
/ 

hoe u 
mee 
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(annex woningtelling) 

i 
op 28 februari 1971 



Hoe vult U in ? 

Gebruik uitsluitend gewoon zwart 
potlood 
Geen pen, balpen of viltstift gebruiken 

a Beantwoord de vragen naar de toestand te 
middernacht tussen 28 februari en 
1 maart 
a Vul per vragenlijst uitsluitend gegevens in  
over de persoon wiens naam op de voor- 
zijde van de vragenlijst is vermeld 

Begin met vraag 1 op blad f en streep het 
hokje aan onder het antwoord dat voor die 
persoon van toepassing is 

niet zó niet zó maar rb O 

a Beantwoord zo verder de vragen 2.3a. 3b, 
312, 4a, 4b, 5 en de vragen op de volgende 
bladen 

e Schrijf of streep nooit buiten de rode lijnen 
waarbinnen de aldus genummerde vragen 
zijn gedrukt. Vragen die niet van toepassing 
zi/i, niet doorstrepen 
a Verkeerd gezette strepen niet doorhalen 
doch met vlakgom goed wegstuffen 

L 

a Bepaal eerst bi j  elke rode balk of de daar- 
onder gestelde vragen voor de betrokkene 
van toepassing zgn. Zo neen de vragen tot 
aan de volgende rode balk overslaan 

Draag zorg dat de boekjes niet vouwen of 
kreuken. Voorkom ezelsoren 

Houd losgeraakte kaarten bij het goede 
boekje (bijv. met elastiekje) doch bevestig deze 
daar niet aan met plakband, nietjes of derg. 

Raadpleeg bij moeilijkheden de volgende 
toelichting 



Vul de vragenlijsten gedurende het 
weekeinde zo volledig mogelijk in, 
zodat de vragenlijsten klaar zijn als de 
teller ze komt ophalen 

. 
Voor alle personen 

Vraag 3 Streep voor het geboortejaar steeds 
b en c twee hokjes aan. bijvoorbeeld: 

Geboortejaar 1893 Geboortejaar l946 

3b = 189 3b = 194 
3c = 3 3c = 6 

Vraag 4a Beantwoord deze vraag ook met ja 
indien de plaats waar betrokkene is 
geboren thans binnen de grens ligt 
van de huidige woongemeente 

Vraag 4b Streep het hokje onder b i j  de geboorte 
ook aan indien de betrokkene is ge- 
boren in een kliniek of derg. buiten de 
woongemeente van de moeder. 
Geef voor ter plaatse geborenen die 
enige ti jd elders hebben gewoond de 
periode aan waarin zij in de gemeente 
zijn teruggekeerd. 
Tijdelijke afwezigheid (bijv. tengevolge 
van dienstplicht, watersnood, oorlog 
e.d.) buiten beschouwing laten 

Vraag 5 Streep voor in Oostelijk- of Zuidelijk 
Flevoland geborenen geen provincie 
aan, doch vul vraag 5 aan de achter- 
zijde in 



Vraag 6a 

Vraag 6b 

Vraag 7 
a t l m  c 

Voor alle personen 

Streep het hokje aan onder ia  indien 
betrokkene: 

de afgelopen week voor eigen 
rekening een beroep of bedrijf uitoe- 
fende, een werkkring in loondienst had 
of op  een sociale werkplaats werk- 
zaam was (ook indien wegens ziekte, 
vorstverlet, vakantie, bedrijfssluiting, 
staking of derg. niet werd gewerkt) 

de afgelopen maand geregeld of af 
en toe heeft meegewerkt in het bedrijf 
van man, vader of ander gezinslid 
(ook indien hiervoor geen loon of sala- 
ris is ontvangen) of heeft gewerkt: 
als enquêtrice, werkster, gezinshulp, 
verkoopster, kelner, krantenbezorger; 
in een andere bijbaan voor huisvrouwen. 
studenten of gepensioneerden; 
voor een uitzendbureau of derg. 

in opleiding is en tevens loon of 
salaris ontvangt bijv. als leerling-ver- 
pleegster, in opleiding is volgens het 
leerlingstelsel (Bemetel, Smecoma, 
Vam, Voc enz.), op een omscholings- 
werkplaats of bij land-, zee-, lucht- 
macht of politie 

tijdelijk i n  militaire dienst is voor 
eerste oefening 

Streep alle hokjes aan die van toe- 
passing zijn! 
Streep het hokje aan onder werkloos, 
werkzoekend indien betrokkene 

geen werk heeft doch in de afge- 
lopen maand werk heeft gezocht door 
te solliciteren of te adverteren 

is ingeschreven bij een bureau voor 
arbeidsbemiddeling 

Uitsluitend te beantwoorden voor per- 
sonen met een lichamelijke of zintuig- 
lijke aandoening; 
niet voor uitsluitend geestelijk gehan- 
dicapten 



Vraag 7a Streep indien van toepassing beide 
hokjes aan en wel onder: 

hulp van anderen 

bij regelmatige controle of behande- 
ling door huisarts, specialist, spraak- 
leraar, heilgymnast, masseur, consul- 
tatiebureau, revalidatie-inrichting of 
derg. 

bij bijzondere arbeidsbemiddeling 
door arbeidsbureau, AVO of derg. 

bij regelmatige hulp (door wijkver- 
pleegster, gezinsverzorgster, huisge- 
noten, buren of derg.) bij opstaan, 
wassen, kleden, lopen, huishoudelijk 
werk of derg. 

speciale hulpmiddelen 

indien betrokkene is aangewezen op: 

rolstoel, duwwagen, aangepaste auto 
of dergelijke 

kunstledematen, krukken, orthope- 
disch korset of dergelijke 

aangepaste woning bijv. zonder 
drempels, speciale voorzieningen in 
toilet, keuken of dergelijke 

speciale kam, speciaal eetgerei of 
dergelijke 

speciale hulpmiddelen voor blinden 
en slecht-zienden, doven en slechl- 
horenden 

N.B. Niet als hulpmiddel beschouwen 
br i l  of hoorapparaat indien men daar- 
mee vrijwel normaal kan zien of horen 

sociale werkplaats, aangepaste 
machines, -werk of werktijden 

speciale scholen zoals Mytylschool, 
school voor blinde, dove, ziekelijke 
kinderen of dergelijke 

speciale schoolbanken of derg. 

Vraag 7b Streep het hokje aan onder: 

elgen verzorging 



bij regelmatige controle van huisarts, 
specialist of derg. en bij regelmatige 
hulp door wijkverpleegster of derg. 

huishoudelijke taken 
indien aangewezen op hulp bij 

koken, de was doen, de woning 
schoonhouden en andere karweitjes 
in en om huis 
taken of verplaatsing buitenshuis 

indien aangewezen op hulp bij be- 
roep of werk, het volgen van onder- 
wijs, lopen of verplaatsing buitenshuis 

Vraag7c Streep het hokje aan onder: 

voortdurend bedlegerig 
indien betrokkene gedurende ten- 

minste 6 weken ook overdag op bed 
ligt of zal moeten liggen en het bed 
niet zonder hulp van anderen kan ver- 
laten of op doktersadvies niet mag 
verlaten 

Vraag 9 Vermeld het kerkgenootschap of de 
godsdienstige gemeenschap waartoe 
betrokkene krachtens doop, belijdenis 
of anderszins behoort of waartoe hij/zij 
bepaaldelijk gerekend wenst te worden 

@ Behoort betrokkene niet tot een 
kerkgenootschap of enige gadsdiens- 
tige gemeenschap of wenst hi j lz i j  
daartoe bepaaldelijk niet meer te wor- 
den gerekend, streep dan het hokje 
aan onder geen of vermeld op de 
achterzijde humanist indien betrokkene 
bepaaldelijk als zodanig wenst te wor- 
den gerekend 

Voor personen beneden 18 jaar be- 
paalt het gezinshoofd de invulling met 
inachtneming van het bovenstaande 

Vraag l 0  Geef, indien betrokkene meer dan BBn 
nationaliteit heeft, elk der betrokken 
nationaliteiten aan 



Voor personen van 12 jaar / en ouder 

Vraag 11 Let op! Er wordt gevraagd naar de 
voornaamste bron gerekend over het 
gehele jaar 1970. Streep dus slechts 
één hokje aan! 

1 Streep het hokje aan onder: 

I inkomen uit arbeid 

l indien het inkomen in 1970 voor- 
namelijk heeft bestaan uit loon, sala- 
ris, soldij, provisie, inkomen uit vrij 

l beroep, winst uit eigen bedrijf, werk- 
lousheidsuitkering of uitkering volgens 

l de ziektewet 

1 inkomen uit vermogen 
indien het totale inkomen uit divi- 

dend, interest, verhuur, verpachting, 
uitkering op grond van een levensver- 
zekering of derg. in 1970 groter was 
dan uit andere bronnen 

pensioen, A.O.W., A.W.W., lijfrente 
indien het totale inkomen uit ouder- 

doms-, weduwe-, wezenpensioen, in- 
validiteitspensioen, lijfrente of derg. 
in 1970 groter was dan uit andere bronnen 

sociale uitkering, studiebeurs 
indien het totale inkomen uit een 

uitkering volgens de sociale bijstands- 
regeling, de wet op de arbeidsonge- 
schiktheid (WAO) enlof andere uitke- 
ringen door gemeente, kerk, sociale 
instelling, uit studiebeurs of renteloos 
voorschot in 1970 groter was dan uit 
andere bronnen. Ook aanstrepen voor 
pleegkinderen e.d. wsarvoor door 
voogdijvereniging of andere instantie 
een bijdrage in het levensonderhoud 
is betaald 

onderhoud door echtgenoot, ouders, 
verzorgers 

indien in 1970 geen eigen inkomen 
is genoten of indien het levensonder- 
houd in  1970 voornamelijk voor reke- 
ning is geweest van echtgeno(o)t(e), 



ex-echtgenoot (alimentatie), ouders, 
kinderen, voogd of derg. Dus ook aan- 
strepen voor kinderen op kostscholen 
en studenten waarvoor levensonderhoud 
en studiekosten door ouders zijn betaald 

Vraag 13 Zoek het op te geven inkomen op 
in het hieronder afgedrukte staatje 

stel naar links gaande vast welke 
letter van toepassing is 

streep op de vragenlijst het hokje 
onder die letter aan 

Daarbij als inkomen beschouwen voor: 
loon- en salaristrekkenden 

het bruto-arbeidsinkomen uit het 
hoofdberoep, d.w.z. het loon, salaris 
of derg. zonder aftrek van ingehouden 
loonbelasting, AOW- en pensioenpre- 
mies, zonder aftrek van inhoudingen 
voor kost- en inwoning en zonder bij- 
telling van kindertoelage of -bijslag, 
van overwerkverdiensten, neveninkom- 
sten enlof inkomsten van vrouw of 
kinderen 
zelfstandigen 

de winst uit de eigen onderneming 
of het inkomen uit het vrije beroep. Na 
aftrek van de bedrijfs- of beroepskosten 

gepensioneerden, renteniers en 
andere personen zonder beroep 

het totale bruto inkomen bijv. pen- 
sioen plus AOW plus rente van spaar- 
geld enz. 

Aan te stre- 
pen het 
hokie onder 
letter 

Loon. salaris. pensioen, 
werkloosheidsuitkering of 
derg. in guldens 

Bruto per Bruto per 
week maand 

Winst. inkomen 
uit vermogen. 
vrij beroep of 
derg. in 
guldens 
per jaar 

onder 150 onder 675 
150-224 675- 999 
225-299 1000-1 349 
300449 1350-1999 

boven 449 boven 1999 

- 

onder 8000 
8000-1 1999 

12000-1 5999 
16000-23999 

boven 23999 



Voor gehuwde vrouwen 
weduwen en 
gescheiden vrouwen 

Beantwoord de vragen 1 t/m 2d uit- 
sluitend op de vragenlijst van de vrouw 
zeH en niet in het boekje van de ge- 
huwde man 

Vraag 1 Tel alle levendgeboren kinderen mee! 
Ook die uit eventuele vorige huwelijker; 

Vraag 2b Let op! Streep het hokje onder neen 
ook aan, indien één of meer van de 
uit het huidige huwelijk levendgeboren 
kinderen is overleden, ook als alle 
nog levende kinderen bij de moeder 
wonen 

Vraag 2c Streep voor het huwelijksjaar steeds 
twee hokjes aan. Zie de toelichting 
bi j  vraag 3b en c van blad l 

Artikel 11 van de Volkstellingenwet van 9 juli 1970 (Stbl. 323) 

Een ieder is verplicht de gevraagde gegevens naar waarheid en met 
Inachtneming van de daaromtrent gestelde regelen te verstrekken 

Zij. die uit hoofde van hun stand. beroep of ambt tot geheim- 
houding verplicht zijn. kunnen zich verschonen van het verstrekken 
van gegevens doch uitsluitend voor zover betreft hetgeen hun in 
hun hoedanigheid is toevertrouwd. 

Een ieder kan zich verschonen van het verstrekken van gegevens. 
indien hij daardoor of zichzelf of een zijner bloed- of aanverwanten 
in de rechte lijn of in de zijlijn in de tweede of derde graad of zijn 
echtgenoot of vroegere echtgenoot aan het gevaar van een straf- 
rechterlijke veroordeling ro t i  blootstellen. 

Het niet nakomen van de in het eerste lid bedoelde verplichting 
wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste twee weken of een 
geldboete van ten hoogste vijfhonderd gulden. 

Het in het vierde lid strafbaar gestelde feit is een overtreding. 

Voor personen beneden 18 jaar is het hoofd van het huishouden 
verantwoordelijk voor het verstrekken van de gevraagde gegevens. 



Voor personen van 
12 jaar en ouder 

Vraag l a  Beantwoord deze vraag met ja indien 
betrokkene: 
* geen beroep uitoefent omdat hi j lz i j  
een opleiding volgt 
* een praktijkopleiding volgt volgens 
het leerlingstelsel (bijv. Bemetel, Sme- 
coma, Vam, Voc) 

een opleiding volgt voor gezins-, 
bejaarden-, zieken- of kraamverzorgster 
verpleegster of derg. 
b in het praktisch gedeelte is van bijv. 
een mts, hts-opleiding 

studeert aan een Universiteit, Hoge- 
school of Groot Seminarie 
N.B. Is vraag l a  beantwoord met ja 
dan verder uitsluitend nog vraag l b 
beantwoorden 

Vraag l b soort onderwijs 
invullen bijv. mavo, leao, lts, hts, leer- 
lingstelsel, lagere land- en tuinbouw- 
school, verpleegstersopleiding of derg. 
afdeling of studierichting 

invullen bijv. brugklas, leao-winkelprak. 
tijk, lts-metaalbewerken, bemetel-fijn- 
bankwerken, LLTuS-landbouw, zieken- 
verpleging-A of derg. 

Vraag 2a Ga indien vraag 2a is beantwoord met 
neen verder met vraag 3a en vervol- 
gens met vraag 4 aan de achterzijde 
(blad 4B) 



Vraag 4 invullen: 
alle mondelinge of schriftelijke op- 

leidingen die betrokkene heeft gevolgd 
weglaten: 

opleidingen met een cursusduur van 
korter dan 1 jaar, zoals praktijkdiploma 
steno, typen, handelscorrespondentie 

opleidingen niet bestemd voor het 
uitoefenen van een beroep, zoals mu- 
ziek-, sport- en danslessen 
Heeft betrokkene &n (of meer) der in 
kolom 1 genoemde opleidingen gevolgd 
dan: 

in de tweede kolom achter de ge- 
volgde opleiding de afdeling of studie- 
richting bijschrijven 

in de derde kolom aanstrepen of 
betrokkene het diploma al dan niet 
heeft behaald 

Heeft betrokkene andere dan in kolom 1 
genoemde opleidingen gevolgd dan: 

in de eerste kolom de gevolgde op- 
leiding(en) op de blanco regel(s) bij- 
schrijven 

de tweede en derde kolom invullen 
zoals zojuist is aangegeven 

voorbeelden: 
kolom1 I kolom 2 



kolom1 I kolom 2 I kolom3 I 
l 

ONDERSTAANDE KOLOMMEN 
UITSLUITEND INVULLEN IN- 

GEVOLGDE OPLEIDING DIEN OPLEIDING IS GEVOLGD 

AFDELING OF DIPLOMA 
STUDIERICHTING BEHAALD 

LTS, AMBACHTS BE. JA NEEN 
DRIJFS- OF DAGVAKSCH O O 

LEERLINGSTELSEL (Voc. JA NEEN 
Vam, Vev Bemetel o1 derg J 0 0  

AVONDNIJVERHEIDS- JA NEEN 
ONDERWIJS O 0  

( ~ ~ ~ ~ a o u w ~ ~ u i s ~ o u D -  /&~Uv&&ea 16 .NEEN 
SCHOOL. INOUSTRIESCH 0 0- 

HANDELSAVOND. JA NEEN 
SCHOOL 0 0  

middeL6aur j &at l<um~mica N&N 

n i v r ~ e / i + s  W. 1 colceure JA NEEN 

Vraag 6 Vul bij vraag 6b slechts Bén onder- 
wijsinstelling in, bij vraag 6c slechts 
B& studierichting en bij vraag 6d de 
in die studierichting (eventueel) afge- 
legde examens 

heeft betrokkene meer dan één 
studierichting gevolgd geef dan de 
studierichting op waarin het hoogste 
resultaat is bereikt 

is in de gevolgde studierichtingen 
hetzelfde resultaat bereikt geef dan 
de studierichting op die het meeste 
aansluit bij het uitgeoefende beroep 

vermeld bij 6b altijd de onderwijs- 
instelling waar de bij vraag 6c inge- 
vulde studierichting is gevolgd 

Vraag 6d Is betrokkene aan een Groot Seminarie 
afgestudeerd, streep dan ja aan onder 
kandidaats ex 
Typeer buitenlandse examens naar het 
Nederlandse equivalent 



Voor personen 
met beroep 
(Ook voor tewerkgestelden) 

Vraag l a  Uitsluitend het hoofdberoep vermelden 
d.w.z. het beroeplde functie waaraan 
de meeste arbeidstijd wordt besteed 

Loon- of salaristrekkers 
Geef zo mogelijk tevens de CAO- 
functienaam en de werkklasse aan 

Ambtenaren, beroepsmilitairen e.d. 
Vermeld functie en rang 

Personen in militaire dienst voor 
eerste oefening 
Vermeld behalve rang ook 'dienst- 
plichtig' 

Personen op herhalingsoefening 
Vermeld burgerberoep 

Technici, wetenschappelijke werkers 
leidinggevende personen, leerkrachten 
Vermeld hier functie en vakgebied 
waarin werkzaam, niet de studierichtin! 

Geef beroep of functienaam zo 
nauwkeurig mogelijk aan! 

nlet tulndersknecht maar groentetelers-. bloementelers-, 
bollentelersknecht of dergelijke 
nlet bouwvakarbeider maar betonafwerker, beton-timmer- 
man. steigermaker of dergelijke 
nlet textielarbelder maar cilinderringspinner, jacquard- 
wever, kettingspoelster of dergelijke 
nlet metaalbewerker maar revolverdraaier. gereedschap- 
maker automaatbediende. constructiewerker of dergelijke 
nlet kantoorbediende maar correspondent, personeels- 
administratie-employ8. typiste, boekhoudmachine- 
bediende of dergelijke 
niet handelaar maar winkelier, markt-. straat- of groot- 
handelaar in. . . 
nlet calculator maar looncalculator, technisch of bouw- 
kundig calculator 
nlet constructeur maar gereedschapsconstructeur. con- 
structeur van elektronische apparaten of dergelijke 
nlet wetenschappelijk medewerker maar anorganisch 
research medewerker. sociologisch onderzoeker, docent 
in . . . , economisch, juridisch adviseur of dergelijke 

Vraag l b  Omschrijf de aard van de werkraam- 
heden, indien de beroepsnaam verkeerc 
kan worden begrepen, bijv.: 

ontwerpen, construeren van . . . monteren, afstellen 
van . . . samenbouwen, samenstellen van . . . onder- 
houd, reparatie van.. . * installatie van . . . * bedienen 
van . . . machine, van . . . installatie testen, controleren 
van.. . 



Vraag 5b Geef de soort van het bedrijf zo nauw- 
keurig mogelijk aan! 

nlet metaalbedrljf of machlnetabrlek maar kachel-, land- 
bouwsmederij. metaaldraaierij, constructiebedrijf voor . . ., 

- scheepsmotoren-, landbouwmachinefabriek of dergelijke 
nlet kledlngbedrljf maar maatkleermakerij, herenwnfectie- 
fabriek of dergelijke 
niet handelsbedrljf maar groothandel in bloemen. 
bloemenwinkel, straat- of markthandel in bloemen of 
dergelijke 
niet bouwbedrljl maar woningbouwbedrijf, aannemer van 
metselwerken, wegenbouwbedrijf of dergelijke 
niet installatiebedrijf maar elektrotechnisch, koeltech- 

. nisch installatiebedrijf of dergelijke 
niet transportbedrijf maar vrachtauto-. toerwagen-, 
binnenscheepvaartbedrijf of dergelijke. 

Vraag8b Streep b i j  deze vraag slechts één hokje 
aan! Streep het hokje aan onder: 
personeelsbus 

indien het vervoer van en naar het 
werk is georganiseerd door de werk- 
gever en plaats vindt per autobus 

personenautolbusje 
indien vervoer plaats vindt met een 

gewone auto of met een busje ingericht 
voor het vervoer van maximaal 8 per- 
sonen (incl. de bestuurder) 
Is betrokkene afwisselend bestuurder 
of medereiziger dan de situatie op de 
laatste werkdag vóór 28 februari aan- 
geven 
ander vewoermiddel 

indien vervoer plaats vindt per vracht- 
wagen, tractor, (veer)boot of derg. 



R Voor werkzoekenden, 
wachtgelders en 
tewerkgestelden 

Beantwoord behalve de vragen 1 t /m 
4 ook alle vragen op blad 5a, 5b,  enz. 
indien betrokkene is tewerkgesteld op 
aanvullende werken of werkt op een 
werkplaats voor hoofd- of handarbei- 
ders, voor minder validen of derg. 

F Y 

Voor hoofden van 
huishoudens en 
alleenstaanden 

Vraag 1 Streep één van de hokjes aan onder: 

hoofdbewoner 

indien de betrokkene verantwoorde- 
l i jk is voor de huurbetaling aan de 
eigenaar, dan wel als eigenaar zelf 
in de woning woont 

Vraag 2 Maak niet vergissing om parallel- of 
serietoestellen op één telefoonaanslui- 
ting te verantwoorden als twee 
abonneenummers 
Beantwoord. indien inwonend, deze 
vraag uitsluitend met ja als de telefoon 
op eigen naam staat of voor eigen 
gebruik op naam van de werkgever 



Waarom een volkstelling? 

Onze maatschappij ondergaat doorlopend ver- 
anderingen, die vooral sedert Wereldoorlog I1 
i n  versneld tempo plaats vinden. Hoewel daar- 
mee grote verbeteringen ztjh to t  stand gekomen, 
zijn er nog vele tekorten en tekortkomingen. 
D e  volkstelling, die i n  ons land - naar inter- 
nationaal gebruik - eens in  de 10 jaar wordt 
gehouden, heeft to t  doel o m  veranderingen 
en verbeteringen op velerlei gebied te volgen 
en bestaande tekorten en tekortkomingen 
duidelijk zichtbaar te  maken. 

De huidige volkstelling is de 14de die in  ons 
land wordt gehouden. De uitkomsten zullen 
door vergelijking met die van de vorige 
tellingen nieuw licht werpen op verande- 
ringen in de bevolkingsgroei, de gezins- 
vorming, het arbeidsaanbod, het woon-  
werkverkeer e.d. en op verbeteringen op het 
gebied van het onderwijs, de volkshuisvesting 
enz. Zi j  zullen het ook mogelijk maken o m  de 
tekorten vast te stellen aan werkgelegenheid, 
scholing, woningen, parkeergelegenheden e.d. 
en de tekortkomingen in  de voorzieningen 
voor bijv. bejaarden en minder bedeelden. 

D e  volkstelling is er dus o m  zichtbaar te 
maken hoe w i j  er in  Nederland voorstaan en 
met name o m  vast te stellen waar en welke 
veranderingen en verbeteringen noodzakelijk 
zijn. Het  is het  belang (en het recht) van elke 
Nederlander, dat iedereen daaraan meewerkt. 
D e  medewerking aan de volkstelling is daarom 
dan ook wettelijk verplicht gesteld. Daartegen- 
o ver garandeert de wet, dat de verschafte indivi- 
duele gegevens absoluut geheim zullen blijven. 
Voor wa t  de statistische uitkomsten betreft be- 
staan geen geheimen. A l  deze uitkomsten zijn 
zonder uitzondering voor iedereen toegankelijk. 


