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i n l e i d i n g

In dit broncommentaar worden de registers van reis- en verblijfpassen
beschreven die werden aangelegd als uitvloeisel van de Vreemdelingen-
wet van 1849. De registers van reis- en verblijfpassen komen zowel onder
deze naam als onder de naam ‘vreemdelingenregisters’ voor in archiefin-
ventarissen. Omdat in grote plaatsen de politie de passen afgaf en in klei-
nere plaatsen de burgemeester in zijn functie van hoofd van politie, kan
de registratie onderdeel uitmaken van het politiearchief of het archief van
de gemeente.1

In enkele grote Nederlandse steden is deze omvangrijke en zeer rijke
bron voor een langere periode bewaard gebleven. In veel meer plaatsen is
een gedeelte van de registers aanwezig. In sommige plaatsen zijn de re-
gisters verloren gegaan, in andere vermoeden wij dat ze nooit zijn aange-
legd. Aan het einde van dit commentaar wordt een overzicht gegeven
van de beschikbaarheid van de registers in verschillende plaatsen. 

De registers van reis- en verblijfpassen en andere daarmee samen-
hangende registraties worden hier beschreven aan de hand van de re-
gisters van Amsterdam.2 Deze stad beschikt over een langlopende bijna
volledige reeks. Aan de hand van het Amsterdamse voorbeeld wordt dui-
delijk gemaakt welke vreemdelingen wel en welke niet in deze registers
voorkomen. De registratie in Amsterdam verschilde, zo leerde vergelij-
king met andere archieven, niet van die in andere plaatsen; de registers
zagen er overal hetzelfde uit. 
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1 h i s t o r i s c h e  s i t u e r i n g  

De Vreemdelingenwet van 1849 verplichtte vreemdelingen zich bij aan-
komst en vertrek bij de politie te melden. Besliste de politie dat de vreem-
deling kon worden toegelaten, dan kreeg hij of zij een reis- en verblijfpas.
Van het toekennen en weigeren van deze passen, de driemaandelijkse
verlenging, de wettelijke vrijstellingen en van de uitzetting van vreemde-
lingen werden registers bijgehouden. De registers van reis- en verblijf-
passen werden ook wel passen- of vreemdelingenregisters genoemd. De
term vreemdelingenregisters werd echter eveneens in een bredere zin ge-
bruikt voor zowel de registers van reis- en verblijfpassen zelf, als voor de
daarmee samenhangende registers van afgewezen verzoeken, uitwijzin-
gen en vrijstellingen. 
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2 a d m i n i s t r at i e v e
o n t s ta a n s g e s c h i e d e n i s

De Vreemdelingenwet van 1849 bepaalde wie een reis- en verblijfpas kon
krijgen [afbeelding 1]. Om te worden toegelaten dienden vreemdelingen
volgens artikel 1 van de Vreemdelingenwet te beschikken over voldoen-
de middelen van bestaan of deze te kunnen verkrijgen door werkzaam-
heid. Artikel 2 eiste dat de vreemdeling een geldig, niet verjaard, pas-
poort toonde met een visum van de Nederlandse vertegenwoordiger in
zijn of haar land. Volgens artikel 3 waren andere ‘geleibrieven’ dan pas-
poorten ook toegestaan, mits duidelijk bleek wie de houder was en waar-
om hij of zij naar Nederland kwam. Toelating was volgens artikel 4 ook
mogelijk zonder legitimatie op basis van een bewijs van bekendheid,
door twee of meer bij de politie bekende personen getekend. Artikel 5 re-
gelde dat de toelating geschiedde door het hoofd van politie der gemeen-
te met uitreiking van een reis- en verblijfpas, al dan niet tegen afgifte van
het buitenlandse legitimatiedocument. Artikel 9 schreef voor dat de
vreemdeling aan wie geen reis- en verblijfpas kon worden verstrekt het
land moest verlaten. 

Toegelaten vreemdelingen, aan wie dus een reis- en verblijfpas was
verstrekt, konden slechts door tussenkomst van het kantongerecht over
de grens worden gezet. Indien uitgezette vreemdelingen binnen vijf jaar
opnieuw in Nederland werden aangetroffen, konden ze gestraft worden
met een gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden. De verwijde-
ring uit het Rijk werd op de pas aangetekend zodat ook de overheid in
het land van herkomst daarvan op de hoogte werd gebracht.

Niet alle vreemdelingen waren verplicht zich te (blijven) melden bij
de politie voor het verkrijgen van een reis- en verblijfpas. Artikel 19 van
de Vreemdelingenwet maakte voor twee categorieën vreemdelingen een
uitzondering. Ten eerste waren dat de vreemdelingen die na zes jaar
vestiging in Nederland gelijkstelling aanvroegen volgens artikel 8 van
het Burgerlijk Wetboek van 1838 [afbeelding 2]. Voor het verkrijgen van
een gelijkstelling was een uittreksel uit het bevolkingsregister vereist [af-
beelding 3]. Eveneens van melden vrijgesteld was de in Nederland ge-
vestigde vreemdeling, die met een Nederlandse vrouw was gehuwd of
gehuwd geweest en met haar een kind of kinderen had die in Nederland
waren geboren. In Nederland geboren kinderen van buitenlandse ouders
hadden volgens het Burgerlijk Wetboek van 1838 de Nederlandse natio-
naliteit op voorwaarde, dat zij dit Nederlanderschap op volwassen leef-
tijd (23 jaar) definitief aanvaardden.
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aan de ingenieur
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mann afgegeven in 
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3 maart 1887.
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3 v i s u e l e  k e n n i s m a k i n g

De registratie van reis- en verblijfpassen werd bijgehouden in grote vast-
bladige boekdelen, die qua formaat vergelijkbaar zijn met de bevolkings-
registers. In Amsterdam werd dit zogenaamde boeksysteem bijgehouden
tot 1923. Daarna werd overgegaan op een kaartsysteem. In andere plaat-
sen werd langer met gebonden delen gewerkt. De registers van de jaren
kort na de invoering van de Vreemdelingenwet zijn gewoonlijk in goede
staat. Na 1892 zijn de registers in slechtere staat omdat ze toen niet meer
werden overgeschreven en er slechts mutaties werden verwerkt. Om
deze reden zijn de latere registers in sommige plaatsen niet raadpleeg-
baar.

In plaatsen waar zich een groot aantal vreemdelingen aandiende,
was de registratie zeer omvangrijk. In Amsterdam omvatte de periode
van 1849 tot 1922 105 delen; in Rotterdam zijn er 24 delen voor de periode
van 1845(49) tot 1917. In kleine plaatsen omvat de registratie over vijftig
jaar of meer slechts twee of drie delen.

De vreemdelingenregistratie bestaat tot 1923 in Amsterdam uit:
– Registers van verstrekte reis- en verblijfpassen.3

– Registers van geweigerde verzoeken om reis- en verblijfpassen, deel
A.4 De toentertijd meer gebruikelijke naam was Register Letter A. 

– Registers van verwijderde vreemdelingen.5

De vreemdeling die een reis- en verblijfpas kreeg, werd ingeschreven in
het register van verstrekte reis- en verblijfpassen. Dit register bevat 11 ko-
lommen. Enkele kolommen zijn onder verdeeld in (genummerde) subko-
lommen [afbeelding 4].

Registratie
volgnummer
datum

Vreemdeling
1 naam
2 voornaam
1 beroep 
2 geboorteplaats 
3 woonplaats
Buitenlandsch paspoort
1 datum
2 nummer 
3 autoriteit 
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4
Linker- en rechter-
pagina van het 
Amsterdamse 
register van ver-
strekte reis- en 
verblijfpassen. 
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4 plaats v. afgifte
Visum van den Nederlandschen dipl. Agent

Geleibrieven of andere Gronden van toelating
Doel van verblijf
Visum alhier
1. datum 
2 bestemmingspl 
3 onderteekening 
4 op welk stuk
Binnenlandsche Reis- en Verblijf-Pas
1 datum 
2 nummer 
3 autoriteit
4 plaats v. afgifte

Signalement: ouderdom, lengte, voorhoofd, haar, wenkbr., oogen,
neus, mond, kin, baard, aangezigt, kleur, Godsd.bel., kenteekenen

Verblijf alhier ten huize van 
naam, voornaam, beroep, woonplaats

Verlenging van den Reis- en Verblijf-pas
Handteekening
Aanmerkingen. 

In de kolom Aanmerkingen werd aangetekend in welk register de pas
eerder was geregistreerd en onder welk nummer en wanneer een pas was
teruggegeven. Verder werd er in aangetekend om welke reden een
vreemdeling, die eerst wel onder Vreemdelingenwet viel, daar in tweede
instantie van werd vrijgesteld. Dit kon zijn door het aanvragen van een
gelijkstelling in gevolge art. 8 van het Burgerlijk Wetboek, of door ge-
boorte van het eerste kind uit het huwelijk tussen een buitenlandse man
en een Nederlandse vrouw. Een huwelijk van een buitenlandse vrouw
met een Nederlandse man betekende ook dat een vreemdelinge niet lan-
ger onder de Vreemdelingenwet viel. 

Niet door de Vreemdelingenwet 1849 vereist was het Amsterdamse
gebruik – tot 1880 – dat de identiteitspapieren bij vertrek werden voor-
zien van een aantekening waaruit bleek dat de pas door de politie was ge-
viseerd, met vermelding van de plaats van bestemming. Dat de pas was
gezien, werd aangetekend in de kolom ‘Visum alhier’. 

De registers van reis- en verblijfpassen zijn toegankelijk via klappers.
De klappers geven een alfabetisch overzicht op persoonsnamen per jaar.

De vreemdeling aan wie een reis- en verblijfpas werd geweigerd, werd
ingeschreven in het register van geweigerde verzoeken om reis- en ver-
blijfpassen (register Letter A; afbeelding 6). Dit register bevat 7 kolom-
men:
1 Registratie; nummer, datum
2 Naam, Voornaam, Bijnaam
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3 Overgelegde stukken
4 Opgegeven doel van verblijf; beroep, geboorteplaats, woonplaats
5 Signalement: ouderdom, lengte, voorhoofd, haar, wenkbr., oogen,

neus, mond, kin, baard, aangezigt, kleur, Godsd.bel., kenteekenen
6 Verblijf alhier ten huize van 
7 Aanmerkingen.

Vanaf 1854 werd het register Letter A gesplitst in een register voor vrou-
wen en een register voor mannen. In Amsterdam ontbreekt echter het
deel voor vrouwen over de jaren 1854-1874. De registers zijn toegankelijk
via een klapper.

Registers van verwijderde vreemdelingen bevatten zeven kolommen
met de volgende gegevens: nummer, naam en voornamen, plaats van ge-
boorte en inwoning, datum van aanhouding en uitleiding, aantal man-
nen en vrouwen, en aanmerkingen (afbeelding 5). Niet alle aangehouden
vreemdelingen werden uitgeleid. Aan het einde van een registerdeel
werd aangegeven wat er met de aangehouden vreemdelingen was ge-
beurd. Zo werden er bijvoorbeeld in 1900 271 vreemdelingen aangehou-
den; 251 mannen en 20 vrouwen. Acht mannen en een vrouw werden in
vrijheid gesteld. Vijf mannen werden ‘door Belg. Ver. Voortgeh’ (door de
Belgische Vereniging voortgeholpen). De ‘Duitsche’, ‘Fransche’, ‘Am.’ en
‘Oostenr. Com’ verschaften steun aan drie mannen en een vrouw. Een
man nam dienst in Harderwijk. Een man en een vrouw werden terugge-
bracht aan boord (van hun schip). De overige 233 mannen en 18 vrou-
wen werden verwijderd.
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5 
De rechterzijde van
een folioblad van
het Register van
verwijderde vreem-
delingen. Niet alle
vreemdelingen die
ingeschreven wa-
ren, werden ook uit-
gewezen. Van de
271 ingeschrevenen
(251 mannen en 20
vrouwen) in 1900
werden er 251 ver-
wijderd.
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6
Het register van 
geweigerde verzoe-
ken om een reis- en
verblijfpas, kortweg
register Letter A
genoemd. 
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4 b r o n k r i t i s c h  c o m m e n ta a r

Interpretatie en betrouwbaarheid van de gegevens in de bron

DDee rreeggiisstteerrss vvaann rreeiiss-- eenn vveerrbblliijjffppaasssseenn
De registers van reis- en verblijfpassen bevatten niet alle vreemdelingen
en in die zin is de benaming vreemdelingenregisters, waarmee deze bron
soms ook wordt omschreven, verwarrend. Alleen vreemdelingen die on-
der de Vreemdelingenwet verplicht waren een reis- en verblijfpas aan te
vragen werden ingeschreven. Bovendien waren er vreemdelingen die
zich aan de registratie onttrokken. Dit bleek bij een onderzoek naar de
vestiging van de Westerwalder venters van Keuls steengoed in het ne-
gentiende-eeuwse Amsterdam. Van de ouders en peetouders die in de ja-
ren vijftig geregistreerd werden in de rooms-katholieke doopboeken
komt nog niet de helft voor in het passenregister.6

De buurtmeesters die de bevolkingsregisters bijhielden, waren ver-
plicht bij inschrijving van vreemdelingen naar hun verblijfstatus te vra-
gen en ze indien nodig door te verwijzen naar de politie als ze geen pasje
van de politie konden tonen. Had de vreemdeling wel een pas, dan
kwam in het bevolkingsregister de aantekening ‘magtiging’, ‘authorisa-
tie’, ‘op vertoon van reis- en verblijfpas ingeschreven’, ‘politiekaart’ of
iets dergelijks. Lukte het om de buurtmeester wijs te maken, dat je in
Nederland was geboren, dan was je daarmee wat de bevolkingsadmi-
nistratie betrof ‘vrijgesteld’ van het melden bij de politie. De buurt-
meester kon de vreemdelingen ook verkeerd verstaan. Zo had de Duitser
Heinrich Wirth uit de plaats Marienhausen in het Westerwald een reis- en
verblijfpas. Toen de buurtmeester echter ‘Haringhuizen’ opschreef als ge-
boorteplaats zag de man er vanaf zijn Amsterdamse reis- en verblijfpas
nog langer te laten verlengen. Als een vreemdeling met een reis- en ver-
blijfpas niet verhuisde, kon hij of zij ongestraft de pas laten verlopen. Bij
de tienjaarlijkse volkstelling rekende de enquêteur het niet tot zijn plicht
naar wettige verblijfspapieren te vragen. Woonde de vreemdeling in een
logement of bij een ‘slaapstedehouder’ dan hadden de uitbaters wel de
plicht hem of haar te melden bij de politie. 

In de Amsterdamse registers van reis- en verblijfpassen komen veel
minder vrouwen voor dan mannen; slechts vijf procent van de inschrij-
vingen in 1852 heeft betrekking op vrouwen.7 Gedeeltelijk is dit een ge-
volg van de scheve sekseratio in de Amsterdamse migrantenpopulatie;
volgens de volkstellinggegevens waren er drie tot vier mannelijke vreem-
delingen op iedere vrouw. Deze scheve sekseratio verklaart de ongelijke
verdeling in het register van reis- en verblijfpassen echter niet volledig.
Het feit dat niet-Nederlandse vrouwen die met een Nederlandse mannen
waren gehuwd niet in het vreemdelingenregister hoefden te worden in-

52



geschreven, kan deze ondervertegenwoordiging evenmin helemaal ver-
klaren. Waarschijnlijk kregen vrouwen die onder de Vreemdelingenwet
vielen minder vaak een reis- en verblijfpas dan mannen. Zij konden
daardoor ook gemakkelijker worden uitgezet. Mogelijk hield dit mede
verband met het weren van prostituees. Het is echter onwaarschijnlijk
dat vrijwel alle vrouwen werden gezien als (potentiële) prostituees. De
reden voor deze ongelijke verdeling is daarom niet helemaal duidelijk. 

De volgnummers in de registers bieden geen houvast omtrent het
aantal uitgegeven passen. In Amsterdam werd in de eerste vijftien jaar
van de registratie gewerkt met een dubbel stel passenregisters, zodat
twee ambtenaren tegelijk de vreemdelingen konden inschrijven. Er wer-
den dus twee registers naast elkaar gebruikt. Andere Nederlandse steden
kenden niet zo’n dubbele registratie. De dubbele registers hadden tot ge-
volg dat er in één jaar twee passen met hetzelfde nummer werden uitge-
reikt; het nummer in de pas kwam overeen met het volgnummer in het
register. Vermelding van het nummer van het register op de pas voor-
kwam verwarring; op de pas werd bijvoorbeeld geschreven: deel 1, nr.
485.

Dezelfde vreemdeling kon meerdere keren in het passenregister
worden ingeschreven. Het aantal inschrijvingen in het passenregister kan
daarom niet gelijkgesteld worden aan het aantal vreemdelingen. Het aan-
tal inschrijvingen in de reis- en verblijfpassenregisters is gerelateerd aan
het aantal verlengingen. Een reis- en verblijfpas moest, zoals gezegd, elke
drie maanden verlengd worden. Het register bood aanvankelijk ruimte
voor drie verlengingen. Met één inschrijving kon een vreemdeling dus
een jaar in de stad blijven. Bleef de vreemdeling langer dan een jaar, dan
werd zijn of haar pas vernieuwd en werd de vreemdeling overgebracht
naar een volgend register en opnieuw ingeschreven. Een en dezelfde
vreemdeling, die jaren achtereen in Amsterdam bleef, staat dus vele ma-
len ingeschreven. Vreemdelingen die na een zesjarig verblijf gelijkstelling
aanvroegen, hadden voor die tijd 24 keer de gang naar de reis- en verblijf-
passenregistratie moeten maken; jaarlijks een inschrijving en drie verlen-
gingen. Seizoenmigranten, die jaren achtereen naar Amsterdam kwa-
men, zoals de Oldenburgse stukadoors, de Luikse strohoedenmakers en
de Westerwalder steengoedverkopers, komen ook steeds opnieuw in de
registers voor.8 Vanaf 1880 werd per registerinschrijving niet drie maal,
maar zeven maal verlengd, zodat een vreemdeling twee jaar in hetzelfde
register bleef staan. Voor deze extra verlengingen benutte men de kolom
‘handteekening’, die pas in 1898 werd gebruikt voor het eigenlijke doel.
Vanaf 1892 werden alle verlengingen in hetzelfde register aangetekend.
De vreemdeling werd vanaf toen slechts één keer ingeschreven. 

De registers van reis- en verblijfpassen zijn lacuneus waar het gaat
om het aantal verlengingen. Veel in de stad verblijvende vreemdelingen
meldden zich na verloop van tijd niet meer voor verlenging van hun reis-
en verblijfpas. Sommigen hoefden zich niet meer te melden op grond van
een vrijstelling, maar anderen lieten het gewoon afweten. De politie re-
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kende het (nog) niet tot haar taak of miste de mankracht de overtreders
op te sporen.9

Figuur 1 toont de aantallen ingeschrevenen in de registers van ver-
strekte reis- en verblijfpassen van Amsterdam tussen 1849 en 1922. In
deze periode werden er bijna 97.000 vreemdelingen ingeschreven. De
Vreemdelingenwet trad op 1 oktober 1849 in werking. De 1522 inschrij-
vingen in Amsterdam van dat jaar zijn slechts van het laatste kwartaal.
Het aantal van het laatste kwartaal kan niet simpelweg met vier worden
vermenigvuldigd om op een jaarbasis te komen. We zouden dan immers
op 6000 vreemdelingen komen, wat veel meer is dan de daarop volgende
jaren. Van de 1522 inschrijvingen vonden er 1226 in oktober plaats. In ok-
tober 1849 werden vreemdelingen die reeds in Amsterdam waren en mas-
se overgeschreven uit het eerdere paspoortenregister.10 Niet alle vreemde-
lingen, die voor de invoering van de Vreemdelingenwet reeds in Amster-
dam woonden, hebben zich in 1849 laten inschrijven. Sommigen waren
mogelijk van mening dat een verzoek om een reis- en verblijfpas gelijk
stond aan een verzoek om toelating. Omdat zij er reeds waren, behoefden
zij niet een dergelijke toestemming te vragen.11
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Figuur 1
De aantallen ingeschreven vreemdelingen in de Amsterdamse registers van ver-
strekte reis- en verblijfpassen (passenregisters) in de periode 1849-1922.

Bron: GAA (Gemeentearchief Amsterdam) 5225 (archief gemeentepolitie)
871-975.



In de eerste tien jaar – tussen 1849 en 1859 – werden er gemiddeld
2890 vreemdelingen per jaar ingeschreven. In de volgende tien jaar ge-
middeld 1580. Het decennium daarop ligt het aantal vreemdelingen met
een reis- en verblijfpas op gemiddeld 840. In de volgende tien jaar, van
1880 tot 1890, is het gemiddelde 660 en in de daarop volgende zeven jaren
tot 1897 komen er gemiddeld 365. Van 1896 naar 1897 stijgt het aantal in-
geschreven vreemdelingen van 305 naar 1050. Het aantal ingeschreven
vreemdelingen loop na 1850 terug om pas weer in de twintigste eeuw te
gaan stijgen. De registratie van vreemdelingen werd aanvankelijk voort-
varend aangepakt om vervolgens te verwateren en pas weer te herleven
op het moment van politieke of sociale onrust.12

De verwatering van de uitvoering van de toepassing van de Vreemdelin-
genwet kwam gedeeltelijk voort uit laksheid. De verwatering was geen
Amsterdams fenomeen. In 1856 schreef de Procureur Generaal aan de
hoofden van Politie in Overijssel dat ‘het mij is gebleken, dat meermalen
vreemdelingen […] door sommige hoofden van politie ongemoeid wor-
den gelaten, en alzoo stilzwijgend hier te lande worden toegelaten, zon-
der dat zij van een reis- en verblijfpas worden voorzien.’ Gemeenten wer-
den gemaand te verhinderen dat vreemdelingen die ‘broodeloos of ge-
vaarlijk zijn’ werden toegelaten, omdat anders ‘eene wijde deur geopend’
werd en alle vreemdelingen zich ongehinderd in Nederland konden
vestigen.13 De vermaning had geen succes en klachten over het niet uitrei-
ken van reis- en verblijfpassen bleven aanhouden. De laksheid verwerd
echter geleidelijk tot een opzettelijk beleid. Zo werd in 1871 in het Week-
blad van het Regt geschreven: ‘Nu zijn er hoofden van politie, welke stel-
selmatig den reis- en verblijfpas weigeren aan alle vreemdelingen, ook
aan die, welke voldoende middelen van bestaan en regelmatige buiten-
landsche paspoorten of andere behoorlijke geleibrieven bezitten.’ Deze
vreemdelingen werden niet uitgezet. ‘Neen. Men laat ze in het land ko-
men, jaren verblijven, maar men weigert hun den reis- en verblijfpas. Ko-
men die vreemdelingen den pas vragen, dan antwoordt men hun: gij hebt
dien niet noodig, er is immers niemand, die u met uitzetting bedreigt.’
Doel van deze handelswijze van de politie was dat men zo de vreemde-
lingen in principe op elk moment zou kunnen uitzetten. Vreemdelingen
zonder reis- en verblijfpassen waren ‘zonder de minste bescherming ge-
heel en al in de hand der politie, en onder deze categorie tracht men, in
strijd met den geest der wet, zooveel mogelijk alle vreemdelingen te
brengen.’14 Terwijl in 1856 nog werd gevreesd dat niet uitgeven van reis-
en verblijfpassen de komst van vreemdelingen zou aanmoedigen, werd
in 1871 het niet verstrekken gebruikt als een beheersinstrument.

De regelgeving omtrent het domicilie van onderstand, zoals die om-
schreven is in het inleidende hoofdstuk van dit Broncommentaar, had
een weerslag op het verstrekken en verlengen van reis- en verblijfpassen.
Op 11 april 1856 stuurde de minister van Binnenlandse Zaken een missi-
ve aan de Commissarissen des Konings in de provinciën: ‘Wanneer een
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vreemdeling zich om onderstand aanmeldt, moet de eerste vraag zijn, of
er ook termen zijn om hem over de grenzen te verwijderen. Ten aanzien
van behoeftige vreemdelingen kan die verwijdering in de meeste geval-
len geschieden.’ Vreemdelingen met een reis- en verblijfpas konden niet
worden uitgewezen, maar op het moment dat de pas verliep, veranderde
de situatie. ‘Wanneer dus een vreemdeling […] onderstand vraagt en vol-
strekt onvermijdelijk behoeft, dan moet worden onderzocht, tot hoe lang
die pas loopt, en gezorgd, dat de behoeftige vreemdeling op het tijdstip
der expiratie van den pas, of zoo spoedig mogelijk daarna, worde verwij-
derd.’15

De versoepeling van de Vreemdelingenwet maakte ook het verkeer
van mensen tussen landen gemakkelijker en dat was gunstig voor handel
en nijverheid. De wet werd echter niet afgeschaft zodat hij op elk moment
weer met grotere gestrengheid kon worden toegepast. Toen Pruisen in
1875 bijvoorbeeld Jezuïeten uitwees, werd ervoor gepleit de Vreemdelin-
genwet in de oorspronkelijke gestrengheid te doen herleven.16

Ofschoon de naam iets anders doet vermoeden, bevatten de registers
van reis- en verblijfpassen niet alleen maar namen van mensen aan wie
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een reis- en verblijfpas werd uitgereikt. Tot 1855 en na 1903 bevatten de
registers ook namen van vreemdelingen die zo’n pas niet kregen. Niet ie-
dereen die werd ingeschreven kreeg een reis- en verblijfpas. Tot 1855 wer-
den ook vreemdelingen ingeschreven die geen reis- en verblijfpas kregen.
Het nummer op een pas correspondeerde wel met het volgnummer in het
register, maar het nummer in het register hoefde niet overeen te komen
met het werkelijke aantal uitgegeven passen. Zo bevatten enkele registers
uit de jaren 1851-1855 zelfs meer dan 50 procent ingeschrevenen die geen
reis- en verblijfpas kregen. Tot die groep behoorden onder meer de zeelie-
den. Als ze al een reis- en verblijfpas kregen, dan kregen ze die van het
‘Zeeregt’ en niet van de Amsterdamse politie. Meestal volstonden ze met
het inleveren van hun legitimatiepapieren voor de duur van hun verblijf
in Amsterdam. Andere categorieën vreemdelingen kregen evenmin reis-
en verblijfpassen. Per circulaire gaf de minister van Justitie in 1851 op-
dracht geen reis- en verblijfpas meer te verstrekken aan reizende muzi-
kanten en in 1852 werd dat uitgebreid tot alle kermisreizigers. De beter
gesitueerden kregen voor een kort verblijf ook geen reis- en verblijfpas.
Volstaan werd met het innemen van een identiteitsdocument. Vanaf on-
geveer 1855 kreeg vrijwel iedere vreemdeling die vermeld werd in de
passenregisters een reis- en verblijfpas. Het is niet duidelijk hoe vreemde-
lingen die geen pas kregen administratief werden verwerkt, want zeker
is dat bijvoorbeeld in september ettelijke honderden buitenlandse muzi-
kanten, kermisreizigers en handelaren naar Amsterdam kwamen voor de
jaarlijkse kermis. 

Vanaf eind 1903 kregen opnieuw niet meer alle ingeschrevenen een
reis- en verblijfpas. Wie geen reis- en verblijfpas werd verstrekt, kreeg de
aantekening ‘A’ of ‘B’. Aantekening A was vergelijkbaar met de opname
in het register A; dit register wordt hieronder beschreven. Aan aanteke-
ning ‘A’ en ‘B’ was een pas verbonden; pas A en pas B genoemd. In beide
gevallen gold dat de pashouder in principe niet toegelaten was in tegen-
stelling tot de houder van een reis- en verblijfpas. Aantekening ‘A’ was
ongunstiger dan aantekening ‘B’. Houders van pas B hoefden zich uit-
sluitend na een verhuizing te melden bij de politie en het bevolkingsre-
gister. Op de pas stond de tekst: ‘Houder dezes is verplicht na aanmel-
ding bij de Politie zich met dit stuk ter inschrijving te vervoegen bij het
Bevolkingsbureau […], en vervolgens na elke verhuizing daarvan zowel
aan genoemd bureau als aan het Hoofdbureau van Politie kennis te ge-
ven.’ Aantekening (pas) A en de reis- en verblijfpas konden worden om-
gezet in een aantekening (pas) B [afbeelding 7]. 

In 1910 had nog slechts 15 procent van de ingeschrevenen in het re-
gister een reis- en verblijfpas. Daarna werd de pas niet meer verstrekt en
slechts sporadisch verlengd. De aantekeningen A en B verdwenen uit het
passenregister.17 Als een vreemdeling de reis- en verblijfpas om welke re-
den dan ook niet op tijd liet verlengen, werd de pas ingenomen en kreeg
men een pas B. Begin 1916 werd de laatste reis- en verblijfpas ingenomen.
Toch werd op 10 oktober 1917 nog één reis- en verblijfpas verstrekt aan
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een Belgische vreemdeling. Zijn pas was in 1914-1915 ingetrokken omdat
hij niet tijdig was verlengd. Hij kreeg een nieuwe pas met de volgende
aantekening: ‘Opnieuw reis- en verblijfpas verstrekt op zijn uitdrukkelijk
verzoek om zich als lid van het Belgisch Comité van ondersteuning te
kunnen legitimeren. Is werkzaam als lid van de Commissie van onder-
zoek voor ondersteuning van Belgen ingesteld door. Z.E. den Minister
van Binnenl. Zaken’.18

RReeggiisstteerr lleetttteerr AA
Een reis- en verblijfpas kon worden geweigerd op grond van artikel 1 van
de Vreemdelingenwet. In de praktijk betekende weigering niet dat de
vreemdelingen werd weggestuurd. In Amsterdam werden zij ingeschre-
ven in het register van geweigerde verzoeken om reis- en verblijfpassen,
kortweg het register letter A genoemd. Het register werd ingesteld in ok-
tober 1849 en na enige jaren gesplitst in afzonderlijke registers voor man-
nen en voor vrouwen. De Vreemdelingenwet van 1849 voorzag niet in
een register letter A en zo’n register is in andere plaatsen ook (nog) niet
gevonden. In Leiden werd in latere jaren wel gewerkt met andere letterre-
gisters. Zo kende Leiden een ‘register H: Chronologisch register van eer-
ste aanmelding van vreemdelingen 1918-1922’. Daarnaast waren er re-
gisters die werden aangeduid met andere letters uit het alfabet, maar niet
met de letter A. Dit duidt erop dat er in ieder geval in Leiden en mogelijk
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Figuur 2
Aantallen ingeschreven vreemdelingen in het Amsterdamse register Letter A,
het register voor geweigerde verzoeken om een reis- en verblijfpas, in de periode
1849-1898. 
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ook in andere plaatsen oorspronkelijk wel een register letter A heeft be-
staan.

De meest voorkomende reden van inschrijving in register Letter A
was, dat men (nog) niet voldeed aan de eisen van artikel 1: de vreemde-
lingen beschikten niet over voldoende middelen van bestaan of waren
niet in staat deze door werkzaamheid te verkrijgen. Hoe de politie deze
maatstaf hanteerde is uit het register niet af te leiden. Bedelen was waar-
schijnlijk een belangrijke indicatie dat een vreemdeling niet aan artikel 1
voldeed. Het ontbreken van legitimatiepapieren was in principe geen re-
den om vreemdelingen een pas te onthouden. Opmerkelijk aan het re-
gister A is wel dat bij veel mensen die in dit register zijn ingeschreven de
aanduiding ‘nihil’ staat bij legitimatie. Daarnaast was het register een
soort strafbankje voor mensen die ‘nalatig waren in het (tijdig) doen ver-
lengen’ van hun reis- en verblijfpas. Voor ‘straf’ moest men zich nu elke
veertien dagen melden. Na enige tijd goed meldgedrag werd men weer
toegelaten tot het passenregister. Niet iedereen werd echter gestraft. Er
waren vreemdelingen die drie maanden tot een half jaar te laat waren
met verlenging, omdat ze bijvoorbeeld op handelsreis waren geweest,
zonder dat het leidde tot ‘verbanning’ naar het register letter A.19

In totaal zijn er in Amsterdam 17.766 vreemdelingen ingeschreven in re-
gister letter A. De vermindering van het aantal inschrijvingen vanaf 1850
komt overeen met de afname van de inschrijvingen in de passenregisters.
Vanaf 1875 nemen de aantallen vreemdelingen aan wie een reis- en ver-
blijfpas werd geweigerd sterk toe. Dit is tegengesteld aan de ontwikke-
ling bij de reis- en verblijfpassen. Waarschijnlijk was een toename van het
aantal armlastige vreemdelingen de oorzaak. 

Volgens artikel 9 van de Vreemdelingenwet moesten vreemdelingen
die geen reis- en verblijfpas kregen, worden uitgewezen. Inschrijving in
register Letter A werd, zoals gezegd, echter niet automatisch gevolgd
door uitzetting. De ingeschrevenen van register letter A kregen een pas.
Deze pas werd door politie en Bevolkingsregister de politiekaart ge-
noemd [afbeelding 8]. Op basis van de inschrijvingen in het register A-
mannen van de jaren 1891-1894 kunnen we aangeven welk percentage
van de ingeschrevenen in dit register werd uitgewezen. Het register be-
vat 1812 personen. Hiervan verdwenen tweehonderd mannen zonder
zich af te melden; van de overige 1600 bleef 28,5 procent in Amsterdam,
4,5 procent vertrok met een bestemming binnen Nederland, 44 procent
vertrok naar het buitenland, 15 procent kreeg een reis- en verblijfpas en
slechts iets minder dan drie procent werd uitgezet (41 personen). Daar-
naast hoefde een kleine twee procent zich niet meer te melden omdat ze
onder een uitzonderingsregel vielen. Van vrouwen werd in dezelfde peri-
ode meer dan 12 procent uitgeleid. Er was dus op dit punt een opvallend
verschil tussen het percentage uitgeleide mannen (minder dan 3 procent)
en het percentage uitgeleide vrouwen (meer dan 12 procent). Dit verschil
hangt mogelijk samen met het doel waarvoor het register letter A-vrou-
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wen lijkt te zijn gebruikt; de registratie van prostituees. Dit is waarschijn-
lijk ook de reden geweest voor splitsing van het register letter A in een af-
zonderlijk deel voor mannen en een afzonderlijk deel voor vrouwen. Tot
1880 zijn de publieke vrouwen in register letter A te herkennen, doordat
het beroep niet wordt vermeld. Daarna werd het beroep wel vermeld.
Van januari 1890 tot medio 1897 werden 2777 vrouwen ingeschreven.
Hiervan hadden 1113 het beroep van publieke vrouw (40 procent).

Het register letter A is in de loop der jaren van karakter veranderd.
Blijkens een aantekening in een passenregister van 1885 en getuige sum-
miere losse aantekeningen zag de politie het register letter A in latere ja-
ren niet meer als een register van geweigerden, maar als een register van
voorlopige bewijzen.20 Uit een aantekening in een register reis- en ver-
blijfpassen van 1906 blijkt, dat er naast het passenregister en het register
van geweigerden nog een register van niet-ingeschreven vreemdelingen
bestond.21 Dit register is echter niet terug gevonden. Mogelijk werden
daarin na 1897 publieke vrouwen en andere minder gewenste vreemde-
lingen ingeschreven. Halverwege het jaar 1897 stopt het register Letter A,
zowel voor mannen als voor vrouwen. Wie bleef werd overgebracht naar
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het passenregister en kreeg een reis- en verblijfpas. Dit gold niet voor de
publieke vrouwen. Wel werd een groot aantal vrouwen, die in de voor-
gaande jaren als beroep publieke vrouw had, nu ingeschreven in de pas-
senregisters met een ander beroep, bijvoorbeeld kamermeid, linnenmeid,
dienstbode of buffetjuffrouw. 

RReeggiisstteerrss vvaann uuiittggeezzeettttee vvrreeeemmddeelliinnggeenn
Vreemdelingen die het land werden uitgezet werden ingeschreven in het
register van verwijderde vreemdelingen. Het betreft voornamelijk straat-
prostituees, vreemdelingen die bevonden werden ‘broodeloos’ te zijn,
zich misdragende vreemdelingen, die direct of na het uitzitten van een
gevangenisstraf werden ‘uitgeleid’ en anarchisten. Cijfers zijn beschik-
baar voor de perioden 1876-1886 en 1896-1920.22 In de eerste periode wer-
den gemiddeld 300 personen per jaar het land uitgezet. In figuur 3 wordt
een overzicht gegeven voor de periode 1896-1920. 

Feitelijk gaat het bij dit register niet om uitgeleide personen, maar om
personen die in aanmerking komen om verwijderd te worden. Niet ieder-
een die in dit register werd ingeschreven, werd ook echt uitgeleid. Uit
aantekeningen in het register blijkt dat er in 1915 geen 76 maar 52 vreem-
delingen zijn uitgezet, in 1916 niet 188 maar 47 mensen, in 1917 niet 770
maar 87 en in 1919 niet 461 maar 264. Vermoedelijke deserteurs werden
niet uitgezet. Gaf een Duitser op deserteur te zijn, dan volgde er corres-

61 Registers van verstrekte en geweigerde reis- en verblijfspassen

0

100

200

300

400

500

600

700

800

aa
nt

al

1895 1900 1905 1910 1915 1920
jaar

Figuur 3
De aantallen uitgezette vreemdelingen in de periode 1896-1920 volgens het re-
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pondentie met de politie van zijn Duitse woonplaats. Wanneer onduide-
lijk was of tegen de bewuste vreemdeling een strafzaak liep wegens de-
sertie, werd niet overgegaan tot uitlevering, maar werd hem slechts aan-
gezegd het bureau te verlaten.23

Gerelateerde en toetsingsbronnen

Inschrijving in het vreemdelingenregister kwam niet in plaats van in-
schrijving in het bevolkingsregister. Vreemdelingen werden in het bevol-
kingsregister ingeschreven wanneer ze het kennelijke voornemen had-
den om gedurende langere tijd in een plaats te wonen (zie voor details,
het commentaar over het bevolkingsregister in dit Broncommentaar). In-
schrijving in een vreemdelingenregister was niet met dat kennelijke
voornemen in tegenspraak. Vreemdelingen woonden jarenlang in een
plaats en lieten jaren achtereen hun reis- en verblijfpas verlengen. In die
tijd stonden ze behalve in het vreemdelingenregister, ook ingeschreven in
het bevolkingsregister. 

Registers van de burgerlijke stand vormen een belangrijke aanvul-
lende bron waar het gaat om de controle van geboorteplaatsen. Doopre-
gisters van de katholieke kerk vervullen eenzelfde rol. Uit deze registers
bleek dat kinderen die in Amsterdam werden geboren wel in die plaats
werden gedoopt, maar niet in de bevolkingsadministratie of vreemdelin-
genregistratie werden ingeschreven. 

Vreemdelingen die daadwerkelijk werden uitgezet komen voor in
het Algemeen Politieblad. Aan die bron is ook een afzonderlijk commen-
taar gewijd. Indien de uitzetting een vreemdeling betrof die wel officieel
toegelaten was – en dus voorzien was van een geldige reis- en verblijfpas
– vereiste de uitzetting de tussenkomst van het kantongerecht en kan de
uitzetting in de stukken van het Kantongerecht worden teruggevonden.
Verwatering van de toepassing van de Vreemdelingenwet betekende ech-
ter dat het merendeel van de vreemdelingen niet in het bezit was van een
reis- en verblijfpas en derhalve zonder tussenkomst van het Kantonge-
recht werd uitgezet.

Steden of provincies stuurden elk kwartaal een verslag aan het Mi-
nisterie van Justitie, soms inclusief een overzicht met de namen van de
uitgewezen personen. Deze verslagen kunnen eveneens als een aanvul-
lende bron worden gebruikt. Niet alle plaatsen waren echter even volle-
dig in hun verslaggeving. Sommige steden volstonden met een getalsma-
tig overzicht, andere met een verslag van slechts enkele regels waarin
werd gemeld dat er zich sinds een vorig verslag geen nieuwe ontwikke-
lingen hadden voorgedaan.24

In een enkel geval leidde het voorstel tot uitzetting tot een uitgebrei-
de correspondentie tussen gemeentebesturen, politiekorpsen en het Mi-
nisterie van Justitie. In het archief van het Ministerie van Justitie bevin-
den zich dossiers die betrekking hebben op deze individuele gevallen.25
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Mogelijke gebruikswijzen van de bron in historisch onderzoek

Registers van reis- en verblijfpassen kunnen niet worden gebruikt om te
bepalen hoeveel vreemdelingen er op een gegeven moment in een be-
paalde plaats waren. De registers geven slechts een overzicht van de
mensen die op een bepaald moment nieuw in de stad aankwamen. Een
gedeelte van de vreemdelingen was bovendien vrijgesteld van registra-
tie. Ten aanzien van vreemdelingen die wel in het register voorkomen,
biedt deze bron mooie informatie. Van de vreemdelingen die in de re-
gisters voorkomen kan geïnventariseerd worden uit welke landen ze af-
komstig waren, wat de leeftijdsopbouw was van deze groep, de seksera-
tio en de beroepsstructuur. Uit de registers weten we ook bij wie de
vreemdelingen woonden. Dat laatste gegeven stelt ons in staat om net-
werken tussen migranten te reconstrueren. We kunnen dan een antwoord
geven op de vraag of vreemdelingen in huis kwamen bij landgenoten,
streekgenoten of beroepsgenoten. De registratie toont ook hoe de Vreem-
delingenwet werd toegepast. Zo blijkt dat weinig vreemdelingen volde-
den aan de verplichting van artikel 2 dat hun paspoort geviseerd moest
zijn door de Nederlandse vertegenwoordiger in hun land. Het was nor-
maal dat verlopen passen werden geaccepteerd. 

We kunnen op basis van de registers voorts vaststellen met welke pa-
pieren de vreemdelingen kwamen. Ambachtsknechten reisden met het
Belgische livret of het Duitse Wanderbuch en dienstboden met een dienst-
bodeboekje. In deze documenten maakten hun werkgevers aantekenin-
gen omtrent hun gedrag. In Amsterdam kwam, naast het paspoort, het
Wanderbuch het meest voor als document. Het Heimatschein, waarin een
Duitse gemeente verklaarde dat iemand in haar gebied woonde en bij
terugkeer niet zou worden geweigerd, kwam ook voor naast militaire
verlofpassen, zeepassen, geboorteaktes en doopaktes. Entlassungsurkun-
den, waarin een Duitse gemeente verklaarde dat een ingezetenen uit het
‘Untertanenverband entlassen’ was en derhalve geen ingezetene meer
van die gemeente, werden ook geregistreerd. Daarnaast zien we veelvul-
dig het in artikel 4 genoemde bewijs van bekendheid, getekend door
twee of meer bij de politie bekende personen. Van particulieren werden
bewijzen van bekendheid geaccepteerd voor hun buitenlands personeel,
zoals van A. Sinkel, koopman op de Nieuwendijk, voor twee Duitse per-
soneelsleden.26 Bewijzen van bekendheid die afgegeven zijn door particu-
lieren kunnen worden gebruikt voor de reconstructie van netwerken.
Daarnaast werden reis- en verblijfpassen afgegeven in andere Neder-
landse plaatsen vermeld als legitimatiedocument. Aan de hand hiervan
kan – althans een deel – van het reispatroon van vreemdelingen worden
gereconstrueerd. 

In Amsterdam waren vreemdelingen verplicht hun legitimatiebewijs
in te leveren. Dat gold niet overal. Amsterdam gebruikte deze regel om te
zorgen dat de vreemdeling zich afmeldde. In de twintigste eeuw kregen
vertrekkende vreemdelingen bovendien pas hun legitimatiedocumenten
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terug als ze een bewijs konden overleggen, dat ze geen belastingschuld
hadden. De bron biedt hierdoor enig zicht op de financiële situatie van
vreemdelingen.

Louk Pöckling gebruikte de registers van reis- en verblijfpassen bij
zijn onderzoek naar de migratie van Westerwalders naar Amsterdam.27

Hij keek bovendien naar andere groepen tijdelijk in de stad aanwezige
vreemdelingen. Marlou Schrover gebruikte deze bron voor de steden
Amsterdam, Rotterdam en Delft.28 Leo Lucassen analyseerde het Amster-
damse vreemdelingenregister van het jaar 1852.29 Peter Berntsen deed
eerder hetzelfde voor het jaar 1853.30 Jan Erik Burger en Peter Berntsen
maakten een inventarisatie van vreemdelingen in Amsterdam met be-
hulp van deze bron.31 Jan Boersma en Ivo Kuypers hebben deze bron ge-
bruikt voor een inventarisatie van vreemdelingen die onder meer als
kleermakers en strohoedenmaker naar Amsterdam kwamen.32 Ad Knot-
ter gebruikte de registers om de komst van Oldenburgse stukadoors naar
Amsterdam in kaart te brengen.33

In registers van reis- en verblijfpassen werd ook min of meer syste-
matisch vermeld bij wie een vreemdeling ging werken. Gertjan de Groot
heeft de registers van reis- en verblijfpassen van Maastricht gebruikt om
te kijken welke buitenlandse arbeidskrachten er door bedrijven in die
stad werden geworven, waar zij vandaan kwamen, bij wie ze werkten en
hoelang ze bleven.34

Vindplaatsen

In alle Nederlandse plaatsen werden reis- en verblijfpassen afgegeven en
verlengd. Dit weten we omdat in de plaatsen waarin deze registraties wel
bewaard zijn gebleven, passen vermeld worden die elders werden afge-
geven of verlengd. Hoewel in alle plaatsen passen zijn afgegeven, is niet
duidelijk of er in alle plaatsen een register van is aangelegd. Er zijn aan-
wijzingen dat er mogelijk niet in alle gevallen een afzonderlijke registra-
tie is gevoerd. In de besluiten van Burgemeester en Wethouders van
Leeuwarden uit 1851 werd bijvoorbeeld gemeld: ‘aangezien het zeer
moeilijk is vreemdelingen te noodzaken een reis- en verblijfpas aan te
vragen, kunnen zij dit via de aangifte voor de patentbelasting doen.’ In
Leeuwarden is er geen vreemdelingenregister, maar wel zeer goed bijge-
houden register van de patentbelasting..35 In de registers van de patentbe-
lasting werden echter niet alle vreemdelingen ingeschreven, maar slechts
die vreemdelingen die onder de Patentwet vielen zoals vreemde kooplie-
den en handelaars. In plaatsen waar het aantal vreemdelingen gering
was en men vanuit concurrentieoverwegingen vooral geïnteresseerd was
in de komst van vreemde handelaren, is mogelijk met deze registratie
volstaan. Een tweede mogelijkheid is dat de registratie van reis- en ver-
blijfpassen plaatsvond via de bevolkingsregisters. In de bevolkingsre-
gisters werd veelvuldig aangetekend welke vreemdelingen een pas had-
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den gekregen, wanneer dat was gebeurd en door wie de pas was uitge-
reikt. In combinatie met de gegevens die standaard in het bevolkingsre-
gister werden vermeld, had men zo dezelfde gegevens als gewoonlijk in
een passenregister voorkwamen. Verschil met de reguliere passenre-
gistratie was dat de vreemdelingen die niet het kennelijk voornemen
hadden om te blijven niet werden geregistreerd. Wellicht werd daar in
sommige plaatsen minder belang aan gehecht.

De registers van reis- en verblijfpassen – of vreemdelingenregisters –
zijn in enkele Nederlandse steden door brand, oorlogsschade of andere
calamiteiten verloren gegaan. Dit geldt bijvoorbeeld voor Dordrecht, Nij-
megen, Arnhem en Utrecht. Archieven ontbreken ook in Amersfoort.
Voor Harderwijk, waar het wervingsdepot van het Nederlands Indische
leger was gevestigd en waar zich derhalve een groot aantal vreemdelin-
gen zal hebben gemeld, ontbreekt een dergelijk register eveneens. 

Zoals eerder opgemerkt, kan de vreemdelingenregistratie onderdeel
vormen van het secretariearchief – in kleinere plaatsen – of van het poli-
tiearchief – in grote plaatsen. In kleine plaatsen, zols Bergh (voor de peri-
ode 1854-1924), Blaricum (1922-1937) of Koog aan de Zaan (1862-1869)
vinden we de vreemdelingenregistratie in het secretariearchief. 

De jaren waarvoor de vreemdelingenregistratie bewaard is gebleven,
variëren sterk per plaats. Lonneker (bij Enschede) kent een langlopende
registratie van 1849 tot 1933. Zwolle kent een vergelijkbaar lange registra-
tie die zich uitstrekt over de jaren 1851-1934. In Breda zijn vreemdelin-
genregisters bewaard voor de jaren 1896-1933. Daarnaast is er een afzon-
derlijk vreemdelingenregister voor de jaren 1919-1920. In Deventer wer-
den de registers bewaard over de periode 1874-1954. In Delft zijn er
registers van vreemdelingen voor de periode 1859-1884 en 1902-1913. In
’s-Hertogenbosch zijn er vreemdelingenregisters bewaard voor de jaren
van de Eerste Wereldoorlog (1914-1921); hier ging het waarschijnlijk om
een nieuw opgezette registratie. In Den Haag beginnen de registers vrij
laat; er zijn registers voor de jaren 1875-1918 en 1920-1931. In Maastricht
zijn er juist registers voor de vroege periode (1850-1876). In Leiden is het
archief bewaard voor de periode 1855-1904, (maar de delen zijn vanwege
de slechte staat waarin ze verkeren niet in te zien), en voor de jaren 1918-
1925 en 1925-1955. Leiden kent daarnaast, zoals eerder opgemerkt, ook
verschillende zogenaamde letterregisters. Rotterdam kent een reis- en
verblijfpassenregister voor de jaren 1845-1917 en, net als Amsterdam, een
afzonderlijk register van afgewezen personen voor de periode 1845-1897.
In sommige plaatsen zijn de registers van reis- en verblijfpassen, zoals die
hier zijn beschreven samengevoegd met de latere registers, zoals die wor-
den beschreven in het broncommentaar van Leo Lucassen.
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n o t e n

1 Voor dit broncommentaar is bij een groot aantal archieven informatie
ingewonnen. Voor hun bereidwillige medewerking willen wij be-
danken: D.M. Bunskoeke, streekarchivariaat Regio Achterhoek; mw.
C.P. Sandbrink, regionaal archief Alkmaar; Sjoukje Straub, gemeente-
archief Amersfoort; H.D. Wessels, stadsarchief Breda; Marion Claes-
sens, gemeentearchief Delft; Maarten van Doorn, gemeentearchief
Den Haag; Hylle de Beer, stadsarchief en Athenaeumbibliotheek De-
venter; T.J. de Bruijn, gemeentearchief Dordrecht; K.J. van Egmond,
gemeentearchief Haarlem; Lia van Zalinge-Spooren, gemeentear-
chief Helmond; mevr. M. ten Hoeve, Historisch Centrum Leeuwar-
den; Joss Hopstaken, gemeentearchief Roosendaal; M.J.J. Bergevoet,
gemeentearchief Venlo; Johan Seekles en Wim Huijsmans, Historisch
Centrum Overijssel. Over Maastricht werd informatie verstrekt door
Gertjan de Groot.

2 Voor dit commentaar werd uitgebreid onderzoek gedaan in de Am-
sterdamse archieven door Louk Pöckling. Dit onderzoek werd ook
gebruikt voor: L. Pöckling, Vestiging, groepsvorming en integratie
van de Westerwalders in Amsterdam in de negentiende eeuw
(Amsterdam 2001) (ongepubliceerde doctoraalscriptie Open Univer-
siteit Den Haag). Aanwezig in het gemeentearchief Amsterdam.

3 Amsterdam, GA 5225 (archief gemeentepolitie) 871-975 105 delen.
4 Ibidem, archief gemeentepolitie 5225 1020-1033 14 delen.
5 Ibidem, archief gemeentepolitie 5225 1063-1064 2 delen.
6 Pöckling, Vestiging, groepsvorming en integratie, 13.
7 Leo Lucassen, ‘Het einde van een migratieregime: buitenlanders in

Holland gedurende de 19e eeuw’, Historisch Tijdschrift Holland nr. 4
(2001) 190-211.

8 Pöckling, Vestiging, groepsvorming en integratie, 7. 
9 Jan Vriese, ‘De Amsterdamse politie in 1844’, Ons Amsterdam 2 (1950)

229. Op een bevolking van 255.000 zielen waren er, afgezien van de
centrale leiding en de leiding van de zes secties, slechts 16 inspec-
teurs en 72 agenten.

10 Hiervan moet een register hebben bestaan. Zie de kolom ‘aanmerkin-
gen’ van de registers Amsterdam, GA, 5225 871 en 872.

11 Zie het Bevolkingsregister van Amsterdam, klapper 1851. Hierin
werd vermeld hoelang de vreemdeling al in Amsterdam gevestigd
was.

12 Volgens de juristen Stokvis en Swart zouden er vanaf de jaren zestig
in Nederland geen (nieuwe) reis- en verblijfpassen meer zijn uitge-
reikt. Benno J. Stokvis, ‘De Wet van 13 Augustus 1849, Stbl. 39 en
strafbepalingen tegen vreemdelingen’, Tijdschrift voor Strafrecht 41
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(1931) 167-168; A.H.J. Swart, De toelating en uitzetting van vreemdelin-
gen (Deventer 1978) 11. Theoretisch is het mogelijk dat de Amster-
damse registers vanaf 1860 uitsluitend ‘doorlopende’ verlengingen
bevatten, dus verlengingen van reeds uitgegeven passen en geen
nieuwe passen. Onderzoek wees echter uit dat dat niet klopt. Wel ne-
men de aantallen ingeschrevenen sterk af. Zo laten twee grote groe-
pen seizoensmigranten die vanaf de invoering van de vreemdelin-
genregisters in groten getale naar Amsterdam kwamen – de Olden-
burgse stukadoors en de Luikse strohoedenmakers – later in de eeuw
een duidelijke teruggang zien. Pöckling, Vestiging, groepsvorming
en integratie.

13 Schrijven wordt aangehaald in De Gemeentestem, 24-3-1856, nr. 234, 3.
14 Stuk werd onder de titel ‘Vreeemdelingen-wet’ gepubliceerd in

Weekbl. V. h. Regt 25-5-1871 en gereproduceerd in De Gemeentestem 29-
5-1871 nr. 1026, 2.

15 De Gemeentestem 28-4-1856, nr. 239, 4.
16 De Gemeentestem 12-7-1875, nr. 1241, 1.
17 Wat Stokvis en Swart toeschreven aan de jaren zestig van de negen-

tiende eeuw blijkt voor Amsterdam pas na 1910 te gelden.
18 Amsterdam, GA, 5225 926 362 (18 juni 1906). De hier vermelde da-

tum heeft betrekking op datum waarop de vreemdeling binnen-
kwam.

19 Pöckling, Vestiging, groepsvorming en integratie, 19-20.
20 Ibidem, archief gemeentepolitie 5225 926 volgnummer 647.
21 Ibidem, archief gemeentepolitie 5225 926 volgnummer 647.
22 De cijfers over de periode 1876-1886 zijn vermeld aan de binnenzijde

van de kaft van ibidem, 5225 1063. 
23 Zie: ibidem, archief gemeentepolitie 5225 1039-1062 Stukken betref-

fende de uitleiding van vreemdelingen, 1913-1918, o.a. 1041, 23 fe-
brurari 1915 no. 468.

24 Den Haag, NA, Archief Ministerie van Justitie, 1813-1876, 2.09.01
5190, Toelating en uitzetting van vreemdelingen (vreemdelingen-
wet) 1849-1876. 

25 Ibidem, Archief Ministerie van Justitie, 1813-1876, 2.09.01 5181, Toe-
lating en uitzetting van vreemdelingen (vreemdelingenwet) 1849-
1876.

26 Amsterdam, GA, archief gemeentepolitie 5225 874 1 (2 jan. 1851).
27 Pöckling, Vestiging, groepsvorming en integratie.
28 Marlou Schrover, ‘Groepsvorming onder Duitse aardewerkhandela-

ren in 19e-eeuws Holland en Utrecht’, Historisch tijdschrift Holland nr.
2 (1998) 94-112.

29 Lucassen, ‘Het einde van een migratieregime’, 190-211.
30 Peter D. Berntsen, Werken en wonen in vreemd Amsterdam; Duitse

migranten in de hoofdstad van ons land in het jaar 1853. Een onder-
zoek naar de Duitse migranten in Amsterdam in het jaar 1853 aan de
hand van hun registratie in het reis- en verblijfpassenregister van de
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stad (ongepubliceerde doctoraalscriptie Amsterdam 1987 aanwezig
in het gemeentearchief Amsterdam).

31 Jan Erik Burger en Peter Berntsen, ‘De Duitse migratie naar Amster-
dam in de 19e eeuw’, Ons Amsterdam 60, jrg. 38 (maart 1986), nr. 3,
60-64.

32 Jan Boersma en Ivo Kuypers, ‘En toen kwam het kapitaal…’ Een
onderzoek naar segmenteringsprocessen op de arbeidsmarkt voor
de kledingindustrie, 1850-1920 (ongepubliceerde Doctoraalscriptie
geschiedenis Universiteit Utrecht 1988); Jan Boersma en Ivo Kuy-
pers, ‘”En toen kwam het kapitaal…” Een onderzoek naar segmente-
ringsprocessen op de arbeidsmarkt voor de kledingindustrie, 1850-
1920’, Textielhistorische Bijdragen, 33 (1993) 92-118.

33 Ad Knotter, ‘Stedelijke economie en arbeidsmarkt. Amsterdam in de
eerste helft van de negentiende eeuw’, Bijdragen en Mededelingen be-
treffende de Geschiedenis der Nederlanden (1986) 551-580.

34 Gertjan de Groot, Fabricage van verschillen. Mannenwerk, vrouwenwerk
in de Nederlandse industrie (1850-1940) (Amsterdam 2001) 295.

35 Met dank aan mevrouw M. ten Hoeve, medewerker dienstverlening,
archief Leeuwarden, die deze aanwijzing voor ons heeft gevonden.
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