1e luitenant bij de Koninklijke Landmacht
1e luitenant bij het 2e regiment infanterie
1e officier bij de groote stoomvaart
1e stuurman
1e stuurman der koopvaardij
2e luitenant bij de 11e afd.Nationale Militie infanterie
2e zeilmaker
4e stuurman ter zeevaart
aalschipper
aannemer
aannemer in puinhandel
aannemer landbouwwerkzaamheden
aannemer van publieke werken
aannemer van straatwerken
aansluitingswachter
aanspreker
aardappelexporteur
aardappelhandelaar
aardappelkoopman
aardappelschipper
aardappelselecteur
aardappelsorteerder
aardewerker
aardewerkfabrikant
aardewerkvormer
accountant
accountant administratie consulent
accountant assistent
acquisiteur
adjudant der rijkspolitie
adjudant inspecteur ener tramwegmaatschappij
adjudant onderofficier bij de Koninklijke marechaussee
adjudant onderofficier bij het korps artillerie
adjudant rijkspolitie
adjunct accountant bij de rijksdienstbelastingen
adjunct commies bevrachtingscommissariaat
adjunct commies bij de Nederlandse Spoorwegen
adjunct commies bij de Rijksverkeersinspectie
adjunct commies bij een Rijksarbeidsbureau
adjunct commies bij het departement van Justitie
adjunct commies bij het kadaster
adjunct commies bij het loodswezen
adjunct commies der directe belastingen
adjunct commies der Posterijen Telegrafie en Telefonie
adjunct commies der registratie en domeinen
adjunct commies Raad van Arbeid
adjunct commies telegrafie
adjunct commies ter Secretarie

adjunct commissaris Loodswezen
adjunct directeur
adjunct directeur bij den Provinciale keuringsdienst
adjunct directeur van een netten- en touwfabriek
adjunct directeur van een touwfabriek
adjunct directeur van zuivelfabriek
adjunct directrice
adjunct havenmeester
adjunct inspecteur bij de Raad van Arbeid
adjunct inspecteur directie Wieringermeer
adjunct inspecteur van het Inlandsch onderwijs in de Molukken
adjunct inspecteur van politie
adjunct kommies ter gemeentesecretarie
adjunct kommies ter Secretarie
adjunct maire
adjunct technisch ambtenaar
administrateur
administrateur bij de politie
administrateur bij het bureau van de Provinciale Voedselcommissaris
administrateur boekhouder
administrateur eener zuivelfabriek
administrateur van een ziekenfonds
administrateur van het bevrachtingsbureau
administrateur wegenbouw
administratief ambtenaar
administratief ambtenaar bij de Nederlandsche Zuivel Centrale
administratief ambtenaar bij de Rijkspolitie
administratief ambtenaar Rijkswaterstaat
administratief assistente
administratief beambte
administratief medewerker
administratief medewerkster
administratief medewerkster bij een rechtbank
administratief politieambtenaar
administratief technisch ambtenaar
administratieve hulp kracht bij het Rijksbureau voor Voedselvoorziening
administratieve kracht
administratrice
adsistent directeur eener stoomzuivelfabriek
adspirant agent van politie
adspirant bedrijfsleider
adspirant der Rijkspolitie
adspirant gemeentepolitie
adspirant godsdienstonderwijzer
adspirant opzichter Heidemij.
adspirant rijksambtenaar
adspirant veehouder
advertentie colporteur

advocaat
advocaat bij de regtbank Leeuwarden
advocaat en procureur
advocaat en procureur en leraar in de Staats en Handelswetenschappen aan de HBS
afdelingschef
afdelingschef aan een chemische wasserij
afdelingschef in een vetsmelterij
afmaker
afmaker wegenbouw
afweegster
agent
agent bevolkingsregister
agent der Friesche Levensverzekerings mij.
agent der Nederlandse Tramweg Maatschappij.
agent eener verzekeringsmij.
agent ener levensverzekeringsmij.
agent ener wasserij
agent gemeentepolitie
agent incasseerder
agent levensverzekering
agent rijksveerdienst
agent van de Arbeidsbeurs
agent van der handelsonderneming Internatis
agent van een levensverzekeringsmij.
agent van een nieuwsblad
agent van een Stoomboot Mij.
agent van een verzekeringsmij.
agent van politie
agent van politie eerste klasse
agent voor een advertentiebureau
agent/bezorger van dagbladen
agrariër
agrarisch medewerker
amanuensis
amanuensis-concierge aan een gymnasium
ambtenaar
ambtenaar aan een arbeidsbeurs
ambtenaar aan een distributiebureau
ambtenaar aan het departement van Sociale Zaken
ambtenaar arbeidsbureau
ambtenaar belastingen
ambtenaar bij de crisiscontroledienst
ambtenaar bij de distributiedienst
ambtenaar bij de domeinen
ambtenaar bij de Heidemij.
ambtenaar bij de hulppolitie
ambtenaar bij de lichtbedrijven
ambtenaar bij de Nederlandse Spoorwegen

ambtenaar bij de Posterijen
ambtenaar bij de Posterijen en telegrafie
ambtenaar bij de provinciale griffie
ambtenaar bij de Raad van de Arbeid
ambtenaar bij de Rijksbelastingen
ambtenaar bij de Staatsspoor
ambtenaar bij de Staatsspoorwegen
ambtenaar bij een arbeidsbureau
ambtenaar bij een distributiedienst
ambtenaar bij een kantongerecht
ambtenaar bij een telefoondistrict
ambtenaar bij een verzekeringsbank
ambtenaar bij het Departement van Handel en Nijverheid
ambtenaar bij het departement van Koloniën
ambtenaar bij het departement van Landbouw en Visserij
ambtenaar bij het Gemeentelijk Bureau voor Maatschappelijk Hulpbetoon
ambtenaar bij het Openbaar Ministerie
ambtenaar bij het Provinciaal Elektriciteits Bedrijf
ambtenaar bij Staats Bosbeheer
ambtenaar bij zuivelbond
ambtenaar bouw- en woningtoezicht
ambtenaar bureau woningvoorziening
ambtenaar crisisdienst
ambtenaar departement Justitie
ambtenaar departement van volksvoorlichting
ambtenaar der belastingen
ambtenaar der invoerrechten en accijnzen
ambtenaar der secretarie
ambtenaar distributiedienst
ambtenaar gemeente secretarie
ambtenaar gemeentesecretarie
ambtenaar gewestelijk arbeidsbureau
ambtenaar girodienst
ambtenaar grensbewaking
ambtenaar invoerrechten en accijnzen
ambtenaar kadaster
ambtenaar kantongerecht
ambtenaar landbouw crisisorganisatie
ambtenaar Nederlandsche Heidemij.
ambtenaar Nederlandse Landstand
ambtenaar Nederlandse Spoorwegen
ambtenaar Nederlandse Tramweg Maatschappij
ambtenaar op de tram
ambtenaar plantenzichtenkundige dienst
ambtenaar Posterijen
ambtenaar Posterijen, Telegrafie en Telefonie
ambtenaar Raad van Arbeid
ambtenaar Rijksbelastingen

ambtenaar Rijkspolitie
ambtenaar Rijkswerkinrichting
ambtenaar secretarie
ambtenaar sociale zaken
ambtenaar telefoondienst
ambtenaar telefoondistrict
ambtenaar ter gemeentesecretarie
ambtenaar ter Provinciale Griffie
ambtenaar ter secretarie
ambtenaar ter sekretarie
ambtenaar van politie
ambtenaar van sociale zaken
ambtenaar zuivel exportbedrijf
ambtenares postcheque en girodienst
ambtenares Raad van Arbeid
ambtenares ter gemeentesecretarie
ambtenares ter secretarie
analist
analiste
antiquair
apotheker
apothekeres
apothekersassistent
apothekersassistente
apothekersknecht
apparatenbouwer
arbeider
arbeider aan de zeedijk
arbeider apparatenfabriek
arbeider bij de Duitse Weermacht
arbeider bij de gemeentereiniging
arbeider bij de Nederlandse Spoorwegen
arbeider bij de nederlandse spoorwergen
arbeider bij de wegenbouw
arbeider bij een waterschap
arbeider bij het proviciaal electriciteitsbedrijf
arbeider condensfabriek
arbeider dorsmachine
arbeider elektriciteitsbedrijf
arbeider en boer
arbeider en inlandsche kramer
arbeider gemeentewerken
arbeider in veehoudersbedrijf
arbeider invalidenwerkplaats
arbeider kaaspakhuis
arbeider nederlandsche spoorwegen
arbeider Nederlandsche Tramweg mij
arbeider Nederlandse Spoorwegen

arbeider rangeerder bij de Nederlandse Spoorwegen
arbeider reinigingsdienst
arbeider telegrafist
arbeider textielfabriek
arbeider timmerfabriek
arbeider waterschap
arbeider wegenbouw
arbeider werkplaats voor minder validen
arbeider zuivelfabriek
arbeidersche
arbeiderse
arbeiderse/turfmaakster
arbeidsanalist
arbeidster
arbeidstherapeute
archiefmedewerkster
architect
archivaris
armbezoeker
armhuisvader
armmeester
armvader
arrondissements-ijker
artiest
artist
artiste
artistiek houtbewerker
arts
aspirant agent van politie
aspirant kaderlid Nederlandse Arbeidsdienst
aspirant politie
assessor der grietenij
assistent
assistent aan een zuivelfabriek
assistent aardappelhandel
assistent accountant
assistent apotheker
assistent bedrijfsleider
assistent bibliothecaresse
assistent bij de belastingen
assistent bij de Directe Belastingen
assistent bij de Posterijen
assistent bij de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst
assistent bij de spoorwegen
assistent bij de Spoorwegmaatschappij
assistent bij de Staatsspoorwegen
assistent bij den landbouwvoorlichtingsdienst
assistent bij den Rijkslandbouwvoorlichting

assistent bij den Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst
assistent bij een zuivelfabriek
assistent bij het Gewestelijk Bureau voor Vleesvoorziening
assistent bij het grietenij bestuur van Ooststellingwerf
assistent bij zuivelfabriek
assistent boekhouder
assistent der belastingen
assistent der directe belastingen
assistent dienstgeleider bij de belastingen
assistent dienstgeleider der belastingen
assistent dienstgeleider der directe belastingen invoerrechten en accijnzen
assistent dienstgeleider der Directe Belastingen, Invoerrechten en Accijnzen
assistent directe belastingen
assistent directeur
assistent directeur eener Zuivelfabriek
assistent directeur zuivelfabriek
assistent directrice
assistent drukker
assistent gemeentewerken
assistent geofisicus
assistent kweker
assistent laborant
assistent landbouwvoorlichting
assistent landbouwvoorlichtingsdienst
assistent leidster
assistent marktonderzoeker
assistent opzichter
assistent opzichter bij de landbouw crisisorganisatie
assistent opzichter bureau Provinciale Voedselcommissaris
assistent radiotechnicus
assistent Rijks landbouwconsulent
assistent Rijks landbouwvoorlichting
assistent Rijks landbouwvoorlichtingsdienst
assistent tekenaar
assistent van de directie bij een woninginrichting
assistent verificateur
assistent verkoop
assistent voorlichtingsdienst
assistent wasserette
assistent zoutweger
assistent zuivelconsulent
assistent zuiveldirecteur
assistent zuivelfabriek
assistente buitengewoon onderwijs
assistente fysiotherapeute
assistente huishoudster
assistente in de huishouding
assistente in een wasserij

assuradeur
assurantieagent
assurantiebezorger
assurantietussenpersoon
atelierchef
ateliermeisje
ateliernaaister
atelierwerkster
autobuschauffeur
autobusdienst ondernemer
autobushouder
autobusondernemer
autobusverhuurder
autogeen lasser
autohandelaar
automobielenhandelaar
automobielhandelaar
automonteur
autoplaatwerker
autorijschoolhouder
autoschilder
autosloper
autospuiter
autotechnicus
autoverhuurder
azijnmaker
baardscheerder
baas bij de gemeentelijke technische dienst
baas Heidemij.
baas van een scheepswerf
baas-stoker aan de gasfabriek
bacteriologisch controleur
badmeester
baggeraar
baggerwerker
baker
bakker
bakkerinne
bakkersbediende
bakkersgezel
bakkersknecht
bakkersventer
bakschipper
bankassistente
bankbeambte
bankbediende
bankdirecteur
bankemployee

banketbakker
banketbakker en kok
banketbakkersbediende
banketbakkersknecht
banketventer
bankwerker
barbier
basalthandelaar
beambte bij de brandweer
beambte bij de Nederlandse Spoorwegen
beambte bij de Spoorwegen
beambte bij een beveiligheidsdienst
beambte distributiedienst
beambte gemeentelijk arbeidsbureau
beambte Nederlandsche Spoorwegen
beambte Posterijen
beambte radio-distributie
beambte staatsspoorwegen
bedienaar van een gemaal
bediende
bediende brandstoffenhandel
bediende groentehandel
bediende in de gasfabriek
bediende in een boekhandel
bediende in een kruideniersbedrijf
bediende in een levensmiddelenbedrijf
bediende-reiziger
bedieningsvakman
bedienster
bedradingsmonteuse
bedrijfsadministrateur bij een constructiefabriek
bedrijfsassistent
bedrijfsassistente
bedrijfschef
bedrijfschef watergemaal
bedrijfscontroleur
bedrijfscontroleur aan een zuivelfabriek
bedrijfsleider
bedrijfsleider bij een destructiebedrijf
bedrijfsleider carrosseriefabriek
bedrijfsleider eener zuivelfabriek
bedrijfsleider ener timmerfabriek
bedrijfsleider grasdrogerij
bedrijfsleider in een steenfabriek
bedrijfsleider kruideniersbedrijf
bedrijfsleider melkinrichting
bedrijfsleider van een grasdrogerij
bedrijfsleider van een handelsonderneming

bedrijfsleider van een radiocentrale
bedrijfsleider veehouderij
bedrijfsleider zuivelfabriek
bedrijfsmedewerker
beëdigd
beëdigd makelaar
beëdigd weger
beeldend kunstenaar
begrafenisondernemer
behanger
behanger en stoffeerder
beheerder bijkantoor van een bank
beheerder eener zuivelfabriek
beheerder ener stoomzuivelfabriek
beheerder radiocentrale
beheerder zuivelfabriek
bejaardenhelpster
bejaardenhulp
bejaardenverzorgster
belastingambtenaar
belastingassistent
belastingconsulent
bemaalder
beroepen predikant
beroepsmilitair
beschuitbakker
beschuitfabrikant
besteller
besteller bij de Nederlandse Tramweg Maatschappij.
besteller bij de Posterijen
besteller bij de Posterijen, telegrafie en telefonie
besteller bij de Staatsspoorwegen
besteller bij eene boot
betonarbeider
betonconstructeur
betonfabrikant
betontimmerman
betonwerker
beurtschipper
beurtschippersknecht
bevolkingsagent
bewaarder
bewaarder der hypotheken en kadaster
bewaarder in een fietsenstalling
bewaarder in het huis van opsluiting en tuchtiging
bewaarder van algemene dienst
bewaarschool onderwijzeres
bewaker bijkantoor Rijksarbeidsbureau

bewakingsbeambte
bewerker van slachtproducten
bezorger
bezorger dagbladen
bibliothecaris
bibliotheekassistente
bibliotheekhouder
bierbottelaar
bierbottelaarsknecht
bierbottelier
bierbrouwer
bierhandelaar
bierhuishouder
bijenhouder
bijker
bijrijder
binnenschipper
binnenvaarder
binnenvaartschipper
binnenvader
binnenvader in het Diakoniehuis
bioscoop exploïtant
bioscoop operateur
blauwverwer
bleeker
blikfabrikant
blikslager
bloembollenkweker
bloemenhandelaar
bloemenkoopman
bloemenventer
bloemist
bloemist/hovenier
bloemist/kweker
bloemkweker
blok en pompmaker
blokmaker
blokmakersknecht
blokwachter Nederlandse Spoorwegen
bode
bode bij de gemeenteontvanger
bode bij een petroleummij.
bode bij het departement van Sociale Zaken
bode van een verzekeringsmaatschappij
bode van een ziekenfonds
bode ziekenfonds
boekbinder
boekbindster

boekdrukker
boekhandelaar
boekhouder
boekhouder zuivelfabriek
boekhouder/correspondent
boekhouder/reiziger sigarenhandel
boekhoudster
boendermaker
boendermakersknecht
boer
boerderijhouder
boeren
boerenarbeider
boerenarbeidster
boerendienstbode
boerendienstmaagd
boerendienstmeid
boerenknecht
boerenknegt
boerenmeid
boerin
boldraagster
bolledrager
bollenkweker
bollensorteerder
bolloopster
boodschaplooper
boomenrooier
boomkweeker
boomkweekersknecht
boomkweker
boomkwekersknecht
boomrooier
boormeester
bootsknecht
bootsman
bootsman bij de politie te water
bootwerker
borduurster
borstelmaker
bosarbeider
boscharbeider
bosopzichter
boswachter
boswerker
botenverhuurder
boterhandelaar
botermaker

bottelier
bouw- en waterbouwkundig opzichter
bouwkundig ambtenaar
bouwkundig ingenieur
bouwkundig opzichter
bouwkundig tekenaar
bouwkundig uitvoerder
bouwkundige
bouwondernemer
bouwvakarbeider
bouwvakker
braille corrector
brander
brander/grutter
brandersknecht
brandersknegt
brandmeester
brandstoffencontroleur
brandstoffenhandelaar
brandstoffenhandelaarsknecht
brandstoffenhandelaarster
brandstofhandelaar
brandstofkoopman
branstoffenhandelaar
branstofhandelaar
breidster
brief en telegrambesteller
brievenbesteller
brievengaarder
brigadecommandant der Rijksveldwacht
brigadier
brigadier bij de Militaire Politietroepen in Curacao
brigadier chef veldwachter
brigadier der marechaussee
brigadier der Rijksveldwacht
brigadier gestichtswachter
brigadier majoor der Rijksveldwacht
brigadier Rijksveldwachter
brigadier te paard bij de Koninklijke Marechaussee
brigadier van politie
brigadier-titulair der Koninklijke Marechaussee
brigadier-titularis bij de Koninklijke marechaussee
brijkoopman
brijtapper
brood- en banketbakker
brood en koekbakker
brood- en koekbakker
brood- koek- en banketbakker

broodbakker
broodbezorger
broodjager
broodventer
broodventersche
broodventster
broodverkoper
brouwer
bruggendraaier
brugwachter
brugwachter bij de Nederlandse Spoorwegen
brugwachtersknecht
brugwipper
buffetchef
buffetjuffrouw
buitenhavenarbeider
buitenschipper
buitenvaarder
bulldozermachinist
bureaulist
bureel ambtenaar
burgemeester
burgemeester van Oostdongeradeel
buschauffeur
busondernemer
caféhouder
caféhoudster
cafetariahouder
calculator
calculator bij een aannemersbedrijf
calculatrice
candidaat Inspecteur van Politie
candidaat notaris
candidaat-notaris
cargadoor
carosseriebouwer
carosseriebouwersknecht
carouselhouder
carousselhouder
carrosseriebouwer
carrosserie-plaatwerker
carrouselhouder
cartonnagewerker
cassière
cassière waardemateriaal bij de distributiedienst
cement- en betonwerker
cementbewerker
cementmolenaarsknecht

cementsteenfabrikant
cementwerker
centrale verwarmingsmonteur
centrifugist
chauffeur
chauffeur bij de gemeentereiniging
chauffeur eener zuivelfabriek
chauffeur Rijkswaterstaat
chauffeur/bankwerker
chauffeur/monteur
chauffeur/verkoopster
chauffeur/verkoper
chef afdeling onderwijs
chef bakker
chef beurtvaartdienst
chef bij de Nederlansche Tramwegmaatschappij
chef bureau Sociale Zaken
chef controleur van een nachtveiligheidsdienst
chef dorsbedrijf
chef drukker
chef drukkerij
chef etser
chef fitter
chef gasfitter
chef gemeenteveldwachter
chef houtbewerker
chef in een warenhuis
chef machinist
chef melkinrichting
chef monteur
chef monteur der lichtbedrijven
chef restaurant
chef stoker
chef van een houthandel
chef van een stoomwasserij
chef veldwachter
chef winkelhouder
cheffin kantoorafdeling
cheffin mode atelier
chemiciën
chemicus
chemiker
chemisch analist
chemisch assistent
chemisch technicus
chemisch technoloog
chirurg
chirurgijn

cichoreidroger
cichoreifabrikant
cichoreifabrikeur
cichoreimolenaar
cirkelzager
ciseleur
civiel ingenieur
coiffeur
collectant
collectant zendingsvereniging
colporteur
commercieel administratieve kracht
commercieel adviseur
commercieel medewerker
commies
commies bij de belastingen
commies bij de in- en uitgaande rechten
commies bij de in- en uitgaande rechten en accijnsen
commies bij de Nederlandse Tramweg Maatschappij
commies bij de Nederlandse Tramweg Maatschappij.
commies bij de Posterijen
commies bij de Rijksbelastingen
commies bij de stedelijke belastingen
commies bij 's Rijksbelastingen
commies chef ter secretarie
commies der directe belastingen
commies der registratie en domeinen
commies eerste klas ter gemeentesecretarie
commies gewestelijk arbeidsbureau
commies ter directie der Registratie en Domeinen
commies ter gemeentesecretarie
commies ter Provinciale griffie
commies ter secretarie
commies van de directe belastingen
commies van de rijksbelastingen
commissaris van beurtschepen
commissaris van cultuurmij.en
commissaris van politie
commissionair
commissionair en koopman
commissionair in aardappelen
commissionair in groenten en fruit
commissionairis bij de Staats Spoorwegdienst
concertgebouw exploitant
concertzanger
concierge
conciërge
concierge gemeente abattoir

concierge in het gemeentehuis
conducteur
conducteur bij de Nederlandse Tramweg Maatschappij.
conducteur bij de NS
conducteur bij de Posterijen
conducteur bij de Staatsspoorwegen
conducteur der brievenmalen
conducteur der Posterijen
conducteur gemeente tram
conductrice
confectienaaister
confectietechnicus
conservenfabrikant
constructeur
constructeur/tekenaar
constructiebankwerker
constructiebouwer
constructiewerker
consulente
controleur
controleur bij de Algemene Friese Levensverzekerings Mij.
controleur bij de brandstoffencommissie
controleur bij de Centrale Controledienst
controleur bij de Controle Dienst van Luistervergunningen
controleur bij de crisis Zuivelcentrale
controleur bij de dienst sociale zaken
controleur bij de gemeentelijke sociale dienst
controleur bij de Nederlandsche Tramweg Mij.
controleur bij de tram
controleur bij de werkverschaffing
controleur bij den Raad van Arbeid
controleur bij een bouwbedrijf
controleur bij een Levensverzekering Mij.
controleur bij een Raad van Arbeid
controleur bij een veehouderij-centrale
controleur bij een verkooporganisatie
controleur Centrale Controle Dienst
controleur centrale crisis controle dienst
controleur condensfabriek
controleur crisis controle dienst
controleur crisisdienst
controleur der Indirecte Belastingen
controleur der Nederlandse Tramweg Maatschappij.
controleur der posterij
controleur der steunverlening
controleur der werkverschaffing en steunverlening
controleur keuringsdienst
controleur Kinderbijslag Vereveningsfonds

controleur kruideniersbedrijf
controleur landbouwcrisiswet
controleur marktopzichter
controleur melkcontrolestation
controleur plantenziektekundige dienst
controleur textielbedrijf
controleur tuinbouw
controleur uitvoer centrale bureau
controleur van de Zuiderzeesteunwet
controleur van een fokvereniging
controleur van een levensmiddelenbedrijf
controleur van een zuivelbond
controleur van 's-Rijksbelastingen
controleur voor de steunverlening
controleur zuivel
controleur zuivelfabriek
controleuse
convooimeester
copieerder
copiist
correspondent
corveeër
costumiére
costumière
costuumnaaister
coupeur
coupeuse
coupeuse lerares
courantenbezorger
crasseur
crisiscontroleur
crisisdienst-controleur
cultureel werkster
cultuur technisch medewerker
dagbladagent
dagbladcontroleur
dagloner
daglonersche
daglonerse
daglooner
dagloonster
dagmeisje
dakdekker
dakpannenfabrikant
dameskapper
dameskapster
dansleraar
dansonderwijzer

darmenbewerker
darmenwasser
decoratieschilder
dekknecht
demonstratrice
departementsambtenaar
depotbaas
depotchef bij de Aram
depothouder
depothouder van een wasserij
deurwaarder
deurwaarder bij de arrondissementsrechtbank
deurwaarder bij de arrondissementsrechtbank en bij het kantongerecht
deurwaarder bij de arrondissementsrechtbank Heerenveen en kantongerecht Oldeberkoop
deurwaarder bij de Rijksbelastingen
deurwaarder bij het kantongerecht Oldeberkoop
deurwaarder bij het kantongerecht van het kanton Oldeberkoop
deurwaarder bij het vredegerecht kanton Oldeberkoop
deurwaarder bij het vredegerecht te Harlingen
deurwaarder bij het vredegerecht van het kanton Oldeberkoop
deurwaarder der directe belastingen
deurwaarder van rijksbelastingen
deurwaardersklerk
diamantslijper
dienende bij de Nationale Militie
Dienstbare
dienstbode
dienstknecht
dienstknecht in het St. Anthony Gasthuis
dienstmaagd
dienstmeid
dienstmeisje
dierenarts
dierenartsen bezoeker
dijkgraaf
dijksbode
dijkwerker
directeur
directeur bij de Posterijen
directeur cultuurmaatschapijen
directeur cultuurmaatschappijen
directeur der gasfabriek
directeur der gemeentereiniging
directeur eener coöperatieve aankoopvereniging
directeur eener diligence dienst
directeur eener drukkerij
directeur eener gasfabriek
directeur eener verzekering

directeur eener verzekeringsmij.
directeur eener zuivelfabriek
directeur enen naamloze vennootschap
directeur ener drukkerij
directeur ener gasfabriek
directeur ener schouwburg
directeur ener zuivelfabriek
directeur gemeentewerken
directeur handelmaatschappij
directeur handelsinstituut
directeur landbouwbank
directeur meubelfabriek
directeur ontwikkelingsbureau bouwprojecten
directeur pharmaceutische fabriek
directeur post en telegraafkantoor
directeur Provinciaal Elektriciteitsbedrijf in Friesland
directeur Rijkswerkplaats
directeur touwfabriek
directeur van cultuurondernemingen
directeur van de gemeentereiniging
directeur van de zuivelfabriek
directeur van een betonmij.
directeur van een drukkerij
directeur van een gasfabriek
directeur van een kledingmagazijn
directeur van een kweekschool
directeur van een machinefabriek
directeur van een machinehandel
directeur van een naamloze vennootschap
directeur van een Rijkskweekschool
directeur van een stoomzuivelfabriek
directeur van een textielfabriek
directeur van een verzekeringsfonds
directeur van een zuivelfabriek
directeur van Gemeente Werken
directeur van het postkantoor
directeur Vetsmelterij
directeur werkgemeenschap
directeur zuivel
directeur zuivelfabriek
directeur/expert van een verzekeringmaatschappij
directrice van een rusthuis
direkteur betonindustrie
direktiesecretaresse
discjockey
discograaf
distribuant van levensmiddelen
distributie ambtenaar

distributie ambtenares
districts acquisiteur der Posterijen en Telegrafie
districts bestuurder
districtsverpleegster voor de kinderhygiëne
doctor
doctor in de geneeskunde
doktersassistent
doktersassistente
dokwerker
donkeyman
doodgraver
doopsgezind predikant
dorpsreiniger
dorpsroeper
dorsch inspecteur
douane ambtenaar
draaier
drabbelkoek fabrikant
dragline machinist
draglinemachinist
drogist
drogist/opticien
drogiste
drukker
drukker/uitgever
drukkers handlanger
drukkersknecht
duiker
duimstokkenfabrikant
economisch assistent aan een universiteit
economist
eekschiller
eendenfokker
eerste assistent gewestelijk arbeidersbureau
eerste assistent gewestelijk arbeidsbureau
eerste luitenant bij het Nederlands Indische leger
eerste luitenant onder de schutterij en schatter van het personeel
eerste luitenant-vlieger
eerste veldwachter
eetzaalassistente
eieren exporteur
elastiekwever
electricien
electricien-installateur
elektricien
elektrisch lasser
elektrolasser
elektromonteur

elektronica monteur
elektronicus
elektronika monteur
elektrotechnicus
elektrotechniker
elektrotechnisch calculator
elektrotechnisch ingenieur
emballagemeester
emballeur
emeritus predikant
employé
employé bij de PTT
employé bij een brouwerij
employé bij een luchtvaartmij.
employé petroleum mij.
employé reisbureau
employé telefoondienst
employé zuivelfabriek
ernstvuurwerker
etaleur
etaleur/decorateur
etaleur/verkoper
europees fuselier
europees sergeant bij het Nederlands Indisch leger
evangeliedienaar
evangelist
executeur bij het grietenij bestuur van Ooststellingwerf
expediteur
expeditiechef
expeditieknecht
exploitant van een kabelleggerbedrijf
exploitant van vaste goederen
exploitant van vergaderzalen
exploitante eener smederij
exporteur
exportslachter
exportslager
exportslagersknecht
fabricage chef
fabrieks onderbaas
fabrieksarbeider
fabrieksarbeidster
fabrieksbaas
fabriekschef
fabriekscontroleur
fabrieksdirecteur
fabrieksemployé
fabrieksknecht

fabrieksmeisje
fabrieksopzichter
fabriekssmid
fabriekswerker
fabriekswerkman
fabrikant
fabrikant in houtwaren
fabrikant in linnen
fabrikant in parketvloeren
fabrikant in vervangingsmiddelen
facturiste
facturiste/typiste
filiaalchef
filiaalhouder
filiaalhouder ener wasserij
filiaalhoudster
filiaalhoudster goud en zilverwerken
filmoperateur
firmant van een drukkerij
firmant van een schoonmaakbedrijf
fitter
flankeur landmilitie 1e compagnie 3e bataillon infanterie
floreenontvanger
foeragehandelaar
fortwachter
fotograaf
fotolaborant
fouragehandelaar
fouragehandelaars knecht
fourier der infanterie
fröbelonderwijzeres
fruitgrossier
fruithandelaar
fruitkweker
fruitkwekers knecht
fuselier bij de 1e divisie van het algemeen depot Landmacht te Harderwijk
fuselier bij de 4e compagnie, 2e batalion. 2 afd infanterie
fuselier bij de infanterie
fuselier bij het 3e regiment infanterie
gaardenier
gaarder van wal- en kadegelden
garagehouder
gardenier
gardeniersche
gardenierse
gardeniersknecht
gardenierster
garenspoeler

gas- en waterfitter
gas- en watertechnisch installateur
gasdirecteur
gasfitter
gasmeester
gasstoker
geëmployeerde bij de Amsterdamsche Bank
geëmployeerde bij de Bataafse Petroleum Mij.
geëmployeerde bij de Waterstaadt
gegageerd tamboer major
geldophaler bij de gemeentebedrijven
gemeente reiniger
gemeente veldwachter
gemeenteambtenaar
gemeentearbeider
gemeentearchitect
gemeentebode
gemeentebouwkundige
gemeentecontroleur
gemeenteontvanger
gemeenteopzichter
gemeentereiniger
gemeentesecretaris
gemeentetimmerman
gemeenteveldwachter
gemeentewegwerker
gemeentewerker
gemeentewerkman
genees- heel- en vroedmeester
geneesheer
geneesheer en heelmeester
geneesheer en vroedmeester
geneeskundige
geneoloog
generaal majoor
gepensioneerd lieutenant
gepensioneerd Rijksambtenaar
gepensioneerd rijksopzichter
gepensioneerd secretaris
gepensioneerd soldaat
gepensioneerd stoker
gereedschapmaker
gereedschapslijper
gereformeerd predikant
gestichtswachter
gevangenbewaarder
geweermaker
gewezen deurwader

gezagvoerder
gezagvoerder bij de koopvaardij
gezagvoerder ter koopvaardij
gezinshelpster
gezinshulp
gezinsverzorgster
gistbezorger
gisthandelaar
glas in lood zetter
glasbewerker
glasetser
glashandelaar
glassnijder
glazenmaker
glazenwasscher
glazenwasser
gleibakkersknecht
godsdienstleraar
godsdienstonderwijzer
goederenbesteller
goederenklerk
gortmaker
gortmolenaar
goud- en zilversmid
goud- en zilversmidse
goud en zilversmidsknecht
goudsmid
goudsmid en juwelier
goudsmit
graan- en meelhandelaar
graandrager
graanhandelaar
graankoopman
graanmeter
grafdelver
grafgraver
graficus
grafisch ontwerper
grafkistenfabrikant
grammofoon detailhandelaar
granietwerker
grenskommies
grenskommies bij de invoerrechten en accijnzen
grietenij ontvanger van Ooststellingwerf
grietman
grietman van Haskerland
griffier bij het gerecht
griffier bij het Kantongerecht

griffier bij het vredegerecht kanton Oldeberkoop
griffier bij het vredegerecht kanton Oldeberkoop, assessor bij het Grietenij Bestuur
griffier bij het vredegeregt en policie te Leeuwarden
groente- en fruitkweeker
groente- en fruitkweker
groenteboer
groentehandelaar
groentekoopman
groentekweeker
groentekweker
groentekwekersknecht
groentenhandelaar
groentenkoopman
groentenventer
groenteventer
groepscommandant bij de marechaussee
groepsleider
groepsleidster
grof- en hoefsmid
grofschilder
grofschmidse
grofsmederijhoudersche
grofsmid
grofsmidsknecht
grondarbeider
grondbezitter
grondeigenaar en veehouder
grondhandelaar
grondwerker
groothandelaar in klompen
grootindustrieel
grootschipper
grossier
grossier in auto-onderdelen
grossier in bakkerswaren
grossier in electratechnische artikelen
grossier in fruit
grossier in groen
grossier in groenten
grossier in groenten en fruit
grossier in koloniale waren
grossier in kruidenierswaren
grossier in levensmiddelen
grossier in rijwielen
grossier in suikerwerken
grossiersbediende
grossiersknecht
grutter

gruttersknecht
guardenier
guardeniersche
guardiaan
gymnastiekleidster
gymnastiekleraar
gymnastiekonderwijzer
gynaecoloog
haardenfabrikant
haltechef
haltewachter
haltewachter Nederlandse Spoorwegen
handarbeider
handelaar
handelaar in bouwmaterialen
handelaar in brandstoffen
handelaar in houtwaren
handelaar in huiden
handelaar in ijzerwaren
handelaar in landbouwwerktuigen
handelaar in lederwaren
handelaar in lompen en oude metalen
handelaar in machines
handelaar in motorrijtuigen
handelaar in slachtproducten
handelaar in tractorbrandstoffen
handelaar in tractoren
handelaar in tweedehands goederen
handelaarster in brandstoffen
handelreiziger
handelsagent
handelsbediende
handelscorrespondent
handelsemployé
handelsreiziger
handelsvertegenwoordiger
handlanger bij het Gemeentelijk Elektriciteit Bedrijf
handlanger hoogovenbedrijf
handlanger in kinderwagenfabriek
handlanger scheepswerf
handpersdrukker
handschoenenmaker
handwerklerares
handwerkonderwijzeres
haringspeetster
haringvisscher
haspelaarster
havenarbeider

havencontroleur
havenmeester
havenwerker
heel- en vroedmeester
heereknecht
heereknegt
heftruckchauffeur
heibaas
heier
helpster bij een bewaarschool
herbergier
herbergier en stalling
herbergiersche
herbergierse
herenknecht
hersteller van windmolens
hersteller van windmotoren
hervormd predikant
hoedenfabrikant
hoedenmaakster
hoedenmaker
hoedmakersknecht
hoefsmid
hoepmaker
hofmeester
hofmeester bij de Koninklijke Nederlands Marine
hofmeesterbediende
hoofd- agent/rechercheur van politie
hoofd brievenbesteller
hoofd bureau voor sociale zaken
Hoofd Christelijke School voor Uitgebreid Lager Onderwijs
hoofd der huishouding van de Cornelia-Stichting
hoofd der school
hoofd eenen school
hoofd eener bijzondere lagere school
hoofd eener bijzondere school
hoofd eener fabrieksadministratie
hoofd eener kleuterschool
hoofd eener opleidingsschool
hoofd eener school
hoofd ener school
hoofd ener school voor lager onderwijs
hoofd fabrieksschool
hoofd kommies ter secretarie
hoofd personeelsafdeling
hoofd van de Christelijke Landbouwschool
hoofd van de linnenkamer
hoofd van een school

hoofdagent eener levensverzekeringsmij.
hoofdagent van de politie
hoofdagent van politie
hoofdambtenaar bij de gemeentelijke reinigingsdienst
hoofdcommies
hoofdcommies bij de Raad van Arbeid
hoofdcommies bij de Rijks Directe belastingen
hoofdcommies Raad van Arbeid
hoofdcommies ter provinciale griffie
hoofdcommies ter Provinciale Griffie van Friesland
hoofdcommies ter secretarie
hoofdconducteur
hoofdinspecteur van de Algemeene Friesche Levensverzekering Mij.
hoofdkeurmeester keuringsdienst van waren
hoofdleidster kleuterschool
hoofdleidster van een kleuterschool
hoofdmachinist
hoofdmonteur elektriciteitsbedrijf
hoofdonderwijzer
hoofdonderwijzer basisschool
hoofdonderwijzer der Burgerschool
hoofdopzichter
hoofdopzichter bij de Nederlandse Spoorwegen
hoofdopzichter Nederlandsche Arbeidsdienst
hoofdverpleger
hoofdvertegenwoordiger van een levensverzekeringsmij.
hoogspanningsmonteur
hooihandelaar
horlogemaker
horlogemaker/goudsmid
horlogemakersknecht
horlogiemaker
hotel/pensionhouder
hotelbediende
hotelhouder
hotelhoudster
hotelier
hotelknecht
houder eener copieerinrichting
houder van een draaiorgel
houder van een loonbedrijf
houder van een overslagbedrijf
houder van een strijkinrichting
houder van een was- en strijkinrichting
houder van een wasserij
houdster van een autolakinrichting
houdster van een bakkerij
houdster van een machinale breinrichting

houdster van een smederij
houdster van een vrachtdienst
houtbewerker
houtdraaier
houtfabrikant
houthakker
houthandelaar
houthandelaarsknecht
houtkoopman
houtmelenaarsknecht
houtmolenaar
houtmolenaarsknecht
houtschipper
houtsnijder
houtstekknecht
houtsteksknecht
houtventer
houtvester
houtvlotter
houtwerker
houtzaagmolenaarsknecht
houtzager
houtzagersknecht
hovenier
huidenbereider
huidenhandelaar
huidenzouter
huisarts
huisbediende
huishoud onderwijzeres
huishoudassistent
huishoudassistente
huishoudelijke assistente
huishoudelijke hulp
huishoudkundige
huishoudster
huisknecht
huisknecht/kelner
huisman
huismoeder in een rusthuis
huisschilder
huisschilderknecht
huisschildersknecht
huisvader in een rusthuis
huisverver
huisverwer
huisverwer en schilder
huisvrouw

huiswachter
hulp in de huidhouding
hulp in de huishouding
hulparbeider
hulparbeider bij de Nederlandse Spoorwegen
hulparbeider bij Rijkswaterstaat
hulparbeider in een drukkerij
hulparbeider van een protestantie godsdienst (evangelisch)
hulparbeidster van grieks-katholieke godsdienst
hulpbesteller
hulpbesteller bij de Posterijen
hulpbesteller bij de Posterijen, Telegrafie en Telefonie
hulpbesteller der Posterijen
hulpbesteller Posterijen
hulpbesteller van de Posterijen
hulpbrandwacht
hulpbrievenbesteller
hulpbrugwachter
hulpcommies
hulpcontroleur
hulpdoodgraver
hulpfitter waterleidingbedrijf
hulpkeurmeester
hulpkeurmeester van vee en vlees
hulpkommies
hulpkommies bij de directe belastingen
hulpkommies der invoerrechten en accijnzen
hulplaborante
hulplandmeter
hulpmachinist
hulpmarechaussee
hulpmonteur
hulponderwijzer
hulpopzichter
hulppolitieagent
hulppontwachter
hulppostbode
hulppostkantoor houder
hulpprediker
hulpvakarbeider
hulpvakarbeider in een drukkerij
hulpvoorwerker
hulpwachter bij de spoorwegen
hulpzaalopzichter
hulpzaalopziener
huurophaler
ijmker
ijscofabrikant

ijscoventer
ijsselmeervisscher
ijsselmeervisser
ijsventer
ijzerbewerker
ijzerhandelaar
ijzerkramer
ijzersmid
ijzervlechter
ijzerwerker
imker
importeur
importeur van wijnen
in dienst Keizerlijke Douane
incasseerder
ingenieur
ingenieur Rijkswaterstaat
inlandsche koemelker
inlandsche kramer
inlandsche kramersche
inlandse kramer
inpakster
inpakster bij een wasserij
inrichtingsassistente
inseminator
inspecteur
inspecteur bij de Nederlandse Tramweg Maatschappij.
inspecteur bij een verzekeringsmij.
inspecteur bij het Friese Rundveestamboek
inspecteur centraal distributiekantoor
inspecteur der Directe Belastingen
inspecteur eener Brandwaarborg Maatschapij
inspecteur eener Levensverzekerings mij.
inspecteur eener paardenverzekeringsmaatschappij
inspecteur eener verzekeringsmij.
inspecteur ener verzekeringsmaatschappij
inspecteur ener verzekeringsmij.
inspecteur landbouwvoorziening
inspecteur levensverzekerings Mij.
inspecteur Levensverzekeringsmaatschappij
inspecteur Rijksverzekeringsbank
inspecteur van een levensverzekeringsmij.
inspecteur van een verzekeringsmij.
inspecteur van een ziekteverzekering
inspecteur van het Fries Rundvee Stamboek
inspecteur van het Lager Onderwijs
inspecteur van politie
inspecteur verzekeringsmaatschappij

inspecteur voor de prijsbeheersching
inspectrice
installateur
instructeur paardensport
instructeur praktijkschool
instrumentenmaker
instrumentmaker
instrumentmaker der telegrafie en telefonie
instrumentslijper
isoleerder
Israëlitisch godsdienstleraar
jachtenbouwer
jachtopziener
jachtopziener
jager
jeneverbrander
jeugdherbergmoeder
jeugdherbergvader
jeugdleider
jeugdleidster
jeugdspelleidster
journalist
journaliste
juriste
justitie dienaar
juwelier
kaarsenmakersknecht
kaashandelaar
kaaskoopman
kaasmaker
kaaspakhuisknecht
kaassorteerder
kaasventer
kachelsmid
kaderlid Nederlandse Arbeidsdienst
kalkbrander
kalkbrandersknecht
kalkfabrieksarbeider
kalklasker(blusser)
kamermeisje
kamerverhuurster
kamerwerkmeisje
kampbeheerder
kampleider
kanaalwerker
kandidaat gerechtsdeurwaarder
kandidaat in de godgeleerdheid
kandidaat in de theologie

kandidaat tot de heilige dienst
kandidaat-notaris
kanonnier
kantinebeheerder
kantinejuffrouw
kantonnier
kantonnier bij Rijkswaterstaat
kantonnier Rijkswaterstaat
kantonrechter
kantoor employé
kantoor en magazijn bediende
kantoorassistente
kantoorbediende
kantoorbediende bij de Posterijen
kantoorboekhandelaar
kantoordirecteur bank
kantoorhouder
kantoorhouder bij de postdienst
kantoorhouder bij de Posterijen
kantoorhouder bij de Posterijen, Telegrafie en Telefonie
kantoorhouder der Posterijen
kantoorhouder Posterijen
kantoorhouder van een nieuwsblad
kantoorjuffrouw
kantoorknecht
kapitein
kapitein bij het Leger des Heils
kapitein grote handelsvaart
kapitein kleine handelsvaart
kapitein kustvaart
kapitein op een schelpenzuiger
kapitein op een sleepboot
kapitein recherchevaartuig
kapitein van en lichter
kapper
kappersbediende
kapster
karrijder
kartonbewerker
kartonwerker
karweimonteur
kassier
kassier / boekhouder
kassier bankinstelling
kassier boerenleenbank
kassier eener boerenleenbank
kassier Raiffeisenbank
kassier van de boerenleenbank

kassier van een boerenleenbank
kassier/boekhouder bij gemeentelijk Elektriciteitsbedrijf
kassière
kassiersbediende
kastelein
kasteleinsche
kasteleinse
kasteleinsknecht
kastmaker
kastmakersknecht
katoendrukker
katoendrukkersknecht
kellner
kelner
kermisexploitant
kermisreiziger
kernreactor operator
ketelbikker
ketelboeter
ketellapper
keukenassistente
keukenbediende
keurmeester
keurmeester chrysanten
kinderjuffrouw
kinderverzorgster
kippenfokker
kippenhouder
kistenmaker
kleerbleekersknecht
kleermaker
kleermakersknecht
kleinveehandelaar
kleiwarenfabrikant
klerk
klerk aan de gasfabriek
klerk bij de distributiedienst
klerk bij de waterleiding
klerk bij gemeentewerken
klerk bij het gevangeniswezen
klerk bij het huis van bewaring
klerk der Posterijen en telegrafie
klerk intercommunale waterleiding
klerk ter griffie
klerk ter secretarie
klerk/geldophaler bij de gasfabriek
klerk/geldophaler bij de gemeentebedrijven
kleuterleidster

kleuteronderwijzeres
klokkenmaker
klokkenschilder
klokmaker
klokmakersknecht
klompenhandelaar
klompenkoopman
klompenmaker
klompenschilder
klompmaker
klusjesman
knecht in een zuivelfabriek
knecht op een motorboot
koek- banket en pasteibakker
koek- en banketbakker
koekbakker
koemelker
koemelkersche
koetsier
koetsier/besteller
koffeihuishouder
koffiebrander
koffiehuisbediende
koffiehuishouder
koffijmolenmaker
koffijschenker
kofschipper
kok
kok bij de Nederlandse Arbeidsdienst
kok centrale keuken
kok/beheerder
kokkijnjebakker
kokkin
koksmaat
kolendrager
kolonist
kommies
kommies bij de belastingen
kommies bij de Rijksbelastingen
kommies der invoerrechten en accijzen
kommies Rijksbelastingen
kommies te water
konteur
kooiker
kookster
kooltjer
koopman
koopman en bakker

koopman en veenbaas
koopman en winkelier
koopman in aardappelen
koopman in aardewerk
koopman in bakkerswaren
koopman in behangselpapier
koopman in damesconfectie
koopman in galanterieën
koopman in herenconfectie
koopman in lompen
koopman in manufacturen
koopman in ongeregelde goederen
koopman in papierwaren
koopman in paraplu’s
koopman in pluimvee
koopman in potten en pannen
koopman in schrijfbehoeften
koopman in touw en touwwaren
koopman in vetwaren
koopman/cementfabrikant
koopmanager
koopmansknecht
koopvaardij kapitein
koopvaardijkapitein
koopvrouw
koopvrouw in galantarieën
koperdraaier
kopergieter
koperslager
koperslagersknecht
koppelbaas
koren- en pelmolenaar
korenmeter
korenmolenaar
korenmolenaarsknecht
korporaal bij de marine
korporaal bij de militaire politie
korporaal bij de politietroepen
korporaal bij het Korps Politietroepen
korporaal der politietroepen
korporaal marinier
korporaal torpedomaker
korporaal ziekenverpleger bij de Koninklijke Nederlandsche Marine
korporaal-remonterijder (paardenpikeur)
koster
koster/concierge
kostschoolhouderes
kraamverpleegster

kraamverzorgster
kraanmachinist
kramer
kramer in galanterieën
kramersche
krankzinnigenverpleger
krantenbezorger
kruidenier
kruideniersbediende
kruideniersknecht
kruider
kuiper
kuipersknecht
kunsthandelsbediende
kunstmesthandelaar
kunstschilder
kunstsmid
kustlichtwachter
kwartiermeester
kweeker
kwekeling landmeter
kweker
kweker/bloemist
laadbaas
laborant
laborante
laboratorium assistent
laboratorium bediende
laboratoriumchef
ladingmeester
ladingmeester bij de Nederlandse Spoorwegen
ladingmeester bij de spoorwegen
lakspuiter
lakstoker
lampenhandelaar
lampenist
lampenkappenfabrikant
lampenkoopman
lampensorteerder
lanbouwerse
landarbeider
landarbeidster
landbouw geemployeerde
landbouwarbeider
landbouwer
landbouwer en koopman
landbouwer/veefokker
landbouwer/veehouder

landbouwersche
landbouwerse
landbouwersknecht
landbouwhuishoudlerares
landbouwkundig ingenieur
landbouwkundige
landbouwleraar
landbouwster
landbouwvoorlichter
landgebruiker
landman
landmeetassistent
landmeetkundig ambtenaar
landmeetkundig tekenaar
landmeetkundige
landmeter bij het kadaster
landmeter van het kadaster
Lands Baas aan 's-Rijks Zeeweringen
landvisher
lantaarnopsteker
lantaarnverzorger
lanteerder
lapper
lasscher
lasser
lector
leeraar
leeraar aan de HBS
leeraar eener Hoogere Burger School
leeraar eener middelbere school
leeraar gymnastiek en schoonschrijven aan de HBS
leeraar in de wis- en scheikunde
leerbewerker
leerhandelaar
leerling bejaardenhelpster
leerling controleur zuivelfabriek
leerling kraamverzorgster
leerling machinist
leerling machinist Nederlandsche Spoorwegen
leerling machinist spoorwegen
leerling verpleegkundige
leerling verpleegster
leerling verpleger
leerling vliegenier
leerling vlieger
leerling ziekenverzorgende
leerling-conducteur
leerling-machinist

leerlooier
leerlooiersknecht
leertouwersknecht
leider bij een arbeidsbureau
leider distributiedienst
leider van de distrubutiedienst
leider van een distributiedienst
leider van een distributiekring
leider van een Volkshogeschool
leidingmonteur
leidster distributiekantoor
leraar
leraar aan de Ambachtsschool
leraar aan de middelbare koloniale landbouwschool
leraar aan een ambachtschool
leraar aan een lyceum
leraar aan eene ambachtsschool
leraar aan eene Hogere Burgerschool
leraar ambachtsschool
leraar bakkersbedrijf
leraar bij de afgescheidenen
leraar bij de Hervormde Gemeente
leraar bij het Middelbaar onderwijs
leraar bij het slagersvakonderwijs
leraar kweekschool
leraar lagere landbouwschool
leraar lagere technische school
leraar landbouwschool
leraar lichamelijke oefening
leraar lichamelijke opvoeding
leraar lyceum
leraar nijverheidsonderwijs
leraar Rijks Hoger Burgerschool
leraar technische school
lerares
lerares bij het Nijverheids Onderwijs
lerares huishoudschool
lerares landbouwhuishoudonderwijs
lerares nijverheidsonderwijs
lettertekenaar
letterzetter
levensverzekeringsagent
lichtmatroos
lichtmatroos op het Ned. fregat "Henriette Betsij"
lichtwachter
lid der Staten van Friesland
lid der stedelijke raad
lid Provinciale Staten

lid raad van state
lid van de kamer der Staten Generaal
lid van de Raad
lid van de vaste kern van de luchtbeschermingsdienst
lid van het Ridderschap der Provinciale Staten van Friesland
lid vaste kern luchtbeschermings dienst
lid vaste kern luchtbeschermingsdienst
liftmonteur
ligtmatroos
lijfbediende
lijn assistent
lijnassistent bij de Nederlandse Spoorwegen
lijnslager
lijnwerker
lijnwerker Nederlandse Spoorwegen
lijstenmaker
likeurstoker
likeurstokersknecht
limonadefabrikant
linnenweefster
linnenwerker
linnenwever
linnenweversche
linnenweversknecht
linoleumlegger
lithograaf
locale kracht bij de Posterijen
loco-burgemeester
locomotiefpoetser
locomotiefpoetser bij de Staatsspoorwegen
logemenhouder
logement en stalhouder
logementhouder
logementhoudster
logopediste
loketemployee
lompenkoopman
lompensorteerder
loodgieter
loodgieter/elektricien
loods
loodskwekeling
loodsleerling
loodsman
loodsschipper
looiersknecht
loonadministratrice
loonbedrijfhouder

loondorscher
loondorser
loonslager
loonwerker
loopjongen
loopknecht
los arbeider
los werkman
loswerkman
loterijagent
luitenant der Genie
lunchroomhouder
lunchroomhoudster
lythograaf
maatschappelijk werkster
machinaal houtbewerker
machinale houtbewerker
machinebankwerker
machinebediende
machinedrijver
machineoperator
machinepoetser
machineschrijfster
machinetechnicus
machinetekenaar
machinezetter
machinist
machinist bij de Nederlandse Spoorwegen
machinist bij een koelinrichting
machinist dorsbedrijf
machinist ener zuivelfabriek
machinist kleine handelsvaart
machinist Koninklijke Marine
machinist ter koopvaardij
machinist vetsmelterij
machinist zuivelfabriek
machinist/bankwerker
magazijnbediende
magazijnchef
magazijnknecht
magazijnmeester
magnetiseur
majoor der rijksveldwacht
makelaar
makelaar/taxateur
mandenmaker
mangeliter !!!
manufacturenbediende

manufacturenhandelaar
manufacturenkoopvrouw
manufacturier
manufacturiersbediende
manufacturierster
marechaussee
marechaussee eerste klas
marinier
marskramer
masseur
mast- en blokmaker
mast- en pompmaker
mastmaker
mastmakersknecht
materiaalbeheerder
materiaalverzorger
matrassenfabrikant
matrassenmaker
matroos
matroos 1e klas bij de Marine
matroos bij de Koninklijke Marine
matroos bij de Marine
matroos bij het Loodswezen
matroos binnenvaart
matroos der koopvaardij
matroos in Rijks Dienst
matroos in Rijksdienst
matroos koopvaardij
matroos lichtwachter
matroos ter Koopvaardij
matroos/timmerman bij de Koninklijke Marine
mattenmaker
mattenschipper
mecanicien
mechanisch controleur
mede-directeur van een verzekeringsmaatschappij
medewerker makelaardij
medewerker spoorwegen
medicinae docter en arts
medicinae doctor
medisch analiste
medisch laborante
meelfabrikant
meelhandelaar
meelverkoper
meester bakker
meester broodbakker
meester grofsmid

meester kleermaker
meester kuiper
meester linnenwever
meester scharenslijper
meester schoenmaker
meester schrijnwerker
meester smid
meester smid en herbergier
meester timmerman
meester verwer
meester vleeschhouwer
meester wagenmaker
meester wever
meesterknecht
meesterknecht gasfabriek
meesterknecht op een panfabriek
meestersknecht
meetarbeider
meetarbeider bij het kadaster
meetassistent
melkboer
melkcontroleur
melker
melker/veeverzorger
melkhandelaar
melkhandelaar/caféhouder
melkknecht
melkmachinemonteur
melkmonsternemer
melkonderzoeker
melkontvanger
melkrijder
melkryder
melkschipper
melkslijter
melkster
melktapper
melkvaarder
melkveehouder
melkventer
melkverkoopster
melkverkoper
melkvervoeder
melkvervoerder
messen en scharenslijper
mesthandelaar
metaalbewerker
metaaldraaier

metaalpolijster
metaalslijper
metaalslijper/galvaniseur
metaalstamper
meteorologisch assistent
meter en tauxateur van de turf
meter van de turf
meteropnemer
meteropnemer/geldophaler
meteropnemer/incasseerder
metertechnicus
metselaar
metselaarsknecht
meubelbeitser
meubelfabrikant
meubelhandelaar
meubelmaker
meubelmaker/stoffeerder
meubelmakersknecht
meubelspuiter
meubelstoffeerder
meubeltekenaar
mijningenieur
mijnwerker
militair
militair ziekenoppasser
militaire politie
militaire schoenmaker
missionair
modinette
modiste
moeder in het armhuis
mohammedaans geestelijke
molenaar
molenaarsche
molenaarsknecht
molenbaas
molenbaas op een baggermolen
molenmaker
monster nemer
monsternemer
monsternemer bij een zuivelfabriek
monsternemer op een zuivelfabriek
monteur
monteur bij de Rijkstelefoon
monteur bij het staatsarchief der !!
monteur landbouwmechanisatie
monteur Nederlandsche Arbeidsdienst

monteur telefoondienst
monteur/bankwerker
monteur/elektricien
monteuse
morgenmeisje
motorboot ondernemer
motorbootkapitein
motordrijver
motordrijver bij de spoorwegen
motorhersteller
motorschipper
musicus
muziekdirecteur
muziekdocente
muziekleraar
muzieklerares
muziekmeester
muziekonderwijzer
muziekonderwijzeres
muzikant
N.H. predikant
naaimachinehandelaar
naaister
nachtdienst ondernemer
nachtrijder
nachtstoker
nachtwacht
nachtwaker
nachtwaker bij de Nederlandse Tramweg Maatschappij.
natuurkundige
negotiant
nettenbouwer
nettenbreider
nettenmaker
nikkelaar
notaris
notarisklerk
officier
officier bij Het Leger des Heils
officier groote vaart
officier van justitie
officier van justitie bij de arrondissementsrechtbank te Leeuwarden
oliehandelaar
olieman
olieslager
olieslagersknecht
omroeper
onderbaas apparatenfabriek

onderbaas bij een apparatenfabriek
onderbrandmeester
onderdirecteur van een keuringsdienst
onderhoudsmonteur
onder-inspecteur over het loodswezen
onderladingmeester N.S.
onderluitenant bij de politie te water
onderluitenant der Keizerlijke douanes
ondermachinist
ondermachinist bij Staatsspoorwegen
ondermeester
onderofficier
onderofficier vliegtuigschutter bij de Nederlands Vliegdienst
onderopzichter bij de Nederlandse Arbeidsdienst
onderopzichter Nederlandsche Arbeidsdienst
onderwachtmeester bij de Wasserschutpolizei
onderwijzer
onderwijzer der jeugd
onderwijzer en hoofd der school
onderwijzeres
ontginner
ontvanger
ontvanger der Accijnsen
ontvanger der belastingen
ontvanger der directe belastingen
ontvanger der directe Belastingen en Accijnsen
ontvanger der grietenij Ooststellingwerf
ontvanger der registratie
ontvanger der registratie en bewaarder hypotheken
ontvanger der registratie en domeinen
ontvanger der Rijksbelastingen
ontvanger van de Rijksbelastingen van de gemeenten Donkerbroek en Oosterwolde
ontvanger van 's-Rijksbelastingen
ontvanger veenpolder
ontvanger waterschap
ontwerpassistente
ontwerper
oorlogsvrijwilliger
openbaar notaris
operator
oppasser in het Militaire Hospitaal
opperluitenant van politie
opperman
opperman bij een bouwbedrijf
opperman bouwvak
opperwachtmeester
opperwachtmeester bij de gemeentepolitie
opperwachtmeester bij de gemeentepolitie te Leeuwarden

opperwachtmeester der Marechaussee
opperwachtmeester der rijkspolitie
opperwachtmeester van politie
oprichter Nederlandsche Arbeidsdienst
oprichter/tekenaar
oproeper/taxateur
opticien
opticiën
optiek controleuse
opvoedend ambtenaar
opvoedend ambtenaar Rijks Opvoedingsgesticht
opzichter
opzichter begraafplaats
opzichter bij de gemeentereiniging
opzichter bij de Landbouw Crisisorganisatie
opzichter bij de Nederlandse Heidemaatschappij
opzichter bij de Nederlandse Heidemij
opzichter bij de Noord-Oostpolder
opzichter bij de provinciale voedselvoorziening
opzichter bij de Rijksgebouwendienst
opzichter bij de Rijkswegenbouw
opzichter bij de telefoondienst
opzichter bij de Telegrafie en Telefonie
opzichter bij de waterleiding
opzichter bij den Rijkswaterstaat
opzichter bij een gasbedrijf
opzichter bij een gemeentelijke plantsoenendienst
opzichter bij een landbouwmij.
opzichter bij een waterschap
opzichter bij Rijkswaterstaat
opzichter bureau provinciale voedselcommissaris
opzichter gasbedrijf
opzichter gemeentereiniging
opzichter kustverlichting
opzichter landbouw
opzichter landbouw crisisorganisatie
opzichter op het gemaal
opzichter Provinciale Waterstaat
opzichter Rijkswaterstaat
opzichter tekenaar
opzichter van de gemeente reiniging
opzichter van de Waterstaat
opzichter voedselvoorziening in- en verkoopbureau
opzichter waterleiding
opzichter waterschap
opzichter wegenbouw
opzichter/meubelmaker
opzichter/rentmeester

opzichter/tekenaar
opzichter/tekenaar bij Rijkswaterstaat
opzichter/timmerman
opziener
opziener bij een veenafgraverij
opziener der jacht
opziener der jacht en visserij
opziener der publieke werken
opziener van de visserijen
opzigter
ordebroeder
orgeldraaier
oud-rechter
ovenist
ovenknecht
paardenhandelaar
paardenknecht
paardenpostmeester
paardenslager
pachter van wal- en havengelden
pakdrager
pakhuischef
pakhuisknecht
palinghandelaar
panbakker
panbakkersknecht
panbakkersknegt
panfabrieksarbeider
panwerker
papiersnijder
papkoker
papventer
paraplu hersteller
paraplu koopman
parfumerie handelaar
particulier
passementswerker
pastoor
peiler
pel- en korenmolenaar
pelbaas
peletonscommandant bij de infanterie
pelmolenaar
pelmolenaarsknecht
pensionhouder
pensionhoudster
personeelschef
personeelswerkster

petroleumhandelaar
petroleumventer
petroleumventster
pettenmaker
photograaf
pianist
pianohandelaar
pianostemmer
pianoverzorgster
pijpenfitter
pikeur
piloot
piqueur
plaatbankwerker
plaatselijk bureauhouder
plaatsvervangend hoofd bescherming bevolking
plaatsvervangend leider bij de distributiedienst
plaatsvervanger van de vrederechter van het kanton Hallum
plaatsvervanger vrederegter
plaatvervangend leider distributiedienst
plaatwerker
plaatwerker/lasser
planner
planter
plateel schilder
plateelbakker
plateelschilder
plattelandsch heel- en vroedmeester
ploegbaas
ploegbaas bij de Nederlandse spoorwegen
ploegbaas bij de Nederlandse Spoorwegen
ploegbaas bij de Nederlandse Tramweg Mij.
pluggesnijder
pluimveefokker
pluimveehandelaar
pluimveehouder
poedermaker
poelier
poeliersbediende
poldermolenaar
polderontvanger
polderopzichter
poldersecretaris
polderwerker
politie te water
politieagent
politieambtenaar
politiebeambte

politiedienaar
politieopziener
politiesoldaat
pompbediende
pompmaker
pompmakersknecht
ponstypiste
pontwachter
portier
portier/telefonist
postambtenaar
postbesteller
postbode
postcommandant Rijkspolitie
postkantoorhouder
poststationhoudster
potschipper
potschipperse
pottenbakker
pottenbakkersknecht
praamvisser
predikant
predikant (rustend)
predikant bij de hervormde gemeente
predikant bij de hervormde gemeente Makkinga, Elsloo en Langedijke
predikant bij de hervormde gemeente Oosterwolde en Fochteloo
predikant bij de hervormde gemeente van Appelscha
predikant bij de hervormde gemeente van Donkerbroek en Haule
predikant bij de hervormde gemeente van Oldeberkoop en Nijeberkoop
predikant bij de hervormde gemeente van Oosterwolde
predikant bij de hervormde gemeente van Oosterwolde en Fochteloo
predikant Doopsgezinde Gemeente
predikant Hervormde gemeente
president bij de rechtbank
priester
procereursbediende
procuratiehouder
procuratiehoudster
procureur bij de arrondissements rechtbank
procureursklerk
productieleider
productiemedewerker
professor in de theologie
programmeur
provinciaal hulpopzichter
provinciaal wegwerker
provisiereiziger
publicist

publieke aannemer
puttenboorder
raadsheer bij een gerechtshof
radio/radar monteur
radiocentralehouder
radiocentralehoudster
radiohandelaar
radioinstallateur
radiologisch laborante
radiomonteur
radiotechnicus
radiotelegrafist
rangeerder
rangeerder bij de Nederlandse Spoorwegen
rangeerder bij Staatsspoorwegen
rangeerder spoorwegen
rattenbestrijder
receptionist
receptioniste
rechercheur bij de politieke opsporingsdienst
rechter
rechtskundige
reclameontwerper
reclameschilder
reclametekenaar
referendaris bij de Posterijen, Telegrafie en Telefonie
reiniger
reinigingsarbeider
reinigingsdienst ondernemer
reiziger
reiziger in landbouwwerktuigen
reiziger in manufacturen
religieuze
remmer
rentenier
renteniersche
rentmeester
reparateur
reprograaf
reserve ambtenaar
reserve luitenant-kolonel
reserve machinist
reserve sergeant-vlieger
reserve tramconducteur
restaurateur
restaurateur aan het station
restauratiehouder
riemmaker

rietberwerker
rietbewerker
rietdekker
riethandelaar
rietmeubelfabrikant
rietmeubelmaker
rietsnijder
rietteler
rietvlechter
rietwerker
rijinstructeur
rijksagent der arbeidsbemiddeling
rijksambtenaar
rijksbrugwachter
rijkscommies
rijksdeurwaarder
rijkshulpkeurmeester
Rijkskeurmeester
rijksklerk
rijksklerk bij de belastingen
rijksklerk bij de Directe Belastingen
rijksklerk der directe belastingen
rijksklerk der directe belastingen, invoerrechten en accijnzen
rijksklerk directe belastingen en accijnzen
rijksklerk directe belastingen invoerrechten en accijnzen
rijksontvanger
Rijkspolitie
rijkspostbode
rijksveearts
rijksveldwachter
rijnschipper
rijswerker
rijtuigfabrikant
rijtuigmaker
rijtuigverhuurder
rijwiel- en bromfietshersteller
rijwielbewaarder
rijwielfabrikant
rijwielhandelaar
rijwielhersteller
rijwielhersteller en electriciën
rijwielmonteur
rijwielreparateur
ritmeester
roggen en tarwe broodbakker
rogmolenaar
rondwerker
röntgenlaborante

roomijsfabrikant
rotatiedrukker
rubberbewerker
rubbermaker
rund- en varkensslager
rustend landbouwer
rustend loods
rustend smid
rustend timmerman
rustend veehouder
schaalknecht
schaapherder
schaarslijper
schaatsen-smid
scharenslijper
schatter
schavenmaker
schavenmakersknecht
scheepmaker
scheepsarbeider
scheepsbediende
scheepsbevrachter
scheepsbouwer
scheepsbouwmeester
scheepsgezagvoerder
scheepsijzerwerker
scheepsjager
scheepskapitein
scheepsklinker
scheepskok
scheepskoker
scheepslosser
scheepsplaatwerker
scheepstimmerknecht
scheepstimmerman
scheepstimmermansbaas
scheepstimmermansknecht
scheepstuiger
scheepswerktuigkundige
scheikundige
schelpvisser
scheper
schilder
schildersknecht
schillenboer
schillenophaler
schipper
schipper baggerwerker

schipper en fusilier
schipper en koopman
schipper en veenbaas
schipper rijnvaart
schipper van de reddingboot
schipper-motordrijver
schippersbode
schippersche
schippersgezel
schippersknecht
schoenenhandelaar
schoenenverkoper
schoenfabrikant
schoenhandelaar
schoenhandelaar/schoenmaker
schoenhersteller
schoenmaker
schoenmakersknecht
schoenmakersknegt
schoenwinkelier
schoolarts
schoolhoofd
schoolhouder
schoolmeester
schoolonderwijzer
schoolopziener
schoolschoonmaakster
schoolschoonmaker
schoonheidsspecialiste
schoonmaker
schoorsteenbouwer
schrijfster
schrijnwerker
schrijver
schrijver aan het departement van Defensie
schrijver bij de belastingen
schrijver bij de Posterijen
schrijver bij de Posterijen Telegrafie en Telefonie
schrijver bij het kadaster
schrijver der registratie en domeinen
schrijver Rijksbelastingen
schrijver ter gemeente-secretarie
schrijver ter Provinciale Griffie
schrijver tweede klas
schrijver tweede klasse der directe belastingen
schrobbermaker
schuitevoerdersche
schuitmakersknecht

schuitschipper
schulpvisscher
schulpvisser
schutter
schutter onder de Friese Mobiele Schutterij
secretaresse
secretariebeambte
secretarieklerk
secretaris
secretaris bij het grietenij bestuur
secretaris boekhouder van het burgelijk armbestuur
secretaris boekhouder van het Old Burgerweeshuis
secretaris huuradviescommissie
secretaris van een naamloze vennootschap
secretaris waterschap
semi-arts
sergant majoor
sergeant
sergeant bij de garnizoenstroepen
sergeant bij het Nederlandse Leger
sergeant-adelborst bij de Koninklijke Marine
sergeant-capitulant
sergeant-majoor bij het Koninklijk Indische leger
sergeant-majoor instructeur
sergeant-verpleger
serveerster
servicemonteur
sigarenfabrikant
sigarenhandelaar
sigarenkoopman
sigarenmaker
sigarenmakersknecht
sigarenringer
sigarensorteerder
sigarenwinkelier
sjouwer
sjouwerman
slachter
slachtproductbewerker
slager
slager en vleeshouwer
slager/caféhouder
slager/melkrijder
slagersbediende
slagersknecht
slagter
sleepbootkapitein
sleeper

sleepersknecht
sleper
slepersbaas
slijper
slijper in een metaalwarenfabriek
slikarbeider
slikwerker
sluisknecht
sluiswachter
sluiswachtersknecht
smid
smid in een schaatsenfabriek
smid/bankwerker
smid/monteur
smidsknecht
smidsknegt
snikschipper
sociëteithouder
sociografisch medewerker
socioloog
sociotherapeutisch assistente
soldaat
soldaat bij de 3e kompagnie 2e bat, 8e afd. infanterie
soldaat bij het 8e regiment infanterie
spaarbank hoofdinspecteur
spijsvetfabrikant
spinner
spinster
spoelster
spoorbeambte
spoorbrugwachter
spoorlegger
spoorlegger bij de wegenbouw
spoorwegambtenaar
spoorwegarbeider
spoorwegassistent
spoorwegbeambte
spoorwegconducteur
spoorwegwerker
sportleider
sportleraar
spuiter
staalmonteur
staatmaker
stadsdienaar
stadsomroeper
stadsreiniger
stadsreiniger

stadsroeper
stadstimmer- en metselbaas
stadstimmerman
stadsturfdrager
stadsvroedvrouw
stafmuzikant
stal inspecteur
stalhouder
stalhouderse
stalknecht
stamper
stanser
stanser bij een drukkerij
stationarbeider
stationchef
stationchef bij de Nederlandse Tramweg Mij.
stationhouder
stationhouder bij de Posterijen
stationhoudster bij de Posterijen
stationhoudster der Posterijen
stationsambtenaar
stationsarbeider
stationsassistent
stationsassistent spoorwegen
stationschef
stationskruier
steenbaas
steenbakkersknecht
steendrukker
steenfabrikant
steenhouwer
steenhouwersknecht
steenzetter
steigerbouwer
steigermaker
stempeldraaier
stenotypiste
steward
stijkster
stoeldraaier
stoelenfabrikant
stoelenkoopman
stoelenmaker
stoelenmatter
stoelmatter
stoelwinder
stoffeerder
stoffeerdersbediende

stoffenhandelaar
stoffenverver
stoker
stoker bij de gasfabriek
stoker bij de gemeentelijke gasfabriek
stoker bij de Koninklijke Marine
stoker bij een steenfabriek
stoker gasfabriek
stoker/elektricien
stoker/machinist
stokersknecht
stomer en verver
stoomboot kapitein
stoombootkapitein
stoombootondernemer
stoombootsknecht
stortbaas
straatmaker
straatmuzikant
straatreiniger
straatwerker
stratenmaker
strater
strijkster
strohoedenmaakster
stroohoedenmaakster
stucadoor
stucadoorsknecht
student
stukadoor
stuurman
stuurman bij de grote vaart
stuurman bij de koopvaardij
stuurman grote handelsvaart
stuurman grote stoomvaart
stuurman grote vaart
stuurman kleine handelsvaart
stuurman kleine vaart
stuurman koopvaardij
stuurman op de grote handelsvaart
stuurman op een sleepboot
stuurman/marconist bij de groote vaart
stuwadoor
substituut griffier bij de arrondissementsrechtbank
substituut officier
substituut officier bij de arrondissementsrechtbank
substituut officier bij de regtbank van Eersten aanleg te Heerenveen
suikerbewerker

suikervormbakkersknecht
suikerwerker
surnumerair der Invoerrechten en Accijnzen
tabaksbewerker
tabaksfabrikant
tabakskerver
tabakskerversknecht
tabakzakplakkersknecht
tailleur
takelaar aan een rijkswerf
taleur tabaksfabriek
tandarts
tandartsassistente
tandtechnicus
tandtechniker
tapper
tapper en winkelier
tapperse
tasker
tauxateur van de turf
taxateur
taxichauffeur
technicien
technicus
technicus eerste klas physisch laboratorium
techniker
technisch administratief medewerker
technisch ambtenaar
technisch ambtenaar bij de Arbeidsinspectie
technisch ambtenaar bij de Heide Maatschappij
technisch ambtenaar bij de Rijkstelegraaf
technisch ambtenaar der gemeente
technisch ambtenaar gemeentewerken
technisch ambtenaar Rijkswaterstaat
technisch beambte
technisch bedrijfsleider
technisch hoofdambtenaar
technisch hoofdambtenaar bij de dienst openbare werken
technisch medewerker
technisch opzichter
technisch tekenaar
technisch werkvoorbereider
tectyleerder
teekenaar
teerdrager
tegelhandelaar
tegelzetter
tekenaar

tekenaar bij een electriciteitsbedrijf
tekenaar bij het kadaster
tekenaar constructeur
tekenaar electro-bureau
tekenaar Rijkswaterstaat
tekenaar/calculator
tekenaar/constructeur
tekenares
tekenleraar
telefoniste
telefoniste/receptioniste
telefoniste/typiste
telefoon monteur
telefoonkantoorhouder
telefoonmonteur
telegrafist
telegrambesteller
teletypist
tentenbouwer
terpbaas
terpmeester
terrazzowerker
terreinbaas
terreinchef
terreinknecht
terreinknecht sportpark
testpiloot
textiel technicus
textielarbeider
textielarbeidster
textielexpert
textielhandelaar
thee maleerder
theehandelaar
theepakker
theeproever
theologisch kandidaat
theoloog
therapieleidster
tichelaar
tichelwerker
tigchelknecht
tighelknecht
tijdelijk hulpkommies
tijdschriftbezorger
tijdschrijver
timmerbaas
timmerknecht

timmerman
timmerman/aannemer
timmerman/betonwerker
timmerman/metselaar
timmermansknecht
toeristisch informatrice
tolgaarder
toneelspeelster
toneelspeler
toonkamerbeheerder
toonkunstenaar
torenwachter
torpedomaker
touringcarondernemer
touwbewerker
touwhandelaar
touwslager
touwslagersknecht
tractorchauffeur
tramarbeider
trambeambte
trambesteller
trambrugwachter
tramconducteur
trammachinist
tramsmid
tramstationchef
tramwegopzichter
tramwegwerker
transportarbeider
transportbegeleider
transportondernemer
transportwerker
treinpoetser
treinsmid
trekkerchauffeur
trekkermonteur
trekschipper
trekschippersknecht
trekveerschipper
tuinarbeider
tuinbouwarbeider
tuinbouwer
tuinbouwkundige
tuinder
tuindersknecht
tuinier
tuiniersknecht

tuinknecht
tuinman
tuinmansknecht
turfdrager
turfhandelaar
turfkoopman
turfmaakster
turfmaker
turfmeter
turfmeterse
turfschipper
turfventer
tweede luitenant der infanterie
tweede stuurman bij de koopvaardij
typist
typiste
typiste/telexiste
typograaf
uitdrager
uitgever
uitgever/boekdrukker
uitvoerder
uitvoerder bij de Nederlandse Heidemij.
uitvoerder bouwbedrijf
uitvoerder bouwwerken
uitvoerder cultuur technische werken
uitvoerder grondwerken
uitvoerder in de bouw en grondwerker
uitvoerder in de werkverschaffing
uitvoerder Nederlandse Heidemaatschappij
uitvoerder van betonwerken
uitvoerder van grondwerk
uitvoerder van grondwerken
uitvoerder van timmerwerken
uitvoerder wegenbouw
uitzetter wegenbouw
uurmakersknecht
uurwerkmaker
uurwerkmakersknecht
uurwerkopticiën
uurwerkreparateur
vaandrig bij de Koninklijke Landmacht
vader van een rusthuis
vakbondsbestuurder
vakkundig bemiddelaar
vakman eerste klas bij de Rijkstelegrafie
vakonderwijzeres
vakwerkman bij de Posterijen, Telegrafie en Telefonie

vakwerkman bij de PTT
vakwerkman eerste klas bij de Rijkstelegrafie
vakwerkman eerste klas bij het bedrijf der Telefonie
van bakkersbedrijf
van boerenbedrijf
van kuipers bedrijf
van schippersbedrijf
van smidsbedrijf
van veehoudersbedrijf
varensgezel
varensgezel bij de Marine
varenspersoon
vee expediteur
vee opzichter
veearts
veecontroleur
veedrijver
veefokker
veehandelaar
veehersteller
veehouder
veehouder/veehandelaar
veehoudersche
veehouderse
veehoudersknecht
veehoudster
veekoopman
veenarbeider
veenbaas
veendersche
veenman
veenschipper
veenwerker
veenwerkster
veepedicure
veerman
veerschipper
veeschatter
veeverloskundige
veeverzorger
veevoederfabrikant
veeweider
veilingmeester
veldarbeider
veldarbeidster
veldwachter
velleblootersknecht
vellenblooter

vellenbloter
vellenhandelaar
venter
venter in bakkerswaren
venter in galanterieën
venter in kruidenierswaren
venter in manufacturen
venter in textielwaren
venter in zuivelproducten
ventster
verbandmeester
verfbereider
verffabrikant
verhuizer
verificateur
verkoopleider bij een rubberindustrie
verkoopman
verkoopster
verkoper
verlader
verlofhouder
verloskundige
verpleeghulp
verpleegkundige
verpleegster
verpleger
verslaggever
vertegenwoordiger
vertegenwoordiger Handelsmij.
vertegenwoordiger levensverzekering
vertegenwoordiger van het Hogeland
vervener
verver
verver aan de gasfabriek
verver en glazenmaker
verversknecht
verwarmingsmonteur
verwer
verwer en glasenmaker
verwer en glazenmaker
verwer/glazenmaker
verwersknecht
verzekeringsagent
verzekeringsinspecteur
verzorgingsassistente
veterinair student
vethandelaar
vetsmelstersknecht

vetsmelter
vetsmeltersknecht
vicaris
vice admiraal
vioolspeelster
visbewerker
vischdroger
vischhandelaar
vischjager
vischkoopman
vischventer
vishandelaar
viskoopman
viskoper
visroker
visrokersknecht
visscher
visscher en winkelier
visscherman
visschersknecht
visser
visserman
vissersknecht
visventer
visverwerker
viszoutersknecht
vlasbewerker
vlashandelaar
vlaskweker
vlasser
vleeschhandelaar
vleeschhouwer
vleeshouwer
vletschipper
vlettenschipper
vletterman
vlieger
vliegtuigmaker bij de Koninklijke Marine
vliegtuigtechnicus
vloerenlegger
vlotterbaas
voddenkoopman
voedingsassistente
voeger
voerman
voermansknecht
voetspecialist
vogelhandelaar

volontair op een makelaarskantoor
volontair ter secretarie
voorman
voorman bij de gemeentereiniging
voorman bij de Nederlandsche Tramweg Maatschappij.
voorman bij de reinigingsdienst
voorman bij Staatsspoorwegen
voorman gemeentewerken
voorman grondwerker
voorman stoker
voorman wegwerker
voorman/timmerman
voorman-stoker bij de gasfabriek
voorwerker
voorwerker bij de Nederlandsche Heidemij.
voorwerker bij de Nederlandse Heidemaatschappij
voorwerker bij de Nederlandse Heidemij.
voorwerker bij de Nederlandse Spoorwegen
voorwerker Nederlandsche Heidemij.
vrachtauto instructeur
vrachtauto instructrice
vrachtautochauffeur
vrachtmeester van politie
vrachtrijder
vrachtschipper
vrederegter
vrederegter van het kanton Rauwerd
vrijwilliger bij de Koloniale Reserve
vrijwilliger bij het Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger
vroedvrouw
vroedvrouw/verpleegster
vulcaniseerder
vulcaniseerder van rubberbanden
vuurtorenwachter
waagmeester
waarnemend hoofd van de huishouding
wachtmeester
wachtmeester bij de gemeentepolitie
wachtmeester bij de Koninklijke Marechaussee
wachtmeester bij de marechaussee
wachtmeester bij de militaire politie
wachtmeester bij de politie
wachtmeester bij de Rijkspolitie
wachtmeester bij politie
wachtmeester der artillerie Indisch Leger
wachtmeester der huzaren
wachtmeester der Koninklijke Marechaussee
wachtmeester der marechaussee

wachtmeester der staatspolitie
wachtmeester van politie
wachtsman
wafelbakker
wagenaar
wagenbestuurder
wagenbestuurder bij de Nederlandse Tramweg Maatschappij.
wagenmaker
wagenmakersknecht
wagenmeester
wagenmeester bij de spoorwegen
waker
waker bij de zuiderzeewerken
waker bij de zuiderzeewerken
walbaas
walbaas aan het havenbedrijf
walknecht
walsmachinist
waschvrouw
wasindustrieel
wasknecht
wasmeester
wasscherijbediende
wasser
wasserette handelaar
wasvrouw
waterbouwkundig opzichter
waterbouwkundige
waterfitter
watermolenaar
waterschapsambtenaar
waterschapsontvanger
waterschapsontvanger/wethouder
waterschapsopzichter
waterschapssecretaris
waterstaat opzichter
weever
weg- en waterbouwkundige
wegarbeider
wegenbouwer
wegenbouwkundige
wegenopzichter
weger
wegwerker
wegwerker bij de Nederlandsche Spoorwegen
wegwerker bij de Nederlandse Tramweg Maatschappij.
wegwerker bij de NS
wegwerker Nederlandse Tramweg Maatschappij

wekvrouw
werfarbeider
werfchef
werkbaas
werkbaas bij de Nederlandse Heidemij.
werkbaas bij de wegenbouw
werkbode
werkman
werkman bij de gasfabriek
werkman bij de gemeentelijke reinigingsdienst
werkman bij de gemeentereiniging
werkman bij de Posterijen, Telefonie en Telegrafie
werkman bij de reinigingsdienst
werkman bij de Rijkstelegraaf
werkman bij de spoorwegen
werkman bij de vuilnisdienst
werkman bij het gasbedrijf
werkman bij Rijkswaterstaat
werkman in rijksdienst
werkman Provinciaal Electrisch Bedrijf
werkmeester
werkmeester bij de Nederlandsche Spoorwegen
werkmeester bij de telegraaf
werkmeester bij een kopergieterij
werkmeester werkgemeenschap
werkmeid
werknemer agrarisch loonbedrijf
werkopzichter
werkster
werktuigbouwkundige
werktuigkundig ingenieur
werktuigkundig tekenaar
werktuigkundige
werkvrouw
wever
weversknecht
wijkverpleegkundige
wijkverpleegster
wijkziekenverzorgster
wijnhandelaar
wijnkopersknecht
wikkelaar
wildhandelaar
winkelassistente
winkelbediende
winkelchef
winkelier
winkelier en tapper

winkelier in herenmode
winkelier in kruidenierswaren
winkelier in lederwaren
winkelier in levensmiddelen
winkeliersche
winkelierse
winkelierster
winkeljuffrouw
winkelknecht
winkelmeid
winkelmeisje
wisselloper
wisselwachter
wolkammer
wolkammersknecht
wolspoelster
wolverver
woningcontroleur
woninginrichter
woningstoffeerder
worstmaker aan een exportslagerij
zaadhandelaar
zaadteler
zaakvoerder bij de varkenscentrale
zaakvoerder veehouderijcentrale
zaakwaarnemer
zaalopziener
zaalopziener rijkswerkinrichting
zadel- en zeilmaker
zadelmaker
zadelmakersknecht
zager
zand- en grindhandelaar
zandgraver
zandhandelaar
zandvormer
zeegrashandelaar
zeekapitein
zeeloods
zeeman
zeemtouwersknecht
zeepzieder
zeevarende
zeevisser
zeilhandelaar
zeilinstructeur
zeilmaker
zeilmakersknecht

zendeling
zendeling-leeraar
zetboer
zetmeijer
zetter
zetter bij de Landsdrukkerij
ziekenfondsbode
ziekenverpleger
ziekenverzorger
ziekenverzorgster
zijlvester
zilversmid
zilversmidsche
zilversmidsknecht
zinkwerker
zoutfabrikant
zoutkeetsknecht
zoutmeter
zoutweger
zoutzieder
zoutziedersknecht
zuiderzeevisscher
zuivelarbeider
zuivelbewerker
zuivelbezoeker
zuivelcontroleur
zuiveldeskundige
zuiveldirecteur
zuivelfabriekarbeider
zuivelkundige
zwartverwer
zwemonderwijzer

