De volkstellingen
van Tungelroy
Volkstelling 1796
In de beginperiode van de Franse overheersing van de Zuidelijke Nederlanden, welke een aanvang
nam op 1 oktober 1795, werd krachtens de wet op de ordehandhaving van 10 Vendémiaire An IV (2
oktober 1795) een soort volkstelling voorgeschreven. Kantonsgewijs moesten in elke gemeente
tellingslijsten worden aangelegd met de namen van de inwoners, geslacht, leeftijd, beroep,
woonplaats alsook het tijdstip van vestiging in de gemeente en tenslotte het aantal kinderen
beneden de 12 jaar per gezin. In het Departement van de Nederwaas werd deze maatregel in het
begin van het jaar 1796 uitgevoerd.
Voor de telling van de leeftijd in Tungelroy worden de volgende gegevens genoteerd:





Aantal leeftijd 0-12 jaar:
Aantal leeftijd 12-65 jaar:
Aantal 65 jaar en ouder:
Totaal

85
133
7
225

In Swartbroek kwam men op een totaal van 246 personen, Altweerterheide op 195 personen.
Omgerekend in percentages bleek dat 24,19% van de totale Weerter bevolking jonger was dan 12
jaar en dat de leeftijdsklasse van 12-65 jaar een percentage bereikte van 71% terwijl 4,81% ouder
was dan 65. De oudste inwoner was J. van Geenen, 94 jaar, die als kostganger verpleegd werd in het
klooster Maria Wijngaard in de Maasstraat van Weert.
Tungelroy telde 132 inwoners als zijnde Weertenaar door geboorte, 8 personen Weertenaren door
vestiging met een totaal van 140 personen. Deze aantallen werden bepaald op basis van personen
boven de elf jaar. In de geslachtstabel blijkt Tungelroy 76 mannen telt (boven 11 jaar) en 64
vrouwen.
Buiten de stad was het hoofdberoep landbouw en dit bracht gebondenheid aan de grond met zich
mee.

Volkstelling 1839
Weert kende in 1839 geen huisnummering per straat zoals nu gebruikelijk is, maar één doorlopende
huisnummering van 1 tot en met 1077. Met nummeren begon men bij het stadhuis en men eindigde
op Laar.
De totale bevolking van Tungelroy bedraagt in dat jaar 445 personen. Voor de leeftijdsopbouw van

dit aantal werd voor Tungelroy de volgende tabel opgemaakt:

0-4jaar
5-9 jaar
10-14 jaar
15-19 jaar
20-24 jaar
25-29 jaar
30-34 jaar
35-39 jaar
40-44 jaar
45-49 jaar
50-54 jaar

44
48
52
50
35
27
28
28
33
25
28

55-59 jaar
60-64 jaar
65-69 jaar
70-74 jaar
75-79 jaar
80-84 jaar
85-89 jaar
90-94 jaar
95-99 jaar
Onbekend
Totaal

12
11
6
7
4
4
0
0
0
3
445

De beroepsbevolking is niet gespecificeerd per gehucht. Deze zijn samen gepakt en daaruit blijkt dat
er 152 arbeiders zijn, 1 boswachter, 1 brugwachter, 3 dagloners, 1 dekker, 105 dienstknechten, 170
dienstmeiden, 1 dijkwachter, 2 douaneambtenaren, 1 herbergier, 2 hoedenmakersgezellen, 1 jager, 4
kleermakers, 2 klompenmakers, 2 koopmannen, 2 kramers, 487 landbouwers, 1 leiendekker, 3
linnenwevers, 1 mandenmaker, 6 metselaars, 4 naaisters, 6 onderwijzers, 2 priesters, 38
schaapherders, 3 schoenmakers, 1 slager, 1 sluiswachter, 3 smeden, 2 spinsters, 2 studenten, 18
timmermannen, 1 touwslager, 1 venter, 2 vissers, 2 voermannen, 11 wevers, 1 winkelieren 18 zonder
beroep.
Als we deze beroepen indelen in categorie kent Tungelroy de volgende samenstelling in 1839:
















Landbouw en veeteelt: 68
Dienstknecht/meid: 48
Textiel/kleding: 5
Arbeider: 15
Voeding/genotmiddelen/Horeca: 0
Bouw/metaal/hout: 2
Overheid/toezicht: 2
Handel: 0
Religie: 1
Huish. Artikelen/ Edelsmid/Kunst: 1
Verkeer/vervoer: 0
Onderwijs: 1
Gezondheidszorg: 0
Amusement: 0
Overige beroepen: 0
Dan komen we op 137 mensen die een beroep heeft.

Volkstelling 31 mei 1947
Voor de volkstelling van 31 mei 1947 hebben we al een Centraal Bureau voor de Statistiek. Ook hier
kunnen we voor Tungelroy vaststellen dat we in totaal 654 inwoners tellen. Dit is als volgt verdeeld:



Bevolking wonende in woningen en “andere bewoonde ruimten”: mannen 355 personen,
vrouwen 295 personen.
In gestichten en instellingen : 4 mannen.

We hebben dan een totale bevolking van 359 mannen en 295 vrouwen, in totaal 654 inwoners.
In deze volkstelling worden ook nog enkele “verspreide huizen Tungelroijsche heide” genoemd. Dit
gaat dan om 54 mannen in woningen en andere bewoonde ruimten en 55 vrouwen. In totaal dus 109
personen.
noot erfgoed Tungelroy:
Het is natuurlijk vreemd dat deze laatste personen in de volkstelling niet onder een bepaald gehucht
of dorp worden gekwalificeerd. In de telling van dit jaar worden ook nog apart genoteerd “verspreide
huizen Wijfelterbroek” waarin 117 mannen en 132 vrouwen wonen, in totaal 249 personen.
In de volkstelling heeft men het ook over “overige verspreide huizen” met 113 mannen en 104
vrouwen.

De jaren zeventig
Per 01-01-1979 telde Tungelroy 959 inwoners. De bevolkingsgroei in de jaren zeventig ziet er als
volgt uit:










1970: 935 inwoners, 17 geboortes, 5 sterfgevallen, migratie -25
1971: 922 inwoners, 17 geboortes, 2 sterfgevallen, migratie -13
1972: 924 inwoners, 20 geboortes, 5 sterfgevallen, migratie +4
1973: 943 inwoners, 11 geboortes, 5 sterfgevallen, migratie +42
1974: 991 inwoners, 15 geboortes, 4 sterfgevallen, migratie -20
1975: 982 inwoners, 6 geboortes, 5 sterfgevallen, migratie -9
1976: 974 inwoners, 10 geboortes, 4 sterfgevallen, migratie -13
1977: 967 inwoners, 12 geboortes, 4 sterfgevallen, migratie +2
1978: 977 inwoners, 9 geboortes, 10 sterfgevallen, migratie -21

De leeftijdsopbouw van de 959 inwoners per 1-1-1979 is als volgt opgebouwd:
0-14 jaar: 231 (In Weert zijn dat er 9248);
15-24 jaar: 192 (In Weert 7441);
25-34 jaar: 155 (In Weert 6344);
35-49 jaar: 159 (In Weert 7729);
50-64 jaar: 122 (In Weert 4913);
65 jaae e.o.: 100 (In Weert 2716)
De “woonvoorraad” in Tungelroy bedroeg per 01-01-1979 258 eenheden.
Het aantal woningen per 1971: 190 (waarvan 2 nieubouw), 1972: 192 (waarvan 27 nieuwbouw),
1973: 219 (waarvan 25 nieuwbouw), 1974: 244 (waarvan 4 nieubouw en 2 gesloopt), 1975: 246
(waarvan 1 nieuwbouw), 1976: 247 (waarvan 3 nieuwbouw) , 1977: 250, 1978: 250 (waarvan 8
nieuwbouw) en 1979: 258
De bouwproduktie naar financieringswijze ziet er in de jaren zeventig als volgt uit:

Kern
Woning
wet
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978

Premie
woning

24
17
1

Vrije
sector
2
4
3

Totaal

Buiten
gebied
Woning
wet

Premie
woning
1

26
21
4
1

7

7

1

Procentuele verdeling van de beroepsbevolking naar bedrijfstak in 1971:
Lanbouw: 23,4 %
Industie: 26,6 %
Bouwnijverheid: 20,3 %
Handel/horeca/reparatiebedrijven: 10,9 %
Transport en opslagbedrijven: 1,6%
Overige dienstverlening (bank, overheid): 10,9%
Onbekend: 4,7 %

Vrije
sector
1
1
4

Totaal

1
2

1
3

2
1
4

1

Leerlingenaantallen 1970-1979 Tungelroy

