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1  INLEIDING

Het Tijdbestedingsonderzoek (TBO) is een vijfjaarlijks survey onder de
Nederlandse bevolking van 12 jaar en ouder. Het eerste TBO in opdracht van
het SCP werd uitgevoerd in 1975. Bij dit onderzoek vullen respondenten
gedurende een hele week in oktober een dagboekje in. Voor ieder kwartier
wordt genoteerd met behulp van een driecijferige code per activiteit wat
iemand gedaan heeft. De vooraf onderscheiden activiteiten staan in een
apart boekje vermeld. Sommatie van kwartieren per activiteit levert voor
iedere respondent de totale tijd op die besteed is aan die activiteit in de
dagboekweek.

De TBO-data bestaan in 1975, 1980, 1985 en 1990 in beginsel uit 2
hoofdbestanden:

1. Het zogenoemde `BB1-bestand' of `Kwartierenbestand', waarin alle
kwartieren die de respondenten hebben ingevuld (7 dagen, 24 uur per
dag, vier kwartier per uur, dus in totaal: 672 kwartieren) zijn
gecodeerd door middel van een activiteitencode. In de datamatrix
staan per rij de gegevens van respondenten weergegeven. In de
kolommen staat voor ieder van de 672 kwartieren de activiteitencode
vermeld. De kwartieren zijn chronologisch geordend (beginnend met het
eerste kwartier, zaterdag(nacht) van 00:00 tot en met 00:15 uur, en
eindigend met het zaterdag(avond) 23:45 tot en met 00:00 uur).

2. Het zogenoemde 'C1-bestand' of 'Activiteitenbestand' bevat de
tijdsbestedingen (in aantal kwartieren per week) van respondenten op
het meest gedetailleerde activiteitenniveau. In dit bestand zijn
tevens de variabelen opgenomen die afkomstig zijn uit twee
vragenlijsten (de zgn. basisvragenlijst en de slotvragenlijst). Deze
vragenlijsten zijn respectievelijk voor en na de dagboekweek bij de
respondenten afgenomen. De datamatrix is een 'traditioneel' bestand,
waarin de respondenten de rijen vormen en de variabelen (leeftijd,
geslacht, week-tijdsbesteding aan overwerk, enz.) de kolommen. In het
volgende behandelen we eerst dit waarschijnlijk meest vertrouwde type
databestand.
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2  DE C1- OF ACTIVITEITENBESTANDEN

In deze paragraaf behandelen we het C1-bestand voor zover dat betrekking
heeft op de activiteiten uit de dagboekjes. Dat houdt in dat de antwoorden
op de vragen uit de basis- en slotvragenlijst hier niet aan bod komen.

Zoals boven beschreven, geeft het activiteitenbestand per respondent de
totale tijd besteed aan bepaalde activiteiten in de dagboekweek weer. De
respondenten brachten bijvoorbeeld x kwartier slapend door, lazen y
kwartier de Panorama, en keken z kwartier naar RTL4. Veelal zijn
onderzoekers niet geïnteresseerd in de tijd besteed aan specifieke
activiteiten, maar in meer geaggregeerde tijdsbesteding, zoals de tijd
besteed aan het lezen van tijdschriften, kranten en boeken, of in de totale
leestijd of in de totale televisiekijktijd.

Het staat iedere onderzoeker uiteraard vrij om op eigen wijze bepaalde
activiteiten samen te voegen. Het SCP heeft echter een indeling ontwikkeld
in 55 neven- en 18 hoofdcategorieën; in het vervolg aangeduid met de
standaard-activiteitenindelingen. Het is aan te bevelen dat andere
onderzoekers die met TBO werken deze indeling overnemen. Het bespaart de
onderzoekers tijd en voorkomt dat er in de onderzoeksliteratuur
verschillende cijfers vermeld worden voor een zelfde samengevoegde
variabele.

In het C1-bestand van TBO 1990 zijn alle variabelennamen van activiteiten
aangeduid met 'akt...', waarin ... staat voor de driecijferige code die ook
in het aan respondenten geleverde codeboekje staat (zie Bijlage A). Zo
staat 'akt917' voor het lezen van boeken, 'akt918' voor het lezen van de
Volkskrant en 'akt920' voor het lezen van de Telegraaf. Hieronder staat
weergegeven hoe de variabelen tijd besteed aan het lezen van boeken (gr51),
kranten (gr52) en tijdschriften (gr53) zijn aangemaakt. Omdat de
akt-variabelen het aantal kwartieren dat respondenten aan een activiteit
besteed hebben bevatten, kunnen ze eenvoudig bij elkaar opgeteld worden.
Met de volgende SPSS-opdrachten (in het vervolg steeds in grote letters
afgedrukt) worden de variabelen GR51, GR52 en GR53 aangemaakt.

COMPUTE GR51=AKT917
COMPUTE GR52=AKT920+AKT919+AKT918+AKT922+AKT921+AKT923+
  AKT924+AKT925+AKT926+AKT927
COMPUTE GR53=AKT928+AKT929+AKT930+AKT996+AKT997+AKT989+AKT988+
  AKT970+AKT972+AKT971+AKT973+AKT967+AKT968+AKT969+
  AKT990+AKT975+AKT976+AKT977+AKT978+AKT979+AKT960+
  AKT963+AKT964+AKT965+AKT992+AKT961+AKT962+AKT966+
  AKT931+AKT932+AKT933+AKT934+AKT935+AKT944+AKT945+
  AKT946+AKT947+AKT948+AKT950+AKT949+AKT951+AKT952+
  AKT957+AKT958+AKT954+AKT943+AKT953+AKT959+AKT974+
  AKT955+AKT937+AKT939+AKT936+AKT956+AKT985+AKT980+
  AKT981+AKT982+AKT983+AKT984+AKT938+AKT940+AKT941+
  AKT942+AKT986+AKT987+AKT991+AKT993+AKT994+AKT995

VARIABLE LABELS
  GR51 'BOEKEN LEZEN'
  GR52 'KRANTEN LEZEN'
  GR53 'TIJDSCHRIFTEN LEZEN'
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De totale tijd besteed aan lezen is vervolgens berekend door de tijd
besteed aan het lezen van boeken, kranten en tijdschriften bij elkaar op te
tellen.

COMPUTE BL16= GR51+GR52+GR53
VARIABLE LABELS BL16 'LEZEN'

In Bijlage C staat vermeld hoe op analoge wijze de nevencategorieën gr01
tot en met gr55 zijn aangemaakt, alsmede de hoofdcategorieën bl01 tot en
met bl18. De onderscheiden hoofdcategorieën zijn: 

 bl01 'werk' 
 bl02 'huishouding' 
 bl03 'kinderverzorging' 
 bl04 'boodschappen' 
 bl05 'persoonlijke verzorging'
 bl06 'eten en drinken'
 bl07 'slapen'
 bl08 'onderwijs en vorming'
 bl09 'participatie'
 bl10 'sociale kontakten'
 bl11 'uitgaan'
 bl12 'hobbies sport en spel'
 bl13 'verzorgende hobbies'
 bl14 'recreatie buiten'
 bl15 'tv radio audio'
 bl16 'lezen'
 bl17 'ontspannen luieren'
 bl18 'overige'

NB 1 !! De driecijferige codes verschillen per meetjaar. Bijlage A
geeft de codes van de activiteiten in TBO 1975, 1980, 1985 en
1990 weer. Een * markeert een verandering. Het kan zijn dat de
activiteit in het voorgaande TBO niet bestond of niet apart was
gecodeerd (aangegeven met -). Het kan zijn dat de code van de
activiteit veranderd is, of dat de activiteit is opgesplitst in
twee deelactiviteiten met één of twee nieuwe codes.

NB 2 !! De activiteitenvariabelen hebben in TBO 1985 en TBO 1990 de
naam 'akt...'. In het C1 bestand van TBO 1975 en in dat van TBO
1980 zijn andere variabelennamen gebruikt. In Bijlage D staat
weergegeven hoe de variabelennamen van TBO 1975 omgezet worden
in 'akt...' namen. In Bijlage E is dat voor TBO 1980 gedaan.

TBO-gebruikers die het lastig vinden om de uitkomsten van analyses in
kwartieren af te lezen, kunnen de kwartieren omzetten naar uren. Ieder
bestand met akt variabelen kan op de volgende manier omgezet worden:

DO REPEAT X=AKT000 TO AKT999
COMPUTE X=X/4
END REPEAT
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De neven- en hoofdcategorieën bieden een ruggesteun bij de analyse van TBO.
Natuurlijk kunnen ook minder grove indelingen dan de nevencategorieën
gemaakt worden. En soms zijn de hoofdcategorieën nog niet grof genoeg. Twee
voorbeelden.

Er kunnen verschillende typen kranten onderscheiden worden, bijvoorbeeld
landelijke kwaliteitskranten, landelijke populaire kranten, religieuze
kranten en overige kranten (waaronder de regionale en buitenlandse
kranten). Op analoge wijze kan ook de tijd besteed aan het lezen van
verschillende typen tijdschriften berekend worden (zie Bijlage F).

COMPUTE KRTKWAL =AKT918+AKT921+AKT923
COMPUTE KRTOVER =AKT927+AKT925+AKT926
COMPUTE KRTPOP  =AKT920+AKT919+AKT922
COMPUTE KRTREL  =AKT924
VAR LABELS KRTKWAL 'LANDELIJKE KWAL KRANT'
           KRTOVER 'OVERIGE KRANT (REG-BUIT)'
           KRTPOP  'POP LANDELIJKE KRANT'
           KRTREL  'RELIGIEUZE KRANT'

De omvang van de vrije tijd is te berekenen door de activiteiten van de
hoofdcategorieën bl09 tot bl17 bij elkaar op te tellen.

COMPUTE HVRY=BL09+BL10+BL11+BL12+BL13+BL14+BL15+BL16+BL17
VAR LABELS HVRY HOEVEELHEID VRIJE TIJD

De variabele 'tijdsdruk' wordt geconstrueerd door de variabelen die
betrekking hebben op werk, huishouden en onderwijs bij elkaar op te tellen.
De variabele tijdsdruk is ook terug te brengen tot drie categorieën.

COMPUTE TIJDSDRUK=BL01+BL02+BL03+BL04+BL08
VAR LABELS TIJDSDRUK TIJD VERPLICHTE WERKZAAMHEDEN
RECODE TIJDSDR (0.01 THRU 34.99=1)(35 THRU 49.99=2)
              (50 THRU 120=3)(ELSE=999) INTO TIJDSDR3
VAR LABELS TIJDSDR3 TIJD VERPLICHTE WERKZAAMHEDEN (3CAT)
VAL LABELS TIJDSDR3 (1) MINDER DAN 35 UUR PER WEEK
                   (2) 35-50 UUR PER WEEK
                   (3) MEER DAN 50 UUR PER WEEK
MISSING VALUES TIJDSDR3 (999)

Personen kunnen verschillende taken combineren. Bij de aanmaak van de
variabele 'taakcombinatie' (COMBI) is er van uitgegaan dat mensen tenminste
10 uur werken, 10 uur huishoudelijk werk doen of 5 uur onderwijs volgen in
een week. De variabele COMBI telt zo of iemand geen, één, twee of drie
taken heeft. In de variabele COMBI2 zijn de personen zonder taak
samengevoegd met de mensen die één taak hebben. De taakcombineerders met
twee of drie taken zijn ook samengenomen.
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COMPUTE ARBEID  =BL01
COMPUTE HUISHOUD=BL02+BL03+BL04
COMPUTE ONDERWIJS=BL08
RECODE ARBEID    (10 THRU HI=1)(ELSE=0) INTO ARB
RECODE HUISHOUD  (10 THRU HI=1)(ELSE=0) INTO HUI
RECODE ONDERWIJS  (5 THRU HI=1)(ELSE=0) INTO STU
COUNT COMBI= ARB HUI STU (1)
RECODE COMBI (0,1=1)(2,3=2) INTO COMBI2
VARIABLE LABELS COMBI 'TAAKCOMBINATIES'
                COMBI2 'TAAKCOMBINATIE'
VALUE LABELS COMBI2 1 '0-EEN TAAK' 2 'TWEE TAKEN'

Naast de AKT, GR en BL variabelen worden door onderzoekers variabelen zoals
de 'hoeveelheid vrije tijd' en 'taakcombinatie' aangemaakt. Samen met
achtergrondkenmerken zoals leeftijd en opleiding zijn dit de variabelen
waarmee men werkt. Het bespaart rekentijd als berekeningen niet worden
uitgevoerd op het complete C1 bestand, maar op daarvan afgeleide kleinere
systeem-files. Deze file kan na bovenstaande bewerkingen als volgt worden
aangemaakt:

SAVE OUTFILE='...path...\naam.SYS'
 /KEEP=AKT000 TO AKT999 GR01 TO GR55 BL01 TO BL18 
       KRTKWAL KRTOVER KRTPOP  KRTREL1
       HVRY TIJDSDRUK TIJDSDR3 COMBI COMBI2 enzovoort
       variabelen voor opleiding,leeftijd enzovoort
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3  DE BB1- OF KWARTIERENBESTANDEN

Het C1-bestand geeft informatie over de omvang van de tijdsbesteding aan
bepaalde activiteiten. Op basis van het C1-bestand is het echter niet
mogelijk vast te stellen hoeveel tijd werd besteed aan een bepaalde
activiteit op een bepaalde dag van de week (b.v. zaterdag) of tijdens een
bepaald dagdeel (b.v. de avond). Evenmin is het mogelijk om op basis van
het C1-bestand vast te stellen hoe vaak een activiteit plaatsvond, waar dit
gebeurde en op welke tijdstippen.

Om deze informatie boven tafel te krijgen hebben we de BB1- of kwartieren-
bestanden nodig. In de volgende paragrafen komen bewerkingen van die
bestanden aan de orde. In paragraaf 5 wordt beschreven hoe de duur van
activiteiten gedurende een bepaald deel van de week kan worden berekend.
Vervolgens wordt in paragraaf 6 aan de hand van een aantal voorbeelden een
procedure besproken ter vaststelling van de frequentie van activiteiten.
Ten slotte komt de bepaling in het tijdstip waarop activiteiten uitgevoerd
worden ter sprake (§ 7) en de koppeling van plaats van handeling met de
activiteit (§ 8).

Voordat we hiermee kunnen beginnen, moeten eerst de verschillen in de
opbouw van de beschikbare BB1 bestanden besproken worden. Dit gebeurt in
paragraaf 4.
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4  VERGELIJKBAAR MAKEN VAN DE BB1-BESTANDEN

De volgende SPSS-opdrachten bewerken in het bijzonder de BB1-bestanden van
1975, 1985 en 1985. De bewerkingen zijn ontwikkeld om de BB1-bestanden
enerzijds vergelijkbaar te maken met het TBO 1990, anderzijds om dit
gedeelte van de TBO-data te kunnen benutten voor bijzondere analyses. 

Een belangrijk verschil tussen de BB1-bestanden van de TBO's 1975-1985 en
die van het TBO 1990 is gelegen in de constructie van additionele
kwartier-variabelen: de plaats van tijdsbesteding (binnenshuis, binnen en
buiten de woonplaats) en nevenactiviteit (bezigheidscode). Voor de TBO's
1975-1985 zitten deze additionele kwartierenvariabelen, als extra digits,
'vast' aan de hoofdactiviteitencode, de belangrijkste variabele in de
BB1-bestanden. In 1990 zijn deze los, als 672 extra kolommen/variabelen in
het BB1-bestand opgenomen.

De originele kwartierenvariabelen heten in de TBO's 1975-1985:

KW...
  123

waarbij KW slaat op 'kwartier', het eerste cijfer is een honderdtal en
duidt de dagboekdag aan (zaterdag=100, zondag=200, enz.), de laatste twee
cijfers vormen het tiental en duiden het kwartier van de dagboekdag aan
(00:00-00:15=1, 00:15-00:30=2, enz. tot en met 23:45-24:00=96). KW214 slaat
dus op het 14e kwartier tijdens de tweede dagboekdag. De waarde van de
kwartiervariabele is uit vijf cijfers (digits) opgebouwd:

.....
12345

Cijfer 1 bevat de code voor de plaats van de activiteit in dat kwartier
(1=binnenshuis, 2=binnen de woonplaats, 3=buiten de woonplaats),
Cijfer 2 bevat de code voor de nevenactiviteit in dat kwartier (verschilt
per TBO; 1=geen TV en geen radio, 2=TV Ned1 of Ned2, 3=andere TV zender,
4=wel radio of tv, zender onbekend, 5=radio, 6=video (alleen in 1985)),
Cijfers 3,4, en 5 bevatten de code voor de driecijferige (hoofd)activiteit
(verschilt ook per TBO, in 1975 is bijvoorbeeld 000=werk buitenshuis,
010=werk thuis, enz.). Bijlage A bevat de activiteitencodes zoals die in de
TBO's 1975-1990 gehanteerd zijn.

Hoe kunnen we de activiteitencode lossleutelen uit deze vijfcijferige code?

In de onderstaande SPSS-opdracht wordt, door alle 672 kwartiervariabelen in
een VECTOR te plaatsen, voor de reeks van 672 kwartiervariabelen steeds
dezelfde bewerking uitgevoerd. De kwartiercode wordt eerst door 1000
gedeeld waarna het getal na de komma (de laatste drie cijfers, dus de
(hoofd)activiteitencode) als nieuwe variabele wordt gedefinieerd:

VECTOR         D1=KW101 TO KW796
VECTOR         A(672)
LOOP           #K=1 TO 672
COMPUTE        A(#K)=MOD(D1(#K),1000)
END LOOP
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Een nieuwe reeks van 672 variabelen (genaamd A1 tot en met A672) bevat op
deze manier de 'schone' activiteitenvariabele voor elk kwartier van de
betreffende respondent. Deze opdracht kan op alle BB1-bestanden uit 1975,
1980 en 1985 worden toegepast.

Op een vergelijkbare manier kan de plaatscode van de activiteit en de
nevenactiviteitcode uit de originele kwartiervariabele worden 'geïsoleerd':

VECTOR         D1=KW101 TO KW796
VECTOR         P(672)
LOOP           #K=1 TO 672
COMPUTE        P(#K)=TRUNC(D1(#K)/10000)

END LOOP

Dit levert een nieuwe reeks van 672 variabelen (genaamd P1 tot en met P672)
welke voor elk kwartier van de betreffende respondent de
plaatscode-variabele bevat.

De volgende bewerking:

VECTOR         D1=KW101 TO KW796
VECTOR         N(672)
LOOP           #K=1 TO 672
COMPUTE        N(#K)=MOD(TRUNC(D1(#K)/1000),10)
END LOOP

resulteert in een nieuwe reeks van 672 variabelen (genaamd N1 tot en met
N672) welke voor elk kwartier van de betreffende respondent de
nevenactiviteitencode-variabele bevat.

Op deze manier kunnen uit het BB1-bestand van 1975, 1980 en 1985 de
variabelen worden gemaakt die vergelijkbaar zijn die uit het BB1-bestand
van 1990.

In TBO 1990 zijn de hoofdactiviteiten als aparte variabelen in het BB1
bestand opgenomen en wel als HA101 tot HA796. Om hier dezelfde reeks
variabelen te krijgen als hierboven geconstrueerd voor voorgaande TBO's
worden de volgende opdrachten uitgevoerd:

VECTOR         D1=HA101 TO HA796
VECTOR         A(672)
LOOP           #K=1 TO 672
COMPUTE        A(#K)=D1(#K)
END LOOP

Zo wordt een nieuwe reeks van 672 variabelen aangemaakt (genaamd A1 tot en
met A672) met daarin de hoofdactiviteiten. Dit heeft als voordeel dat
berekeningen in volgende paragrafen hetzelfde zijn voor alle TBO's
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5  DE DUUR VAN ACTIVITEITEN GEDURENDE EEN DEEL VAN DE WEEK

Hoe tellen we de duur van een bepaalde activiteit op een bepaalde dag? In
het volgende voorbeeld worden zeven nieuwe variabelen aangemaakt. Iedere
variabele bevat het aantal kwartieren dat op een bepaalde dag wordt besteed
aan het lezen van boeken. De variabele 'BOEKZO' bevat het aantal kwartieren
dat men een boek las op zondag. 'A1' is het eerste kwartier van de zondag,
'A2' het tweede, enzovoort. Zie voor de cijfers Bijlage B. De activiteit
'boekenlezen' heeft in TBO 1990 de code 917. Voor TBO 1985 zou men code 905
moeten gebruiken, en voor TBO 1975 en TBO 1980 de code 903 (zie Bijlage A).

COUNT BOEKZO=A1 TO A96 (917)
COUNT BOEKMA=A97 TO A192 (917)
COUNT BOEKDI=A193 TO A288 (917)
COUNT BOEKWO=A289 TO A384 (917)
COUNT BOEKDO=A385 TO A480 (917)
COUNT BOEKVR=A481 TO A576 (917)
COUNT BOEKZA=A577 TO A672 (917)

Op een zelfde manier kan de tijd besteed aan het lezen van boeken op
doordeweekse dagen (BOEKWEEK) en in het weekeinde (BOEKWEND) bepaald
worden:

COUNT BOEKWEEK=A97 TO A552 (917)
COUNT BOEKWEND=A1 TO A96 A553 TO A672 (917)

Of de tijd besteed aan het lezen van boeken tijdens de middag, avond, nacht
en de rest van de dag. In het volgende voorbeeld heeft de middag betrekking
op de periode van 14:00-18:00, de avond 18:00-22:00, de nacht 22:00-2:00,
en de rest 2:00-14:00. Met behulp van Bijlage B kan iedere weekuitsnede
gekozen worden.

COUNT BOEKMID= A57 TO A72 A153 TO A168 A249 TO A264 A345 TO A360
               A441 TO A456 A537 TO A552 A633 TO A648 (917)
COUNT BOEKAVON=A73 TO A88 A169 TO A184 A265 TO A280 A361 TO A376
               A457 TO A472 A553 TO A568 A649 TO A664  (917)
COUNT BOEKNACH=A89 TO A104 A185 TO A200 A281 TO A296 A377 TO A392
               A473 TO A488 A569 TO A584 A665 TO A672 (917)
COUNT BOEKREST=A1 TO A56 A105 TO A152 A201 TO A248 A297 TO A344
               A393 TO A440 A489 TO A536 A585 TO A632 (917)

In deze voorbeelden is steeds de activiteit 'boekenlezen' gebruikt. Andere
activiteiten kunnen op eenzelfde wijze berekend worden. Tevens kunnen in
één COUNT opdracht meerdere activiteiten tegelijkertijd geteld worden. Zo
wordt de tijd besteed aan het lezen van kranten op zondag als volgt
berekend (voor TBO 1990!!):

COUNT KRANTZO=A1 TO A96 (918 919 920 921 922 923 924 925 926 927)
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Met behulp van Bijlage A en Bijlage B kan voor iedere combinatie van
activiteiten en delen van de week de tijdsbesteding worden bepaald.



14



15

6  DE FREQUENTIE VAN ACTIVITEITEN

Voor veel activiteiten is niet alleen interessant hoe lang mensen iets
doen, maar ook hoe vaak. We hebben het dan over de frequentie waarmee een
activiteit voorkomt in de dagboekweek. De berekening van de frequentie is
ingewikkelder dan de berekeningen van de duur. Hier wordt een methode om de
frequentie van activiteiten vast te stellen geïllustreerd aan de hand van
het aantal verplaatsingen. De beschreven analyses zijn verricht voor het
SCP-cahier 'Sociaal culturele beweegredenen' (nr. 96, 1993).

In deze publikatie wordt onder andere gerapporteerd over het aantal
verplaatsingen tijdens de dagboekweek. Daartoe wordt de 672-lange reeks van
(hoofd)activiteiten van een respondent afgelopen totdat een
verplaatsingscode (b.v. hoofdactiviteit 031, in 1975-1985 de code voor
verplaatsing ten behoeve van werk met de auto) wordt tegengekomen.
Vervolgens kan één verplaatsing op vier manieren worden geteld:

1. De daarop volgende kwartiervariabele bevat precies dezelfde
hoofdactiviteitencode (dus: code 031, verplaatsing ten behoeve van
werk met de auto) en deze reeks wordt net zolang geteld totdat een
afwijkende activiteitencode erop volgt. Deze aaneensluitende reeks
van identieke activiteitencodes wordt als één verplaatsing geteld
gedurende de 672-lange reeks van kwartiervariabelen

Wanneer de daarop volgende kwartiervariabele niet precies dezelfde
hoofdactiviteit bevat, maar wel een verplaatsingsactiviteit, kan uit een
drietal volgende opties gekozen worden:

2. Een verplaatsing is een aangesloten aantal kwartieren waarin het
vervoersmotief steeds hetzelfde is, maar het vervoermiddel
verschillend mag zijn. Hier wordt, bijvoorbeeld, een reeks van
verplaatsingen ten behoeve van werk met eerst de fiets, daarna de
trein en daarna de bus (mits ononderbroken) als één verplaatsing
geteld.

3. Een verplaatsing is een aangesloten aantal kwartieren waarin het
vervoermiddel steeds hetzelfde is, maar het vervoersmotief
verschillend mag zijn. Hier wordt, bijvoorbeeld, een reeks van
verplaatsingen met de fiets voor eerst het werk, daarna boodschappen
en daarna vrijetijdsactiviteiten (mits ononderbroken) als één
verplaatsing geteld.

4. Een verplaatsing is een aangesloten aantal kwartieren waarin het
vervoermiddel èn het vervoersmotief verschillend mag zijn. hier
wordt, bijvoorbeeld, een reeks van verplaatsingen met de fiets voor
het werk, daarna een verplaatsing met de auto voor boodschappen en
daarna een verplaatsing voor vrijetijdsactiviteiten met de trein
(mits ononderbroken) als één verplaatsing geteld.

De keus tussen diverse opties om verplaatsingen te tellen is afhankelijk
van het doel van onderzoek. In het SCP-rapport 'Sociaal culturele
beweegredenen' is gekozen voor optie 2 en zijn dus steeds verplaatsingen
geteld die, ongeacht het vervoermiddel, op eenzelfde vervoersmotief
betrekking hebben.

De meest 'strenge' wijze van verplaatsingen tellen (optie 1; een
verplaatsing telt als een opeenvolging van kwartieren waarin van een
verplaatsing met hetzelfde vervoermiddel èn hetzelfde vervoersmotief sprake
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was, geschied met behulp van het BB1-bestand op de volgende wijze.

Eerst worden de 672 activiteitenvariabelen wederom in een VECTOR 'klaar
voor bewerking' gezet en allen worden zodanig gehercodeerd dat zij in de
nieuwe reeks van 672-variabelen herkenbaar zijn als 'bezig met verplaatsing
met een bepaald vervoermiddel en ten behoeve van een bepaald motief' of
'niet bezig met verplaatsing'. De nieuwe variabelen krijgen de code 0
wanneer er dat kwartier geen verplaatsing was, code 1 tot en met 40 wanneer
dat wel het geval was. In het onderstaande voorbeeld, gebaseerd op het TBO
1975, konden er vier verschillende vervoermiddelen en 10 verschillende
vervoersmotieven, dus in totaal 40 soorten verplaatsingen als activiteit in
het dagboekje genoteerd worden; in andere jaren is dit aantal uitgebreider.
Zie hiervoor de activiteitencode in de betreffende dagboekjes of in
Bijlage A.

VECTOR         COM(672)
RECODE         A1 TO A672
  (091   =1)  (092   =2)  (094   =3)  (093   =4)
  (191   =5)  (192   =6)  (194   =7)  (193   =8)
  (291   =9)  (292   =10) (294   =11) (293   =12)
  (391   =13) (392   =14) (394   =15) (393   =16)
  (591   =17) (592   =18) (594   =19) (593   =20)
  (691   =21) (692   =22) (694   =23) (693   =24)
  (791   =25) (792   =26) (794   =27) (793   =28)
  (891   =29) (892   =30) (894   =31) (893   =32)
  (491   =33) (492   =34) (494   =35) (493   =36)
  (031   =37) (032   =38) (034   =39) (033   =40)
  (else=0) INTO COM1 TO COM672

Deze nieuwe reeks variabelen is genaamd COM1 tot en met COM672. Vervolgens
wordt deze zelfde reeks van kwartiervariabelen aan een nieuwe
VECTOR-bewerking onderworpen waarbij chronologisch de verplaatsingscode op
kwartier K wordt 'verbonden' met de verplaatsingscode op kwartier K+1 (het
kwartier erna dus):

VECTOR           CCOM (671)
LOOP             #K=1 TO 671
COMPUTE          CCOM(#K)=100*COM(#K)+COM(#K+1)
END LOOP

De bewerkte VECTOR van 672 kwartiervariabelen met verplaatsingscodes geeft
nu een nieuwe reeks van (672-1=) 671 kwartierparen (de vergelijking van het
laatste (672ste) kwartier met dat erna vervalt). De honderd- en
duizendtallen van deze nieuwe combinatiecode zijn de verplaatsingscodes in
kwartier K, de tientallen zijn de verplaatsingscodes op kwartier K+1. Werd
in kwartier K bijvoorbeeld de code 3 (eerst hoofdactiviteit 094)
aangetroffen en in kwartier K+1 code 2 (eerste hoofdactiviteit 093) dan is
de nieuwe code (100*3)+(2)=302. Een combinatie van code 0 (dus geen
verplaatsing) met 33 levert de nieuwe code 33 op, de combinatie van 21 met
21 levert 2121, 0 met 0 levert 0, enzovoort.

De reeks van variabelen met de nieuwe (combinatie)code wordt vervolgens
gehercodeerd:
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RECODE           CCOM1 TO CCOM671
                  (000,101,202,303,404,505,606,707,808,909,1010,1111,1212,
                   1313,1414,1515,1616,1717,1818,1919,2020,2121,2222,2323,
                   2424,2525,2626,2727,2828,2929,3030,3131,3232,3333,3434,
                   3535,3636,3773,3838,3939,4040=0)
                  (100 THRU  140= 1)( 200 THRU  240= 2)
                  (300 THRU  340= 3)( 400 THRU  440= 4)( 500 THRU  540= 5)
                  (600 THRU  640= 6)( 700 THRU  740= 7)( 800 THRU  840= 8)
                  (900 THRU  940= 9)(1000 THRU 1040=10)(1100 THRU 1140=11)
                 (1200 THRU 1240=12)(1300 THRU 1340=13)(1400 THRU 1440=14)
                 (1500 THRU 1540=15)(1600 THRU 1640=16)(1700 THRU 1740=17)
                 (1800 THRU 1840=18)(1900 THRU 1940=19)(2000 THRU 2040=20)
                 (2100 THRU 2140=21)(2200 THRU 2240=22)(2300 THRU 2340=23)
                 (2400 THRU 2440=24)(2500 THRU 2540=25)(2600 THRU 2640=26)
                 (2700 THRU 2740=27)(2800 THRU 2840=28)(2900 THRU 2940=29)
                 (3000 THRU 3040=30)(3100 THRU 3140=31)(3200 THRU 3240=32)
                 (3300 THRU 3340=33)(3400 THRU 3440=34)(3500 THRU 3540=35)
                 (3600 THRU 3640=36)(3700 THRU 3740=37)(3840 THRU 3840=38)
                 (3900 THRU 3940=39)(4000 THRU 4039=40)(else=-1)

Zodra nu een kwartierenpaar met een combinatie van dezelfde
verplaatsingscodes (b.v. 2020) onderbroken wordt door een kwartierenpaar
met een combinatie van verschillende (verplaatsings)codes (b.v. 2001 of
2000) kan dit geteld worden als een afzonderlijke verplaatsing. Het soort
verplaatsing dat dan geteld wordt, kan afgelezen worden aan het honderd- en
duizendtal van het onderbroken kwartierenpaar; dit is immers de
verplaatsingscode in het onderbroken kwartier (in het voorbeeld dus, 20
oftewel hoofdactiviteit 593, in 1975 'verplaatsing ten behoeve van studie
met het openbaar vervoer').

Het op deze wijze tellen van het aantal verplaatsingen, oftewel
aaneengesloten kwartieren dat iemand met een zelfde motief èn vervoermiddel
op weg is, gebeurt met de onderstaande COUNT-opdracht voor de
VECTOR-variabelen CCOM1 tot en met CCOM671:

COUNT N091   = CCOM1 TO CCOM671 (1)
COUNT N092   = CCOM1 TO CCOM671 (2)
COUNT N094   = CCOM1 TO CCOM671 (3)
COUNT N093   = CCOM1 TO CCOM671 (4)
COUNT N191   = CCOM1 TO CCOM671 (5)
COUNT N192   = CCOM1 TO CCOM671 (6)
COUNT N194   = CCOM1 TO CCOM671 (7)
COUNT N193   = CCOM1 TO CCOM671 (8)
COUNT N291   = CCOM1 TO CCOM671 (9)
COUNT N292   = CCOM1 TO CCOM671 (10)
COUNT N294   = CCOM1 TO CCOM671 (11)
COUNT N293   = CCOM1 TO CCOM671 (12)
COUNT N391   = CCOM1 TO CCOM671 (13)
COUNT N392   = CCOM1 TO CCOM671 (14)
COUNT N394   = CCOM1 TO CCOM671 (15)
COUNT N393   = CCOM1 TO CCOM671 (16)
COUNT N591   = CCOM1 TO CCOM671 (17)
COUNT N592   = CCOM1 TO CCOM671 (18)
COUNT N594   = CCOM1 TO CCOM671 (19)
COUNT N593   = CCOM1 TO CCOM671 (20)
COUNT N691   = CCOM1 TO CCOM671 (21)
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COUNT N692   = CCOM1 TO CCOM671 (22)
COUNT N694   = CCOM1 TO CCOM671 (23)
COUNT N693   = CCOM1 TO CCOM671 (24)
COUNT N791   = CCOM1 TO CCOM671 (25)
COUNT N792   = CCOM1 TO CCOM671 (26)
COUNT N794   = CCOM1 TO CCOM671 (27)
COUNT N793   = CCOM1 TO CCOM671 (28)
COUNT N891   = CCOM1 TO CCOM671 (29)
COUNT N892   = CCOM1 TO CCOM671 (30)
COUNT N894   = CCOM1 TO CCOM671 (31)
COUNT N893   = CCOM1 TO CCOM671 (32)
COUNT N491   = CCOM1 TO CCOM671 (33)
COUNT N492   = CCOM1 TO CCOM671 (34)
COUNT N494   = CCOM1 TO CCOM671 (35)
COUNT N493   = CCOM1 TO CCOM671 (36)
COUNT N031   = CCOM1 TO CCOM671 (37)
COUNT N032   = CCOM1 TO CCOM671 (38)
COUNT N034   = CCOM1 TO CCOM671 (39)
COUNT N033   = CCOM1 TO CCOM671 (40)

VARIABLE LABELS 
  n091   'N  v/n werk per auto'
  n092   'N  v/n werk per brfiets'
  n094   'N  v/n werk fietsen+lopen'
  n093   'N  v/n werk per openbvv'
  n191   'N  auto/motor, huish wrk'
  n192   'N  bromfiets, huish wrk'
  n194   'N  fietsen+lopen, huish wrk'
  n193   'N  openbvv, huish wrk'
  n291   'N  auto/motor, kind'
  n292   'N  bromfiets, kind'
  n294   'N  fietsen+lopen, kind'
  n293   'N  openbvv, kind'
  n391   'N  auto/motor, boodsch'
  n392   'N  bromfiets, boodsch'
  n394   'N  fietsen+lopen, boodsch'
  n393   'N  openbvv, boodsch'
  n591   'N  auto/motor, studie'
  n592   'N  bromfiets, studie'
  n594   'N  fietsen+lopen, studie'
  n593   'N  openbvv, studie'
  n691   'N  auto/motor, particip'
  n692   'N  bromfiets, particip'
  n694   'N  fietsen+lopen, particip'
  n693   'N  openbvv, particip'
  n791   'N  auto/motor,ontsp'
  n792   'N  bromfiets,ontsp'
  n794   'N  fietsen+lopen, ontsp'
  n793   'N  openbvv, ontsp'
  n891   'N  auto/motor, n vrijet'
  n892   'N  bromfiets, n vrijet'
  n894   'N  fietsen+lopen, n vrijet'
  n893   'N  openbvv, n vrijet'
  n491   'N  auto/motor, pers beh'
  n492   'N  bromfiets, pers beh'
  n494   'N  fietsen+lopen, pers beh'
  n493   'N  openbvv, pers beh'
  n031   'N  auto/motor, tbv werk'
  n032   'N  bromfiets, tbv werk'
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  n034   'N  fietsen+lopen, tbv werk'
  n033   'N  openbvv, tbv werk'

Het zal duidelijk zijn dat de nieuwe variabelen, steeds beginnend met 'N'
(van aantal) een volgnummer hebben gekregen dat slaat op de betreffende
hoofdactiviteit anno verplaatsingscode. Op deze wijze zijn voor iedere
respondent zijn/haar kwartieren doorlopen en het aantal aaneengesloten
verplaatsingen geteld. Deze variabelen aggregeren dus per respondent over
de afzonderlijke 672 kwartieren en kunnen aan het C1-bestand worden
toegevoegd.

Zoals gezegd werd in het voorgaande voorbeeld de 'strenge' definitie van
verplaatsing gehanteerd. Een 'minder strenge' telling van verplaatsing
levert een aanzienlijk minder lange SPSS-opdracht op. Ter illustratie
hieronder de opdracht waarin verplaatsingen worden geteld als
aaneensluitende kwartieren van verplaatsingen met een zelfde vervoersmotief
(ongeacht het vervoermiddel dus; optie 2):

VECTOR         MOT(672)
RECODE         A1 TO A672
  (031,032,034,033   =10)
  (091,092,094,093   =1)  
  (191,192,194,193   =2)
  (291,292,294,293   =3)
  (391,392,394,393   =4)
  (491,492,494,493   =5)
  (591,592,594,593   =6)
  (691,692,694,693   =7)
  (791,792,794,793   =8)
  (891,892,894,893   =9)
  (else=0) INTO MOT1 TO MOT672

VECTOR           CMOT (671)
LOOP             #K=1 TO 671
COMPUTE          CMOT(#K)=100*MOT(#K)+MOT(#K+1)
END LOOP

RECODE           CMOT1 TO CMOT671
                  (000,101,202,303,404,505,606,707,808,909,1010=0)
                  (100 THRU  110= 1)( 200 THRU  210= 2)
                  (300 THRU  310= 3)( 400 THRU  410= 4)( 500 THRU  510= 5)
                  (600 THRU  610= 6)( 700 THRU  710= 7)( 800 THRU  810= 8)
                  (900 THRU  910= 9)(1000 THRU 1009=10)(ELSE=-1)

COUNT NDIENST = CMOT1 TO CMOT671 (10)
COUNT NWERK   = CMOT1 TO CMOT671 (1)
COUNT NHUIS   = CMOT1 TO CMOT671 (2)
COUNT NZORG   = CMOT1 TO CMOT671 (3)
COUNT NBOOD   = CMOT1 TO CMOT671 (4)
COUNT NPERS   = CMOT1 TO CMOT671 (5)
COUNT NSTUD   = CMOT1 TO CMOT671 (6)
COUNT NPART   = CMOT1 TO CMOT671 (7)
COUNT NONTS   = CMOT1 TO CMOT671 (8)
COUNT NVT     = CMOT1 TO CMOT671 (9)

VARIABLE LABELS   NDIENST 'AANTAL DIENSTVERPLAATSINGEN'
                  NWERK 'AANTAL WERKVERPLAATSINGEN'
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                  NHUIS 'AANTAL HUISHOUDEVERPLAATSINGEN'
                  NZORG 'AANTAL VERZORGINGSVERPLAATSINGEN'
                  NBOOD 'AANTAL BOODSCHAPVERPLAATSINGEN'
                  NPERS 'AANTAL PERSOONLIJKE VERPLAATSINGEN'
                  NSTUD 'AANTAL STUDIEVERPLAATSINGEN'
                  NPART 'AANTAL PARTICIPATIEVERPLAATSINGEN'
                  NONTS 'AANTAL ONTSPANNINGSVERPLAATSINGEN'
                  NVT   'AANTAL VRIJETIJDSVERPLAATSINGEN'

Het tellen van verplaatsingen als opeenvolgende kwartieren met een zelfde
vervoermiddel (ongeacht het vervoersmotief; optie 3) gebeurt als volgt:

VECTOR         MID(672)
RECODE         A1 TO A672
              (031,091,191,291,391,491,591,691,791,891=1)
              (032,092,192,292,392,492,592,692,792,892=2)
              (033,093,193,293,393,493,593,693,793,893=3)
              (034,094,194,294,394,494,594,694,794,894=4)
              (else=0) INTO MID1 TO MID672

VECTOR           CMID (671)
LOOP             #K=1 TO 671
COMPUTE          CMID(#K)=10*MID(#K)+MID(#K+1)
END LOOP

RECODE           CMID1 TO CMID671
                 (11,22,33,44=0)
                 (10 THRU 14=1)(20 THRU 24=2)
                 (30 THRU 34=3)(40 THRU 43=4)
                 (ELSE=-1)

COUNT NAUTO   = CMID1 TO CMID671 (1)
COUNT NBROM   = CMID1 TO CMID671 (2)
COUNT NOV     = CMID1 TO CMID671 (3)
COUNT NFL     = CMID1 TO CMID671 (4)

VARIABLE LABELS   NAUTO 'AANTAL AUTOVERPLAATSINGEN'
                  NBROM 'AANTAL BROMFIETSVERPLAATSINGEN'
                  NOV 'AANTAL OV-VERPLAATSINGEN'
                  NFL 'AANTAL FIETS-LOOPVERPLAATSINGEN'

In plaats van het aantal verplaatsingen kan volgens dezelfde methode ook de
frequentie van een andere activiteit vastgesteld worden. Daartoe moeten de
code(s) van de te onderzoeken activiteit(en) ingevoerd worden in de eerste
recodeopdracht en moeten de mogelijke uitkomsten van de eerste compute
opdracht zorgvuldig beredeneerd worden voor de hercodering in de tweede
recodeopdracht. Hieronder het 'format' van de meest eenvoudige berekening.
Kies zelf een naam voor xxx. Vul de code(s) in de activiteit waar je de
frequentie van wil weten. De C in Cxxx staat voor 'Change', maar hier kan
in feite iedere willekeurige nieuwe naam gekozen worden. Deze moet dan wel
op alle plaatsen van Cxxx ingevuld worden. Hetzelfde geldt voor de nieuwe
variabelennaam Nxxx.
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VECTOR         xxx(672)
RECODE         A1 TO A672
               (code=1)
               (else=0) INTO xxx1 TO xxx672

VECTOR         Cxxx (671)
LOOP           #K=1 TO 671
COMPUTE        Cxxx(#K)=10*xxx(#K)+xxx(#K+1)
END LOOP

RECODE         Cxxx1 TO Cxxx671
               (11=0)
               (10=1)
               (ELSE=-1)

COUNT Nxxx   = Cxxx1 TO Cxxx671 (1)

VARIABLE LABELS   Nxxx 'AANTAL .........'

7  HET TIJDSTIP VAN ACTIVITEITEN

Het BB1-bestand kan ook worden gebruikt om het voorkomen van activiteiten
langs de tijds-dimensie vast te stellen. Op die manier kan, bijvoorbeeld,
worden bepaald op welke tijdstippen welke dagboekrespondenten onderweg zijn
met een bepaald vervoersmotief en een bepaald vervoermiddel.

Het principe hierbij is dat de respondenten die normaal de rijen (cases)
vormen van het BB1-bestand nu de variabelen (de kolommen) worden en de
kwartieren, die normaal de kolommen vormen de rijen. Voor elk van de 672
kwartieren kan dan geteld worden hoeveel respondenten een bepaalde
activiteitencode hebben ingevuld, oftewel op dat kwartier met dezelfde
activiteit bezig waren.

Hiervoor zijn een aantal bewerkingen op het BB1-bestand noodzakelijk. We
gaan uit van de hoofdactiviteiten A1 tot en met A672 zoals aangemaakt in
paragraaf 3.

In het nu volgende voorbeeld worden alle verplaatsingsactiviteiten
(ongeacht vervoersmotief en -middel) in de 672 kwartiervariabelen
gehercodeerd ('gemerkt' als: werd in dat kwartier gedaan: 1; werd niet
gedaan: 0). De codes hebben betrekking op TBO 1975.

COMPUTE B=1
VECTOR TOT(672)
RECODE A1 TO A672 (091 THRU 094, 191 THRU 194, 291 THRU 294,
                   391 THRU 394, 591 THRU 594, 691 THRU 694,
                   791 THRU 794, 891 THRU 894=1)(ELSE=0)
                   INTO TOT1 TO TOT672

De nieuwe reeks kwartiervariabelen genaamd TOT1 tot en met TOT672 bevatten
dus slechts 1-en en 0-en. Deze variabelen worden vervolgens in de aanmaak
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van een nieuwe SPSS-systeem-file over alle respondenten (rijen) heen
geaggregeerd:

AGGREGATE OUTFILE='TOT.75' /PRESORTED /BREAK=B
 /T1 TO T672=SUM(TOT1 TO TOT672)

Bestond de systeem-file hiervoor uit 1.309 cases (het aantal in het TBO
1975), nu zijn deze als het ware in elkaar gedrukt tot één case (rij). Bij
deze aggregatie-actie heeft het SPSS-commando aggregate de variabelen TOT1
tot en met TOT672 gesommeerd. Omdat deze variabelen door de eerder
omcodering alleen 1-en en 0-en bevatten betekent dit in praktijk een
optelling van het aantal respondenten dat in de betreffende kolom (cq.
kwartiervariabele) een 1 bevatte. De resulterende variabelen (T1 tot en met
T672 in de nieuwe systeem-file 'TOT.75') bevatten dan ook dit aantal
variërend van minimaal 0 (niemand verplaatste zich in dat kwartier) tot
maximaal 1.309 (iedereen verplaatste zich in dat kwartier).

Analoog kan bijvoorbeeld het aantal respondenten geteld worden dat zich
verplaatste ten behoeve arbeid:

VECTOR ARB(672)
RECODE A1 TO A672 (091 THRU 094=1)(ELSE=0) INTO ARB1 TO ARB672
AGGREGATE OUTFILE='ARB.75' /PRESORTED /BREAK=B
 /T1 TO T672=SUM(ARB1 TO ARB672)

of onderwijs:

VECTOR OND(672)
RECODE A1 TO A672 (591 THRU 594=1)(ELSE=0) INTO OND1 TO OND672
AGGREGATE OUTFILE='OND.75' /PRESORTED /BREAK=B
 /T1 TO T672=SUM(OND1 TO OND672)

of per auto:

VECTOR AUTO(672)
RECODE A1 TO A672 (031 091 191 291 391 491 591 691 791
                   891=1)(ELSE=0) INTO AUTO1 TO AUTO672
AGGREGATE OUTFILE='AUTO.75' /PRESORTED /BREAK=B
 /T1 TO T672=SUM(AUTO1 TO AUTO672)

enzovoort.

Ook kunnen vooraf bepaalde groepen geselecteerd worden, bijvoorbeeld
werkende vrouwen, om vervolgens van hen per kwartier te tellen welke zich
verplaatsten. Daartoe dienen wel eerste C1-bestand (waarin immers de
benodigde achtergrondkenmerken van de respondent zitten) en het BB1-bestand
gematched te worden:

GET FILE='I:\DATA\TBO'75\BB1'
MATCH FILES FILE='J:\WERK\TBO'75\C1'/FILE=*

COMPUTE VROUW=0
IF (SEKSE EQ 2 AND WERKZAAM EQ 1) VROUW=1
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VAR LABELS VROUW+WERKEND
VAL LABELS VROUW (1)VR+WERK (0)ANDEREN

SELECT IF (VROUW EQ 1)
AGGREGATE OUTFILE='VROUW.75' /PRESORTED /BREAK=B
 /T1 TO T672=SUM(TOT1 TO TOT672)

In alle gevallen bestaat de nieuwe systeem-file uit één 672-variabelen
lange rij van aantallen. Om nu de variërende aantallen en 'pieken' te
kunnen analyseren is het noodzakelijk, deze rij als het ware te kantelen
zodat één kolom ontstaat. Deze kolom is 672 regels lang en deze data kan
bijvoorbeeld in een spreadsheet-programma als LOTUS geïmporteerd worden.
Wanneer dan in een parallelle kolom de getallen 1 tot en met 672 genoteerd
worden kan een grafiek worden gemaakt met deze volgnummers als x-as en de
aantallen als waarden op de y-as. Op die manier kunnen de aantallen per
kwartier (zie bijvoorbeeld de figuren 4.1 en 4.2 in het eerder genoemde
'Sociaal culturele beweegredenen' grafisch worden weergegeven (zie
Bijlage G). Visueel wordt dan inzichtelijk op welke dagen en tijdstippen
per dag de piekbelastingen van, in dit geval, zich verplaatsende
respondenten hebben voorgedaan.

Het maken één kolom op basis van de nieuwe systeem-file, bijvoorbeeld
'TOT.75' gebeurt met behulp van het FLIP-commando:
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GET FILE='TOT.75'
FLIP
WRITE OUTFILE='T.75' /VAR001
EXECUTE

Zo ook kunnen de kolommen met aantallen verplaatsingen ten behoeve van
arbeid of die van werkende vrouwen worden weggeschreven:

GET FILE='ARB.75'
FLIP
WRITE OUTFILE='A.75' /VAR001
EXECUTE

GET FILE='VROUW.75'
FLIP
WRITE OUTFILE='V.75' /VAR001
EXECUTE

De variabele VAR001 is de default-naam die SPSS geeft aan de waarden van de
'geflipte' variabelen T1 tot en met T672. i.c. de aantallen respondenten.
De files die met WRITE OUTFILE worden weggeschreven ('T.75', 'ARB.75'; dit
zijn dus géén SPSS-systeem-files) kunnen dus als kolommen in een programma
als LOTUS worden ingelezen.

Behalve het visueel weergeven van aantallen personen per kwartier door
middel van grafieken, kunnen de eerder aangemaakte systeem-files ('TOT.75',
'ARB.75') zelf ook gebruikt worden om exact de hoogste aantallen per
kwartier of kwartierperiode te lokaliseren. Hiervoor kan de volgende
SPSS-opdracht gebruikt worden:

GET FILE='TOT.75'

COMPUTE WEEKMAX=MAX(T1 TO T672)

COMPUTE ZOMOMAX=MAX(T1 TO T48)
COMPUTE ZOMIMAX=MAX(T49 TO T96)
COMPUTE MAMOMAX=MAX(T97 TO T144)
COMPUTE MAMIMAX=MAX(T145 TO T192)
COMPUTE DIMOMAX=MAX(T193 TO T240)
COMPUTE DIMIMAX=MAX(T241 TO T288)
COMPUTE WOMOMAX=MAX(T289 TO T336)
COMPUTE WOMIMAX=MAX(T337 TO T384)
COMPUTE DOMOMAX=MAX(T385 TO T432)
COMPUTE DOMIMAX=MAX(T433 TO T480)
COMPUTE VRMOMAX=MAX(T481 TO T528)
COMPUTE VRMIMAX=MAX(T529 TO T576)
COMPUTE ZAMOMAX=MAX(T577 TO T624)
COMPUTE ZAMIMAX=MAX(T625 TO T672)
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VAR LABELS 
 ZOMOMAX 'PIEK ZONDAGMORGEN' 
 MAMOMAX 'PIEK MAANDAGMORGEN'
 WOMOMAX 'PIEK WOENSDAGMORGEN'
 DOMOMAX 'PIEK DONDERDAGMORGEN'
 ZAMOMAX 'PIEK ZATERDAGMORGEN'
 ZOMIMAX 'PIEK ZONDAGMIDDAG'
 MAMIMAX 'PIEK MAANDAGMIDDAG'
 DIMIMAX 'PIEK DINSDAGMIDDAG'
 WOMIMAX 'PIEK WOENSDAGMIDDAG'
 DOMIMAX 'PIEK DONDERDAGMIDDAG'
 VRMIMAX 'PIEK VRIJDAGMIDDAG'
 ZAMIMAX 'PIEK ZATERDAGMIDDAG'

Eerst worden de tijdvakken (kwartierperioden) afgebakend waarbinnen het
kwartier met het hoogste aantal moet worden opgespoord. WEEKMAX beslaat de
gehele periode van 672 kwartieren, de gehele dagboek-week dus. Vervolgens
worden binnen het VECTOR-commando in SPSS alle gedefinieerde
kwartier-variabelen afgelopen en steeds het hoogste aantal 'vastgehouden'.
Dat aantal markeert vervolgens het kwartier waarin dit is gevonden:

VECTOR TT=T1 TO T672

LOOP #I=1 TO 672
IF (TT(#I)=WEEKMAX) WEEK=#I
END LOOP

LOOP #I=1 TO 48
IF (TT(#I)=ZOMOMAX) ZOMO=#I
END LOOP

LOOP #I=49 TO 96
IF (TT(#I)=ZOMIMAX) ZOMI=#I
END LOOP

LOOP #I=97 TO 144
IF (TT(#I)=MAMOMAX) MAMO=#I
END LOOP

LOOP #I=145 TO 192
IF (TT(#I)=MAMIMAX) MAMI=#I
END LOOP

LOOP #I=193 TO 240
IF (TT(#I)=DIMOMAX) DIMO=#I
END LOOP

LOOP #I=241 TO 288
IF (TT(#I)=DIMIMAX) DIMI=#I
END LOOP

LOOP #I=289 TO 336
IF (TT(#I)=WOMOMAX) WOMO=#I
END LOOP

LOOP #I=337 TO 384
IF (TT(#I)=WOMIMAX) WOMI=#I
END LOOP
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LOOP #I=385 TO 432
IF (TT(#I)=DOMOMAX) DOMO=#I
END LOOP

LOOP #I=433 TO 480
IF (TT(#I)=DOMIMAX) DOMI=#I
END LOOP

LOOP #I=481 TO 528
IF (TT(#I)=VRMOMAX) VRMO=#I
END LOOP

LOOP #I=529 TO 576
IF (TT(#I)=VRMIMAX) VRMI=#I
END LOOP

LOOP #I=577 TO 624
IF (TT(#I)=ZAMOMAX) ZAMO=#I
END LOOP

LOOP #I=625 TO 672
IF (TT(#I)=ZAMIMAX) ZAMI=#I
END LOOP
VAR LABELS 
 WEEK 'WEEKPIEK 1975'
 ZOMO 'PIEK ZONDAGMORGEN'
 MAMO 'PIEK MAANDAGMORGEN'
 DIMO 'PIEK DINSDAGMORGEN'
 WOMO 'PIEK WOENSDAGMORGEN'
 DOMO 'PIEK DONDERDAGMORGEN'
 VRMO 'PIEK VRIJDAGMORGEN'
 ZAMO 'PIEK ZATERDAGMORGEN'
 ZOMI 'PIEK ZONDAGMIDDAG'
 MAMI 'PIEK MAANDAGMIDDAG'
 DIMI 'PIEK DINSDAGMIDDAG'
 WOMI 'PIEK WOENSDAGMIDDAG'
 DOMI 'PIEK DONDERDAGMIDDAG'
 VRMI 'PIEK VRIJDAGMIDDAG'
 ZAMI 'PIEK ZATERDAGMIDDAG'

De variabele WEEK, ZOMO, enzovoort bevat vervolgens één waarde, het
kwartiernummer met het hoogst gevonden aantal. Om direct af te kunnen lezen
welk kwartiernummer dit exact is, kan de volgende 'kwartierenkalender'
worden toegevoegd dat alle kwartiervolgnummer labelt. Deze
kwartieren-kalender is vanwege de omvang in Bijlage B opgenomen.

Uiteraard is een dergelijke lijst ook bruikbaar om te koppelen aan de
kolommen die in het LOTUS-programma worden geïmporteerd; deze kolommen zijn
immers op een dezelfde wijze van het eerste tot en met het laatste kwartier
geordende en weggeschreven.
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8  KOPPELING VAN PLAATS EN ACTIVITEIT

Hier laten we zien hoe de gegevens over 'wat iemand doet' gekoppeld kunnen
worden aan 'waar iemand dat doet'. We doen dat aan de hand van één van de
18 hoofdcategorieën die in paragraaf 2 zijn besproken, het leesgedrag van
de respondenten.

In dit voorbeeld wordt de code per kwartier samengesteld uit
respectievelijk:
lokatiecode   : PL110 TO PL796 (1=THUIS 2=WP 3=BUITEN WP) en
activiteitcode: HA101 TO HA796 (drie-digit activiteitencodes).
Dit geldt uiteraard alleen voor TBO 1990, omdat in voorgaande TBO's deze
gegevens niet als aparte variabelen beschikbaar zijn.

De nevenactiviteiten- of mediacode (NA101 TO NA796) blijft buiten
beschouwing. 

Er wordt een nieuwe vector AP aangemaakt die gevuld wordt met variabelen
die een combinatie zijn van de gegevens over Activiteit en Plaats. De
volgende opdrachten hebben betrekking op TBO 1990:

VECTOR HOOFD=HA101 TO HA796
RECODE PL101 TO PL796 (0,8=9)(else=copy)
VECTOR PLAATS=PL101 TO PL796
VECTOR AP(672)

LOOP #K=1 TO 672
COMPUTE Ap(#K)=1000*PLAATS(#K)+HOOFD(#K)
END LOOP

In paragraaf 4 is besproken hoe de vier TBO-bestanden vergelijkbaar gemaakt
kunnen worden. Daar zijn toen voor ieder TBO de variabelen A1 tot en met
A672 aangemaakt voor de hoofdactiviteiten van ieder TBO en P1 tot en met
P672 voor de lokaties. De bovenstaande opdrachten zijn uit te voeren op die
variabelen door de volgende opdrachten:

VECTOR HOOFD=A1 TO A672
RECODE P1 TO P762 (0,8=9)(else=copy)
VECTOR PLAATS=P1 TO P672
VECTOR AP(672)

LOOP #K=1 TO 672
COMPUTE AP(#K)=1000*PLAATS(#K)+HOOFD(#K)
END LOOP

Dit levert 672 variabelen (zoveel als er kwartieren zijn) op met een code
van vier cijfers. Daarin geeft het eerste cijfer de lokatie aan en de
volgende drie de activiteit. Vervolgens kunnen alle kwartieren geteld
worden die lezend (of anders: waar men in geïnteresseerd is) doorgebracht
worden in huis, in de woonplaats of buiten de woonplaats. Voor
leesactiviteiten gaat dit als volgt:
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COUNT HAKT16=AP1 TO AP672
 (1917
  1920 1919 1918 1922 1921 1923 1924 1925 1926 1927
  1928 1929 1930 1996 1997 1989 1988
  1970 1972 1971 1973 1967 1968 1969
  1990 1975 1976 1977 1978 1979 1960
  1963 1964 1965 1992 1961 1962 1966
  1931 1932 1933 1934 1935 1944 1945
  1946 1947 1948 1950 1949 1951 1952
  1957 1958 1954 1943 1953 1959 1974
  1955 1937 1939 1936 1956 1985 1980
  1981 1982 1983 1984 1938 1940 1941
  1942 1986 1987 1991 1993 1994 1995)

COUNT WAKT16=AP1 TO AP672
 (2917
  2920 2919 2918 2922 2921 2923 2924 2925 2926 2927
  2928 2929 2930 2996 2997 2989 2988
  2970 2972 2971 2973 2967 2968 2969
  2990 2975 2976 2977 2978 2979 2960
  2963 2964 2965 2992 2961 2962 2966
  2931 2932 2933 2934 2935 2944 2945
  2946 2947 2948 2950 2949 2951 2952
  2957 2958 2954 2943 2953 2959 2974
  2955 2937 2939 2936 2956 2985 2980
  2981 2982 2983 2984 2938 2940 2941
  2942 2986 2987 2991 2993 2994 2995)

COUNT BAKT16=AP1 TO AP672
 (3917
  3920 3919 3918 3922 3921 3923 3924 3925 3926 3927
  3928 3929 3930 3996 3997 3989 3988
  3970 3972 3971 3973 3967 3968 3969
  3990 3975 3976 3977 3978 3979 3960
  3963 3964 3965 3992 3961 3962 3966
  3931 3932 3933 3934 3935 3944 3945
  3946 3947 3948 3950 3949 3951 3952
  3957 3958 3954 3943 3953 3959 3974
  3955 3937 3939 3936 3956 3985 3980
  3981 3982 3983 3984 3938 3940 3941
  3942 3986 3987 3991 3993 3994 3995)

COUNT ZAKT16=AP1 TO AP672
 (9917
  9920 9919 9918 9922 9921 9923 9924 9925 9926
  9927
  9928 9929 9930 9996 9997 9989 9988
  9970 9972 9971 9973 9967 9968 9969
  9990 9975 9976 9977 9978 9979 9960
  9963 9964 9965 9992 9961 9962 9966
  9931 9932 9933 9934 9935 9944 9945
  9946 9947 9948 9950 9949 9951 9952
  9957 9958 9954 9943 9953 9959 9974
  9955 9937 9939 9936 9956 9985 9980
  9981 9982 9983 9984 9938 9940 9941
  9942 9986 9987 9991 9993 9994 9995)

VARIABLE LABELS
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 HAKT16  'LEZEN THUIS '
 WAKT16  'LEZEN WOONPLAATS '
 BAKT16  'LEZEN BUITEN WOONPLAATS '
 ZAKT16  'LEZEN LOKATIE ONBEKEND '

Op analoge wijze kunnen ook andere hoofdcategorieën van activiteiten per
lokatie aangemaakt worden. Of nevencategorieën (zie § 2) per lokatie. Of
een zelf gekozen combinatie van activiteiten.

Wie een combinatie van nevenactiviteiten en hoofdactiviteiten kan dit ook
zo doen door in plaats van de vector P1 - P672 de vector N1 - N672 te
gebruiken.

NB In TBO 1975 tot en met 1985 is de code voor de nevenactiviteit
vergelijkbaar: 1=geen TV en geen radio, 2=TV Ned1 of Ned2, 3=andere
TV zender, 4=wel radio of tv, zender onbekend, 5=radio, 6=video
(alleen in 1985).
Maar in het TBO 1990 zijn twee versies gebruikt, en zogenoemde
klassieke versie en een zogenoemde mediaversie. De klassieke versie
is vergelijkbaar met eerdere TBO's. In de mediaversie is veel
uitgebreider naar de nevenactiviteiten van de respondenten gevraagd.
Deze konden hier alle codes in de 900 serie van activiteiten
invullen.
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BIJLAGE A  ACTIVITEITENCODES 1975-1990

1990    1985   1980   1975   activiteit             

000     000    000    000    werk buitenshuis       
010     010    010    010    werk thuis             
031 *    -      -      -     autobest tbv werk      
032 *    -      -      -     autopass tbv werk      
 -  *   031    031    031    per auto tbv werk      
033 *   032    032    032    per brfiets tbv werk   
034 *   033 *  034    034    fietsen     tbv werk   
035 *   034 *  034    034    lopen       tbv werk   
036 *   035 *  033    033    per openbvv tbv werk   
055     055    055 *   -     stud voor/in werktijd   
020     020    020    020    overwerk               
050     050    050    050    betaalde nevenbaan     
040     040    040    040    wachttijd tijdens werk   
070     070    070    070    op werk buiten wktijd   
091 *    -      -      -     vh werk autobest       
092 *    -      -      -     vh werk autopass       
 -  *   091    091    091    v/n werk per auto      
093 *   092    092    092    v/n werk per brfiets   
094 *   093 *  094    094    v/n werk fietsen       
095 *   094 *  094    094    v/n werk lopen         
096 *   095 *  093    093    v/n werk per openbvv   
100     100    100    100    maaltijden bereiden     
110     110    110 *   -     tafeldekken/afruimen   
111     111    111 *   -     afwassen               
 -       -      -  *  110    tafeld/afruim/afwas    
121     121    121    121    stoffen/stofzuigen     
125     125    125    125    bed opmaken/versch     
122     122    122    122    ramen/deuren zemen     
123     123    123    123    vloer/badkamer doen    
124     124    124    124    meubels in de was      
130     130    130    130    karweitjes buiten      
131     131    131 *   -     auto wassen/poetsen    
180     180    180    180    organiseren            
 -  *    -  *  914 *   -     admin werkzhdn thuis   
141     141    141    141    wassen/was ophangen    
142     142    142    142    strijken/was opruimen   
150     150    150    150    herstellen kleding     
350     350    350    350    bezoek wasserette      
191 *    -      -      -     autobest tbv hhwerk    
192 *    -      -      -     autopass tbv hhwerk    
 -  *   191    191    191    auto/motor, huish wrk   
193 *   192    192    192    bromfiets, huish wrk    
194 *   193 *  194    194    fietsen, huish wrk    
195 *   194 *  194    194    lopen, huish wrk    
196 *   195 *  193    193    openbvv, huish wrk      
200     200    200    200    babyverzorging         
210     210    210    210    verzorgen kinderen     
420     420    420    420    huisgen verzorgen      
220     220    220    220    hulp bij huiswerk       
230     230    230    230    voorlezen kinderen     
240     240    240    240    binnenspelen mt kind   
250     250    250    250    wandelen met kind      
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260     260    260    260    medische verz kind     
270     270    270    270    oppassen op kinderen   
291 *    -      -      -     autobest, kind         
292 *    -      -      -     autopass, kind         
 -  *   291    291    291    auto/motor, kind       
293 *   292    292    292    bromfiets, kind        
294 *   293 *  294    294    fietsen    , kind      
295 *   294 *  294    294    lopen      , kind      
296 *   295 *  293    293    openbvv, kind          
301     301    301    301    grwinkelbdr levensm    
302     302    302    302    andere levensmwinkel   
303     303    303 *   -     eten/snacks halen      
310     310    310    310    markt                  
311     311    311    311    warenhuis              
312     312    312    312    kleding/schoenenzaak   
313     313    313    313    doe-het-zelf zaak      
314     314    314    314    hsh art/woninginrzk    
315     315    315    315    ander type winkel      
316     316    316    316    kopen elders           
360     360    360    360    kopen anders           
320     320    320    320    persoonl verz elders   
340     340    340 *   -     bezoek postkantoor     
341     341    341 *   -     bezoek bank            
342     342    342 *   -     bezoek gemeentehuis    
 -       -      -  *  340    bez postk/bank/gemh    
351     351    351    351    andere onderh dienst   
370     370    370    370    wachten                
391 *    -      -      -     autobest, boodsch      
392 *    -      -      -     autopass, boodsch      
 -  *   391    391    391    auto/motor,boodsch     
393 *   392    392    392    bromfiets, boodsch     
394 *   393 *  394    394    fietsen    ,boodsch    
395 *   394 *  394    394    lopen      ,boodsch    
396 *   395 *  393    393    openbvv, boodsch       
 -  *    -  *  821     -     recreatief winkelen    
400     400    400    400    pers verzorging        
480     480    480    480    andere pers behoeften  
060     060    060    060    eten op werk           
080     080    080    080    koffie/theepauze wrk   
430     430    430    430    thuis eten/drinken     
450     450    450    450    nachtrust              
460     460    460    460    slapen overdag         
470     470    470    470    rusten                 
500     500    500    500    op school/universit    
501     501    501    501    studie tbv dag opl     
510     510    510    510    deelname bedrijfsopl    
511     511    511    511    studie vr bedrijfsopl   
520     520    520    520    cursbijeenkt schr opl   
521     521    521    521    studie tbv schr opl    
530     530    530    530    cursus v andere inst   
531     531    531    531    thuiswerk tbv 530      
541     541    541    541    teleac-cursus mat      
550     550    550    550    pol scholingscursus    
560     560    560    560    bezoek lezing          
575     575    575 *   -     stud niet bep cursus   
591 *    -      -      -     autobest,studie        
592 *    -      -      -     autopass,studie        
 -  *   591    591    591    auto/motor, studie     
593 *   592    592    592    bromfiets, studie      
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594 *   593 *  594    594    fietsen    , studie    
595 *   594 *  594    594    lopen      , studie    
596 *   595 *  593    593    openbvv, studie        
600     600    600    600    leiden soc/pol org     
610     610    610    610    belangenbehartiging    
640     640    640    640    tbv kerk/levernsb org  
655 *   660    660    660    tbv personeelsraad     
620     620    620    620    tbv overige verenig    
650     650    650    650    godsdienstoefening     
630     630    630    630    vrijwilligerswerk       
666 *   670    670    670    familiehulp            
691 *    -      -      -     autobest, particip     
692 *    -      -      -     autpoass, particip     
 -  *   691    691    691    auto/motor, particip    
693 *   692    692    692    bromfiets, particip     
694 *   693 *  694    694    fietsen, particip   
695 *   694 *  694    694    lopen, particip   
696 *   695 *  693    693    openbvv, particip      
750     750    750    750    op visite              
751     751    751    751    visite ontvangen       
902 *   906 *  910    910    praten mt hsgenoten    
904 *   908 *  912 *   -     telefoneren            
440     440    440    440    eten in restaurant     
700     700    700    700    bezoek sportwedstrijd   
710     710    710    710    bijwonen revue/show     
711     711    711    711    bijwonen optocht        
780     780    780    780    andere evenementen     
781     781    781 *   -     andr geb pl karakter   
720     720    720    720    bioscoopbezoek         
730     730    730    730    bez toneel/concert     
740     740    740    740    bez museum/tentoonst   
760     760    760    760    feest/etentje          
770     770    770    770    bezoek cafe/dancing    
791 *    -      -      -     autobest, ontsp        
792 *    -      -      -     autopass, ontsp        
 -  *   791    791    791    auto/motor,ontsp       
793 *   792    792    792    bromfiets,ontsp        
794 *   793 *  794    794    fietsen    , ontsp     
795 *   794 *  794    794    lopen      , ontsp     
796 *   795 *  793    793    openbvv, ontsp         
800     800    800    800    sportbeoefening        
840     840    840 *   -     knutselen              
841     841    841 *   -     naaien                 
842     842    842 *   -     breien                 
843     843    843 *   -     andere handwerken      
 -       -      -  *  840    knuts/naaien/breien    
 -  *    -  *  844 *  841    verzamelen             
872     872    872    872    kruiswoordpuzzelen     
873     873    873    873    legpuzzelen            
901 *   904 *   -      -     computer gebruiken     
850     850    850    850    creatieve bezigheden   
860     860    860    860    musiceren,toneelsp     
870     870    870    870    gezelsch spelletjes    
871     871    871    871    denksport              
881     881    881    881    buiten spelen(kind)    
882     882    882    882    binnen spelen(kind)    
891 *    -      -      -     autobest, akt vrijet    
892 *    -      -      -     autopass, akt vrijet    
 -  *   891    891    891    auto/motor, akt vrijet   
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893 *   892    892    892    bromfiets, akt vrijet    
894 *   893 *  894    894    fietsen, akt vrijet  
895 *   894 *  894    894    lopen, akt vrijet  
896 *   895 *  893    893    openbvv, akt vrijet      
132     132    132 *   -     onderhoud (br)fiets    
160     160    160    160    ander huisonderhoud    
171     171    171    171    huisdieren verzorgen   
172     172    172    172    zorg vr kamerplanten   
151 *   151 *  173    173    tuinieren              
810     810    810    810    vissen/jagen           
820     820    820    820    wandelen/fietstocht    
830     830    830    830    dieren/recreatiepark   
 -  *   900    900    900    radio luisteren        
907 *    -      -      -     M: rad12345 K: radio   
908 *    -      -      -     M: lok-reg radio       
909 *    -      -      -     M: overige radio       
916 *   903 *  902    902    platen draaien         
910 *    -      -      -     M: Ned123 K:tel+video  
911 *    -      -      -     M: RTV4 Veronique      
912 *    -      -      -     M: overige televisie   
913 *    -      -      -     M: video               
 -  *   901 *  901    901    televisie kijken        
914 *   902 *  901    901    teletekst kijken        
915 *    -      -      -     kabelkrant kijken       
917 *   905 *  903    903    boeken lezen           
920 *   911 *  920 *  924    De Telegraaf           
919 *   912 *  921 *  920    Algemeen Dagblad       
918 *   913 *  922 *  926    Volkskrant             
922 *   914 *  923    923    Het Parool             
921 *   915 *  924 *  922    NRC/Handelsblad        
923 *   916 *  925    925    Trouw                  
 -  *    -  *  926 *  921    Nieuws van de Dag      
 -  *   917 *  927    927    Nederlands Dagblad     
924 *   918 *  928 *   -     Reformatorisch Dgbld   
925 *    -      -      -     regionaal dagblad      
926 *    -      -      -     buitenlands dagblad    
927 *   919 *  929 *  928    ander dagblad          
928 *   920 *  930    930    nieuwsblad             
929 *   921 *  931    931    huis-aan-huis-blad     
930 *   922 *  932    932    reklamefolders         
996 *   972 *  935    935    vaktijdschrift          
997 *   973 *  936    936    ander srt tijdschrift   
989 *   923 *  940    940    Ouders van Nu          
988 *   924 *   -      -     Kinderen               
 -       -  *  941 *   -     Doe het zelf/N Vijven   
970 *   925 *   -  *  941    Doe het zelf           
 -  *    -      -  *  942    Na Vijven               
972 *   926 *  942 *  943    VT-wonen               
971 *   927 *  943 *   -     Eigen huis en int      
 -       -  *  944 *   -     Ideaal wonen           
973 *    -      -      -     Bloemen en Planten     
967 *   928 *  945 *  944    Ariadne                
968 *   929 *  946 *  945    Knip                   
969 *   930 *  947 *  946    Marion                 
 -  *   931 *   -      -     Steek                  
990 *   932 *   -      -     Tip                    
975 *   933 *   -      -     Voetbal International  
976 *    -      -      -     Voetbal                
977 *    -      -      -     Sport International    
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978 *    -      -      -     Tennis Magazine        
 -       -  *  948 *  947    Handwerken             
979 *   934 *  949 *  948    ander hobbytijdschr     
960 *   935 *  950 *  955    Donald Duck            
963 *   936 *  951 *  954    Tina                   
 -  *   937 *  952 *  956    Eppo                   
 -  *   938 *  953 *  950    Muziekexpress          
 -       -      -  *  951    Muziekparade           
964 *   939 *  954 *  952    Popfoto                
965 *   940 *   -      -     Hitkrant               
 -      941 *   -      -     Club                   
992 *   942 *   -      -     Kijk                   
 -       -      -  *  953    Tina Club              
961 *    -      -      -     Sjors en Sjimmie       
962 *    -      -      -     Kuifje                 
966 *   943 *  959 *  957    ander jeugdblad        
 -       -      -  *  960    Accent                 
 -       -  *  960 *   -     Niewsnet               
 -  *   945 *  961    961    Elsevier Magazine      
 -  *   946 *  962    962    Elseviers Weekblad     
931 *    -      -      -     Elsevier               
 -       -  *  963    963    De Groene              
932 *    -      -      -     HP-De Tijd             
 -  *   947 *  964    964    Haagse Post            
 -       -  *  965    965    De Nieuwe Linie        
933 *   948 *  966    966    Vrij Nederland          
 -  *   949 *  967    967    De Tijd                 
934 *   950 *  968    968    Intermediair           
935 *   951 *  969    969    ander opinieblad       
944 *   952 *  970 *  971    Libelle                
945 *   953 *  971 *  972    Margriet               
946 *   954 *  972 *  970    Viva                   
947 *    -      -      -     Flair                  
948 *    -      -      -     Yes                    
950 *   955 *  973    973    Story                  
949 *   956 *   -      -     Privé                  
951 *   957 *  974 *   -     Weekend                
952 *    -      -      -     Mijn Geheim            
957 *   958 *  975 *  974    Nieuwe Revu            
958 *   959 *  976 *  975    Panorama               
954 *   960 *   -      -     Aktueel                
 -  *   961 *  979 *  976    andr vrouwgezinsbld    
943 *    -      -      -     andr vrouwmaandblad    
953 *    -      -      -     andr vrouwweekblad     
959 *    -      -      -     andr familieblad       
974 *   962 *   -      -     Grasduinen             
955 *    -      -      -     Boerderij              
937 *   963 *   -      -     Avenue                 
939 *   964 *   -      -     Elegance               
936 *   965 *   -      -     Avant Garde            
 -  *   966 *   -      -     Vorsten                
956 *   967 *   -      -     Het Beste              
985 *   968 *   -      -     De Kampioen            
980 *    -      -      -     FNV Magazine           
981 *    -      -      -     Autovisie              
982 *    -      -      -     Autokampioen           
983 *    -      -      -     Kampeer+Caravankamp    
984 *    -      -      -     Waterkampioen          
938 *   969 *   -      -     Cosmopolitan           
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940 *    -      -      -     Elle                   
941 *    -      -      -     Marie Claire           
942 *    -      -      -     Nouveau                
986 *   970 *   -      -     Playboy                
987 *    -      -      -     Penthouse              
991 *    -      -      -     Allerhande             
993 *    -      -      -     Rails                  
994 *    -      -      -     Management team        
 -  *    -  *  980    980    Avro-bode              
 -  *    -  *  981    981    Televizier             
 -  *    -  *  982    982    NCRV-gids              
 -  *    -  *  983    983    Studio(KRO)            
 -  *    -  *  984    984    VARA-gids              
 -  *    -  *  985    985    TROS-kompas            
 -  *    -  *  986    986    VPRO-gids              
 -  *    -  *  987    987    Mikro-gids             
 -  *    -  *  988    988    Visie(EO)              
 -  *    -  *  989 *   -     Veronica               
995 *   971 *   -      -     omroepblad lezen       
906 *   910 *  915 *  912    ontspannen             
330     330    330    330    medische verz elders   
410     410    410    410    pers med verz thuis    
491 *    -      -      -     autobest, pers beh     
492 *    -      -      -     autppass, pers beh     
 -  *   491    491    491    auto/motor, pers beh   
493 *   492    492    492    bromfiets, pers beh    
494 *   493 *  494    494    fietsen, pers beh    
495 *   494 *  494    494    lopen, pers beh    
496 *   495 *  493    493    openbvv, pers beh      
570     570    570    570    anders ivm opleiding   
580     580    580    580    bibliotheekbezoek     
 -       -      -  *  888    overig akt vrijetijd    
903 *   907 *  911    911    brieven schrijven       
905 *   909 *  913    913    tijdbestedingsdagboek   
 -       -  *  916 *   -     zenden 27mc            
999     999 *  999 *  999    onbekend               
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BIJLAGE B  KWARTIERENKALENDER

 1         'ZONDAG 00:00-00:15'  55        'ZONDAG 13:30-13:45'
 2         'ZONDAG 00:15-00:30'  56        'ZONDAG 13:45-14:00'
 3         'ZONDAG 00:30-00:45'  57        'ZONDAG 14:00-14:15'
 4         'ZONDAG 00:45-01:00'  58        'ZONDAG 14:15-14:30'
 5         'ZONDAG 01:00-01:15'  59        'ZONDAG 14:30-14:45'
 6         'ZONDAG 01:15-01:30'  60        'ZONDAG 14:45-15:00'
 7         'ZONDAG 01:30-01:45'  61        'ZONDAG 15:00-15:15'
 8         'ZONDAG 01:45-02:00'  62        'ZONDAG 15:15-15:30'
 9         'ZONDAG 02:00-02:15'  63        'ZONDAG 15:30-15:45'
 10        'ZONDAG 02:15-02:30'  64        'ZONDAG 15:45-16:00'
 11        'ZONDAG 02:30-02:45'  65        'ZONDAG 16:00-16:15'
 12        'ZONDAG 02:45-03:00'  66        'ZONDAG 16:15-16:30'
 13        'ZONDAG 03:00-03:15'  67        'ZONDAG 16:30-16:45'
 14        'ZONDAG 03:15-03:30'  68        'ZONDAG 16:45-17:00'
 15        'ZONDAG 03:30-03:45'  69        'ZONDAG 17:00-17:15'
 16        'ZONDAG 03:45-04:00'  70        'ZONDAG 17:15-17:30'
 17        'ZONDAG 04:00-04:15'  71        'ZONDAG 17:30-17:45'
 18        'ZONDAG 04:15-04:30'  72        'ZONDAG 17:45-18:00'
 19        'ZONDAG 04:30-04:45'  73        'ZONDAG 18:00-18:15'
 20        'ZONDAG 04:45-05:00'  74        'ZONDAG 18:15-18:30'
 21        'ZONDAG 05:00-05:15'  75        'ZONDAG 18:30-18:45'
 22        'ZONDAG 05:15-05:30'  76        'ZONDAG 18:45-19:00'
 23        'ZONDAG 05:30-05:45'  77        'ZONDAG 19:00-19:15'
 24        'ZONDAG 05:45-06:00'  78        'ZONDAG 19:15-19:30'
 25        'ZONDAG 06:00-06:15'  79        'ZONDAG 19:30-19:45'
 26        'ZONDAG 06:15-06:30'  80        'ZONDAG 19:45-20:00'
 27        'ZONDAG 06:30-06:45'  81        'ZONDAG 20:00-20:15'
 28        'ZONDAG 06:45-07:00'  82        'ZONDAG 20:15-20:30'
 29        'ZONDAG 07:00-07:15'  83        'ZONDAG 20:30-20:45'
 30        'ZONDAG 07:15-07:30'  84        'ZONDAG 20:45-21:00'
 31        'ZONDAG 07:30-07:45'  85        'ZONDAG 21:00-21:15'
 32        'ZONDAG 07:45-08:00'  86        'ZONDAG 21:15-21:30'
 33        'ZONDAG 08:00-08:15'  87        'ZONDAG 21:30-21:45'
 34        'ZONDAG 08:15-08:30'  88        'ZONDAG 21:45-22:00'
 35        'ZONDAG 08:30-08:45'  89        'ZONDAG 22:00-22:15'
 36        'ZONDAG 08:45-09:00'  90        'ZONDAG 22:15-22:30'
 37        'ZONDAG 09:00-09:15'  91        'ZONDAG 22:30-22:45'
 38        'ZONDAG 09:15-09:30'  92        'ZONDAG 22:45-23:00'
 39        'ZONDAG 09:30-09:45'  93        'ZONDAG 23:00-23:15'
 40        'ZONDAG 09:45-10:00'  94        'ZONDAG 23:15-23:30'
 41        'ZONDAG 10:00-10:15'  95        'ZONDAG 23:30-23:45'
 42        'ZONDAG 10:15-10:30'  96        'ZONDAG 23:45-24:00'
 43        'ZONDAG 10:30-10:45'  
 44        'ZONDAG 10:45-11:00'  97        'MAANDAG 00:00-00:15'
 45        'ZONDAG 11:00-11:15'  98        'MAANDAG 00:15-00:30'
 46        'ZONDAG 11:15-11:30'  99        'MAANDAG 00:30-00:45'
 47        'ZONDAG 11:30-11:45'  100       'MAANDAG 00:45-01:00'
 48        'ZONDAG 11:45-12:00'  101       'MAANDAG 01:00-01:15'
 49        'ZONDAG 12:00-12:15'  102       'MAANDAG 01:15-01:30'
 50        'ZONDAG 12:15-12:30'  103       'MAANDAG 01:30-01:45'
 51        'ZONDAG 12:30-12:45'  104       'MAANDAG 01:45-02:00'
 52        'ZONDAG 12:45-13:00'  105       'MAANDAG 02:00-02:15'
 53        'ZONDAG 13:00-13:15'  106       'MAANDAG 02:15-02:30'
 54        'ZONDAG 13:15-13:30'  107       'MAANDAG 02:30-02:45'
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 108       'MAANDAG 02:45-03:00'  167       'MAANDAG 17:30-17:45'
 109       'MAANDAG 03:00-03:15'  168       'MAANDAG 17:45-18:00'
 110       'MAANDAG 03:15-03:30'  169       'MAANDAG 18:00-18:15'
 111       'MAANDAG 03:30-03:45'  170       'MAANDAG 18:15-18:30'
 112       'MAANDAG 03:45-04:00'  171       'MAANDAG 18:30-18:45'
 113       'MAANDAG 04:00-04:15'  172       'MAANDAG 18:45-19:00'
 114       'MAANDAG 04:15-04:30'  173       'MAANDAG 19:00-19:15'
 115       'MAANDAG 04:30-04:45'  174       'MAANDAG 19:15-19:30'
 116       'MAANDAG 04:45-05:00'  175       'MAANDAG 19:30-19:45'
 117       'MAANDAG 05:00-05:15'  176       'MAANDAG 19:45-20:00'
 118       'MAANDAG 05:15-05:30'  177       'MAANDAG 20:00-20:15'
 119       'MAANDAG 05:30-05:45'  178       'MAANDAG 20:15-20:30'
 120       'MAANDAG 05:45-06:00'  179       'MAANDAG 20:30-20:45'
 121       'MAANDAG 06:00-06:15'  180       'MAANDAG 20:45-21:00'
 122       'MAANDAG 06:15-06:30'  181       'MAANDAG 21:00-21:15'
 123       'MAANDAG 06:30-06:45'  182       'MAANDAG 21:15-21:30'
 124       'MAANDAG 06:45-07:00'  183       'MAANDAG 21:30-21:45'
 125       'MAANDAG 07:00-07:15'  184       'MAANDAG 21:45-22:00'
 126       'MAANDAG 07:15-07:30'  185       'MAANDAG 22:00-22:15'
 127       'MAANDAG 07:30-07:45'  186       'MAANDAG 22:15-22:30'
 128       'MAANDAG 07:45-08:00'  187       'MAANDAG 22:30-22:45'
 129       'MAANDAG 08:00-08:15'  188       'MAANDAG 22:45-23:00'
 130       'MAANDAG 08:15-08:30'  189       'MAANDAG 23:00-23:15'
 131       'MAANDAG 08:30-08:45'  190       'MAANDAG 23:15-23:30'
 132       'MAANDAG 08:45-09:00'  191       'MAANDAG 23:30-23:45'
 133       'MAANDAG 09:00-09:15'  192       'MAANDAG 23:45-24:00'
 134       'MAANDAG 09:15-09:30'  
 135       'MAANDAG 09:30-09:45'  193       'DINSDAG 00:00-00:15'
 136       'MAANDAG 09:45-10:00'  194       'DINSDAG 00:15-00:30'
 137       'MAANDAG 10:00-10:15'  195       'DINSDAG 00:30-00:45'
 138       'MAANDAG 10:15-10:30'  196       'DINSDAG 00:45-01:00'
 139       'MAANDAG 10:30-10:45'  197       'DINSDAG 01:00-01:15'
 140       'MAANDAG 10:45-11:00'  198       'DINSDAG 01:15-01:30'
 141       'MAANDAG 11:00-11:15'  199       'DINSDAG 01:30-01:45'
 142       'MAANDAG 11:15-11:30'  200       'DINSDAG 01:45-02:00'
 143       'MAANDAG 11:30-11:45'  201       'DINSDAG 02:00-02:15'
 144       'MAANDAG 11:45-12:00'  202       'DINSDAG 02:15-02:30'
 145       'MAANDAG 12:00-12:15'  203       'DINSDAG 02:30-02:45'
 146       'MAANDAG 12:15-12:30'  204       'DINSDAG 02:45-03:00'
 147       'MAANDAG 12:30-12:45'  205       'DINSDAG 03:00-03:15'
 148       'MAANDAG 12:45-13:00'  206       'DINSDAG 03:15-03:30'
 149       'MAANDAG 13:00-13:15'  207       'DINSDAG 03:30-03:45'
 150       'MAANDAG 13:15-13:30'  208       'DINSDAG 03:45-04:00'
 151       'MAANDAG 13:30-13:45'  209       'DINSDAG 04:00-04:15'
 152       'MAANDAG 13:45-14:00'  210       'DINSDAG 04:15-04:30'
 153       'MAANDAG 14:00-14:15'  211       'DINSDAG 04:30-04:45'
 154       'MAANDAG 14:15-14:30'  212       'DINSDAG 04:45-05:00'
 155       'MAANDAG 14:30-14:45'  213       'DINSDAG 05:00-05:15'
 156       'MAANDAG 14:45-15:00'  214       'DINSDAG 05:15-05:30'
 157       'MAANDAG 15:00-15:15'  215       'DINSDAG 05:30-05:45'
 158       'MAANDAG 15:15-15:30'  216       'DINSDAG 05:45-06:00'
 159       'MAANDAG 15:30-15:45'  217       'DINSDAG 06:00-06:15'
 160       'MAANDAG 15:45-16:00'  218       'DINSDAG 06:15-06:30'
 161       'MAANDAG 16:00-16:15'  219       'DINSDAG 06:30-06:45'
 162       'MAANDAG 16:15-16:30'  220       'DINSDAG 06:45-07:00'
 163       'MAANDAG 16:30-16:45'  221       'DINSDAG 07:00-07:15'
 164       'MAANDAG 16:45-17:00'  222       'DINSDAG 07:15-07:30'
 165       'MAANDAG 17:00-17:15'  223       'DINSDAG 07:30-07:45'
 166       'MAANDAG 17:15-17:30'  224       'DINSDAG 07:45-08:00'
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 225       'DINSDAG 08:00-08:15'  284       'DINSDAG 22:45-23:00'
 226       'DINSDAG 08:15-08:30'  285       'DINSDAG 23:00-23:15'
 227       'DINSDAG 08:30-08:45'  286       'DINSDAG 23:15-23:30'
 228       'DINSDAG 08:45-09:00'  287       'DINSDAG 23:30-23:45'
 229       'DINSDAG 09:00-09:15'  288       'DINSDAG 23:45-24:00'
 230       'DINSDAG 09:15-09:30'  
 231       'DINSDAG 09:30-09:45'  289       'WOENSDAG 00:00-00:15'
 232       'DINSDAG 09:45-10:00'  290       'WOENSDAG 00:15-00:30'
 233       'DINSDAG 10:00-10:15'  291       'WOENSDAG 00:30-00:45'
 234       'DINSDAG 10:15-10:30'  292       'WOENSDAG 00:45-01:00'
 235       'DINSDAG 10:30-10:45'  293       'WOENSDAG 01:00-01:15'
 236       'DINSDAG 10:45-11:00'  294       'WOENSDAG 01:15-01:30'
 237       'DINSDAG 11:00-11:15'  295       'WOENSDAG 01:30-01:45'
 238       'DINSDAG 11:15-11:30'  296       'WOENSDAG 01:45-02:00'
 239       'DINSDAG 11:30-11:45'  297       'WOENSDAG 02:00-02:15'
 240       'DINSDAG 11:45-12:00'  298       'WOENSDAG 02:15-02:30'
 241       'DINSDAG 12:00-12:15'  299       'WOENSDAG 02:30-02:45'
 242       'DINSDAG 12:15-12:30'  300       'WOENSDAG 02:45-03:00'
 243       'DINSDAG 12:30-12:45'  301       'WOENSDAG 03:00-03:15'
 244       'DINSDAG 12:45-13:00'  302       'WOENSDAG 03:15-03:30'
 245       'DINSDAG 13:00-13:15'  303       'WOENSDAG 03:30-03:45'
 246       'DINSDAG 13:15-13:30'  304       'WOENSDAG 03:45-04:00'
 247       'DINSDAG 13:30-13:45'  305       'WOENSDAG 04:00-04:15'
 248       'DINSDAG 13:45-14:00'  306       'WOENSDAG 04:15-04:30'
 249       'DINSDAG 14:00-14:15'  307       'WOENSDAG 04:30-04:45'
 250       'DINSDAG 14:15-14:30'  308       'WOENSDAG 04:45-05:00'
 251       'DINSDAG 14:30-14:45'  309       'WOENSDAG 05:00-05:15'
 252       'DINSDAG 14:45-15:00'  310       'WOENSDAG 05:15-05:30'
 253       'DINSDAG 15:00-15:15'  311       'WOENSDAG 05:30-05:45'
 254       'DINSDAG 15:15-15:30'  312       'WOENSDAG 05:45-06:00'
 255       'DINSDAG 15:30-15:45'  313       'WOENSDAG 06:00-06:15'
 256       'DINSDAG 15:45-16:00'  314       'WOENSDAG 06:15-06:30'
 257       'DINSDAG 16:00-16:15'  315       'WOENSDAG 06:30-06:45'
 258       'DINSDAG 16:15-16:30'  316       'WOENSDAG 06:45-07:00'
 259       'DINSDAG 16:30-16:45'  317       'WOENSDAG 07:00-07:15'
 260       'DINSDAG 16:45-17:00'  318       'WOENSDAG 07:15-07:30'
 261       'DINSDAG 17:00-17:15'  319       'WOENSDAG 07:30-07:45'
 262       'DINSDAG 17:15-17:30'  320       'WOENSDAG 07:45-08:00'
 263       'DINSDAG 17:30-17:45'  321       'WOENSDAG 08:00-08:15'
 264       'DINSDAG 17:45-18:00'  322       'WOENSDAG 08:15-08:30'
 265       'DINSDAG 18:00-18:15'  323       'WOENSDAG 08:30-08:45'
 266       'DINSDAG 18:15-18:30'  324       'WOENSDAG 08:45-09:00'
 267       'DINSDAG 18:30-18:45'  325       'WOENSDAG 09:00-09:15'
 268       'DINSDAG 18:45-19:00'  326       'WOENSDAG 09:15-09:30'
 269       'DINSDAG 19:00-19:15'  327       'WOENSDAG 09:30-09:45'
 270       'DINSDAG 19:15-19:30'  328       'WOENSDAG 09:45-10:00'
 271       'DINSDAG 19:30-19:45'  329       'WOENSDAG 10:00-10:15'
 272       'DINSDAG 19:45-20:00'  330       'WOENSDAG 10:15-10:30'
 273       'DINSDAG 20:00-20:15'  331       'WOENSDAG 10:30-10:45'
 274       'DINSDAG 20:15-20:30'  332       'WOENSDAG 10:45-11:00'
 275       'DINSDAG 20:30-20:45'  333       'WOENSDAG 11:00-11:15'
 276       'DINSDAG 20:45-21:00'  334       'WOENSDAG 11:15-11:30'
 277       'DINSDAG 21:00-21:15'  335       'WOENSDAG 11:30-11:45'
 278       'DINSDAG 21:15-21:30'  336       'WOENSDAG 11:45-12:00'
 279       'DINSDAG 21:30-21:45'  337       'WOENSDAG 12:00-12:15'
 280       'DINSDAG 21:45-22:00'  338       'WOENSDAG 12:15-12:30'
 281       'DINSDAG 22:00-22:15'  339       'WOENSDAG 12:30-12:45'
 282       'DINSDAG 22:15-22:30'  340       'WOENSDAG 12:45-13:00'
 283       'DINSDAG 22:30-22:45'  341       'WOENSDAG 13:00-13:15'
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 342       'WOENSDAG 13:15-13:30'  400       'DONDERDAG 03:45-04:00'
 343       'WOENSDAG 13:30-13:45'  401       'DONDERDAG 04:00-04:15'
 344       'WOENSDAG 13:45-14:00'  402       'DONDERDAG 04:15-04:30'
 345       'WOENSDAG 14:00-14:15'  403       'DONDERDAG 04:30-04:45'
 346       'WOENSDAG 14:15-14:30'  404       'DONDERDAG 04:45-05:00'
 347       'WOENSDAG 14:30-14:45'  405       'DONDERDAG 05:00-05:15'
 348       'WOENSDAG 14:45-15:00'  406       'DONDERDAG 05:15-05:30'
 349       'WOENSDAG 15:00-15:15'  407       'DONDERDAG 05:30-05:45'
 350       'WOENSDAG 15:15-15:30'  408       'DONDERDAG 05:45-06:00'
 351       'WOENSDAG 15:30-15:45'  409       'DONDERDAG 06:00-06:15'
 352       'WOENSDAG 15:45-16:00'  410       'DONDERDAG 06:15-06:30'
 353       'WOENSDAG 16:00-16:15'  411       'DONDERDAG 06:30-06:45'
 354       'WOENSDAG 16:15-16:30'  412       'DONDERDAG 06:45-07:00'
 355       'WOENSDAG 16:30-16:45'  413       'DONDERDAG 07:00-07:15'
 356       'WOENSDAG 16:45-17:00'  414       'DONDERDAG 07:15-07:30'
 357       'WOENSDAG 17:00-17:15'  415       'DONDERDAG 07:30-07:45'
 358       'WOENSDAG 17:15-17:30'  416       'DONDERDAG 07:45-08:00'
 359       'WOENSDAG 17:30-17:45'  417       'DONDERDAG 08:00-08:15'
 360       'WOENSDAG 17:45-18:00'  418       'DONDERDAG 08:15-08:30'
 361       'WOENSDAG 18:00-18:15'  419       'DONDERDAG 08:30-08:45'
 362       'WOENSDAG 18:15-18:30'  420       'DONDERDAG 08:45-09:00'
 363       'WOENSDAG 18:30-18:45'  421       'DONDERDAG 09:00-09:15'
 364       'WOENSDAG 18:45-19:00'  422       'DONDERDAG 09:15-09:30'
 365       'WOENSDAG 19:00-19:15'  423       'DONDERDAG 09:30-09:45'
 366       'WOENSDAG 19:15-19:30'  424       'DONDERDAG 09:45-10:00'
 367       'WOENSDAG 19:30-19:45'  425       'DONDERDAG 10:00-10:15'
 368       'WOENSDAG 19:45-20:00'  426       'DONDERDAG 10:15-10:30'
 369       'WOENSDAG 20:00-20:15'  427       'DONDERDAG 10:30-10:45'
 370       'WOENSDAG 20:15-20:30'  428       'DONDERDAG 10:45-11:00'
 371       'WOENSDAG 20:30-20:45'  429       'DONDERDAG 11:00-11:15'
 372       'WOENSDAG 20:45-21:00'  430       'DONDERDAG 11:15-11:30'
 373       'WOENSDAG 21:00-21:15'  431       'DONDERDAG 11:30-11:45'
 374       'WOENSDAG 21:15-21:30'  432       'DONDERDAG 11:45-12:00'
 375       'WOENSDAG 21:30-21:45'  433       'DONDERDAG 12:00-12:15'
 376       'WOENSDAG 21:45-22:00'  434       'DONDERDAG 12:15-12:30'
 377       'WOENSDAG 22:00-22:15'  435       'DONDERDAG 12:30-12:45'
 378       'WOENSDAG 22:15-22:30'  436       'DONDERDAG 12:45-13:00'
 379       'WOENSDAG 22:30-22:45'  437       'DONDERDAG 13:00-13:15'
 380       'WOENSDAG 22:45-23:00'  438       'DONDERDAG 13:15-13:30'
 381       'WOENSDAG 23:00-23:15'  439       'DONDERDAG 13:30-13:45'
 382       'WOENSDAG 23:15-23:30'  440       'DONDERDAG 13:45-14:00'
 383       'WOENSDAG 23:30-23:45'  441       'DONDERDAG 14:00-14:15'
 384       'WOENSDAG 23:45-24:00'  442       'DONDERDAG 14:15-14:30'
  443       'DONDERDAG 14:30-14:45'
 385       'DONDERDAG 00:00-00:15'  444       'DONDERDAG 14:45-15:00'
 386       'DONDERDAG 00:15-00:30'  445       'DONDERDAG 15:00-15:15'
 387       'DONDERDAG 00:30-00:45'  446       'DONDERDAG 15:15-15:30'
 388       'DONDERDAG 00:45-01:00'  447       'DONDERDAG 15:30-15:45'
 389       'DONDERDAG 01:00-01:15'  448       'DONDERDAG 15:45-16:00'
 390       'DONDERDAG 01:15-01:30'  449       'DONDERDAG 16:00-16:15'
 391       'DONDERDAG 01:30-01:45'  450       'DONDERDAG 16:15-16:30'
 392       'DONDERDAG 01:45-02:00'  451       'DONDERDAG 16:30-16:45'
 393       'DONDERDAG 02:00-02:15'  452       'DONDERDAG 16:45-17:00'
 394       'DONDERDAG 02:15-02:30'  453       'DONDERDAG 17:00-17:15'
 395       'DONDERDAG 02:30-02:45'  454       'DONDERDAG 17:15-17:30'
 396       'DONDERDAG 02:45-03:00'  455       'DONDERDAG 17:30-17:45'
 397       'DONDERDAG 03:00-03:15'  456       'DONDERDAG 17:45-18:00'
 398       'DONDERDAG 03:15-03:30'  457       'DONDERDAG 18:00-18:15'
 399       'DONDERDAG 03:30-03:45'  458       'DONDERDAG 18:15-18:30'
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 459       'DONDERDAG 18:30-18:45'  517       'VRIJDAG 09:00-09:15'
 460       'DONDERDAG 18:45-19:00'  518       'VRIJDAG 09:15-09:30'
 461       'DONDERDAG 19:00-19:15'  519       'VRIJDAG 09:30-09:45'
 462       'DONDERDAG 19:15-19:30'  520       'VRIJDAG 09:45-10:00'
 463       'DONDERDAG 19:30-19:45'  521       'VRIJDAG 10:00-10:15'
 464       'DONDERDAG 19:45-20:00'  522       'VRIJDAG 10:15-10:30'
 465       'DONDERDAG 20:00-20:15'  523       'VRIJDAG 10:30-10:45'
 466       'DONDERDAG 20:15-20:30'  524       'VRIJDAG 10:45-11:00'
 467       'DONDERDAG 20:30-20:45'  525       'VRIJDAG 11:00-11:15'
 468       'DONDERDAG 20:45-21:00'  526       'VRIJDAG 11:15-11:30'
 469       'DONDERDAG 21:00-21:15'  527       'VRIJDAG 11:30-11:45'
 470       'DONDERDAG 21:15-21:30'  528       'VRIJDAG 11:45-12:00'
 471       'DONDERDAG 21:30-21:45'  529       'VRIJDAG 12:00-12:15'
 472       'DONDERDAG 21:45-22:00'  530       'VRIJDAG 12:15-12:30'
 473       'DONDERDAG 22:00-22:15'  531       'VRIJDAG 12:30-12:45'
 474       'DONDERDAG 22:15-22:30'  532       'VRIJDAG 12:45-13:00'
 475       'DONDERDAG 22:30-22:45'  533       'VRIJDAG 13:00-13:15'
 476       'DONDERDAG 22:45-23:00'  534       'VRIJDAG 13:15-13:30'
 477       'DONDERDAG 23:00-23:15'  535       'VRIJDAG 13:30-13:45'
 478       'DONDERDAG 23:15-23:30'  536       'VRIJDAG 13:45-14:00'
 479       'DONDERDAG 23:30-23:45'  537       'VRIJDAG 14:00-14:15'
 480       'DONDERDAG 23:45-24:00'  538       'VRIJDAG 14:15-14:30'
  539       'VRIJDAG 14:30-14:45'
 481       'VRIJDAG 00:00-00:15'  540       'VRIJDAG 14:45-15:00'
 482       'VRIJDAG 00:15-00:30'  541       'VRIJDAG 15:00-15:15'
 483       'VRIJDAG 00:30-00:45'  542       'VRIJDAG 15:15-15:30'
 484       'VRIJDAG 00:45-01:00'  543       'VRIJDAG 15:30-15:45'
 485       'VRIJDAG 01:00-01:15'  544       'VRIJDAG 15:45-16:00'
 486       'VRIJDAG 01:15-01:30'  545       'VRIJDAG 16:00-16:15'
 487       'VRIJDAG 01:30-01:45'  546       'VRIJDAG 16:15-16:30'
 488       'VRIJDAG 01:45-02:00'  547       'VRIJDAG 16:30-16:45'
 489       'VRIJDAG 02:00-02:15'  548       'VRIJDAG 16:45-17:00'
 490       'VRIJDAG 02:15-02:30'  549       'VRIJDAG 17:00-17:15'
 491       'VRIJDAG 02:30-02:45'  550       'VRIJDAG 17:15-17:30'
 492       'VRIJDAG 02:45-03:00'  551       'VRIJDAG 17:30-17:45'
 493       'VRIJDAG 03:00-03:15'  552       'VRIJDAG 17:45-18:00'
 494       'VRIJDAG 03:15-03:30'  553       'VRIJDAG 18:00-18:15'
 495       'VRIJDAG 03:30-03:45'  554       'VRIJDAG 18:15-18:30'
 496       'VRIJDAG 03:45-04:00'  555       'VRIJDAG 18:30-18:45'
 497       'VRIJDAG 04:00-04:15'  556       'VRIJDAG 18:45-19:00'
 498       'VRIJDAG 04:15-04:30'  557       'VRIJDAG 19:00-19:15'
 499       'VRIJDAG 04:30-04:45'  558       'VRIJDAG 19:15-19:30'
 500       'VRIJDAG 04:45-05:00'  559       'VRIJDAG 19:30-19:45'
 501       'VRIJDAG 05:00-05:15'  560       'VRIJDAG 19:45-20:00'
 502       'VRIJDAG 05:15-05:30'  561       'VRIJDAG 20:00-20:15'
 503       'VRIJDAG 05:30-05:45'  562       'VRIJDAG 20:15-20:30'
 504       'VRIJDAG 05:45-06:00'  563       'VRIJDAG 20:30-20:45'
 505       'VRIJDAG 06:00-06:15'  564       'VRIJDAG 20:45-21:00'
 506       'VRIJDAG 06:15-06:30'  565       'VRIJDAG 21:00-21:15'
 507       'VRIJDAG 06:30-06:45'  566       'VRIJDAG 21:15-21:30'
 508       'VRIJDAG 06:45-07:00'  567       'VRIJDAG 21:30-21:45'
 509       'VRIJDAG 07:00-07:15'  568       'VRIJDAG 21:45-22:00'
 510       'VRIJDAG 07:15-07:30'  569       'VRIJDAG 22:00-22:15'
 511       'VRIJDAG 07:30-07:45'  570       'VRIJDAG 22:15-22:30'
 512       'VRIJDAG 07:45-08:00'  571       'VRIJDAG 22:30-22:45'
 513       'VRIJDAG 08:00-08:15'  572       'VRIJDAG 22:45-23:00'
 514       'VRIJDAG 08:15-08:30'  573       'VRIJDAG 23:00-23:15'
 515       'VRIJDAG 08:30-08:45'  574       'VRIJDAG 23:15-23:30'
 516       'VRIJDAG 08:45-09:00'  575       'VRIJDAG 23:30-23:45'
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 576       'VRIJDAG 23:45-24:00'  634       'ZATERDAG 14:15-14:30'
  635       'ZATERDAG 14:30-14:45'
 577       'ZATERDAG 00:00-00:15'  636       'ZATERDAG 14:45-15:00'
 578       'ZATERDAG 00:15-00:30'  637       'ZATERDAG 15:00-15:15'
 579       'ZATERDAG 00:30-00:45'  638       'ZATERDAG 15:15-15:30'
 580       'ZATERDAG 00:45-01:00'  639       'ZATERDAG 15:30-15:45'
 581       'ZATERDAG 01:00-01:15'  640       'ZATERDAG 15:45-16:00'
 582       'ZATERDAG 01:15-01:30'  641       'ZATERDAG 16:00-16:15'
 583       'ZATERDAG 01:30-01:45'  642       'ZATERDAG 16:15-16:30'
 584       'ZATERDAG 01:45-02:00'  643       'ZATERDAG 16:30-16:45'
 585       'ZATERDAG 02:00-02:15'  644       'ZATERDAG 16:45-17:00'
 586       'ZATERDAG 02:15-02:30'  645       'ZATERDAG 17:00-17:15'
 587       'ZATERDAG 02:30-02:45'  646       'ZATERDAG 17:15-17:30'
 588       'ZATERDAG 02:45-03:00'  647       'ZATERDAG 17:30-17:45'
 589       'ZATERDAG 03:00-03:15'  648       'ZATERDAG 17:45-18:00'
 590       'ZATERDAG 03:15-03:30'  649       'ZATERDAG 18:00-18:15'
 591       'ZATERDAG 03:30-03:45'  650       'ZATERDAG 18:15-18:30'
 592       'ZATERDAG 03:45-04:00'  651       'ZATERDAG 18:30-18:45'
 593       'ZATERDAG 04:00-04:15'  652       'ZATERDAG 18:45-19:00'
 594       'ZATERDAG 04:15-04:30'  653       'ZATERDAG 19:00-19:15'
 595       'ZATERDAG 04:30-04:45'  654       'ZATERDAG 19:15-19:30'
 596       'ZATERDAG 04:45-05:00'  655       'ZATERDAG 19:30-19:45'
 597       'ZATERDAG 05:00-05:15'  656       'ZATERDAG 19:45-20:00'
 598       'ZATERDAG 05:15-05:30'  657       'ZATERDAG 20:00-20:15'
 599       'ZATERDAG 05:30-05:45'  658       'ZATERDAG 20:15-20:30'
 600       'ZATERDAG 05:45-06:00'  659       'ZATERDAG 20:30-20:45'
 601       'ZATERDAG 06:00-06:15'  660       'ZATERDAG 20:45-21:00'
 602       'ZATERDAG 06:15-06:30'  661       'ZATERDAG 21:00-21:15'
 603       'ZATERDAG 06:30-06:45'  662       'ZATERDAG 21:15-21:30'
 604       'ZATERDAG 06:45-07:00'  663       'ZATERDAG 21:30-21:45'
 605       'ZATERDAG 07:00-07:15'  664       'ZATERDAG 21:45-22:00'
 606       'ZATERDAG 07:15-07:30'  665       'ZATERDAG 22:00-22:15'
 607       'ZATERDAG 07:30-07:45'  666       'ZATERDAG 22:15-22:30'
 608       'ZATERDAG 07:45-08:00'  667       'ZATERDAG 22:30-22:45'
 609       'ZATERDAG 08:00-08:15'  668       'ZATERDAG 22:45-23:00'
 610       'ZATERDAG 08:15-08:30'  669       'ZATERDAG 23:00-23:15'
 611       'ZATERDAG 08:30-08:45'  670       'ZATERDAG 23:15-23:30'
 612       'ZATERDAG 08:45-09:00'  671       'ZATERDAG 23:30-23:45'
 613       'ZATERDAG 09:00-09:15'  672       'ZATERDAG 23:45-24:00'
 614       'ZATERDAG 09:15-09:30'
 615       'ZATERDAG 09:30-09:45'
 616       'ZATERDAG 09:45-10:00'
 617       'ZATERDAG 10:00-10:15'
 618       'ZATERDAG 10:15-10:30'
 619       'ZATERDAG 10:30-10:45'
 620       'ZATERDAG 10:45-11:00'
 621       'ZATERDAG 11:00-11:15'
 622       'ZATERDAG 11:15-11:30'
 623       'ZATERDAG 11:30-11:45'
 624       'ZATERDAG 11:45-12:00'
 625       'ZATERDAG 12:00-12:15'
 626       'ZATERDAG 12:15-12:30'
 627       'ZATERDAG 12:30-12:45'
 628       'ZATERDAG 12:45-13:00'
 629       'ZATERDAG 13:00-13:15'
 630       'ZATERDAG 13:15-13:30'
 631       'ZATERDAG 13:30-13:45'
 632       'ZATERDAG 13:45-14:00'
 633       'ZATERDAG 14:00-14:15'
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BIJLAGE C  CONSTRUCTIE 55 NEVEN- EN 18 HOOFDCATEGORIEËN VAN ACTIVITEITEN
(TBO 1990)

compute gr01=akt000+akt010+akt031+akt032+akt033+akt034+akt035+akt036+akt055
compute gr02=akt020
compute gr03=akt050
compute gr04=akt040+akt070
compute gr05=akt091+akt092+akt093+akt094+akt095+akt096
compute gr06=akt100+akt110+akt111
compute gr07=akt121+akt125
compute gr08=akt122+akt123+akt124+akt130+akt131+akt180
compute gr09=akt141+akt142+akt150+akt350
compute gr10=akt191+akt192+akt193+akt194+akt195+akt196
compute gr11=akt200+akt210+akt420
compute gr12=akt220+akt230+akt240+akt250+akt260+akt270+akt291+akt292+akt293
 +akt294+akt295+akt296
compute gr13=akt301+akt302
compute gr14=akt303+akt310+akt311+akt312+akt313+akt314+akt315+akt316+akt360
compute gr15=akt320
compute gr16=akt340+akt341+akt342+akt351
compute gr17=akt370+akt391+akt392+akt393+akt394+akt395+akt396
compute gr18=akt400+akt480
compute gr19=akt060+akt080+akt430
compute gr20=akt450
compute gr21=akt460+akt470
compute gr22=akt500+akt501+akt510+akt511
compute gr23=akt520+akt521+akt530+akt531+akt541+akt550+akt560+akt575
compute gr24=akt591+akt592+akt593+akt594+akt595+akt596
compute gr25=akt600+akt610+akt640+akt655
compute gr26=akt620
compute gr27=akt650
compute gr28=akt630+akt666
compute gr29=akt691+akt692+akt693+akt694+akt695+akt696
compute gr30=akt750+akt751+akt902+akt904
compute gr31=akt440
compute gr32=akt700
compute gr33=akt710+akt711+akt780+akt781
compute gr34=akt720+akt730+akt740
compute gr35=akt760
compute gr36=akt770
compute gr37=akt791+akt792+akt793+akt794+akt795+akt796
compute gr38=akt800
compute gr39=akt840+akt841+akt842+akt843
compute gr40=akt872+akt873+akt901
compute gr41=akt850+akt860
compute gr42=akt870+akt871
compute gr43=akt881+akt882
compute gr44=akt891+akt892+akt893+akt894+akt895+akt896
compute gr45=akt132+akt160+akt171+akt172+akt151
compute gr46=akt810
compute gr47=akt820+akt830
compute gr48=akt907+akt908+akt909+akt9907
compute gr49=akt916
compute gr50=akt910+akt911+akt912+akt913+akt914+akt915+akt9910
compute gr51=akt917
compute gr52=akt920+akt919+akt918+akt922+akt921+akt923+akt924+akt925+akt926
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 +akt927
compute gr53=akt928+akt929+akt930+akt996+akt997+akt989+akt988+
 akt970+akt972+akt971+akt973+akt967+akt968+akt969+
 akt990+akt975+akt976+akt977+akt978+akt979+akt960+
 akt963+akt964+akt965+akt992+akt961+akt962+akt966+
 akt931+akt932+akt933+akt934+akt935+akt944+akt945+
 akt946+akt947+akt948+akt950+akt949+akt951+akt952+
 akt957+akt958+akt954+akt943+akt953+akt959+akt974+
 akt955+akt937+akt939+akt936+akt956+akt985+akt980+
 akt981+akt982+akt983+akt984+akt938+akt940+akt941+
 akt942+akt986+akt987+akt991+akt993+akt994+akt995
compute gr54=akt906
compute gr55=akt330+akt410+akt491+akt492+akt493+akt494+akt495+akt496+akt570
 +akt580+akt903+akt905+akt999+akt998+akt099+akt199+akt299+akt399+akt499
 +akt599+akt699+akt799+akt899
variable labels
 gr01 'uitoefening beroep'
 gr02 'overwerk'
 gr03 'nevenbaan'
 gr04 'wachttijd voor/na werk'
 gr05 'woon-werk vervoer'
 gr06 'werk aan maaltijden, afwassen'
 gr07 'dagelijks huish werk'
 gr08 'ander huish werk'
 gr09 'wassen, strijken, kledingonderh'
 gr10 'onderweg v huish werk'
 gr11 'kinderverzorging'
 gr12 'kinderbegeleiding'
 gr13 'inkopen levensmiddelen'
 gr14 'andere inkopen, winkelen'
 gr15 'pers verz buitenshuis'
 gr16 'verkrijgen v loketdiensten'
 gr17 'wacht of ondw boodschappen'
 gr18 'persoonl verzorging'
 gr19 'eten en drinken'
 gr20 'nachtrust'
 gr21 'slapen, dutje overdag'
 gr22 'alg vorm en ber onderwijs'
 gr23 'vorming en cursussen'
 gr24 'onderw v onderw of vorming'
 gr25 'deeln pol-soc-vak-organis'
 gr26 'verenigingswerk'
 gr27 'kerkgang'
 gr28 'hulpverl, vrijwillwerk'
 gr29 'onderweg participatie'
 gr30 'sociale kontakten'
 gr31 'eten in restaurant e.d.'
 gr32 'bez sportwedstrijden'
 gr33 'bez evenementen'
 gr34 'cultuurparticipatie'
 gr35 'feest etentje'
 gr36 'bez cafe snackbar dancing'
 gr37 'onderweg v uitgaan'
 gr38 'sportbeoefening'
 gr39 'knutselen handwerken'
 gr40 'solitaire hobbies'
 gr41 'creatieve aktiviteiten'
 gr42 'gezelschapsspelen'
 gr43 'kinderspelen'
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 gr44 'onderweg v hobbies e.d.'
 gr45 'karweitjes aan huis'
 gr46 'vissen jagen'
 gr47 'uitstapjes wandelen ftsen'
 gr48 'radio luisteren'
 gr49 'muziek luisteren'
 gr50 'televisie kijken'
 gr51 'boeken lezen'
 gr52 'kranten lezen'
 gr53 'tijdschriften lezen'
 gr54 'ontspannen luieren'
 gr55 'overige'
compute bl01= gr01+gr02+gr03+gr04+gr05
compute bl02= gr06+gr07+gr08+gr09+gr10
compute bl03= gr11+gr12
compute bl04= gr13+gr14+gr15+gr16+gr17
compute bl05= gr18
compute bl06= gr19
compute bl07= gr20+gr21
compute bl08= gr22+gr23+gr24
compute bl09= gr25+gr26+gr27+gr28+gr29
compute bl10= gr30
compute bl11= gr31+gr32+gr33+gr34+gr35+gr36+gr37
compute bl12= gr38+gr39+gr40+gr41+gr42+gr43+gr44
compute bl13= gr45
compute bl14= gr46+gr47
compute bl15= gr48+gr49+gr50
compute bl16= gr51+gr52+gr53
compute bl17= gr54
compute bl18= gr55
variable labels
 bl01  'ARBEID'
 bl02  'HUISHOUDING'
 bl03  'KINDERVERZORGING'
 bl04  'BOODSCHAPPEN'
 bl05  'PERSOONLIJKE VERZORGING'
 bl06  'ETEN EN DRINKEN'
 bl07  'SLAPEN'
 bl08  'ONDERWIJS EN VORMING'
 bl09  'PARTICIPATIE'
 bl10  'SOCIALE KONTAKTEN'
 bl11  'UITGAAN'
 bl12  'HOBBIES SPORT EN SPEL'
 bl13  'VERZORGENDE HOBBIES'
 bl14  'RECREATIE BUITEN'
 bl15  'TV RADIO AUDIO'
 bl16  'LEZEN'
 bl17  'ONTSPANNEN LUIEREN'
 bl18  'OVERIGE'
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BIJLAGE D  OMZETTEN VAN ACTIVITEITEN VARIABELENNAMEN UIT TBO 1975 NAAR
AKT... VARIABELENNAMEN

compute akt000=tba01 compute akt313=tbd06 
compute akt010=tba02 compute akt314=tbd07 
compute akt020=tba03 compute akt315=tbd08 
compute akt031=tba04 compute akt316=tbd09 
compute akt032=tba05 compute akt320=tbd10 
compute akt033=tba06 compute akt330=tbd11 
compute akt034=tba07 compute akt340=tbd12 
compute akt040=tba08 compute akt350=tbd13 
compute akt050=tba09 compute akt351=tbd14 
compute akt060=tba10 compute akt360=tbd15 
compute akt070=tba11 compute akt370=tbd16 
compute akt080=tba12 compute akt391=tbd17 
compute akt091=tba13 compute akt392=tbd18 
compute akt092=tba14 compute akt393=tbd19 
compute akt093=tba15 compute akt394=tbd20 
compute akt094=tba16 compute akt400=tpb01 
compute akt100=thw01 compute akt410=tpb02 
compute akt110=thw02 compute akt420=tpb03 
compute akt121=thw03 compute akt430=tpb04 
compute akt122=thw04 compute akt440=tpb05 
compute akt123=thw05 compute akt450=tpb06 
compute akt124=thw06 compute akt460=tpb07 
compute akt125=thw07 compute akt470=tpb08 
compute akt130=thw08 compute akt480=tpb09 
compute akt141=thw09 compute akt491=tpb10 
compute akt142=thw10 compute akt492=tpb11 
compute akt150=thw11 compute akt493=tpb12 
compute akt173=thw12 compute akt494=tpb13 
compute akt160=thw13 compute akt500=tsc01 
compute akt171=thw14 compute akt501=tsc02 
compute akt172=thw15 compute akt510=tsc03 
compute akt180=thw16 compute akt511=tsc04 
compute akt191=thw17 compute akt520=tsc05 
compute akt192=thw18 compute akt521=tsc06 
compute akt193=thw19 compute akt530=tsc07 
compute akt194=thw20 compute akt531=tsc08 
compute akt200=tkv01 compute akt541=tsc09 
compute akt210=tkv02 compute akt550=tsc10 
compute akt220=tkv03 compute akt560=tsc11 
compute akt230=tkv04 compute akt570=tsc12 
compute akt240=tkv05 compute akt580=tsc13 
compute akt250=tkv06 compute akt591=tsc14 
compute akt260=tkv07 compute akt592=tsc15 
compute akt270=tkv08 compute akt593=tsc16 
compute akt291=tkv09 compute akt594=tsc17 
compute akt292=tkv10 compute akt600=tka01 
compute akt293=tkv11 compute akt610=tka02 
compute akt294=tkv12 compute akt620=tka03 
compute akt301=tbd01 compute akt630=tka04 
compute akt302=tbd02 compute akt640=tka05 
compute akt310=tbd03 compute akt650=tka06 
compute akt311=tbd04 compute akt660=tka07 
compute akt312=tbd05 compute akt670=tka08 
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compute akt691=tka09 compute akt935=trt22 
compute akt692=tka10 compute akt936=trt23 
compute akt693=tka11 compute akt940=trt24 
compute akt694=tka12 compute akt941=trt25 
compute akt700=tos01 compute akt942=trt26 
compute akt710=tos02 compute akt943=trt27 
compute akt711=tos03 compute akt944=trt28 
compute akt720=tos04 compute akt945=trt29 
compute akt730=tos05 compute akt946=trt30 
compute akt740=tos06 compute akt947=trt31 
compute akt750=tos07 compute akt948=trt32 
compute akt751=tos08 compute akt950=trt33 
compute akt760=tos09 compute akt951=trt34 
compute akt770=tos10 compute akt952=trt35 
compute akt780=tos11 compute akt953=trt36 
compute akt791=tos12 compute akt954=trt37 
compute akt792=tos13 compute akt955=trt38 
compute akt793=tos14 compute akt956=trt39 
compute akt794=tos15 compute akt957=trt40 
compute akt800=tsv01 compute akt960=trt41 
compute akt810=tsv02 compute akt961=trt42 
compute akt820=tsv03 compute akt962=trt43 
compute akt830=tsv04 compute akt963=trt44 
compute akt840=tsv05 compute akt964=trt45 
compute akt841=tsv06 compute akt965=trt46 
compute akt850=tsv07 compute akt966=trt47 
compute akt860=tsv08 compute akt967=trt48 
compute akt870=tsv09 compute akt968=trt49 
compute akt871=tsv10 compute akt969=trt50 
compute akt872=tsv11 compute akt970=trt51 
compute akt873=tsv12 compute akt971=trt52 
compute akt881=tsv13 compute akt972=trt53 
compute akt882=tsv14 compute akt973=trt54 
compute akt888=tsv15 compute akt974=trt55 
compute akt891=tsv16 compute akt975=trt56 
compute akt892=tsv17 compute akt976=trt57 
compute akt893=tsv18 compute akt980=trt58 
compute akt894=tsv19 compute akt981=trt59 
compute akt900=trt01 compute akt982=trt60 
compute akt901=trt02 compute akt983=trt61 
compute akt902=trt03 compute akt984=trt62 
compute akt903=trt04 compute akt985=trt63 
compute akt910=trt05 compute akt986=trt64 
compute akt911=trt06 compute akt987=trt65 
compute akt912=trt07 compute akt988=trt66 
compute akt913=trt08 compute akt999=trt67
compute akt920=trt09 
compute akt921=trt10 
compute akt922=trt11 
compute akt923=trt12 
compute akt924=trt13 
compute akt925=trt14 
compute akt926=trt15 
compute akt927=trt16 
compute akt928=trt17 
compute akt929=trt18 
compute akt930=trt19 
compute akt931=trt20 
compute akt932=trt21 
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BIJLAGE E  OMZETTEN VAN ACTIVITEITEN VARIABELENNAMEN UIT TBO 1980 NAAR
AKT... VARIABELENNAMEN

compute akt000=A000 compute akt302=A302
compute akt010=A010 compute akt303=A303
compute akt020=A020 compute akt310=A310
compute akt031=A031 compute akt311=A311
compute akt032=A032 compute akt312=A312
compute akt033=A033 compute akt313=A313
compute akt034=A034 compute akt314=A314
compute akt040=A040 compute akt315=A315
compute akt050=A050 compute akt316=A316
compute akt055=A055 compute akt320=A320
compute akt060=A060 compute akt330=A330
compute akt070=A070 compute akt340=A340
compute akt080=A080 compute akt341=A341
compute akt091=A091 compute akt342=A342
compute akt092=A092 compute akt350=A350
compute akt093=A093 compute akt351=A351
compute akt094=A094 compute akt360=A360
compute akt100=A100 compute akt370=A370
compute akt110=A110 compute akt391=A391
compute akt111=A111 compute akt392=A392
compute akt121=A121 compute akt393=A393
compute akt122=A122 compute akt394=A394
compute akt123=A123 compute akt400=A400
compute akt124=A124 compute akt410=A410
compute akt125=A125 compute akt420=A420
compute akt130=A130 compute akt430=A430
compute akt131=A131 compute akt440=A440
compute akt132=A132 compute akt450=A450
compute akt141=A141 compute akt460=A460
compute akt142=A142 compute akt470=A470
compute akt150=A150 compute akt480=A480
compute akt160=A160 compute akt491=A491
compute akt171=A171 compute akt492=A492
compute akt172=A172 compute akt493=A493
compute akt173=A173 compute akt494=A494
compute akt180=A180 compute akt500=A500
compute akt191=A191 compute akt501=A501
compute akt192=A192 compute akt510=A510
compute akt193=A193 compute akt511=A511
compute akt194=A194 compute akt520=A520
compute akt200=A200 compute akt521=A521
compute akt210=A210 compute akt530=A530
compute akt220=A220 compute akt531=A531
compute akt230=A230 compute akt541=A541
compute akt240=A240 compute akt550=A550
compute akt250=A250 compute akt560=A560
compute akt260=A260 compute akt570=A570
compute akt270=A270 compute akt575=A575
compute akt291=A291 compute akt580=A580
compute akt292=A292 compute akt591=A591
compute akt293=A293 compute akt592=A592
compute akt294=A294 compute akt593=A593
compute akt301=A301 compute akt594=A594
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compute akt600=A600 compute akt915=A915
compute akt610=A610 compute akt916=A916
compute akt620=A620 compute akt920=A920
compute akt630=A630 compute akt921=A921
compute akt640=A640 compute akt922=A922
compute akt650=A650 compute akt923=A923
compute akt660=A660 compute akt924=A924
compute akt670=A670 compute akt925=A925
compute akt691=A691 compute akt926=A926
compute akt692=A692 compute akt927=A927
compute akt693=A693 compute akt928=A928
compute akt694=A694 compute akt929=A929
compute akt700=A700 compute akt930=A930
compute akt710=A710 compute akt931=A931
compute akt711=A711 compute akt932=A932
compute akt720=A720 compute akt935=A935
compute akt730=A730 compute akt936=A936
compute akt740=A740 compute akt940=A940
compute akt750=A750 compute akt941=A941
compute akt751=A751 compute akt942=A942
compute akt760=A760 compute akt943=A943
compute akt770=A770 compute akt944=A944
compute akt780=A780 compute akt945=A945
compute akt781=A781 compute akt946=A946
compute akt791=A791 compute akt947=A947
compute akt792=A792 compute akt948=A948
compute akt793=A793 compute akt949=A949
compute akt794=A794 compute akt950=A950
compute akt800=A800 compute akt951=A951
compute akt810=A810 compute akt952=A952
compute akt820=A820 compute akt953=A953
compute akt821=A821 compute akt954=A954
compute akt830=A830 compute akt959=A959
compute akt840=A840 compute akt960=A960
compute akt841=A841 compute akt961=A961
compute akt842=A842 compute akt962=A962
compute akt843=A843 compute akt963=A963
compute akt844=A844 compute akt964=A964
compute akt850=A850 compute akt965=A965
compute akt860=A860 compute akt966=A966
compute akt870=A870 compute akt967=A967
compute akt871=A871 compute akt968=A968
compute akt872=A872 compute akt969=A969
compute akt873=A873 compute akt970=A970
compute akt881=A881 compute akt971=A971
compute akt882=A882 compute akt972=A972
compute akt891=A891 compute akt973=A973
compute akt892=A892 compute akt974=A974
compute akt893=A893 compute akt975=A975
compute akt894=A894 compute akt976=A976
compute akt900=A900 compute akt979=A979
compute akt901=A901 compute akt980=A980
compute akt902=A902 compute akt981=A981
compute akt903=A903 compute akt982=A982
compute akt910=A910 compute akt983=A983
compute akt911=A911 compute akt984=A984
compute akt912=A912 compute akt985=A985
compute akt913=A913 compute akt986=A986
compute akt914=A914 compute akt987=A987
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compute akt988=A988
compute akt989=A989
compute akt999=A999
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BIJLAGE F  BEREKENING VAN TIJD DESTED AAN VERSCHILLENDE TYPEN KRANTEN EN
VERSCHILENDE TYPEN TIJDSCHRIFTEN

*** activiteit aan lezen soorten kranten ***

compute krtkwal =akt918+akt921+akt923
compute krtover =akt927+akt925+akt926
compute krtpop  =akt920+akt919+akt922
compute krtrel  =akt924
compute krtland =krtpop+krtrel
var labels krtkwal 'landelijke kwal krant'
         krtover 'overige krant (reg-buit)'
         krtpop  'pop landelijke krant'
         krtrel  'religieuze krant'
         krtland 'krtpop + krtrel'

*** activiteit aan lezen soorten tijdschriften

compute tijdopin =akt931+akt932+akt933+akt934+akt935
compute tijdomr  =akt995
compute tijdhuis =akt928+akt929+akt930
compute tijdmuz  =akt964+akt965
compute tijdkind =akt960+akt963+akt992+akt961+akt962+akt966
compute tijdjong =tijdmuz+tijdkind
compute tijdhob  =akt996+akt997+akt989+akt988+akt970+akt972+akt971+akt979
              +akt974+akt955+akt985+akt980+akt981+akt982+akt983+akt984
              +akt991+akt993+akt994
compute tijdsport=akt975+akt976+akt977+akt978
compute tijdmode =akt936+akt939+akt937+akt967+akt968+akt969+akt990
compute tijdhobby=tijdhob+tijdsport+tijdmode
compute tijdvrouw=akt944+akt945+akt946+akt947+akt948+akt950+akt949+akt951
              +akt943+akt953+akt959+akt938+akt940+akt941+akt942+akt956
compute tijdfam  =akt986+akt987+akt957+akt958+akt954
compute tijdillu =tijdvrouw+tijdfam
var labels tijdopin 'opiniebladen'
         tijdomr 'omroepbladen'
         tijdhuis 'huis-aan-huisbladen'
         tijdmuz 'muziekbladen'
         tijdkind 'bladen voor kinderen'
         tijdjong 'tijdmuz + tijdkind'
         tijdhob 'hobbybladen'
         tijdsport 'sportbladen'
         tijdmode 'modebladen'
         tijdhobby 'tijdhob + tijdsport + tijdmode'
         tijdvrouw 'vrouwenbladen'
         tijdfam 'familiebladen'
         tijdillu 'tijdvrouw + tijdfam'
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BIJLAGE G  FIGUUR 4.1 UIT 'SOCIAAL-CULTURELE BEWEEGREDENEN'


