
Volkstelling of census 

Wat 
Een volkstelling of census is een vaststelling,  
door of namens de overheid,  
in een bepaald gebied, meestal een land 
om de bevolkingsgrootte te kennen 
en bepaalde structurele kenmerken zoals leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, 
godsdienst, gezinsverband en beroepswerkzaamheid… 

Wanneer: 
- Al in de oudheid, in Egypte meer dan 1000 vC 
- Bekend: volkstelling in Betlehem  

Detail: schilderij van Breughel met die naam zou een voorstelling zijn van een 
cijnsinning in Wijnegem 
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/09/14/volkstelling-te-betlehem-is-in-het-echt-de-
belastingsinning-i/ 

- Verschillend van land tot land 

Waarom: diverse redenen 
- Taks: hoeveel bezit, hoeveel inkomen oa voor voeren van oorlogen in ME 
- Rechten en plichten: adellijke titels en voorrechten maar ook taksen en 

militaire verplichtingen  
- Militair: volwassen mannen geschikt voor militaire dienst (Rome) 
- Administratief: indeling van gebied 
- Financieel: aantal volksvertegenwoordigers, berekening loon van ambtenaren 

op basis van bevolkingsaantallen 
- Om beleid op te baseren: huisvesting, scholing 

Hoe 
- Interviewers 
- Zelf invullen 
- Combineren van gekende gegevens 

Waarom belangrijk voor ons 
- samenstelling van het gezin/ huishouden 
- momentopname 
- diverse gegevens 

Algemene informatie 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Volkstelling 

https://statbel.fgov.be/nl/over-statbel/wat-doen-we/volkstellingen-census 
https://statbel.fgov.be/nl/over-statbel/wat-doen-we/volkstellingen-census/historiek-
van-de-algemene-volks-en-woningtelling 
https://statbel.fgov.be/nl/over-statbel/wat-doen-we/volkstellingen-census/census-de-
wereld 
https://www.journalbelgianhistory.be/en/system/files/article_pdf/BTNG-
RBHC%2C%2012%2C%201981%2C%201-2%2C%20pp%20059-076.pdf 

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/09/14/volkstelling-te-betlehem-is-in-het-echt-de-
https://nl.wikipedia.org/wiki/Volkstelling
https://statbel.fgov.be/nl/over-statbel/wat-doen-we/volkstellingen-census
https://statbel.fgov.be/nl/over-statbel/wat-doen-we/volkstellingen-census/historiek-
https://statbel.fgov.be/nl/over-statbel/wat-doen-we/volkstellingen-census/census-de-
https://www.journalbelgianhistory.be/en/system/files/article_pdf/BTNG-


Bronnen 
https://geneaknowhow.net/digi/bronnen.html 
https://sites.google.com/site/volkstellingen1796/startpagina 
http://ariadnedatabank.be/ariadne/arimenus/Arisummary.php 

https://spoorzoeker.petereyckerman.be/censusmap/ 

Oost-Vlaanderen 
https://geneaknowhow.net/digi/bronnen.html 
Balegem 1796 
Godveerdegem 1796 
Knesselare 1796 
Middelburg 1796 
Oudenaarde 1796 
Waarschoot 1794 – 1808 
 
http://users.telenet.be/rogerclauw/ 
Balegem 1796 
Godveerdegem 1796 
 
Volkstellingen van het jaar IV van de Franse Republiek in het Rijksarchief te Gent, 
fonds Scheldedepartement van tientallen gemeenten. 
Familiekunde Gent (Liberaal archief) 

West-Vlaanderen 
https://geneaknowhow.net/digi/bronnen.html 

 Index op naam 1748 1814 
- Per gemeente 

Beernem 1796 
Dadizele 1745 
Klerken 1748 
Oedelem 1796 – 1814 
Sint-Joris 1796 
Sint-Kruis 1748 
Westouter 1814/1815 
 
http://users.telenet.be/rogerclauw/ 
Klerken 1748 

Antwerpen 
https://geneaknowhow.net/digi/bronnen.html 
47 gemeenten/tellingen 

Vlaams Brabant 
https://geneaknowhow.net/digi/bronnen.html 
49 gemeenten/tellingen 
 
https://sites.google.com/site/volkstellingen1796/startpagina/volkstellingen-vlaams-
brabant 

https://geneaknowhow.net/digi/bronnen.html
https://sites.google.com/site/volkstellingen1796/startpagina
http://ariadnedatabank.be/ariadne/arimenus/Arisummary.php
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https://sites.google.com/site/volkstellingen1796/startpagina/volkstellingen-vlaams-


Limburg 
https://sites.google.com/site/volkstellingen1796/startpagina/home 
13 gemeenten telling en transcriptie 
Slechts 2 gemeenten zonder gegevens 
 

Brussel 
http://www.familiekundevlaanderen-leuven.be/Volkstelling-1702-Brussel.htm 

https://sites.google.com/site/volkstellingen1796/startpagina/home
http://www.familiekundevlaanderen-leuven.be/Volkstelling-1702-Brussel.htm


Voorbeelden 
 Wuustwezel 1693 
 

 
http://users.myonline.be/~tdn34301/Bestanden/Wuus1693.htm 

http://users.myonline.be/~tdn34301/Bestanden/Wuus1693.htm


 Brasschaat 1693 
 

 
https://geneaknowhow.net/script/dewit/volkstelling_brasschaat-1693.htm 

https://geneaknowhow.net/script/dewit/volkstelling_brasschaat-1693.htm


Hoboken 1694 

 
https://geneaknowhow.net/script/dewit/hoboken-17e-eeuw.pdf 

https://geneaknowhow.net/script/dewit/hoboken-17e-eeuw.pdf


Beerse 1702 
 

 
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/volkstelling_beerse-1702.htm 

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/volkstelling_beerse-1702.htm


Klerken 1748 

 
http://users.telenet.be/rogerclauw/ 

 
 

http://users.telenet.be/rogerclauw/


Alken 1796 

 
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnx2b2xrc3RlbGxpbm
dlbjE3OTZ8Z3g6MmUyMDY4YTgzNDZlMjUwZQ 

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnx2b2xrc3RlbGxpbm


 Balegem  1796 

 
 
http://users.telenet.be/rogerclauw/ 

http://users.telenet.be/rogerclauw/


 Adegem 1818 

 
http://www.familiekundevlaanderen-meetjesland.be/web/pdf/ 
 

http://www.familiekundevlaanderen-meetjesland.be/web/pdf/

