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INVENTARISATIE CBS bibliotheek
Volkstelling en Bedrijfstelling en Woningtelling 1830-1930
1A-B/1830-1930/VT+BRT+WT/INVE
Mag/III/3/1830-1930/VT+BRT+WT/INVE
Inventarisatie van de volkstellingen, beroepstellingen, woning- en gezinstellingen
1830-1930

Volkstelling 1830-1971
1A-B/1830-1971/VT/INV/REG
Mag/III/3/1830-1971/VT/INV/REG
Inventarisatie van de regionaal-statistische gegevens volkstellingen 1830 t/m 1971

Inventarisatie der tellingen 1795 tot en met 1971
Balie Leeszaal
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Volkstelling 1795
1A-B/1795
Mag/III/3/1795
Rapport van den commissie tot de telling en verdeeling van het volk van Holland
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Volkstelling 1849
Mag/III/3/1849/DL.1
Inhoud:
Gelderland
Noordbrabant
Zuid-Holland
Mag/III/3/1849/DL.2
Inhoud:
Friesland
Noord-Holland
Utrecht
Zeeland
Mag/III/3/1849/DL.3
Inhoud:
Algemeen overzigt
Drenthe
Groningen
Limburg
Overijssel
Mag/III/3/1849/RIJK
Uitkomsten der derde tienjarige volkstelling in het Koninkrijk der Nederlanden op den
negentienden november 1849
Inhoud:
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Volkstelling 1859
1A-B/1859/VT/DL.1
Mag/III/3/1859/DL.1
Uitkomsten der vierde tienjarige volkstelling in het Koninkrijk der Nederlanden op den
een en dertigsten december 1859 : eerste deel
Inhoud:
Inleiding op de telling
Eerste gedeelte: plaatselijke indeeling: huizen, bewoond en onbewoond,
bewoonde schepen, huisgezinnen, bewoners naar den kunne
(Cijfers per provincie naar gemeente)
Tweede gedeelte: bestemming der onbewoonde huizen
(Cijfers per provincie naar gemeente)
Derde gedeelte: feitelijke of getelde bevolking in elke gemeente des Rijks
A: Huizen, bewoond en onbewoond, bewoonde schepen, huisgezinnen, huizing en
geboorte plaats
B: Burgerlijke staat, blinden, doofstommen, woonplaats, afwezigen
C: Kerkgenootschappen
(Cijfers per provincie naar gemeente + Rijk totaal)
Vierde gedeelte: werkelijke bevolking in elke gemeente des Rijks
A: Geboorteplaats, burgerlijke staat, inwoners naar het geslacht, oppervlakte in
bunders en
roede en digtheid der bevolking
B: Kerkgenootschappen
(Cijfers per provincie naar gemeente + Rijk totaal)
Vijfde gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking in administratie en geregtelijke
kantons, kiesdistrikten, militiedistrikten en schooldistrikten
(Cijfers per provincie)
Naamlijsten der :
I: Dorpen, buurschappen en gehuchten
II: Gemeenten
(Alfabetische lijst met verwijzing naar betreffende pagina)
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1A-B/1859/VT/DL.2
Mag/III/3/1859/DL.2
Uitkomsten der vierde tienjarige volkstelling in het Koninkrijk der Nederlanden op den
een en dertigsten december 1859 : tweede deel
Inhoud:
Inleiding op de telling
Eerste gedeelte: indeeling der feitelijke of getelde en der werkelijke bevolking naar
den ouderdom of het geboorte jaar (en den burgerlijke staat)
(Cijfers per provincie + Rijk totaal)
Tweede gedeelte: indeeling der feitelijke of getelde en der werkelijke bevolking
naar de beroepen of middelen van bestaan
(Cijfers per provincie + Rijk totaal)
Bijlage 1: bevolking van het aan Nederland verbleven gedeelte der Provincie
Limburg op 1 januari 1830
Bijlage 2: bevolking naar den burgerlijken staat en den ouderdom op 1 januari
1830
(Cijfers per provincie totaal)
Bijlage 3: bevolking naar den burgerlijken staat en den ouderdom op 1 januari
1840
(Cijfers provincie Gelderland en Limburg + Rijk totaal)
1A-B/1859/VT/DL.3
Mag/III/3/1859/DL.3
Uitkomsten der vierde tienjarige volkstelling in het Koninkrijk der Nederlanden op den
een en dertigsten december 1859 : derde deel
Inhoud:
Eerste afdeeling: personen behoorende tot staatsinstellingen
(O.a. strafgevangenen, krijgs- en zeemagt, maréchausseés, bedelaars)
Tweede afdeeling: personen behoorende tot instellingen ter verstandelijke en
geestelijke opleidingen
(O.a. seminariën, kostscholen, instituten voor blinden en doofstommen,
instellingen voor
verwaarloosde kinderen)
Derde afdeeling: personen behoorende tot instellingen en gestichten van wel- of
liefdadigheid
(O.a. weeshuizen, arm- en godshuizen, gast- en ziekenhuizen en krankzinnigen
gestichten)
(Cijfers per provincie totaal naar enkele onderverdelingen zoals ouderdom,
kerkgenootschap)
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Volkstelling 1869
1A-B/1869/VT/DL.1
Mag/III/3/1869/DL.1
Uitkomsten der vijfde tienjarige volkstelling in het Koninkrijk der Nederlanden op den
een en dertigsten december 1869 : eerste deel
Inhoud:
Inleiding op de tabellen
Eerste gedeelte: plaatselijke indeeling: huizen, bewoond en onbewoond,
bewoonde schepen, huisgezinnen, bewoners naar den kunne
(Cijfers per provincie naar gemeente + Rijk totaal)
Tweede gedeelte: feitelijke of getelde bevolking in enkele gemeenten des Rijks.
Huizen, bewoond en onbewoond, in aanbouw, bewoonde schepen, huisgezinnen
en huizing der getelde personen
(Cijfers per provincie naar gemeente + Rijk totaal)
Derde gedeelte: indeeling der tijdelijk aanwezigen naar de woonplaats en der
tijdelijk afwezigen naar hun verblijf op den dag der telling
Vierde gedeelte: werkelijke bevolking in elke gemeente des Rijks
A: Geboorte plaats, burgerlijken staat, inwoners naar het geslacht, oppervlakte in
hectaren
en aren, digtheid der bevolking
B: Kerkgenootschappen
(Cijfers per provincie naar gemeente + Rijk totaal)
Vijfde gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking in administrative en geregtelijke
kantons, kiesdistrikten, militiedistrikten, schooldistrikten, geneeskundige groepen
naar de gesteldheid van den bodem
(Cijfers per provincie naar gemeente)
Bladwijzer
1A-B/1869/VT/DL.2
Mag/III/3/1869/DL.2
Uitkomsten der vijfde tienjarige volkstelling in het Koninkrijk der Nederlanden op den
een en dertigsten december 1869 : tweede deel
Inhoud:
Inleiding op de tabellen
Indeeling der werkelijke bevolking, naar den ouderdom en het geboorte jaar en
den burgerlijken staat
(Cijfers per provincie totaal + enkele gemeenten)
Kinderen op den leeftijd van vijf tot 12 jaren, geboren van 1 december 1859 tot en
met 30 november 1864, in enkele gemeenten des Rijks
(Cijfers per provincie + Rijk totaal)
Bladwijzer
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1A-B/1869/VT/DL.3
Mag/III/3/1869/DL.3
Uitkomsten der vijfde tienjarige volkstelling in het Koninkrijk der Nederlanden op den
een en dertigsten december 1869 : derde deel
Inhoud:
Eerste afdeeling: personen behoorende tot staatsinstellingen
(O.a. strafgevangenen, krijgs- en zeemagt, maréchausseés, bedelaars)
Tweede afdeeling: personen behoorende tot instellingen ter verstandelijke en
geestelijke opleidingen
(O.a. seminariën, kostscholen, instituten voor blinden en doofstommen,
instellingen voor
verwaarloosde kinderen)
Derde afdeeling: personen behoorende tot instellingen en gestichten van wel- of
liefdadigheid
(O.a. weeshuizen, arm- en godshuizen, gast- en ziekenhuizen en krankzinnigen
gestichten)
Bladwijzer
(Cijfers per provincie + enkele gemeenten)
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Volkstelling 1879
1A-B/1879/VT/DL.1
Mag/III/3/1879/VT/DL.1-3
Uitkomsten der zesde tienjarige volkstelling in het Koninkrijk der Nederlanden op den
een en dertigsten december 1879. Deel 1: Provincie Friesland
Inhoud:
Inleiding op de tabellen
Eerste gedeelte: plaatselijke indeeling: huizen, bewoond en onbewoond,
bewoonde schepen, getelde personen
Tweede gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar huizing
Derde gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar de geboorteplaats,
oppervlakte in hectaren en aren, digtheid der bevolking
Vierde gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar den burgerlijken staat,
den ouderdom en het geboortejaar
Vijfde gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar de kerkgenootschappen
1A-B/1879/VT/DL.2
Mag/III/3/1879/VT/DL.1-3
Uitkomsten der zesde tienjarige volkstelling in het Koninkrijk der Nederlanden op den
een en dertigsten december 1879. Deel 2: Provincie Overijssel
Inhoud:
Inleiding op de tabellen
Eerste gedeelte: plaatselijke indeeling: huizen, bewoond en onbewoond,
bewoonde schepen, getelde personen
Tweede gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar huizing
Derde gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar de geboorteplaats,
oppervlakte in hectaren en aren, digtheid der bevolking
Vierde gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar den burgerlijken staat,
den ouderdom en het geboortejaar
Vijfde gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar de kerkgenootschappen
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1A-B/1879/VT/DL.3
Mag/III/3/1879/VT/DL.1-3
Uitkomsten der zesde tienjarige volkstelling in het Koninkrijk der Nederlanden op den
een en dertigsten december 1879. Deel 3: Provincie Groningen
Inhoud:
Inleiding op de tabellen
Eerste gedeelte: plaatselijke indeeling: huizen, bewoond en onbewoond,
bewoonde schepen, getelde personen
Tweede gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar huizing
Derde gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar de geboorteplaats,
oppervlakte in hectaren en aren, digtheid der bevolking
Vierde gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar den burgerlijken staat,
den ouderdom en het geboortejaar
Vijfde gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar de kerkgenootschappen
1A-B/1879/VT/DL.4
Mag/III/3/1879/VT/DL.4-5
Uitkomsten der zesde tienjarige volkstelling in het Koninkrijk der Nederlanden op den
een en dertigsten december 1879. Deel 4: Provincie Drenthe
Inhoud:
Inleiding op de tabellen
Eerste gedeelte: plaatselijke indeeling: huizen, bewoond en onbewoond,
bewoonde schepen, getelde personen
Tweede gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar huizing
Derde gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar de geboorteplaats,
oppervlakte in hectaren en aren, digtheid der bevolking
Vierde gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar den burgerlijken staat,
den ouderdom en het geboortejaar
Vijfde gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar de kerkgenootschappen
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1A-B/1879/VT/DL.5
Mag/III/3/1879/VT/DL.4-5
Uitkomsten der zesde tienjarige volkstelling in het Koninkrijk der Nederlanden op den
een en dertigsten december 1879. Deel 5: Provincie Limburg
Inhoud:
Inleiding op de tabellen
Eerste gedeelte: plaatselijke indeeling: huizen, bewoond en onbewoond,
bewoonde schepen, getelde personen
Tweede gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar huizing
Derde gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar de geboorteplaats,
oppervlakte in hectaren en aren, digtheid der bevolking
Vierde gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar den burgerlijken staat,
den ouderdom en het geboortejaar
Vijfde gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar de kerkgenootschappen
1A-B/1879/VT/DL.6
Mag/III/3/1879/VT/DL.6-7
Uitkomsten der zesde tienjarige volkstelling in het Koninkrijk der Nederlanden op den
een en dertigsten december 1879. Deel 6: Provincie Zeeland
Inhoud:
Inleiding op de tabellen
Eerste gedeelte: plaatselijke indeeling: huizen, bewoond en onbewoond,
bewoonde schepen, getelde personen
Tweede gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar huizing
Derde gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar de geboorteplaats,
oppervlakte in hectaren en aren, digtheid der bevolking
Vierde gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar den burgerlijken staat,
den ouderdom en het geboortejaar
Vijfde gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar de kerkgenootschappen
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1A-B/1879/VT/DL.7
Mag/III/3/1879/VT/DL.6-7
Uitkomsten der zesde tienjarige volkstelling in het Koninkrijk der Nederlanden op den
een en dertigsten december 1879. Deel 7: Provincie Utrecht
Inhoud:
Inleiding op de tabellen
Eerste gedeelte: plaatselijke indeeling: huizen, bewoond en onbewoond,
bewoonde schepen, getelde personen
Tweede gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar huizing
Derde gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar de geboorteplaats,
oppervlakte in hectaren en aren, digtheid der bevolking
Vierde gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar den burgerlijken staat,
den ouderdom en het geboortejaar
Vijfde gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar de kerkgenootschappen
1A-B/1879/VT/DL.8
Mag/III/3/1879/VT/DL.8-9
Uitkomsten der zesde tienjarige volkstelling in het Koninkrijk der Nederlanden op den
een en dertigsten december 1879. Deel 8: Provincie Zuid-Holland
Inhoud:
Inleiding op de tabellen
Eerste gedeelte: plaatselijke indeeling: huizen, bewoond en onbewoond,
bewoonde schepen, getelde personen
Tweede gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar huizing
Derde gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar de geboorteplaats,
oppervlakte in hectaren en aren, digtheid der bevolking
Vierde gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar den burgerlijken staat,
den ouderdom en het geboortejaar
Vijfde gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar de kerkgenootschappen
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1A-B/1879/VT/DL.9
Mag/III/3/1879/VT/DL.8-9
Uitkomsten der zesde tienjarige volkstelling in het Koninkrijk der Nederlanden op den
een en dertigsten december 1879. Deel 9: Provincie Noord-Holland
Inhoud:
Inleiding op de tabellen
Eerste gedeelte: plaatselijke indeeling: huizen, bewoond en onbewoond,
bewoonde schepen, getelde personen
Tweede gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar huizing
Derde gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar de geboorteplaats,
oppervlakte in hectaren en aren, digtheid der bevolking
Vierde gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar den burgerlijken staat,
den ouderdom en het geboortejaar
Vijfde gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar de kerkgenootschappen
1A-B/1879/VT/DL.10
Mag/III/3/1879/VT/DL.10-11
Uitkomsten der zesde tienjarige volkstelling in het Koninkrijk der Nederlanden op den
een en dertigsten december 1879. Deel 10: Provincie Noordbrabant
Inhoud:
Inleiding op de tabellen
Eerste gedeelte: plaatselijke indeeling: huizen, bewoond en onbewoond,
bewoonde schepen, getelde personen
Tweede gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar huizing
Derde gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar de geboorteplaats,
oppervlakte in hectaren en aren, digtheid der bevolking
Vierde gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar den burgerlijken staat,
den ouderdom en het geboortejaar
Vijfde gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar de kerkgenootschappen
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1A-B/1879/VT/DL.11
Mag/III/3/1879/VT/DL.10-11
Uitkomsten der zesde tienjarige volkstelling in het Koninkrijk der Nederlanden op den
een en dertigsten december 1879. Deel 11: Provincie Gelderland
Inhoud:
Inleiding op de tabellen
Eerste gedeelte: plaatselijke indeeling: huizen, bewoond en onbewoond,
bewoonde schepen, getelde personen
Tweede gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar huizing
Derde gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar de geboorteplaats,
oppervlakte in hectaren en aren, digtheid der bevolking
Vierde gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar den burgerlijken staat,
den ouderdom en het geboortejaar
Vijfde gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar de kerkgenootschappen
1A-B/1879/VT/DL.12
Mag/III/3/1879/VT/DL.12
Uitkomsten der zesde tienjarige volkstelling in het Koninkrijk der Nederlanden op den
een en dertigsten december 1879. Deel 12: [Het Rijk]
Inhoud:
Inleiding op de tabellen
Eerste gedeelte: plaatselijke indeeling: huizen, bewoond en onbewoond,
bewoonde schepen, getelde personen
Tweede gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar huizing
Derde gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar de geboorteplaats,
oppervlakte in hectaren en aren, digtheid der bevolking
Vierde gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar den burgerlijken staat,
den ouderdom en het geboortejaar
Vijfde gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar de kerkgenootschappen

(Cijfers per provincie + Rijk totaal)
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Bedrijfstelling 1889
1A-B/1889/BRT/DL.1
Mag/III/3/1889/BRT/DL.1
Uitkomsten der beroepstelling in het Koninkrijk der Nederlanden op den een en
dertigsten december 1889. Deel 1: Inleiding, bevattende een overzicht van de
uitkomsten voor zooveel mogelijk in vergelijking met die der vorige beroepstelling
Inhoud:
Deel 1: Het geheele Rijk
Deel 2: Samenvatting van de uitkomsten van de beroepstelling van 1 december
1889 voor
de provincie ...
Deel 3: Overzicht van de verspreiding der beroepen over de verschillende
provinciën en groepen der gemeenten in iedere provincie in het Rijk
Deel 4: Overzicht van de leeftijdsverhoudingen per personen (M/V) in iedere
beroepsklasse voor de vier groepen van gemeenten in het Rijk en voor het Rijk in
zijn geheel
Deel 5: Vergelijkend overzicht van de verhouding der onderscheidene
leeftijdsgroepen, naar de geslachten gesplitst, in iedere beroepsklasse bij de
beroepstelling van 1849, 1859, 1889
Bladwijzer
1A-B/1889/BRT/DL.2
Mag/III/3/1889/BRT/DL.2
Uitkomsten der beroepstelling van het Koninkrijk der Nederlanden op den een en
dertigsten december 1889 : het Rijk
Inhoud:
1. Verzameling der gemeenten boven 100,000 inwoners
2. Verzameling der gemeenten met eene bevolking van 20,000 - 100,000 inwoners
3. Verzameling der gemeenten met eene bevolking van 5000 - 20,000 inwoners
4. Verzameling der gemeenten beneden 5000 inwoners
5. Lijst van beroepen

15

1A-B/1889/BRT/DL.3
Mag/III/3/1889/BRT/DL.2
Uitkomsten der beroepstelling van het Koninkrijk der Nederlanden op den een en
dertigsten december 1889 : Provincie Groningen
Inhoud:
1. Indeeling der werkelijke bevolking naar de beroepen onder vijf en dertig
beroepsklassen, gerangschikt in alphabetische volgorde; positie in het beroep;
geslacht; leeftijd; burgerlijken staat; gevolgd door eene opgave van het aantal
beroepsklassen waarin worden gebezigd krachtswerktuigen, gedreven door
stoom,
gas, heete lucht, enz.; water of wind
2. Verzameling der gemeenten met eene bevolking van 5000 - 20,000 inwoners
3. Verzameling der gemeenten beneden 5000 inwoners
4. Hoofden van gezinnen en afzonderlijk levende personen zonder beroep
5. Opgave van het aantal krachtswerktuigen in de onderscheidene beroepsklassen
gebezigd
1A-B/1889/BRT/DL.4
Mag/III/3/1889/BRT/DL.4
Uitkomsten der beroepstelling van het Koninkrijk der Nederlanden op den een en
dertigsten december 1889 : Provincie Friesland
Inhoud:
1. Indeeling der werkelijke bevolking naar de beroepen onder vijf en dertig
beroepsklassen, gerangschikt in alphabetische volgorde; positie in het beroep;
geslacht; leeftijd; burgerlijken staat; gevolgd door eene opgave van het aantal
beroepsklassen waarin worden gebezigd krachtswerktuigen, gedreven door
stoom, gas, heete lucht, enz.; water of wind
2. Verzameling der gemeenten met eene bevolking van 5000 - 20,000 inwoners
3. Verzameling der gemeenten beneden 5000 inwoners
4. Hoofden van gezinnen en afzonderlijk levende personen zonder beroep
5. Opgave van het aantal krachtswerktuigen in de onderscheidene beroepsklassen
gebezigd
1A-B/1889/BRT/DL.5
Mag/III/3/1889/BRT/DL.5
Uitkomsten der beroepstelling van het Koninkrijk der Nederlanden op den een en
dertigsten december 1889 : Provincie Drenthe
Inhoud:
1. Indeeling der werkelijke bevolking naar de beroepen onder vijf en dertig
beroepsklassen, gerangschikt in alphabetische volgorde; positie in het beroep;
geslacht; leeftijd; burgerlijken staat; gevolgd door eene opgave van het aantal
beroepsklassen waarin worden gebezigd krachtswerktuigen, gedreven door
stoom, gas, heete lucht, enz.; water of wind
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2. Verzameling der gemeenten met eene bevolking van 5000 - 20,000 inwoners
3. Verzameling der gemeenten beneden 5000 inwoners
4. Hoofden van gezinnen en afzonderlijk levende personen zonder beroep
5. Opgave van het aantal krachtswerktuigen in de onderscheidene beroepsklassen
gebezigd
1A-B/1889/BRT/DL.6
Mag/III/3/1889/BRT/DL.6
Uitkomsten der beroepstelling van het Koninkrijk der Nederlanden op den een en
dertigsten december 1889 : Provincie Overijssel
Inhoud:
1. Indeeling der werkelijke bevolking naar de beroepen onder vijf en dertig
beroepsklassen, gerangschikt in alphabetische volgorde; positie in het beroep;
geslacht; leeftijd; burgerlijken staat; gevolgd door eene opgave van het aantal
beroepsklassen waarin worden gebezigd krachtswerktuigen, gedreven door
stoom, gas, heete lucht, enz.; water of wind
2. Verzameling der gemeenten met eene bevolking van 5000 - 20,000 inwoners
3. Verzameling der gemeenten beneden 5000 inwoners
4. Hoofden van gezinnen en afzonderlijk levende personen zonder beroep
5. Opgave van het aantal krachtswerktuigen in de onderscheidene beroepsklassen
gebezigd
1A-B/1889/BRT/DL.7
Mag/III/3/1889/BRT/DL.7
Uitkomsten der beroepstelling van het Koninkrijk der Nederlanden op den een en
dertigsten december 1889 : Provincie Gelderland
Inhoud:
1. Indeeling der werkelijke bevolking naar de beroepen onder vijf en dertig
beroepsklassen, gerangschikt in alphabetische volgorde; positie in het beroep;
geslacht; leeftijd; burgerlijken staat; gevolgd door eene opgave van het aantal
beroepsklassen waarin worden gebezigd krachtswerktuigen, gedreven door
stoom, gas, heete lucht, enz.; water of wind
2. Verzameling der gemeenten met eene bevolking van 5000 - 20,000 inwoners
3. Verzameling der gemeenten beneden 5000 inwoners
4. Hoofden van gezinnen en afzonderlijk levende personen zonder beroep
5. Opgave van het aantal krachtswerktuigen in de onderscheidene beroepsklassen
gebezigd
1A-B/1889/BRT/DL.8
Mag/III/3/1889/BRT/DL.8
Uitkomsten der beroepstelling van het Koninkrijk der Nederlanden op den een en
dertigsten december 1889 : Provincie Noord-Holland
Inhoud:
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1. Indeeling der werkelijke bevolking naar de beroepen onder vijf en dertig
beroepsklassen, gerangschikt in alphabetische volgorde; positie in het beroep;
geslacht; leeftijd; burgerlijken staat; gevolgd door eene opgave van het aantal
beroepsklassen waarin worden gebezigd krachtswerktuigen, gedreven door
stoom, gas, heete lucht, enz.; water of wind
2. Verzameling der gemeenten met eene bevolking van 5000 - 20,000 inwoners
3. Verzameling der gemeenten beneden 5000 inwoners
4. Hoofden van gezinnen en afzonderlijk levende personen zonder beroep
5. Opgave van het aantal krachtswerktuigen in de onderscheidene beroepsklassen
gebezigd

1A-B/1889/BRT/DL.9
Mag/III/3/1889/BRT/DL.9
Uitkomsten der beroepstelling van het Koninkrijk der Nederlanden op den een en
dertigsten december 1889 : Provincie Zuid-Holland
Inhoud:
1. Indeeling der werkelijke bevolking naar de beroepen onder vijf en dertig
beroepsklassen, gerangschikt in alphabetische volgorde; positie in het beroep;
geslacht; leeftijd; burgerlijken staat; gevolgd door eene opgave van het aantal
beroepsklassen waarin worden gebezigd krachtswerktuigen, gedreven door
stoom, gas, heete lucht, enz.; water of wind
2. Verzameling der gemeenten met eene bevolking van 5000 - 20,000 inwoners
3. Verzameling der gemeenten beneden 5000 inwoners
4. Hoofden van gezinnen en afzonderlijk levende personen zonder beroep
5. Opgave van het aantal krachtswerktuigen in de onderscheidene beroepsklassen
gebezigd
1A-B/1889/BRT/DL.10
Mag/III/3/1889/BRT/DL.10
Uitkomsten der beroepstelling van het Koninkrijk der Nederlanden op den een en
dertigsten december 1889 : Provincie Zeeland
Inhoud:
1. Indeeling der werkelijke bevolking naar de beroepen onder vijf en dertig
beroepsklassen, gerangschikt in alphabetische volgorde; positie in het beroep;
geslacht; leeftijd; burgerlijken staat; gevolgd door eene opgave van het aantal
beroepsklassen waarin worden gebezigd krachtswerktuigen, gedreven door
stoom, gas, heete lucht, enz.; water of wind
2. Verzameling der gemeenten met eene bevolking van 5000 - 20,000 inwoners
3. Verzameling der gemeenten beneden 5000 inwoners
4. Hoofden van gezinnen en afzonderlijk levende personen zonder beroep
5. Opgave van het aantal krachtswerktuigen in de onderscheidene beroepsklassen
gebezigd
1A-B/1889/BRT/DL.11
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Mag/III/3/1889/BRT/DL.11
Uitkomsten der beroepstelling van het Koninkrijk der Nederlanden op den een en
dertigsten december 1889 : Provincie Utrecht
Inhoud:
1. Indeeling der werkelijke bevolking naar de beroepen onder vijf en dertig
beroepsklassen, gerangschikt in alphabetische volgorde; positie in het beroep;
geslacht; leeftijd; burgerlijken staat; gevolgd door eene opgave van het aantal
beroepsklassen waarin worden gebezigd krachtswerktuigen, gedreven door
stoom, gas, heete lucht, enz.; water of wind
2. Verzameling der gemeenten met eene bevolking van 5000 - 20,000 inwoners
3. Verzameling der gemeenten beneden 5000 inwoners
4. Hoofden van gezinnen en afzonderlijk levende personen zonder beroep
5. Opgave van het aantal krachtswerktuigen in de onderscheidene beroepsklassen
gebezigd

1A-B/1889/BRT/DL.12
Mag/III/3/1889/BRT/DL.12
Uitkomsten der beroepstelling van het Koninkrijk der Nederlanden op den een en
dertigsten december 1889 : Provincie Noordbrabant
Inhoud:
1. Indeeling der werkelijke bevolking naar de beroepen onder vijf en dertig
beroepsklassen, gerangschikt in alphabetische volgorde; positie in het beroep;
geslacht; leeftijd; burgerlijken staat; gevolgd door eene opgave van het aantal
beroepsklassen waarin worden gebezigd krachtswerktuigen, gedreven door
stoom, gas, heete lucht, enz.; water of wind
2. Verzameling der gemeenten met eene bevolking van 5000 - 20,000 inwoners
3. Verzameling der gemeenten beneden 5000 inwoners
4. Hoofden van gezinnen en afzonderlijk levende personen zonder beroep
5. Opgave van het aantal krachtswerktuigen in de onderscheidene beroepsklassen
gebezigd
1A-B/1889/BRT/DL.13
Mag/III/3/1889/BRT/DL.13
Uitkomsten der beroepstelling van het Koninkrijk der Nederlanden op den een en
dertigsten december 1889 : Provincie Limburg
Inhoud:
1. Indeeling der werkelijke bevolking naar de beroepen onder vijf en dertig
beroepsklassen, gerangschikt in alphabetische volgorde; positie in het beroep;
geslacht; leeftijd; burgerlijken staat; gevolgd door eene opgave van het aantal
beroepsklassen waarin worden gebezigd krachtswerktuigen, gedreven door
stoom, gas, heete lucht, enz.; water of wind
2. Verzameling der gemeenten met eene bevolking van 5000 - 20,000 inwoners
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3. Verzameling der gemeenten beneden 5000 inwoners
4. Hoofden van gezinnen en afzonderlijk levende personen zonder beroep
5. Opgave van het aantal krachtswerktuigen in de onderscheidene beroepsklassen
gebezigd

20

Volkstelling 1889
1A-B/1889/VT/DL.1
Mag/III/3/1889/VT/DL.1
Uitkomsten der zevende tienjaarlijkse volkstelling in het Koninkrijk der Nederlanden
op den een en dertigsten december 1889 (met uitzondering van de beroepstelling) :
overzicht van de uitkomsten, in vergelijking met die der vorige volkstellingen;
voorafgegaan door een overzicht van de inrichting der volkstelling en de daarop
betrekking hebbende voorschriften
Inhoud:
Hoofdstuk 1: overzicht van de inrichting der volkstelling en de daarop betrekking
hebbende voorschriften
(incl. vragenlijst)
Hoofdstuk 2: overzicht van de uitkomsten der zevende volkstelling, in vergelijking
met de uitkomsten der vorige volkstellingen
(Cijfers per provincie + Rijk totaal)
1A-B/1889/VT/DL.2
Mag/III/3/1889/VT/DL.2
Uitkomsten der zevende tienjaarlijkse volkstelling in het Koninkrijk der Nederlanden
op den een en dertigsten december 1889 (met uitzondering van de beroepstelling) :
Het Rijk
Inhoud:
Eerste gedeelte: huizen, bewoond en onbewoond, bewoonde schepen en getelde
personen, voor iedere provincie en voor het Rijk
Tweede gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar de huizing, voor iedere
provincie en voor het Rijk
Derde gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar den geboorteplaats en de
nationaliteit, oppervlakte in hectaren en aren, dichtheid der bevolking voor iedere
provincie en voor het Rijk
Vierde gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar den burgerlijken staat,
den ouderdom en het geboortejaar voor iedere provincie en voor het Rijk
(ook enkele steden)
Vijfde gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar de kerkelijke gezindten
voor iedere provincie en voor het Rijk
Zesde gedeelte: indeeling der blinden die onderwijs en geen onderwijs genoten
hebben, naar woonplaats en leeftijd voor iedere provincie en het Rijk
Zevende gedeelte: indeeling der doofstommen die onderwijs of geen onderwijs
genoten hebben, naar woonplaats en leeftijd voor iedere provincie en voor het Rijk
Naamlijst der dorpen, buurtschappen, gehuchten en waterschappen
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1A-B/1889/VT/DL.3
Mag/III/3/1889/VT/DL.3
Uitkomsten der zevende tienjaarlijkse volkstelling in het Koninkrijk der Nederlanden
op den een en dertigsten december 1889 (met uitzondering van de beroepstelling) :
Provincie Groningen
Inhoud:
Eerste gedeelte: huizen, bewoond en onbewoond, bewoonde schepen en getelde
personen
Tweede gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar de huizing
Derde gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar den geboorteplaats en de
nationaliteit, oppervlakte in hectaren en aren, dichtheid der bevolking
Vierde gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar den burgerlijken staat,
den ouderdom en het geboortejaar
Vijfde gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar de kerkelijke gezindten
Zesde gedeelte: indeeling der blinden die onderwijs en geen onderwijs genoten
hebben, naar woonplaats en leeftijd
Zevende gedeelte: indeeling der doofstommen die onderwijs of geen onderwijs
genoten hebben, naar woonplaats en leeftijd
1A-B/1889/VT/DL.4
Mag/III/3/1889/VT/DL.4
Uitkomsten der zevende tienjaarlijkse volkstelling in het Koninkrijk der Nederlanden
op den een en dertigsten december 1889 (met uitzondering van de beroepstelling) :
Provincie Friesland
Inhoud:
Eerste gedeelte: huizen, bewoond en onbewoond, bewoonde schepen en getelde
personen
Tweede gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar de huizing
Derde gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar den geboorteplaats en de
nationaliteit, oppervlakte in hectaren en aren, dichtheid der bevolking
Vierde gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar den burgerlijken staat,
den ouderdom en het geboortejaar
Vijfde gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar de kerkelijke gezindten
Zesde gedeelte: indeeling der blinden die onderwijs en geen onderwijs genoten
hebben, naar woonplaats en leeftijd
Zevende gedeelte: indeeling der doofstommen die onderwijs of geen onderwijs
genoten hebben, naar woonplaats en leeftijd
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1A-B/1889/VT/DL.5
Mag/III/3/1889/VT/DL.5
Uitkomsten der zevende tienjaarlijkse volkstelling in het Koninkrijk der Nederlanden
op den een en dertigsten december 1889 (met uitzondering van de beroepstelling) :
Provincie Drenthe
Inhoud:
Eerste gedeelte: huizen, bewoond en onbewoond, bewoonde schepen en getelde
personen
Tweede gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar de huizing
Derde gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar den geboorteplaats en de
nationaliteit, oppervlakte in hectaren en aren, dichtheid der bevolking
Vierde gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar den burgerlijken staat,
den ouderdom en het geboortejaar
Vijfde gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar de kerkelijke gezindten
Zesde gedeelte: indeeling der blinden die onderwijs en geen onderwijs genoten
hebben, naar woonplaats en leeftijd
Zevende gedeelte: indeeling der doofstommen die onderwijs of geen onderwijs
genoten hebben, naar woonplaats en leeftijd
1A-B/1889/VT/DL.6
Mag/III/3/1889/VT/DL.6
Uitkomsten der zevende tienjaarlijkse volkstelling in het Koninkrijk der Nederlanden
op den een en dertigsten december 1889 (met uitzondering van de beroepstelling) :
Provincie
Overijssel
Inhoud:
Eerste gedeelte: huizen, bewoond en onbewoond, bewoonde schepen en getelde
personen
Tweede gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar de huizing
Derde gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar den geboorteplaats en de
nationaliteit, oppervlakte in hectaren en aren, dichtheid der bevolking
Vierde gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar den burgerlijken staat,
den ouderdom en het geboortejaar
Vijfde gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar de kerkelijke gezindten
Zesde gedeelte: indeeling der blinden die onderwijs en geen onderwijs genoten
hebben, naar woonplaats en leeftijd
Zevende gedeelte: indeeling der doofstommen die onderwijs of geen onderwijs
genoten hebben, naar woonplaats en leeftijd
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1A-B/1889/VT/DL.7
Mag/III/3/1889/VT/DL.7
Uitkomsten der zevende tienjaarlijkse volkstelling in het Koninkrijk der Nederlanden
op den een en dertigsten december 1889 (met uitzondering van de beroepstelling) :
Provincie Gelderland
Inhoud:
Eerste gedeelte: huizen, bewoond en onbewoond, bewoonde schepen en getelde
personen
Tweede gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar de huizing
Derde gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar den geboorteplaats en de
nationaliteit, oppervlakte in hectaren en aren, dichtheid der bevolking
Vierde gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar den burgerlijken staat,
den ouderdom en het geboortejaar
Vijfde gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar de kerkelijke gezindten
Zesde gedeelte: indeeling der blinden die onderwijs en geen onderwijs genoten
hebben, naar woonplaats en leeftijd
Zevende gedeelte: indeeling der doofstommen die onderwijs of geen onderwijs
genoten hebben, naar woonplaats en leeftijd
1A-B/1889/VT/DL.8
Mag/III/3/1889/VT/DL.8
Uitkomsten der zevende tienjaarlijkse volkstelling in het Koninkrijk der Nederlanden
op den een en dertigsten december 1889 (met uitzondering van de beroepstelling) :
Provincie Noord-Holland
Inhoud:
Eerste gedeelte: huizen, bewoond en onbewoond, bewoonde schepen en getelde
personen
Tweede gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar de huizing
Derde gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar den geboorteplaats en de
nationaliteit, oppervlakte in hectaren en aren, dichtheid der bevolking
Vierde gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar den burgerlijken staat,
den ouderdom en het geboortejaar
Vijfde gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar de kerkelijke gezindten
Zesde gedeelte: indeeling der blinden die onderwijs en geen onderwijs genoten
hebben, naar woonplaats en leeftijd
Zevende gedeelte: indeeling der doofstommen die onderwijs of geen onderwijs
genoten hebben, naar woonplaats en leeftijd
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1A-B/1889/VT/DL.9
Mag/III/3/1889/VT/DL.9
Uitkomsten der zevende tienjaarlijkse volkstelling in het Koninkrijk der Nederlanden
op den een en dertigsten december 1889 (met uitzondering van de beroepstelling) :
Provincie Zuid-Holland
Inhoud:
Eerste gedeelte: huizen, bewoond en onbewoond, bewoonde schepen en getelde
personen
Tweede gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar de huizing
Derde gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar den geboorteplaats en de
nationaliteit, oppervlakte in hectaren en aren, dichtheid der bevolking
Vierde gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar den burgerlijken staat,
den ouderdom en het geboortejaar
Vijfde gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar de kerkelijke gezindten
Zesde gedeelte: indeeling der blinden die onderwijs en geen onderwijs genoten
hebben, naar woonplaats en leeftijd
Zevende gedeelte: indeeling der doofstommen die onderwijs of geen onderwijs
genoten hebben, naar woonplaats en leeftijd
1A-B/1889/VT/DL.10
Mag/III/3/1889/VT/DL.10
Uitkomsten der zevende tienjaarlijkse volkstelling in het Koninkrijk der Nederlanden
op den een en dertigsten december 1889 (met uitzondering van de beroepstelling) :
Provincie Zeeland
Inhoud:
Eerste gedeelte: huizen, bewoond en onbewoond, bewoonde schepen en getelde
personen
Tweede gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar de huizing
Derde gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar den geboorteplaats en de
nationaliteit, oppervlakte in hectaren en aren, dichtheid der bevolking
Vierde gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar den burgerlijken staat,
den ouderdom en het geboortejaar
Vijfde gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar de kerkelijke gezindten
Zesde gedeelte: indeeling der blinden die onderwijs en geen onderwijs genoten
hebben, naar woonplaats en leeftijd
Zevende gedeelte: indeeling der doofstommen die onderwijs of geen onderwijs
genoten hebben, naar woonplaats en leeftijd
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1A-B/1889/VT/DL.11
Mag/III/3/1889/VT/DL.11
Uitkomsten der zevende tienjaarlijkse volkstelling in het Koninkrijk der Nederlanden
op den een en dertigsten december 1889 (met uitzondering van de beroepstelling) :
Provincie Utrecht
Inhoud:
Eerste gedeelte: huizen, bewoond en onbewoond, bewoonde schepen en getelde
personen
Tweede gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar de huizing
Derde gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar den geboorteplaats en de
nationaliteit, oppervlakte in hectaren en aren, dichtheid der bevolking
Vierde gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar den burgerlijken staat,
den ouderdom en het geboortejaar
Vijfde gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar de kerkelijke gezindten
Zesde gedeelte: indeeling der blinden die onderwijs en geen onderwijs genoten
hebben, naar woonplaats en leeftijd
Zevende gedeelte: indeeling der doofstommen die onderwijs of geen onderwijs
genoten hebben, naar woonplaats en leeftijd
1A-B/1889/VT/DL.12
Mag/III/3/1889/VT/DL.11
Uitkomsten der zevende tienjaarlijkse volkstelling in het Koninkrijk der Nederlanden
op den een en dertigsten december 1889 (met uitzondering van de beroepstelling) :
Provincie Noordbrabant
Inhoud:
Eerste gedeelte: huizen, bewoond en onbewoond, bewoonde schepen en getelde
personen
Tweede gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar de huizing
Derde gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar den geboorteplaats en de
nationaliteit, oppervlakte in hectaren en aren, dichtheid der bevolking
Vierde gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar den burgerlijken staat,
den ouderdom en het geboortejaar
Vijfde gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar de kerkelijke gezindten
Zesde gedeelte: indeeling der blinden die onderwijs en geen onderwijs genoten
hebben, naar woonplaats en leeftijd
Zevende gedeelte: indeeling der doofstommen die onderwijs of geen onderwijs
genoten hebben, naar woonplaats en leeftijd
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1A-B/1889/VT/DL.13
Mag/III/3/1889/VT/DL.13
Uitkomsten der zevende tienjaarlijkse volkstelling in het Koninkrijk der Nederlanden
op den een en dertigsten december 1889 (met uitzondering van de beroepstelling) :
Provincie Limburg
Inhoud:
Eerste gedeelte: huizen, bewoond en onbewoond, bewoonde schepen en getelde
personen
Tweede gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar de huizing
Derde gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar den geboorteplaats en de
nationaliteit, oppervlakte in hectaren en aren, dichtheid der bevolking
Vierde gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar den burgerlijken staat,
den ouderdom en het geboortejaar
Vijfde gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar de kerkelijke gezindten
Zesde gedeelte: indeeling der blinden die onderwijs en geen onderwijs genoten
hebben, naar woonplaats en leeftijd
Zevende gedeelte: indeeling der doofstommen die onderwijs of geen onderwijs
genoten hebben, naar woonplaats en leeftijd
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Beroepstelling 1899
1A-B/1899/BRT/DL.1
Mag/III/3/1899/BRT/DL.1
Uitkomsten der beroepsbevolking van het Koninkrijk der Nederlanden, gehouden op
den een en dertigsten december 1899. Eerste deel: Provincie Noordbrabant.
Indeeling der werkelijke bevolking naar geslacht, leeftijd, burgerlijken staat en
beroep, met vermelding van de positie die in dit laatste wordt bekleed, uitgedrukt
door de letters A, B, C en D
(alfabetisch per gemeentegrootteklasse)
1A-B/1899/BRT/DL.2
Mag/III/3/1899/BRT/DL.2
Uitkomsten der beroepsbevolking van het Koninkrijk der Nederlanden, gehouden op
den een en dertigsten december 1899. Tweede deel: Provincie Gelderland. Indeeling
der werkelijke bevolking naar geslacht, leeftijd, burgerlijken staat en beroep, met
vermelding van de positie die in dit laatste wordt bekleed, uitgedrukt door de letters
A, B, C en D
(alfabetisch per gemeentegrootteklasse)
1A-B/1899/BRT/DL.3
Mag/III/3/1899/BRT/DL.3
Uitkomsten der beroepsbevolking van het Koninkrijk der Nederlanden, gehouden op
den een en dertigsten december 1899. Derde deel: Provincie Zuid-Holland. Indeeling
der werkelijke bevolking naar geslacht, leeftijd, burgerlijken staat en beroep, met
vermelding van de positie die in dit laatste wordt bekleed, uitgedrukt door de letters
A, B, C en D
(alfabetisch per gemeentegrootteklasse)
1A-B/1899/BRT/DL.4
Mag/III/3/1899/BRT/DL.4
Uitkomsten der beroepsbevolking van het Koninkrijk der Nederlanden, gehouden op
den een en dertigsten december 1899. Vierde deel: Provincie Noord-Holland.
Indeeling der werkelijke bevolking naar geslacht, leeftijd, burgerlijken staat en
beroep, met vermelding van de positie die in dit laatste wordt bekleed, uitgedrukt
door de letters A, B, C en D
(alfabetisch per gemeentegrootteklasse)
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1A-B/1899/BRT/DL.5
Mag/III/3/1899/BRT/DL.5
Uitkomsten der beroepsbevolking van het Koninkrijk der Nederlanden, gehouden op
den een en dertigsten december 1899. Vijfde deel: Provincie Zeeland. Indeeling der
werkelijke bevolking naar geslacht, leeftijd, burgerlijken staat en beroep, met
vermelding van de positie die in dit laatste wordt bekleed, uitgedrukt door de letters
A, B, C en D
(alfabetisch per gemeentegrootteklasse)
1A-B/1899/BRT/DL.6
Mag/III/3/1899/BRT/DL.6
Uitkomsten der beroepsbevolking van het Koninkrijk der Nederlanden, gehouden op
den een en dertigsten december 1899. Zesde deel: Provincie Utrecht. Indeeling der
werkelijke bevolking naar geslacht, leeftijd, burgerlijken staat en beroep, met
vermelding van de positie die in dit laatste wordt bekleed, uitgedrukt door de letters
A, B, C en D
(alfabetisch per gemeentegrootteklasse)
1A-B/1899/BRT/DL.7
Mag/III/3/1899/BRT/DL.7
Uitkomsten der beroepsbevolking van het Koninkrijk der Nederlanden, gehouden op
den een en dertigsten december 1899. Zevende deel: Provincie Friesland. Indeeling
der werkelijke bevolking naar geslacht, leeftijd, burgerlijken staat en beroep, met
vermelding van de positie die in dit laatste wordt bekleed, uitgedrukt door de letters
A, B, C en D
(alfabetisch per gemeentegrootteklasse)
1A-B/1899/BRT/DL.8
Mag/III/3/1899/BRT/DL.8
Uitkomsten der beroepsbevolking van het Koninkrijk der Nederlanden, gehouden op
den een en dertigsten december 1899. Achtste deel: Provincie Overijssel. Indeeling
der werkelijke bevolking naar geslacht, leeftijd, burgerlijken staat en beroep, met vermelding van de positie die in dit laatste wordt bekleed, uitgedrukt door de letters A, B,
C en D
(alfabetisch per gemeentegrootteklasse)
1A-B/1899/BRT/DL.9
Mag/III/3/1899/BRT/DL.9
Uitkomsten der beroepsbevolking van het Koninkrijk der Nederlanden, gehouden op
den een en dertigsten december 1899. Negende deel: Provincie Groningen.
Indeeling der werkelijke bevolking naar geslacht, leeftijd, burgerlijken staat en

29

beroep, met ver- melding van de positie die in dit laatste wordt bekleed, uitgedrukt
door de letters A, B, C en D
(alfabetisch per gemeentegrootteklasse)
1A-B/1899/BRT/DL.10
Mag/III/3/1899/BRT/DL.10
Uitkomsten der beroepsbevolking van het Koninkrijk der Nederlanden, gehouden op
den een en dertigsten december 1899. Tiende deel: Provincie Drenthe. Indeeling der
werkelijke bevolking naar geslacht, leeftijd, burgerlijken staat en beroep, met vermelding van de positie die in dit laatste wordt bekleed, uitgedrukt door de letters A, B,
C en D
(alfabetisch per gemeentegrootteklasse)
1A-B/1899/BRT/DL.11
Mag/III/3/1899/BRT/DL.11
Uitkomsten der beroepsbevolking van het Koninkrijk der Nederlanden, gehouden op
den een en dertigsten december 1899. Elfde deel: Provincie Limburg. Indeeling der
werkelijke bevolking naar geslacht, leeftijd, burgerlijken staat en beroep, met vermelding van de positie die in dit laatste wordt bekleed, uitgedrukt door de letters A, B,
C en D.
(alfabetisch per gemeentegrootteklasse)
1A-B/1899/BRT/DL.12/AFL.1
Mag/III/3/1899/BRT/DL.12/AFL.1
Uitkomsten der beroepstelling in het Koninkrijk der Nederlanden, gehouden op den
een en dertigsten december 1899. Twaalfde deel, eerste aflevering: de negen
groepen van gemeenten in het Rijk : Indeeling der werkelijke bevolking naar
geslacht, leeftijd, burgerlijken staat en beroep, met vermelding van de positie die in
dit laatste wordt bekleed, uitgedrukt door de letters A, B, C en D
(Indeling van gemeenten naar grootteklasse)
1A-B/1899/BRT/DL.12/AFL.2
Mag/III/3/1899/BRT/DL.12/AFL.2
Uitkomsten der beroepstelling in het Koninkrijk der Nederlanden, gehouden op den
een en dertigsten december 1899. Twaalfde deel, tweede aflevering: totaal voor het
hele Rijk.
Indeeling der werkelijke bevolking naar geslacht, leeftijd, burgerlijken staat en
beroep, met
vermelding van de positie die in dit laatste wordt bekleed, uitgedrukt door de letters
A, B, C en D
Mag/III/3/1899/BRT/DL.13
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Alphabetische naamlijst der beroepen, voorgekomen op de telkaarten der volkstelling
van 1899
Inhoud:
1. Alphabetische naamlijst der beroepen
2. Systematische indeling der beroepen
3. Lijst van beroepen en combinatiën van beroepen die in de uitkomsten der
beroepstelling veelal onder verkorte benamingen afzonderlijk zijn vermeld

Volkstelling 1899
Mag/III/3/1899/VT/INL/AFL.1-2
Inleiding tot de uitkomsten der achtsten algemene tienjaarlijksche volkstelling van
een en dertig december 1899 en daaraan verbonden beroepstelling en
woningstatistiek, in vergelijking zooveel mogelijk met de uitkomsten van vroegere
tellingen. Aflevering II: uitkomsten der eigenlijke volkstelling
Inhoud:
Hoofdstuk I: inleiding
Hoofdstuk II: uitkomsten der achtste volkstelling in vergelijking met die van
vroegere tellingen
Hoofdstuk III: sterftetafels voor Nederland, afgeleid uit de tienjarige periode 18901899
Bijlage A: sterftekansen afgeleid uit de levenden en dooden, waargenomen in 3
jaren 1870, 1880 en 1890 (mannen)
Bijlage B: sterftekansen afgeleid uit de levenden en dooden, waargenomen in 3
jaren 1870, 1880 en 1890 (vrouwen)
1A-B/1899/VT/INL/AFL.2
Mag/III/3/1899/VT/INL/AFL.1-2
Inleiding tot de uitkomsten der achtsten algemene tienjaarlijksche volkstelling van
een en dertig december 1899 en daaraan verbonden beroepstelling en
woningstatistiek, in vergelijking zooveel mogelijk met de uitkomsten van vroegere
tellingen. Aflevering II: de uitkomsten der beroepstelling en der woningstatistiek
Inhoud:
Hoofdstuk IV: uitkomsten der beroepstelling van 31 december 1899 op zich zelve
in verband met die van 31 december 1889 beschouwd
- Eerste gedeelte: de beroepstelling van 31 december 1899
- Tweede gedeelte: vergelijking van de uitkomsten der beroepstellingen van 31
december
1899 met die van 31 december 1889
- Derde gedeelte: overzicht van de in ons land op 31 december 1899 werkelijke
woonplaats hebbende vreemdelingen, gesplitst naar geslacht, leeftijd, burgerlijken
staat
en beroep, met vermelding van de positie daarin bekleed
Hoofdstuk V: uitkomsten der woningstatistiek
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Bijlage I: alphabetische naamlijst der beroepen
Bijlage II: systematische indeeling der beroepen
Bijlage III: lijst van beroepen en combinatiën van beroepen, die in de uitkomsten
der beroepstelling veelal onder verkorte benamingen afzonderlijk zijn vermeld
Aanhangsel : oppervlakte van iedere gemeente volgens de opgaven van het
Departement van Financiën, en de voor iedere gemeente berekende dichtheid der
bevolking
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1A-B/1899/VT/UWST
Mag/III/3/1899/VT/UWST
Uitkomsten der woningstatistiek voor het Koninkrijk der Nederlanden verzameld ter
gelegenheid van de algemene volkstelling gehouden op den een en dertigsten
december 1899
Inhoud:
Tabel I: aantal bewoonde woningen, verdeeld naar het aantal bewoonde
vertrekken, met vermelding hoeveel daarvan met de buitenlucht in onmiddellijke
gemeenschap staan, alsmede van het aantal daarin wonende personen
Tabel II: aantal bewoonde woningen, verdeeld naar het aantal bewoonde
vertrekken, in verband met het aantal personen per vertrek
Tabel III: aantal gezinshoofden, wonende in woningen met meer dan 2 personen
per vertrek, gesplitst naar de beroepsklassen en de positie in het beroep,
uitgedrukt door de letters A, B, C en D, en met vermelding van het totaal aantal
gezinshoofden in die beroepsklassen voorkomende
A: Nijverheids- en landbouwbedrijven, visscherij en jacht, handel, verkeers- en
verzekeringswezen
B: Vrije beroepen, onderwijs, verpleging, huiselijke diensten, losse werklieden,
ambtenaren (ook kerkelijke), gepensioneerden en beroepsloozen
Lijst der volledige benaming der verschillende beroepsklassen volgens de
beroepstelling
1A-B/1899/VT/DL.1
Mag/III/3/1899/VT/DL.1
Uitkomsten der achtsten tienjaarlijkschen volkstelling in het Koninkrijk der
Nederlanden gehouden op den een en dertigsten december 1899 (met uitzondering
van de beroepstelling en de woningstatistiek). Eerste deel: Provincie Noordbrabant
Inhoud:
Algemeen overzicht (bevolking, oppervlakte en bevolkingsdichtheid)
Eerste gedeelte: plaatselijke indeeling: bewoonde en onbewoonde huizen,
bewoonde schepen en wagens
Tweede gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar de wijze van
samenwoning en de samenstelling der gezins- (respectievelijk gestichts-)
bevolking
Derde gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar de geboorteplaats en de
nationaliteit
Vierde gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar de kerkelijke gezindten en
den leeftijd
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1A-B/1899/VT/DL.2
Mag/III/3/1899/VT/DL.2
Uitkomsten der achtsten tienjaarlijkschen volkstelling in het Koninkrijk der
Nederlanden gehouden op den een en dertigsten december 1899 (met uitzondering
van de beroepstelling en de woningstatistiek). Tweede deel: Provincie Gelderland
Inhoud:
Algemeen overzicht (bevolking, oppervlakte en bevolkingsdichtheid)
Eerste gedeelte: plaatselijke indeeling: bewoonde en onbewoonde huizen,
bewoonde schepen en wagens
Tweede gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar de wijze van
samenwoning en de samenstelling der gezins- (respectievelijk gestichts-)
bevolking
Derde gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar de geboorteplaats en de
nationaliteit
Vierde gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar de kerkelijke gezindten en
den leeftijd
1A-B/1899/VT/DL.3
Mag/III/3/1899/VT/DL.3
Uitkomsten der achtsten tienjaarlijkschen volkstelling in het Koninkrijk der
Nederlanden gehouden op den een en dertigsten december 1899 (met uitzondering
van de beroepstelling en de woningstatistiek). Derde deel: Provincie Zuid-Holland
Inhoud:
Algemeen overzicht (bevolking, oppervlakte en bevolkingsdichtheid)
Eerste gedeelte: plaatselijke indeeling: bewoonde en onbewoonde huizen,
bewoonde schepen en wagens
Tweede gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar de wijze van
samenwoning en de samenstelling der gezins- (respectievelijk gestichts-)
bevolking
Derde gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar de geboorteplaats en de
nationaliteit
Vierde gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar de kerkelijke gezindten en
den leeftijd
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1A-B/1899/VT/DL.4
Mag/III/3/1899/VT/DL.4
Uitkomsten der achtsten tienjaarlijkschen volkstelling in het Koninkrijk der
Nederlanden gehouden op den een en dertigsten december 1899 (met uitzondering
van de beroepstelling en de woningstatistiek). Vierde deel: Provincie Noord-Holland
Inhoud:
Algemeen overzicht (bevolking, oppervlakte en bevolkingsdichtheid)
Eerste gedeelte: plaatselijke indeeling: bewoonde en onbewoonde huizen,
bewoonde schepen en wagens
Tweede gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar de wijze van
samenwoning en de samenstelling der gezins- (respectievelijk gestichts-)
bevolking
Derde gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar de geboorteplaats en de
nationaliteit
Vierde gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar de kerkelijke gezindten en
den leeftijd
1A-B/1899/VT/DL.5
Mag/III/3/1899/VT/DL.5
Uitkomsten der achtsten tienjaarlijkschen volkstelling in het Koninkrijk der
Nederlanden gehouden op den een en dertigsten december 1899 (met uitzondering
van de beroepstelling en de woningstatistiek). Vijfde deel: Provincie Zeeland
Inhoud:
Algemeen overzicht (bevolking, oppervlakte en bevolkingsdichtheid)
Eerste gedeelte: plaatselijke indeeling: bewoonde en onbewoonde huizen,
bewoonde schepen en wagens
Tweede gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar de wijze van
samenwoning en de samenstelling der gezins- (respectievelijk gestichts-)
bevolking
Derde gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar de geboorteplaats en de
nationaliteit
Vierde gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar de kerkelijke gezindten en
den leeftijd
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1A-B/1899/VT/DL.6
Mag/III/3/1899/VT/DL.6
Uitkomsten der achtsten tienjaarlijkschen volkstelling in het Koninkrijk der
Nederlanden gehouden op den een en dertigsten december 1899 (met uitzondering
van de beroepstelling en de woningstatistiek). Zesde deel: Provincie Utrecht
Inhoud:
Algemeen overzicht (bevolking, oppervlakte en bevolkingsdichtheid)
Eerste gedeelte: plaatselijke indeeling: bewoonde en onbewoonde huizen,
bewoonde schepen en wagens
Tweede gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar de wijze van
samenwoning en de samenstelling der gezins- (respectievelijk gestichts-)
bevolking
Derde gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar de geboorteplaats en de
nationaliteit
Vierde gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar de kerkelijke gezindten en
den leeftijd
1A-B/1899/VT/DL.7
Mag/III/3/1899//VT/DL.7
Uitkomsten der achtsten tienjaarlijkschen volkstelling in het Koninkrijk der
Nederlanden gehouden op den een en dertigsten december 1899 (met uitzondering
van de beroepstelling en de woningstatistiek). Zevende deel: Provincie Friesland
Inhoud:
Algemeen overzicht (bevolking, oppervlakte en bevolkingsdichtheid)
Eerste gedeelte: plaatselijke indeeling: bewoonde en onbewoonde huizen,
bewoonde schepen en wagens
Tweede gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar de wijze van
samenwoning en de samenstelling der gezins- (respectievelijk gestichts-)
bevolking
Derde gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar de geboorteplaats en de
nationaliteit
Vierde gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar de kerkelijke gezindten en
den leeftijd
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1A-B/1899/VT/DL.8
Mag/III/3/1899/VT/DL.8
Uitkomsten der achtsten tienjaarlijkschen volkstelling in het Koninkrijk der
Nederlanden gehouden op den een en dertigsten december 1899 (met uitzondering
van de beroepstelling en de woningstatistiek). Achtste deel: Provincie Overijssel
Inhoud:
Algemeen overzicht (bevolking, oppervlakte en bevolkingsdichtheid)
Eerste gedeelte: plaatselijke indeeling: bewoonde en onbewoonde huizen,
bewoonde schepen en wagens
Tweede gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar de wijze van
samenwoning en de samenstelling der gezins- (respectievelijk gestichts-)
bevolking
Derde gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar de geboorteplaats en de
nationaliteit
Vierde gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar de kerkelijke gezindten en
den leeftijd
1A-B/1899/VT/DL.9
Mag/III/3/1899/VT/DL.9
Uitkomsten der achtsten tienjaarlijkschen volkstelling in het Koninkrijk der
Nederlanden gehouden op den een en dertigsten december 1899 (met uitzondering
van de beroepstelling en de woningstatistiek). Negende deel: Provincie Groningen
Inhoud:
Algemeen overzicht (Bevolking, oppervlakte en bevolkingsdichtheid)
Eerste gedeelte: plaatselijke indeeling: bewoonde en onbewoonde huizen,
bewoonde schepen en wagens
Tweede gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar de wijze van
samenwoning en de samenstelling der gezins- (respectievelijk gestichts-)
bevolking
Derde gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar de geboorteplaats en de
nationaliteit
Vierde gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar de kerkelijke gezindten en
den leeftijd

37

1A-B/1899/VT/DL.10
Mag/III/3/1899/VT/DL.10
Uitkomsten der achtsten tienjaarlijkschen volkstelling in het Koninkrijk der
Nederlanden gehouden op den een en dertigsten december 1899 (met uitzondering
van de beroepstelling en de woningstatistiek). Tiende deel: Provincie Drenthe
Inhoud:
Algemeen overzicht (bevolking, oppervlakte en bevolkingsdichtheid)
Eerste gedeelte: plaatselijke indeeling: bewoonde en onbewoonde huizen,
bewoonde schepen en wagens
Tweede gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar de wijze van
samenwoning en de samenstelling der gezins- (respectievelijk gestichts-)
bevolking
Derde gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar de geboorteplaats en de
nationaliteit
Vierde gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar de kerkelijke gezindten en
den leeftijd
1A-B/1899/VT/DL.11
Mag/III/3/1899/VT/DL.11
Uitkomsten der achtsten tienjaarlijkschen volkstelling in het Koninkrijk der
Nederlanden gehouden op den een en dertigsten december 1899 (met uitzondering
van de beroepstelling en de woningstatistiek). Elfde deel: Provincie Limburg
Inhoud:
Algemeen overzicht (bevolking, oppervlakte en bevolkingsdichtheid)
Eerste gedeelte: plaatselijke indeeling: bewoonde en onbewoonde huizen,
bewoonde schepen en wagens
Tweede gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar de wijze van
samenwoning en de samenstelling der gezins- (respectievelijk gestichts-)
bevolking
Derde gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar de geboorteplaats en de
nationaliteit
Vierde gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar de kerkelijke gezindten en
den leeftijd
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1A-B/1899/VT/DL.12
Mag/III/3/1899/VT/DL.12
Uitkomsten der achtsten tienjaarlijkschen volkstelling in het Koninkrijk der
Nederlanden gehouden op den een en dertigsten december 1899 (met uitzondering
van de beroepstelling en de woningstatistiek). Twaalfde deel: Het Rijk
Inhoud:
Algemeen overzicht (bevolking, oppervlakte en bevolkingsdichtheid)
Eerste gedeelte: plaatselijke indeeling: bewoonde en onbewoonde huizen,
bewoonde schepen en wagens
Tweede gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar de wijze van
samenwoning en de samenstelling der gezins- (respectievelijk gestichts-)
bevolking
Derde gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar de geboorteplaats en de
nationaliteit
Vierde gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar de kerkelijke gezindten en
den leeftijd
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Beroepstelling 1909
1A-B/1909/BRT/DL.1
Mag/III/3/1909/BRT/DL.1
Uitkomsten der beroepstelling in het Koninkrijk der Nederlanden op den een en
dertigsten 1909. Eerste deel
Inhoud:
Overzicht voor iedere gemeenten in Nederland van de voornaamste beroepen, die
in de gemeente worden uitgeoefend, met opgaaf van het totaal aantal personen
daarin werkzaam, naar den geslachten gesplitst, en met vermelding of dezen zijn
patroons (positie A en B) of ondergeschikten (positie C en D)
1A-B/1909/BRT/DL.2/AFL.1
Mag/III/3/1909/BRT/DL.2/AFL.1
Uitkomsten der beroepstelling in het Koninkrijk der Nederlanden op den een en
dertigsten 1909. Tweede deel (eerste aflevering)
Inhoud:
Tabel I : indeeling der mannelijke bevolking van iedere provincie en van het Rijk
naar het beroep in verband met leeftijd en burgerlijken staat en met vermelding
van het totaal aantal vrouwen, naar den burgerlijken staat gesplitst die in de
beroepen werkzaam zijn (positie A, B, C, D)
1A-B/1909/BRT/DL.2/AFL.1 (vervolg)
Mag/III/3/1909/BRT/DL.2/AFL.1 (vervolg)
Uitkomsten der beroepstelling in het Koninkrijk der Nederlanden op den een en
dertigsten 1909. Tweede deel, eerste aflevering (vervolg)
Inhoud:
Overzicht A: aantal losse werklieden in de verschillende beroepen en bedrijven
werkzaam
Overzicht B: aantal kloosterlingen in de verschillende beroepen en bedrijven
werkzaam
Overzicht C: aantal op 31 december 1909 in Nederland werkelijke woonplaats
hebben vreemdelingen verdeeld naar geslacht, leeftijd en burgerlijken staat in
verband met het beroep en de positie daarin bekleed
Overzicht D: overzicht der beroepen door blinden en doofstommen uitgeoefend
Aanhangsel I: alphabetische naamlijst der beroepen
Aanhangsel II: systematische indeeling der beroepen

40

1A-B/1909/BRT/DL.2/AFL.2
Mag/III/3/1909/BRT/DL.2/AFL.2
Uitkomsten der beroepstelling in het Koninkrijk der Nederlanden op den een en
dertigsten 1909. Tweede deel (tweede aflevering)
Inhoud:
Tabel I: indeeling der vrouwelijke bevolking van iedere provincie en van het Rijk
naar het beroep in verband met leeftijd en burgerlijken staat (positie A,B,C,D)
Tabel II: indeeling der weduwen en vrouwen, gescheiden van echt, naar de
beroepsklassen en hare onderdelen, den leeftijd en de positie in het beroep
1A-B/1909/BRT/DL.3
Mag/III/3/1909/BRT/DL.3
Uitkomsten der beroepstelling in het Koninkrijk der Nederlanden op den een en
dertigsten 1909. Derde deel : bedrijfsindeeling
Inhoud:
Indeeling der werkelijke bevolking van de negen groepen van gemeenten der
onderscheidene provinciën en van het Rijk benevens van die der tien voornaamste
gemeenten, voor de beide geslachten, naar de beroepen, met inachtneming van
het bedrijf waarin deze laatste worden uitgeoefend en met vermelding van de
positie daarin bekleed, uitgedrukt door de letters A,B,C,D
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Volkstelling 1909
1A-B/1909/VT/ANBR
Mag/III/3/1909/VT/ANBR
I. Alphabetische naamlijst der beroepen, voorgekomen op de telkaarten der
volkstelling van
1909, met vermelding van de bedrijven of takken van dienst waartoe zij behooren en
met opgaaf der klassen en onderrubrieken waartoe ze in de uitkomsten der
beroepstelling zijn gebracht.
II. Systematische indeeling der beroepen in elk der bedrijven afzonderlijk genoemd in
deel II
van de uitkomsten der beroepstelling verbonden aan de negende algmeene
tienjaarlijksche volkstelling
1A-B/1909/VT/DU
Mag/III/3/1909/VT/DU
Definitieve uitkomsten der negende algemene volkstelling gehouden op den een en
dertigsten december 1909. - [Overdruk uit de Staatscourant van 22-23 januari 1911,
nr. 19]
(aantal mannen en vrouwen naar gemeente per provincie + het Rijk)
1A-B/1909/VT/INL
Mag/III/3/1909/VT/INL
Inleiding tot de uitkomsten der negende algemeene tienjaarlijksche volkstelling met
daaraan verbonden woning- en beroepstelling
Inhoud:
Hoofdstuk I: voorbereidende maatregelen en organisatie van het werk
Hoofdstuk II: de uitkomsten der negende volkstelling in vergelijking met die van
vroegere tellingen
Hoofdstuk III: woningstatistiek
Hoofdstuk IV: beroepstelling
Aanvullingen en verbeteringen
1A-B/1909/VT/OVVU
Mag/III/3/1909/VT/OVVU
Overzicht van de voorlopige uitkomsten van de negende algemene volkstelling
gehouden op den een en dertigsten december 1909 in vergelijking met die der
achtste op 31 december 1899. - [Overdruk uit de Staatscourant van 27 april 1910, nr.
97]
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1A-B/1909/VT/UWST
Mag/III/3/1909/VT/UWST
Uitkomsten der woningstatistiek van het Koninkrijk der Nederlanden verzameld ter
gelegenheid van de negende volkstelling gehouden op den een en dertigsten
december 1909
Inhoud:
Tabel I: aantal bewoonde woningen, verdeeld naar het aantal bewoonde
vertrekken met vermelding hoeveel daarvan met de buitenlucht in onmiddellijke
gemeenschap staan, alsmede van het aantal daarin wonende personen
Tabel II: aantal bewoonde woningen, verdeeld naar het aantal bewoonde
vertrekken in verband met het aantal personen per vertrek
Tabel III: aantal woningen bewoond door meer dan twee personen per vertrek,
verdeeld naar het aantal vertrekken in verband met het aantal daarin wonende
personen ; deze laatsten onderscheiden naar leeftijd en met aanduiding of zij zijn
van gelijk of ongelijk geslacht
Tabel IV: aantal gezinshoofden wonende in woningen met meer dan twee
personen per vertrek, gesplitst naar de beroepsklassen en de positie in het
beroep, uitgedrukt door de letters A, B, C en D, en met vermelding van het totaal
aantal gezinshoofden in die beroepsklassen voorkomende:
A. Nijverheids- en landbouwbedrijven, visscherij en jacht, handel, verkeers- en
verzekeringswezen
B. Vrije beroepen, onderwijs, verpleging, huiselijke diensten, losse werklieden,
ambtenaren (ook kerkelijke), gepensioneerden en beroepsloozen
(Cijfers naar gemeenten per provincie)
1A-B/1909/VT/DL.1
Mag/III/3/1909/VT/DL.1
Uitkomsten der negende algemeene tienjaarlijksche volkstelling in het Koninkrijk der
Nederlanden gehouden op den een en dertigsten december 1909. Eerste deel
Inhoud:
Plaatselijke indeeling. Bewoonde en onbewoonde huizen, schepen en wagens
(Alfabetisch naar gemeente)
Recapitulatie
(Naar provincie en groepen van gemeenten)
1A-B/1909/VT/DL.1/SUPPL
Mag/III/3/1909/VT/DL.1/SUPPL
Aanhangsel bij het eerste deel van de uitkomsten der negende algemeene
tienjaarlijksche volkstelling in het Koninkrijk der Nederlanden gehouden op den een
en dertigsten december 1909 : berekening van de bevolkingsdichtheid der
gemeenten; provinciën en van het Rijk en alphabetische lijst van dorpen, gehuchten,
buurtschappen en wijken, met vermelding der gemeenten en provinciën waartoe zij
behooren
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1A-B/1909/VT/DL.2
Mag/III/3/1909/VT/DL.2
Uitkomsten der negende tienjaarlijksche volkstelling in het Koninkrijk der
Nederlanden gehouden op den een en dertigsten december 1909. Tweede deel:
Indeeling der bevolking naar geslacht, leeftijd en burgerlijken staat
Inhoud:
Tabel I: indeeling van de bevolking der verschillende gemeenten, der groepen van
gemeenten, der provinciën en van het Rijk naar geslacht, leeftijdsklassen en
burgerlijken staat
Tabel II: indeeling van de bevolking der voornaamste gemeenten, der groepen van
gemeenten, der provinciën en van het Rijk naar geslacht, geboortejaren en
burgerlijken staat in onderling verband
Tabel III: indeeling der echtparen naar de leeftijden der beide echtgenooten
1A-B/1909/VT/DL.2/SUPPL
Mag/III/3/1909/VT/DL.2/SUPPL
Aanhangsel tot het tweede deel tot de uitkomsten der negende tienjaarlijksche
volkstelling in het Koninkrijk der Nederlanden gehouden op den een en dertigsten
december 1909 : sterftetafels voor Nederland afgeleid uit de periode 1900 - 1909
Inhoud:
Algemene opmerkingen
Tabellen geboorte/sterfte
Sterftekansen
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1A-B/1909/VT/DL.3
Mag/III/3/1909/VT/DL.3
Uitkomsten der negende tienjaarlijksche volkstelling in het Koninkrijk der
Nederlanden gehouden op den een en dertigsten december 1909. Derde deel:
Indeeling der bevolking naar de kerkelijke gezindte, naar de wijze van samenwoning,
naar de geboorteplaatsen naar de nationaliteit; statistiek der blinden en doofstommen
Inhoud:
Tabel I: indeeling van de bevolking der verschillende gemeenten, der groepen van
gemeenten, der provinciën en van het Rijk naar het geslacht en de kerkelijke
gezindte
Tabel II: indeeling der bevolking der voornaamste gemeenten, der groepen van
gemeenten, der provinciën en van het Rijk naar geslacht, leeftijd, burgerlijken
staat en kerkelijke gezindte in onderling verband
Tabel III: opgaaf van het aantal personen, naar de geslachten gesplitst,
behoorende tot de kerkelijke gezindten of tot vereenigingen met godsdienstig doel,
welke niet afzonderlijk in tabel II zijn genoemd
Tabel IV: indeeling van de bevolking naar de wijze van samenwoning en de
samenstelling der gezins- (respectievelijk gestichts-) bevolking
Tabel V: indeeling der bevolking naar de geboorteplaats
Tabel VI: indeeling der bevolking naar de nationaliteit
Tabel VII: indeeling der gezinnen naar het aantal daartoe behoorende personen in
verband met het aantal inwonende dienstboden, uitsluitend huiselijke diensten
verrichtend
Tabel VIII: statistiek der blinden en doofstommen
a. aantal blinden en doofstommen, in iedere gemeente waarin dezen werden
aangetroffen, gesplitst naar het geslacht en met onderscheiding naar het al of
niet hebben genoten van het voor hen bestemde onderwijs
b. aantal blinden en doofstommen naar het geslacht, den leeftijd en den
burgerlijken staat met onderscheiding naar het al of niet hebben genoten van
het voor hen bestemde onderwijs
c. lijst van gemeenten waarin geene blinden of doofstommen zijn geteld
1A-B/1909/VT/DL.3/SUPPL
Mag/III/3/1909/VT/DL.3/SUPPL

Aanhangsel bij het derde deel van de uitkomsten der negende
tienjaarlijksche volkstelling in het Koninkrijk der Nederlanden
gehouden op den een en dertigsten december 1909 :
percentsgewijze verhouding voor iedere gemeente van
Nederland van het aantal personen, behoorende tot de
voornaamste kerkelijke gezindten, tot de totale bevolking. Met
vijf grafische kaarten en eene grafische voorstelling
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Woningtelling 1919
1A-B/1919/WT/INGE
Mag/III/3/1919/WT/INGE
Uitkomsten der woningtelling gehouden in de laatste maanden van 1919 in
gemeenten met meer dan 2000 inwoners en in enkele kleinere gemeenten
Inhoud:
Tabel I: algemeen overzicht van de uitkomsten der woningtelling gehouden
tusschen 1 juli 1919 en 1 januari 1920
Tabel II: overzicht van het aantal woningen gerangschikt naar de ligging in de
perceelen
Tabel III: overzicht van de woningen zonder nering of bedrijf gerangschikt naar de
huurklassen; percentage onbewoonde woningen
Tabel IV: recapitulatie van tabel III: indeeling der woningen zonder nering of bedrijf
in 3 rubrieken naar de huurwaarde, benevens opgaaf van het aantal woningen,
ook met nering of bedrijf, waarin meerdere gezinnen samenwonen
(Cijfers per provincie)
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Beroepstelling 1920
1A-B/1920/BRT/DL.1
Mag/III/3/1920/BRT/DL.1
Uitkomsten der beroepstelling 31 december 1920. Deel 1: bedrijfsindeeling
Inhoud:
Staat I: onderscheiding naar bedrijfsklassen, bedrijfsgroepen en beroepen in de
economisch-geografische deelen van het Rijk met vermelding van de positie in het
beroep en van het geslacht
Staat II: onderscheiding voor het Rijk van de gegevens der verschillende
bedrijfsgroepen van staat I naar Staats-, gemeente-, provinciale-, waterschaps- en
particulieren dienst
Economisch-geografische indeeling van Nederland (met kaart)
1A-B/1920/BRT/DL.2
Mag/III/3/1920/BRT/DL.2
Uitkomsten der beroepstelling 31 december 1920. Deel 2: bedrijfs- en
beroepsklappers
Inhoud:
Lijst I: systematische rangschikking der bedrijven met vermelding van de klasse en
de bedrijfsgroep, waarin zij zijn ondergebracht
Lijst II: alphabetische rangschikking der bedrijven met vermelding van de klasse
en de bedrijfsgroep, waarin zij zijn ondergebracht
Lijst III: systematische rangschikking deer beroepsnamen met vermelding van de
klasse, de bedrijfsgroep en het beroep, waarin zij zijn ondergebracht
Lijst IV: alphabetische rangschikking der beroepsnamen met vermelding van de
klasse, de bedrijfsgroep en het beroep, waarin zij zijn ondergebracht
1A-B/1920/BRT/DL.3
Uitkomsten der Beroepstelling 31 december 1920 : inleiding en beroepsindeeling
Inhoud:
Inleiding
Staat 1A: onderscheiding der personen in de posities A, B en C naar de
bedrijfsklassen en de bedrijfsgroepen en naar leeftijd, geslacht en burgerlijken
staat, voor het totaal van het Rijk
Staat 1B: onderscheiding der personen in de positie D en der personen voor wie
geen onderscheiding naar de positie mogelijk was naar het beroep en naar
leeftijd, geslacht en burgerlijken staat, voor het totaal van het Rijk
Staat 2: onderscheiding voor het Rijk der religieusen naar het beroep en naar den
leeftijd, het geslacht en den burgerlijken staat
Staat 3A: onderscheiding der vreemdelingen in de posities A, B en C naar de
nationaliteit, het geslacht en naar de bedrijfsgroepen, voor het totaal van het Rijk
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Staat 3B: onderscheiding der vreemdelingen in de positie D en der personen voor
wie geen onderscheiding naar de positie mogelijk was, naar de nationaliteit, het
geslacht en naar het beroep, voor het totaal van het Rijk

Volkstelling 1920
1A-B/1920/VT/OVVU
Mag/III/3/1920/VT/OVVU
Overzicht van de voorloopige uitkomsten van de tiende algemeene volkstelling op 31
december 1920 in vergelijking met die der negende op 31 december 1909. [Overdruk van: Bijvoegsel tot de Nederlandsche Staatscourant 18 april 1921 nr. 74]
1A-B/1920/VT/DL.1
Mag/III/3/1920/VT/DL.1
Volkstelling 31 december 1920 : plaatselijk indeling en bewoonde en onbewoonde
huizen, bewoonde schepen en wagens
Inhoud:
+ aantal buitenlanders in Nederland ten tijde van de telling
(Alfabetisch naar gemeente + Rijk totaal)
1A-B/1920/VT/DL.2
Mag/III/3/1920/VT/DL.2
Volkstelling 31 december 1920 : leeftijd, burgerlijken staat, samenwoning,
geboorteplaats, nationaliteit
Inhoud:
Tabel I: indeeling van de bevolking der verschillende gemeenten, der groepen van
gemeenten, der provinciën en van het Rijk naar geslacht, leeftijdsklassen en
burgerlijken staat
Tabel II: indeeling van de bevolking der voornaamste gemeenten, der groepen van
gemeenten, der provinciën en van het Rijk naar geslacht, geboortejaren en
burgerlijken staat in onderling verband
Tabel III: indeeling der bevolking naar de wijze van samenwoning en de
samenstelling der gezins- (respectievelijk gestichts-) bevolking
Tabel IV: indeeling der bevolking naar de geboorteplaats
Tabel V: indeeling der bevolking naar de nationaliteit
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1A-B/1920/VT/DL.3
Mag/III/3/1920/VT/DL.3
Volkstelling 31 december 1920 : kerkelijke gezindte
Inhoud:
Tabel I: indeeling van de bevolking der verschillende gemeenten, der groepen van
gemeenten, per provinciën en van het Rijk naar het geslacht en de kerkelijke
gezindten
Tabel II: indeeling van de bevolking der voornaamste gemeenten, der groepen van
gemeenten, der provinciën en van het Rijk naar geslacht, leeftijd, burgerlijken
staat, en kerkelijke gezindte in onderling verband
Tabel III: opgaaf van het aantal personen, naar de slachten gesplitst, behoorende
tot kerkelijke gezindten of tot vereenigingen met godsdienstig doel, welke niet
afzonderlijk zijn genoemd in tabel II (Koll.26-27)
1A-B/1920/VT/DL.3/BIJL
Mag/III/3/1920/VT/DL.3/BIJL
Volkstelling 31 december 1920 : kerkelijke gezindte (bijlage)
Inhoud:
Verantwoording van de benamingen der onder de rubrieken (A 1-26 en B-E) van
tabel III opgenomen gezindten, vereenigingen, secten enz., zooals zij op de
volkstellingkaarten waren vermeld
1A-B/1920/VT/DL.4
Mag/III/3/1920/VT/DL.4
Volkstelling 31 december 1920 : sterftetafels voor de periode 1910-1920
Inhoud:
Inleiding
Tabel I: uitkomsten der beide volkstellingen en aantal geboorten in het
tusschenliggende tijdvak (M/V)
Tabel II: overledenen gerangschikt naar het geboortejaar (M/V)
Tabel III: vergelijkende uitkomsten der volkstelling op 31 december 1920 en der
berekening (M//V)
Tabel IV: sterftekansen (M/V)
Tabel V: sterftekansen der zes eerste levensjaren (M/V + der twee eerste
levensjaren M/V)
Tabel VI: sterftekansen uit het tijdvak 1910-1920 (M/V)
Tabel VII: sterftetafels der geheele bevolking (M/V)
Tabel VIII: sterftetafels der voornaamste gemeenten (M/V)
Tabel IX: sterftetafels der voornaamste gemeenten : vergelijking der sterfgevallen
volgens de afgeronde en de niet-afgeronde kansen (M/V)
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1A-B/1920/VT/DL.5
Mag/III/3/1920/VT/DL.5
Volkstelling 31 december 1920 : aandeel van elk der voornaamste kerkelijke
gezindten in het totaal der bevolking van iedere gemeente (met 5 cartogrammen en
grafiek)
(Alfabetisch naar gemeente)
1A-B/1920/VT/DL.6
Mag/III/3/1920/VT/DL.6
Inleiding tot de uitkomsten der algemeene volkstelling 31 december 1920
Inhoud:
Hoofdstuk 1: voorbereidende maatregelen en organisatie
Hoofdstuk 2: uitkomsten vergeleken met die van vroegere tellingen
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Bedrijfstelling 1930
1A-B/1930/BDT/BIND
Mag/III/3/1930/BDT/BIND
Bedrijfstelling 31 december 1930 : bedrijfsindeeling
1A-B/1930/BDT/BNOM
Mag/III/3/1930/BDT/BNOM
Bedrijfsnomenclatuur van de in de bedrijfstelling 1930 opgenomen bedrijven
Inhoud:
I. Systematische indeeling der bedrijven met vermelding van de bedrijfsklasse en
de bedrijfsgroep, waarin zij zijn ondergebracht
II. Alfabetische rangschikking der bedrijven met vermelding van de bedrijfsklasse
en de bedrijfsgroep, waarin zij zijn ondergebracht
1A-B/1930/BDT/GGBK
Mag/III/3/1930/BDT/GGBK
Bedrijfstelling 31 december 1930 : gegevens per gemeente betreffende de
verschillende bedrijfsklassen volgens de bedrijfstelling van 31 december 1930
Inhoud:
Toelichting
Tabel I: aantal vestigingen, aantal daarin werkzame personen en aantal
technische eenheden per gemeente per bedrijfsklasse
Tabel II: aantal personen werkzaam in de nijverheid en in handel en verkeer
volgens de bedrijfstelling en in den landbouw volgens de beroepstelling, absoluut
en in procenten van de in het bedrijfsleven werkzame bevolking
Cartogram I: functioneele typeering van de Nederlandsche gemeenten naar de
drie voornaamste bedrijfstakken
Cartogram II: typeering van de Nederlandsche gemeenten naar de plaatselijke
beteekenis van den bedrijfstak “Handel en Verkeer”
1A-B/1930/BDT/INVE
Bedrijfstelling 1930 : inventarislijst van de banden met tabellen
1A-B/1930/BDT/ZEES
Mag/III/3/1930/BDT/ZEES
Bedrijfstelling 31 december 1930 : uitkomsten der bedrijfstelling 1930 :
zeescheepvaart
1A-B/1930/BDT/ZEEV
Bedrijfstelling 31 december 1930 : uitkomsten der bedrijfstelling 1930 : zeevisscherij
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1A-B/1930/BDT/DL.1/BD.1
Mag/III/3/1930/BDT/DL.1/BD.1
Bedrijfstelling 31 december 1930. Deel 1: statistiek der vestigingen. Band 1:
nijverheid
Inhoud:
Aantal vestigingen naar soort nijverheid naar gemeente
Aantal werkzame personen (M/V) naar leeftijd
Aantal vestigingen naar grootte klasse
Aantal elektromotoren naar aantal PK’s
Bedrijfsnomenclatuur I: systematisch
Bedrijfsnomenclatuur II: alfabetisch
1A-B/1930/BDT/DL.1/BD.2
Mag/III/3/1930/BDT/DL.1/BD.2
Bedrijfstelling 31 december 1930. Deel 1: statistiek der vestigingen. Band 2:
visscherij, handel, verkeer, bank- en verzekeringswezen
Inhoud:
Aantal vestigingen naar soort nijverheid naar gemeente
Aantal werkzame personen (M/V) naar leeftijd
Aantal vestigingen naar grootte klasse
Aantal elektromotoren naar aantal PK’s
1A-B/1930/BDT/DL.2
Mag/III/3/1930/BDT/DL.2
Bedrijfstelling 31 december 1930. Deel 2: statistiek der ondernemingen, vestigingen
en technische eenheden. Statistiek der economisch-geografische gebieden
Inhoud:
Inleiding op de telling
Tabel I: vestigingen naar aantal werkzame personen
Tabel II: werkzame personen naar vestiging, aard van het werk, geslacht en
leeftijd
Tabel III: stationaire krachtwerktuigen naar soort
Tabel IV: primair vermogen van de stationaire krachtwerktuigen naar in vestiging
aanwezige vermogen
Tabel V: primair vermogen van de stationaire krachtwerktuigen naar aantal
werkzame personen in vestiging
Tabel VI: voertuigen naar soort
Tabel VII: schepen met voortstuwingsvermogen naar soort, laadvermogen en
voortstuwingsvermogen
Tabel VIII: schepen zonder voortstuwingsvermogen naar laadvermogen
Tabel IX: sleepboten naar voortstuiwingsvermogen
Tabel X: vestigingen met trekdieren
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Tabel XI: technische eenheden naar aantal werkzame personen
Tabel XII: ondernemingen naar werkzame personen
Tabel XIII: ondernemingen naar aantal vestigingen
Tabel XIV: ondernemingen naar juridische vorm
Tabel XV: bedrijfshoofden naar nationaliteit
Economisch-geografische indeeling van Nederland (met kaart)
Tabel met economisch-geografische gebieden
1A-B/1930/BDT/DL.3 + 1A-B/1930/BDT/DL.3/BIJV
Mag/III/3/1930/BDT/DL.3 + Mag/III/3/1930/BDT/DL.3/BIJL
Bedrijfstelling 31 december 1930. Deel 3: inleiding (met cartogrammen als
afzonderlijk bijvoegsel)
Inhoud:
Hoofdstuk I: de methode der bedrijfstelling
Hoofdstuk II: de uitkomsten der bedrijfstelling
Par.1: algemeene opmerkingen
Par.2: samenvattend overzicht van de uitkomsten der telling
A: vestigingen en daarin werkzame personen
B: personeel in de vestigingen werkzaam, onderscheiden naar aard van den
werkkring, geslacht en leeftijd
C: krachtwerktuigen
D: voertuigen
E: vaartuigen
F: trekdieren
G: technische eenheden
H: ondernemingen
I: vergelijkend overzicht van de ondernemingen, vestigingen en technische
eenheden (met staat)
K: nationaliteit der bedrijfshoofden
L: nevenbedrijven
M: economisch-geographische gebieden
Par. 3: beschrijvend overzicht van de uitkomsten der telling van een aantal der
voornaamste bedrijfsgroepen der nijverheid, van het winkelbedrijf, van den
handel
en van de bemalingsinrichtingen
Aanhangsel Tabel I: vestigingen, personen daarin werkzaam en vermogen der
krachtwerktuigen in de verzorgingsbedrijven en in de voor de gemeente
voornaamste bedrijfsgroepen (in gemeenten met meer dan 10.000 inwoners)
Aanhangsel Tabel II: aantal winkels onderscheiden naar groepen en voornaamste
soorten en naar de grootte van het winkelpersoneel (in gemeenten met meer dan
10.000 inwoners)
Aanhangsel Tabel III: frequentie van de voornaamste soorten van winkels in de
groote gemeenten en de groepen van gemeenten; indeeling naar de grootte van
het winkelpersoneel
Aanhangsel Tabel IV: industrieele bedrijven, voorkomend als nevenbedrijf
Bedrijfsnomenclatuur
Afzonderlijk bijvoegsel : cartogrammen
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Bedrijfstelling en Beroepstelling 1930
1A-B/1930/BDT+BRT/ALVG
Mag/III/3/1930/BDT+BRT/ALVG
Alphabetische lijst van gemeenten, met vermelding van het nummer van de
economisch-geografische groep, waartoe elke gemeente behoort : beroeps- en
bedrijfstelling 1930
1A-B/1930/BDT+BRT/ALPH
Alphabetische lijst van gemeenten, met vermelding van het nummer van band(en),
waarin elke gemeente voorkomt (beroeps- en bedrijfstelling 1930)
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Beroepstelling 1930
1A-B/1930/BRT/ALPH
Mag/III/3/1930/BRT/ALPH
Beroepstelling 31 december 1930: alphabetische lijst van gemeenten, met
vermelding van
het nummer van de band waarin elke gemeente voorkomt
1A-B/1930/BRT/INVE
Mag/III/3/1930/BRT/INVE
Inventarislijst van de banden van de beroepstelling van 31 december 1930
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Volkstelling 1930
1A-B/1930/VT/NLGN
Mag/III/3/1930/VT/NLGN
Naamlijst van gemeenten en van de voornaamste dorpen, gehuchten enz. in
Nederland. - [Overdruk uit de publikatie “Plaatselijke indeling enz.” volgens de
volkstelling 1930]
1A-B/1930/VT/SHVB
Mag/III/3/1930/VT/SHVB
Statistiek der huwelijksvruchtbaarheid. - [Overdruk uit de publikatie “Inleiding tot de
uitkomsten der 11e algemeene volkstelling, enz.” DL.9]
1A-B/1930/VT/STAG
Mag/III/3/1930/VT/STAG

Statistiek der academisch gegradueerden. - [Overdruk uit de
publikatie “Inleiding tot de uitkomsten der 11e algemeene
volkstelling, enz.” DL. 9]
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Volkstelling en Beroepstelling 1930
1A-B/1930/VT+BRT/DL.1
Mag/III/3/1930/VT+BRT/DL.1
Volkstelling 31 december 1930. Deel 1: plaatselijke indeeling, bewoonde en
onbewoonde woningen, bewoonde schepen en wagens, oppervlakte en
bevolkingsdichtheid. Lijst van gemeenten, dorpen, gehuchten, enz.
Inhoud:
Plaatselijke indeeling van elke gemeenten, met vermelding naar den toestand op
31 december 1930, voor elk onderdeel van iedere gemeente, van de namen en
het doel der gestichten en instellingen, van de bewoonde, onbewoonde en in
aanbouw zijnde woningen en van de andere gebouwen, als hotels, scholen,
kerken, kantoorgebouwen, fabrieken, enz., benevens van de bevolking, gesplitst
naar het geslacht, wonende in gestichten en instellingen, woningen, schepen en
wagens
Recapitulatie van bovenstaande gegevens tot totalen voor de 11 provinciën, de 9
groepen van gemeenten en het Rijk
Overzicht van het aantal in het buitenland wonende personen, die op het tijdstip
der volkstelling tijdelijk in ons land aanwezig waren, gesplitst naar de
nationaliteiten
Overzicht van de in het buitenland wonende Nederlanders, die op het tijdstip der
volkstelling tijdelijk in ons land aanwezig waren
Niet gevonden personen
Lijst van gemeenten en van de voornaamste dorpen, gehuchten, enz, in
Nederland
Oppervlakte, bevolking en dichtheid der bevolking in de Provinciën en in het Rijk
naar den toestand van 31 december 1930
Oppervlakte en dichtheid der bevolking van elke gemeente van Nederland naar
den toestand van 31 december 1930
Bevolking, oppervlakte en dichtheid der bevolking inde 9 groepen van gemeenten,
de 11 provinciën en het Rijk naar den toestand van 31 december 1930
Oppervlakte en dichtheid der bevolking des Rijks bij de opvolgende volkstellingen
Lijst van meren, plassen en wateren, grooter dan 75 Ha., naar den toestand van
31 december 1930
(alfabetisch)
1A-B/1930/VT+BRT/DL.2
Mag/III/3/1930/VT+BRT/DL.2
Volkstelling 31 december 1930. Deel 2: leeftijd, burgerlijken staat, samenwoning,
geboorteplaats, nationaliteit
Inhoud:
Tabel I: indeeling der bevolking der verschillende gemeenten, der roepen van
gemeenten, der provinciën en van het Rijk naar geslacht, leeftijdsklassen en
burgerlijken staat
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Tabel II: indeeling der bevolking van de voornaamste gemeenten, der groepen van
gemeenten, der provinciën en van het Rijk naar geslacht, leeftijd en burgerlijken
staat in onderling verband
Tabel III: indeeling der bevolking naar de wijze van samenwoning en de
samenstelling der gezins- (respectievelijk gestichts-) bevolking
Tabel IV: indeeling der bevolking naar de geboorteplaats
Tabel V: indeeling der bevolking naar de nationaliteit
1A-B/1930/VT+BRT/DL.3
Mag/III/3/1930/VT+BRT/DL.3
Volkstelling 31 december 1930. Deel 3: kerkelijke gezindten
Inhoud:
Tabel I: indeeling van de bevolking der verschillende, der groepen van gemeenten,
der provinciën en van het Rijk naar het geslacht en de kerkelijke gezindte
Tabel II: indeeling van de bevolking der voornaamste gemeenten, der groepen van
gemeenten, der provinciën en van het Rijk naar het geslacht, den leeftijd, den
burgerlijken staat en de kerkelijke gezindten in onderling verband
Tabel III: opgaaf van het aantal personen, naar de geslachten gesplitst,
behoorende tot kerkelijke gezindten of tot vereenigingen met godsdienstig doel,
welke niet afzonderlijk zijn genoemd in tabel II (kolommen 26 en 27)
Tabel IV: aantal personen, die hadden opgegeven eer der in het hoofd der tabel
genoemde kerkelijke gezindten te belijden en die hadden verklaard tevens te
behooren tot een der in kolom I genoemde kerkelijke gezindten, vereenigingen,
secten, enz..
Verantwoording van de benamingen der onder de rubrieken (A1-28 en B-E) van
tabel III opgenomen gezindten, vereenigingen, secten, enz., zooals zij op der
volkstellingskaarten waren vermeld
1A-B/1930/VT+BRT/DL.4
Mag/III/3/1930/VT+BRT/DL.4
Volkstelling 31 december 1930. Deel 4: woningstatistiek en gezinsstatistiek
Inhoud:
Woningstatistiek
Tabel I: bewoonde woningen verdeeld naar vertrekken in verband met
slaapruimten,
bedsteden en bewoners
Tabel II: bewoonde woningen verdeeld naar vertrekken en naar bewoners per
vertrek in
verband met slaapruimten en bedsteden
Tabel III: woningen van gezinnen, met vermelding der woningen met 1 of ten
hoogste 2
slaapruimten, waarin onder meer of uitsluitend zijn aangetroffen personen van 14
jaar en
ouder van ongelijk geslacht, die niet met elkaar gehuwd zijn
Gezinsstatistiek
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Tabel I: gezinnen verdeeld naar hun samenstelling in verband met gezinsgrootte
en
kindertal
Tabel II: gezinnen van schippers en woonwagenbewoners verdeeld naar hun
samenstelling
en kindertal
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1A-B/1930/VT+BRT/DL.5
Mag/III/3/1930/VT+BRT/DL.5
Volkstelling 31 december 1930. Deel 5: aandeel van elk der voornaamste kerkelijke
gezindten in het totaal der bevolking van iedere gemeente, van de provinciën, van 9
groepen van gemeenten en van het Rijk (met vijf cartogrammen en één grafiek)
1A-B/1930/VT+BRT/DL.6
Mag/III/3/1930/VT+BRT/DL.6
Volkstelling 31 december 1930. Deel 6: sterftetafels voor Nederland afgeleid uit de
waarnemingen over de periode 1921-1930
Inhoud:
Inleiding
Tabel I: uitkomsten der beide volkstellingen en aantal geboorten in het
tusschenliggende tijdvak
Tabel II: overledenen gerangschikt naar geboortejaar
Tabel III: vergelijking van de uitkomsten der volkstelling van 31 december 1930
met de berekening
Tabel IV: sterftekansen
Tabel V: sterftekansen der eerste levensjaren
Tabel VI: sterftekansen uit het tijdvak 1921-1930
Tabel VII: sterftetafels der geheele bevolking
Tabel VIII: sterftekansen van de inwoners der vier grootste gemeenten
Tabel IX: sterftetafels der vier grootste gemeenten
Tabel X: sterftetafels der vier grootste gemeenten : vergelijking der sterfgevallen
volgens de afgeronde en onafgeronde kansen
1A-B/1930/VT+BRT/DL.7
Mag/III/3/1930/VT+BRT/DL.7
Volkstelling 31 december 1930. Deel 7: uitkomsten van de beroepstelling,
bedrijfindeeling
Inhoud:
Lijst van de bedrijfsklassen, met vermelding van de bladzijden, waarop de
gegevens van elke klasse zijn opgenomen
Alphabetische lijst van de namen der bedrijfsgroepen, met vermelding van de
nummers der bedrijfsklassen en bedrijfsgroepen en van de bladzijden, waarop de
gegevens zijn vermeld
Staat I: onderscheiding van de personen, die een beroep uitoefenen, naar
bedrijfsklassen, bedrijfsgroepen en beroepen, in de economisch-geografische
deelen van het Rijk, met vermelding van de positie in het beroep en van het
geslacht
Staat II: aantal personen, in dienst van den Staat, de gemeenten, de provinciën,
de waterschappen en van particulieren, onderscheiden naar de bedrijfsgroepen
van staat I, in totaal voor het Rijk
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Staat III: onderscheiding, voor het Rijk, van de personen in de verschillende
bedrijfsklassen en bedrijfsgroepen vermeld in staat I, naar de kerkelijke gezindten
(met afzonderlijke vermelding van de personen in de posities A en B) en naar den
burgerlijken staat
Economisch-geografische indeeling van Nederland
Kaart van Nederland
Alphabetische lijst van gemeenten, met vermelding van het nummer van de
economisch-geografische groep, waartoe elke gemeente behoort
Verhoudingscijfers betreffende de bedrijfsklassen voor de economischgeografische groepen
Aantal personen in elke bedrijfsklasse van de verschillende economischgeografische groepen, in pct. van het totaal van elke bedrijfsklasse
Aantal personen in elke bedrijfsklasse van de verschillende economischgeografische groepen, in pct. van het totaal van elke economisch-geografische
groep
1A-B/1930/VT+BRT/DL.8
Mag/III/3/1930/VT+BRT/DL.8
Volkstelling 31 december 1930. Deel 8: Inleiding en beroepsindeeling
Inhoud:
Inleiding
Staat 1A: onderscheiding der personen in de positie A, B en C naar de
bedrijfsklassen en de bedrijfsgroepen en naar leeftijd, geslacht en burgerlijken
staat, voor het totaal van het Rijk
Staat IB: onderscheiding der personen in de positie D en der personen voor wie
geen onderscheiding naar de positie is gemaakt (personen in de klassen XXIV
e.v.) naar het beroep en naar leeftijd, geslacht en burgerlijken staat, voor het totaal
van het Rijk
Staat IIA: onderscheiding der vreemdelingen in de positie A, B en C naar de
nationaliteit, het geslacht en naar de bedrijfsgroepen voor het totaal van het Rijk
Staat IIB: onderscheiding der vreemdelingen in de positie D en der personen voor
wie geen onderscheiding naar de positie is gemaakt (personen in de klassen
XXIV e.v.) naar de nationaliteit, het geslacht en naar het beroep, voor het totaal
van het Rijk
1A-B/1930/VT+BRT/DL.9
Mag/III/3/1930/VT+BRT/DL.9
Volkstelling 31 december 1930. Deel 9: inleiding tot de uitkomsten der 11e
algemeene volkstelling, van de woningstatistiek en gezinsstatistiek, van de statistiek
der huwelijksvruchtbaarheid en van de statistiek der academisch gegradueerden
Inhoud:
A. algemeene mededeelingen nopens het doel en de voorbereiding der telling
B. beschouwingen waartoe de uitkomsten der telling aanleiding gaven
Hoofdstuk I: uitkomsten der elfde volkstelling in vergelijking met die van vroegere
tellingen
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Hoofdstuk II: woning- en gezinsstatistiek
Hoofdstuk III: statistiek der huwelijksvruchtbaarheid
Hoofdstuk IV: statistiek der academisch gegradueerden
(ook absolute cijfers)

1A-B/1930/VT+BRT/DL.9/BIJL
Mag/III/3/1930/VT+BRT/DL.9/BIJL
Volkstelling 31 december 1930. Bijvoegsel van deel 9: inleiding tot de uitkomsten der
11e algemeene volkstelling, van de woningstatistiek en gezinsstatistiek, van de
statistiek der huwelijksvruchtbaarheid en van de statistiek der academisch
gegradueerden : de machinale bewerking door middel van holerith-machines, van de
gegevens van de Nederlandsche volks- en beroepstelling van 31 december 1930
1A-B/1930/VT+BRT/DL.10
Mag/III/3/1930/VT+BRT/DL.10
Volkstelling 31 december 1930. Deel 10: bedrijfs- en beroepsklappers
Inhoud:
Lijst I: systematische rangschikking der bedrijven met vermelding van de klasse en
de bedrijfsgroep, waarin zij zijn ondergebracht
Lijst II: alphabetische rangschikking der bedrijven met vermelding van de klasse
en de bedrijfsgroep, waarin zij zijn ondergebracht
Lijst III: systematische rangschikking der beroepsnamen met vermelding van de
klasse, de bedrijfsgroep en het beroep (gespatieerd), waarin zij zijn ondergebracht
Lijst IV: alphabetische rangschikking der beroepsnamen met vermelding van de
klasse en de bedrijfsgroep, waarin zij zijn ondergebracht
Bijvoegsel: overzicht, voor de jaren 1930 en 1920, van de onderverdeeling der
bedrijfsklassen in bedrijfsgroepen, met vermelding van de afwijkingen tusschen
beide jaren
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Bedrijfstelling 1946
1A-B/1946/BN/DL.1
Mag/III/3/1946/BN/DL.1
Bedrijfsnomenclatuur I: systematische indeeling

1A-B/1946/BN/DL.2
Mag/III/3/1946/BN/DL.2
Bedrijfsnomenclatuur II: alphabetische klapper
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Volkstelling en Beroepstelling 1947
1A-B/1947/VT+BRT/BI
Mag/III/3/1947/VT+BRT/BI
Volks- en beroepstelling, 31 mei 1947 : bedrijfsindeling (behorende bij tabel 10A)
1A-B/1947/VT+BRT/INVE
Mag/III/3/1947/VT+BRT/INVE
Uitkomsten van de volks- en beroepstelling, 31 mei 1947 : inventarislijst van de
banden met gelichtdrukte tabellen
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Volkstelling en Woningtelling 1947
1A-B/1947/VT+WT/ALNG
Mag/III/3/1947/VT+WT/ALNG
Twaalfde volkstelling, annex woningtelling, 31 mei 1947 : alphabetische lijst van
namen van gemeenten en plaatsen volgens de plaatselijke indelingen van de elfde
en twaalfde volkstelling
1A-B/1947/VT+WT/EATB
Mag/III/3/1947/VT+WT/EATB
Enkele algemene toelichting bij het gebruik der tabellen der woning- en gezinstelling
van 31 mei 1947
1A-B/1947/VT+WT/HAND
Mag/III/1947/VT+WT/HAND
12e Volkstelling, 31 mei 1947 annex Woningtelling : handleiding voor de
gemeentebesturen
Inhoud:
Hoofdstuk I: overzicht inhoud Kon. Besluit van 5 februari 1947, Stbl. H 44
Hoofdstuk II: algemeen verloop van de telling
Hoofdstuk III: materiaal voor de telling
Hoofdstuk IV: voorbereidende werkzaamheden voor de gemeentebesturen
Hoofdstuk V: de eigenlijke telling
Hoofdstuk VI: werkzaamheden voor de gemeentebesturen na afloop der telling ten
aanzien van het eigenlijke volkstellingsmateriaal
Hoofdstuk VII: vergelijking persoonsregister met register-contrôlestrooken I en II
Hoofdstuk VIII: contrôle woningregister
Hoofdstuk IX: algemeene regels voor verzending van volkstellingsmateriaal aan
het Centraal Bureau voor de Statistiek
Hoofdstuk X: tijdschema
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1A-B/1947/VT+WT/LPUB
Lijst van publicaties betreffende de uitkomsten van de twaalfde volkstelling annex
woningtelling (1947), 2e algemene bedrijfstelling (1950), algemene woningtelling
(1956)
1A-B/1947/VT+WT/LVPV
Mag/III/3/1947/VT+WT/LVPV
Lijst van publicaties betreffende de uitkomsten van de twaalfde volkstelling, annex
woningtelling, van 31 mei 1947
1A-B/1947/VT+WT/DL.A1
Mag/III/3/1947/VT+WT/DL.A1
Twaalfde volkstelling, annex woningtelling, 31 mei 1947. Serie A: Rijks- en
provinciale cijfers. Deel 1: belangrijkste uitkomsten der eigenlijke volkstelling
Inhoud:
Hoofdstuk I: opzet van de telling; statistische bewerking; publicaties
Hoofdstuk II: het totale bevolkingscijfer
Hoofdstuk III: toeneming en verspreiding van de bevolking
Hoofdstuk IV: bevolking naar leeftijd, geslacht en burgerlijke staat
Hoofdstuk V: bevolking naar de plaats in het huishouden
Hoofdstuk VI: bevolking naar de aard van het woonverblijf
Hoofdstuk VII: bevolking naar geboorteplaats
Hoofdstuk VIII: bevolking naar de woongemeente in augustus 1939
Hoofdstuk IX: bevolking naar nationaliteit
Hoofdstuk X: bevolking naar kerkelijke gezindte
1A-B/1947/VT+WT/DL.A1/BIJL
Mag/III/3/1947/VT+WT/DL.A1/BIJL
12e Volkstelling, annex woningtelling, 31 mei 1947 : organisatie van de telling (bijlage
bij de publikatie Serie A, deel1)
Inhoud:
Hoofdstuk 1: wettelijke voorbereiding
Hoofdstuk II: wetenschappelijke voorbereiding
1. de vragenlijsten met toelichting
2. de classificatie
Hoofdstuk III: de organisatie van de telwerkzaamheden in den land
Hoofdstuk IV: de organisatie van de verwerking van het materiaal
Hoofdstuk V: de kosten van de 12e Volkstelling
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1A-B/1947/VT+WT/DL.A2
Mag/III/3/1947/VT+WT/DL.A2
12e Volkstelling, annex woningtelling, 31 mei 1947. Serie A: Rijks- en provinciale
cijfers. Deel 2: beroepstelling
Inhoud:
Hoofdstuk I: algemene opmerkingen
Hoofdstuk II: de beroepsbevolking in verhouding tot de totale bevolking
Hoofdstuk III: bedrijfsgewijze indeling der beroepsbevolking
Hoofdstuk IV: beroepsindeling der beroepsbevolking
Hoofdstuk V: regionale spreiding der beroepsbevolking
Bijlage 1: vragen aan de beroepsbevolking bij de Volkstellingen van 31 mei 1947
en 31 december 1930
Bijlage 2: vergelijking van de bedrijfsindeling voor de Beroepstellingen 1920,1930
en 1947
Bijlage 3: indeling in economisch-geografische gebieden voor de gegevens van de
Beroepstellingen van 31 december 1930 en 31 mei 1947 en totale
beroepsbevolking in elk economisch-geografisch gebied
Bijlage 4: beroepsindeling (beroepsgroepen en belangrijkste beroepen) bij de
Beroepstelling van 31 mei 1947
Bijlage 5: indeling der beroepsbevolking volgens de International Standard
Industrial Classification van de U.N.
Indeling van Nederland per provincie in economisch-geografische gebieden
1A-B/1947/VT+WT/DL.A2/BIJL
Mag/III/3/1947/VT+WT/DL.A2/BIJL
Twaalfde volkstelling, annex woningtelling, 31 mei 1947 : systematische
beroepsindeling (bijlage bij de publicatie Serie A: Rijks- en provinciale cijfers. Deel 2:
beroepstelling)
1A-B/1947/VT+WT/DL.A3
Twaalfde volkstelling, annex woningtelling, 31 mei 1947. Serie A: Rijks- en
provinciale cijfers. Deel 3: woning- en gezinstelling
Inhoud:
Hoofdstuk I: algemeen
Hoofdstuk II: de woningvoorraad
Hoofdstuk III: de huisvesting der bevolking
Hoofdstuk IV: de huishoudingen
Tabel A: Nederland
Tabel B: provincies en vier grote gemeenten
Tabel C: economisch-geografische gebieden
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1A-B/1947/VT+WT/DL.A4
Mag/III/3/1947/VT+WT/DL.A4
Twaalfde volkstelling, annex woningtelling, 31 mei 1947. Serie A: Rijks- en
provinciale cijfers. Deel 4: statistiek der bestaande huwelijken en van de
vruchtbaarheid dezer huwelijken
Inhoud:
Hoofdstuk I: algemene opmerkingen
Hoofdstuk II: de op 31 mei 1947 bestaande huwelijken
Hoofdstuk III: de vruchtbaarheid van de op 31 mei 1947 bestaande huwelijken
Hoofdstuk IV: de op 31 mei 1947 bestaande huwelijken van academisch
gevormde mannen en de vruchtbaarheid dezer huwelijken
Hoofdstuk V: de vruchtbaarheid van bestaande huwelijken van vóór haar 25ste
jaar gehuwde en op 31 mei 1947 langer dan 20 jaar gehuwd zijnde vrouwen, in
vergelijking met de vruchtbaarheid van de overeenkomstige bij de volkstelling van
31 december 1930 getelde huwelijken
Hoofdstuk VI: de op een leeftijd van jonger dan zes jaar overleden kinderen in de
op 31 mei 1947 bestaande eerste huwelijken
1A-B/1947/VT+WT/DL.A5
Mag/III/3/1947/VT+WT/DL.A5
Twaalfde volkstelling, annex woningtelling, 31 mei 1947. Serie A: Rijks- en
provinciale cijfers. Deel 5: statistiek der academisch gevormden
Inhoud:
Hoofdstuk I: algemeen
Hoofdstuk II: studierichting, opleidingsplaats en graduering
Hoofdstuk III: woonplaats en geboorteplaats
Hoofdstuk IV: leeftijd, burgerlijke staat, nationaliteit en kerkelijke gezindte
Hoofdstuk V: sociale positie, bedrijfsindeling, beroepsindeling en overheidsdienst

68

1A-B/1947/VT+WT/DL.B1
Mag/III/3/1947/VT+WT/DL.B1
Twaalfde volkstelling, annex woningtelling, 31 mei 1947. Serie B: voornaamste cijfers
per gemeente. Deel 1: plaatselijke indeling
Inhoud:
Hoofdstuk I: algemeen
Hoofdstuk II: plaatselijke indelingen bij vroegere volkstellingen
Hoofdstuk III: plaatselijke indeling bij de 12e Volkstelling
Hoofdstuk IV: oppervlakte land van de gemeenten
Hoofdstuk V: grootte-groepen van gemeenten naar inwonertal
Hoofdstuk VI: grootte-groepen van plaatsen naar inwonertal
Hoofdstuk VII: bevolkingsdichtheid
Hoofdstuk VIII: naamlijsten
Bijlage A: alphabetische lijst met namen van gemeenten en plaatsen met
vermelding van de gemeenten, c.q. onderdelen van gemeenten, waartoe de
plaatsen behoren
Bijlage B: lijst van opgeheven en nieuwe gevormde gemeenten in de periode van
31 december 1930 tot 1 januari 1950
Bijlage C: lijst van grenswijzigingen tussen gemeenten in de periode van 31
december 1930 tot 1 januari 1950
Bijlage D: combinaties van gemeenten ten behoeve van de vergelijking van
gemeentelijke cijfers van de uitkomsten der volkstellingen van 1930 en 1947
Bijlage E: kaartblad schaal 1:25.000, waarop de plaatselijke indeling is ingetekend
(verkleind model)
Bijlage F: cartogram betreffende de bevolkingsdichtheid in Nederland
1A-B/1947/VT+WT/DL.B2
Twaalfde volkstelling, annex woningtelling, 31 mei 1947. Serie B: voornaamste cijfers
per gemeente. Deel 2: woning- en gezinstelling
(Cijfers alfabetisch per provincie)
1A-B/1947/VT+WT/DL.B3
Mag/III/3/1947/VT+WT/DL.B3
Twaalfde volkstelling, annex woningtelling, 31 mei 1947. Serie B: voornaamste cijfers
per gemeente. Deel 3: gestichtsbevolking
Inhoud:
Hoofdstuk I: algemeen
Hoofdstuk II: omvang, verspreiding en samenstelling der gestichtsbevolking
Hoofdstuk III: de huishoudens onder de gestichtsbevolking
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1A-B/1947/VT+WT/DL.B4
Mag/III/3/1947/VT+WT/DL.B4
Twaalfde volkstelling, annex woningtelling, 31 mei 1947. Serie B: voornaamste cijfers
per gemeente. Deel 4: varende en rijdende bevolking
Inhoud:
Hoofdstuk I: algemene opmerkingen
Hoofdstuk II: grootte en samenstelling der varende en rijdende bevolking
Hoofdstuk III: de huishoudingen van de varende en rijdende bevolking
Hoofdstuk IV: enkele bijzonderheden over de in het centrale bevolkingsregister
opgenomen varende en rijdende bevolking
Hoofdstuk V: de verspreiding over het land van de varende en rijdende bevolking
1A-B/1947/VT+WT/DL.B5
Twaalfde volkstelling, annex woningtelling, 31 mei 1947. Serie B: voornaamste cijfers
per gemeente. Deel 5: kerkelijke gezindten
Inhoud:
Hoofdstuk I: algemeen
Hoofdstuk II: verdeling der bevolking naar kerkelijke gezindte op 31 mei 1947
Hoofdstuk III: verspreiding der kerkelijke gezindten over ons land op 31 mei 1947
Hoofdstuk IV: vergelijking van de uitkomsten van de volkstelling van 31 mei 1947
met die van vorige volkstellingen
Hoofdstuk V: verdeling der bevolking naar kerkelijke gezindte op 31 mei 1947, in
verband met geslacht en leeftijd
Hoofdstuk VI: slotopmerkingen
1A-B/1947/VT+WT/DL.B6
Mag/III/3/1947/VT+WT/DL.B6
Twaalfde volkstelling, annex woningtelling, 31 mei 1947. Serie B: voornaamste cijfers
per gemeente. Deel 6: beroepsbevolking naar woon-, werk- en geboortegemeente
Inhoud:
Hoofdstuk I: beroepsbevolking naar woon- en werkgemeente (forensenstatistiek)
1. algemene opmerkingen
2. aard van de verzamelde en bewerkte gegevens
3. gegevens voor Nederland en de provincies
4. gegevens per gemeente
Hoofdstuk II: beroepsbevolking naar woon-, werk- en geboortegemeente
1. algemeen
2. “overschot”, resp. “tekort” aan ter plaatse geboren mannelijke beroepsbevolking
ten
opzichte van de “werkgelegenheid” in iedere gemeente op 31 mei 1947
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1A-B/1947/VT+WT/DL.1 t/m 32
LEESZAAL
Twaalfde volkstelling 31 mei 1947, annex woningtelling
(Cijfers per provincie)
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Volkstelling 1947
1A-B/1947/VT/BD.1 t/m 3
Voorlopige uitkomsten der woning- en gemeenten en onderdelen
(Cijfers per provincie)
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Woningtelling en Gezinstelling 1947
1A-B/1947/WT+GT/INVE
Mag/III/3/1947/WT+GT/INVE
Uitkomsten van de woning- en gezinstelling, 31 mei 1947 : inventarislijst van de
banden met gelichtdrukte tabellen
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Beroepstelling 1947
1A-B/1947/BRT/BK
Mag/III/3/1947/BRT/BK
Beroepstelling 1947 : beroepsklapper
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Bedrijfstelling 1950
1A-B/1950/BDT/INVE
Mag/III/3/1950/BDT/INVE
Inventarislijst van de banden met gelichtdrukte tabellen der 2e algemene
bedrijfstelling 16 oktober 1950
Inhoud:
Indeling naar bedrijfsklasse
Geografische indeling
1A-B/1950/BDT/LGEM
Mag/III/3/1950/BDT/LGEM
Lijst van gemeenten, per provincie : systematisch van economisch-geografische
gebieden per provincie met code-nummers van verzorgingsgebieden met codenummers
1A-B/1950/BDT/LGEP
Mag/III/3/1950/BDT/LGEP
Lijst van gemeenten, per provincie alphabetisch
1A-B/1950/BDT/METH
Census of industries 1950 : methods and procedures
1A-B/1950/BDT/DL.1
Mag/III/3/1950/BDT/DL.1
Tweede algemene bedrijfstelling 16 oktober 1950. Deel 1: methodologische inleiding
Inhoud:
Hoofdstuk I: algemeen
Hoofdstuk II: omschrijving van de gebruikte begrippen
Hoofdstuk III: de organisatie van de Bedrijfstelling 1950
Hoofdstuk IV: de statistische bewerking
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1A-B/1950/BDT/DL.2
Mag/III/3/1950/BDT/DL.2
Tweede algemene bedrijfstelling 16 oktober 1950. Deel 2: belangrijkste uitkomsten
voor bedrijfstakken en bedrijfsklassen
Inhoud:
Hoofdstuk I: vestigingen
Hoofdstuk II: werkzame personen
Hoofdstuk III: samenvatting
Tabel 1: aantal vestigingen en aantal werkzame personen naar grootte der
vestigingen
Tabel 2: aantal werkzame personen naar geslacht, leeftijd en positie in het bedrijf
Tabel 3: aantal werkzame personen naar geslacht, leeftijd en positie in het bedrijf
en naar grootte der vestigingen
1A-B/1950/BDT/DL.3
Mag/III/3/1950/BDT/DL.3
Tweede algemene bedrijfstelling 16 oktober 1950. Deel 3: belangrijkste uitkomsten
voor bedrijfsgroepen
Inhoud:
Hoofdstuk I: algemeen
Hoofdstuk II: toelichting bij de vergelijking van de uitkomsten per bedrijfsgroep van
de bedrijfstelling 1950 met die van 1930
Staat 1: hoofd- en nevenvestigingen van samengestelde ondernemingen naar de
bedrijfsklasse van de onderneming
Staat 2: nevenbedrijven van samengestelde vestigingen naar de bedrijfsklasse
van de vestiging
Staat 3: aantal vestigingen en aantal werkzame personen, 1930 en 1950
Tabel 1: vestigingen naar grootte, aantal werkzame personen en technische
eenheden naar hoofd- en nevenbedrijven
Tabel 2: aantal werkzame personen der vestigingen naar geslacht, leeftijd en
positie in het bedrijf
Bijlage: vergelijking van de bedrijfsindeling voor de bedrijfstellingen van 1950 en
1930
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1A-B/1950/BDT/DL.4
Mag/III/3/1950/BDT/DL.4
Tweede algemene bedrijfstelling 16 oktober 1950. Deel 4: belangrijkste uitkomsten
provincies, economisch geografische gebieden en gemeenten
Inhoud:
Hoofdstuk I: vestigingen
Hoofdstuk II: werkzame personen
Hoofdstuk III: samenvatting
Tabel 1: aantal vestigingen en aantal werkzame personen (w.o. vrouwen) naar
bedrijfsklassen en provincie
Tabel 2: aantal vestigingen en aantal werkzame personen (w.o. vrouwen) naar
bedrijfsklassen en economisch-geografische gebieden
Tabel 3: aantal vestigingen naar grootte en aantal werkzame personen naar
geslacht, leeftijd en positie in het bedrijf, naar provincies
Tabel 4: aantal vestigingen naar grootte, naar bedrijfstak, per 10.000 inwoners en
naar geslacht, per economisch-geografisch gebied en per gemeente
Bijlage 1: indeling van Nederland in 78 economisch-geografische gebieden met
codenummers gebruikt bij de bedrijfstelling 1950
Bijlage 2: stuwende bedrijven in de nijverheid
1A-B/1950/BDT/DL.4/BIJL
Mag/III/1950/BDT/DL.4/BIJL
Tweede algemene bedrijfstelling 16 oktober 1950 : cartogrammen (bijlage bij deel 4)
Inhoud:
Overzicht van de gelichtdrukte tabellen betreffende de uitkomsten van de
bedrijfstelling 16 oktober 1950
Aantal vestigingen in nijverheid, handel en verkeer, per economisch-geografisch
gebeid
Procentuele verdeling van het aantal personen werkzaam in nijverheid, handel en
verkeer, resp. van het aantal inwoners, naar economisch-geografisch gebied
Aantal personen per economisch-geografisch gebied, werkzaam in:
nijverheid; handel; verkeer
Concentratie van de werkgelegenheid per hoofd der bevolking, per economischgeografisch gebied, in: nijverheid; handel; verkeer
Concentratie van de werkgelegenheid in de nijverheid, per hoofd der bevolking,
per gemeente
Aantal winkels per 10.000 inwoners per gemeente
Vestigingsplaatsen
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1A-B/1950/BDT/DL.5
Mag/III/3/1950/BDT/DL.5
Tweede algemene bedrijfstelling 16 oktober 1950. Deel 5: statistiek der
ondernemingen
Inhoud:
Hoofdstuk I: algemeen
Hoofdstuk II: ondernemingen en werkzame personen
Hoofdstuk III: de grootte der ondernemingen
Hoofdstuk IV: de ondernemingen naar het aantal vestigingen
Hoofdstuk V: de ondernemingen met winkels
Hoofdstuk VI: de ondernemingen naar rechtsvorm en grootte
Bijlage (los bijvoegsel): systematische bedrijfsindeling
1A-B/1950/BDT/DL.6
Mag/III/3/1950/BDT/DL.6
Tweede algemene bedrijfstelling 16 oktober 1950. Deel 6: statistiek der
krachtwerktuigen
Inhoud:
Hoofdstuk I: algemeen
Hoofdstuk II: vestigingen met en zonder krachtwerktuigen
Hoofdstuk III: het vermogen der krachtwerktuigen
Hoofdstuk IV: vestigingen met krachtwerktuigen en hun vermogen, naar de grootte
der vestigingen
Hoofdstuk V: vestigingen met krachtwerktuigen en hun vermogen, naar de grootte
van het vermogen der krachtwerktuigen per vestiging
Hoofdstuk VI: het aantal krachtwerktuigen naar soorten
Hoofdstuk VII: het vermogen der krachtwerktuigen naar soorten krachtwerktuigen
Hoofdstuk VIII: samenvatting
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1A-B/1950/BDT/Band 1 t/m 48
Bedrijfstelling 16 oktober 1950 : Deel ....
Inhoud:
Indeling naar bedrijfsklasse:
Deel 1: Klasse 01 - 03
Deel 2: Klasse 04
Deel 3: Klasse 05
Deel 4: Klasse 06
Deel 5: Klasse 07
Deel 6: Klasse 08 - 10
Deel 7: Klasse 11-01 - 11-38
Deel 8: Klasse 11-39 - 11-57
Deel 9: Klasse 11-58 - 11-77
Deel 10: Klasse 14 - 16
Deel 11: Klasse 17-01 - 17-22
Deel 12: Klasse 17-23 - 17-49
Deel 13: Klasse 40/42-01 - 40/42-41
Zwijndrecht
Deel 14: Klasse 40/42-42 - 40/42-62
Noordwelle
Deel 15: Klasse 40/42-63 - 40/42-76
Zuidzande
Deel 16: Klasse 40/42-77 - 40/42-94
Deel 17: Klasse 43-05 - 43-61
Deel 18: Klasse 43-62 - 43-94
Deel 19: Klasse 45-02 - 45-38
Deel 20: Klasse 45-39 - 45-66
Wijnandsrede
Deel 21: Klasse 45-67 - 45-95
Deel 22: Klasse 49 - 51
I
Deel 23: Klasse 52
Deel 24: Klasse 53 - 55
Deel 25: Klasse 56 - 99

Geografische indeling:
Deel 26: Groningen
Deel 27: Friesland
Deel 28: Drenthe
Deel 29: Overijssel
Deel 30: Gelderland I: Aalten - Hemmen
Deel 31: Gelderland II: Hengelo - Zutphen
Deel 32: Utrecht
Deel 33: Noord-Holland I:Aalsmeer - Jisp
Deel 34: Idem. II: Koog a/d Zaan - Zijpe
Deel 35: Zuid-Holland I: Ter Aar - Groot
Ammere
Deel 36: Idem. II: Haastrecht - Oudewater
Deel 37: Idem. III: Papekop Deel 38: Zeeland I: Aagtekerke Deel 39: Zeeland II: Oostburg Deel 40: Noord-Brabant I: Aarle-Rixtel
Liempde
Deel 41: Idem. II: Lieshout - Zundert
Deel 42: Limburg I: Ambij - Linne
Deel 43: Limburg II: Maasbracht Deel 44: Nederland en provincies
Deel 45: Economisch-geografische gebieden
Deel 46: Idem. II
Deel 47: Idem. III
Deel 48: Nederland, algemeen totaal
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Woningtelling 1956
1A-B/1956/SP/DL.1
Mag/III/3/1956/SP/DL.1
Algemene woningtelling, 30 juni 1956. Steekproef 1 op 30 (x30) : uitkomsten voor
Nederland. Deel 1: toelichting
Inhoud:
Hoofdstuk I: algemeen
1. steekproef
2. voornaamste begrippen en definities
Hoofdstuk II: uitkomsten voor Nederland
Hoofdstuk III: enkele regionale verschillen
1. voornaamste uitkomsten voor de provincies en de drie grote gemeenten
2. toelichting op de cartogrammen
1A-B/1956/SP/DL.2
Mag/III/3/1956/SP/DL.2
Algemene woningtelling, 30 juni 1956. Steekproef 1 op 30 (x30) : uitkomsten voor
Nederland. Deel II: tabellen
1A-B/1956/WT/INVE
Mag/III/3/1956/WT/INVE
Uitkomsten van de algemene woningtelling, 30 juni 1956 : inventarislijst van de
banden met gelichtdrukte tabellen
1A-B/1956/WT/DL.B1
Mag/III/3/1956/WT/DL.B1
Algemene woningtelling, 30 juni 1956. Serie B: voornaamste regionale gegevens.
Deel 1: woningvoorraad en woningbezetting
Inhoud:
Hoofdstuk I: algemeen
Hoofdstuk II: belangrijkste uitkomsten
Hoofdstuk III: het woningtekort
Bijlage 1: lijst van bij deze publicatie behorende begrippen en definities van de
Algemene Woningtelling 1956
Bijlage 2: bevolking van militaire inrichtingen (inclusief de in de inrichting wonende
leden van eventuele huishoudens van militairen), voor zover opgenomen in het
bevolkingsregister van de desbetreffende gemeente, naar wijze van huisvesting
Bijlage 3: lijst van per gemeente beschikbare tabellen betreffende de Algemene
Woningtelling 1956
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1A-B/1956/WT/DL.B2
Mag/III/3/1956/WT/DL.B2
Algemene woningtelling, 30 juni 1956. Serie B: voornaamste regionale gegevens.
Deel 2: beroepsbevolking
Inhoud:
Inleiding I: algemene opmerkingen
Inleiding II: de totale beroepsbevolking
Inleiding III: de mannelijke agrarische beroepsbevolking in 1956, 1947, 1930
Staat 1: mannelijke beroepsbevolking per provincie
Staat 2: mannelijke agrarische beroepsbevolking in 1956, 1947 en 1930, per
provincie
Staat 3: verdeling van de gemeenten naar het percentage agrarische
beroepsbevolking onder de totale mannelijke beroepsbevolking in 1956 en 1947,
resp. In 1947 en 1930
Staat 4: idem, in 1956, 1947 en 1930, per provincie
Tabel 1: beroepsbevolking in agrarisch en in niet-agrarisch bedrijf, naar positie in
het bedrijf en geslacht, per gemeente
Tabel 2: mannelijke hoofden van huishoudens naar sociale groep en
inkomensklasse, per gemeente
Tabel 3: enkele verhoudingscijfers per gemeente
Bijlage A: modellen 1-7 van de gelichtdrukte tabellen 29-33
Bijlage B: vergelijking van de beroepsgroepenindeling bij de Algemene
woningtelling 1956 en die gebruikt bij de Algemene volks- en beroepstelling 1947
Cartogrammen (los bijgevoegd)
1. daling (in %) resp. Stijging van het percentage agrarische beroepsbevolking
onder de
totale mannelijke beroepsbevolking in de periode 1947-1956, per gemeente
2. percentage agrarische beroepsbevolking onder de totale mannelijke
beroepsbevolking,
per gemeente
1A-B/1956/WT/DL.B3
Mag/III/3/1956/WT/DL.B3
Algemene woningtelling, 30 juni 1956. Serie B: voornaamste regionale gegevens.
Deel 2: forensen
Inhoud:
Hoofdstuk I: algemeen
Hoofdstuk II: toelichting bij het gebruik van de tabel
Hoofdstuk III: voornaamste uitkomsten van de forensentelling 1956
Hoofdstuk IV: vergelijking van de uitkomsten van de forensentelling 1956 met die
van 1947
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Volkstelling 1960
1A-B/1960/VT/ALAM
Mag/III/3/1960/VT/ALAM
13e Algemene volkstelling, 31 mei 1960 : alfabetische lijst der onderdelen van de
gemeente Amsterdam met codenummers, voorkomend in de banden met wijkcijfers
V.T. 1960
1A-B/1960/VT/ALRO
Mag/III/3/1960/VT/ALRO
13e Algemene volkstelling, 31 mei 1960 : alfabetische lijst der onderdelen van de
gemeente Rotterdam met codenummers, voorkomend in de banden met wijkcijfers
V.T. 1960
1A-B/1960/VT/ALSG
Mag/III/3/1960/VT/ALSG
13e Algemene volkstelling, 31 mei 1960 : alfabetische lijst der onderdelen van de
gemeente ‘s-Gravenhage met codenummers, voorkomend in de banden met
wijkcijfers V.T. 1960
1A-B/1960/VT/BBD
Mag/III/3/1960/VT/BBD
13e Algemene volkstelling, 31 mei 1960 : belangrijkste begrippen en definities
1A-B/1960/VT/BRTS
Mag/III/3/1960/VT/BRTS
13e Algemene volkstelling, 31 mei 1960 : beroepstelling, schakelschema’s
Inhoud:
Schakelschema 1: bedrijfsklassen 1960,1947,1930
Schakelschema 2: bedrijfs(sub)groepen 1960, 1947, 1930
1A-B/1960/VT/BTSA
Mag/III/3/1960/VT/BTSA
13e Algemene volkstelling, 31 mei 1960 : beroepstelling
Inhoud:
1. systematische beroepsindeling
2. alfabetische index
1A-B/1960/VT/BTSB
Mag/III/3/1960/VT/BTSB
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13e Algemene volkstelling, 31 mei 1960. Beroepstelling : systematische
bedrijfsindeling

1A-B/1960/VT/CO
Mag/III/3/1960/VT/CO
13e Algemene volkstelling, 31 mei 1960 : codenummers
Inhoud:
1. Codenummers bedrijfsgroepen, tabel 15a
2. Codenummers beroepsklassen, tabel 16a en 16b
1A-B/1960/VT/GC
Mag/III/3/1960/VT/GC
General census of population, May 31st 1960 : main concepts and definitions
Inhoud:
Engelse vertaling van: belangrijkste begrippen en definities
1A-B/1960/VT/GOI
Mag/III/3/1960/VT/GOI
13th General population census, May 31st 1960
Inhoud:
Engelse vertaling van tabel 15a: codenummers bedrijfsgroepen
1A-B/1960/VT/GVOB
Mag/III/3/1960/VT/GVOB
13e Algemene volkstelling, 31 mei 1960 : groepering van de in 1960 onderscheiden
beroepen tot de in 1947 onderscheiden categorieën
1A-B/1960/VT/HG/DL.1
Mag/III/3/1960/VT/HG/DL.1
13e Algemene volkstelling, 31 mei 1960 : handleiding voor de gemeentebesturen :
Deel 1
Inhoud:
Hoofdstuk I: inleiding
Hoofdstuk II: voorbereidende werkzaamheden
Hoofdstuk III: de telling
Hoofdstuk IV: nabewerking en verzending van het telmateriaal
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1A-B/1960/VT/HG/DL.2
Mag/III/3/1960/VT/HG/DL.2
13e Algemene volkstelling, 31 mei 1960 : handleiding voor de gemeentebesturen.
Deel 2: A. telling van de bevolking in gestichten, instellingen en tehuizen. - B: telling
van de bevolking op varende schepen en in woonwagens
Inhoud:
Hoofdstuk A: de telling van de bevolking in gestichten, instellingen en tehuizen
I: algemeen
II: voorbereidende werkzaamheden
III: de telling
IV: nabewerking en verzending van het telmateriaal
Hoofdstuk B: de telling van de bevolking op varende schepen en in woonwagens
I: algemeen
II: voorbereidende werkzaamheden
III: telling en controle
IV: inzending van het telmateriaal
1A-B/1960/VT/HG/DL.3
Mag/III/3/1960/VT/HG/DL.3
13e Algemene volkstelling, 31 mei 1960 : handleiding voor de gemeentebesturen.
Deel 3: aanwijzingen voor de registercontrole
Inhoud:
Hoofdstuk I: algemeen
Hoofdstuk II: het vergelijken van het telmateriaal met het bevolkingsregister en het
aanleggen van de hulpkaartjes
Hoofdstuk III: onderzoek in de administratie resp. ter plaatse
Hoofdstuk IV: afwikkeling in de volkstelling
Hoofdstuk V: afwikkeling in het bevolkingsregister
Hoofdstuk VI: mededelingen aan het Centraal Bureau voor de Statistiek
betreffende de resultaten van de registercontrole
1A-B/1960/VT/HUAL
Mag/III/3/1960/VT/HUAL
Huishoudens (def.1960) en alleenstaanden (def.1960) alleen of als hoofdbewoner in
een gewone woning wonend (zonder bedrijf), naar aard van de verwarming, de
gebruikte hoofdbrandstof, huurverhouding, eigendom en bouwjaarklasse van die
woning per provincie; (steekproef 1 op 270)
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1A-B/1960/VT/HUIS
Mag/III/3/1960/VT/HUIS
13e Algemene volkstelling 1960. Proeftelling 31 oktober 1959 : huishoudens en
alleenstaanden (steekproef 1 op 270) : Nederland
Inhoud:
Huishoudens (def.1960) en alleenstaanden (def.1960) alleen of als hoofdbewoner
in een gewone woning wonend (zonder bedrijf), naar aard van de verwarming, de
gebruikte hoofdbrandstof, huurverhouding, eigendom en bouwjaarklasse van die
woning
1A-B/1960/VT/INST
Mag/III/3/1960/VT/INST
13e Algemene volkstelling, 31 mei 1960 : instructie voor het tellen van de bevolking in
woningen en bewoonde andere ruimten
Inhoud:
I: algemeen
II: eerste rondgang van de teller (uitreiken van het telmateriaal)
III: tweede rondgang van de teller (ophalen van het telmateriaal)
IV: slotwerkzaamheden
V: bijlagen (w.o. doel van de volkstelling en gebruik van de verzamelde gegevens)
1A-B/1960/VT/INV
Mag/III/3/1960/VT/INV
13e Algemene volkstelling, 31 mei 1960 : inventarislijst van de banden met
gelichtdrukte tabellen
1A-B/1960/VT/PTIT
Mag/III/3/1960/VT/PTIT
13e Algemene volkstelling, 31 mei 1960. Proeftelling, 31 oktober 1959 : instructie
voor de teller
Inhoud:
Hoofdstuk I: algemeen
Hoofdstuk II: het uitreiken van de vragenlijsten
Hoofdstuk III: het invullen van het telregister
Hoofdstuk IV: het ophalen van de ingevulde vragenlijsten
Hoofdstuk V: het inleveren van het telmateriaal
1A-B/1960/VT/TAB.28A
13e Algemene volkstelling, 31 mei 1960. Tabel 28A: beroepsbevolking naar positie in
het bedrijf, beroep en geslacht
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1A-B/1960/VT/TAB.31
13e Algemene volkstelling, 31 mei 1960. Tabel 31: bestaande eerste en niet-eerste
huwelijken naar jaar van huwelijkssluiting en leeftijd man resp. vrouw bij
huwelijkssluiting
1A-B/1960/VT/DL.1 = NIET VERSCHENEN.
1A-B/1960/VT/DL.2
Mag/III/3/1960/VT/DL.2
13e Algemene volkstelling, 31 mei 1960. Deel 2: bevolking van de gemeenten en
onderdelen van gemeenten
Inhoud:
Inleiding algemeen
Opzet van de “plaatselijke indeling”
Technische uitwerking van de “plaatselijke indeling”
Inhoud van de tabellen
Bevolking naar groottegroepen van gemeenten resp. plaatsen
Bevolkingsverspreiding en bevolkingsdichtheid
Tabel 1: bevolking, oppervlakte en bevolkingsdichtheid van de gemeenten en
bevolking in de grootste woonkern, in de overige woonkernen (naar groottegroep)
en in verspreide huizen. Per provincie in alfabetische volgorde
Tabel 2: bevolking van gemeenten en plaatsen (Rijksalfabetische volgorde)
Tabel 3: bevolking van plaatsen of aaneengebouwde plaatsen (agglomeraties).
Per provincie naar afnemende bevolkingsgrootte
Tabel 4: oppervlakte van en bevolkingsdichtheid in bevolkingsconcentraties met
2.000 en meer inwoners

86

1A-B/1960/VT/DL.3
Mag/III/3/1960/VT/DL.3
13e Algemene volkstelling, 31 mei 1960. Deel 3: geboortegemeente en periode van
vestiging in de huidige woongemeente
Inhoud:
Hoofdstuk I: algemeen
Hoofdstuk II: enkele Rijks- en provinciale uitkomsten
1. bevolking naar geboorteplaats
2. periode van vestiging
3. percentage in de huidige woongemeente geboren t.o.v. percentage altijd in de
huidige
woongemeente gewoond hebbende personen
Hoofdstuk III: enkele gemeentelijke uitkomsten
Cartogram I: percentage ter plaatse geborenen onder de totale bevolking van
iedere gemeente op 31 mei 1960
Cartogram 2: percentage van de sedert 1950 in de huidige woongemeente
gevestigde personen onder de totale op 31 mei 1960 in iedere gemeente wonende
bevolking
Cartogram 3 en 4: de buiten hun geboorte-provincie wonende “Friezen” en
“Brabanders” naar woongemeente op 31 mei 1960
1A-B/1960/VT/DL.4
Mag/III/3/1960/VT/DL.4
13e Algemene volkstelling, 31 mei 1960. Deel 4: geslacht, leeftijd en burgerlijke staat
Inhoud:
Hoofdstuk I: algemeen
Hoofdstuk II: uitkomsten van de telling
1. verdeling van de totale bevolking naar geslacht, leeftijd en burgerlijke staat op
31 mei 1960
2. vergelijking met de uitkomsten van 1947
3. regionale verschillen : a. provincies. b. gemeenten
Tabel: bevolking naar geslacht, leeftijd en burgerlijke staat per gemeente, 31 mei
1960
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1A-B/1960/VT/DL.5A
Mag/III/3/1960/VT/DL.5A
13e Algemene volkstelling, 31 mei 1960. Deel 5a: huishoudens, gezinnen en
woningen: algemene inleiding
Inhoud:
Hoofdstuk I: begrippen en definities
Hoofdstuk II: plaats in het huishouden
1. algemeen
2. hoofden van huishoudens en alleenstaanden
3. overige leden van huishoudens
Hoofdstuk III: huishoudens en gezinnen
1. samenstelling
2. grootte
Hoofdstuk IV: woningvoorraad en bewoonde andere verblijven
1.omvang van de woningvoorraad
2. aard van de bewoonde woningen
3. onbewoonde woningen
4. niet tot de woningvoorraad behorende bewoonde verblijven
Hoofdstuk V: huisvesting
1. bezetting van de woningvoorraad
4. huisvesting van de bevolking in woningen
5. huisvesting van de bevolking in bewoonde andere ruimten
6. categorieën van onbevredigde woningbehoefte
1A-B/1960/VT/DL.5B
Mag/III/3/1960/VT/DL.5B
13e Algemene volkstelling, 31 mei 1960. Deel 5b: huishoudens, gezinnen en
woningen: voornaamste cijfers per gemeente
Inhoud:
Hoofdstuk I: algemeen
1. huishoudens, alleenstaanden, gezinnen (definities)
2. personen in huishoudens
3. bevolking
4. woningen en bewoonde andere ruimten
5. woningvoorraad
6. aard van de woning
7. vertrekken
8. wijze van huisvesting
9. vergelijking met vorige tellingen
10. andere beschikbare gegevens
Hoofdstuk II: voornaamste uitkomsten
1. voornaamste uitkomsten voor het Rijk en de provincies
a. aantal huishoudens en alleenstaanden volgens de definities 1960 en 1947
b. aantal gezinnen en hun plaats in het huishouden
c. grootte der huishoudens en gezinnen
d. de woningvoorraad en de huisvesting van huishoudens en alleenstaanden
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2. toelichting op de cartogrammen met gemeentelijke verhoudingscijfers
- Cartogrammen 1 en 2: gemiddeld aantal personen per vertrek en gemiddeld
aantal
personen per huishouden (def. 1960)
- Cartogram 3: percentage huishoudens (def. 1947) zonder woning
Hoofdstuk III: berekening van het aantal huishoudens per gemeente voor tussen
de tellingen gelegen tijdstippen
1A-B/1960/VT/DL.6
Mag/III/3/1960/VT/DL.6
13e Algemene volkstelling, 31 mei 1960. Deel 6: bestaande huwelijken en
vruchtbaarheid van deze huwelijken
Inhoud:
Toelichting
Hoofdstuk I: algemeen
Hoofdstuk II: bestaande huwelijken
Hoofdstuk III: vruchtbaarheid van de bestaande huwelijken
Bijlage 1: beschikbare gegevens over de op 31 mei 1960 bestaande huwelijken en
de vruchtbaarheid van deze huwelijken
1A-B/1960/VT/DL.7A
Mag/III/3/1960/VT/DL.7A
13e Algemene volkstelling, 31 mei 1960. Deel 7a: kerkelijke gezindte : algemene
inleiding
Inhoud:
Toelichting
Hoofdstuk I: algemeen
Hoofdstuk II: vergelijking van de uitkomsten van de telling van 1960 met die van
vroegere tellingen
1. vergelijking uitkomsten 1830-1960
2. vergelijking uitkomsten 1947-1960
3. vergelijking uitkomsten 1899-1960
Hoofdstuk III: uitkomsten van de telling 1960
1. leeftijd en geslacht
2. leeftijd en geslacht van kleinere kerkelijke gezindten
3. burgerlijke staat, leeftijd en geslacht
4. sociale beroepsgroep en geslacht (beroepsbevolking)
5. sociale beroepsgroep en geslacht (hoofden van huishoudens met beroep)
6. sociale beroepsgroep en leeftijd (mannelijke beroepsbevolking)
7. opleidingsniveau, leeftijd en geslacht (beroepsbevolking)
8. sociale beroepsgroep, opleidingsniveau en leeftijd (mannelijke beroepsbevolking)
9. genoten algemeen vormend onderwijs, leeftijd en geslacht (personen zonder
beroep)
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1A-B/1960/VT/DL.7B
Mag/III/3/1960/VT/DL.7B
13e Algemene volkstelling, 31 mei 1960. Deel 7b: kerkelijke gezindte : voornaamste
cijfers per gemeente
Inhoud:
Hoofdstuk I: algemeen
Hoofdstuk II: uitkomsten van de telling
1. verdeling van de bevolking naar kerkelijke gezindte op 31 mei 1960
2. vergelijking met de uitkomsten voor 31 mei 1947
3. verspreiding en regionale structuurverschillen
Tabel 1: bevolking naar kerkelijke gezindte, per gemeente
Tabel 2: verdere verdeling van de in tabel 1 in kolom 14 samengevatte “overige”
kerkelijke gezindten, per schakelgebied
1A-B/1960/VT/DL.8A
Mag/III/3/1960/VT/DL.8A
13e Algemene volkstelling, 31 mei 1960. Deel 8a: genoten onderwijs en
opleidingsniveau : algemene inleiding
Inhoud:
Toelichting
Hoofdstuk I: algemeen
Hoofdstuk II: indelingen
Hoofdstuk III: uitkomsten
1A-B/1960/VT/DL.8B
Mag/III/3/1960/VT/DL.8B
13e Algemene volkstelling, 31 mei 1960. Deel 8b: genoten onderwijs en
opleidingsniveau : voornaamste cijfers per gemeente
Inhoud:
Hoofdstuk I: algemeen
Hoofdstuk II: indeling
1. genoten onderwijs
2. opleidingsniveau
Hoofdstuk III: uitkomsten van de telling
A. Rijks- en provinciale cijfers
1. nog dagonderwijs genietenden van 14 jaar en ouder
2. genoten algemeen vormend onderwijs
3. genoten beroepsonderwijs
4. anders dan in dagonderwijs behaalde akten en diploma’s
B. gegevens per gemeente
Tabel met cijfers per gemeente
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1A-B/1960/VT/DL.9
Mag/III/3/1960/VT/DL.9
13e Algemene volkstelling, 31 mei 1960. Deel 9: academisch gevormden
Inhoud:
Hoofdstuk I: algemene inleiding
Hoofdstuk II: de groei van het aantal academisch gevormden
Hoofdstuk III: veranderingen in de onderlinge verhoudingen der studierichtingen
Hoofdstuk IV: de academisch gevormden naar kerkelijk gezindte
Hoofdstuk V: de plaats van de academisch gevormden in het beroeps- en
bedrijfsleven
1A-B/1960/VT/DL.10A
Mag/III/3/1960/VT/DL.10A
13e Algemene volkstelling, 31 mei 1960. Deel 10a: beroepsbevolking : algemene
inleiding
Inhoud:
Hoofdstuk I: algemeen
Hoofdstuk II: beroepsbevolking naar leeftijd en burgerlijke staat
Hoofdstuk III: beroepsbevolking naar de aard van het bedrijf
Hoofdstuk IV: beroepsbevolking naar de aard van het beroep
Hoofdstuk V: beroepsbevolking naar sociale beroepsgroep
Hoofdstuk VI: enkele speciale categorieën van de beroepsbevolking
1A-B/1960/VT/DL.10B
Mag/III/3/1960/VT/DL.10B
13e Algemene volkstelling, 31 mei 1960. Deel 10b: beroepsbevolking : voornaamste
cijfers per gemeente
Inhoud:
Hoofdstuk 1: algemeen
1. het begrip beroepsbevolking
2. bedrijfsindeling
3. beroepsindeling
4. positie in het bedrijf
5. indeling naar sociale beroepsgroepen
6. vergelijkbaarheid met andere statistieken
Hoofdstuk II: toelichting bij de uitkomsten
1. Rijks- en provinciale cijfers
2. gemeentelijke cijfers
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1A-B/1960/VT/DL.10C
Mag/III/3/1960/VT/DL.10C
13e Algemene volkstelling, 31 mei 1960. Deel 10c: beroepsbevolking : vergelijking
van de uitkomsten van de beroepstellingen 1849-1960
Inhoud:
Hoofdstuk I: algemeen
Hoofdstuk II: uitkomsten van de vergelijking
1. de totale beroepsbevolking, 1849-1960
2. de beroepsbevolking naar de aard van het bedrijf, 1849-1960
3. de beroepsbevolking naar de positie in het bedrijf, 1899-1960
4. de beroepsbevolking naar de aard van het beroep, 1920-1960
Tabel 1: beroepsbevolking naar de aard van het bedrijf (bedrijfsklassen, resp.
Bedrijfs(sub)groepen) en geslacht, 1899-1960
Tabel 2: beroepsbevolking naar positie in het bedrijf per bedrijfstak en geslacht,
1899-1960
Tabel 3: personen met een vrij beroep en personen in loondienst naar de aard van
het beroep, 1920-1960
1A-B/1960/VT/DL.11
Mag/III/3/1960/VT/DL.11
13e Algemene volkstelling, 31 mei 1960. Deel 11: buiten de woongemeente
werkenden
Inhoud:
Hoofdstuk I: tellingen van buiten de woongemeente werkende beroepsbevolking
als onderdeel van algemene volkstellingen
Hoofdstuk II: aard van de thans beschikbaar gekomen gegevens
Hoofdstuk III: enkele Rijks- en provinciale uitkomsten
1. totale omvang en verdeling van de buiten de woongemeente werkende
beroepsbevolking naar woonprovincie, 31 mei 1947 en 31 mei 1960
2. forensen naar leeftijdsklasse
3. forensen naar bedrijfsklasse
4. forensen naar sociale beroepsgroep
5. forensen naar vervoermiddel en afstand tot het werk
Hoofdstuk IV: enkele gemeentelijke uitkomsten
1. plaatselijke verschillen in relatieve omvang en karakter van het woonforensisme
2. omvang en richting van herkomst van de op een aantal belangrijke werkcentra
georiënteerde werkforensenstromen
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1A-B/1960/VT/DL.12
Mag/III/3/1960/VT/DL.12
13e Algemene volkstelling, 31 mei 1960. Deel 12: bevolking in inrichtingen en
tehuizen
Inhoud:
Hoofdstuk I: algemeen
Hoofdstuk II: omvang en spreiding
Hoofdstuk III: samenstelling
1. bestemming van de inrichtingen
2. categorie van verzorging
3. wijze van huisvesting en van wonen
4. geslacht, leeftijd en burgerlijke staat
Tabel 1: bevolking in inrichtingen en tehuizen, per gemeente
Tabel 2: ambonezen in woonoorden, e.d., per gemeente
Tabel 3: personen voor wie de inrichting is bestemd naar de bestemming van de
inrichting, per gemeente
1A-B/1960/VT/DL.13
Mag/III/3/1960/VT/DL.13
13e Algemene volkstelling, 31 mei 1960. Deel 13: varende en rijdende bevolking
Inhoud:
Hoofdstuk I: algemeen
Hoofdstuk II: omvang van de varende en rijdende bevolking
Hoofdstuk III: regionale spreiding van de varende en rijdende bevolking
Hoofdstuk IV: samenstelling van de varende en rijdende bevolking
Tabel van de in een gemeentelijk of het Centrale bevolkingsregister opgenomen
varende en rijdende bevolking, naar gemeente van opneming en geslacht
1A-B/1960/VT/DL.14
Mag/III/3/1960/VT/DL.14
13e Algemene volkstelling, 31 mei 1960. Deel 14: voornaamste kengetallen per
gemeente
Inhoud:
Toelichting
Tabel 1: bevolking, huishoudens en gezinnen en huisvesting
Tabel 2: beroepsbevolking, woon- en werkforensen
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Nijverheidstelling 1962
1A-B/1962/NT/BOAB
Mag/III/3/1962/NT/BOAB
Nijverheidstelling 1962 : bouwnijverheid en aanverwante bedrijven
Inhoud:
Toelichting
Samenvattend overzicht
Produktie (omzet) en verbruik
Verbruik van elektrische energie en vloeibare brandstoffen
Personeelssterkte eind september 1962 (specificatie)
Nijverheid naar soort en rechtsvorm
Nijverheid naar grootteklassen van het gemiddelde totaal aantal werkzame
personen in 1962
Nijverheid naar grootteklassen van de produktie (omzet)
Investeringen in vaste activa in 1962 per bedrijfsgroep
1A-B/1962/NT/OPWB
Mag/III/3/1962/NT/OPWB
Nijverheidstelling 1962 : openbare waterleidingbedrijven
Inhoud:
Inleiding
Tabel 1: samenvattend overzit alle bedrijven
Tabel 2: indeling van de bedrijven naar aard en rechtsvorm
Tabel 3: aantal werkzame personen op 30 september 1962
Tabel 4: aantal werkzame personen op 30 september 1962 onderscheiden naar
de aard van de bedrijven
Tabel 5: aantal werkzame personen op 30 september 1962 onderscheiden naar
de rechtsvorm van de bedrijven
Tabel 6: samenvattend overzicht van de gemengde bedrijven
Tabel 7: samenvattend overzicht van de distributiebedrijven
Tabel 8: samenvattend overzicht van de naamloze vennootschappen
Tabel 9: samenvattend overzicht van de overheidsbedrijven
Tabel 10: gemengde bedrijven naar grootteklassen van het personeel; aantal
bedrijven, personeelssterkte en omzet
Tabel 11: gemende bedrijven naar grootteklassen van de omzet; aantal bedrijven,
personeelssterkte en omzet
Tabel 12: distributiebedrijven naar grootteklassen van het personeel; aantal
bedrijven, personeelssterkte en omzet
Tabel 13: distributiebedrijven naar grootteklassen van de omzet; aantal bedrijven,
personeelssterkte en omzet
Tabel 14: investeringen in vaste activa 1962 van gemengde bedrijven
Tabel 15: investeringen in vaste activa 1962 van de distributiebedrijven
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Bedrijfstelling 1963
1A-B/III/3/1963/BDT/BEKN

moet zijn: 1A-B/1963/BDT/BEKN

Derde algemene bedrijfstelling, 15 oktober 1963 : beknopte inhoudsopgave van
tabellen en subtabellen 1 t/m 9
1A-B/1963/BDT/INVE
Mag/III/3/1963/BDT/INVE
Derde algemene bedrijfstelling, 15 oktober 1963 : inventarislijst van de banden met
gelichtdrukte tabellen (naar bedrijfsklasse)
1A-B/1963/BDT/PRE
Mag/III/3/1963/BDT/PRE
Derde algemene bedrijfstelling 1963
Inhoud:
Toelichting waarom de bedrijfstelling wordt gehouden
1A-B/1963/BDT/SB
Mag/III/3/1963/BDT/SB
Derde algemene bedrijfstelling, 15 oktober 1963 : systematische bedrijfsindeling
1A-B/1963/BDT/TT
Mag/III/3/1963/BDT/TT
Toelichting op de tabellen van de derde Algemene Bedrijfstelling 1963
1A-B/1963/BDT/DL.1
Mag/III/3/1963/BDT/DL.1
Derde algemene bedrijfstelling, 15 oktober 1963. Deel 1: methodologische inleiding
Inhoud:
Trefwoordenregister
Hoofdstuk 1: de inhoud van een algemene Bedrijfstelling
Hoofdstuk 2: de omvang van de derde algemene Bedrijfstelling 1963
Hoofdstuk 3: definities van de statistische eenheden
Hoofdstuk 4: de vragenlijst
Hoofdstuk 5: de Bedrijfsclassificatie 1963
Hoofdstuk 6: het typeren van de statistische eenheden
Hoofdstuk 7: toelichting op de gelichtdrukte tabellen
Hoofdstuk 8: de vergelijkbaarheid van de uitkomsten van de derde algemene
Bedrijfstelling 1963 met de uitkomsten van andere statistieken
Hoofdstuk 9: de organisatie van de derde algemene Bedrijfstelling 1963
Bijlagen
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1A-B/1963/BDT/DL.2
Mag/III/3/1963/BDT/DL.2
Derde algemene bedrijfstelling, 15 oktober 1963. Deel 2: vestigingen, technische
eenheden, werkzame personen
Inhoud:
Hoofdstuk 1: inleiding
Hoofdstuk 2: vestigingen, technische eenheden, werkzame personen naar
bedrijfstak
Hoofdstuk 3: vestigingen en werkzame personen naar de grootte van de
vestigingen
Hoofdstuk 4: werkzame personen naar positie en geslacht
Hoofdstuk 5: werkzame personen jonger dan 23 jaar
Hoofdstuk 6: werkzame personen met onvolledige dagtaak
Hoofdstuk 7: gehuwde vrouwen
Hoofdstuk 8: thuiswerkers
Hoofdstuk 9: vergelijking van de resultaten van de Bedrijfstellingen in 1930, 1950
en 1963
Hoofdstuk 10: vergelijking van de resultaten van de Bedrijfstelling 1950 en de
Bedrijfstelling 1963
1A-B/1963/BDT/DL.3
Mag/III/3/1963/BDT/DL.3
Derde algemene bedrijfstelling, 15 oktober 1963. Deel 3: regionale uitkomsten
Inhoud:
Hoofdstuk 1: inleiding
Hoofdstuk 2: verdeling van de uitkomsten naar de provincie
Hoofdstuk 3: aantal vestigingen en werkzame personen per 10.000 inwoners
Hoofdstuk 4: werkzame personen per provincie verdeeld naar economischgeografische gebieden
Hoofdstuk 5: vergelijking van de uitkomsten van de Bedrijfstelling 1963 en de
Bedrijfstelling 1950, per provincie
Hoofdstuk 6: aantal vestigingen per 10.000 inwoners per provincie in 1950 en
1963
Hoofdstuk 7: aantal winkels en de winkeldichtheid per provincie in 1930, 1950 en
1963
Hoofdstuk 8: regionale verdeling van de vestigingen naar omzetklasse
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1A-B/1963/BDT/DL.4
Mag/III/3/1963/BDT/DL.4
Derde algemene bedrijfstelling, 15 oktober 1963. Deel 4: ondernemingen
Inhoud:
Hoofdstuk 1: inleiding
Hoofdstuk 2: ondernemingen, vestigingen en werkzame personen
Hoofdstuk 3: ondernemingen en werkzame personen naar de rechtsvorm van de
onderneming
Hoofdstuk 4: ondernemingen en werkzame personen naar de rechtsvorm van de
ondernemingen en naar het aantal werkzame personen per onderneming
Hoofdstuk 5: ondernemingen met minder dan 10 werkzame personen zonder en
met personeel
Hoofdstuk 6: vergelijking van de resultaten van de Bedrijfsindeling 1950 en de
Bedrijfsindeling 1963
Hoofdstuk 7: ondernemingen en werkzame personen naar omzetklasse
1A-B/1963/BDT/DL.5
Mag/III/3/1963/BDT/DL.5
Derde algemene bedrijfstelling, 15 oktober 1963. Deel 5: groothandel en detailhandel
Inhoud:
Hoofdstuk 1: inleiding
Hoofdstuk 2: groothandel: vestigingen, werkzame personen en technische
eenheden
Hoofdstuk 3: groothandel : verdeling van de uitkomsten naar de provincie
Hoofdstuk 4: groothandel: ondernemingen, daartoe behorende vestigingen en
daarin werkzame personen
Hoofdstuk 5: detailhandel: vestigingen, werkzame personen en technische
eenheden
Hoofdstuk 6: detailhandel: verdeling van de uitkomsten naar de provincie
Hoofdstuk 7: detailhandel: ondernemingen, daartoe behorende vestigingen en
daarin werkzame personen
Hoofdstuk 8: ondernemingen met winkels (hoofd- en neventechnische eenheden
te zamen)
Hoofdstuk 9: ondernemingen met winkels (hoofd- en neventechnische eenheden
te zamen) naar bedrijfsvorm
Hoofdstuk 10: ondernemingen met winkels (hoofd- en neventechnische eenheden
te zamen) naar bedrijfsvorm en omzetklasse
Hoofdstuk 11: winkelvestigingen (hoofdtechnische eenheden) van
filiaalondernemingen en verbruiksverenigingen naar het aantal werkzame
personen per vestiging

97

1A-B/1963/BDT/DL.6
Mag/III/3/1963/BDT/DL.6
Derde algemene Bedrijfstelling, 15 oktober 1963. Deel 6: ondernemingengroepen,
samengestelde ondernemingen en -vestigingen
Inhoud:
Hoofdstuk 1: inleiding
Hoofdstuk 2: samengestelde ondernemingen
Hoofdstuk 3: samengestelde vestigingen
Hoofdstuk 4: ondernemingengroepen
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Groothandelstelling 1967
1A-B/1967/GHT/DL.1
Mag/III/3/1967/GHT/DL.1
Algemene groothandelstelling. Deel 1: groothandel en handelsbemiddeling in
machines, motoren, apparaten, toebehoren e.d. 1966
Inhoud:
Hoofdstuk 1: inleiding
Hoofdstuk 2: de begrippen groothandel en handelsbemiddeling : definities van de
statistische eenheden
Hoofdstuk 3: goederenbranches in de groothandel in machines, e.d.
Hoofdstuk 4: de vragenlijsten
Hoofdstuk 5: het typeren van de statistische eenheden
Hoofdstuk 6: algemene toelichting op de uitkomsten : indeling en samenhang van
de tabellen
Hoofdstuk 7: samenvattende uitkomsten
Hoofdstuk 8: groothandel in machines; uitkomsten voor de ondernemingen met
groothandel in machines, e.d.
Hoofdstuk 9: het verband tussen de uitkomsten voor de ondernemingen en voor
de branche-eenheden met groothandel
Hoofdstuk 10: groothandel in machines, uitkomsten voor de branche-eenheden
met groothandel in machines, e.d.
Hoofdstuk 11: handelsbemiddeling in machines; uitkomsten voor de
ondernemingen met handelsbemiddeling in machines, e.d.
Hoofdstuk 12: het verband tussen de uitkomsten voor de ondernemingen en de
branche-eenheden met handelsbemiddeling
Hoofdstuk 13: handelsbemiddeling in machines, uitkomsten voor de brancheeenheden met handelsbemiddeling in machines, e.d.
Hoofdstuk 14: landbouwmechanisatiebedrijven
1A-B/1967/GHT/DL.2
Mag/III/3/1967/GHT/DL.2
Algemene groothandelstelling. Deel 2: groothandel en handelsbemiddeling in vee
1968
Inhoud:
Hoofdstuk 1: inleiding
Hoofdstuk 2: de uitkomsten van het onderzoek
Aanhangsel : publikaties inzake de Algemene Groothandelstelling
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1A-B/1967/GHT/DL.3
Mag/III/3/1967/GHT/DL.3
Algemene groothandelstelling. Deel 3: groothandel en handelsbemiddeling in
bouwmaterialen 1967
Inhoud:
Hoofdstuk 1: inleiding
Hoofdstuk 2: de begrippen groothandel en handelsbemiddeling : definities van de
statistische eenheden
Hoofdstuk 3: goederenbranches in de groothandel in bouwmaterialen
Hoofdstuk 4: de vragenlijsten
Hoofdstuk 5: het typeren van de statistische eenheden
Hoofdstuk 6: indeling en samenhang van de tabellen en staten
Hoofdstuk 7: samenvattende uitkomsten, grafieken
Hoofdstuk 8: groothandel in bouwmaterialen; uitkomsten voor de ondernemingen
Hoofdstuk 9: het verband tussen de uitkomsten voor de ondernemingen en voor
de branche-eenheden met groothandel
Hoofdstuk 10: groothandel in bouwmaterialen; uitkomsten voor de brancheeenheden
Hoofdstuk 11: handelsbemiddeling in bouwmaterialen; uitkomsten voor de
ondernemingen
Hoofdstuk 12: het verband tussen de uitkomsten voor de ondernemingen en de
branche-eenheden met handelsbemiddeling
Hoofdstuk 13: handelsbemiddeling in bouwmaterialen; uitkomsten voor de
branche-eenheden
1A-B/1967/GHT/DL.4
Mag/III/3/1967/GHT/DL.4
Algemene groothandelstelling. Deel 4: groothandel en handelsbemiddeling in
voedings- en genotmiddelen 1967
Inhoud:
Hoofdstuk 1: inleiding
Hoofdstuk 2: de begrippen groothandel en handelsbemiddeling : definities van de
statistische eenheden
Hoofdstuk 3: goederenbranches in de groothandel in voedings- en genotmiddelen
Hoofdstuk 4: de vragenlijsten
Hoofdstuk 5: het typeren van de statistische eenheden
Hoofdstuk 6: indeling en samenhang van de tabellen en staten
Hoofdstuk 7: samenvattende uitkomsten, grafieken
Hoofdstuk 8: groothandel in voedings- en genotmiddelen; uitkomsten voor de
ondernemingen
Hoofdstuk 9: het verband tussen de uitkomsten voor de ondernemingen en voor
de branche-eenheden met groothandel
Hoofdstuk 10: groothandel in voedings- en genotmiddelen; uitkomsten voor de
branche-eenheden
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Hoofdstuk 11: handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen; uitkomsten
voor de ondernemingen
Hoofdstuk 12: het verband tussen de uitkomsten voor de ondernemingen en de
branche-eenheden met handelsbemiddeling
Hoofdstuk 13: handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen; uitkomsten
voor de branche-eenheden
1A-B/1967/GHT/DL.5
Mag/III/3/1967/GHT/DL.5
Algemene groothandelstelling. Deel 5: groothandel en handelsbemiddeling in
meubelen 1967
Inhoud:
Hoofdstuk 1: inleiding
Hoofdstuk 2: de begrippen groothandel en handelsbemiddeling : definities van de
statistische eenheden
Hoofdstuk 3: goederenbranches in de groothandel in meubelen
Hoofdstuk 4: de vragenlijsten
Hoofdstuk 5: het typeren van de statistische eenheden
Hoofdstuk 6: indeling en samenhang van de tabellen en staten
Hoofdstuk 7: samenvattende uitkomsten, grafieken
Hoofdstuk 8: groothandel in meubelen; uitkomsten voor de ondernemingen
Hoofdstuk 9: het verband tussen de uitkomsten voor de ondernemingen en voor
de branche-eenheden met groothandel
Hoofdstuk 10: groothandel in meubelen; uitkomsten voor de branche-eenheden
Hoofdstuk 11: handelsbemiddeling in meubelen; uitkomsten voor de
ondernemingen
Hoofdstuk 12: het verband tussen de uitkomsten voor de ondernemingen en de
branche-eenheden met handelsbemiddeling
Hoofdstuk 13: handelsbemiddeling in meubelen; uitkomsten voor de brancheeenheden
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1A-B/1967/GHT/DL.6
Mag/III/3/1967/GHT/DL.6
Algemene groothandelstelling. Deel 6: groothandel en handelsbemiddeling in
verpakkingsmateriaal en vakbenodigdheden 1967
Inhoud:
Hoofdstuk 1: inleiding
Hoofdstuk 2: de begrippen groothandel en handelsbemiddeling : definities van de
statistische eenheden
Hoofdstuk 3: goederenbranches in de groothandel in verpakkingsmateriaal en
vakbenodigdheden
Hoofdstuk 4: de vragenlijsten
Hoofdstuk 5: het typeren van de statistische eenheden
Hoofdstuk 6: indeling en samenhang van de tabellen en staten
Hoofdstuk 7: samenvattende uitkomsten, grafieken
Hoofdstuk 8: groothandel in verpakkingsmateriaal en vakbenodigdheden;
uitkomsten voor de ondernemingen
Hoofdstuk 9: het verband tussen de uitkomsten voor de ondernemingen en voor
de branche-eenheden met groothandel
Hoofdstuk 10: groothandel in verpakkingsmateriaal en vakbenodigdheden;
uitkomsten voor de branche-eenheden
Hoofdstuk 11: handelsbemiddeling in verpakkingsmateriaal en vakbenodigdheden;
uitkomsten voor de ondernemingen
Hoofdstuk 12: het verband tussen de uitkomsten voor de ondernemingen en de
branche-eenheden met handelsbemiddeling
Hoofdstuk 13: handelsbemiddeling in verpakkingsmateriaal en vakbenodigdheden;
uitkomsten voor de branche-eenheden
1A-B/1967/GHT/DL.7
Mag/III/3/1967/GHT/DL.7
Algemene groothandelstelling. Deel 7: groothandel en handelsbemiddeling in
papierwaren 1967
Inhoud:
Hoofdstuk 1: inleiding
Hoofdstuk 2: de begrippen groothandel en handelsbemiddeling : definities van de
statistische eenheden
Hoofdstuk 3: goederenbranches in de groothandel in papierwaren
Hoofdstuk 4: de vragenlijsten
Hoofdstuk 5: het typeren van de statistische eenheden
Hoofdstuk 6: indeling en samenhang van de tabellen en staten
Hoofdstuk 7: samenvattende uitkomsten
Hoofdstuk 8: groothandel in papierwaren; uitkomsten voor de ondernemingen
Hoofdstuk 9: het verband tussen de uitkomsten voor de ondernemingen en voor
de branche-eenheden met groothandel
Hoofdstuk 10: groothandel in papierwaren; uitkomsten voor de branche-eenheden
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Hoofdstuk 11: handelsbemiddeling in papierwaren; uitkomsten voor de
ondernemingen
Hoofdstuk 12: het verband tussen de uitkomsten voor de ondernemingen en de
branche-eenheden met handelsbemiddeling
Hoofdstuk 13: handelsbemiddeling in papierwaren; uitkomsten voor de brancheeenheden
1A-B/1967/GHT/DL.8
Mag/III/3/1967/GHT/DL.8
Algemene groothandelstelling. Deel 8: groothandel en handelsbemiddeling in
akkerbouwprodukten, veevoeders, sierteeltprodukten en meststoffen 1967
Inhoud:
Hoofdstuk 1: inleiding
Hoofdstuk 2: de begrippen groothandel en handelsbemiddeling : definities van de
statistische eenheden
Hoofdstuk 3: goederenbranches in de groothandel in agrarische produkten
Hoofdstuk 4: de vragenlijsten
Hoofdstuk 5: het typeren van de statistische eenheden
Hoofdstuk 6: indeling en samenhang van de tabellen en staten
Hoofdstuk 7: samenvattende uitkomsten
Hoofdstuk 8: groothandel in agrarische produkten; uitkomsten voor de
ondernemingen
Hoofdstuk 9: het verband tussen de uitkomsten voor de ondernemingen en voor
de branche-eenheden met groothandel
Hoofdstuk 10: groothandel in agrarische produkten; uitkomsten voor de brancheeenheden
Hoofdstuk 11: handelsbemiddeling in agrarische produkten; uitkomsten voor de
ondernemingen
Hoofdstuk 12: het verband tussen de uitkomsten voor de ondernemingen en de
branche-eenheden met handelsbemiddeling
Hoofdstuk 13: handelsbemiddeling in agrarische produkten; uitkomsten voor de
branche-eenheden
1A-B/1967/GHT/DL.9
Mag/III/3/1967/GHT/DL.9
Algemene groothandelstelling. Deel 9: groothandel en handelsbemiddeling in
textielgrondstoffen en -halffabrikaten, huiden, leder en ruwe tropische produkten
1967
Inhoud:
Hoofdstuk 1: inleiding
Hoofdstuk 2: de begrippen groothandel en handelsbemiddeling : definities van de
statistische eenheden
Hoofdstuk 3: goederenbranches in de groothandel in ruwe tropische produkten
e.d.
Hoofdstuk 4: de vragenlijsten
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Hoofdstuk 5: het typeren van de statistische eenheden
Hoofdstuk 6: indeling en samenhang van de tabellen en staten
Hoofdstuk 7: groothandel in ruwe tropische produkten e.d. ; uitkomsten voor de
ondernemingen
Hoofdstuk 8: het verband tussen de uitkomsten voor de ondernemingen en voor
de branche-eenheden met groothandel
Hoofdstuk 9: groothandel in ruwe tropische produkten e.d.; uitkomsten voor de
branche-eenheden
Hoofdstuk 10: handelsbemiddeling in ruwe tropische produkten e.d.; uitkomsten
voor de ondernemingen
Hoofdstuk 11: het verband tussen de uitkomsten voor de ondernemingen en de
branche-eenheden met handelsbemiddeling
Hoofdstuk 12: handelsbemiddeling in ruwe tropische produkten e.d.; uitkomsten
voor de branche-eenheden
1A-B/1967/GHT/DL.10
Mag/III/3/1967/GHT/DL.10
Algemene groothandelstelling. Deel 10: groothandel en handelsbemiddeling in
metalen, minerale olieprodukten en brandstoffen 1967
Inhoud:
Hoofdstuk 1: inleiding
Hoofdstuk 2: de begrippen groothandel en handelsbemiddeling : definities van de
statistische eenheden
Hoofdstuk 3: goederenbranches in de groothandel in metalen en brandstoffen
Hoofdstuk 4: de vragenlijsten
Hoofdstuk 5: het typeren van de statistische eenheden
Hoofdstuk 6: indeling en samenhang van de tabellen en staten
Hoofdstuk 7: groothandel in metalen en brandstoffen ; uitkomsten voor de
ondernemingen
Hoofdstuk 8: het verband tussen de uitkomsten voor de ondernemingen en voor
de branche-eenheden met groothandel
Hoofdstuk 9: groothandel in metalen en brandstoffen; uitkomsten voor de brancheeenheden
Hoofdstuk 10: handelsbemiddeling in metalen en brandstoffen; uitkomsten voor de
ondernemingen
Hoofdstuk 11: het verband tussen de uitkomsten voor de ondernemingen en de
branche-eenheden met handelsbemiddeling
Hoofdstuk 12: handelsbemiddeling in metalen en brandstoffen; uitkomsten voor de
branche-eenheden
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1A-B/1967/GHT/DL.11
Mag/III/3/1967/GHT/DL.11
Algemene groothandelstelling. Deel 11: groothandel en handelsbemiddeling in
chemicalien, olien, vetten, niet-tropische oliehoudende zaden e.a. oliehoudende
grondstoffen 1967
Inhoud:
Hoofdstuk 1: inleiding
Hoofdstuk 2: de begrippen groothandel en handelsbemiddeling : definities van de
statistische eenheden
Hoofdstuk 3: goederenbranches in de groothandel in chemicalien en vetten
Hoofdstuk 4: de vragenlijsten
Hoofdstuk 5: het typeren van de statistische eenheden
Hoofdstuk 6: indeling en samenhang van de tabellen en staten
Hoofdstuk 7: groothandel in chemicalien en vetten; uitkomsten voor de
ondernemingen
Hoofdstuk 8: het verband tussen de uitkomsten voor de ondernemingen en voor
de branche-eenheden met groothandel
Hoofdstuk 9: groothandel in chemicalien en vetten; uitkomsten voor de brancheeenheden
Hoofdstuk 10: handelsbemiddeling in chemicalien en vetten; uitkomsten voor de
ondernemingen
Hoofdstuk 11: het verband tussen de uitkomsten voor de ondernemingen en de
branche-eenheden met handelsbemiddeling
Hoofdstuk 12: handelsbemiddeling in chemicalien en vetten; uitkomsten voor de
branche-eenheden
1A-B/1967/GHT/DL.12
Mag/III/3/1967/GHT/DL.12
Algemene groothandelstelling. Deel 12: groothandel en handelsbemiddeling in
huishoudelijke artikelen, ijzer- en metaalwaren, verf en behangselpapier 1967
Inhoud:
Hoofdstuk 1: inleiding
Hoofdstuk 2: de begrippen groothandel en handelsbemiddeling : definities van de
statistische eenheden
Hoofdstuk 3: goederenbranches in de groothandel in huishoudelijke artikelen
Hoofdstuk 4: de vragenlijsten
Hoofdstuk 5: het typeren van de statistische eenheden
Hoofdstuk 6: indeling en samenhang van de tabellen en staten
Hoofdstuk 7: groothandel in huishoudelijke artikelen; uitkomsten voor de
ondernemingen
Hoofdstuk 8: het verband tussen de uitkomsten voor de ondernemingen en voor
de branche-eenheden met groothandel
Hoofdstuk 9: groothandel in huishoudelijke artikelen; uitkomsten voor de brancheeenheden
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Hoofdstuk 10: handelsbemiddeling in huishoudelijke artikelen; uitkomsten voor de
ondernemingen
Hoofdstuk 11: het verband tussen de uitkomsten voor de ondernemingen en de
branche-eenheden met handelsbemiddeling
Hoofdstuk 12: handelsbemiddeling in huishoudelijke artikelen; uitkomsten voor de
branche-eenheden
1A-B/1967/GHT/DL.13
Mag/III/3/1967/GHT/DL.13
Algemene groothandelstelling. Deel 13: groothandel en handelsbemiddeling in
textielwaren, schoeisel en lederwaren 1967
Inhoud:
Hoofdstuk 1: inleiding
Hoofdstuk 2: de begrippen groothandel en handelsbemiddeling : definities van de
statistische eenheden
Hoofdstuk 3: goederenbranches in de groothandel in textiel- en lederwaren
Hoofdstuk 4: de vragenlijsten
Hoofdstuk 5: het typeren van de statistische eenheden
Hoofdstuk 6: indeling en samenhang van de tabellen en staten
Hoofdstuk 7: groothandel in textiel- en lederwaren; uitkomsten voor de
ondernemingen
Hoofdstuk 8: het verband tussen de uitkomsten voor de ondernemingen en voor
de branche-eenheden met groothandel
Hoofdstuk 9: groothandel in textiel- en lederwaren; uitkomsten voor de brancheeenheden
Hoofdstuk 10: handelsbemiddeling in textiel- en lederwaren; uitkomsten voor de
ondernemingen
Hoofdstuk 11: het verband tussen de uitkomsten voor de ondernemingen en de
branche-eenheden met handelsbemiddeling
Hoofdstuk 12: handelsbemiddeling in textiel- en lederwaren; uitkomsten voor de
branche-eenheden
1A-B/1967/GHT/DL.14
Mag/III/3/1967/GHT/DL.14
Algemene groothandelstelling. Deel 14: groothandel en handelsbemiddeling
farmaceutische, medische, kosmetische artikelen en reinigingsmiddelen 1967
Inhoud:
Hoofdstuk 1: inleiding
Hoofdstuk 2: de begrippen groothandel en handelsbemiddeling : definities van de
statistische eenheden
Hoofdstuk 3: goederenbranches in de groothandel in farmaceutische en
reinigingsartikelen
Hoofdstuk 4: de vragenlijsten
Hoofdstuk 5: het typeren van de statistische eenheden
Hoofdstuk 6: indeling en samenhang van de tabellen en staten
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Hoofdstuk 7: groothandel in farmaceutische en reinigingsartikelen; uitkomsten voor
de ondernemingen
Hoofdstuk 8: het verband tussen de uitkomsten voor de ondernemingen en voor
de branche-eenheden met groothandel
Hoofdstuk 9: groothandel in farmaceutische en reinigingsartikelen; uitkomsten voor
de branche-eenheden
Hoofdstuk 10: handelsbemiddeling in farmaceutische en reinigingsartikelen;
uitkomsten voor de ondernemingen
Hoofdstuk 11: handelsbemiddeling in farmaceutische en reinigingsartikelen;
uitkomsten voor de branche-eenheden
1A-B/1967/GHT/DL.15
Mag/III/3/1967/GHT/DL.15
Algemene groothandelstelling. Deel 15: groothandel en handelsbemiddeling schroot,
oude materialen en afvalstoffen 1967
Inhoud:
Hoofdstuk 1: inleiding
Hoofdstuk 2: de begrippen groothandel en handelsbemiddeling : definities van de
statistische eenheden
Hoofdstuk 3: goederenbranches in de groothandel in schroot en afvalstoffen
Hoofdstuk 4: de vragenlijsten
Hoofdstuk 5: het typeren van de statistische eenheden
Hoofdstuk 6: indeling en samenhang van de tabellen en staten
Hoofdstuk 7: groothandel in schroot en afvalstoffen; uitkomsten voor de
ondernemingen
Hoofdstuk 8: het verband tussen de uitkomsten voor de ondernemingen en voor
de branche-eenheden met groothandel
Hoofdstuk 9: groothandel in schroot en afvalstoffen; uitkomsten voor de brancheeenheden
1A-B/1967/GHT/DL.16
Mag/III/3/1967/GHT/DL.16
Algemene groothandelstelling. Deel 16: groothandel en handelsbemiddeling in
elektrotechnische en elektronische instrumenten, meet- en regelapparatuur en
externe transportmiddelen 1967
Inhoud:
Hoofdstuk 1: inleiding
Hoofdstuk 2: de begrippen groothandel en handelsbemiddeling : definities van de
statistische eenheden
Hoofdstuk 3: goederenbranches in de groothandel in instrumenten en
transportmiddelen
Hoofdstuk 4: de vragenlijsten
Hoofdstuk 5: het typeren van de statistische eenheden
Hoofdstuk 6: indeling en samenhang van de tabellen en staten
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Hoofdstuk 7: groothandel in instrumenten en transportmiddelen; uitkomsten voor
de ondernemingen
Hoofdstuk 8: het verband tussen de uitkomsten voor de ondernemingen en voor
de branche-eenheden met groothandel
Hoofdstuk 9: groothandel in instrumenten en transportmiddelen; uitkomsten voor
de branche-eenheden
Hoofdstuk 10: handelsbemiddeling in instrumenten en transportmiddelen
uitkomsten voor de ondernemingen
Hoofdstuk 11: het verband tussen de uitkomsten voor de ondernemingen en de
branche-eenheden met handelsbemiddeling
Hoofdstuk 12: handelsbemiddeling in instrumenten en transportmiddelen;
uitkomsten voor de branche-eenheden
1A-B/1967/GHT/DL.17
Mag/III/3/1967/GHT/DL.17
Algemene groothandelstelling. Deel 17: groothandel en handelsbemiddeling in
optische, fotografische, sport-, recreatie- en juweliersartikelen, uurwerken
galanterieën, speelgoederen en goederen n.e.g. 1967
Inhoud:
Hoofdstuk 1: inleiding
Hoofdstuk 2: de begrippen groothandel en handelsbemiddeling : definities van de
statistische eenheden
Hoofdstuk 3: goederenbranches in de groothandel in optische artikelen enz.
Hoofdstuk 4: de vragenlijsten
Hoofdstuk 5: het typeren van de statistische eenheden
Hoofdstuk 6: indeling en samenhang van de tabellen en staten
Hoofdstuk 7: groothandel in optische artikelen enz.; uitkomsten voor de
ondernemingen
Hoofdstuk 8: het verband tussen de uitkomsten voor de ondernemingen en voor
de branche-eenheden met groothandel
Hoofdstuk 9: groothandel in optische artikelen enz.; uitkomsten voor de brancheeenheden
Hoofdstuk 10: handelsbemiddeling in optische artikelen enz.; uitkomsten voor de
ondernemingen
Hoofdstuk 11: het verband tussen de uitkomsten voor de ondernemingen en de
branche-eenheden met handelsbemiddeling
Hoofdstuk 12: handelsbemiddeling in optische artikelen enz.; uitkomsten voor de
branche-eenheden
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1A-B/1967/GT/NO.1-53
Mag/III/3/1967/GT/NO.1-53
Mededelingen groothandelstelling 1967 : voorlopige uitkomsten voor de groothandel
in ...
Inhoud:
1. metaalbewerkingsmachines
30. poelierswaren
2. houtbewerkingsmachines
31. eieren
3. textielmachines
32. zuivelprodukten
4. machines voor warmtetechniek
33. groenten en fruit
5. machines voor koeltechniek
34. vlees en vleeswaren
6. machines voor bouwnijverheid en
35. landbouwmachines
mijnbouw
36. papier en papierwaren
7. kantoormachines
37. woningtextiel
8. machines voor de voedings- en
38. voedings- en genotmiddelen
genotmiddelenindustrie
39. bouwmaterialen
9. pompen, compressoren en motoren 40. papierwaren
10. enige specifieke soorten machines 41. meubelen
11. hout en houten halffabrikaten
42. textiel- en lederwaren
12. vlakglas
43. metalen, minerale olieprodukten en
13. verf, verfwaren en behangselpapier
brandstoffen
14. ijzer- en mataalwaren
44 .huishoudelijke artikelen, ijzer- en
15. sanitaire en installatiemateriaal
metaalwaren, verf en behang
16. in zand en grint
45. chemicalien, olien en vetten
17. alcoholhoudende en alcoholvrije
46. schroot en andere afvalstoffen
dranken
47. farmaceutische-, medische-, kosmetische18. zoetwaren en consumptie-ijs
en reinigingsartikelen
19. bakkerijgrondstoffen
48. verpakkingsmateriaal en
vakbenodigdheden
20. bouwmaterialen (exc. zand en grint) 49. elektrotechnische en elektronische
21. dames- en herenbovenkleding
instrumenten, meet- en
regelapparatuur en
(incl. kledingstoffen)
transportmiddelen
22. tabaksprodukten en
50. voedings- en genotmiddelenindustrie
rokersbenodigdheden
51. ruwe tropische produkten, textiel- en
leder23. scheepsleveranties (shipstores)
grondstoffen en -halffabrikaten
24. tricotage, kousen e.d.
52.agrarische produkten en -benodigdheden
25. diverse mode-artikelen
53.optische en fotografische artikelen,
26. manufacturen
juweliersartikelen, uurwerken,
galanterieen,
27. vis
sport- en recreatie-artikelen en
speelgoederen
28. Ruwe textielgrondstoffen en
-halffabrikaten
29. Verpakkingsartikelen
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Volkstelling 1971
1A-B/1971/VT/AFL
Mag/III/3/1971/VT/AFL
Afleiding van de indeling van Nederland in 26 regio’s uit de 80 nodale gebieden :
gemeentelijke indeling naar de toestand op het tijdstip van de volkstelling van 28
februari 1971
1A-B/1971/VT/BEKN
Mag/III/1971/VT/BEKN
Beknopte technische toelichting bij de steekproefuitkomsten uit de volkstelling van 28
februari 1971
1A-B/1971/VT/INV
Mag/III/3/1971/VT/INV
14e Algemene volkstelling annex woningtelling 28 februari 1971 : inventarislijst van
de banden met gelichtdrukte tabellen
1A-B/1971/VT/RIJ
Mag/III/3/1971/VT/RIJ
14e Algemene volkstelling 18 februari 1971 : Rijksalfabetische lijst van gemeenten
met nummers van de topografische kaartbladen 1:25.000
1A-B/1971/VT/SB
Mag/III/3/1971/VT/SB
14e Algemene volkstelling 28 februari 1971 : systematische beroepsindeling
1A-B/1971/VT/SCA/A/DL.1
Mag/III/3/1971/VT/SCA/A/DL.1
Functie- en beroepenbenamingen behorende bij de beroepenclassificatie. A:
algemeen alfabetische index : Deel 1: A t/m G
1A-B/1971/VT/SCA/A/DL.2
Mag/III/3/1971/VT/SCA/A/DL.2
Functie- en beroepenbenamingen behorende bij de beroepenclassificatie. A:
algemeen alfabetische index : Deel 2: H t/m O
1A-B/1971/VT/SCA/A/DL.3
Mag/III/3/1971/VT/SCA/A/DL.3
Functie- en beroepenbenamingen behorende bij de beroepenclassificatie. A:
algemeen alfabetische index : Deel 3:P t/m Z
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1A-B/1971/VT/SCA/B/DL.1
Mag/III/3/1971/VT/SCA/B/DL.1
Functie- en beroepenbenamingen behorende bij de beroepenclassificatie. B:
alfabetische index per beroepencode : Deel 1: codes 0110 t/m 5999
1A-B/1971/VT/SCA/B/DL.2
Mag/III/3/1971/VT/SCA/B/DL.2
Functie- en beroepenbenamingen behorende bij de beroepenclassificatie. B:
alfabetische index per beroepencode : Deel 2: codes 6010 t/m 8390
1A-B/1971/VT/SCA/B/DL.3
Mag/III/3/1971/VT/SCA/B/DL.3
Functie- en beroepenbenamingen behorende bij de beroepenclassificatie. B:
alfabetische index per beroepencode : Deel 3: codes 8412 t/m X312
1A-B/1971/VT/UIT
Mag/III/3/1971/VT/UIT
Uitgebreide technische toelichting bij de steekproefuitkomsten uit de 14e Algemene
Volkstelling van 28 februari 1971
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Monografieën volkstelling 1971
1A-B/1971/VT/M1
Mag/III/1971/VT/M1
Huisvestingssituatie in Nederland. - (Monografieën volkstelling 1971; 1)
Inhoud:
Hoofdstuk 1: de opzet van de censusmonografie
Hoofdstuk 2: de woonvorm
Hoofdstuk 3: de eigendomsverhoudingen in het woningbestand
Hoofdstuk 4: het forensisme
Hoofdstuk 5: nabeschouwing
Hoofdstuk 6: samenvatting
1A-B/1971/VT/M2
Mag/III/1971/VT/M2
Geboorte-intervallen. - (Monografieën volkstelling 1971; 2)
Inhoud:
Hoofdstuk 1: inleiding
Hoofdstuk 2: het verloop van de Nederlandse vruchtbaarheid van 1960 tot 1975
Hoofdstuk 3: Nederlands onderzoek naar de vruchtbaarheid: een overzicht
Hoofdstuk 4: geboorte-intervallen als instrument voor analyse
Hoofdstuk 5: intervallen en gezinspatronen
Hoofdstuk 6: huwelijksleeftijd en het tempo van de vruchtbaarheid
Hoofdstuk 7: kerkelijke gezindte en het tempo van de vruchtbaarheid
Hoofdstuk 8: sociaal-economische status en de vruchtbaarheid
Hoofdstuk 9: beroepsgroep van de man en het tempo van de vruchtbaarheid
Hoofdstuk 10: beleidsaanbevelingen
1A-B/1971/VT/M3
Mag/III/1971/VT/M3
Gescheiden en verweduwden : een analyse op basis van de volkstelling 1971. (Monografieën volkstelling 1971; 3)
Inhoud:
Hoofdstuk 1: inleiding, probleemstelling en opzet van dit rapport
Hoofdstuk 2: huwelijk en huwelijksontbinding
Hoofdstuk 3: de na huwelijksontbinding ontstane leefverbanden
Hoofdstuk 4: de verweduwden
Hoofdstuk 5: de gescheidenen
Hoofdstuk 6: de gehuwden die niet met hun partner samenwonen en de
ongehuwden
Hoofdstuk 7: de één-oudergezinnen
Hoofdstuk 8: slotbeschouwing en aanbevelingen
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1A-B/1971/VT/M4
Mag/III/1971/VT/M4
Wederzijdse kenmerken van huwelijkspartners: een analyse op basis van de
volkstelling 1971. - (Monografieën volkstelling 1971; 4)
Inhoud:
Hoofdstuk 1: inleiding en probleemstelling
Hoofdstuk 2: een theoretisch kader
Hoofdstuk 3: leeftijd en leeftijdsverschil tussen echtgenoten bij huwelijkssluiting
Hoofdstuk 4: de wederzijdse kerkelijke gezindte van huwelijkspartners
Hoofdstuk 5: wederzijds opleidingsniveau van huwelijkspartners
Hoofdstuk 6: leeftijd, kerkelijke gezindte en onderwijsniveau in combinatie als
variabelen bij huwelijkssluiting
Hoofdstuk 7: besluit
1A-B/1971/VT/M5
Mag/III/1971/VT/M5
Laagstgeklasseerden in Nederland : een beschrijvend onderzoek naar omvang en
spreiding van lage inkomens bij diverse typen huishoudens, gerelateerd aan een
beperkt aantal relevante variabelen. - (Monografieën volkstelling 1971; 5)
Inhoud:
Hoofdstuk 1: laagstgeklasseerden in Nederland
Hoofdstuk 2: sociaal-economische status
Hoofdstuk 3: (mede)werkende gezinslieden
Hoofdstuk 4: huisvestingssituatie
Hoofdstuk 5: laagstgeklasseerden in Nederland: een globaal beeld
1A-B/1971/VT/M5/BIJL
Mag/III/1971/VT/M5/BIJL
Laagstgeklasseerden in Nederland : een beschrijvend onderzoek naar omvang en
spreiding van lage inkomens bij diverse typen huishoudens, gerelateerd aan een
beperkt aantal relevante variabelen. - (Monografieën volkstelling 1971; 5 bijlagen)
Inhoud:
Verklaring van de tekens
Bijlagen (w.o. inkomensniveau naar opleidingsniveau, leeftijd, aard van het
beroep, bron van inkomen e.d.)
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1A-B/1971/VT/M6
Mag/III/1971/VT/M6
Een sociaal-demografische analyse van de huwelijkssluiting in Nederland. (Monografieën volkstelling 1971; 6)
Inhoud:
Hoofdstuk 1: probleemstelling en opzet van het onderzoek
Hoofdstuk 2: de huwelijkssluiting in Nederland; een temporele analyse
Hoofdstuk 3: de werking van de huwelijksmarkt
Hoofdstuk 4: differentiële huwelijkssluiting in Nederland vóór 1960; de invloed van
kerkelijke gezindte, beroep en welstand, urbanisatiegraad en woonprovincie
Hoofdstuk 5: differentiële huwelijkssluiting in de Westerse Wereld na de Tweede
Wereldoorlog
Hoofdstuk 6: differentiële huwelijkssluiting in Nederland volgens de Algemene
Volkstelling van 1971
Hoofdstuk 7: conclusies en aanbevelingen
1A-B/1971/VT/M7
Mag/III/1971/VT/M7
Beroepsarbeid door vrouwen in Nederland : een benadering vanuit de plaats van de
vrouw in gezin en huishouden. - (Monografieën volkstelling 1971; 7)
Inhoud:
Hoofdstuk 1: doel en opzet van het onderzoek
Hoofdstuk 2: beroepsarbeid door ongehuwde vrouwen
Hoofdstuk 3: beroepsarbeid door gehuwde vrouwen
Hoofdstuk 4: beroepsarbeid door gescheiden en verweduwde vrouwen
Hoofdstuk 5: beroepsarbeid door vrouwen, algemeen
Hoofdstuk 6: nabeschouwing
1A-B/1971/VT/M8
Mag/III/1971/VT/M8
Vergrijzing. - (Monografieën volkstelling 1971; 8)
Inhoud:
Hoofdstuk 1: inleiding
Hoofdstuk 2: demografische en andere algemene kenmerken van de oudere
bevolking
Hoofdstuk 3: de gezins- en huishoudenssituatie
Hoofdstuk 4: het wonen van de oudere wijkbevolking in Nederland
Hoofdstuk 5: behoefte aan hulp en hulpmiddelen volgens de Volkstelling van 1971
Hoofdstuk 6: de oudere bewoners van instellingen en tehuizen
Hoofdstuk 7: besluit
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1A-B/1971/VT/M9
Mag/III/1971/VT/M9
Ontwikkelingsfasen van het gezin. - (Monografieën volkstelling 1971; 10)
Inhoud:
Hoofdstuk 1: de ontwikkelings- of gezinsfase-benadering
Hoofdstuk 2: de gezinscyclus en de statistiek
Hoofdstuk 3: samenstelling van gezinnen in verschillende fase van de
gezinscyclus
Hoofdstuk 4: uit huis gaan van kinderen
Hoofdstuk 5: samenvatting en aanbevelingen
1A-B/1971/VT/M10
Mag/III/1971/VT/M10
De positie van jongeren ten opzichte van het ouderlijk gezin : een analyse op basis
van de volkstelling 1971. - (Monografieën volkstelling 1971; 10)
Inhoud:
Hoofdstuk 1: inleiding en probleemstelling
Hoofdstuk 2: nadere bepaling van de probleemstelling
Hoofdstuk 3: aard van het materiaal
Hoofdstuk 4: beschrijving van de gegevens
Hoofdstuk 5: ontwikkelingen na 1971
Hoofdstuk 6: samenvatting
Hoofdstuk 7: beleidsaanbevelingen
1A-B/1971/VT/M11
Mag/III/1971/VT/M11
Huishoudenssamenstelling en samenlevingsvormen : een analyse op basis van de
volkstelling 1971. - (Monografieën volkstelling 1971; 11)
Inhoud:
Hoofdstuk 1: inleiding
Hoofdstuk 2: huishoudens; een vergelijking tussen de uitkomsten van de
Volkstellingen 1960 en 1971
Hoofdstuk 3: samenlevingsvormen en hun verscheidenheid
Hoofdstuk 4: de woonsituatie van gezinnen en alleenstaanden
Hoofdstuk 5: samenvatting en conclusies
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1A-B/1971/VT/M12
Mag/III/1971/VT/M12
Onderwijs in Nederland : een analyse op basis van de volkstelling 1971. (Monografieën volkstelling 1971; 12)
Inhoud:
Hoofdstuk 1: onderwijs in Nederland: referentiekader en probleemstelling
Hoofdstuk 2: volkstelling en onderwijs
Hoofdstuk 3: allocatiefunctie van het onderwijs
Hoofdstuk 4: reproductiefunctie van het onderwijs
Hoofdstuk 5: regio en reproductiefunctie van het onderwijs
Hoofdstuk 6: tot besluit: kanttekeningen, conclusies en aanbevelingen
1A-B/1971/VT/M13
Mag/III/1971/VT/M13
Kerkelijke gezindten : een analyse op basis van de volkstelling 1971. - (Monografieën
volkstelling 1971; 13)
Inhoud:
Hoofdstuk 1: inleiding
Hoofdstuk 2: bevolking naar kerkelijke gezindte
Hoofdstuk 3: kerkelijke gezindte en leeftijd
Hoofdstuk 4: beroepsgroep en opleidingsniveau
Hoofdstuk 5: geslacht, burgerlijke staat; gemeentegrootte en plaats van vestiging
Hoofdstuk 6: samenvatting en nabeschouwing
1A-B/1971/VT/M14
Mag/III/1971/VT/M14
Groeiende en kwijnende plattelandskernen. - (Monografieën volkstelling 1971; 14)
Inhoud:
Hoofdstuk 1: inleiding
Hoofdstuk 2: bevolkingsontwikkeling van kleine kernen
Hoofdstuk 3: sociale ecologie en bevolkingsontwikkeling van kleine kernen
Hoofdstuk 4: de bevolkingsontwikkeling van kleine kernen; concretisering van de
theoretische model
Hoofdstuk 5: werkwijze
Hoofdstuk 6: analyse
Hoofdstuk 7: nabeschouwing
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1A-B/1971/VT/M15A
Mag/III/1971/VT/M15A
Typologieën van Nederlandse gemeenten naar bevolkingsgroei. - (Monografieën
volkstelling 1971; 15A)
Inhoud:
Hoofdstuk 1: gemeenten naar bevolkingsgroei
Hoofdstuk 2: de werkwijze
Hoofdstuk 3: resultaat: Een typologie van Nederlandse gemeenten
Hoofdstuk 4: beschrijving van het kaartbeeld
Hoofdstuk 5: slotbeschouwing
1A-B/1971/VT/M15B
Mag/III/1971/VT/M15B
Typologieën van Nederlandse gemeenten naar stedelijkheidsgraad : milieudifferentiatie en maatschappelijke ongelijkheid binnen Nederland. - (Monografieën
volkstelling 1971; 15B)
Inhoud:
Hoofdstuk 1: stedelijkheidsverschillen binnen Nederland anno 1971
Hoofdstuk 2: opzet van de analyse
Hoofdstuk 3: intergewestelijke geleding binnen Nederland: centrale en perifere
gewesten
Hoofdstuk 4: intra-gewestelijke geleding binnen Nederland; kernsteden, suburbs
en plattelandskernen
Hoofdstuk 5: het verband tussen de intergewestelijke en de intra-gewestelijke
geleding
Hoofdstuk 6: drie typologieën van Nederlandse gemeenten naar
stedelijkheidsgraad
Hoofdstuk 7: samenvatting
1A-B/1971/VT/M16
Mag/III/1971/VT/M16
Regionale arbeidsmarkten. - (Monografieën volkstelling 1971; 16)
Inhoud:
Hoofdstuk 1: achtergronden
Hoofdstuk 2: een regionaal arbeidsmarktinformatiesysteem
Hoofdstuk 3: volkstellingsuitkomsten nader bezien op hun informatiewaarde met
betrekking tot de regionale arbeidsmarkt
Hoofdstuk 4: enige uitkomsten van de 14e Algemene Volkstelling 1971, bezien per
arbeidsmarktgebied
Hoofdstuk 5: slotbeschouwing
1A-B/1971/VT/M17 = NIET VERSCHENEN

117

1A-B/1971/VT/M18
Mag/III/1971/VT/M18
Huishouden, huwelijk en gezin : een analyse op basis van de gezinssociologische
censusmonografieën. - (Monografieën volkstelling 1971; 18)
Inhoud:
Hoofdstuk 1: inleiding en probleemstelling
Hoofdstuk 2: huishouden, huwelijk en gezin
Hoofdstuk 3: voorkomen en veranderingen met betrekking tot huishoudens en
alleenstaanden
Hoofdstuk 4: trouwen en partnerkeuze
Hoofdstuk 5: huwelijksvruchtbaarheid en gezinsgrootte
Hoofdstuk 6: de gezinsfasen
Hoofdstuk 7: huwelijks- en gezinsontbinding
Hoofdstuk 8: samenvatting van de rapporten over beroepsarbeid door vrouwen,
huisvestingssituatie, vergrijzing en laagstgeklasseerden
Hoofdstuk 9: slotbeschouwing
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Volkstelling en woningtelling 1971
1A-B/1971/VT+WT/BB
Mag/III/3/1971/VT+WT/BB
14e algemene volkstelling annex woningtelling 28 februari 1971. Technische
toelichting op de kerntabellen (series 1 t/m 3) met definitieve uitkomsten per
gemeente : belangrijkste begrippen en definities
1A-B/1971/VT+WT/CO
Mag/III/3/1971/VT+WT/CO
14e algemene volkstelling annex woningtelling 28 februari 1971. Codecijfers van
gemeenten en bijbehorende gemeentenamen
1A-B/1971/VT+WT/GPCC
Mag/III/3/1971/VT+WT/GPCC
14th general population census annex census of housing, February 28th 1971
1A-B/1971/VT+WT/HG/DL.1
Mag/III/3/1971/VT+WT/HG/DL.1
14e algemene volkstelling annex woningtelling 28 februari 1971. Handleiding voor de
gemeentebesturen. Deel 1: voorbereiding, uitvoering en afwerking van de eigenlijke
telling
1A-B/1971/VT+WT/HG/DL.2
Mag/III/3/1971/VT+WT/HG/DL.2
14e algemene volkstelling annex woningtelling 28 februari 1971. Handleiding voor de
gemeentebesturen. Deel 2: afwerking van de registercontrole
1A-B/1971/VT+WT/IND
Mag/III/3/1971/VT+WT/IND
Indeling van Nederland in 40 regio’s (COROP)
1A-B/1971/VT+WT/INFO
Mag/III/3/1971/VT+WT/INFO
14e algmene volkstelling annex woningtelling. Waarom een volkstelling? : een
informatiemap met toelichtingen over de telling
1A-B/1971/VT+WT/OVA
Mag/III/3/1971/VT+WT/OVA
14e algemene volkstelling annex woningtelling 28 februari 1971. Definitieve
uitkomsten per agglomeratie : overzicht van agglomeraties
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1A-B/1971/VT+WT/OVB
Mag/III/3/1971/VT+WT/OVB
14e algemene volkstelling annex woningtelling 28 februari 1971. Definitieve
uitkomsten per gemeente : overzicht van de beschikbaarkomende tabellen
1A-B/1971/VT+WT/SC1
Mag/III/3/1971/VT+WT/SC1
14e algemene volkstelling annex woningtelling 28 februari 1971. Systematische
classificaties. 1: bedrijfsclassificatie
1A-B/1971/VT+WT/SC2
Mag/III/3/1971/VT+WT/SC2
14e algemene volkstelling annex woningtelling 28 februari 1971. Systematische
classificaties. 2: beroepenclassificatie
1A-B/1971/VT+WT/SC3
Mag/III/3/1971/VT+WT/SC3
14e algemene volkstelling annex woningtelling 28 februari 1971. Systematische
classificaties. 3: onderwijsclassificaties
1A-B/1971/VT+WT/TT
Mag/III/3/1971/VT+WT/TT
14e algemene volkstelling annex woningtelling 28 februari 1971. Technische
toelichting op de eerste serie tabellen met definitieve uitkomsten per gemeente
1A-B/1971/VT+WT/TTV
Mag/III/3/1971/VT+WT/TTV
14e algemene volkstelling annex woningtelling 1970. Technische toelichting bij de
vragenlijst en de bewerking daarvan
1A-B/1971/VT+WT/VUTB
14e algemene volkstelling annex woningtelling. Gemeentelijk tabellenprogramma
(definitief ontwerp)
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1A-B/1971/VT+WT/SERIE A/DL.1A
Mag/III/3/1971/VT+WT/SERIE A/DL.1A
14e algemene volkstelling annex woningtelling 28 februari 1971. Deel 1A: bevolking
naar geslacht, leeftijd en burgerlijke staat
Inhoud:
Technische toelichting
Voornaamste uitkomsten:
Hoofdstuk 1: inleiding
Hoofdstuk 2: leeftijdsopbouw van Nederland
Hoofdstuk 3: leeftijdsopbouw naar regionale en categorale groepen van
gemeenten
Aanhangsels (w.o. overzicht beschikbare tabellen)
1A-B/1971/VT+WT/SERIE A/DL.1B
Mag/III/3/1971/VT+WT/SERIE A/DL.1B
14e algemene volkstelling annex woningtelling 28 februari 1971. Deel 1B: nietNederlandse nationaliteiten
Inhoud:
Technische toelichting
Voornaamste uitkomsten:
Hoofdstuk 1: Inleiding
Hoofdstuk 2: niet-Nederlanders binnen de Nederlandse samenleving
Hoofdstuk 3: niet-Nederlanders naar nationaliteit
Aanhangsels (w.o. overzicht beschikbare tabellen)
1A-B/1971/VT+WT/SERIE A/DL.2
Mag/III/3/1971/VT+WT/SERIE A/DL.2
14e algemene volkstelling annex woningtelling 28 februari 1971. Deel 2: bestaande
huwelijken en vruchtbaarheid van gehuwde en gehuwd geweest zijnde vrouwen
Inhoud:
Technische toelichting
Voornaamste uitkomsten
Hoofdstuk 1: inleiding
Hoofdstuk 2: kenmerken van de bestaande huwelijken
Hoofdstuk 3: bestaande eerste huwelijken naar leeftijd bij huwelijkssluiting,
leeftijdsverschil en periode van huwelijkssluiting
Hoofdstuk 4: vruchtbaarheid van de gehuwde en gehuwd geweest zijnde vrouwen
Hoofdstuk 5: vruchtbaarheid van de bestaande huwelijken
Aanhangsels (w.o. overzicht beschikbare tabellen)
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1A-B/1971/VT+WT/SERIE A/DL.3
Mag/III/3/1971/VT+WT/SERIE A/DL.3
14e algemene volkstelling annex woningtelling 28 februari 1971. Deel 3: kerkelijke
gezindte
Inhoud:
Technische toelichting
Voornaamste uitkomsten
Hoofdstuk 1: inleiding
Hoofdstuk 2: historisch overzicht
Hoofdstuk 3: kerkelijke gezindte in demografisch perspectief
Hoofdstuk 4: kerkelijke gezindte regionaal gezien
Hoofdstuk 5: kerkelijke gezindte in maatschappelijk perspectief
Hoofdstuk 6: kleinere kerkelijke gezindte en Humanisten
Hoofdstuk 7: samenvatting en evaluatie
Hoofdstuk 8: referenties
Aanhangsels (w.o. overzicht beschikbare tabellen)
1A-B/1971/VT+WT/SERIE A/DL.4 = NIET VERSCHENEN
1A-B/1971/VT+WT/SERIE A/DL.5A
Mag/III/3/1971/VT+WT/SERIE A/DL.5A
14e algemene volkstelling annex woningtelling 28 februari 1971. Deel 5A: het
genoten onderwijs en het volgen van onderwijs
Inhoud:
Technische toelichting
Voornaamste uitkomsten
Hoofdstuk 1: inleiding
Hoofdstuk 2: deelneming aan het volledig dagonderwijs
Hoofdstuk 3: onderwijs en werkzaamheid
Hoofdstuk 4: beroepsbevolking
Hoofdstuk 5: vergelijking met vorige volkstelling
Aanhangsels (w.o. overzicht beschikbare tabellen)
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1A-B/1971/VT+WT/SERIE A/DL.5B
Mag/III/3/1971/VT+WT/SERIE A/DL.5B
14e algemene volkstelling annex woningtelling 28 februari 1971. Deel 5B: onderwijs
en sociale groep
Inhoud:
Technische toelichting
Voornaamste uitkomsten
Hoofdstuk 1: inleiding
Hoofdstuk 2: samenstelling van de groep volledig dagonderwijsvolgenden op het
uitgebreid lager niveau
Hoofdstuk 3: enkele generaties in het onderwijs
Aanhangsels (w.o. overzicht beschikbare tabellen)
1A-B/1971/VT+WT/SERIE A/DL.5C
Mag/III/3/1971/VT+WT/SERIE A/DL.5C
14e algemene volkstelling annex woningtelling 28 februari 1971. Deel 5C: semi-hoger
en hoger opgeleiden
Inhoud:
Technische toelichting
Voornaamste uitkomsten
Hoofdstuk 1: inleiding
Hoofdstuk 2: personeel met zowel een universitaire als niet-universitaire opleiding
op semi-hoger of hoger niveau
Hoofdstuk 3: de academisch gevormden
Hoofdstuk 4: de niet-universitair opgeleiden op het semi-hoger en hoger niveau
Hoofdstuk 5: alle semi-hoger en hoger opgeleiden
1A-B/1971/VT+WT/SERIE A/DL.6A
Mag/III/3/1971/VT+WT/SERIE A/DL.6A
14e algemene volkstelling annex woningtelling 28 februari 1971. Deel 6A:
huishoudens, gezinnen en woningen
Inhoud:
Technische toelichting
Voornaamste uitkomsten
Hoofdstuk 1: inleiding
Hoofdstuk 2: huishoudens, alleenstaanden en gezinnen
Hoofdstuk 3: woonverblijven
Hoofdstuk 4: huisvestingssituatie
Aanhangsels (w.o. overzicht beschikbare tabellen)
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1A-B/1971/VT+WT/SERIE B/DL.1A
Mag/III/3/1971/VT+WT/SERIE B/DL.1A
14e algemene volkstelling annex woningtelling 28 februari 1971. Deel 1A: plaatselijke
indeling bevolking van gemeenten en onderdelen van gemeenten
Inhoud:
Toelichting
Tabel: bevolking, oppervlakte, bevolkingsdichtheid en woningvoorraad per
gemeente en onderdeel van gemeente
(alfabetisch per provincie)
Aanhangsel I: Rijksalfabetische lijst van gemeenten met nummers van de
topografische kaartbladen, schaal 1:25 000
Aanhangsel II: lijst van grenswijzigingen tussen gemeenten, resp. van opgeheven
en nieuw gevormde gemeenten in de periode van 31 mei 1960 tot en met 28
februari 1971
Aanhangsel III: overzicht van beschikbare gegevens per gemeente
1A-B/1971/VT+WT/SERIE B/DL.1B
Mag/III/3/1971/VT+WT/SERIE B/DL.1B
14e algemene volkstelling annex woningtelling 28 februari 1971. Deel 1B: plaatselijke
indeling bevolking van plaatsen en aaneengebouwde plaatsen (agglomeraties)
Inhoud:
Toelichting
Tabel 1: bevolking van plaatsen of aaneengebouwde plaatsen (agglomeraties) per
provincie naar afnemende bevolkingsgrootte
Tabel 2: bevolking van plaatsen en gemeenten in Rijksalfabetische volgorde
1A-B/1971/VT+WT/SERIE B/DL.1B/VOORL
Mag/III/3/1971/VT+WT/SERIE B/DL.1B/VOORL
14e algemene volkstelling annex woningtelling 28 februari 1971. Serie B:
voornaamste cijfers per gemeente. Deel 1b: bevolking van plaatsen of
aaneengebouwde plaatsen (agglomeraties) per provincie naar afnemende
bevolkingsgrootte
Inhoud:
Plaatsnamenlijst naar bevolkingsgrootte
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1A-B/1971/VT+WT/SERIE B/DL.2
Mag/III/3/1971/VT+WT/SERIE B/DL.2
14e algemene volkstelling annex woningtelling 28 februari 1971. Deel 2:
vruchtbaarheid : voornaamste uitkomsten per gemeente.
Inhoud:
Toelichting
Tabel 1: vrouwelijke bevolking van 15 jaar en ouder naar burgerlijke staat en voor
zover gehuwd geweest naar aantal levend ter wereld gebrachte kinderen
Tabel 2: gehuwde en gehuwd geweest zijnde vrouwen naar leeftijd en aantal
levend ter wereld gebrachte kinderen
Tabel 3: gehuwde en gehuwd geweest zijnde vrouwen resp. al dan niet ter plaatse
geboren naar aantal levend ter wereld gebrachte kinderen
Tabel 4: gehuwde en gehuwd geweest zijnde vrouwen naar kerkelijke gezindte en
aantal levend ter wereld gebrachte kinderen
Aanhangsel I: vraagstelling omtrent de vruchtbaarheid
Aanhangsel II: overzicht van agglomeraties (intergemeentelijke
samenwerkingsorganen) en daartoe behorende gemeenten, 28 februari 1971
Aanhangsel III: overzicht van beschikbare gegevens per gemeente
1A-B/1971/VT+WT/SERIE B/DL.3
Mag/III/3/1971/VT+WT/SERIE B/DL.3
14e algemene volkstelling annex woningtelling 28 februari 1971. Deel 3: kerkelijke
gezindte : voornaamste uitkomsten per gemeente.
Inhoud:
Toelichting
Tabel 1: bevolking naar kerkelijke gezindte
Tabel 2: nadere specificatie van de categorie andere kerkelijke gezindte (tab.1,
kol. 10)
Aanhangsel I: vraagstelling en toelichting omtrent de kerkelijke gezindte
Aanhangsel II: overzicht van agglomeraties (intergemeentelijke
samenwerkingsorganen) en daartoe behorende gemeenten, 28 februari 1971
Aanhangsel III: overzicht van beschikbare gegevens per gemeente
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1A-B/1971/VT+WT/SERIE B/DL.4A
Mag/III/3/1971/VT+WT/SERIE B/DL.4A
14e algemene volkstelling annex woningtelling 28 februari 1971. Deel 4A:
beroepsbevolking; algemene structuur : voornaamste uitkomsten per gemeente
Inhoud:
Toelichting
Tabel 1: bevolking naar soort van werkzaamheid en geslacht
Tabel 2: beroepsbevolking naar positie in bedrijf en geslacht
Aanhangsel I: vraagstelling en toelichting omtrent beroepsarbeid
Aanhangsel II: overzicht van agglomeraties (intergemeentelijke
samenwerkingsorganen) en daartoe behorende gemeenten, 28 februari 1971
Aanhangsel III: overzicht van beschikbare gegevens per gemeente
1A-B/1971/VT+WT/SERIE B/DL.4B
Mag/III/3/1971/VT+WT/SERIE B/DL.4B
14e algemene volkstelling annex woningtelling 28 februari 1971. Deel 4B:
beroepsbevolking; beroeps- en bedrijfscultuur : voornaamste uitkomsten per
gemeente.
Inhoud:
Toelichting
Tabel 1: beroepsbevolking naar beroepsactiviteit en geslacht
Tabel 2: ter plaatse wonende beroepsbevolking naar bedrijfstak en geslacht
Aanhangsel I: vraagstelling en toelichting omtrent beroepsarbeid
Aanhangsel II: overzicht van agglomeraties (intergemeentelijke
samenwerkingsorganen) en daartoe behorende gemeenten, 28 februari 1971
Aanhangsel III: overzicht van beschikbare gegevens per gemeente
1A-B/1971/VT+WT/SERIE B/DL.4C
Mag/III/3/1971/VT+WT/SERIE B/DL.4C
14e algemene volkstelling annex woningtelling 28 februari 1971. Deel 4C:
beroepsbevolking; sociaal-economische structuur : voornaamste uitkomsten per
gemeente
Inhoud:
Toelichting
Tabel 1: hoofden van huishoudens (def. 1947) en alleenstaanden (def. 1947) naar
sociale groep
Tabel 2: beroepsbevolking naar onderwijsniveau en geslacht
Aanhangsel I: vraagstelling en toelichting omtrent beroepsarbeid
Aanhangsel II: overzicht van agglomeraties (intergemeentelijke
samenwerkingsorganen) en daartoe behorende gemeenten, 28 februari 1971
Aanhangsel III: overzicht van beschikbare gegevens per gemeente
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1A-B/1971/VT+WT/SERIE B/DL.5
Mag/III/3/1971/VT+WT/SERIE B/DL.5
14e algemene volkstelling annex woningtelling 28 februari 1971. Deel 5:
onderwijsniveau en onderwijs dat wordt gevolgd : voornaamste uitkomsten per
gemeente
Inhoud:
Toelichting
Tabel 1: bevolking van 14 jaar en ouder geen dagonderwijs volgend naar
onderwijsniveau en geslacht
Tabel 2: bevolking van 14 jaar en ouder nog dagonderwijs volgend naar onderwijs
dat wordt gevolgd en geslacht
Aanhangsel I: vraagstelling en toelichting omtrent het onderwijs
Aanhangsel II: overzicht van agglomeraties (intergemeentelijke
samenwerkingsorganen) en daartoe behorende gemeenten, 28 februari 1971
Aanhangsel III: overzicht van beschikbare gegevens per gemeente
1A-B/1971/VT+WT/SERIE B/DL.6
Mag/III/3/1971/VT+WT/SERIE B/DL.6
14e algemene volkstelling annex woningtelling 28 februari 1971. Deel 6:
huishoudens, gezinnen en woningen : voornaamste uitkomsten per gemeente
Inhoud:
Toelichting
Tabel 1: bevolking, huishoudens (def. 1960) en alleenstaanden (def. 1960)
Tabel 2: huishoudens (def. 1947), alleenstaanden (def. 1947), gezinnen en
woningvoorraad
Aanhangsel I: vraagstelling en toelichting omtrent huishoudens, gezinnen en
woningen
Aanhangsel II: overzicht van agglomeraties (intergemeentelijke
samenwerkingsorganen) en daartoe behorende gemeenten, 28 februari 1971
Aanhangsel III: overzicht van beschikbare gegevens per gemeente
1A-B/1971/VT+WT/SERIE B/DL.7A
Mag/III/3/1971/VT+WT/SERIE B/DL.7A
14e algemene volkstelling annex woningtelling 28 februari 1971. Deel 7A: buiten de
woongemeente werkenden : voornaamste uitkomsten per gemeente.
Inhoud:
Toelichting
Tabel 1: woon-werkbalans
Tabel 2: buiten de woongemeente werkende beroepsbevolking, resp. van elders
komende werkbevolking naar bedrijfstak
Tabel 3: woon-, resp. werkforensen (dagforensen) naar sociale groep
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Tabel 4: woonforensen (dagforensen) naar periode van vestiging
Aanhangsel I: vraagstelling en toelichting omtrent het buiten de woongemeente
werken
Aanhangsel II: overzicht van agglomeraties (intergemeentelijke
samenwerkingsorganen) en daartoe behorende gemeenten, 28 februari 1971
Aanhangsel III: overzicht van beschikbare gegevens per gemeente
1A-B/1971/VT+WT/SERIE B/DL.7B
Mag/III/3/1971/VT+WT/SERIE B/DL.7B
14e algemene volkstelling annex woningtelling 28 februari 1971. Deel 7B: woonwerkverkeer : voornaamste uitkomsten per gemeente
Inhoud:
Toelichting
Tabel 1: ter plaatse wonende werkbevolking met vast werkadres of vast
meldingspunt, resp. woonforensen (dagforensen) naar voornaamste
vervoermiddel
Tabel 2: ter plaatse wonende werkbevolking met vast werkadres of vast
meldingspunt, resp. woonforensen (dagforensen) naar afstand tot het werk in
tijdseenheden
Aanhangsel I: vraagstelling en toelichting omtrent het woon-werkverkeer
Aanhangsel II: overzicht van agglomeraties (intergemeentelijke
samenwerkingsorganen) en daartoe behorende gemeenten, 28 februari 1971
Aanhangsel III: overzicht van beschikbare gegevens per gemeente
1A-B/1971/VT+WT/SERIE B/DL.8
Mag/III/3/1971/VT+WT/SERIE B/DL.8
14e algemene volkstelling annex woningtelling 28 februari 1971. Deel 8: bevolking in
inrichtingen en tehuizen : voornaamste uitkomsten per gemeente
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Bedrijfstelling 1978
1A-B/1978/BDT/DL.1
Mag/III/3/1978/BDT/DL.1
4E Algemene bedrijfstelling 1978. Deel 1: methodologische inleiding
Inhoud:
Alfabetische trefwoordenregister
Hoofdstuk 1: de inhoud van een algemene bedrijfstelling
Hoofdstuk 2: de omvang van de vierde Algemene bedrijfstelling 1978
Hoofdstuk 3: statistische eenheden
Hoofdstuk 4: de vragenlijst
Hoofdstuk 5: bedrijfsclassificatie
Hoofdstuk 6: het typeren van de statistische eenheden
Hoofdstuk 7: toelichting op de losbladige tabellen
Hoofdstuk 8: de vergelijkbaarheid van de uitkomsten van de vierde Algemene
bedrijfstelling 1978 met de uitkomsten van de derde Algemene bedrijfstelling 1963
Hoofdstuk 9: de vergelijkbaarheid van de uitkomsten van de vierde Algemene
bedrijfstelling 1978 met de uitkomsten van andere statistieken
Hoofdstuk 10: de wettelijke grondslag en de organisatie de vierde Algemene
bedrijfstelling 1978
1A-B/1978/BDT/DL.2
Mag/III/3/1978/BDT/DL.2
4E Algemene bedrijfstelling 1978. Deel 2: algemene sectorale gegevens
Inhoud:
Hoofdstuk 1: inleiding
Hoofdstuk 2: uitkomsten van de ondernemingen
Hoofdstuk 3: het verband tussen de uitkomsten van de ondernemingen en de
vestigingen
Hoofdstuk 4: uitkomsten van de vestigingen
Tabel 1: werkzame personen in ondernemingen naar aard van het dienstverband
Tabel 2: ondernemingen naar rechtsvorm en naar grootteklasse werkzame
personen
Tabel 3: ondernemingen naar omzetklasse en naar grootteklasse werkzame
personen
Tabel 4: werkzame personen in vestigingen naar aard van het dienstverband
Tabel 5: vestigingen naar omzetklasse en naar grootteklasse werkzame personen
A: ondernemingen naar bedrijfssubgroep
B: vestigingen naar bedrijfssubgroep
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1A-B/1978/BDT/DL.2A
Mag/III/3/1978/BDT/DL.2A
4E Algemene bedrijfstelling 1978. Deel 2: algemene sectorale gegevens. A:
delfstoffenwinning, industrie, openbare nutsbedrijven, bouwnijverheid en
bouwinstallatie
Inhoud:
Inleiding
Tabel 1: werkzame personen in ondernemingen naar aard van het dienstverband
Tabel 2: ondernemingen naar rechtsvorm en naar grootteklasse werkzame
personen
Tabel 3: werkzame personen in vestigingen naar aard van het dienstverband
1A-B/1978/BDT/DL.2B
Mag/III/3/1978/BDT/DL.2B
4E Algemene bedrijfstelling 1978. Deel 2: algemene sectorale gegevens. B:
groothandel, tussenpersonen in de handel, detailhandel en reparatie van
gebruiksgoederen
Inhoud:
Inleiding
Tabel A: werkzame personen in ondernemingen naar aard van het dienstverband
Tabel B: ondernemingen naar rechtsvorm en naar grootteklasse werkzame
personen
Tabel C: werkzame personen in vestigingen naar aard van het dienstverband
1A-B/1978/BDT/DL.2C
Mag/III/3/1978/BDT/DL.2C
4E Algemene bedrijfstelling 1978. Deel 2: algemene sectorale gegevens. C: hotels,
restaurants, café’s
Inhoud:
Inleiding
Tabel 1: werkzame personen in ondernemingen naar aard van het dienstverband
Tabel 2: ondernemingen naar rechtsvorm en naar grootteklasse werkzame
personen
Tabel 3: werkzame personen in vestigingen naar aard van het dienstverband
1A-B/1978/BDT/DL.2D
Mag/III/3/1978/BDT/DL.2D
4E Algemene bedrijfstelling 1978. Deel 2: algemene sectorale gegevens. D: transport
en opslag
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Inhoud:
Inleiding
Tabel 1: werkzame personen in ondernemingen naar aard van het dienstverband
Tabel 2: ondernemingen naar rechtsvorm en naar grootteklasse werkzame
personen
Tabel 3: werkzame personen in vestigingen naar aard van het dienstverband
1A-B/1978/BDT/DL.2E
Mag/III/3/1978/BDT/DL.2E
4E Algemene bedrijfstelling 1978. Deel 2: algemene sectorale gegevens. E: bank- en
verzekeringswezen; dienstverlening
Inhoud:
Inleiding
Tabel A: werkzame personen in ondernemingen naar aard van het dienstverband
Tabel B: ondernemingen naar rechtsvorm en naar grootteklasse werkzame
personen
Tabel C: werkzame personen in vestigingen naar aard van het dienstverband
1A-B/1978/BDT/DL.3
Mag/III/3/1978/BDT/DL.3
4E Algemene bedrijfstelling 1978. Deel 3: algemene regionale gegevens
Inhoud:
Hoofdstuk 1: inleiding
Hoofdstuk 2: uitkomsten van de vestigingen
Tabel 1: vestigingen naar provincie en naar grootteklasse werkzame personen van
de vestiging
Tabel 2: vestigingen naar provincie en naar omzetklasse
Tabel 3: vestigingen naar provincie en naar grootte van de terreinoppervlakte
Tabel 4: vestigingen naar provincie en naar grootte van de bebouwde
terreinoppervlakte
Tabel 5: vestigingen naar provincie en naar grootte van de vloeroppervlakte
Tabel 6: vestigingen en terreinoppervlakte naar provincie en naar
(ver)bouw(ings)periode
Tabel 7: vestigingen en bebouwde terreinoppervlakte naar provincie en naar
(ver)bouw(ings)periode
Tabel 8: vestigingen en vloeroppervlakte naar provincie en naar
(ver)bouw(ings)periode
Tabel A: vestigingen naar regio
Bijlage 1: de bij de bedrijfstelling 1978 toegepaste bedrijfsclassificatie
Bijlage 2: voorbeelden van losbladige tabellen
Bijlage 3: indeling van Nederland in 40 regio’s
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1A-B/1978/BDT/DL.3A
Mag/III/3/1978/BDT/DL.3A
4E Algemene bedrijfstelling 1978. Deel 3: algemene regionale gegevens. A:
landsdeel noord
Inhoud:
Inleiding
Tabel 1: vestigingen naar Corop en naar grootteklasse werkzame personen van
de vestiging
Tabel 2: vestigingen naar Corop en naar omzetklasse
Tabel 3: vestigingen naar Corop en naar grootte van de terreinoppervlakte
Tabel 4: vestigingen naar Corop en naar grootte van de bebouwde
terreinoppervlakte
Tabel 5: vestigingen naar Corop en naar grootte van de vloeroppervlakte

1A-B/1978/BDT/DL.3B
Mag/III/3/1978/BDT/DL.3B
4E Algemene bedrijfstelling 1978. Deel 3: algemene regionale gegevens. B:
landsdeel Oost
Inhoud:
Inleiding
Tabel 1: vestigingen naar Corop en naar grootteklasse werkzame personen van
de vestiging
Tabel 2: vestigingen naar Corop en naar omzetklasse
Tabel 3: vestigingen naar Corop en naar grootte van de terreinoppervlakte
Tabel 4: vestigingen naar Corop en naar grootte van de bebouwde
terreinoppervlakte
Tabel 5: vestigingen naar Corop en naar grootte van de vloeroppervlakte
1A-B/1978/BDT/DL.3C
Mag/III/3/1978/BDT/DL.3C
4E Algemene bedrijfstelling 1978. Deel 3: algemene regionale gegevens. C:
landsdeel West
Inhoud:
Inleiding
Tabel 1: vestigingen naar Corop en naar grootteklasse werkzame personen van
de vestiging
Tabel 2: vestigingen naar Corop en naar omzetklasse
Tabel 3: vestigingen naar Corop en naar grootte van de terreinoppervlakte
Tabel 4: vestigingen naar Corop en naar grootte van de bebouwde
terreinoppervlakte
Tabel 5: vestigingen naar Corop en naar grootte van de vloeroppervlakte
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1A-B/1978/BDT/DL.3D
Mag/III/3/1978/BDT/DL.3D
4E Algemene bedrijfstelling 1978. Deel 3: algemene regionale gegevens. D:
landsdelen Zuidwest en Zuid
Inhoud:
Inleiding
Tabel 1: vestigingen naar Corop en naar grootteklasse werkzame personen van
de vestiging
Tabel 2: vestigingen naar Corop en naar omzetklasse
Tabel 3: vestigingen naar Corop en naar grootte van de terreinoppervlakte
Tabel 4: vestigingen naar Corop en naar grootte van de bebouwde
terreinoppervlakte
Tabel 5: vestigingen naar Corop en naar grootte van de vloeroppervlakte
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