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Samenvatting  
  

Deze scriptie onderzoekt aspecten van het lokale migratiebeleid in Amsterdam tijdens de tweede helft 

van de negentiende eeuw. Concreet wordt het beleid van toelating en registratie van buitenlandse 

nieuwkomers onder de loep genomen, aan de hand van zogenoemde ‘vreemdelingenregisters’, die 

werden bijgehouden door de politie van Amsterdam. Daarnaast is er een vergelijking  gemaakt met de 

vreemdelingen in Antwerpen en is er getracht een verklaring te geven voor de veranderingen in de 

kenmerken van nieuwkomers die in deze periode plaatsvinden. De duidelijkste ontwikkeling in de 

tweede helft van de negentiende eeuw is de forse daling van het aantal vreemdelingen dat in 

Amsterdam werd geregistreerd en de sterke stijging van het aantal vreemdelingen in Antwerpen. 

Daarnaast verandert in zowel Antwerpen als Amsterdam het geografische en beroepsprofiel en neemt 

het aandeel van vrouwelijke migranten toe. Daar waar Amsterdam aan het einde van de negentiende 

eeuw in economisch goede vaarwateren verkeert, beleeft de Antwerpse economie in de jaren ’70 en ’80 

van die eeuw mindere tijden. In beide steden ontwikkelt het politieapparaat, en daarmee de 

vreemdelingenregistratie, zich snel en wordt de houding tegenover migratie steeds negatiever. In beide 

steden lijkt het vreemdelingenbeleid dan ook te worden aangescherpt. In Amsterdam lijken hierbij 

vooral gezelschapsdames, armeren en reizigers geweerd te worden. De verklaring voor de verandering 

in het profiel van vreemdelingen in beide steden lijkt door zowel de verandering binnen de groep 

migranten als door de aanscherping van het migratiebeleid te zijn veroorzaakt. Het samenspel van deze 

twee factoren maakte dat de kenmerken van toegelaten geregistreerde vreemdelingen in zowel 

Amsterdam als Antwerpen veranderden.   
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1. Introductie  

 

Deze masterthesis onderzoekt aspecten van het lokale migratiebeleid in Amsterdam tijdens de tweede 

helft van de negentiende eeuw. Concreet wordt het beleid van toelating en registratie van buitenlandse 

nieuwkomers onderzocht, aan de hand van ‘Vreemdelingenregisters’ die werden bijgehouden door de 

politie van Amsterdam.  

  Negentiende-eeuwse overheden werden met een aantal belangrijke uitdagingen 

geconfronteerd met betrekking tot het vormen van een migratiebeleid. Waar dit beleid in het begin van 

de negentiende eeuw nog een stedelijke aangelegenheid was, trachtte de nationale overheid in de 

tweede helft van deze eeuw het migratiebeleid te centraliseren. Enkele algemene ontwikkelingen 

bepaalden het migratiebeleid. Ten eerste blijkt uit de meeste studies duidelijk dat de arbeidsmarkt een 

cruciale rol bleef spelen bij het bepalen van een migratiebeleid in de negentiende en twintigste eeuw 

(Debackere, 2016). Ten tweede is het mogelijk dat de groeiende aandacht voor de geografische, 

etnische en culturele afkomst van migranten van invloed is geweest op de ontwikkeling van het 

migratiebeleid in verschillende Europese landen (Leenders, 1993). Ten derde bleef ook de mate waarin 

burgers toegang kregen tot welvaartsvoorzieningen een belangrijk aspect bij het migratiebeleid. Aan 

het begin van het ontstaan van de welvaartsstaat werd steeds uitdrukkelijker gediscussieerd over wie er 

recht had op steun en hoe de mogelijkheid tot maatschappelijke voorzieningen beperkt kon worden tot 

duidelijke groepen in de samenleving (Meyers, 2000; Debackere, 2016). Tot slot toonden studies naar 

het negentiende- en twintigste-eeuwse migratiebeleid nog andere factoren die mogelijk een rol spelen 

bij de ontwikkeling van het beleid. Zo kan het zijn dat overheden via hun immigratiebeleid niet alleen  

reageerden op de kwantiteit en/of kwaliteit van de reeds bestaande instroom van migranten, maar 

konden zij bijvoorbeeld ook hun beleid richten op het vermijden van een  toestroom en binnenkomst 

van politiek dwarsliggende individuen (Debackere, 2016).   

   Het registreren van iemands naam, burgerlijke staat en sociale status vervulde bij negentiende -

eeuwse (nationale en lokale) overheden een groeiende behoefte aan controle. Reis- en 

identiteitsdocumenten waren hier een krachtig hulpmiddel bij en werden als gevolg vaak bestudeerd in 

het kader van migratieonderzoek door historici. Door de schaalvergroting van de 

immigrantenbewegingen in de negentiende-eeuwse steden, gingen overheden de migratiecontrole nog 

verder opdrijven en hun lokale politiediensten steeds meer aansporen om zorgvuldig om te gaan met 

de registratie van nieuwkomers. Daarnaast verschoof in de negentiende eeuw de aandacht van niet-

lokale nieuwkomers naar buitenlandse nieuwkomers (Debackere, 2016). In de Nederlandse Volkstelling 

van 1849 werden voor de eerste keer cijfers gepubliceerd over ‘in het buitenland geborenen’ 

(nationaliteit werd toen nog niet relevant geacht). De afwijkende positie van Amsterdam valt hierin 
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onmiddellijk op: terwijl het landelijk percentage van deze ‘in het buitenland geborenen’ 2,3 procent 

bedroeg, was hun aandeel in de hoofdstedelijke bevolking met 9.600 personen bijna het dubbele. In de 

tweede helft van de negentiende eeuw was het slechter gesteld met de aantrekkingskracht van 

Amsterdam op buitenlandse nieuwkomers. Zo halveerde het aandeel van Duitsers op de Amsterdamse 

bevolking tussen 1850 en 1870 om na 1880 nog verder te dalen (Lucassen, 2001).  

   Uit het voorgaande blijkt dat er in de negentiende eeuw meer aandacht kwam voor 

buitenlandse nieuwkomers in plaats van binnenlandse nieuwkomers, en dat het de lokale politie was 

die over de registratie van het grootste deel van de buitenlandse nieuwkomers besliste. Amsterdam 

blijkt een interessante casus te zijn om te bestuderen door de sterke daling in geregistreerde toegelaten 

migranten in deze stad na het midden van de negentiende eeuw. Om deze redenen is het huidige 

onderzoek toegespitst op het veranderende profiel van buitenlandse nieuwkomers in Amsterdam in de 

negentiende eeuw. Om meer te weten te komen over de precieze accenten en prioriteiten in het 

Amsterdamse beleid ten aanzien van buitenlandse nieuwkomers en welke veranderingen daar mogelijk 

in optraden tijdens de tweede helft van de negentiende eeuw, gaat dit onderzoek aan de hand van het 

zogenaamde 'vreemdelingenregister' (volledige naam: "register van verstrekte reis- en verblijfpassen"), 

bijgehouden door de politie van Amsterdam, na welke kenmerken de toegelaten nieuwkomers hadden 

en hoe deze evolueerden doorheen de tijd. Het profiel van de buitenlandse nieuwkomers die een reis- 

of verblijfspas bekwamen, kan ons meer leren over welke buitenlanders welkom waren in Amsterdam 

en of het lokale beleid ten aanzien van deze groepen bijvoorbeeld restrictief of juist meer open was. 

Daarnaast houden we er rekening mee dat een veranderend profiel van geregistreerde buitenlanders 

uiteraard ook te maken kon hebben met veranderende immigratiestromen en de komst van andere 

groepen buitenlanders naar Amsterdam. Daarom de tweeledige onderzoeksvraag: ‘Hoe ontwikkelden 

de kenmerken van toegelaten buitenlandse migranten in Amsterdam zich tussen het midden en het 

einde van de negentiende eeuw en hoe kunnen verschuivingen in het profiel van buitenlandse 

nieuwkomers worden verklaard vanuit veranderende migratiestromen enerzijds, en gewijzigde 

accenten en prioriteiten in het lokale migratiebeleid anderzijds?’ Door zowel evoluties in het profiel van 

de nieuwkomers als de oorzaken hiervan te onderzoeken, kunnen we betere inzichten verwerven in  de 

verschillende aspecten die meespeelden in het negentiende-eeuwse migratievraagstuk en de lokale 

aanpak daarvan. Dit beeld van de periode waarin migratiecontrole voor het eerst een belangrijke 

nationale politieke aangelegenheid werd en werd geprofessionaliseerd, kan wellicht ook nuttige 

informatie aanreiken en gezichtspunten bieden voor onderzoek naar de oorzaken en de lokale aanpak 

van de huidige vreemdelingenkwestie.  

  De nauwe band van migratie enerzijds en de politie en veiligheid anderzijds maakt dit een 

interessant thema voor criminologisch onderzoek, voornamelijk omdat er een eeuwenoude associatie 
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bestaat van mobiliteit met gevaren voor onrust en criminaliteit (De Koster, 2015). De migratiecontrole 

was daarnaast één van de eerste centrale taken van de nieuwe moderne politie (Melossi, 2015).  

  

   Om een beeld te krijgen van de toegelaten buitenlandse nieuwkomers in eind-negentiende-

eeuws Amsterdam werd een casestudie uitgevoerd aan de hand van empirische analyse van het 

vreemdelingenregister dat de gemeentepolitie van Amsterdam bijhield, voor het jaar 1890 (zie 

toelichting opzet en bronnen in deel 2). In de analyse wordt er een vergelijking gemaakt tussen 

gegevens van Lucassen over de toegelaten buitenlandse migranten in Amsterdam in het midden van de 

negentiende eeuw, en deze van onze casus, verkregen middels een systematische steekproef,  die in 

1890 een inschrijving in de stad bekwamen. Bij onze steekproef is 20 procent van alle nieuwkomers in 

1890 die zijn geregistreerd in het vreemdelingendossier meegenomen (zie ook hoofdstuk 2: Opzet en 

bronnen). Hier moet echter worden opgemerkt dat er omwille van het arbeidsintensieve karakter van 

het verwerken van het vreemdelingenregister, slechts het register van de toegelaten buitenlandse 

nieuwkomers is gebruikt en dat het register van geweigerde buitenlandse nieuwkomers buiten 

beschouwing wordt gelaten. Dat is een belangrijke beperking om valide uitspraken te kunnen doen over 

het profiel van de (on)gewenste buitenlandse nieuwkomer in laat-negentiende-eeuws Amsterdam en 

maakt dat de voorliggende scriptie beperkt blijft tot een exploratief onderzoek, gericht op het 

onderzoeken van dit specifieke register van verblijfspassen en het identificeren van mogelijke evoluties 

en hypothesen. De vergelijking met het onderzoek van Lucassen geeft inzicht in de verandering van 

kenmerken van de toegelaten immigranten, wat ons meer kan leren over de concrete prioriteiten in het 

migratiebeleid van Amsterdam aan het einde van de negentiende eeuw, omdat deze (mede) bepalend 

waren voor de kenmerken van toegelaten immigranten. Deze ontwikkeling in de loop van de tweede 

helft van de negentiende eeuw binnen Amsterdam zal daarnaast ook worden vergeleken met de 

ontwikkeling van Antwerpen in dezelfde periode, omdat er voor die laatste stad een recente studie 

over buitenlandse nieuwkomers voorhanden is (Debackere, 2016) en omdat het vergelijkbare profiel 

(en dus vergelijkbare problemen en belangen op gebied van immigratie) van beide havensteden 

vergelijking extra interessant maakt. Op die manier zal beter kunnen worden ingeschat welke van de 

vastgestelde ontwikkelingen in Amsterdam bijzonder of eigen waren aan deze stad en welke 

daarentegen te maken hadden met bredere evoluties in migratiepatronen en maatschappelijke 

uitdagingen waar ook andere Europese (haven)steden mee werden geconfronteerd.   

  Om de resultaten van deze casestudie op gepaste wijze te kunnen situeren en vervolgens 

interpreteren, werd deze relatief kleinschalige empirische analyse gecombineerd met een uitgebreid 

literatuuronderzoek dat tot doel heeft een overzicht te geven van wat er reeds bekend is over 

immigratie en migratiebeleid in Amsterdam in de negentiende eeuw. Dit is niet alleen belangrijk om de 
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bredere context te kunnen schetsen waarin onze case moet worden gesitueerd; daarnaast moet de 

literatuurstudie ook uitwijzen welke ontwikkelingen in en aspecten van het beleid ten aanzien van 

buitenlandse nieuwkomers in rekening moeten worden gebracht bij de interpretatie en verklaring van 

de empirische resultaten. Ten eerste wordt besproken hoe de migratiestromen naar Amsterdam zich 

ontwikkelden in de loop van de negentiende eeuw en welke kenmerken en beweegredenen  de 

migranten die naar Amsterdam trokken hadden. Daarna wordt er beschreven hoe het migratiebeleid in 

Amsterdam en omringende steden was opgebouwd voorafgaand aan de negentiende eeuw om 

vervolgens te bekijken hoe het zich ontwikkelde tijdens die eeuw.  Daarna wordt teruggekoppeld naar 

de politieke context van Amsterdam in die periode, omdat die meer inzicht biedt  in de voornaamste 

(politieke) motieven van de Amsterdamse overheden om migranten de stad in te laten of juist buiten te 

houden.   
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2. Onderzoeksopzet  
 

2.1  Werkwijze: literatuurstudie en beknopte empirische analyse van 

historische archiefbronnen  

   

Zoals al werd aangekondigd in de introductie, staat in dit onderzoek de volgende vraag centraal: ‘Hoe 

ontwikkelden de kenmerken van toegelaten buitenlandse nieuwkomers in Amsterdam zich tussen het 

midden en het einde van de negentiende eeuw en hoe kunnen verschuivingen in het profiel van 

toegelaten buitenlandse nieuwkomers worden verklaard vanuit veranderende migratiestromen 

enerzijds, en gewijzigde accenten en prioriteiten in het lokale migratiebeleid anderzijds?’ Om deze 

vragen te beantwoorden, wordt er gebruik gemaakt van een exploratieve studie. Er wordt in de eerste 

plaats beroep gedaan op uitgebreid literatuuronderzoek waarvoor wetenschappelijke studies werden 

verzameld en doorgenomen met betrekking op het (im)migratiebeleid in Nederland en Amsterdam, en 

(in mindere mate) België en Antwerpen. Hieruit zal een beeld ontstaan van de (ontwikkeling van de) 

migratiestromen richting deze steden, waarna er een vergelijking kan worden getrokken tussen deze 

steden en binnen Amsterdam over de negentiende eeuw heen. Daarnaast ontstaat een algemeen beeld 

van het Nederlandse immigratiebeleid (met betrekking tot buitenlandse nieuwkomers).  

  Voor een representatief beeld van de aantallen en het profiel van vreemdelingen in de 

hoofdstad in de negentiende eeuw kan het beste het bevolkingsregister geraadpleegd worden. Dit is 

echter een zeer tijdrovende bezigheid, zeker voor een stad met de omvang van Amsterdam. Minder 

tijdrovend, maar ook veel minder nauwkeurig, is het analyseren van vreemdelingenregisters (de 

totstandkoming en inhoud van deze bron en haar beperkingen wordt later in dit onderzoek in meer  

detail besproken). Naast het literatuuronderzoek omvat dit scriptieonderzoek dan ook een empirische 

case-studie op basis van primaire archiefdocumenten verkregen uit vreemdelingendossiers van het 

stadsarchief in Amsterdam. Concreet heeft de empirische analyse zich toegespitst op een steekproef uit 

de zogenaamde ‘Registers van verstrekte reis- en verblijfpassen (1849-1923)’ die werden bijgehouden 

door de gemeentepolitie van Amsterdam. Het register van verstrekte reis- en verblijfpassen is als index 

te raadplegen via de online archiefbank van het Stadsarchief Amsterdam: 

https://archief.amsterdam/indexen/vreemdelingenregisters_18491922/zoek/index.nl.html, waarbij 

enkel de naam, geboorteplaats en inschrijvingsdatum online zichtbaar zijn. Om de overige informatie 

over de buitenlandse immigranten te verzamelen, moesten de registers in het stadsarchief zelf integraal 

worden doorgenomen.   

   Voor dit onderzoek is het jaar 1890 gekozen. In dit jaartal kwamen er volgens het register van 

verstrekte reis- en verblijfpassen 491 immigranten naar Amsterdam. Aangezien het doornemen en 

https://archief.amsterdam/indexen/vreemdelingenregisters_1849-1922/zoek/index.nl.html
https://archief.amsterdam/indexen/vreemdelingenregisters_1849-1922/zoek/index.nl.html
https://archief.amsterdam/indexen/vreemdelingenregisters_1849-1922/zoek/index.nl.html
https://archief.amsterdam/indexen/vreemdelingenregisters_1849-1922/zoek/index.nl.html
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verwerken van deze archiefbron behoorlijk arbeidsintensief is, was het niet mogelijk om in het kader 

van deze scriptie alle 491 immigranten te bekijken. In overleg met de scriptiebegeleider werd er voor 

gekozen om een systematische steekproef met aselect begin te nemen van de migranten in 1890. 20 

procent van de immigranten werden geselecteerd, met als willekeurig begin de eerste geregistreerde 

immigrant en vervolgens een selectie met intervallen van vijf, m.a.w. gevolgd door de zesde immigrant, 

de elfde enzovoort. Uiteindelijk zijn er 99 immigranten geselecteerd door deze steekproef. Er ontbreekt 

echter een pagina in het gedigitaliseerde vreemdelingendossier in het stadsarchief Amsterdam, 

waardoor de 316de en 321ste immigranten missen. Deze missende immigranten zijn in de analyse 

opgenomen onder ‘Rest’ of ‘Rest en onbekend’ (missing values). De 99 immigranten werden verwerkt 

en geanalyseerd in Excel. Met deze aselecte steekproef uit 1890 wordt er gehoopt een redelijk 

representatief beeld te krijgen van het volledige jaar. Er is gekozen voor een steekproef over het gehele 

jaar, om het risico op meten van seizoensgebonden immigratie te vermijden, waardoor de steekproef 

niet representatief zou zijn over het gehele jaar. Onze aselecte steekproef die 20 procent van het totale 

aantal geregistreerde buitenlandse immigranten in 1890 omvangt, is van een redelijke grootte en door 

de random beginwaarde ook voldoende willekeurig om te kunnen extrapoleren naar de volledige 

populatie van 1890.    

   Aan de hand van een analyse van deze steekproef, zal een algemeen beeld ontstaan van de 

geregistreerde immigranten, zoals bijvoorbeeld hun afkomst, geslacht en beroep. Om een vergelijking 

te kunnen maken met gegevens uit het midden van de negentiende eeuw, wordt daarnaast het 

onderzoek van Lucassen (2001) gebruikt, waarin de registreerde migranten in Amsterdam van 1852 

worden geanalyseerd. Er is gekozen voor een vergelijking met deze studie, omdat er op die manier een 

vergelijking kon worden gemaakt met gegevens die redelijk representatief zijn voor volledige jaren. 

Indien er voor beide jaren een selectie zou moeten worden gemaakt uit het vreemdelingenregister, 

waarvan de omvang relatief beperkt blijft om de verwerking van het archiefmateriaal haalbaar te 

houden, zou de uiteindelijke steekproef uit beide jaren te klein zijn om voldoende garantie op 

representativiteit te bieden. Een nadeel van de vergelijking met de gegevens van Lucassen (2001) is 

echter aanwezig als de beroepen van buitenlandse nieuwkomers in 1852 en 1890 worden vergeleken: 

Lucassen (2001) heeft deze beroepen ingedeeld in beroepssectoren, waarbij het niet te achterhalen is 

hoe deze beroepssectoren zijn ingedeeld en welke beroepen er onder vallen. Om een vergelijking 

mogelijk te maken zijn de beroepen uit het jaar 1890 opgedeeld in dezelfde beroepssectoren, maar is 

het niet met zekerheid vast te stellen dat deze indeling exact overeenkomt met de beroepssectoren van 

Lucassen (2001). Daarnaast vergelijken we de gegevens van het huidige beknopte empirisch onderzoek 

ook met die uit de studie van Debackere  over immigratie en migratiecontrole in Antwerpen aan het 
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eind negentiende eeuw, die net als Lucassen en wij gebruik heeft gemaakt van de 

vreemdelingenregisters van de lokale politie.   

2.2  De geraadpleegde archiefbron: ontstaanscontext, inhoud en beperkingen  

  

De toelating of weigering van nieuwkomers in Amsterdam werd in de tweede helft van de negentiende 

eeuw vastgelegd in verschillende registratiesystemen. Als bron voor onze beknopte empirische analyse 

gebruikten we het Register van verstrekte en geweigerde reis- en verblijfpassen (1849-1923). In dit deel 

wordt kort toegelicht hoe dit register werd opgesteld en wordt er ook stil gestaan bij enkele 

beperkingen van deze bron, die zeker in rekening moet worden gebracht bij het interpreteren van de 

onderzoeksresultaten  

   De registers van reis- en verblijfpassen werden opgesteld als uitvloeisel van de 

Vreemdelingenwet in 1849. De registers van reis- en verblijfpassen komen zowel onder deze naam als 

onder de naam ‘vreemdelingenregisters’ voor in archiefinventarissen. Door de vreemdelingenwet van 

1849 moesten vreemdelingen zich bij aankomst en vertrek melden bij de politie, die daarna besliste of 

iemand wel of niet toegelaten werd. Werd iemand toegelaten, dan kreeg diegene een reis- en 

verblijfpas. Van dit toekennen en weigeren van de passen, de driemaandelijkse verlenging, de wettelijke 

vrijstelling en de uitzetting van vreemdelingen werden registers bijgehouden. Deze registers worden 

ook wel vreemdelingenregisters genoemd, al werd deze term ook gebruikt voor zowel de registers van 

de passen zelf, als voor de daarmee samenhangende registers van afwijzingen, uitwijzingen en 

vrijstellingen (Pöckling & Schrover, 2002).  

   De vreemdelingenwet van 1849 bepaalde wie een reis- en verblijfpas kon krijgen. Om te worden 

toegelaten, moesten vreemdelingen genoeg middelen van bestaan hebben of in de mogelijkheid zijn 

om die te verkrijgen door middel van arbeid. Ook werd er geëist dat een vreemdeling een geldig 

paspoort met visum toonde, of een andere ‘geleibrief’ dan een paspoort, maar dan moest deze 

geleibrief wel duidelijk aangeven wie de houder was en waarom hij of zij naar Nederland kwam. 

Daarnaast was toelating ook mogelijk zonder legitimatie, op basis van bewijs van bekendheid die was 

getekend door twee of meer bij de politie bekende personen. De toelating werd door het hoofd van de 

politie van de gemeente bepaald. Vreemdelingen die geen reis- en verblijfpas kregen, moesten het land 

verlaten. Als vreemdelingen eenmaal waren toegelaten konden ze alleen door tussenkomst van het 

kantongerecht weer uit worden gezet. 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 vreemdeling, die verschillende jaren in Amsterdam verbleef, staat dus meerdere 

malen in het archief ingeschreven (Pöckling & Schrover, 2002).     
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 Een belangrijke beperking van de registers van reis- en verblijfpassen is dat zij niet alle 

vreemdelingen bevatten. Alleen vreemdelingen die door de Vreemdelingenwet werden verplicht een 

reis- en verblijfpas aan te vragen werden ingeschreven. Zo kon men vrijstelling krijgen van deze 

verplichting als iemand meer dan zes jaar in Nederland verbleef of met een Nederlander was gehuwd. 

Daarnaast waren er vreemdelingen die zich onttrokken aan het aanmelden bij de politie en daarmee 

niet zijn opgenomen in het register (Pöckling & Schrover, 2002).  

  Ook werd het register, zeker in sociaal en economisch stabiele periodes, met enige laksheid 

gebruikt (Pöckling & Schrover, 2002). Er waren buurtmeesters die de bevolkingsregisters bijhielden, en 

deze waren verplicht bij inschrijving van vreemdelingen te vragen naar hun verblijfstatus en ze, indien 

nodig, door te sturen naar de politie als ze geen pasje van de politie konden tonen. Daarnaast lukte het 

ook een aantal vreemdelingen om de buurtmeester ervan te overtuigen dat ze in Nederland waren 

geboren, waardoor iemand zich niet bij de politie hoefde te melden. Ook kon de buurtmeester 

vreemdelingen verkeerd verstaan, waardoor er soms een Nederlandse geboorteplaats werd genoteerd, 

terwijl dit niet het geval was.   

   Verder komen er in de Amsterdamse registers van reis- en verblijfpassen veel minder vrouwen 

voor dan mannen. Zo bestond slechts vijf procent van de inschrijvingen in 1852 uit vrouwen. Dit is deels 

te verklaren door de scheve verdeling van mannelijke en vrouwelijke vreemdelingen, waarbij er veel 

meer mannen immigreerden. Deze scheve verdeling verklaart de ongelijke verdeling echter niet 

volledig. Een andere gedeeltelijke verklaring kan zijn dat niet-Nederlandse vrouwen niet in het 

vreemdelingenregister hoefden te worden opgenomen als zij met een Nederlandse man waren 

getrouwd. Deze twee verklaringen kunnen echter het verschil in manvrouw ratio niet volledig 

verklaren, en de reden voor deze ongelijke verdeling is dan ook niet volledig duidelijk. De volgnummers 

van de registers bieden geen zekerheid over het aantal uitgegeven passen, aangezien er in de eerste 

vijftien jaar van het gebruik van de registraties, werd gewerkt met een dubbel aantal passenregisters. 

Hierdoor konden twee ambtenaren tegelijk vreemdelingen inschrijven, waardoor er een dubbele 

registratie ontstond en er in één jaar dus twee passen met hetzelfde nummer werden uitgereikt. Ook 

konden vreemdelingen meerdere keren in het passenregister worden ingeschreven (omdat een reis- en 

verblijfpas steeds moest worden verlengd), waardoor het aantal inschrijvingen niet gelijk kan worden 

gesteld aan het aantal vreemdelingen (Pöckling & Schrover, 2002). Het aantal vreemdelingen dat door 

deze omstandigheden niet is opgetekend in het register is echter niet bekend (Lucassen, 2001).   

  Samenvattend zijn er een aantal beperkingen op te merken bij het gebruik van bovengenoemde 

bronnen. Ten eerste wordt er alleen gebruik gemaakt van het register van toegelaten vreemdelingen. 

Ten tweede is er waarschijnlijk sprake van onder registratie bij het gebruik van deze bron, wat vooral 

duidelijk wordt in de registratiecijfers van vrouwen. Daarnaast kan worden opgemerkt dat de 
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vergelijking met het onderzoek van Lucassen (2001) niet volledig solide en dus eerder indicatief zal zijn, 

aangezien de indeling van de beroepssectoren in dit onderzoek niet is gespecificeerd. Ook wordt er 

enkel gebruik gemaakt van een steekproef van 20 procent van de immigranten in 1890. 
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3. Immigratie en migratiebeleid in Amsterdam in de negentiende 

eeuw  

    

 In dit hoofdstuk zal een overzicht worden gegeven van de belangrijkste kenmerken en ontwikkelingen 

van de immigratie en het migratiebeleid in Amsterdam en in mindere mate die van Antwerpen. Als 

eerste zal er in paragraaf 3.1 worden besproken welke verschillende types migratiestromen er 

bestonden. Vervolgens wordt er in paragraaf 3.2 besproken hoe de migratie er voor 1850 uit zag, 

waarna er in paragraaf 3.3 over zal worden gegaan op de migratie naar Amsterdam in de tweede helft 

van de negentiende eeuw. Hierbij  zal ook een korte vergelijking worden gemaakt met de 

migratiestromen richting Antwerpen. Vervolgens zal er in paragraaf 3.4 dieper worden ingegaan op (de 

ontwikkeling van) het migratiebeleid in Amsterdam. Bij deze verdieping zal in sub-paragraaf 3.4.1 

worden ingegaan op het vroegmoderne migratiebeleid van Amsterdam, waarna in 3.4.2 een 

beschrijving zal worden gegeven van het Amsterdamse migratiebeleid in de negentiende eeuw. 

Vervolgens zal in 3.4.3 een vergelijking worden gemaakt met het negentiende-eeuwse migratiebeleid 

van Antwerpen. Tenslotte zal paragraaf 3.5 een overzicht geven van de (politieke) motieven om 

migranten toe te laten of te weigeren.  

  

3.1  Onderscheid in migratiestromen  

  

De laatste paar decennia is het duidelijk geworden dat migratie een fenomeen is dat als normaal moet 

worden beschouwd en een structureel element is van menselijke gemeenschappen door de 

geschiedenis heen. Er zijn echter wel verschillende types van migratie aan te duiden. Er wordt ten 

eerste onderscheid gemaakt tussen vrijwillige en niet-vrijwillige migratie. Daarnaast wordt er een 

onderscheid gemaakt tussen arbeidsmigranten en vluchtelingen. Deze twee vormen van onderscheiding 

worden in onderstaande tekst beschreven (Lucassen & Lucassen, 1999; Lucassen, Lucassen & Manning, 

2010).   

   Migratiehistorici onderscheiden het fundamentele verschil tussen vrijwillige en onvrijwillige 

slechts impliciet. De meesten nemen onvrijwillige migratie niet mee in hun definitie, terwijl anderen 

juist een te sterke focus leggen op onvrijwillige migratie en daarmee de vrijwillige migratie vergeten.  

Historici die de migratiehistorie van Europa beschrijven, laten vaak de gedwongen transportatie van 

Joden, Roma’s en andere slachtoffers naar concentratiekampen tijdens het Nazi regime, achter wege. 
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Zo worden ook migraties van oorlogsgevangenen en gedetineerden in het algemeen niet beschouwd als 

deel van de migratiehistorie (Lucassen & Lucassen, 1999).  

   Ook wordt er een onderscheid gemaakt tussen arbeidsmigranten en vluchtelingen. Het verschil 

tussen deze twee groepen ligt in het verschil in motief om zich te verplaatsen. Economische motivaties 

zijn vooral belangrijk voor arbeidsmigranten, terwijl gerechtelijke veroordeling, oorlog, willekeurig 

geweld of grote natuurrampen vluchtelingen dwingen om hun huis te verlaten. Hoewel de motivaties 

van vluchtelingen en arbeidsmigranten in beginsel duidelijk verschillen, zijn de verschillen tussen de 

twee groepen minder voor de hand liggend dan over het algemeen wordt aangenomen. Het eerste 

probleem met vluchtelingen is dat ze door de overheid van het land van binnenkomst worden 

gedefinieerd op basis van ideologie en economische afwegingen van het land van aankomst. Of een 

nieuwkomer wordt gedefinieerd als vluchteling of arbeidsmigrant hangt dus af van de politieke en 

economische omstandigheden in het land van binnenkomst. Zo werd direct na de Tweede 

Wereldoorlog duidelijk dat inwoners van Oost-Europa meer hadden geleden in de oorlog dan Duitsers 

in het westen, waardoor deze werden aangeduid als  vluchtelingen uit Oost-Europa, en er een 

compensatieprogramma voor deze burgers werd opgesteld. Hiertegenover staat echter de situatie voor 

de Tweede Wereld oorlog, in de jaren ’30 van de twintigste eeuw, toen Joden die asiel wilden 

aanvragen in West Europese landen uit angst voor het Nazi regime, werden geweigerd en niet als 

vluchteling werden aangemerkt. Uit angst voor het machtige en intimiderende Nazi regime en zorgen 

om hoge werkloosheidcijfers, werden veel asielzoekers aan de grens van Nederland tegengehouden en 

teruggestuurd (Lucassen & Lucassen, 1999).  

   Uiteindelijk leidt een observatie van vluchtelingenstromen tot een aantal belangrijke algemene 

trends van de migratie van deze vluchtelingen. Iedereen die zijn of haar geboorteland besluit te verlaten 

als gevolg van onderdrukking, moet een keuze maken over waar hij of zij naartoe gaat. De keuze om te 

gaan en de keuze waar naartoe te gaan, blijkt uit de kenmerken van de mensen die uiteindelijk ook 

daadwerkelijk vluchten. De grootste groep van deze mensen zijn jonge mannen die die redelijk goed zijn 

opgeleid of een vak hebben geleerd. Dit patroon werd echter onderbroken in de afgelopen decennia in 

de regio’s waar burgeroorlogen uitbraken. In deze situaties zijn het juist de vrouwen en kinderen die 

vluchten, terwijl de mannen achterblijven om te vechten. In beide situaties wordt echter de link met 

arbeidsmigratie en economische motivering duidelijk: migranten baseren hun keuze om te vertrekken 

op verwachtingen en informatie over werk en mogelijkheden ergens anders (Lucassen & Lucassen, 

1999; Lucassen et al., 2010).   

   Nu het onderscheid in migratiestromen is besproken, zal in de volgende paragraaf kort de 

immigratie naar Amsterdam voor 1850 worden beschreven.   
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3.2  Immigratie naar Amsterdam voor 1850   

In de vroegmoderne periode  werd de Europese samenleving gekenmerkt door migratie. Veel mensen 

verhuisden van verschillende afstanden, voor diverse redenen en voor verschillende tijdsduren. 

Immigratie was in de ogen van veel stedelijke overheden een positief gegeven, omdat de meeste 

vroegmoderne steden meer sterfgevallen telden dan geboorten. Om die reden hadden ze een 

permanente stroom van nieuwkomers nodig om ervoor te zorgen dat de bevolkingsgrootte hetzelfde 

bleef. De meeste migratie was echter van tijdelijke aard, waardoor het totale aantal immigraties en 

emigraties nog veel hoger lag dan het aantal immigranten die zich voor langere tijd in de steden 

vestigden (De Munck & Winter, 2012).  

   Amsterdam was verreweg de grootste Nederlandse stad in de achttiende eeuw met ongeveer 

200.000 inwoners en trok veel buitenlandse ‘arbeidsmigranten’ aan, terwijl de migratiestroom van 

Vlamingen naar Leiden, tussen 1590 en 1620, meer een ‘vluchtelingen’ karakter had. Het constante 

hoge niveau van buitenlands geborenen in Amsterdam in deze periode is geen verrassing, aangezien de 

stad een centraal punt was voor de internationale handel sinds het einde van de zestiende eeuw. 

Hierdoor bood de stad veel werkgelegenheid. Vooral laaggeschoolde arbeiders waren gewild in de stad, 

omdat ze gebruikt konden worden in de industrie van de stad, als soldaat en matroos voor de 

Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) (Lucassen, 2012; Lucassen, 2002). Door deze 

migratiestromen naar Amsterdam, werd de stad in snel tempo steeds groter. Het inwonersaantal steeg 

van ongeveer 20.000 inwoners in 1575 naar meer dan 200.000 inwoners in 1675. Toen de sterftecijfers 

in de vroegmoderne steden echter af namen, en de natuurlijke groei belangrijker werd voor de 

populatietoename, werd het aandeel van Amsterdam-geborenen in de stad ook groter ten opzichte van 

de buitenlands geborenen (Lucassen, 2012).  

   In de migratiegeschiedenis van Amsterdam wordt de meeste aandacht gegeven aan opvallende 

en kleurrijke migranten van het Iberisch Schiereiland, rijke zuidelijke Nederlandse handelaren en Franse 

Hugenoten, hoewel zij maar een minderheid waren van de buitenlands geborenen in de stad. Het beeld 

dat er vooral rijke en succesvolle migranten naar Amsterdam trokken, terwijl die in werkelijkheid vaak 

minder toevoegden aan de economie dan gedacht, heeft geleid tot een vertekende interpretatie van de 

moderne immigratiegeschiedenis van Amsterdam. Rijke handelaren en geschoolde ambachtslieden 

namelijk waren maar een minderheid van alle buitenlandse migranten, terwijl de meerderheid arme 

mannen en vrouwen betrof (Lucassen, 2012).  

   Vanaf het einde van de achttiende eeuw en verder, groeide de interne migratie in West Europa. 

Proletarisering ging verder, en de combinatie van progressieve commercialisering binnen de agricultuur 

en de onstabiele voortgang van industrialisatie maakte de arbeidsmarkt onzeker. Deze trends zorgden 

ervoor dat er meer mobiliteit onder de bevolking kwam. In de landbouw werden contracten die 
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normaliter een jaar duurden, vervangen door een irreguliere vraag naar arbeiders, en in de industrie 

bleef veel werk seizoensgebonden. Deze instabiliteit op de arbeidsmarkt zorgde ervoor dat veel 

arbeiders zich bleven verplaatsen op zoek naar werk (Lucassen, 1999).  

     

   Na deze korte bespreking van de migratie naar Amsterdam voor 1850, zullen de kenmerken van 

de migratiestromen naar Amsterdam in de tweede helft van de negentiende eeuw uitvoeriger worden 

besproken. Hierbij zal ook een korte vergelijking met de migratiestromen naar Antwerpen worden 

gegeven.  

  

3.3  Immigratiestromen naar Amsterdam vanaf de tweede helft van de negentiende 

eeuw    

 

Rond de helft van de negentiende eeuw kwam het vroegmoderne immigratiesysteem tot een halt, wat 

waarschijnlijk vooral veroorzaakt werd door veranderende economische omstandigheden in zowel 

Nederland als omringende landen. Waar de Nederlandse economie sinds 1820 stagneerde, groeiden de 

economieën van landen ten oosten van Nederland, waardoor Nederland minder aantrekkelijk werd 

voor nieuwkomers. Vanaf 1850 treedt er een verandering op in zowel de kwantiteit als in het (beroeps- 

en geografisch) profiel van de immigranten, waar in deze paragraaf aandacht aan zal worden besteed. 

Dat het systeem veranderde, was ook te zien door een verandering in verhouding tussen vluchtelingen 

en niet-vluchtelingen. In contrast met de vroeg moderne periode waren vluchtelingen niet het grootste 

deel van het totale aantal immigranten. Tijdens de negentiende eeuw kwamen slechts kleine groepen 

van politieke vluchtelingen Nederland binnen (Van Eijl & Schrover, 2002; Lucassen & Lucassen, 2011).  

    In de Volkstelling van 1849 werden voor de eerste keer cijfers gepubliceerd over ‘in het 

buitenland geborenen’. Zoals in de inleiding al is gesteld, viel de afwijkende positie van Amsterdam 

hierbij onmiddellijk op. Terwijl het percentage van de ‘buitenlands geborenen’ in het land gemiddeld 

2,3 procent bedroeg, was dit percentage in Amsterdam (met gemiddeld 9600 inwoners) bijna het 

dubbele. Drie kwart van alle buitenlands geborenen in Noord-Holland woonde in dat jaar in de 

hoofdstad (Lucassen, 2001).  

   Wanneer we Noord- en Zuid-Holland vergelijken met de rest van Nederland, dan blijken 

omstreeks het midden van de negentiende eeuw niet deze provincies het aantrekkelijkst te zijn voor 

toegelaten nieuwkomers, maar de grensprovincies Limburg en Zeeland (Lucassen, 2001).  
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Tabel 1. Percentage ‘in het buitenland geborenen’ op de totale bevolking per provincie in 1849.  

                                           IN HET BUITENLAND   IN DUITSLAND                      IN BELGIË  

GEBORENEN  

B

r

o

n

: 

(

L

u

c

a

s

s

e

n

, 
2001).  

   Deze populariteit van Zeeland en Limburg is waarschijnlijk te verklaren doordat ze aan Duitsland 

en België grenzen; de landen waar tot 1860 het grootste deel van de immigranten vandaan kwam. 

Blijkbaar was er voldoende werk buiten Holland en voelden nieuwkomers geen aandrang om nog verder 

Nederland in te trekken (Lucassen, 2001). Wat Holland echter  bijzonder maakte, waren de grote 

zeehavens in Amsterdam en Rotterdam. Hierdoor stonden de Hollandse provincies in goede verbinding 

met zee en  daarmee ook met regio’s als Engeland en het Oostzee-gebied. Amsterdam huisvestte als 

gevolg daarvan meer vreemdelingen uit verder weg gelegen landen dan de provincies  

Limburg, Noord-Brabant, Zeeland, Utrecht en Overijssel bij elkaar. In een vergelijking tussen de twee 

Hollandse provincies, was het Noordelijke deel omstreeks 1850 niet alleen kosmopolitischer, maar ook 

meer in trek dan het Zuiden voor de geregistreerde ‘in het buitenland geborenen. Daarnaast bleek de 

aantrekkingskracht van Amsterdam in het Noorden zo groot dat er amper migratie was naar andere 

steden (Lucassen, 2001).   

   In de tweede helft van de negentiende eeuw was er in Nederland sprake van economische 

groei, wat tot uiting kwam door de zeer snelle groei van de grote Hollandse steden, met als koploper 

Rotterdam. Van deze stad was de bevolking drie en een half keer zo groot als een eeuw daarvoor, maar 

ook Amsterdam werd twee keer zo groot in een eeuw tijd, en doorliep een spectaculaire metamorfose. 

Deze groei ging daarnaast gepaard met een opbloei op industrieel en cultureel gebied. Het ging echter 

niet samen met een relatieve toename van immigratie uit het buitenland, maar het omgekeerde 

gebeurde. Tot 1900 werd het percentage vreemdelingen op de Nederlandse bevolking alleen maar 

ZEELAND  4,1  0,2  3,7  

NOORD-BRABANT  1,8  0,3  1,3  

LIMBURG  6,0  3,2  2,6  

NOORD-HOLLAND  2,7  2,0  0,2  

ZUID-HOLLAND  1,7  0,9  0,4  

UTRECHT  1,4  0,9  0,2  

GELDERLAND  2,1  1,8  0,2  

OVERIJSSEL  2,2  2,0  0,1  

FRIESLAND  0,5  0,4  0  

GRONINGEN  2,4  2,0  0  

DRENTHE  2,3  2,0  0  

NEDERLAND  2,3  1,4  0,7  
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kleiner, waarbij de daling sneller was in grote Hollandse steden dan in de rest van Nederland. Terwijl het 

percentage van de bevolking dat in het buitenland was geboren in de achttiende eeuw nog zes procent 

was, bestond in het midden van de negentiende eeuw nog maar twee procent van Nederland uit 

buitenlands geborenen. In de laatste jaren van de negentiende eeuw zakte dat percentage zelfs onder 

de twee. Er waren toen 50.000 tot 60.000 geregistreerde vreemdelingen in Nederland (Lucassen, 2001; 

Van Eijl & Schrover, 2002).  

   Deze verandering kan deels het volg zijn van de gebruikte bron. De volkstellingen zijn namelijk 

niet alleen inconsistent waar het gaat om gebruikte categorieën, maar ook in de manier van tellen. Zo 

zijn vreemdelingen die zich niet in het bevolkingsregister hadden ingeschreven, waarschijnlijk niet 

verwerkt in de resultaten van de Volkstelling. De verklaring voor de paradox (economische groei en 

afnemende immigratie uit het buitenland) moet daarnaast waarschijnlijk vooral worden gezocht in 

veranderende omstandigheden bij de Duitse immigranten. De Duitse staten werden in 1870 in het 

nieuwe keizerrijk verenigd. De belangrijkste reden voor veel Duitsers om naar Nederland te trekken, 

waren hogere lonen en vraag naar arbeid. Beide factoren werden in de negentiende eeuw minder van 

belang. Vanaf 1840 versnelde namelijk de economische groei in Duitsland, om na de vereniging in 1870, 

nog sneller te groeien. Daarnaast kan worden opgemerkt dat het sterftecijfer in de grote Nederlandse 

steden sterk was afgenomen, waardoor er minder behoefte was aan immigranten (Lucassen, 2001). 

Wat betreft Rotterdam en Amsterdam moet hier een kanttekening worden geplaatst. De dalende trend 

in deze steden werd namelijk onderbroken in de jaren 1870-1890, zoals in tabel 2 is te zien.   

 

Tabel 2. Percentage vreemdelingen in Nederland, 1849-1930.  

JAAR           NEDERLAND        AMSTERDAM         ROTTERDAM         DEN HAAG  

1849  1,5  2,8   2,3  2,1  

1859  1,2  2   2  1,7  

1869  1,1  1,6   1,4  1,3  

1879  1,1  1,7   1,8  1,3  

1889  1,1  1,8  1,9  1,2  

1899  1,0  1,4  1,6  1,0  

1909  1,2  1,4  1,7  1,0  

1920  1,6  1,8  2,0  2,6  

1930  2,2  3,2  1,9  3,7  
Bron: (Lucassen, 2001).  

  

   Deze onderbreking kan waarschijnlijk worden verklaard door de ontwikkeling van de havens, die 

in die jaren sterk groeiden. Hierdoor boden de steden mogelijkheden voor Duitse ondernemers om zich 

op de lokale markt te richten en was er een bescheiden trek van Duitse brouwers en bierhuis-
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exploitanten, die toen het populaire Beierse bier aan de man brachten. De opleving in de jaren 1870-

1890 deed zich echter sterker voor in Rotterdam dan in Amsterdam. In Amsterdam halveerde het aantal 

Duitsers op de Amsterdamse bevolking tussen 1850 en 1870 om na 1880 nog verder te dalen. Dit is 

waarschijnlijk te verklaren door de afwijkende economische ontwikkeling van Amsterdam. Daarnaast 

verloor Amsterdam ook de strijd om de grootste haven met Rotterdam. Ondanks de aanleg van het 

Noordzeekanaal, waardoor grote schepen makkelijker de Amsterdamse haven konden bereiken, 

verschoof het zwaartepunt naar de haven van Rotterdam, vooral omdat de verbinding van Amsterdam 

met het Duitse achterland omslachtig en tijdrovend was. Hierdoor nam de vraag naar buitenlandse 

zeelieden, die omstreeks 1850 nog een belangrijk deel van de migrantenstroom uitmaakten, sterk af. 

Daarnaast bood niet alleen de Duitse economie steeds meer werkgelegenheid, maar ook in Noorwegen 

kwam een proces van urbanisatie en industrialisatie op gang, waardoor dat land veel (Zweedse) 

immigranten aantrok en waarvan er veel inwoners naar Noord-Amerika vertrokken (Lucassen, 2001).  

   Voor het jaar 1852 beschikken we over gedetailleerde informatie over de geregistreerde 

vreemdelingen in Amsterdam dankzij het onderzoek van Lucassen (2001), dat gebaseerd is op 

vreemdelingendossiers. Onderstaande tabel 3 geeft een beeld van het land van herkomst van 2155 

vreemdelingen in Amsterdam die in het jaar 1852 door de politie in Amsterdam werden geregistreerd.   

Tabel 3. Geboorteland van de door de politie geregistreerde vreemdelingen te Amsterdam in 1852.  

LAND VAN HERKOMST                           % (N=2155)               

PRUISEN  22  

HANNOVER  14  

OLDENBURG  11  

HESSEN  3  

REST NOORD-DUITSLAND  5  

MIDDEN DUITSLAND  5  

ZUID-DUITSLAND  6  

SUBTOTAAL DUITSLAND  66  

BELGIË  8  

SCANDINAVIË  8  

FRANKRIJK  3  

ZUID-EUROPA  3  

MIDDEN EN OOST-EUROPA  5  

ENGELAND EN DE VS  3  

REST EN ONBEKEND  4  

Bron: (Lucassen, 2001).  

   Het grootste deel van de immigranten komt in 1852 nog steeds uit Duitsland, hoewel het 

aandeel van Duitse immigranten binnen de bevolking aanzienlijk verkleinde, zoals hoger al besproken. 
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De dominantie van Scandinavische en Duitse zeelieden en Duitse ambachtslieden maakt na 1850 plaats 

voor en veel kleinere stroom van Duitse migranten en Belgische nieuwkomers.  

  Zoals in tabel 4 te zien is, bestaat er diversiteit in de beroepssectoren waarin de nieuwkomers in 

1852 werkzaam waren. 

 

Tabel 4.  Beroepsstructuur van geregistreerde vreemdelingen in Amsterdam in 1852 

SECTOR                                               AMSTERDAM 1852 IN %    

NIJVERHEID  42,7  

HANDEL  17,7  

DIENSTEN  3,3  

VERKEER  29,7  

REST  6,6  

Bron: Lucassen (2001). 

   In bovenstaande tabel valt het hoge percentage nieuwkomers die werkzaam waren in de sector 

‘nijverheid’ op. Daarnaast lijkt de sector ‘verkeer’ een belangrijke arbeidssector te zijn geweest, gevolgd 

door de sector ‘handel’.  

  De Duitsers die naar Nederland kwamen in de negentiende eeuw en verder, waren voornamelijk 

te vinden in de nieuwe economische sectoren. Vanaf 1850 en verder werd de omgeving rondom het 

Ruhrgebied het hart van de zware en chemische industrie en de motor van het Duitse economische 

succes. Nederland functioneerde daarbij als een belangrijk doorvoerland, waarbij Rotterdam (en in 

mindere mate Amsterdam) een grote rol speelde, en waarin de economische sectoren veel Duitsers 

binnen haalden (Lucassen & Lucassen, 2011).   

  De tweede sector die in groten getale Duits personeel binnenhaalde, was de kleinhandel. Vanaf 

het begin van de negentiende eeuw veranderde een aantal handelaren van straatverkopers naar 

winkelier. Als laatste bloeide de entertainment sector op met bars, restaurants, hotels en bordelen. 

Deze sector trok duizenden Duitse mannen en vrouwen aan, die werkten als knecht, ober of prostituee. 

Met hen kwamen ook kleinere groepen mee, zoals Belgische strohoedmakers, Italiaanse 

schoorsteenvegers, Zwitserse, Engelse en Franse kinderjuffrouwen, Duitse zigeuner muzikanten en 

Hongaarse kopersmeden (Lucassen & Lucassen, 2011). Al met al bleven in deze eeuw Duitse 

immigranten nog steeds de grootste groep vreemdelingen in Nederland (Van Eijl & Schrover, 2002).   

 Het aandeel vrouwelijke immigranten was in het vreemdelingenregister van 1852 slechts 5 

procent. Dat dit een weergave is van de werkelijkheid is echter onwaarschijnlijk. De verhouding tussen 

mannen en vrouwen in Amsterdam was volgens de Volkstelling weliswaar ongelijk, maar toch betrof het 

aandeel van vrouwen hier een derde van het totaal. Hierbij is er dus waarschijnlijk sprake van een 

aanzienlijke onder registratie. In Amsterdam waren veel buitenlandse prostituees actief, maar in 
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vergelijking tot Rotterdam waren het er nog relatief weinig. Tot het einde van de negentiende eeuw 

waren zij vooral afkomstig uit België en Frankrijk. Met het verbod op bordelen, waar de meeste 

vrouwen uit deze landen werkten, verdwenen zij echter van de straat (Lucassen, 2001). Daarnaast was 

er ook een algemene trend zichtbaar, waarbij de migranten die naar Amsterdam trokken steeds armer 

leken te zijn, maar een eenduidige verklaring hiervoor is niet te geven (Pöckling & Schrover, 2002).    

  Zoals hoger al deels werd aangekondigd, valt voor de tweede helft van de negentiende eeuw 

naast verschuivingen in het profiel van de immigranten in Amsterdam vooral ook een belangrijke daling 

van het aantal (geregistreerde) toegelaten nieuwkomers op. Tussen 1849 en 1859, werden er 

gemiddeld 2890 vreemdelingen per jaar ingeschreven in de stad Amsterdam. In de tien jaar daarna 

gemiddeld 1580, in het decennium daarna blijft het aantal vreemdelingen met een reis- en verblijfpas 

dalen, tot gemiddeld 840 per jaar en bereikt rond 1900 een dieptepunt. Het aantal inschrijvingen van 

vreemdelingen loopt dus vanaf 1850 terug, om pas in de twintigste eeuw weer te stijgen (Pöckling & 

Schrover, 2002).   

   Deze neerwaartse trend van de migratiestroom wordt waarschijnlijk door twee fenomenen 

verklaard: een verandering in de registratie van vreemdelingen en een daadwerkelijk dalend aantal 

nieuwkomers. Het registreren van vreemdelingen en het verstrekken van reis- en verblijfpassen werd 

aanvankelijk kordaat aangepakt, om vervolgens te verwateren en pas weer op te leven op momenten 

van politieke of sociale onrust. Deze verwatering kwam gedeeltelijk door laksheid, waarbij de registratie 

van nieuwkomers vaak werd nagelaten en was geen typisch Amsterdams fenomeen. Gemeenten 

werden gevraagd te verhinderen dat vreemdelingen die ‘broodeloos of gevaarlijk’ zijn werden 

binnengelaten. Gemeenten zouden aan deze vraag moeten beantwoorden door het weigeren of  

verstrekken van reis- en verblijfpassen op een kort date manier te hanteren. Zonder deze kortdate 

toepassing konden vreemdelingen zich namelijk zonder problemen in Nederland vestigen. Veel 

gemeenten gaven echter geen of weinig gehoor aan deze vraag, waardoor klachten over het niet 

uitreiken van reis- en verblijfpassen bleven aanhouden. De laksheid werd echter langzamerhand 

opzettelijk beleid. Zo waren er hoofden van politie die aan geen enkele vreemdeling een reis- en 

verblijfpas gaven, maar ook geen vreemdelingen uitzetten. Door deze handelswijze kon de politie op 

ieder moment vreemdelingen uitzetten, omdat immigranten die eenmaal officieel werden toegelaten, 

alleen nog kon worden uitgezet door tussenkomst van het kantongerecht. Terwijl in 1856 nog werd 

gevreesd dat het niet uitgeven van reis- en verblijfdocumenten de komst van vreemdelingen zou 

aanmoedigen, werd in 1871 het niet verstrekken juist gebruikt als een beheersinstrument (Pöckling & 

Schrover, 2002). Naast veranderende registratiepraktijken leek echter ook het aantal immigranten zelf 

sterk af te nemen na 1850, zoals hoger ook al vermeld, op basis van de gegevens van de volkstellingen 

(Nicolaas & Sprangers, 2007). We vermeldden al dat deze daling minder sterk was in Amsterdam en 
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Rotterdam dan elders in Nederland, maar toch voelde Amsterdam deze sterker, omdat de stad haar 

positie als leidende wereldhaven verloor aan Rotterdam en daardoor ook minder aantrekkelijk werd 

voor (vooral Duitse) nieuwkomers (Lucassen & Lucassen, 2011).  

   Immigratie was in de tweede helft van de negentiende eeuw dus relatief beperkt in vergelijking 

met de eeuwen die er aan vooraf waren gegaan. In het midden van de negentiende eeuw bestond nog 

maar twee procent van de Nederlandse bevolking uit buitenlands geborenen. Deze daling van het 

percentage buitenlands geborenen kan waarschijnlijk ook deels worden verklaard door emigratie of 

overlijden van vreemdelingen die zich al in Nederland bevonden, maar komt overeen met de trend van 

het dalende aantal toegelaten nieuwkomers. Echter, een laatste opvallende verschuiving is dat terwijl 

de immigratie van vreemdelingen vanaf het midden van de negentiende eeuw juist afnam, het aandeel 

van vrouwen onder de nieuwkomers toenam. Lag het aandeel vrouwen omstreeks 1850 in Amsterdam 

en Rotterdam volgens de Volkstelling waarschijnlijk rond één op de drie, een halve eeuw later was het 

verschil met de mannen bijna verdwenen (Lucassen, 2001).  

   Hoe bijzonder was deze evolutie van het migratiepatroon naar Amsterdam nu eigenlijk? Het is 

interessant om de vermindering van migranten richting Amsterdam te vergelijken met het aantal 

migranten dat naar Antwerpen, een andere grote en nabije havenstad, trok. In de migratiestromen 

richting Antwerpen is een tegenovergestelde trend waar te nemen in vergelijking met Amsterdam 

betreffende het aantal geregistreerde immigranten. In Antwerpen bestond er namelijk juist een sterke 

stijging van het aantal buitenlandse nieuwkomers tussen 1850 en 1880. In 1850 waren er 705 

immigranten terwijl dat er in 1880 1777 waren (Debackere, 2016). De buitenlanders die naar 

Antwerpen toe trokken, kwamen niet alleen in grotere getalen, maar ook met een andere (minder 

elitaire) beroepsachtergrond dan voorheen. Zoals in onderstaande tabel 4 duidelijk wordt, veranderde 

de afkomst van de immigranten in Antwerpen. 

 

 Tabel 5. Geboorteland immigranten Antwerpen. 

 
LAND VAN HERKOMST 

 
ANTWERPEN 1850 (N=708) 

 
ANTWERPEN 1880 (N=1777) 

DUITSLAND 23,6% 31,8% 
FRANKRIJK 9,9% 12,4% 
VERENIGD KONINKRIJK 
EN VS 

7% 2,3% 

SCANDINAVIË 2% 1% 
NEDERLAND 51,2% 38,9% 
EUROPA OVERIG 4,7% 5,9% 
REST EN ONBEKEND 6% 8% 
Bron: Debackere (2016). 
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Het aandeel Nederlandse immigranten nam in deze periode sterk af. Nederlandse immigranten waren 

in 1850 nog 51 procent van het totale aantal nieuwkomers, terwijl dit in 1880 nog 39 procent was. Het 

aantal Duitsers nam daarentegen wel sterk toe, en steeg van 24 procent naar 32 procent. Het aandeel 

Franse immigranten verschoof van 10 naar 13 procent (Debackere, 2016). Wat echter wel overeenkomt, 

is de verandering in het aantal (geregistreerde) vrouwen onder de nieuwkomers. Waar in beide steden 

in 1850 slechts één derde deel van de immigranten vrouwelijk was, werd dit verschil in zowel 

Antwerpen als Amsterdam veel kleiner (Debackere, 2016; Lucassen 2001). 

 

 Samenvattend voor deze paragraaf was het constante hoge niveau van buitenlands geborenen 

in Amsterdam in de vroegmoderne tijd geen verrassing, aangezien de stad een centraal punt was voor 

de internationale handel sinds het einde van de zestiende  eeuw. Hierdoor bood de stad veel 

werkgelegenheid. Vanaf het einde van de achttiende eeuw en verder, groeide de interne migratie in 

West Europa, waardoor er meer mobiliteit onder de bevolking kwam. Vanaf het einde van de 

achttiende eeuw werd de aantrekkingskracht van de kust van de Noordzee steeds minder, waardoor er 

rond 1900 ook maar een erg laag migratieniveau werd bereikt. Tussen 1870 en 1890 waren Amsterdam 

en Rotterdam hiervoor echter uitzonderingen, aangezien hier de dalende trend van het aantal 

immigranten werd onderbroken. In contrast met de ontwikkeling van de migratiestroom richting 

Amsterdam, is de migratiestroom in Antwerpen juist sterk op gang gekomen in de tweede helft van de 

negentiende eeuw. In beide steden is er echter wel sprake van veranderende kenmerken van de 

toegelaten en geregistreerde migranten. Zo veranderde in beide steden het beroepsprofiel en de 

afkomst van de migranten en daarnaast groeide het aantal vrouwelijke immigranten in de tweede helft 

van de negentiende eeuw gestaag.  

  

  Nu er een duidelijker beeld is ontstaan van de (kenmerken van de) migratiestromen richting 

Amsterdam, zal ik de volgende paragraaf worden besproken hoe het bestuur van Amsterdam omging 

met deze immigratiestroom. Hierbij zal de ontwikkeling van het migratiebeleid van Amsterdam worden 

besproken vanaf de vroegmoderne tijd tot en met de negentiende eeuw.   

3.4  Het migratiebeleid van Amsterdam: van de vroegmoderne aanpak naar de 

negentiende-eeuwse.  

     

3.4.1 Het vroegmoderne migratiebeleid van Amsterdam  
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Migratiestromen  moesten door de (lokale) overheid gereguleerd worden. Hoe deze regulatie 

plaatsvond, en welke belangen hiermee gemoeid waren, wordt in deze paragraaf uitgelegd.  

  

Het is bekend van bestaande studies dat de autoriteiten van vroegmoderne steden graag rijke 

handelaren, bekwame ambachtslieden en andere nieuwkomers met welkome middelen wilden 

aantrekken naar hun stad, terwijl ze wilden voorkomen dat mensen de stad binnen kwamen die minder 

te bieden hadden. Bevoorrechte toegang tot burgerschap of gildes, belastingvrijstelling en andere 

privileges functioneerden als instrumenten om nuttige immigranten aan te trekken, terwijl financiële 

verplichtingen of andere vormen van uitsluiting werden gebruikt om ongewenste armeren buiten te 

houden (De Munck & Winter, 2012).  

   Gegeven de instabiliteit van de arbeidsmarkten en kwetsbaarheid van het loonafhankelijke 

bestaan, konden periodes van werkeloosheid ‘nuttige’ arbeiders echter transformeren naar ‘nutteloze’ 

arme inwoners en vice versa. Daarnaast konden nieuwkomers door sommigen worden gezien als 

‘gewild’ en door anderen als ‘ongewild’ (De Munck & Winter, 2012). 

    Gildes speelden in de vroegmoderne steden vaak een cruciale rol in het lokale migratiebeleid, 

zowel door hun economische rol in de arbeids- en productiemarkt als hun politieke rol in de lokale 

overheid. Een ander belangrijk politiek domein in de vroegmoderne steden was het management en de 

toewijzing van gemeentelijke middelen. Deze gemeentelijke middelen fungeerden als buffer tegen de te 

lage lonen voor arbeiders als gevolg van marktwerking en voorzagen in de nodige compensatie voor de 

discrepanties tussen loon en overleven. Doordat gemeentelijke bijstand werd geregeld op lokale basis, 

had migratie impact op de hoogte van de compensatie en het aantal mensen dat recht had op een 

compensatie. Dit kon een belangrijke beweegreden zijn om beleidsmaatregelen te treffen om arme 

nieuwkomers tegen te houden (De Munck & Winter, 2012).  

   Tot de achttiende eeuw realiseerden stedelijke autoriteiten zich dat de stad afhankelijk was van 

immigratie, omdat het anders niet mogelijk was om het bevolkingsaantal op hetzelfde niveau te 

houden. Aan de andere kant waren ze echter op hun hoede voor hulpbehoevende en onproductieve 

migranten, vooral in economisch mindere tijden. De angst bestond dat migranten volledig afhankelijk 

zouden worden van gemeentelijke bijstand. Door deze angst werd het immigratiebeleid beïnvloed en 

werden er uitgebreide regels en mechanismen opgesteld om de migratiestroom te kunnen reguleren. In 

het reguleren van migratie speelde religie ook een rol, maar de economie en zorgen om gemeentelijke 

bijstand waren de meest belangrijke overwegingen (Lucassen, 2012).  

   Het resultaat van deze discussie tussen het aanmoedigen van immigratie en bezuinigen op 

bijstand (m.n. de lokale armenzorg), hing af van de machtsverhoudingen tussen werkgevers, de lokale 

bijstandsadministratie en bijstandtrekkers, al blijkt hiernaast de lokale arbeidsmarktstructuur ook 
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belangrijk geweest te zijn. Over het algemeen blijken de aanvoer van arbeidskrachten en belangen van 

werkgevers met name van belang te zijn geweest in steden met een economie die vooral afhankelijk 

was van een permanente stroom van immigranten, zoals een internationale havenstad als Amsterdam. 

De zorgen om de kosten voor sociale bijstand waren vooral belangrijk in steden waar werkgevers 

belang hadden bij geschoolde, maar laag betaalde arbeiders, zoals in Antwerpen waar textiel werd 

geproduceerd (De Munck & Winter, 2012).  

   Immigratie kon ook uitmonden in een ander groot beleidsprobleem van vroegmoderne steden, 

namelijk publieke orde en sociale stabiliteit (De Munck & Winter, 2012). Het grootste deel van de 

migranten behoorde tot de arme klasse, waardoor ze kwetsbaar waren en vaak werden gezien als een 

gevaar voor de publieke orde, omdat ze er van werden verdacht dat ze  sneller tot bedelen, prostitutie, 

diefstal en rellen zouden overgaan (De Munck & Winter, 2012; Caestecker, 2003). Recent onderzoek 

naar de ontwikkeling van politioneel toezicht in vroegmoderne steden, laat zien dat de uitbreiding en 

professionalisering van stedelijke politiekrachten nauw samenhing met toenemend streven naar het 

controleren en monitoren van de activiteiten en verblijfplaatsen van migranten (De Munck & Winter, 

2012).  

   In de praktijk was migratiebeleid een combinatie van aantrekking, beperking en uitsluiting. De 

niet welkome nieuwkomers waren diegenen die werden aangeduid als arm, crimineel of oproerig, 

terwijl de nuttige arbeiders en geschoolde en rijke nieuwkomers juist wel erg gewild waren. Deze 

scheiding tussen gewilde en niet gewilde immigranten niet scherp, maar werd deze bepaald door 

machtsrelaties tussen groepen met verschillende belangen (De Munck & Winter, 2012).   

   Amsterdam was de enige stad in de Nederlandse Republiek die weigerde toe te geven aan de 

verleiding om selectief te worden aan de poorten van de stad en daarmee arme migranten te weigeren. 

Toen het economische klimaat aan het einde van de zeventiende eeuw omsloeg in de  

Republiek, besloten alle andere Nederlandse steden om immigranten te weigeren die waarschijnlijk een 

economische last zouden vormen voor de stad. Echter, de gemeenteraad van Amsterdam 

beargumenteerde dat zo’n immigratiebeleid de economische positie van Amsterdam zou schaden, 

omdat deze afhankelijk was van een doorlopende stroom van binnenkomende laag opgeleide 

migranten. Deze waren nodig voor de stedelijk economie, maar ook voor de doorlopende vraag naar 

matrozen en soldaten voor de VOC (Lucassen, 2012).  

   Doordat de nieuwkomers onbekend en niet (goed) sociaal geïntegreerde individuen waren in de 

stad, waren lokale overheden van mening dat migratie een fenomeen was dat nauwlettend in de gaten 

gehouden moest worden en goed moest worden begeleid. In dit licht is het belangrijk om te vermelden 

dat het niet alleen de immigratie van de ‘gevaarlijke klassen’ was, maar ook die van meer 

gerespecteerde nieuwkomers, die volgens overheden een uitdaging vormde voor de sociale stabiliteit. 
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Op die manier kon in de gaten worden gehouden of nieuwkomers recht hadden op sociale bijstand van 

de gemeente, terwijl men er ook voor kon zorgen dat ze zich hielden aan de normen, waarden en regels 

in de stad. Daarnaast vormden burgerschap en lidmaatschap van een gilde, belangrijke middelen die 

hielpen bij het integreren van rijkere nieuwkomers in de stad (De Munck & Winter, 2012).  

  

   Na deze bespreking van het migratiebeleid van het vroegmoderne Amsterdam, zal in 

onderstaande sub-paragraaf het migratiebeleid van deze stad in de negentiende eeuw worden 

besproken.  

3.4.2 Het negentiende-eeuwse migratiebeleid in Amsterdam    
 

Tot het begin van de negentiende eeuw was de landsgrens van de Nederlanden van marginale 

betekenis, waarbij stedelijke autoriteiten een grote mate van autonomie hadden en bepaalden wie er 

wel en niet welkom waren binnen de stadmuren (Leenders, 1998). Om te kunnen omgaan met 

buitenlanders en migratie werden er gespecialiseerde afdelingen gevormd binnen de lokale politie en 

registrerende autoriteiten. Deze afdelingen waren daarnaast belangrijk om de relatieve autonomie van 

de steden met betrekking tot de regulering van de arbeidsmigratie te kunnen verzekeren (Lucassen, 

1999). In de loop van de negentiende eeuw kwam hier echter verandering in, toen de nationale 

overheid probeerde op allerlei manieren het vreemdelingenbeleid naar zich toe te trekken. Een 

belangrijke aanduiding van het begin van de centralisatie, die in de praktijk echter van zeer marginaal 

belang bleek, was artikel 4 van de Grondwet in 1815. Hierin werd bepaald dat ingezetenen en 

vreemdelingen die zich op het grondgebied bevonden, gelijke bescherming  van persoon en goed werd 

verleend. Dit artikel was in de praktijk echter amper toe te passen, omdat lokale autoriteiten die deze 

bepaling in de praktijk zouden moeten uitvoeren, er andere opvattingen op na hielden en vaak niet 

optraden tegen ‘onruststokers’ (Leenders, 1998). Hiernaast was er in 1815 een Koninklijk Besluit dat 

voorschreef dat een vreemdeling zich binnen twaalf uur na binnenkomst moest melden bij de politie of 

het gemeentebestuur. Tegen inlevering van het paspoort kreeg de vreemdeling een veiligheidskaart die 

elke veertien dagen moest worden vernieuwd. Door deze regeling had de gemeente in principe een 

overzicht van alle vreemdelingen die zich in een stad bevonden, waardoor het bestuur hoopte te 

voorkomen dat politieke tegenstanders of armlastigen zich in de gemeente vestigden (Van Eijl & 

Schrover, 2002).   

   Het gevolg van deze centralisatie die zich in Nederland maar ook elders in West Europa 

voordeed, was dat de staat duidelijk verantwoordelijk werd voor alle burgers en daarmee ook voor de 

armeren en immigranten (Lucassen, 1999; Van Eijl & Schrover, 2002). Het vreemdelingenbeleid was 

voor de rijksoverheid echter van marginaal belang tot 1848. In dat jaar kwam daar verandering in toen 
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Nederland  te maken kreeg met verslechterde economische omstandigheden en veel werklozen. Deze 

‘hongerige volksmassa’ werd beschouwd als een gevaar voor de openbare orde en veiligheid. 

Ondertussen bleven er echter buitenlandse arbeiders, waaronder vooral Duitsers, in groten getale naar 

Amsterdam komen. De dreigende onrust onder de eigen bevolking en de werkloosheid onder de vele 

vreemdelingen maakte dat de regering besloot om de bewegingsvrijheid van vreemdelingen in te 

perken (Leenders, 1993; Leenders, 1998). De stad leek de vreemdelingen daarnaast een stuk minder 

nodig te hebben dan voorheen (Lucassen, 2001). Als gevolg hiervan kwam de Vreemdelingenwet van 

1849 tot stand, met als uitvloeisel de registers van reis- en verblijfpassen. De Vreemdelingenwet van 

1849 bepaalde wie een reis- en verblijfpas kon krijgen. Als belangrijkste criterium om te worden 

toegelaten, moesten vreemdelingen genoeg middelen van bestaan hebben of in de mogelijkheid zijn 

om dit te verkrijgen door middel van arbeid (zie ook verder in paragraaf 3.5 ‘Lokale motieven en 

procedures voor de controle over buitenlandse nieuwkomers’) (Pöckling & Schrover, 2002). Een debat 

in de Tweede Kamer resulteerde in en vreemdelingenwet waarin het weren van armlastige 

vreemdelingen de hoogste prioriteit had. Iedereen die voldoende middelen van bestaan had en geen 

gevaar vormde voor de ‘publieke rust’, werd toegelaten (Leenders, 1998; Leenders, 1993). Zo laat 

Lucassen zien dat zowel rijke buitenlanders als zeelui ruim zijn vertegenwoordigd in de registers van 

toegelaten migranten in Amsterdam in 1852, waaruit blijkt dat sociale status geen onderscheidend 

criterium was voor toelating (Lucassen, 2001).   

   De zwervende armeren baarden echter wel grote zorgen. Deze zorgen speelden een grote rol bij 

de totstandkoming van de wetgeving met betrekking tot buitenlanders. Vertegenwoordigers van 

Nederland besteedden bijvoorbeeld een erg groot deel van hun debatten betreffende de erg liberale 

Vreemdelingenwet van 1849 aan buitenlanders zoals zigeuners. Samen met de politiek gevaarlijke 

buitenlanders, waren zij de enigen die toegang tot het Koninkrijk werden ontzegd. De gevolgen van de 

groeiende staatsbemoeienis resulterend in de stigmatisering van de reizende groepen waren vergaand. 

Criminaliteit werd na 1850 een dominant thema, waarbij de oorzaak vooral werd gelegd bij de 

armeren. Van hen werd gedacht dat hun persoonlijke gebreken de onderliggende oorzaak zouden zijn 

van hun crimineel gedrag (Lucassen, 1999). De zwerver werd gezien als het prototype van de crimineel, 

omdat hem werd verweten niet te willen werken en dat hij geen bezittingen zou hebben (Lucassen, 

1999; Caestecker, 2003). In de negentiende eeuw lieten de eerste criminaliteitsstatistieken zien dat er 

een alarmerende groei bestond in de criminaliteitscijfers. Deze groei lag echter waarschijnlijk niet in de 

daadwerkelijke groei van het aantal gepleegde delicten, maar eerder in de verbeterde registratie van 

de delicten en de trend dat er steeds meer gedragingen als crimineel werden gezien dan voorheen. De 

veranderde ideeën over buitenlanders en criminaliteit verhardden de stigma’s over migranten en 

reizende groepen. Dit wordt geïllustreerd door zowel de opkomst van een speciaal beleid tegen 



  

   

28  

zigeuners en een meer negatieve houding tegenover buitenlandse immigranten en migranten: de staat 

ging zich steeds meer concentreren op het buiten houden van zwervers en armeren die het land in 

wilden. Deze trend werd versterkt door de specialisatie binnen de politie die plaats vond in de laatste 

decennia van de negentiende eeuw, waardoor er een afdeling werd opgezet die zich richtte op 

buitenlanders en migratie (Lucassen, 1999).   

   Losstaand van politieke onrust, was de angst voor de rondtrekkende armen, vooral diegenen die 

bekend stonden als zwervers, een van de grootste redenen voor de professionalisering van de politie in 

West Europa (Lucassen, 1999). Daarnaast maakt de groei van het ambtenaren- en politieapparaat het 

mogelijk om de naleving van regelgeving beter af te dwingen (Van Eijl & Schrover, 2002). Staten met 

een sterke centrale overheid, zoals Duitsland en Frankrijk, vormden veel sneller een gecentraliseerde 

en gespecialiseerde politiemacht dan meer gedecentraliseerde staten, zoals Nederland en Groot 

Brittannië. De vroege professionalisering en specialisering van de politie binnen gecentraliseerde staten 

versterkte de bestaande stigmatisering van reizigers en armeren. De professionalisering en 

specialisering creëerde autonomie voor politiekrachten en stimuleerde tegelijkertijd het labelen van 

potentiële criminelen (Lucassen, 1999).  

   Bij deze centralisatie van migratiecontrole en uitbreiding van daarbij horende nationale 

controle-instanties is echter terecht een bedenking geplaatst. Deze houdt in dat nationale regulaties 

betreffende het migratiebeleid op verschillende manieren werden geïmplementeerd op het lokale 

niveau in de steden (Lucassen, 2012). De lokale uitvoering van het vreemdelingenbeleid laat zien dat de 

invloed van de centrale overheid niet overal even ver reikte. Lokale overheden waren niet altijd op de 

hoogte van het centrale beleid en hadden ruime bevoegdheden bij de uitvoering ervan. Daarnaast was 

er sprake van gebrekkige grenscontrole, waardoor uitgezette vreemdelingen makkelijk opnieuw het 

land in kwamen (Van Eijl & Schrover, 2002). Ook werd het beleid soms zelfs belemmerd door het lokale 

beleid. Door deze factoren werd het beleid dat de centrale overheid voor ogen had, dus niet altijd 

daadkrachtig uitgevoerd (Lucassen, 2012). Uiteraard spelen lokale politieke krachtverhoudingen hier 

een cruciale rol in.  

    Over die politieke context in negentiende-eeuws Amsterdam kan het volgende worden gemeld. 

Volgens de gemeentewet van 1851 zou het gemeentebestuur voortaan bestaan uit een gemeenteraad, 

een College van Burgemeester en Wethouders en een burgemeester als raadsvoorzitter. Daarnaast 

werd er een secretaris aangesteld die verantwoordelijk was voor de juridische en administratieve 

ondersteuning. Het Amsterdamse gemeentebestuur leek in het begin geen belangrijke speler te zijn in 

het proces van industrialisatie en verstelijking. Zelfs na de gemeentewet van 1851, die de politiek in 

Amsterdam meer openheid gaf, bleef het bestuur een routinematige klus voor welvarende mannen. 

Door de komst van de radicaal-liberale kiesvereniging Amsterdam in de gemeenteraad in 1888 werd de 
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Amsterdamse gemeentepolitiek echter onomkeerbaar veranderd. In de jaren ’90 van de negentiende 

eeuw wonnen de radicalen van de behoudende liberalen in het gemeentebestuur, waarmee er 

voorbereidingen werden getroffen voor de gemeentelijke exploitatie van stedelijke voorzieningen, het 

gemeentelijk erfpachtstelsel en het opstellen van een werkliedenreglement. Erg overzichtelijk was de 

Amsterdamse bestuurspraktijk echter niet. Door de onverminderde uitbreiding van het gemeentelijke 

takenpakket,  democratisering en politisering van de lokale besluitvorming en het groter wordende 

ambtelijk bestuursapparaat, kwamen vanaf het einde van de negentiende eeuw de gemeentelijke 

politiek en de bestuurlijke praktijk steeds minder overeen met de gemeentewet uit 1851.  

   Tijdens de laatste decennia van de negentiende eeuw versnelde de modernisering van 

Amsterdam in een rap tempo. Er ontstonden nieuwe economische mogelijkheden en het 

inwonersaantal verdubbelde (van 264.700 in 1869 naar 536.857 in 1900). De stad kreeg aanzien door 

nieuwe bouwwerken en bloeide op in cultuur en wetenschap. Ook werden de eerste tekenen van 

stand-overschrijdende sociale mobiliteit zichtbaar. Het stedelijk proletariaat groeide en werd op 

verschillende niveaus georganiseerd. Burgerverenigingen, industriëlen en weldoeners wilden regie over 

het maatschappelijk evenwicht in de stad (Couperus, 2009). In tegenstelling tot het begin van de 

‘tweede gouden eeuw’, die liep van circa 1870 tot 1890, had de gemeente in het begin van de 

twintigste eeuw juist een grote hand in de verandering van de stedelijke samenleving (Couperus, 2009).  

 

   De vraag is bijgevolg waar de Amsterdamse politieke elite in de zich snel ontwikkelende stad 

precies de klemtoon op wilde leggen wanneer het aankwam op de regulering van  

(im)migratiestromen. Zoals we in de inleiding al aanhaalden, is hierover voor negentiende-eeuws 

Nederland en Amsterdam in het bijzonder nog maar amper iets geweten. Deze scriptie probeert een 

tipje van de sluier op te lichten door middel van een beknopte empirische analyse van het profiel van 

de toegelaten vreemdeling in Amsterdam in 1890 en vergelijking met gegevens van Lucassen voor 1852 

(zie verder hoofdstuk 4).  

 

  In bovenstaande sub-paragraaf is een beschrijving gegeven van de ontwikkeling van het 

migratiebeleid van Amsterdam. Voordat we naar dit empirische deel overgaan, staan we echter nog 

kort stil bij een vergelijking met Antwerpen, waarvoor het lokale migratiebeleid wel al werd 

onderzocht. Door deze vergelijking kan er een begin worden gemaakt met het geven van inzicht in 

hoeverre Amsterdam op dit gebied een unieke casus is.   
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3.4.3 Amsterdam, een geval apart? Vergelijking met de negentiende-eeuwse  

migratiecontrole in Antwerpen   
     

In deze paragraaf zal de vergelijking van de negentiende-eeuwse migratiecontrole van Amsterdam en 

Antwerpen centraal staan. Deze vergelijking is van belang, omdat er op die manier, tot op zekere 

hoogte, getracht kan worden inzicht te geven in hoeverre Amsterdam op dit gebied uniek is of dat de 

ontwikkelingen die zich voordeden in Amsterdam in meerdere steden zichtbaar zijn.  

  In het negentiende-eeuwse vreemdelingenbeleid van Antwerpen stonden zowel de belangen 

van de handel als het stabiele en rustige klimaat van de stad centraal. Dit betekende dat, zeker in het 

begin van het bestaan van de staat België in 1830, het voor de beleidsinstellingen van Antwerpen vooral 

van belang was dat vreemdelingen konden voorzien in hun eigen bestaan. De nationale overheid had 

haar eigen richtlijnen betreffende de vreemdelingen, maar de Antwerpse instellingen hadden vaak de 

mogelijkheid of motivatie niet om deze volledig te implementeren. In het begin van de tweede helft van 

de negentiende eeuw stond de politiedienst van Antwerpen nog in de kinderschoenen en had deze 

medewerkers te kort. Daarnaast had Antwerpen meer belang bij vreemdelingen dan de nationale 

overheid, omdat de haven van de Scheldestad was opgebloeid in het midden van de negentiende eeuw, 

er op verschillende gebieden werkgelegenheid ontstond en daarbij veel immigranten met verschillende 

achtergronden kon gebruiken. In de jaren ‘80 van de negentiende eeuw ontstond er echter een 

kantelpunt, waarbij de Antwerpse economie in mindere tijden verkeerde. In deze periode verwerkten 

de lokale autoriteiten de vreemdelingenregistratie autonoom af, waarbij de stroom vreemdelingen 

steeds groter werd en de nationale overheid weinig van zich liet horen. Daarnaast vond er waarschijnlijk 

een mentaliteitswijziging plaats op het lokale niveau, die zowel veroorzaakt kon worden door de groter 

wordende stroom vreemdelingen, de verminderde economische voorspoed in Antwerpen, maar ook 

door de verandering in het profiel van de migranten: de stroom vreemdelingen richting Antwerpen 

werd minder elitair. Waar de toegelaten nieuwkomers in de eerste helft van de negentiende eeuw nog 

een duidelijk elitair karakter hadden, blijken de jaren ‘80 een proletariseringsproces te hebben ingezet.  

Deze wijziging in mentaliteit waarbij er een negatievere houding werd aangenomen tegenover 

nieuwkomers, gecombineerd met professionalisering van de lokale administratie, zorgde ervoor dat de 

Antwerpse autoriteiten het vreemdelingenbeleid strenger wilden en konden toepassen. Hierdoor nam 

vanaf 1880 het aantal uitwijzingen toe en trad de lokale politie sneller op tegen verdachte 

nieuwkomers. Naast de professionalisering en verandering in het profiel van de vreemdelingen, zal de 

mate van economische voorspoed ook een rol hebben gespeeld, waarbij nieuwkomers makkelijker 

werden toegelaten in de maatschappij naarmate de economie zich voorspoediger ontwikkelde 

(Debackere, 2016).  
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   Als tussentijdse conclusie van dit deel over het negentiende-eeuwse migratiebeleid is een eerste 

vaststelling dat dit hoofdstuk laat zien dat er in de negentiende eeuw gespecialiseerde afdelingen 

werden gevormd binnen de lokale politie en registratie autoriteiten om zo om te kunnen gaan met 

buitenlanders en migratie. Hierbij is vaak benadrukt dat nationale regulaties betreffende het 

migratiebeleid op verschillende manieren werden geïmplementeerd in de steden. In de loop van de 

negentiende eeuw probeerde de nationale overheid op allerlei manieren het vreemdelingenbeleid naar 

zich toe te trekken, waarbij het de regel was dat iedereen die voldoende middelen van bestaan had en 

geen gevaar vormde voor de ‘publieke rust’, werd toegelaten. In Amsterdam lijkt hierbij criminaliteit in 

het midden van de negentiende eeuw een belangrijk thema te worden. Door combinatie van het belang 

van publieke rust, angst voor rondtrekkende armeren en criminaliteit als dominant thema, leek het 

vreemdelingenbeleid daarin wellicht ook een vorm van vroege criminaliteitspreventie. In zijn 

algemeenheid ontstond er een negatieve houding tegenover migratie en daarnaast maakt de groei van 

het ambtenaren- en politieapparaat het mogelijk om de naleving van vreemdelingenwetgeving beter af 

te dwingen. Als men deze ontwikkeling vergelijkt met die van Antwerpen zijn er veel overeenkomsten, 

waarbij beide steden in de loop van de tweede helft van de negentiende eeuw een strenger 

migratiebeleid hebben toegepast. Hierbij speelde in beide steden zowel de publieke rust als de 

professionalisering van de administratie een grote rol. Daarnaast werd in Antwerpen de stroom van 

nieuwkomers steeds groter en waren ze ook minder elitair dan voorheen. In Amsterdam verminderde 

de immigratie juist sterk, en blijkt vooral de angst voor onrust, (rondreizende) armeren en criminaliteit 

een rol te spelen in het strenger wordende immigratiebeleid.  

  

   Zoals in bovenstaande paragrafen al naar voren is gekomen, bestonden er verschillende 

motieven voor het binnenhalen of weigeren van de buitenlandse nieuwkomers. In onderstaande 

paragraaf zal worden getracht deze motieven samen te voegen tot een duidelijker overzicht van de 

redenen tot weigeren of toelaten van migranten.   

  

3.5  Lokale motieven en procedures voor de controle over buitenlandse 

nieuwkomers  

  

Uit de beschikbare literatuur blijkt dat er in Amsterdam, net als in Antwerpen, diverse redenen konden 

zijn om (bepaalde) buitenlanders te weigeren, die parallel liepen met motivaties uit de vroegmoderne 

periode. In de eerste plaats bleven nieuwkomers en zwervers ook in de negentiende eeuw angst en 

ongerustheid inboezemen (De Koster, 2015). Daarnaast blijkt uit de meeste studies duidelijk dat de 
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arbeidsmarkt een cruciale rol bleef spelen bij het bepalen van stedelijk migratiebeleid in de 

negentiende eeuw. Zo kan het zijn dat de oorzaak van de drang om immigratie sterk te verminderen, 

steeds veel sterker was verbonden met de conditie van de arbeidsmarkt dan met het werkelijke 

immigratieniveau. Als de arbeidsmarkt in zwaar weer verkeerde, kon worden opgeroepen tot een 

restrictiever immigratiebeleid, terwijl het omgekeerde gebeurde als snel economisch groeiende steden 

de toestroom van immigranten goed konden gebruiken (Debackere, 2016). Over het algemeen blijken 

de aanvoer van arbeidskrachten en belangen van werkgevers met name van belang te zijn geweest in 

steden met een economie die vooral afhankelijk was van een permanente stroom van immigranten, 

zoals een internationale havenstad had Amsterdam (De Munck & Winter, 2012). 

     De groeiende aandacht voor de geografische, etnische en culturele afkomst van migranten is 

wellicht van invloed geweest op de ontwikkeling van het migratiebeleid in verschillende Europese 

landen. Verondersteld wordt namelijk, dat deze ontwikkeling verweven is met het proces van 

staatsvorming. Daardoor bestaat er een verschil tussen het vroegmoderne en het negentiende-eeuwse 

migratiebeleid (Leenders, 1993). De controle op migratie maakte onderdeel uit van dat proces van 

staatsvorming: het vormde een van de eerste aandachtspunten van de meer gecentraliseerde staat. 

Voortvloeiend uit dit onderzoek naar staatsvorming, kan er ook worden gefocust op concepten als 

etniciteit, burgerschap, nationale identiteit, waardoor het immigratiebeleid in een bepaalde 

geografische context gestuurd zou kunnen zijn. Vanuit dit gezichtspunt wordt de controle over migratie 

in functie van nationale identiteit uitgelegd. Door te bepalen welke burgers aan die nationale identiteit 

beantwoordden en door duidelijk te maken welke voordelen effectief verbonden waren aan het 

behoren tot deze groep, besloten natiestaten wie er uitgesloten moest worden. Als resultaat hiervan 

werd de geografische, culturele of etnische samenstelling van vreemdelingen een bepalende factor in 

het migratiebeleid. Zelfs al waren immigranten in verschillende periodes in de geschiedenis hard nodig 

om de economie op gang te houden, toch kon de instroom van migranten met een andere culturele of 

etnische achtergrond, bij de autochtone bevolking negatieve gevoelens opwekken, die invloed hadden 

op het beleid van de nationale overheid (Debackere, 2016).  

   Verder bleef ook de mate waarin iemand toegang kreeg tot welvaartsvoorzieningen een 

belangrijk aspect bij het uittekenen van migratiebeleid. Toen de welvaartstaat langzamerhand 

ontwikkelde, werd ook steeds meer de vraag gesteld wie er recht had op de voorzieningen die de staat 

bood (Meyers, 2000). Bepalen wie er al dan niet toegang had tot de welvaartsstaat, kon op 

verschillende manieren. Één manier was de toegang beperken voor immigranten (Debackere, 2016). De 

zorgen om de kosten voor noodhulp voor immigranten waren vooral belangrijk in steden waar 

werkgevers vooral belang hadden bij geschoolde, maar laag betaalde arbeiders, zoals in Antwerpen 

waar textiel werd geproduceerd (De Munck & Winter, 2012). De financiële ondersteuning van de 
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armeren was tot de negentiende eeuw doorgaans een lokale aangelegenheid, maar ook deze 

welvaartsvoorzieningen verschoven langzaam naar het centrale niveau (Debackere, 2016). Het 

ontstaan van de gecentraliseerde natiestaat zorgde ervoor dat de steden de macht verloren met 

betrekking tot migratie, terwijl de natiestaat nog geen systeem had om de armenzorg centraal te 

kunnen regelen (Debackere, 2016; Lucassen, 2012). Hierdoor moesten negentiende-eeuwse steden 

allerlei nieuwe oplossingen verzinnen om het verlenen van armenzorg aan immigranten te reguleren 

(Debackere, 2016).  

   Tot slot toonden studies naar het negentiende-eeuwse migratiebeleid nog andere factoren die 

mogelijk een rol spelen bij de ontwikkeling van het beleid. Zo kan het zijn dat overheden via hun 

immigratiebeleid niet alleen konden reageren op de kwantiteit en/of kwaliteit van de reeds bestaande 

instroom van migranten, maar konden zij wellicht bijvoorbeeld hun beleid richten op het vermijden van 

een mogelijke toestroom en binnenkomst van politiek dwarsliggende individuen die het niet eens 

waren met het nationale beleid en zich activistisch opstelden. Daarnaast lijkt er in de negentiende 

eeuw ook vooral een sterkere focus te komen op criminaliteit en het weigeren van immigranten met 

een grotere kans op crimineel gedrag (Debackere, 2016).    

Wat betreft de procedures van registratie en uitwijzing van nieuwkomers die ook in Amsterdam van 

toepassing waren, verwezen we hoger in hoofdstuk 2, bij de bespreking van de voor dit onderzoek 

bestudeerde archiefbron, al naar het Register van verstrekte en geweigerde reis- en verblijfpassen  

(1849-1923). Dit zogenaamde ‘vreemdelingenregister’ werd opgesteld als uitvloeisel van de nationale 

Vreemdelingenwet van 1849. Die wet bepaalde dat vreemdelingen zich bij aankomst en vertrek 

moesten melden bij de gemeentepolitie, die daarna besliste of iemand wel of niet toegelaten werd. 

Werd iemand toegelaten, dan kreeg diegene een reis- en verblijfpas. Van dit toekennen en weigeren 

van de passen, de driemaandelijkse verlenging, de wettelijke vrijstelling en de uitzetting van 

vreemdelingen werden registers bijgehouden (Pöckling & Schrover, 2002).  

Om te worden toegelaten, moesten vreemdelingen genoeg middelen van bestaan hebben of in de 

mogelijkheid zijn om deze te verkrijgen door middel van arbeid. Ook werd er geëist dat een 

vreemdeling een geldig paspoort met visum toonde, of een andere ‘geleibrief’ dan een paspoort, maar 

dan moest deze geleibrief wel duidelijk aangeven wie de houder was en waarom hij of zij naar 

Nederland kwam. Daarnaast was toelating ook mogelijk zonder legitimatie, op basis van bewijs van 

bekendheid dat was getekend door twee of meer bij de politie bekende personen. De toelating werd 

door het hoofd van de politie van de gemeente bepaald. Vreemdelingen die geen reis- en verblijfpas 

kregen, moesten het land verlaten. Als vreemdelingen eenmaal waren toegelaten, konden ze alleen 

door tussenkomst van het kantongerecht weer uit worden gezet. Bleef de vreemdeling langer dan een 
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jaar, dan werd de pas vernieuwd en werd de vreemdeling overgebracht naar een volgend register en 

opnieuw ingeschreven. Een vreemdeling, die verschillende jaren in Amsterdam verbleef, staat dus 

meerdere malen in het archief ingeschreven (Pöckling & Schrover, 2002). 

  Een reis- en verblijfspas kon worden geweigerd op grond van artikel 1 van de 

Vreemdelingenwet. Dit betekende echter niet dat de geweigerde vreemdelingen ook daadwerkelijk 

werden weggestuurd. In Amsterdam werden zij ingeschreven in het register van geweigerde verzoeken 

voor een reis- en verblijfpas. Het register werd ingesteld in oktober 1849 en na enkele jaren opgesplitst 

in een mannen en vrouwen deel (Pöckling & Schrover, 2002). Voor het huidige onderzoek is er echter in 

overleg met de scriptiebegeleider gekozen om dit onderzoek te beperken tot het register van 

toegelaten nieuwkomers, gezien het arbeidsintensieve karakter van het onderzoek. 

  De meest voorkomende reden voor afwijzing en daarmee registratie in register A voor de 

periode 1849-1923 was dat men niet voldeed aan de eisen van artikel 1: het beschikken over 

voldoende middelen van bestaan of het in staat zijn deze door werkzaamheid te verkrijgen. Hoe de 

politie deze maatstaf hanteerde, is uit het register niet af te leiden. Bedelen was waarschijnlijk de 

belangrijkste indicatie dat iemand niet aan de eisen voldeed (Pöckling & Schrover, 2002).  

   Er zijn in Amsterdam in totaal 17.766 vreemdelingen inschreven in register A. In dit register is er 

een daling van het aantal inschrijvingen te zien die overeenkomt met de afname van het aantal 

inschrijvingen in de passenregisters van toegelaten nieuwkomers. Vanaf 1875 verandert dit echter. Het 

aantal vreemdelingen dat werd geweigerd nam sterk toe, terwijl het aantal uitgegeven reis- en 

verblijfpassen juist af neemt. Dit kan waarschijnlijk worden verklaard door de algemene trend waarbij 

het aantal arme vreemdelingen toeneemt. Tot 1880 zijn de publieke vrouwen (prostituees) in register A 

(het register van geweigerde migranten) te herkennen doordat het beroep van deze vrouwen niet 

wordt vermeld, terwijl na dit jaartal hun beroep wel werd vermeld. Tussen 1890 en 1897 werden er 

2777 vrouwen ingeschreven, waarvan 1113 het beroep van publieke vrouw had (40 procent). 

Inschrijving in het vreemdelingenregister was niet ter vervanging van inschrijving in het 

bevolkingsregister. Vreemdelingen werden in het bevolkingsregister ingeschreven wanneer bleek dat 

ze het voornemen hadden langere tijd in een plaats te blijven wonen (Pöckling & Schrover, 2002). 

   In het hiernavolgende hoofdstuk zal over worden gegaan naar de empirische analyse van het 

profiel van de toegelaten, geregistreerde buitenlandse nieuwkomers in Amsterdam in de tweede helft 

van de negentiende eeuw, waarbij we eigen data, verzameld door het trekken van een steekproef uit 

het register van verstrekte passen uit 1890, vergelijken met dat van andere auteurs die voor het 

midden van de negentiende eeuw en voor de stad Antwerpen eveneens beroep deden op 

vreemdelingenregisters.  
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4 Buitenlandse nieuwkomers in Amsterdam: verschuivingen in aantallen 

en profiel in de loop van de negentiende eeuw   

  

Zoals eerder al duidelijk is geworden, veranderde de migratiestroom naar Amsterdam in de tweede 

helft van de negentiende eeuw drastisch. Het aantal immigranten daalde, het type immigrant 

veranderde en daarnaast werden er steeds minder migranten geregistreerd via het toekennen van 

verblijfpassen. Een algemeen beeld van de verandering in migratie is dus bekend, maar er zijn geen 

gedetailleerde gegevens gevonden over toegelaten migranten aan het einde van de negentiende eeuw. 

Deze gegevens zullen in het onderhavige hoofdstuk worden gepresenteerd, waardoor er een 

vergelijking kan worden gemaakt tussen de gegevens uit het midden van de negentiende eeuw in 

Amsterdam en de cijfers aan het einde van deze eeuw. De vergelijkingen van de migratiestromen 

zullen worden besproken in de eerste paragrafen van dit hoofdstuk. Hierbij zullen eventueel korte 

verklaringen worden gegeven die los staan van de veranderingen in het vreemdelingenbeleid. In de 

vierde paragraaf zal met behulp van de verkregen cijfers en de beschikbare informatie uit de literatuur 

die hierboven aan bod kwam, worden getracht een beeld te krijgen van (veranderingen in) het 

immigratiebeleid van Amsterdam. De vergelijkingen van komend hoofdstuk worden gemaakt aan de 

hand van de jaren 1852 (Lucassen, 2001) en 1890 (eigen steekproef) in Amsterdam.   

   Bij deze vergelijking worden vooral het geslacht, afkomst en beroep, maar ook het aantal 

immigranten bekeken. Voor de afkomst van de immigranten wordt de geboorteplaats als uitgangspunt 

genomen, omdat de vorige verblijfplaats van de immigranten vaak als ‘aldaar’ is aangeduid. In enkele 

gevallen is de geboorteplaats niet te achterhalen, waarbij de vorige woonplaats wordt gebruikt in de 

analyse. Uiteindelijk zal deze vergelijking inzicht geven in de verandering van kenmerken van de 

toegelaten immigranten. Deze verandering kan zowel externe als interne oorzaken hebben. Zo kan de 

verandering worden veroorzaakt door veranderende migratiepatronen richting Amsterdam, maar 

evenzeer door een gewijzigd immigratiebeleid en andere toelatingscriteria van de Amsterdamse 

overheden aan het einde van de negentiende eeuw.  

 

4.1  Verandering aantal en geografisch profiel van migranten  

  

Er werden tussen 1849 en 1859 gemiddeld 2890 vreemdelingen per jaar ingeschreven. In de tien jaar 

daarna gemiddeld 1580 (in 1860 is ligt het aantal inschrijvingen op 2061 en in 1870 op 850) (Pöckling & 

Schrover, 2002). In grafiek 1 is af te lezen dat in het decennium daarna het aantal vreemdelingen met 
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een reis- en verblijfpas blijft dalen, tot gemiddeld 840 per jaar en bereikt in 1894 een dieptepunt met 

268 inschrijvingen. 

  

Grafiek 1. Aantal inschrijvingen in vreemdelingenregister in Amsterdam in de jaren 1850-1900.  

 

Bron: Stadsarchief Amsterdam, Archief van de Gemeentepolitie, vreemdelingenregisters, 

inventarisnummer 918, jaren 1850-1900. 

  

   Er is vanaf 1850 dus een sterke daling in van het aantal ingeschreven immigranten, welke een 

dieptepunt bereikt met 268 ingeschreven vreemdelingen in 18941. Het aantal van 491 vreemdelingen 

in het jaar van de huidige steekproef, 1890, is met andere woorden niet ‘abnormaal’ laag, maar maakt 

deel uit van een algemeen dalende trend in de laatste decennia van de negentiende eeuw. 

   De veranderingen die zich in de loop van de tweede helft van de negentiende eeuw voordeden 

in de afkomst van de immigranten in Amsterdam zijn duidelijk te zien als de resultaten van 1852 in 

tabel 3, en 1890 in onderstaande tabel 5 worden vergeleken. Hierbij moet worden opgemerkt dat de 

cijfers van Amsterdam in 1852 een weerspiegeling zijn van een heel jaar, terwijl de cijfers van het 

huidige onderzoek, uit 1890, een aselecte steekproef van 99 immigranten betreffen.   

  

                                                           
1
 Bron: Stadsarchief Amsterdam, Archief van de Gemeentepolitie, vreemdelingenregisters, inventarisnummer 

918, jaren 1850-1900 
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Tabel 5. Geboorteland geregistreerde buitenlandse nieuwkomers in Amsterdam in 1890  

LAND VAN HERKOMST           AMSTERDAM 1890 IN % (N=99)                                   

DUITSLAND  61,6 

BELGIË  16,2 

FRANKRIJK  1 

VERENIGD  

KONINKRIJK EN VS  

2 

SCANDINAVIË  - 

NEDERLAND  41 

EUROPA OVERIG  10,1 

REST EN ONBEKEND  5,12 

1 Geboren in Nederland, maar enige tijd in buitenland verbleven.  
2 Categorie ‘rest en onbekend’ kan duiden op zowel onduidelijke als afwezige registratie, waarbij de 

twee missende nieuwkomers eveneens zijn meegenomen.  

Bron: eigen steekproef, Stadsarchief Amsterdam, Archief van de Gemeentepolitie, 

vreemdelingenregisters, inv. Nr. 918, jaar 1890.  

Zoals besproken veranderde na 1850 niet alleen het aantal immigranten maar ook het geografische 

profiel van de immigranten. De Scandinavische en Duitse zeelieden en Duitse ambachtslieden 

maakten plaats voor veel minder Duitse en Belgische immigranten. De Duitsers waren vooral te 

vinden in de modernere economische sectoren en de kleinhandel (Lucassen & Lucassen, 2011). In de 

vergelijking tussen 1852 (Lucassen, 2001) en 1890 is inderdaad een daling in het aandeel van Duitse 

en Scandinavische immigranten waar te nemen. Het aandeel Duitse immigranten daalt namelijk van 

66 procent naar 61,6 en het aandeel Scandinavische immigranten was in 1852 nog 8 procent, maar 

komt in de steekproef van 1890 niet meer voor. Het percentage van Belgische immigranten 

verdubbelt daarentegen juist en stijgt van 8 naar 16 procent. Hierbij dient echter opgemerkt te 

worden dat de absolute aantallen van de steekproef in 1890 klein zijn.  

       

4.2  Verandering in beroepsprofiel  

  

Naast het aantal immigranten en hun afkomst, zoals in vorige paragraaf is vastgesteld, veranderde ook 

het beroepsprofiel van de immigranten. Hoe dit profiel veranderde in Amsterdam in de tweede helft 

van de negentiende eeuw, wordt in onderstaande paragraaf besproken. In onderstaande tabel 6 zijn 

de beroepssectoren te zien waarin de in 1890 in Amsterdam geregistreerde buitenlandse 

nieuwkomers actief waren.  
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Tabel 6.  Beroepsstructuur van geregistreerde vreemdelingen in Amsterdam in 1890.  

  SECTOR                                                AMSTERDAM 1890 IN % (N=99)  

NIJVERHEID  22,2 

HANDEL  22,2  

DIENSTEN  36,4  

VERKEER  2  

REST  17,21 

1Inclusief twee missende nieuwkomers 

Bron: eigen steekproef, Stadsarchief Amsterdam, Archief van de Gemeentepolitie, 

vreemdelingenregisters, inv. Nr. 918, jaar 1890.   

   Bij bovenstaande tabel 6 moet in de vergelijking met 1852 (Lucassen, 2001) worden opgemerkt 

dat de invulling van de sectoren grotendeels overeenkomen, maar er toch kleine verschillen kunnen 

bestaan, omdat in het onderzoek van Lucassen (2001) niet geheel duidelijk wordt gemaakt hoe de 

sectoren van Amsterdam 1852 zijn ingedeeld. In het huidige onderzoek zijn de beroepssectoren van 

Lucassen (2001) overgenomen, maar de indeling van deze beroepssectoren kan verschillen.  

   Wat als eerste opgemerkt wordt als men de in het vorige hoofdstuk reeds besproken tabel 4 en 

de bovenstaande tabel 6 vergelijkt, is de grote groei van de sector Diensten en de grote afname van de 

sector Verkeer. De sector Diensten groeit van 3,3 naar 36,4 procent, terwijl de sector Verkeer daalt van 

29,7 naar 2 procent. Daarnaast ondergaat de sector Nijverheid een grote daling van 42,7 naar 22,2 

procent. De sector Handel groeit daarentegen licht van 17,7 naar 22,2 procent. Ook bij deze 

percentuele verschillen moet worden opgemerkt dat de absolute aantallen van de steekproef uit 1890 

klein zijn.  De sterke stijging in de sector Diensten kan waarschijnlijk worden verklaard door de opkomst 

van nieuwe economische sectoren in Amsterdam, zoals de sector van de huiselijke diensten 

(inwonende meiden en knechten) en de vermaaksindustrie, waardoor er meer vraag was naar 

dienstmeiden, knechten, obers en diensters, enzovoort (Lucassen & Lucassen, 2011). Meer in het 

bijzonder blijkt uit de vreemdelingenregisters die zijn doorgenomen dat in 1890 de stijging van deze 

sector vooral werd veroorzaakt door het hoge cijfer van vooral dienstbodes, maar ook gouvernantes, 

huishoudsters en kinderjuffrouwen. Binnen deze sector van huiselijke diensten waren overwegend 

vrouwen werkzaam. Zoals hoger al is gesuggereerd en onderaan meer in detail zal worden besproken, 

nam het aantal (geregistreerde) vrouwelijke immigranten sterk toe in de tweede helft van de 

negentiende eeuw, waardoor de beroepsgroepen waar vooral vrouwen werkzaam in waren, ook 

groeiden.   

  De sterkte daling in de sector Verkeer kan verband houden met het feit dat de haven van 

Amsterdam veel minder belangrijk werd en het zwaartepunt van havenhandel verschoof naar 

Rotterdam, waardoor er minder vraag was naar banen in de transport/vervoer sector (Lucassen, 2001). 
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In het onderzoek van Lucassen is echter niet gespecificeerd welke beroepen er onder ‘Verkeer’ vallen, 

waardoor een duidelijke vergelijking moeilijk is.  

   Als men specifieker kijkt naar de beroepen die men binnen de sector ‘Handel’ uitoefent, valt op 

dat minstens de helft van de arbeiders werkzaam is in de nieuwe en moderne sector ‘kleinhandel’, die 

na 1850 opbloeide (zie paragraaf 3.3).   

   Daarnaast is er ook een opvallend laag cijfer als de beroepen afzonderlijk worden bekeken: er is 

slechts één prostituee geregistreerd. Wellicht zijn er minder prostituees naar Amsterdam getrokken of 

werden ze niet binnen gelaten, maar het cijfer blijft opvallend gezien het aantal ‘publieke vrouwen’ dat 

tussen 1890 en 1897 Amsterdam binnen zou zijn gekomen. Volgens Pöckling en Schrover (2002) zijn er 

in die periode namelijk 2777 vrouwen ingeschreven in register A, waarvan 1113 het beroep van 

publieke vrouw/prostituee had (40 procent). Geen één toegelaten prostituee in de selectie van 1890 

lijkt dus een zeer laag aantal. Hierbij moet echter worden opgemerkt dat ook hier de beperkingen van 

het vreemdelingenregister een rol kunnen spelen. Zo bestaat er bij de registratie van publieke vrouwen 

de kans dat zij zich onder een ander beroep laten registreren, waardoor zij in de 

vreemdelingenregisters van toegelaten nieuwkomers terug te vinden zijn als kamermeid of dienstbode 

(Pöckling & Schrover, 2002; De Koster & Massin, 2012). Het aantal publieke vrouwen dat staat 

geregistreerd als toegelaten nieuwkomer in het jaar 1890, kan dus hoger liggen dan uit de huidige 

steekproef valt op te maken. Dit betekent echter ook dat de autoriteiten die deze vrouwen toelieten, 

waarschijnlijk niet wisten dat ze een publieke vrouw toelieten in de stad. 

   Ook is er nog een aantal immigranten Amsterdam binnen gekomen met beroepen die wellicht 

als ‘risicovol’ aangeduid zouden kunnen worden: er kwamen drie mensen binnen zonder beroep en 

geen één met het beroep ‘reiziger’. Van de groep werklozen kwamen er twee uit Duitsland en één uit 

Groot Brittannië, zij hadden de leeftijd van 22, 25 en 66 jaar. Van de 66 jarige vrouw is de verblijfspas 

echter al snel na binnenkomst ingetrokken. Voor de 22 en 25 jarigen geldt dat 1890 in een periode 

waarin jongeren er steeds vaker op uit trokken, zonder doel om werkzaam te zijn (De Koster & Massin, 

2012).  Dit kan betekenen dat deze twee geregistreerde werklozen niet tot doel hadden om zich 

permanent in Amsterdam te vestigen. 

    Tenslotte is het opvallend dat bij alle geregistreerde immigranten ‘Om hier werkzaam te zijn’, 

als doel van verblijf werd gegeven. Een verklaring voor deze bevinding is wellicht te vinden in de 

strategische overwegingen van de vreemdelingen. Zij wisten dat de kans om een verblijfpas te 

verkrijgen groter was als zij aangaven in de stad van binnenkomst werkzaam te willen zijn.   
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4.3  Verandering aandeel vrouwelijke migranten  

Naast de verandering in de kwantiteit en in het geografische- en beroepsprofiel van de migranten, is er 

nog een laatste opmerkelijke verandering waar te nemen, die ook al uit ander onderzoek bleek, zoals 

we hoger een aantal keren aanhaalden: de groei van het aandeel van geregistreerde vrouwelijke 

immigranten. Deze procentuele groei zal in onderstaande paragraaf worden toegelicht.   

 

   Het aandeel vrouwen in het vreemdelingenregister van 1852 betrof slechts 5 procent. Dat  dit 

cijfer slechts een erg beperkte weergave geeft van de werkelijkheid is echter al duidelijk gemaakt. Zo 

wijst ander onderzoek uit dat in werkelijkheid ongeveer één op de drie nieuwkomers een vrouw wast. 

Een halve eeuw later was het verschil tussen beide seksen volgens Lucassen (2001) nog kleiner en zelfs 

bijna verdwenen. In het huidige onderzoek bestaat dit verschil echter wel degelijk. In 1890 kwamen er 

491 mensen binnen, waarvan er 99 werden geanalyseerd. Daarvan waren er 33 van het vrouwelijke 

geslacht, wat neerkomt op 33,3 procent. Als we louter af gaan op de cijfers zoals ze in het 

vreemdelingenregister verschijnen om een vergelijking te maken tussen het aandeel vrouwen in 1852 

en aandeel vrouwen in de steekproef van 1890, dan zien we wel degelijk een sterke stijging van het 

vrouwelijke aandeel. Het werkelijke aantal in 1852 lag volgens Lucassen (2001) echter heel wat hoger: 

vrouwen zouden toen ongeveer één derde van de migranten hebben uitgemaakt. Dat lijkt dan op het 

eerste zicht gelijk te zijn geweest aan het aandeel van de vrouwen in 1890, maar ook voor dat jaar 

moeten we ervan uitgaan dat er nog een belangrijke onder-registratie van vrouwen was, gezien de 

beperkingen bij de vreemdelingenregistraties (van vrouwen) (zie paragraaf 3.5. Lokale motieven en 

procedures), wat maakt dat we voorzichtig kunnen veronderstellen dat het aandeel van de vrouwelijke 

immigranten aan het einde van de negentiende eeuw wel degelijk verder toenam. Deze hypothese lijkt 

bovendien ook gewettigd afgaand op de situatie in andere Europese steden: in Antwerpen is er in de 

vreemdelingendossiers wel degelijk een (eenduidige) groei te zien in het aandeel van vrouwelijke 

immigranten. Het aandeel vrouwen bedroeg in 1850 32 procent en steeg in 1880 naar 42 procent 

(Debackere, 2016).  

   De meeste geregistreerde vrouwen beoefenden het beroep van dienstbode of gouvernante, en 

was er geen één gezelschapsjuffrouw onder de 33 vrouwen, zoals in onderstaande tabel 7 is terug te 

vinden.   

  



  

   

41  

 

Tabel 7. Beroepsstructuur van geregistreerde vrouwelijke vreemdelingen in Amsterdam in 1890.  

 BEROEP  PERCENTAGE (N=33) 

HUISELIJKE DIENSTEN  63,6  

HANDEL/NIJVERHEID 3,0  

OPVOEDENDE/ONDERWIJZENDE DIENSTEN  27,3  

GEZELSCHAPSJUFFROUW  - 

ZONDER  6,1 

Bron: Stadsarchief Amsterdam, Archief van de Gemeentepolitie, vreemdelingenregisters, inv. Nr. 918, 
jaar 1890.   

Betreffende de andere beroepen die vooral door vrouwen werden uitgeoefend, zoals gouvernantes, 

dienstbodes, huishoudsters enzovoorts, werd hoger al opgemerkt dat deze beroepsgroepen in de 

dienstensector sterk groeiden, omdat het aandeel van vrouwelijke migranten ook steeg. Hierbij is het 

echter niet ondenkbaar dat er prostituees waren die zich voordeden als dienstbode of gouvernante en 

ook zo werden geregistreerd, omdat de vrouwen dan een grotere kans hadden om toegelaten te 

worden (Pöckling & Schrover, 2012; De Koster & Massin, 2012).   

  

4.4 Verklaring voor de casestudie op basis van het vreemdelingenbeleid  

 

 Zowel uit de inleidende literatuur, als uit de cijfergegevens die we voor het jaar 1890 verzamelden en 

analyseerden in dit hoofdstuk, blijken opmerkelijke veranderingen plaats te hebben gevonden in de 

loop van de tweede helft van de negentiende eeuw. Zoals in dit onderzoek al uitvoerig naar voren is 

gekomen, is de meest voor de hand liggende reden voor de daling in het aantal toegelaten migranten 

het feit dat er minder (vooral Duitse) immigranten naar Amsterdam trokken. De redenen hiervoor zijn 

uitvoerig besproken in dit onderzoek. Wat echter nog niet in detail is besproken, maar in dit deel met 

behulp van de resultaten van dit onderzoek uit 1890 en de literatuurstudie zal worden toegelicht, is de 

invloed van het Amsterdamse migratiebeleid (en dus ook registratiebeleid) op de veranderingen die 

hebben plaats gevonden.   

    Volgens Pöckling en Schrover (2002) neemt na 1875 het aantal geweigerde vreemdelingen sterk 

toe, terwijl het aantal verstrekte reis- en verblijfpassen juist af neemt: dit is een duidelijke indicatie dat 

het vreemdelingenbeleid strenger werd, waarin het feit dat de vreemdelingen steeds armer werden 

(dat wil zeggen een lagere scholingsgraad en sociaal-economische status hadden) een belangrijke rol 

speelde.   

  Zoals al eerder besproken, werden vreemdelingen meestal in de stad geweigerd als men niet 
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voldeed aan de eisen van artikel 1 van de Vreemdelingenwet: het beschikken over voldoende middelen 

van bestaan of het in staat zijn deze door werkzaamheid te verkrijgen. Hoe de politie deze maatstaf op 

dagelijkse basis hanteerde, is echter niet uit het register af te leiden. Lucassen (2001) liet al zien dat 

sociale status in het midden van de negentiende eeuw geen doorslaggevend onderscheidend criterium 

was voor toelating. De zwervende armeren baarden echter wel grote zorgen. Uit de cijfers van het 

huidige onderzoek in 1890 komen, net als in 1852, toegelaten immigranten voor uit verschillende 

sociale klassen: zowel lager opgeleide handarbeiders als hoger opgeleide immigranten werden 

toegelaten. Hieruit blijkt dat sociale klasse op zich, ook aan het einde van de negentiende eeuw, geen 

eenduidig of althans zeker niet het enige criterium was voor toelating (Lucassen, 2001). Wat wel een 

zeer belangrijk, maar zeer algemeen criterium voor toelating of weigering is het handhaven van de 

openbare rust en orde, die zou worden bedreigd door ‘gevaarlijke vreemdelingen’ (Leenders, 1993). De 

staat concentreerde zich steeds meer op het tegenhouden van zwervers en armeren die het land in 

wilden (Lucassen, 1999) en het huidige onderzoek lijkt uit te wijzen dat de stad Amsterdam daarin 

volgde door het lage aantal geregistreerde werklozen en reizigers. De werklozen en reizigers die wel 

werden geregistreerd waren veelal ‘bekende’ vreemdelingen van de politie of jonge passanten op 

doorreis die zich niet in Amsterdam vestigen. 

  Bovenstaande gegevens lijken erop te duiden dat er in de tweede helft van de negentiende 

eeuw steeds meer mensen werden geweigerd uit de stad en dat het meest gehanteerde criterium voor 

weigering het beschermen van de openbare rust en orde was. Met behulp van de gegevens uit de 

voorgaande paragrafen kunnen enkele meer specifieke criteria worden vastgesteld, zoals in het 

volgende deel zal worden besproken.  

   De meer specifieke criteria voor toelating of weigering van immigranten moeten waarschijnlijk 

vooral worden gezocht bij economische criteria, en meer bepaald het aantrekken of juist het weigeren 

van specifieke beroepsgroepen, volgens de noden van de lokale arbeidsmarkt. Één van de duidelijkste 

beroepsgroepen waarop werd geselecteerd, waren de gezelschapsdames of prostituees. Wat duidelijk 

in de cijfers van 1890 naar voren komt, is het lage aantal geregistreerde dames binnen deze 

beroepsgroep: er wordt er binnen de selectie van 99 nieuwkomers slechts één geregistreerd. In 

register A (van geweigerde inschrijvingen), werden volgens Pöckling en Schrover (2002) van 1890 tot 

medio 1897 wel 1113  gezelschapsdames ingeschreven. In totaal werden er 2777 vrouwen in dit 

register geregistreerd en kregen dus geen verblijfpas uitgereikt, waarvan het aandeel van publieke 

dames dus 40 procent was (Pöckling & Schrover, 2002). De combinatie van de afwezigheid van 

gezelschapsdames in de steekproef van 1890 en het hoge aantal geweigerde vrouwen met dit beroep 

volgens register A, suggereren dat dit beroep een duidelijk criterium was voor weigering. Daarnaast 

zijn er slechts drie immigranten zonder beroep toegelaten in de eerste vier maanden van 1890, terwijl 
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er in paragraaf 3.4.2 al duidelijk is geworden dat een deel van de immigranten werkloos was. 

Daarnaast lijkt het algemene criterium van artikel 1 van de Vreemdelingenwet, het beschikken over 

voldoende middelen van bestaan, terug te slaan op het verkrijgen van inkomen door werkzaam te zijn. 

Ook werkloosheid lijkt dus, op basis van de gegevens het jaar 1890 en de literatuurstudie, een (sterk) 

criterium te zijn voor de weigering van migranten. Naast de werklozen en armeren, had het beroep van 

reiziger een negatieve reputatie. In de selectie van 99 nieuwkomers in 1890 werd er niet één 

geregistreerd. Of er in heel 1890 geen reizigers werden geregistreerd is niet vast te stellen door het 

gebruik van een steekproef. Wel is, door de combinatie van de afwezigheid van geregistreerde 

reizigers in de steekproef en hun negatieve stigma’s, duidelijk dat er vanaf 1850 steeds strenger werd 

toegezien op immigratie in het algemeen, maar vooral op rondtrekkende, ‘ongebonden’ groepen, zoals 

deze reizigers. De sterke daling in de categorie Verkeer kan zowel veroorzaakt worden door de 

verandering in de economische situatie van Amsterdam, als door het stengere immigratiebeleid tegen 

reizigers. Daarnaast kan deze daling ook zijn beïnvloed doordat de classificatie van Lucassen (2001) en 

het huidige onderzoek enigszins kan verschillen. De combinatie van het lage aantal geregistreerde 

reizigers, de negatieve stigma’s met betrekking tot reizigers en de algemene negatiever worden 

houding tegenover immigratie in de negentiende eeuw, duiden er allen sterk op dat dit beroep meestal 

een criterium was voor weigering van een reis- en verblijfpas. Naast de reeds genoemde beroepen, lijkt 

het er dus op dat het doel om werkzaam te zijn in Amsterdam het voornaamste criterium was om 

toegelaten te worden. Alle toegelaten immigranten hadden namelijk dit doel, al moet hierbij worden 

opgemerkt dat dit het sociaal wenselijke antwoord was dat waarschijnlijk vaak om strategische 

redenen werd opgegeven.   

  Bij de genoemde criteria moet worden opgemerkt dat deze niet met zekerheid vast te stellen 

zijn. Alleen betreffende de gezelschapsdames is informatie beschikbaar over het aantal geweigerde 

immigranten. Voor de overige criteria is deze informatie niet aanwezig en kan er dus niet met 

zekerheid worden gesteld dat een groot deel van de immigranten met die beroepsgroep ook 

daadwerkelijk werd geweigerd. Daarnaast is er bij geen enkele beroepsgroep met zekerheid vast te 

stellen dat er een verandering heeft plaatsgevonden betreffende het immigratiebeleid tussen 1852 en 

1890. Op basis van de empirische gegevens uit 1890 in vergelijking met 1852, in combinatie met 

voorgaande theoretisch kader lijkt dit echter wel waarschijnlijk, gezien de negatiever wordende 

algemene houding tegenover immigratie en angst voor (reizende) armeren en criminaliteit en 

daarnaast de professionalisering van de politie in de tweede helft van de negentiende eeuw. 
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Algemene conclusie en discussie  
     

In dit onderzoek stond de volgende hoofdvraag centraal: ‘Hoe ontwikkelden de kenmerken van 

toegelaten buitenlandse migranten in Amsterdam zich tussen het midden en het einde van de 

negentiende eeuw en hoe kunnen verschuivingen in het profiel van buitenlandse nieuwkomers worden 

verklaard vanuit veranderende migratiestromen enerzijds, en gewijzigde accenten en prioriteiten in 

het lokale migratiebeleid anderzijds?’  

   Wat in de periode van het huidige onderzoek een belangrijk thema was in Amsterdam en 

Nederland, is de centralisatie van het vreemdelingenbeleid, waarbij de staat de vreemdelingen kwestie 

steeds meer naar zich toe trok, terwijl de steden juist hun autonomie op dit punt probeerden te 

bewaren. Door de onrustige bevolking, de steeds armer wordende immigranten, stijgende aandacht 

voor criminaliteit en angst voor armeren en reizigers, werd het vreemdelingenvraagstuk een belangrijk 

punt op de politieke agenda. Daarnaast werd het sterftecijfer in Amsterdam ook steeds lager en was er 

minder behoefte aan vreemdelingen op de arbeidsmarkt. Ook vond er een sterke professionalisering 

en groei van het politieapparaat plaats, waarna er een efficiëntere vreemdelingenregistratie mogelijk 

was. Niet alleen in Amsterdam, maar ook in Antwerpen professionaliseerde het politieapparaat en was 

het behoud van orde en rust een belangrijk thema binnen het vreemdelingenbeleid. In Antwerpen 

werd de stroom vreemdelingen echter juist groter, maar waren de vreemdelingen ook steeds minder 

hoog opgeleid. Als gevolg hiervan werd in beide steden de houding tegenover immigratie in zijn 

algemeenheid slechter, waarbij met name arme vreemdelingen en reizigers werden gewantrouwd. Een 

logisch resultaat van deze bevindingen is dat een groter aandeel vreemdelingen geweigerd zal worden 

en dit lijkt in beide steden inderdaad het geval. Hierbij valt op te merken dat beide steden in de jaren 

‘70 en ‘80 van de negentiende eeuw strenger werden in hun migratiebeleid, terwijl de economische 

situatie in beide steden verschilde. Amsterdam werd juist gekenmerkt door economische bloei, terwijl 

Antwerpen economisch gezien in slechter vaarwater verkeerde dan de decennia daarvoor. Dit verschil 

in patroon tussen de steden is wellicht deels te verklaren door het verschil in politieke motieven die de 

beide steden hadden betreffende vreemdelingen. Zo zouden in Antwerpen de kosten van sociale 

bijstand belangrijk zijn geweest: in economisch mindere tijden, waarin de vreemdelingenstroom alleen 

maar groter wordt en de kosten van sociale zorg een belangrijk politiek thema vormen, is een strenger 

migratiebeleid een relatief logisch gevolg. Amsterdam, daarentegen, lijkt zich meer bezig te hebben 

gehouden met de belangen van werkgevers en het ‘economisch nut’ van immigranten. In deze 

Nederlandse stad nam de behoefte aan immigranten als arbeidskrachten af, waardoor ook hier een 

strenger beleid, zelfs in economische goede tijden, een logische uitkomst is. Op basis van deze 

informatie wordt verondersteld dat het steeds groter wordende aandeel geweigerde vreemdelingen 
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een samenspel is van de politieke en economische angsten en motieven met betrekking tot de 

vreemdelingen en het beleid dat hier aan werd gekoppeld. Daarnaast speelt echter ook de verandering 

in kenmerken van de vreemdelingen en de verbetering van het politieapparaat een rol waardoor 

vreemdelingregistratie beter verliep.  

      Naast de bovengenoemde algemene waarnemingen dat de kenmerken van vreemdelingen 

veranderden en het migratiebeleid strenger werd, zijn er andere veranderingen waar de te nemen met 

betrekking tot geregistreerde vreemdelingen. Om te beginnen daalde het aantal geregistreerde en 

toegelaten immigranten drastisch vanaf het midden van de negentiende eeuw. Daarnaast steeg het 

percentage geregistreerde vrouwen van 5 procent van het totaal in 1852, naar 31 procent in 1890, al is 

deze stijging door de onbetrouwbaarheid van de registratiepraktijken wat betreft het aandeel vrouwen 

waarschijnlijk onnauwkeurig. Ook veranderde het beroeps- en geografische profiel van de 

geregistreerde vreemdelingen, waarbij Duitsers de grootste groep immigranten bleef, maar hun 

aandeel van het totaal wel kleiner werd, terwijl het aandeel van de Belgen juist steeg. Daarnaast is er 

een drastische daling te zien in de beroepssector Verkeer en een sterke stijging in de sector Diensten. 

Deze observaties geven wellicht een beeld van de economische veranderingen van Amsterdam en de 

veranderingen in de stoom migranten die naar Amsterdam trok. Ze geven zonder context en in deze 

weinig specifieke vorm echter weinig inzicht in het migratiebeleid van Amsterdam in 1890. Specifieker 

naar de beroepen gekeken zijn er een aantal criteria aan te duiden die van toepassing waren op het 

toelaten of weigeren van vreemdelingen. Zo blijken, voor zover dit in het huidige onderzoek te 

overzien is, vooral gezelschapsdames, werklozen en reizigers te zijn geweerd uit de stad. Hierbij blijkt 

het behoud van ‘publieke rust en orde’ erg belangrijk te zijn geweest en lijkt het waarschijnlijk dat 

vooral met het oog op ordehandhaving het vreemdelingenbeleid in de tweede helft van de 

negentiende eeuw is aangescherpt.   

   De veranderingen die plaats vonden binnen de groep van toegelaten vreemdelingen in de 

tweede helft van de negentiende eeuw zullen, voor zowel Amsterdam als Antwerpen, waarschijnlijk 

zijn veroorzaakt door de combinatie van de verandering in migranten, maar ook het efficiënter 

registreren van de vreemdelingen, aandacht en interesse voor criminaliteit, een algemene negatievere 

houding tegenover immigratie, veranderde omstandigheden in de steden en uiteindelijk het daaruit 

voortkomende aangescherpte migratiebeleid van de steden. Bij de interpretatie van deze conclusies 

moet echter rekening worden gehouden met de eerder genoemde restricties van de gebruikte 

primaire en secundaire bronnen.   

   Voor vervolgonderzoek zou het interessant zijn om zowel de verstrekte als de geweigerde reis- 

en verblijfpassen te bestuderen over een volledig jaar, zodat er een vollediger, nauwkeuriger en 

betrouwbaarder overzicht van de criteria voor toelating en weigering kan worden gegeven. Daarnaast 
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zou het wellicht interessant zijn om het onderzoek naar het vreemdelingenbeleid niet te beperken tot 

een historisch onderzoek, maar te onderzoeken in hoeverre (de ontwikkeling van) het migratiebeleid 

vanaf de negentiende eeuw, invloed heeft op het huidige vreemdelingendebat. Daarnaast is het in het 

huidige onderzoek duidelijk geworden dat een aantal van de politieke motieven van Debackere om 

vreemdelingen toe te laten of te weigeren duidelijk naar voren komen in het huidige onderzoek. De 

groeiende aandacht voor de etnische en culturele afkomst van migranten is echter onbelicht gebleven. 

Zeker met het oog op het huidige vreemdelingendebat, waarbij culturele afkomst een dominant thema 

lijkt te zijn, zou de ontwikkeling van het belang van dit motief een interessant en nuttig 

onderzoeksonderwerp zijn.   
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Appendix  
Appendix 1. Registratie geselecteerde 99 toegelaten migranten in Amsterdam in 1890.  

Bron: Stadsarchief Amsterdam, Politie, inventaris nummer 918.  

 

1 Reising Vrouw Gouvernant 
 

Om werkzaam 
te zijn Munster DL 

6 Sauerberg Vrouw Dienstbode 
 

Om werkzaam 
te zijn Bremen DL 

11 Kolk Man Winkelbediende 
 

Om werkzaam 
te zijn Nordhorn DL 

16 Martin Man Stroohoedmaker 
 

Om werkzaam 
te zijn Haccourt Belgie 

21 Rizx Man Artiest 
 

Om werkzaam 
te zijn Antwerpen België 

26 Beck Vrouw Dienstbode 
 

Om werkzaam 
te zijn Philadelphia  VS 

31 Frenay Man Stroohoedmaker 
 

Om werkzaam 
te zijn 

Heure Le 
Romain België 

36 Lepot Man Stroohoedmaker 
 

Om werkzaam 
te zijn Eben Emael België 

41 Riga Man Stroohoedmaker 
 

Om werkzaam 
te zijn 

Heure Le 
Romain België 

46 Peters Man Hoefsmid 
 

Om werkzaam 
te zijn Visbeck DL 

51 Vrijens Man Stroohoedmaker 
 

Om werkzaam 
te zijn Canne België 

56 Martin Man Stroohoedmaker 
 

Om werkzaam 
te zijn Haccourt België 

61 Darcis Man Stroohoedmaker 
 

Om werkzaam 
te zijn 

Houtain st. 
Siméon België 

66 Bertrand Man Stroohoedmaker 
 

Om werkzaam 
te zijn Glons België 

71 Deleiche Man Stroohoedmaker 
 

Om werkzaam 
te zijn Eben Emael België 

76 Thijs Man Stroohoedmaker 
 

Om werkzaam 
te zijn Bassenge België 

81 Schwrancke Man Winkelier 
 

Om werkzaam 
te zijn Neuenkirchen DL 

86 Syniawa Man Ziekenverpleger 
 

Om werkzaam 
te zijn 

Woonplaats 
Montabaur DL 

91 Schlatter Man Kantoorbediende 
 

Om werkzaam 
te zijn Oberglatt Zwits. 

96 Delessert Vrouw 
Bonne / frans 
kindermeisje 

 

Om werkzaam 
te zijn Forell au Nauve Zwits. 

101 Lehman  Vrouw Dienstbode 
 

Om werkzaam 
te zijn Merscheid DL 

106 Stockmann Man Winkelbediende 
 

Om werkzaam 
te zijn Mettingen DL 

111 Belz Vrouw Kamenier 
 

Om werkzaam Neuwied DL 
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te zijn 

116 Tuerlinckx Vrouw Gouvernant 
 

Om werkzaam 
te zijn Malinis Roemenië 

121 Barens vrouw DIenstbode 
 

Om werkzaam 
te zijn Plaidt DL 

126 Brückmann Vrouw Kinderjuffrouw 
 

Om werkzaam 
te zijn Emmerich DL 

131 Kroeber Vrouw Kinderjuffrouw 
 

Om werkzaam 
te zijn Crefeld DL 

136 Kramer Vrouw Dienstbode 
 

Om werkzaam 
te zijn Altencoln DL 

141 Coesfeld Man Kantoorbediende 
 

Om werkzaam 
te zijn Beckum NL 

146 Schulte Vrouw Dienstbode 
 

Om werkzaam 
te zijn Horneburg DL 

151 Elich Vrouw Zonder 
 

Om werkzaam 
te zijn Essen DL 

156 Schmitz Vrouw Dienstbode 
 

Om werkzaam 
te zijn Keulen DL 

161 Schellenberger Man Onderwijzer 
 

Om werkzaam 
te zijn Marienburg DL 

166 Verspohl Vrouw Dienstbode 
 

Om werkzaam 
te zijn Lippstadt DL 

171 Harrisson Man Kantoorbediende 
 

Om werkzaam 
te zijn Hamburg DL 

176 Taubenheim Man Kantoorbediende 
 

Om werkzaam 
te zijn Leipzig DL 

181 Benoit Vrouw Kinderjuffrouw 
 

Om werkzaam 
te zijn Ijverdon Zwits. 

186 Mélotte Man Stroohoedmaker 
 

Om werkzaam 
te zijn Eben Emael België 

191 Zimmermann Man Banketbakker 
 

Om werkzaam 
te zijn Ems DL 

196 Krämer Vrouw Huishoudster 
 

Om werkzaam 
te zijn 

Woonplaats 
Koblenz  DL 

201 Blank Vrouw Dienstbode 
 

Om werkzaam 
te zijn Barmen DL 

206 Burkert Man Niet leesbaar 
 

Om werkzaam 
te zijn Glogau Polen 

211 Jamin Vrouw Dienstbode 
 

Om werkzaam 
te zijn Wesel DL 

216 Wörhörn Man Lithograaf 
 

Om werkzaam 
te zijn Munchen DL 

221 Rozelaar Man Zonder 
 

Om werkzaam 
te zijn Londen GB 

226 Hemmler Man Schoenmaker 
 

Om werkzaam 
te zijn Löh DL 

231 Rotmann Vrouw Dienstbode 
 

Om werkzaam 
te zijn Velsen NL 

236 Weigang Man Handels..(onleesbaar) 
 

Om werkzaam Bautzen DL 
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241 Petersman Man Koopman 
 

Om werkzaam 
te zijn Unna DL 

246 Giesen Man Winkelier 
 

Om werkzaam 
te zijn Nordhorn DL 

251 Rowehl Man Winkelbediende 
 

Om werkzaam 
te zijn Hasbergen DL 

256 Nagelmann Man Winkelbediende 
 

Om werkzaam 
te zijn Mettingen DL 

261 Burls Man Ingenieur 
 

Om werkzaam 
te zijn Antwerpen België 

266 Hoffmann Man Dienstbode 
 

Om werkzaam 
te zijn Werl DL 

271 Drees Man Koopman 
 

Om werkzaam 
te zijn Lippborg DL 

276 Meiners Man Stucadoor 
 

Om werkzaam 
te zijn Wardenburg DL 

281 Schröder Man Volontair 
 

Om werkzaam 
te zijn Osnabrück DL 

286 Hoon Man Architect 
 

Om werkzaam 
te zijn Gildehaus DL 

291 Claussin Man Restaurateur 
 

Om werkzaam 
te zijn Breukelen NL 

296 Birnmaum Man Agent 
 

Om werkzaam 
te zijn Rattenberg Oostenrijk 

301 Weber Man Winkelbediende 
 

Om werkzaam 
te zijn Hanau DL 

306 Polzin Man Koopman 
 

Om werkzaam 
te zijn Bremen DL 

311 Mouillard Vrouw Stroohoedmaker 
 

Om werkzaam 
te zijn 

Houtain St. 
Siméon 

België 

316 Missend in register   
    321 Missend in register   
    

326 Brüggemann Vrouw Dienstbode 
 

Om werkzaam 
te zijn Münster DL 

331 Wagner Man Niet leesbaar 
 

Om werkzaam 
te zijn Dessau DL 

336 Treger Man Kleermaker 
 

Om werkzaam 
te zijn Niet leesbaar 

341 Rehorst Vrouw Kinderjuffrouw 
 

Om werkzaam 
te zijn Paderborn DL 

346 Buchenbacker Man Kantoorbediende 
 

Om werkzaam 
te zijn Furth DL 

351 Böhrer Vrouw Dienstbode 
 

Om werkzaam 
te zijn Hainstadt DL 

356 Glashörster Vrouw Dienstbode 
 

Om werkzaam 
te zijn Osnabrück DL 

361 Hatting Man Stucadoor 
 

Om werkzaam Bawinkel DL 
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366 Ortmann Man Winkelbediende 
 

Om werkzaam 
te zijn Damme België 

371 Steidelmüller Man Acteur 
 

Om werkzaam 
te zijn Berlijn DL 

376 Kubanij Man Bloemist 
 

Om werkzaam 
te zijn Wartburg DL 

381 Dinklage Man Winkelbediende 
 

Om werkzaam 
te zijn Sögel DL 

386 Gehring Man Winkelbediende 
 

Om werkzaam 
te zijn Amsterdam NL 

391 Bobillier Man Niet leesbaar 
 

Om werkzaam 
te zijn Montiers Frankrijk 

396 Kuhrhal Man Niet leesbaar 
 

Om werkzaam 
te zijn Glogau Polen 

401 Hochrath Vrouw Dienstbode 
 

Om werkzaam 
te zijn Bonn DL 

406 Bock Vrouw Dienstbode 
 

Om werkzaam 
te zijn Taberlack Polen 

411 Weimar Vrouw Dienstbode 
 

Om werkzaam 
te zijn Neustadt DL 

416 Schultz Vrouw Kinderjuffrouw 
 

Om werkzaam 
te zijn Saarbrücken DL 

421 Luuks Man Voorman 
 

Om werkzaam 
te zijn Echteler DL 

426 Klostermann Man Koopman 
 

Om werkzaam 
te zijn Lemgo DL 

431 Brinkmann Man Manufacturier 
 

Om werkzaam 
te zijn Linden DL 

436 Westhovens Vrouw Dienstbode 
 

Om werkzaam 
te zijn Meeswijk België 

441 Grätsch Man Huisknecht 
 

Om werkzaam 
te zijn Grunbaum Rusland 

446 Krause Man Scheikundige 
 

Om werkzaam 
te zijn Halle DL 

451 Frij Vrouw Gouvernant 
 

Om werkzaam 
te zijn Niet leesbaar 

456 Epkens Man Retoucheur 
 

Om werkzaam 
te zijn Keulen DL 

461 Teller Man Kantoorbediende 
 

Om werkzaam 
te zijn Breslau Polen 

466 Reuter Man Kantoorbediende 
 

Om werkzaam 
te zijn Nurnberg DL 

471 Steinke Man Stucadoor 
 

Om werkzaam 
te zijn Döhlen DL 

476 Schneider Vrouw Zonder 
 

Om werkzaam 
te zijn Sulzbach DL 

481 Denis Man Bediende 
 

Om werkzaam 
te zijn Bremen DL 

486 Hemker Man Kok 
 

Om werkzaam Burgsteinfurt DL 



  

   

55  

te zijn 

491 Reijering Vrouw Dienstbode 
 

Om werkzaam 
te zijn Vinte 

Niet 
vindbaar 
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