geboorten en sterfgevallen, oplevert,
terwijl er in het derde tijdvak dat van 's middags 12u.
tot 's avonds 6u. het kleinste aantal plaats heeft. (*)

In het Koningrijk Denemarken, hetwelk volgens
eene op het einde des jaars 1827 gedane telling, eene
bevolking van 1,937,150 zielen telt, hebben er gedu-
rende 1828, 38794 geboorten (waarvan 19954 jongens
en 18840 meisjes), 30943 sterfgevallcn (waaronder
15923 van het mannelijk geslacht, en 15020 van het
vrouwelijk geslacht), en 9700 huwelijken plaats gehad.
Onder het aantal geboorten telde men 3411 onwettige,
te weten : 1721 jongens en 1690 meisjes, alsmede
1572 dood geborenen, waaronder 882 jongens en 690
meisjes ; waaruit op te maken is , dat de verhouding
tusschen de wettige en onwettige geboorten 1/10,4 , die
tusschen de doodgeborenen en de levend geborenen 1/25 ,
en die van het aantal geboorten en sterfgevallen tot de
bevolking, respectivelijk 1/52 en 1/72 , voor het geheele Rijk
bedraagt. In de hoofdstad Koppenhagen, eene bevolking
van ruim 104000 inwoners tellende, bedroeg het aantal
geboorten, gedurende den jare 1829, 3457, te weten
1784 jongens en 1673 meisjes ; het aantal overledenen
3890, waaronder 2038 van het mannelijke en 1852
van het vrouwelijke geslacht ; het aantal doodgebore-
nen 203 en het aantal huwelijken 930.

(*) Deze waarnemingen komcn, voor zoo veel de geboorten
betreft, geheel overeen met die, welke te Parijs en te Brussel ,
ten zelfden einde geschied zijn. Zie de Correspondance mathém.
et physique, Tom. I I I , pag. 42.
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WET VAN STERFTE VOOR AMSTERDAM..

Mannelijk geslacht.
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WET VAN STERFTE VOOR AMSTERDAM.

Vrouwelijk geslacht.
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