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Beschrijving van het archief

B E S C H R I J V I N G  V A N  H E T  A R C H I E F

Naam archiefblok:
Ministerie van Justitie: Rijksvreemdelingendienst (RVD) en Taakvoorgangers

Periodisering:
archiefvorming: 1918-1945
oudste stuk - jongste stuk: 1918-1981

Archiefbloknummer:
J25549

Omvang:
2008 inventarisnummer(s)76,20 meter

Taal van het archiefmateriaal:
Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:
Normale geschreven en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefdienst:
Nationaal Archief

Locatie:
Den Haag

Archiefvormers:
Ministerie van Justitie, Vreemdelingendienst, (1918-1939)
Ministerie van Justitie, Rijkspaspoortenkantoor, (1918-1926)
Ministerie van Justitie, Grensbewaking, (1920-1939)
Ministerie van Justitie, Rijksvreemdelingendienst, (1939-1956) 

Samenvatting van de inhoud van het archief:
Tot 1940 was de Koninklijke Marechaussee verantwoordelijk voor het toezicht op het 
vreemdelingenbeleid. Dat reikte van het verlenen en verlengen van visa (het 
Rijkspaspoortenkantoor) en de grensbewaking tot de registratie en het toezicht op vreemdelingen 
(de Vreemdelingendienst). In de oorlog gaven de Duitse bezettingsautoriteiten vorm aan het 
beleid. Ook namen zij delen van de uitvoering over, zoals de grensbewaking aan de Nederlands-
Duitse grens. De Nederlandse instanties bleven evenwel bestaan en hun taken uitvoeren.
Het archief bevat stukken over allerlei aspecten van het beleid: correspondentie, jaarverslagen, 
stukken betreffende de organisatie, financiële stukken, personeelsbeleid en stukken betreffende 
de taakuitvoering. Dat laatste betreft de regelgeving, inlichtingrapporten over (groepen) 
vreemdelingen, lokale politierapporten over vreemdelingen, grensbewaking, correspondentie met
gemeentes over de uitvoering van het beleid, grensincidenten, uitzetting van vreemdelingen, 
toezicht in de zeehavens, de doorlating van vreemdelingen, mensensmokkel, illegaal verblijf, 
vervalsing van reis- en verblijfsdocumenten, illegale activiteiten van vreemdelingen (crimineel, 
politiek, spionage) en internering (met stukken over onder meer de kampen Hoek van Holland, 
Hoorn, Middelburg, Schoorl, Sluis, Vlieland, Westerbork (inclusief de oorlogsperiode), 
Wieringermeer, Zeeburg en het naoorlogse kamp Mariënbosch). Specifieke groepen waarmee men
te maken kreeg waren vluchtelingen die hadden gevochten in de Burgeroorlog in Spanje, Chinese 
en Russische scheepsarbeiders, Duitse en Oostenrijkse (joodse) vluchtelingen uit het Derde Rijk, 
Duitse deserteurs, zigeuners en minderjarige vreemdelingen. Het archief bevat een groot aantal 
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persoonsdossiers (o.m. visa, verblijfsvergunningen en Nansenpaspoorten).
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Aanwijzingen voor de gebruiker

Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen

OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN
Deels openbaar, deels beperkt openbaar (B). Dossiers van overleden personen (meer dan 100 jaar 
geleden geboren of op vertoon van bewijs van overlijden) zijn openbaar

Beperkingen aan het gebruik

BEPERKINGEN AAN HET GEBRUIK
Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden 
voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen 
krachtens het auteursrecht.

Materiële beperkingen

MATERIËLE BEPERKINGEN
Het archief kent geen beperkingen voor het raadplegen van stukken als gevolg van slechte 
materiële staat.

Aanvraaginstructie

AANVRAAGINSTRUCTIE
Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via 
de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de 
volgende stappen te volgen:

1. Creëer een account of log in  .
2. Selecteer in de archiefinventaris een archiefstuk.
3. Klik op ‘Reserveer’ en kies een tijdstip van inzage.

Citeerinstructie

CITEERINSTRUCTIE
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en 
zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

VOLLEDIG:
Nationaal Archief, Den Haag, Ministerie van Justitie: Rijksvreemdelingendienst (RVD) en 
Taakvoorgangers, nummer toegang 2.09.45, inventarisnummer ... 

VERKORT:
NL-HaNA, Justitie / Rijksvreemdelingendienst, 2.09.45, inv.nr. ... 

https://www.nationaalarchief.nl/user/login


8 Justitie / Rijksvreemdelingendienst 2.09.45

Archiefvorming

Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer

GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER
Sinds de eerste minister van Justitie in 1815 werd benoemd, heeft het Ministerie van Justitie zich 
met vreemdelingenkwesties beziggehouden. In 1849 werd de eerste Vreemdelingenwet van kracht
(Wet houdende toelating en uitzetting van vreemdelingen). Toen Nederland na de Eerste 
Wereldoorlog met een massale vluchtelingenstroom werd geconfronteerd, bleek er behoefte te 
zijn aan een wettelijke regeling voor het toezicht op vreemdelingen. De aanzet hiertoe werd 
gegeven door de Wet van 17 juni 1918 (Wet houdende nadere voorzieningen in de tegenwoordig 
buitengewone omstandigheden betreffende het toezicht op hier te lande vertoevende 
vreemdelingen) (Stb. 410), welke in het Koninklijk Besluit van 16 augustus 1918 (Stb. 521) werd 
uitgewerkt (gewijzigd bij KB van 13 oktober 1937 (Stb. 219)). Hoewel deze wet slechts voor de 
naoorlogse 'buitengewone omstandigheden' was bedoeld, zou hij in de praktijk tot 1965 van 
kracht blijven. Dit gold ook voor de wet van 1849 die formeel even lang van kracht bleef.

De Grensbewakingswet van 10 januari 1920 (Stb. 11) en het Bewakingsvoorschrift met de 
uitvoeringsvoorschriften van voornoemde wet (beschikking van de minister van Justitie van 21 
februari 1920, 2e afd. A, nr. 858, Stcrt. van 26 april 1920 nr. 80, gewijzigd bij besluit van 27 augustus
1920, 2e afd. A nr. 904, Stcrt. van 6 september 1920, nr. 172, 1e bijvoegsel en bij beschikking van 25 
mei 1938, 2e afd. A no 1190, Stcrt. no. 103) vormden samen met de wet van 1918 een instrument 
ten behoeve van de toelating en het verblijf van vreemdelingen en het vreemdelingentoezicht. De 
voornoemde wet werd door de wet van 29 juni 1925 (Stb. 308) gewijzigd. In verband met de 
toenemende oorlogsdreiging werd het Bewakingsvoorschrift van 1920 door dat van 1939 
vervangen.

Vreemdelingendienst (1918-1939)

VREEMDELINGENDIENST (1918-1939)
De inspecteur van de Koninklijke Marechaussee had de opperleiding van het 
vreemdelingentoezicht. Onder toezicht van de inspecteur leidde de administrateur van de 
Vreemdelingendienst de dienst.

De taak van het bureau was het houden van toezicht op vreemdelingen, het bijhouden van 
centrale registers van identiteitskaarten en controlepassen en de zorg dat door de hoofden van 
politie behoorlijk toezicht op de vreemdelingen werd uitgeoefend. Daarnaast nam de dienst 
beslissingen over aanwijzing van bepaalde verblijfplaatsen, ontzegging van verblijf en uitreiking 
van controlepassen en kennisgevingen (zie verder Grensbewaking). Een commissie van advies 
stond de inspecteur in zijn werk ter zijde.

Rijkspaspoortenkantoor (1918-1926)

RIJKSPASPOORTENKANTOOR (1918-1926)
Na overleg van de ministers van Buitenlandse Zaken, Justitie, Oorlog en Landbouw, Nijverheid en 
Handel werd met ingang van 15 november 1918 het Rijkspaspoortenkantoor ingesteld. Dit kantoor 
was namens de minister van Buitenlandse Zaken bevoegd diplomatieke en consulaire ambtenaren
te machtigen om visa te verlenen. De leiding van het Rijkspaspoortenkantoor berustte bij de 
inspecteur van de Koninklijke Marechaussee. Formeel leidde ook hier de administrateur het 
kantoor namens hem.

Het kantoor hield zich in principe met twee zaken bezig: het beoordelen van alle visumaanvragen 
die vreemdelingen door tussenkomst van diplomatieke en consulaire ambtenaren hadden 
ingediend alsmede van verzoeken om verlenging van visa van reeds hier te lande verblijvende 
vreemdelingen. Het kantoor werd op 16 oktober 1926 opgeheven.
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Grensbewaking (1920-1939)

GRENSBEWAKING (1920-1939)
De uitvoering van het Bewakingsvoorschrift van 1920 lag bij de nieuw ingestelde Dienst 
Grensbewaking. Evenals bij de Vreemdelingendienst had de inspecteur van de Koninklijke 
Marechaussee ook hiervan de leiding. Formeel werd de dienst onder diens verantwoordelijkheid 
geleid door de administrateur van de Grensbewaking. De werkzaamheden bestonden 
overeenkomstig bepalingen van het Bewakingsvoorschrift uit het regelen van de toegang tot het 
verkeer binnen en het verlaten van de bewakingsgebieden. Omstreeks 1927 werd de naam 
gewijzigd in Grensbewaking en Vreemdelingendienst. Vanaf 1930 werd dit Vreemdelingendienst en
Grensbewaking. Evenals toen de beide diensten nog naast elkaar fungeerden, bleef de namens de 
inspecteur van de Koninklijke Marechaussee gevoerde leiding hierna bij één administrateur liggen.

Rijksvreemdelingendienst (1939-1956)

RIJKSVREEMDELINGENDIENST (1939-1956)
In 1939 kwam er een Rijksvreemdelingendienst die rechtstreeks onder de minister van Justitie viel, 
aanvankelijk als onderdeel van de (Rijks)recherchecentrale (Vijfde afdeling van het departement 
van Justitie). (De naam Rijksvreemdelingendienst komt vanaf 1937 voor in de stukken). Deze dienst
werd belast met de doorlating van vreemdelingen en de verblijfsontzeggingen uit de 
bewakingsgebieden, de centrale registratie van hier te lande verblijvende en van ongewenste 
vreemdelingen en het machtigen van consulaire ambtenaren in het buitenland tot het verlenen 
van visa. Nadat deze dienst tijdens de Tweede Wereldoorlog een slapend bestaan had gekend, 
kwam deze dienst onder de Directie Politie van het Ministerie van Justitie te vallen en heette het 
tot circa 1955 Bureau Rijksvreemdelingendienst. Daarna verviel de toevoeging Bureau.

Op 1 mei 1956 werd de Rijksvreemdelingendienst opgeheven. Deze werd opgevolgd door de 
Hoofdafdeling Vreemdelingenzaken en Grensbewaking (tot 1976), de Directie 
Vreemdelingenzaken (1976-1994) en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (1994-...).

Geschiedenis van het archiefbeheer

GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER
Bij de opzet van de administratie van de voormalige Rijksvreemdelingendienst is men uitgegaan 
van het standpunt dat een binnenkomende of uitgaande brief moest worden geagendeerd naar de
inhoud van de brief. Vroeg een persoon bijvoorbeeld tijdelijk verblijf aan, dan kreeg de brief 
nummer tv-1 (tijdelijk verblijf, volgnummer 1), vroeg dezelfde persoon later een visum aan, dan 
kwam het stuk onder m of mv (machtiging visum) in een nieuw dossier terecht. Er konden zo dus 
over één persoon meerdere dossiers worden aangelegd. Vanaf 1948 of 1949 is men overgaan op 
één dossier per persoon. Daarna werden zogenaamde stockletterloze dossiers aangelegd.

De verwerving van het archief

DE VERWERVING VAN HET ARCHIEF
Overbrenging van een overheidsarchief
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Inhoud en structuur van het archief

Inhoud en structuur van het archief
Inhoud

INHOUD
Het gedeelte dat van de IND (Rijksvreemdelingendienst en taakvoorgangers) afkomstig is, bestaat 
uit materiaal van vóór, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. Het bevat zowel persoons- als 
beleidsdossiers.

Verantwoording van de bewerking

VERANTWOORDING VAN DE BEWERKING
Het in deze inventaris bewerkte archief bestond voor de bewerking uit twee delen. Het ene deel 
was afkomstig van de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) en het andere van het Algemeen 
Rijksarchief (ARA). In het laatste geval was het archiefmateriaal, dat 13 meter beslaat, in 1989 door 
het Ministerie van Justitie aan het ARA overgedragen. Daarbij werd een niet systematisch 
ingedeelde plaatsingslijst meegeleverd. Hieraan werd later zeer recent bij de Binnenlandse 
Veiligheidsdienst (BVD) aangetroffen materiaal toegevoegd.

Het archief bevat bescheiden van verschillende archiefvormers, gedeeltelijk behorend tot het 
eigenlijke archief van de Rijksvreemdelingendienst (en taakvoorgangers: Vreemdelingen- dienst, 
Rijkspaspoortenkantoor en Grensbewaking) en divers gedeponeerd archiefmateriaal onder andere
van de Afdeling/Directie Politie van het Ministerie van Justitie tot 1970, het Kamp Mariënbosch 
(1946-1948) en de van Justitie naar de BVD overgebrachte archivalia.

De tot één archiefblok samengevoegde archiefblokken zijn bewerkt in opdracht van de IND en het 
ARA. Daarna is het overgedragen c.q. geretourneerd aan het ARA. De begincesuur is gesteld bij 
1918, het jaar waarin de Vreemdelingendienst en het Rijkspaspoortenkantoor werden opgericht, 
conform de datering van de aangetroffen stukken. Hoewel de Rijksvreemdelingendienst tot 1956 
bleef bestaan is eindcesuur gelegd bij het jaar 1945, omdat de dossiers vanaf dan met een Basis 
Selectie Document bewerkt kunnen worden. De blijvend door het ARA te bewaren dossiers van na 
1945 zijn opgenomen in de institutionele toegang "Toelating van vreemdelingen". Het jongst 
aangetroffen stuk dateert van 1981 en betreft een in dat jaar op het archief gemaakte inventaris. 
Daarnaast komt het vooral in de series persoonsdossiers geregeld voor dat er stukken van na 1945 
aanwezig zijn. Waar mogelijk is hiervoor in een N.B. een verklaring gegeven alsmede om wat voor 
soort stukken het gaat.

Dossiers van vóór 1945 zijn allemaal bewaard en op de klassieke wijze beschreven. De dossiers 
afkomstig van het ARA waren al beschreven in een plaatsingslijst. Deze beschrijvingen zijn 
gecontroleerd en waar nodig aangepast. Omdat de archieven van de taakvoorgangers van de 
Rijksvreemdelingendienst elkaar in tijd gedeeltelijk overlappen en opvolgen is er voor gekozen in 
de meest voorkomende gevallen de archiefvormende instantie, de Vreemdelingendienst c.q. de 
Rijksvreemdelingendienst, niet met name te noemen in de beschrijvingen. Ook is er vaak binnen 
dossiers archiefvermenging geconstateerd van stukken van de Grensbewaking en 
Vreemdelingendienst. Daarnaast is het vanaf 1927 niet meer mogelijk van twee verschillende 
diensten te spreken omdat beide diensten onder één administrateur vallen. Een onderscheid 
tussen Grensbewaking of Vreemdelingendienst kan alleen gemaakt worden door de stempels op 
de stukken te gaan benoemen. De stukken zelf zijn opgemaakt of ontvangen door de 
administrateur voor de Grensbewaking en Vreemdelingendienst. Onder de rubriek organisme zijn 
in de beschrijvingen zoveel mogelijk de verschillende diensten benoemd om zo inzicht te geven in 
de ontwikkeling van de betreffende diensten.

Bij gebrek aan een bestaand archiefschema is er een schema ontwikkeld, dat de taakuitvoering als 
hoofdindeling heeft. Persoonsdossiers zijn alfabetisch op naam geordend en vervolgens binnen 
een rubriek geplaatst.
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Deze persoonsdossiers zijn opgenomen onder de inventarisnummers:
 369-393
 457-462
 490-502
 532-534
 823-824
 873-880
 883-891
 897-898
 917
 930-1079
 1090-1094
 1095-1231
 1240-1266
 1278-1291
 1307-1308
 1411-1414
 1429-1435
 1488-1502
 1614-1615
 1675-1687
 1689-1696
 1701-1702
 1704-1726
 1810-1811
 1968-1969
 1970-1973
 1995-1996
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Verwant materiaal

Verwant materiaal
Beschikbaarheid van kopieën

BESCHIKBAARHEID VAN KOPIEËN
Inventarisnummers van dit archief zijn niet in kopievorm beschikbaar

Verwante archieven

VERWANTE ARCHIEVEN
Gedeponeerde archieven van diensten die onder het Ministerie van Binnenlandse zaken hebben 
geressorteerd zijn opgenomen in de toegang "Opperleiding der vluchtelingenkampen en 
interneringsdepots", 1917-1940. Deze gedeponeerde archieven zijn overgebracht naar het 
Algemeen Rijksarchief (nummer toegang: 2.04.78). Ook hiervoor gelden beperkende bepalingen.

In inventarisnummer 1543 zijn verbalen uit het Geheim Chronologisch Archief van het Ministerie 
van Justitie aangetroffen. Zie hiervoor ook het Geheim Chronologisch Archief van het Ministerie 
van Justitie, periode 1915-1955, inventarisnummers 16370-17836 op het ARA (nummer toegang 
2.09.22). Dit archief is beperkt openbaar.

Naast het ministerie van Justitie hield ook het ministerie van Binnenlandse Zaken zich in het kader 
van de uitvoering van de Armenwet met vreemdelingenzaken bezig. Volledigheidshalve moet een 
onderzoeker voor een volledig overzicht ook de archieven van dit ministerie in zijn onderzoek naar 
vluchtelingenzorg betrekken.

In 1917 besloot de minister van Binnenlandse Zaken de belangrijke stukken uit de navolgende 
archieven naar het Departement op te sturen en de onbelangrijke stukken naar 's 
Rijkskrankzinnigengesticht te Woensel over te brengen, waar deze te zijner tijd nadat ze nog 
enkele jaren bewaard zouden zijn, ter vernietiging voor de verkoop aangeboden mochten worden. 
Het betrof de archieven van de:

– De Centrale Commissie tot behartiging der belangen van (naar Nederland) uitgewekenen, 
1914-1922.

– De Commissie tot voorziening van de gezinnen der Belgische geïnterneerden;
– De Regeringscommissaris voor de vluchtelingen in Noord-Brabant en Zeeland te Uden;
– Het Vluchtoord te Uden;
– Het Vluchtoord Nunspeet;
– De Commissie van Toezicht van het vluchtoord te Gouda;
– De Opperleiding der nieuwe vluchtelingen- en krijgsgevangenkampen

In 1926 werd bij Koninklijk Besluit van 22 november 1926 nr. 17 geregeld dat de navolgende 
archieven naar de volgende Rijksarchiefbewaarplaatsen werden overgebracht.

Algemeen Rijksarchief:
1. Centrale Commissie ter behartiging der belangen van naar Nederland uitgewekenen 

(Centraal Vluchtelingen Comité), 1914-1922 (2.04.33).
2. Vluchtoord Gouda, 1914-1919 (3.13.01)
3. Archief van de afdeling Armwezen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken , (1866) 1918-

1947 (1966) (2.04.55)
4. Archieven van de zorg voor de vluchtelingen uit Duitsland, 1938-1942 (2.04.58):

1. Archief van het Bureau Algemeen Secretariaat en Comptabiliteit/ Vluchtelingen 1938-
1942;

2. Archief van het Bureau Armwezen/ Vluchtelingen (1938) 1939-1940;
3. Archief van de Commissie van toezicht en bijstand voor het vluchtelingenkamp te 

Westerbork. 1939-1940
4. Archief van het vluchtelingenkamp Lloyd-hotel, later Oostelijke Handelskade te 

Amsterdam, 1939-1940
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5. Archief van het vluchtelingenkamp quarantaine-station Beneden-Heyplaat te 
Rotterdam, 938-1939

6. Archief van het vluchtelingenkamp Koninginnehoofd te Rotterdam, 1939-1940
5. Archief van de Opperleiding en interneringdepots, 1917-1921, 1936-1940 (2.04.78)

Rijksarchief in Zeeland:
 De Gedelegeerde van Zeeuws-Vlaanderen en Walcheren van de Regeringscommissaris 

voor vluchtelingen in Noord-Brabant en Zeeland, 1914-1920;
 Het Regeringscomité tot behartiging van vluchtelingen te Vlissingen, 1914-1922.

Rijksarchief in Noord-Brabant:
 Regeringscommissaris voor de vluchtelingen in Noord-Brabant en Zeeland;
 Vluchtoord Uden

Rijksarchief in Gelderland:
 Vluchtoord Nunspeet (eerder Oldebroek);
 Vluchtoord Ede

Rijksarchief in Drenthe:
 Vluchtoord Veenhuizen

Overzicht van geraadpleegde bronnen

OVERZICHT VAN GERAADPLEEGDE BRONNEN
Inleiding van de inventaris van het archief van de Rijksvreemdelingendienst en zijn voorgangers, 1918-1956 
(het gedeelte van het Nationaal Archief).Berghuis, Corrie K. Joodse vluchtelingen in Nederland, 1938-
1940: documenten betreffende toelating, uitleiding en kampopname. Kampen z.j.Cohen, D. 
Zwervend en dolend. Haarlem, 1955.E. van den Heuvel-Strasser, `Vluchtelingenzorg of 
vreemdelingenbeleid. De Nederlandse overheid en de Belgische vluchtelingen, 1914-1915', 
Tijdschrift voor Geschiedenis, 99e jrg. (1986), pp. 184-204.Hoeksema, J.A. Tussen vrees en vervolging. 
Assen, 1982.Houwaart, D. Westerbork. Het begon in 1933. Den Haag, 1983.Leenders, M. Ongenode 
gasten: van traditioneel asielrecht naar immigratiebeleid, 1815-1938. Hilversum: Verloren, 1993.Presser, J. 
Ondergang. De vervolging en verdelging van het Nederlandse jodendom, Den Haag, 1965.Rooijackers, C. 
Inventaris van het archief Algemene en Juridische zaken (AJZ) van de Hoofdafdeling Vreemdelingenzaken en 
Grensbewaking van het Ministerie van Justitie (1938)1956-1976 (1981). Den Haag, 1987Staatsalmanak voor het
Koninkrijk der Nederlanden.1921-1940De toelating van vreemdelingen: een institutioneel onderzoek naar het 
beleidsterrein toelating van vreemdelingen, 1945-1993. PIVOT-rapport nr. 23. Den Haag: Ministerie van 
OCenW, 1994.Voorschriften betreffende grensbewaking en toezicht op vreemdelingen, uitgegeven op last 
van de minister van Justitie 1920.
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Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

B E S C H R I J V I N G  V A N  D E  S E R I E S  E N  
A R C H I E F B E S T A N D D E L E N

1 Organisme

1 ORGANISME
1.1 Algemeen

1.1 ALGEMEEN

1-9 Indicateurs op ingekomen en uitgaande brieven van de Grensbewaking,
1937-1939 9 delen
Volgnummers in de indicateurs gecombineerd met de letter G(Grensbewaking).
1 30 sep. 1937 - 09 feb. 1938
2 09 feb. 1938 - 24 mei 1938
3 24 mei 1938 - 02 juli 1938
4 02 juli 1938 - 01 aug. 1938
5 01 aug. 1938 - 02 sep. 1938
6 02 sep. 1938 - 28 sep. 1938
7 28 sep. 1938 - 12 nov. 1938
8 12 nov. 1938 - 13 dec. 1938
9 13 dec. 1938 - 13 mrt. 1939

10 Jaarverslagen 1936 - 1942 van de Vreemdelingendienst/ Rijksvreemdelingendienst, 
met geleidebrieven,
1937-1942 1 omslag

11 Register van ingekomen en uitgegane stukken van de Centrale Registratie van de 
Vreemdelingendienst over de periode 17 februari 1938 - 1 april 1939,
1938-1939 1 deel

12-17 Indicateurs op ingekomen en uitgaande brieven van de Vreemdelingendienst/ 
Rijksvreemdelingendienst,
1938-1941 6 delen
Volgnummers in de indicateurs gecombineerd met de letter R (Registratie)
12 11 juni 1938 - 26 juli 1938
13 26 juli 1938 - 23 aug. 1938
14 24 aug. 1938 - 28 sep. 1938
15 28 sep. 1938 - 9 dec. 1938
16 09 dec. 1938 - 24 feb. 1939
17 5 apr. 1939 - 15 dec. 1941

18 Indicateur op ingekomen en uitgegane stukken van diverse onderafdelingen van de 
Grensbewaking en de Vreemdelingendienst/Rijksvreemdelingendienst, over de 
periode 21 jan. 1939 - 24 okt. 1942,
1939-1942 1 deel

19 Registers houdende gegevens van ingekomen brieven,
1939-1950 1 pak

1847 Stukken betreffende de overdracht van het kamp Westerbork door het Ministerie 
van Binnenlandse Zaken aan het Ministerie van Justitie
1940-1941
Zie inventarisnummer 1847.
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1.2 Organisatie

1.2 ORGANISATIE

20 Stukken betreffende de organisatie en het personeel van de Grensbewaking, 
Vreemdelingendienst en het Rijkspaspoortenkantoor,
1918-1922 1 pak

21 Stukken betreffende de organisatie en het personeel van het 
Rijkspaspoortenkantoor,
1919-1926 1 omslag

22 Koninklijk Besluit van 11 februari 1920, nr. 65 houdende nadere voorzieningen 
betreffende de Grensbewaking en Koninklijk Besluit van 5 maart 1921, nr. 127 
houdende nadere regeling van de salarissen van het personeel van het 
Rijkspaspoortenkantoor, de Vreemdelingendienst en de Grensbewaking, met 
bijlagen en geleidebrieven,
1920-1923 1 omslag

23 Stukken betreffende de organisatie en de uitvoering van de grensbewaking,
1936-1939 1 pak
Met voorbeelden van identiteitsbewijzen en grensverkeerdocumenten

24 Stukken betreffende de aanschaf, plaatsing, inrichting en het gebruik van 
grenswachthuisjes,
1938-1940 1 pak

25 Antwoord op een brief van de chef van de doorlaatpost Vaals over de 
openingstijden van het bureau van de Rijksvreemdelingendienst te 's-Gravenhage,
1939 1 omslag

26 Doorzending van het bericht van de inspecteur van de Politietroepen aan de 
commandant van de Tweede Divisie Koninklijke Marechaussee te Maastricht 
betreffende de tijdelijke waarneming van het commando door A. Rijsdijk, 
standplaats Kerkrade, over de grensgroepen van de Politietroepen in Zuid-Limburg,
1939 1 omslag

27 Stukken betreffende het onderzoek naar een eventuele opheffing van het 
spoorwegstation en de doorlaatpost te Vlodrop-station,
1939 1 omslag

28 Stukken betreffende het verkrijgen van een machtiging voor de aanleg van een 
extra telefoonaansluiting bij het bureau van de Grensbewaking en de 
Rijksvreemdelingendienst,
1939 1 omslag

29 Besluit nummer 1187 van het Departement van Justitie, afdeeling A.S. van 20 juli 
1939 tot wijziging van het reglement op de inwendige dienst bij het departement 
ten aanzien van de organisatie van verschillende afdelingen,
1939 1 stuk

30 Brief van de minister van Justitie over de reorganisatie van het bureau 
Grensbewaking en Rijksvreemdelingendienst in verband met de toegenomen 
werkzaamheden met betrekking tot de registratie van vluchtelingen en 
vreemdelingen in het algemeen en van joodse vluchtelingen uit Duitsland in het 
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bijzonder, met bijlagen,
1939 1 omslag

31 Stukken betreffende de bevordering van nauwe samenwerking tussen de 
Koninklijke Marechaussee en de Douanedienst naar aanleiding van een schrijven 
van het Ministerie van Financiën,
1940 1 omslag

32 Stukken betreffende het herstellen van het centraal gezag dat ten gevolge van de 
oorlogshandelingen enige tijd in handen lag van commissarissen der koningin,
1940 1 omslag

33 Stukken betreffende het verrichten van onderzoek naar de eventuele hervatting van
de dienstbesprekingen tussen Duitse en Nederlandse politie en douane en de 
grensoverschrijding van de beambten,
1940 1 omslag

34 Brief van een commissaris van rijkspolitie 1e klasse betreffende de verdeling van 
werkzaamheden van commissarissen van rijkspolitie,
1940 1 stuk

35 Stukken betreffende de behandeling van het verzoek tot opheffing van de 
grenscommissariaten van de politie die vooral belast zijn met de uitleiding van 
Nederlanders uit Duitsland,
1941-1943 1 omslag

36 Brief aan de inspecteur-generaal der Nederlandsche Politie met een opgave van 
doorlaatposten welke in normale tijden voor het doorgaand verkeer geopend 
dienen te blijven, alsmede een opgave van het aantal personen dat deze posten 
moeten bewaken,
1942 1 omslag

37 Circulaire van de rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse gebied, VE 2-Org. 
6/42 van 11 juni 1942 over de opheffing van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 
en de overbrenging van de taken van dit ministerie naar diverse ministeries, met 
geleidebrief,
1942 1 omslag

38 Stukken betreffende de opheffing van Nederlandse douanekantoren en de 
overdracht van het douanetoezicht aan de Duitsers,
1942-1943 1 omslag

1.3 Administratie en archief

1.3 ADMINISTRATIE EN ARCHIEF

39 Alfabetisch register van persoonsnamen in geheime brieven van de 
Vreemdelingendienst,
1918-1929 1 deel

40 Stukken betreffende de verzending van dienststukken door de 
Vreemdelingendienst,
1919-1928 1 omslag

41 Geleidebrief van de Centrale Inlichtingendienst bij een lijst met buitenlandse 
revolutionairen en gericht aan alle verbindingen van de dienst, met het verzoek om 
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wijziging van de registratie, afschrift,
1927 1 stuk

42 Notitie inzake de overdracht van stukken betreffende Chinezen ter behandeling aan
de afdeling Registratie van de Vreemdelingendienst,
1937 1 stuk

43 Brief aan de Afdeling Rijkspolitie van het Departement van Justitie betreffende de 
overdracht van een dossier over de vermoedelijke oplichting gepleegd met visa 
voor Honduras,
1939 1 stuk

44 Stukken betreffende de afgifte van een machtiging aan J. Flikkema voor het in 
ontvangst nemen van aangetekende stukken en postpakketten met aangegeven 
waarde,
1939 1 omslag

45 Stukken betreffende het lidmaatschap van de commissie ter behandeling van de 
samenstelling der verzamelde wetten,
1939 1 omslag

46 Stukken betreffende het verzoek aan de directeur-generaal van de Posterijen tot 
het verlenen van een machtiging aan commissaris P. Meyer en commissaris P. 
Weyma tot het tekenen van aangetekende stukken,
1939 1 omslag

47 Circulaire nummer 1102 van het Departement van Justitie, afdeling A.S. van 17 
maart 1939 betreffende abonnementen op nieuwsbladen en tijdschriften,
1939 1 stuk

48 Verzoekschrift van de Koninklijke Marechaussee te Hardenberg om toezending van 
weekrapporten,
1939 1 stuk

49 Brief van de luitenant-kolonel, divisiecommandant van de Koninklijke 
Marechaussee Arnhem, over de wijziging van het privé-adres van de 
districtscommandant te Amsterdam,
1939 1 stuk

50-54 Stukken betreffende adreswijziging en foutieve adressering van diverse instanties,
1939-1941 3 omslagen en 2 stukken
50 Bureau van het 4e District Rijksveldwacht 1939, stuk
51 Gemeente Heerenveen 1939, stuk
52 Gemeente Hengelo (Gld) 1939
53 Comité tot Hulp aan Jeugdige Duitsche Vluchtelingen te Amsterdam 

1940-1941
54 Duitse instanties 1941

55 Stukken betreffende de beantwoording van de brief van de procureur-generaal van 
politie over doorzending van correspondentie van de gemeente Wieringerwaard
1940 1 omslag

56 Brieven van de Inspectie van de Douanerecherchedienst over de samenstelling, de 
adressen en de telefoonnummers van het hoofdkantoor en de afdelingen,
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1940 1 omslag

57 Brief van de Koninklijke Marechaussee met het verzoek om exemplaren van het 
Algemeen Politieblad, die abusievelijk werden meegenomen bij een verhuizing, 
terug te willen bezorgen,
1940 1 stuk

58 Brief van de burgemeester van Almelo met een klacht inzake het tijdstip van 
verzending van regeringstelegrammen,
1940 1 stuk

59 Brief van de procureur-generaal van politie te 's-Gravenhage met de mededeling 
dat hij, tijdelijk telefonisch, buiten de parketuren in Hotel de Witte Brug, 's-
Gravenhage te bereiken is,
1940 1 stuk

60 Circulaire van het Departement van Justitie 'Aanschrijving inwendige dienst 
nummer 10' betreffende de aanduidingen 'spoed', 'veel spoed' en 'zeer veel spoed' 
op in resumptie gegeven stukken,
1940 1 stuk

61 Stukken betreffende het briefverkeer tussen de Rijksduitse politie en de plaatselijke 
gemeentepolitie in Nederland,
1940-1941 1 omslag

62 Brief aan de commandant van het kamp Westerbork bij de aanschrijving van de 
Reichskommissar für die Besetzten Niederländischen Gebiete, nummer 6400 Ve/40 
betreffende ondertekening van stukken,
1941 1 stuk

63 Stukken betreffende de goedkeuring van een voorstel van het hoofd van de 
Rijksrecherchecentrale over de invoering van een uniforme administratie,
1941 1 omslag

64 Stukken betreffende de uitwisseling van Nederlandse en Duitse exemplaren van 
vreemdelingenwetten en -reglementen met de Befehlshaber der Sicherheitspolizei 
und des Sicherheitsdienstes für die Besetzten Niederländischen Gebiete,
1941 1 omslag

65 Stukken betreffende het inlichten van de commissaris van politie van de gemeente 
Velp dat de Rijksvreemdelingendienst geen aanvraagformulieren verstrekt inzake 
toestemming aan vluchtelingen die na 1 maart 1938 in Nederland zijn gekomen, tot 
overbrenging van hun domicilie naar een andere gemeente,
1941 1 omslag

66 Brief van de waarnemend directeur van de Algemene Landsdrukkerij betreffende 
het berekenen van omzetbelasting per 1 januari 1941 op geleverd drukwerk,
1941 1 stuk

67 Brief van het Bureau Registratie aan het hoofd van de Rijksvreemdelingendienst 
met een opgave van na 12 juni 1941 verzonden vreemdelingencirculaires,
1941 1 stuk

68 Circulaire van het Departement van Justitie, afdeeling A.S. nummer 1103 van 28 



20 Justitie / Rijksvreemdelingendienst 2.09.45

februari 1941 betreffende telegrammen met meervoudige adressen, met bijlage,
1941 1 omslag

69 Stukken betreffende de behandeling van het verzoek van de Sicherheitspolizei om 
Duitse vertalingen van de wetten op het Nederlanderschap en de Engelse 
nationaliteit,
1941-1942 1 omslag

70 Stukken betreffende de verspreiding van exemplaren van het uittreksel H van het 
Algemeen Politieblad,
1942 1 omslag

71 Stukken betreffende het verzoek aan de Befehlshaber der Sicherheitspolizei und 
des Sicherheitsdienstes für die besetzten Niederländischen Gebiete te 's-
Gravenhage om correspondentie gericht aan de Italiaanse en Belgische Politie door 
te zenden,
1942 1 omslag

72 Stukken betreffende de totstandkoming van de circulaire nummer 21 van het 
Directoraat Generaal van Politie, RC. I-b-2 ap. no. 23 van 16 september 1943 
betreffende onderzoek in recherche aangelegenheden in het buitenland,
1943 1 omslag

73 Voorlopige opgave van beschreven bescheiden van het archief van de afdeling 
Vreemdelingendienst en Grensbewaking van het Ministerie van Justitie, 1920 - 
1940, en andere archieven of bestanddelen ervan, afkomstig uit het gebouw aan de 
Raamweg ('het Fonds Raamweg') geplaatst in het centraal depot 188 van het 
Ministerie van Justitie,
1981 1 omslag

1.4 Financiën

1.4 FINANCIËN

74-75 Stukken betreffende de financiering van de grensbewaking in diverse plaatsen,
1919-1937 1 pak en 1 omslag
74 Begrotingsvoorstellen 1922 - 1938 ten behoeve van de 

Grensbewaking en Vreemdelingendienst 1923-1937
75 Diverse plaatsen 1919-1933, pak

76 Stukken betreffende de financiële afwikkeling ten aanzien van het ontslagen 
personeel van het Rijkspaspoortenkantoor wegens de opheffing hiervan
1926 1 pak

77 Brief aan de minister van Justitie betreffende de kosten van een onderzoek te 
Krefeld inzake de nationaliteit van een aantal Chinezen,
1938 1 stuk

78 Begrotingsvoorstellen 1940 Korps Politietroepen (Grensbewaking),
1939 1 stuk

79 Brief aan de Amsterdamse Bank NV inzake het incasseren van een cheque,
1939 1 stuk

80 Stukken betreffende de toestemming van de Chef van de Afdeeling Rijkspolitie van 
het Departement van Justitie aan de chef van de Vierde Afdeling van het 
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Departement van Justitie om onkostendeclaraties voor de verwijdering van 
ongewenste vreemdelingen te voldoen,
1939 1 omslag

81 Stukken betreffende het verzoek van de Inspectie der Invoerrechten en Accijnzen te 
Vlissingen om betaling van een factuur van kaarten ten behoeve van de 
passencontrole,
1939 1 omslag

82 Brief van het bestuur van de Postcheque- en Girodienst over het opheffen van een 
waarborgsom op rekeningen ten dienste van het Rijk,
1939 1 stuk

83 Stukken betreffende de regeling van de verrekening met het Ministerie van 
Financiën van gemaakte gesprekskosten,
1939-1940 1 omslag

84 Brief aan de hoofdcommissaris van politie te 's-Gravenhage over de verrekening 
van kosten voor voeding van vreemdelingen en arrestanten van justitie,
1940 1 stuk

85 Goedkeuring van de nota van de commissaris van rijkspolitie aan het hoofd van de 
Rijksrecherchecentrale betreffende extra verhuiskosten van de inventaris van de 
Rijksvreemdelingendienst,
1941 1 stuk

86 Brief van de commissaris van rijkspolitie aan het hoofd van de 
Rijksrecherchecentrale met een opgave van de begroting van de kosten over het 
jaar 1942,
1941 1 stuk

87 Stukken betreffende de afhandeling van de restitutie door de gemeente Rotterdam 
van een deel van een subsidie voor verleende diensten door de politie met 
betrekking tot het toezicht op het landverhuizers- en vreemdelingenverkeer,
1942 1 omslag

88 Stukken betreffende het ter behandeling overdragen aan de comptabele van de 
gevolmachtigde voor de Reorganisatie van de Nederlandsche Politie van een 
verzoek van een garagebedrijf om restitutie van de gemaakte kosten voor het 
vervoer van Amerikaanse onderdanen naar een concentratiekamp,
1942 1 omslag

1.5 Personeel

1.5 PERSONEEL

20 Stukken betreffende de organisatie en het personeel van de Grensbewaking, 
Vreemdelingendienst en het Rijkspaspoortenkantoor
1918-1922
Zie inventarisnummer 20.

89 Stukken betreffende de benoeming van personeel bij de Vreemdelingendienst en 
het Rijkspaspoortenkantoor,
1918-1925 1 pak

90 Register houdende gegevens over indiensttreding, salaris en ontslag van het 
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personeel van de Vreemdelingendienst en het Rijkspaspoortenkantoor,
1918-1934 1 deel

91 Stukken betreffende het gebruik van rijwielen door de medewerkers van de 
Vreemdelingendienst en het Rijkspaspoortenkantoor,
1919 1 omslag

92 Stukken betreffende de behandeling van sollicitaties voor functies bij de 
Vreemdelingendienst en het Rijkspaspoortenkantoor,
1919-1923 1 omslag

21 Stukken betreffende de organisatie en het personeel van het 
Rijkspaspoortenkantoor
1919-1926
Zie inventarisnummer 21.

22 Koninklijk Besluit van 11 februari 1920, nr. 65 houdende nadere voorzieningen 
betreffende de Grensbewaking en Koninklijk Besluit van 5 maart 1921, nr. 127 
houdende nadere regeling van de salarissen van het personeel van de 
Grensbewaking, Vreemdelingendienst en het Rijksapoortenkantoor
1920-1923
Zie inventarisnummer 22

93 Stukken betreffende het aannemen, ontslaan en de bezoldiging van personeel 
(individueel en collectief) van het Rijkspaspoortenkantoor, de Vreemdelingendienst
en de Grensbewaking,
1920-1925 1 pak

94 Stukken betreffende de bezoldiging van de medewerkers van de 
Vreemdelingendienst, het Rijkspaspoortenkantoor en de Grensbewaking,
1925-1926 1 omslag

95 Stukken betreffende de inkrimping van het Rijkspaspoortenkantoor alsmede de 
financiële consequenties voor het ontslagen personeel,
1925-1926 1 omslag

96-101 Stukken betreffende grenscontroleurs van Grensbewaking aan wie eervol ontslag is 
verleend,
1925-1940 6 omslagen
96 B.J. Bruil 1938-1940
97 J.M. van 't Hof 1938-1940
98 H.W.J. Kerkhof 1938-1939
99 W. Kruise 1925-1939
100 C.P. de Leeuw 1938-1939
101 A.H.A. Odding 1935-1939

2008 Groepsfoto van het personeel van de Vreemdelingendienst (en mogelijk ook van 
het Rijkspaspoortenkantoor), genomen voor het gebouw van de 
Vreemdelingendienst aan het Van Imhoffplein 12 te Den Haag, door fotograaf 
Charles Schouten te Den Haag
[1926] 1 foto op karton

102 Circulaire nummer 800 van het Departement van Jusitie, Afdeeling A.S. van 7 
augustus 1935 inzake uitvoering van de artikelen 35, 36, 36a en 40 van het 
Algemeen Rijksambtenarenreglement,
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1935 1 stuk

103 Stukken betreffende de verstrekking van inlichtingen omtrent personeel van het 
eind 1921 opgeheven Interneringsdepot Harderwijk in verband met 
pensioenaanvraag,
1937-1940 1 omslag

104 Brief van de Commandant van de 3e divisie Koninklijke Marechaussee inzake de 
detachering van personeel van de politie van Oldenzaal naar Almelo, afschrift,
1939 1 stuk

105 Stukken betreffende de behandeling van het verzoek om inlichtingen van de 
Algemene Rooms-katholieke Ambtenaren Vereniging of de aanschrijving van de 
minister van Justitie over verlof op nationale feestdagen ook van toepassing is op 
hulpcommiezen voor de Grensbewaking,
1939 1 omslag

106 Stukken betreffende de behandeling van het verzoek van een aantal 
hulpcommiezen voor de Grensbewaking belast met nachtdiensten om eens per 
maand 36 uur bewegingsvrijheid te mogen genieten,
1939 1 omslag

107 Stukken betreffende de totstandkoming van ministeriële besluiten houdende 
tevredenheidsbetuigingen voor dienstprestaties van ambtenaren van de 
Grensbewaking bij de toelating van Tsjechoslowaakse vluchtelingen te Oldenzaal,
1939 1 omslag

108 Stukken betreffende het verzoek van het Ministerie van Buitenlandse Zaken om een
onderzoek in te stellen naar het ontactisch optreden van een grensbeambte naar 
aanleiding van een klacht van de gezant van Brazilië,
1939 1 omslag

109 Circulaire nummer 1127 van het Departement van Justitie, afdeling A.S. van 29 
augustus 1939 betreffende de viering van de verjaardag van Hare Majesteit de 
Koningin,
1939 1 stuk

110 Circulaire nummer 1634 van het Departement van Justitie, 4e afdeling van 4 juli 
1939 betreffende de geldigheid van retour- en vakantiekaarten,
1939 1 stuk

111 Circulaire nummer 3315 G. van de inspecteur der Koninklijke Marechaussee, 
Grensbewaking en Vreemdelingendienst van 28 maart 1939 betreffende 
disciplinaire straffen tegen hulpcommiezen voor de Grensbewaking,
1939 1 stuk

112 Brief van de administrateur voor de Grensbewaking en de 
Rijksvreemdelingendienst aan de minister van Justitie met het verzoek om 
machtiging tot aanschaf en distributie van het Algemeen 
Rijksambtenarenreglement voor officieren van de Koninklijke Marechaussee,
1939 1 stuk

113 Brief van de brigadecommandant van de Derde Divisie van de Koninklijke 
Marechaussee over de detachering van vijf hoofden van de politietroepen te 
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Lutten-Ambt-Hardenberg,
1939 1 stuk

114 Brief van de inspecteur van de Koninklijke Marechaussee aan de 
korpscommandanten en de heer H.W.B. Croiset van Uchelen betreffende het eervol 
ontslag van luitenant-kolonel jonkheer A.D. Laman Trip,
1939 1 stuk

115 Circulaire nummer 1604 van het Departement van Jusititie, 4e afdeling van 8 maart 
1940 betreffende retour- en vakantiekaarten,
1940 1 stuk

116 Circulaire nummer 451 van de Gevolmachtigde voor de Reorganisatie van de 
Nederlandsche Politie van 9 januari 1942 over richtlijnen voor de werkzaamheden 
van de rijksrechercheurs,
1942 1 stuk
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2 Taakuitvoering

2 TAAKUITVOERING
2.1 Algemeen

2.1 ALGEMEEN
2.1.1 Verdragen en overeenkomsten

2.1.1 VERDRAGEN EN OVEREENKOMSTEN

117 Stukken betreffende de totstandkoming van circulaire nummer 2106 G van de 
Administrateur voor de Grensbewaking en de Vreemdelingendienst van 2 juni 1936 
inzake de faciliteitencommissie betreffende grenskwesties met Duitsland,
1936 1 omslag

2.1.2 Wet- en regelgeving

2.1.2 WET- EN REGELGEVING

118 Voorschriften betreffende de Grensbewaking en Toezicht op Vreemdelingen en het 
zesde blad van aanvullingen en wijzigingen daarop,
1920-1922 1 omslag

119 Stukken betreffende de wijziging van het Vreemdelingenreglement,
1920-1922 1 omslag

120 Aanvullingen en wijzigingen op de Voorschriften betreffende Grensbewaking en 
Toezicht op Vreemdelingen (1e blad tot en met 7e blad),
1920-1923 1 omslag

121 Stukken betreffende het wijzigen van de Voorschriften betreffende Grensbewaking 
en Toezicht op Vreemdelingen met betrekking tot grensoverschrijding door 
vreemde militairen in uniform,
1920-1923 1 omslag

122-124 Stukken betreffende het wijzigen en toepassen van het Bewakingsvoorschrift,
1920-1946 1 pak en 2 omslagen
122 1920 - 1925
123 1926 - 1943, pak

Hier ook wijziging van een Vreemdelingencirculaire.
124 1939-1946

Bevat documenten voor grensoverschrijding.

125 Stukken betreffende de deelname door de administrateur van de 
Vreemdelingendienst en de Grensbewaking aan het overleg van de 
Interdepartementale Emigratie Commissie, waarin het ontwerp van de 
Landverhuizingswet en de wijziging van de Schepenwet worden behandeld,
1929-1930 1 omslag

126 Stukken betreffende de totstandkoming en toepassing van 
vreemdelingencirculaires met betrekking tot vluchtelingenzaken,
1934-1938 1 omslag

127-142 Stukken betreffende het ontvangen en verwerken van inlichtingen en documentatie
over (gewijzigde) wet- en regelgeving in het buitenland ten aanzien van toelating 
en verblijf van vreemdelingen en vluchtelingen, naar land geordend,
1936-1940 15 omslagen en 1 stuk
127 België 1938-1940
128 Canada 1938-1939
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129 Denemarken 1940
130 Duitsland 1939
131 Engeland 1939

Hier ook stukken betreffende Serawak.
132 Equador 1940
133 Frankrijk 1939-1940
134 Japan 1939
135 Luxemburg 1939
136 Maleisië 1939
137 Polen 1936
138 Polen 1938-1940
139 Venezuela 1937-1938
140 Verenigde Staten 1940, stuk
141 Zuid-Afrika 1939
142 Zweden 1939-1940

143 Circulaire nummer 5515 van het Departement van Justitie, 5e afdeling/2A van 28 
september 1938 inzake maatregelen betreffende vreemdelingen, met bijlage,
1938 1 omslag

144 Stukken betreffende de controle van vreemdelingen via hotelregisters,
1938 1 omslag

145 Circulaire van de commandant Korps Politietroepen, Litt. A/6 nummer 1135 van 28 
september 1938 inzake de controle van vreemdelingen,
1938 1 stuk

146 Stukken betreffende de totstandkoming van immigratiebepalingen in Nederland,
1938-1939 1 omslag

147 Stukken betreffende de te volgen handelwijze van personeel van de doorlaatposten
bij de toelating van vreemdelingen voor bezoek,
1939 1 omslag

148 Stukken betreffende het in overleg met het Ministerie van Economische Zaken en 
het Ministerie van Financiën nader uitwerken van de uitvoering van de 
distributieregelingen bij de binnenkomst en het vertrek van vreemdelingen,
1939 1 omslag

149 Stukken betreffende het vervallen verklaren door het hoofd van de 
Rijksvreemdelingendienst van de aanschrijving nummer 5019 van de 
administrateur voor de Rijksvreemdelingendienst en Grensbewaking van 24 
september 1938 inzake het opvragen van gegevens over de grensbewaking,
1939 1 omslag

150 Brief van de Rijksdienst der Werkeloosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling 
over de wetgeving met betrekking tot arbeid op zeeschepen door vreemdelingen, 
afschrift,
1939 1 stuk

151 Brief van de districtscommandant van de Koninklijke Marechaussee te Breda met 
de mededeling dat het grensverkeer en het toerisme tussen België en Nederland zal
worden bevorderd door wijziging van artikel 3 lid 1a van het Bewakingsvoorschrift,
1939 1 stuk
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152 Stukken betreffende het ontwerp en het wijzigen van de Grensbewakingscirculaire 
nummer 1 en 2,
1939-1940 1 omslag

153 Afschriften van onder andere circulaires, verordeningen en instructies inzake 
diverse onderwerpen, met inhoudsopgave,
1939-1942 1 pak

154 Stukken betreffende het ontwerp en de wijziging van vreemdelingencirculaires en 
-voorschriften, alsmede de toepassing ervan,
1940 1 omslag

155 Stukken betreffende het verstrekken van inlichtingen aan de burgemeester van 
Etten-Leur omtrent gemeenten die tot het Belgische deviezenvoorschriften 
aangewezen grensgebied van Grensbewakingscirculaire nummer 3 artikel 2 punt 1 
van 23 augustus 1940 worden gerekend,
1940 1 omslag

156 Stukken betreffende het aanpassen en uitvoeren van het buitengewoon 
vreemdelingenvoorschrift A betreffende 'groot grensverkeer',
1940-1941 1 omslag

157 Stukken betreffende de totstandkoming van de aanvulling op de 
Vreemdelingencirculaire nummer 19 met betrekking tot internationale 
politieradioberichten,
1940-1943 1 omslag

2.1.3 Uitvoering

2.1.3 UITVOERING

158 Stukken betreffende de uitvoering van het Vreemdelingenreglement door de 
hoofden van de plaatselijke politie,
1918 1 pak

159-160 Stukken betreffende de uitvoering van artikel 19 van het Vreemdelingenreglement 
inzake identiteitskaart-, paspoort- en visumcontrole, verblijfstoewijzing en 
uitwijzing, mede in verband met de bolsjewistische agitatie,
1918-1926 2 pakken
159 1918 - 1919
160 1920 - 1926

161 Stukken betreffende verzoeken van het Rode Kruis aan het Passenbureau en de 
Vreemdelingendienst om hulp bij het opsporen van de ouders van 
vluchtelingenkinderen van Russische nationaliteit die in Bordeaux verblijven,
1920-1921 1 omslag

162 Stukken betreffende het informeren van de minister van Buitenlandse Zaken door 
de administrateur van de Vreemdelingendienst inzake de legitimatie van 
Nederlanders die in Duitsland wonen en van Duitsers die in Nederland wonen,
1921 1 omslag

163-195 Stukken betreffende het verzamelen van informatie en het geven van voorlichting 
over buitenlandse toestanden, verdragen, overeenkomsten, wet- en regelgeving en
andere maatregelen,
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1927-1943 23 omslagen en 10 stukken
163 Rapport nummer 4 van de Centrale Inlichtingendienst betreffende 

het communisme in het buitenland 1927, stuk
164 Lijsten van personalia en een afschrift van een rapport over A. 

Smedley, afkomstig van de consul-generaal te Shanghai, met 
geleidebrief 1933

165 Bijlagen bij (week)overzichten van de Centrale Inlichtingendienst, 
bestaande uit lijsten van uit Duitsland gevluchte communisten 1933-
1937

166 Overzichten van het British Passport Control Office betreffende 
revolutionaire vreemdelingen van diverse nationaliteit die 
opgemaakt zijn naar aanleiding van het huwelijk van prins George en
de begrafenis van de Koning van Engeland 1934-1936

167 Overzichten toegezonden door de Centrale Inlichtingendienst van 
door België in de periode november 1936 - juni 1937 uitgewezen 
communisten en anarchisten 1936-1937

168 Brief van de divisiecommandant van de Koninklijke Marechaussee te
Maastricht aan de inspecteur der Koninklijke Marechaussee met het 
verzoek om aan alle onder de divisie vallende brigades een tabel te 
doen toekomen houdende opgaaf van landen die een visum 
verplicht stellen tot toelating van vreemdelingen, met bijlage 1938

169 Bericht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken inzake de 
toelating van Europese vluchtelingen in Shanghai 1939

170 Brief van de Koninklijke Marechaussee te Breda houdende 
aanbieding van een krantenartikel uit de Maasbode van 21 maart 
1939 over de aanhouding van vreemdelingen in Denemarken in het 
bezit van valse Nederlandse paspoorten, met bijlage 1939

171 Brief van de commissaris van politie te Kerkrade betreffende de 
uitbreiding van het Grenzpolizeikommissariat te Herzogenrath, met 
geleidebrief 1939

172 Brief van de inspecteur der Koninklijke Marechaussee aan de 
districtscommandanten van gebieden grenzend aan België inzake de
beperking van het aantal Belgische doorlaatposten met het verzoek 
om inlichtingen over de praktische gang van zaken 1939, stuk

173 Brief van het Commissariaat van Politie te Kerkrade betreffende de 
Grenzsperre in Duitsland voor van jodensmokkel verdachte 
personen, met bijlage 1939

174 Brief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken bij de aanbieding 
van twee exemplaren van het besluit van de Zwitserse Bondsraad 
van 26 september 1938 betreffende een gedeeltelijke sluiting van de 
Zwitserse grens 1939, stuk

175 Brief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken inzake de geldigheid
van Nederlandse paspoorten in Spanje, afschrift met bijlagen 1939

176 Brieven van de Koninklijke Marechaussee met inlichtingen over de 
situatie in Duitsland 1939

177 Brieven van het Gezantschap der Nederlanden te Brussel aan de 
minister van Buitenlandse Zaken houdende aanbieding van 
Belgische Koninklijke en Ministeriële Besluiten inzake de telling van 
vreemdelingen 1939

178 Correspondentie met de minister van Justitie inzake de geldende 
voorschriften voor het grensverkeer met België 1939

179 Correspondentie met de minister van Justitie omtrent de nieuwe 
bepalingen ten aanzien van vreemdelingen die in Roemenië 
verblijven 1939
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180 Ingekomen stukken van de gezant te Parijs en het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken betreffende publicaties in het Journal Officiel 
van Franse besluiten inzake vreemdelingen en grensverkeer 1939

181 Ingekomen stukken van het Gezantschap te Bern, door tussenkomst 
van de minister van Buitenlandse Zaken, over toelating van Spaanse 
vluchtelingen in Zwitserland, afschriften met bijlagen 1939

182 Inlichtingen ontvangen van het Ministerie van Justitie inzake de 
wederinvoering van de visumplicht tussen Noorwegen en Duitsland 
en Noorwegen en Tsjecho-Slowakije 1939

183 Krantenartikel uit de Weltdeutscher Beobachter van 3 maart 1939 
over Russische Spanjestrijders in België, met geleidebrief van de 
districtscommandant van de Koninklijke Marechaussee te 
Maastricht 1939

184 Lijst van de Centrale Inlichtingendienst van uit Duitsland gevluchte 
communisten, met geleidebrief 1939

185 Publicatie van de Joodse Perscommissie voor Bijzondere 
Berichtgeving van 29 november 1939 over de gedwongen verhuizing 
van joden in Polen 1939, stuk

186 Staat van uit België verwijderde buitenlandse communisten 1939, 
stuk

187 Medededeling van de Centrale Inlichtingendienst aan het Ministerie 
van Justitie dat studenten van de Medische Faculteit van de 
Universiteit te München in het buitenland mogen studeren, afschrift 
1940, stuk

188 Afschrift van een notitie betreffende de wijziging van de 
Amerikaanse nationaliteitswet 1941, stuk

189 Krantenartikel uit de Standaard van 20 oktober 1941 over de 
evacuatie van joden uit Duitsland en het protectoraat Bohemen-
Moravië 1941, stuk

190 SS-tijdschriften Germanische Leithefte nummers 1 en 2 van 1941 en 
nummer 2/11 van 1942, met geleidebrief van het hoofd van de 
Rijksrecherche te 's-Gravenhage 1941-1942

191 Krantenartikel inzake de pascontrole voor Nederlanders in Duitsland
1943, stuk

192 Lijsten van uit Duitsland gevluchte communisten, opgemaakt door 
de Gestapo ca. 1935-1937

193 Formulier van 'Feststellung der Arischen Abstammung' van J.K.A. 
Schneider, gedeeltelijk ingevuld ca. 1939, stuk

194 Staten houdende gegevens betreffende Italiaanse terroristen z.d
195 Afschriften van de Engelse nationaliteitswet van 7 augustus 1914 z.d.

196 Correspondentie tussen de administrateur voor de Grensbewaking en de 
Vreemdelingendienst, de directeur van de Rijksdienst der 
Werkeloosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling en diverse burgemeesters om 
vreemdelingen arbeid te laten verrichten,
1930-1934 1 pak

197 Stukken betreffende het personen- en goederengrensverkeer met Duitsland,
1935 1 omslag

198 Stukken betreffende de behandeling door de minister van Justitie van het verzoek 
tot afgifte van een verklaring tot geen bezwaar, als bedoeld bij artikel 36e van het 
Wetboek van Koophandel, ten aanzien van de voorgenomen oprichting van de 
naamloze vennootschap 'Krediet- en Effectenbank nv' (Banque de Crédit et de 
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Fonds Publics),
1935-1936 1 omslag

199-200 Stukken betreffende uitvoering en rapportage van de Grensbewaking inzake 
vreemdelingen en vluchtelingen,
1935-1938 2 pakken
199 1935 - 1937
200 1938

Bevat zakspiegeltje.

201 Circulaire nummer 2312 G. van de inspecteur der Koninklijke Marechaussee, 
Grensbewaking en Rijksvreemdelingendienst van 1 juni 1937 betreffende de 
toepassing van artikel 9 sub 4 van het Bewakingsvoorschrift in verband met de 
bestrijding van verboden handel in narcotica,
1937 1 stuk

202 Stukken betreffende het verzoek aan de minister van Justitie tot het aanpassen van 
de formulieren 'Kennisgeving ex artikel 11 van het Vreemdelingenreglement',
1937-1939 1 omslag

203 Stukken betreffende de behandeling van diverse aangelegenheden met betrekking 
tot vluchtelingenzaken,
1937-1943 1 pak

204 "Voorschriftendossier 16". Stukken betreffende de vaststelling van het 
Nederlanderschap, het inwinnen van inlichtingen over naturalisanten en de 
verandering van nationaliteit van vreemdelingen,
1937-1943 1 omslag
Ontbrak, maar is aangetroffen bij bewerking NBI-archief.

205 Stukken betreffende de afhandeling van een verzoek van de kantoorboekenfabriek 
L.C.C.M. de Bruyn te Roosendaal om inlichtingen over de indeling van de 
zogenaamde 'Nachtregisters',
1938 1 omslag

206 Stukken betreffende de behandeling door de minister van Justitie van verzoeken 
van te Bussum gevangen genomen Duitse vreemdelingen om vrijlating, waarvan A. 
Bender wordt toegestaan om naar de Verenigde Staten te emigreren,
1938 1 omslag

207 Stukken betreffende de samenwerking van ambtenaren van doorlaatposten met 
medewerkers die belast zijn met het zogenaamde Stationswerk (van de Rooms-
katholieke Vereniging tot Bescherming van Meisjes),
1938 1 omslag

208 Stukken betreffende de toezending van politierapporten over vreemdelingenzaken 
aan de minister van Justitie,
1938 1 omslag

209 Stukken betreffende de toezending van voorschriften inzake grensbewaking en het 
toezicht op vreemdelingen aan de burgemeester van Ritthem,
1938 1 omslag

210 Correspondentie met de gemeente Gennep inzake de vestiging van een wisselbank 
door een Duitse jood,
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1938 1 omslag

211-232 Stukken betreffende de behandeling van diverse grensbewakingsaangelegenheden,
gedateerd en geordend naar begin van behandeling van elke zaak,
1938-1939 22 pakken
211 03 jan. 1938 - 12 apr. 1938
212 13 apr. 1938 - 12 mei 1938
213 13 mei 1938 - 14 juni 1938
214 15 juni 1938 - 04 juli 1938
215 05 juli 1938 - 15 juli 1938
216 16 juli 1938 - 03 aug. 1938
217 04 aug. 1938 - 22 aug. 1938
218 23 aug. 1938 - 07 sep. 1938
219 08 sep. 1938 - 22 sep. 1938
220 23 sep. 1938 - 03 okt. 1938
221 04 okt. 1938 - 14 okt. 1938
222 15 okt. 1938 - 24 okt. 1938
223 25 okt. 1938 - 02 nov. 1938
224 03 nov. 1938 - 16 nov. 1938
225 15 nov. 1938 - 18 nov. 1938
226 19 nov. 1938 - 22 nov. 1938
227 23 nov. 1938 - 29 nov. 1938
228 30 nov. 1938 - 07 dec. 1938
229 08 dec. 1938 - 12 dec. 1938
230 13 dec. 1938 - 16 dec. 1938
231 17 dec. 1938 - 21 dec. 1938
232 22 dec. 1938 - 31 dec. 1938

233 Stukken betreffende het verzoek aan de minister van Justitie om te willen 
bevorderen dat geen Nederlandse officiële of semi-officiële instantie documenten 
voor motorvoertuigen aftekend of afgeeft aan vreemdelingen alvorens bedoelde 
instantie zich, bij aankomst aan de grens van een vreemdeling, bij de plaatselijke 
politie heeft overtuigd dat tegen verblijf van de vreemdeling in Nederland geen 
bedenkingen bestaan,
1938-1939 1 omslag

234 Stukken betreffende de afhandeling van diverse grensbewakingsaangelegenheden 
inzake vreemdelingen en vluchtelingen,
1938-1940 1 omslag

235-254 Stukken betreffende het verzenden van formulieren, registers, grenskaarten, 
grensbewijzen, circulaires en wettelijke voorschriften op het verzoek van 
gemeenten, instanties en diensten,
1938-1946 2 pakken, 16 omslagen en 2 stukken
235 Diverse gemeenten 1938
236 Burgemeester van de gemeente Barendrecht 1939, stuk
237 Burgemeester van de gemeente Rucphen 1939
238 Burgemeester van de gemeente Smallingerland 1939
239 Burgemeester van de gemeente Susteren 1939
240 Comité voor Joodsche Vluchtelingen om toezending van 

vreemdelingencirculaires 1939
241 Inspecteurs te Babberich en Amsterdam 1939
242 Politie te Amsterdam en Rotterdam 1939
243 Commandant der Onderafdeling Politietroepen te Kerkrade om 
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exemplaren van het Koninklijk Besluit van 1 juli 1939 inzake de 
politiaire en militaire grensbewaking 1939-1940

244 Diverse gemeenten en instanties om registers als bedoeld in artikel 
15 van het Vreemdelingenreglement 1918 1939-1940

245 Gemeenten om het Bewakingsvoorschrift 1939 1939-1940
246 Gemeenten om verblijfsvergunningformulieren als bedoeld in de 

Vreemdelingencirculaire nummer 4 1939-1946, pak
247 Brief van B.G.A. Smeets te Nijmegen om vreemdelingencirculaires en

plaatsing op de verzendlijst 1940, stuk
248 Districtscommandanten van de Koninklijke Marechaussee om 

formulieren voor de aanvraag van grenspassen en registratiekaarten
voor uitgereikte passen 1940

249 Diverse gemeenten en instanties om grenskaarten, grensbewijzen 
en formulieren, geordend op nummer 001 - 351 1940-1942

250 Doorlaatposten en Inspecties van Invoerrechten en Accijnzen om 
controlekaarten ten behoeve van de uitvoering van de 
vreemdelingencirculaire nummer 9 1940-1942

251 Weeshuizen om sterktestaatformulieren voor opgave van het aantal 
in inrichtingen verblijvende vreemdelingenkinderen 1940-1944

252 Directie Breda Afdeling Belastingen, Invoerrechten en Accijnzen om 
toezending van het uittreksel Algemeen Politieblad 1941

253 Diverse gemeenten en instanties om grenskaarten, grensbewijzen 
en formulieren, geordend op nummer 352 - 832 1942-1943

254 Diverse gemeenten en Koninklijke Marechaussee om formulieren 
voor de aanvraag en verlenging van grenspassen 1943-1944, pak

255 Brief van de minister van Binnenlandse Zaken betreffende de opheffing van het 
vluchtelingenbureau bij het departement,
1939 1 stuk

256 Ingekomen stukken van het Algemeen Steuncomité 1939 over een collecte ten bate 
van gemobiliseerden,
1939 1 omslag

257 Rapport van de Koninklijke Marechaussee te Aalten aan de districtscommandant 
van de Koninklijke Marechaussee te Arnhem over een grensincident in de nacht van 
31 april op 1 mei 1939 tussen Duitsers en Nederlanders,
1939 1 stuk

258 Staten van uit België verwijderde vreemdelingen, met geleidebrieven,
1939 1 omslag

259 Telefoonnotities van de Grensbewaking betreffende het stilleggen van de 
Nederlandse Scheepvaart Dienst,
1939 1 omslag

260-261 Weekoverzichten van de Koninklijke Marechaussee te Zevenaar inzake de 
grenstoestand,
1939 2 stukken
260 15 - 22 januari 1939
261 14 - 21 mei 1939

262 Stukken betreffende de beantwoording van brieven van de inspecteur der 
Invoerrechten en Accijnzen te Nijmegen in verband met de grote toestroom van 
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joodse vluchtelingen en daardoor gemaakte telefoonkosten en adviezen om de 
hoogte hiervan te beperken alsmede betreffende de ontvangst van een opgave van 
de inspecteur van de binnengekomen en uitgegane vreemdelingen,
1939 1 omslag

263 Stukken betreffende de beantwoording van het verzoek om een reactie van het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken over een klacht uit Brazilië dat het Katholiek 
Comité voor Vluchtelingen 'minderwaardige elementen' naar Brazilië heeft 
gestuurd,
1939 1 omslag

264 Stukken betreffende de reacties van de inspecteur der Koninklijke Marechaussee op
diverse krantenartikelen omtrent misstanden in diverse kampen,
1939 1 omslag

265 Stukken betreffende de toezegging om een ambtenaar van de 
Rijksvreemdelingendienst voorlichting te laten geven tijdens de bijeenkomst van 21 
- 23 augustus 1939 van de Algemeene Nederlandsche Vereeniging voor 
Vreemdelingenverkeer,
1939 1 omslag

266 Stukken betreffende de uitreiking door het Ministerie van Buitenlandse Zaken van 
legitimatiebewijzen aan nieuwe leden van de Commissie voor Nederlandsch-
Duitsche grensaangelegenheden,
1939 1 omslag

267 Stukken betreffende het geven van opdrachten door officiële Nederlandse 
instanties aan vreemdelingen-fotografen,
1939 1 omslag

268 Brief van de Afdeling Rijkspolitie, Rijksvreemdelingendienst inzake het 
dienstnemen in het Nederlandse leger door een vreemdeling van Duitse 
nationaliteit,
1939 1 stuk

269 Beschikking van het Ministerie van Economische Zaken van 28 augustus 1939 
nummer 46496 M, de zogenaamde Hamsterbeschikking 1939,
1939 1 stuk

270 Stukken betreffende de bemoeienissen van het Duits Consulaat te Amsterdam met 
een in Nederland werkzame Duitse dienstbode,
1939-1940 1 omslag

271 Stukken betreffende diverse politiaire grensbewakingsaangelegenheden, alsmede 
de grensbewaking aan de haven van Delfzijl,
1939-1940 1 pak

272 Stukken betreffende het verzoek aan de Nederlandse Spoorwegen NV te Utrecht 
om de reisorder wegens het vervoer terug naar de grens van niet in Nederland 
toegelaten Tsjechen vanaf Deventer te annuleren,
1939-1948 1 omslag

273 Brief aan de minister van Justitie over een uitspraak van de Belgische autoriteiten 
met betrekking tot het toelatingsbeleid van Nederland,
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1940 1 stuk

274 Stukken betreffende de geldigheidsduur van Belgische paspoorten,
1940 1 omslag

275 Stukken betreffende het verzoek van de secretaris-generaal van het Departement 
van Justitie aan het Departement van Binnenlandse Zaken om naar aanleiding van 
een klacht van de Sicherheitspolizei in het vervolg aangelegenheden met 
betrekking tot het inzetten van Duitse bewakingsgroepen aanhangig te maken bij 
het Ministerie van Justitie,
1940 1 omslag

276 Stukken betreffende het verzoek van de secretaris-generaal van het Departement 
van Justitie aan de inspecteur-generaal van de politie om de samenwerking tussen 
de Duitse Gendarmerie en de Nederlandse Koninklijke Marechaussee voor te 
bereiden,
1940 1 omslag

277 Stukken betreffende kamervragen over de door het Comité van Waakzaamheid van
Nederlandsche Intellectueelen ingestelde commissie van onderzoek naar de 
praktijk van toelating en afwijzing van Duits-joodse vluchtelingen door 
Nederlandse autoriteiten,
1940 1 omslag

278 Circulaires van de Stichting Winterhulp Nederland,
1940-1941 1 omslag

279 Circulaire van het Departement van Binnenlandse Zaken, nummer 47176 afdeling 
Ambtenarenzaken van 30 september 1940 betreffende de uitvoering van de Vierde 
Verordening betreffende bijzondere maatregelen op administratief-rechtelijk 
gebied inzake wering van joodse ambtenaren in rijksdienst,
1941 1 stuk

280 Telefoonnotitie betreffende de gang van zaken bij de afgifte van Turkse paspoorten 
door de Turkse consul-generaal te Rotterdam,
1941 1 stuk

281 Brief van de Gevolmachtigde voor de Reorganisatie van de Nederlandsche Politie 
over smalfilmopnamen van het werk van de Duitse en Nederlandse Politie,
1942 1 stuk

282 Publicatie uit het Algemeen Politieblad betreffende de vergoeding voor de kosten 
van de voeding van arrestanten,
1942 1 stuk

283 Stukken betreffende de wijziging en inname van paspoorten die zijn verstrekt door 
Duitse instanties,
1944 1 omslag

2.2 Wering bij de grens en in bewakingsgebieden

2.2 WERING BIJ DE GRENS EN IN BEWAKINGSGEBIEDEN
2.2.1 Wet- en regelgeving

2.2.1 WET- EN REGELGEVING

284 Stukken betreffende de behandeling van het voorstel van de politie te Rotterdam 
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een strenger toezicht te houden op het havenverkeer en de schepen om te 
voorkomen dat vreemdelingen in het land achterblijven,
1934-1935 1 omslag

285 Circulaire nummer 3543 van de inspecteur der Koninklijke Marechaussee, 
administrateur voor de Grensbewaking en de Rijksvreemdelingendienst van 7 
november 1935 inzake scherpe controle op uit Amerika gedeporteerde oud-
Nederlanders,
1935 1 stuk

286 Circulaire nummer 200 G. van de inspecteur der Koninklijke Marechaussee, 
administrateur voor de Grensbewaking en de Rijksvreemdelingendienst van 18 
januari 1936 betreffende verblijfsontzegging binnen bewakingsgebieden volgens 
artikel 9 van het Bewakingsvoorschrift,
1936 1 stuk

287 Stukken betreffende het voorstel van de administrateur voor de Grensbewaking en 
de Rijksvreemdelingendienst tot aanpassing van het rondschrijven Litt. A/6 
nummer 1135 van 28 september 1938 van de Commandant Korps Politietroepen 
inzake bepalingen ten aanzien van de controle op en wering van ongewenste 
vreemdelingen,
1938 1 omslag

288 Stukken betreffende de totstandkoming van een bekendmaking voor publicatie in 
het Politieblad van 29 augustus 1939 nummer 19 en voor uitzending op de 
Politieradio over het duurzaam of tijdelijk stopzetten van de toelating van 
vluchtelingen,
1939 1 omslag

289 Brief van de inspecteur der Koninklijke Marechaussee aan het hoofd van de 
onderafdeling Rijksvreemdelingendienst met het verzoek om algemene regelen tot 
doorlating van vreemdelingen aan hem en daaronder ressorterende diensten per 
betrokken (grens)gebied mede te delen,
1939 1 stuk

290 Circulaire van de inspecteur der Koninklijke Marechaussee, Grensbewaking en 
Rijksvreemdelingendienst nummer 5690 van 16 juni 1939 betreffende verwijdering 
van ongewenste vreemdelingen in België,
1939 1 stuk

291 Stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van de 
Grensbewakingscirculaire nummer 4 van 26 februari 1941 houdende voorschriften 
tot ontzegging van verblijf binnen de bewakingsgebieden,
1939-1943 1 omslag

292 Stukken betreffende het verzoek aan de SS-Hauptsturmführer van de Zentrale Ein- 
und Ausreisestelle te Zeist om maatregelen te treffen tegen de inbraken door 
Belgen in Nederland door aan te dringen op invoering van de Durchlass-schein 
door België,
1944 1 omslag

2.2.2 Uitvoering

2.2.2 UITVOERING

293 Stukken betreffende het meewerken door Grensbewaking aan het uitvoeren van 



36 Justitie / Rijksvreemdelingendienst 2.09.45

maatregelen van de Ministeries van Landbouw, Nijverheid en Handel en Financiën 
tot wering van veepest aan de Nederlands-Belgische grens en het houden van 
toezicht op veevervoer over de Nederlands-Duitse grens,
1920-1923 1 pak

--- Stukken betreffende het aanwijzen van en overbrengen naar een interneringsdepot 
alsmede het verwijderen uit bewakingsgebieden van Duitse vreemdelingen 
vanwege hun communistische activiteiten of hun gevaar voor de openbare orde, bij
de Wet van 17 juni 1918 Stb. 410, alsmede het Koninklijk Besluit van 16 augustus 
1918 Stb. 521 (Vreemdelingenreglement)
1933-1973
Zie inventarisnummers 1675-1687.

294-295 Stukken betreffende de tijdelijke invoering van verscherpte grensbewaking aan de 
zuid- en oostgrens,
1934-1937 2 pakken
294 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken 1934-1937
295 Dagrapporten, met bijlagen 1935 Stukken betreffende de 

totstandkoming van ministeriële besluiten, krachtens artikel 2 van 
de Wet van 17 juni 1918 Stb. 410 en artikel 19 van het Koninklijk 
Besluit van 16 augustus 1918 betreffende het toezicht op in 
Nederland verblijvende vreemdelingen, houdende ontzegging van 
het verblijf in een bewakingsgebied en uitzetting uit het land op 
grond van het feit dat de bewuste personen gevaarlijk worden 
geacht voor de openbare orde, alsmede intrekking van besluiten, 
1934-1941
Zie inventarisnummers 1968-1969.

--- Stukken betreffende de uitzetting van vreemdelingen, alsmede de 
behandeling van visumaanvragen en de ontzegging van verblijf in de
bewakingsgebieden,1934-1972
Zie inventarisnummers 1970-1973.

296 Stukken betreffende de aanscherping van de procedure tot het verkrijgen van 
inlichtingen na een verzoek tot intrekking van de ontzegging van verblijf in een 
bewakingsgebied,
1935 1 omslag

297-324 Stukken betreffende het beslissen over de wering van vreemdelingen,
1935-1971 1 pak, 22 omslagen en 5 stukken
297 Regeling tussen België en Duitsland inzake verkeer en arbeid in 

grensgebieden 1935
298 Vaststellen en intrekken van besluiten tot ontzegging van verblijf in 

bewakingsgebieden 1935-1971, pak
Stukken van na 1945 betreffen het verstrekken van inlichtingen.

299 Verblijfsontzegging ingevolge artikel 19 van het 
Vreemdelingenreglement aan de Duitse vreemdeling A. Schweiss 
1936-1961
Stukken van na 1945 betreffen het verstrekken van inlichtingen.

300 Verblijfsontzegging ten aanzien van ex-gedetineerden op grond van 
het Bewakingsvoorschrift 1938

301 Verzoek tot vestiging van een vreemdeling met de Zwitserse 
nationaliteit die op een schip werk wil zoeken 1938

302 Wering van uit Spanje komende Duitse en Italiaanse vluchtelingen 
1938
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303 Afschrift van een staat van de post Putte aan de inspecteur der 
Invoerrechten & Accijnzen te Roosendaal houdende opgave van een 
aantal teruggewezen personen 1939, stuk

304 Afwijzing van een voorstel van de procureur-generaal te Arnhem om 
een aantal personen het verblijf in bewakingsgebieden te ontzeggen 
die verdacht worden van poging tot binnensmokkelen van joodse 
vluchtelingen 1939

305 Bekendmaking in het Algemeen Politieblad om een aantal Poolse 
vreemdelingen de toegang tot Nederland te ontzeggen 1939

306 Berichten ontvangen van de Koninklijke Marechaussee over de 
openstelling van Belgische doorlaatposten 1939

307 Brief aan de consul-generaal der Nederlanden te Parijs inzake de 
wering van leden van een Franse reisgezelschap door de 
doorlaatpost Eysden wegens onvoldoende legitimatie 1939, stuk

308 Brief van de Koninklijke Marechaussee District Breda, Speciale 
Diensten, aan de commandant van de Koninklijke Marechausee te 
Breda over verscherpte grenscontrole in België, met bijlage 1939

309 Het niet toelaten van joodse vluchtelingen bij de doorlaatpost 
Nijmegen 1939

310 Het op verzoek van de Centrale Inlichtingendienst instrueren van de 
doorlaatposten omtrent drie Franse communisten tot weigering van 
de toegang tot Nederland 1939

311 Het weigeren van Duitse vluchtelingen aan boord van het ss. 'Cap 
Arcona' 1939

312 Opgaven van namen van in Nederland geïnterneerde gehuwde 
vreemdelingen als maatregel tot wering van echtgenoten die zich 
nog in het buitenland bevinden 1939

313 Telefoonnotie van het gesprek met Post Vaals betreffende wering en
verwijdering van houders van een Grenzausweis die toelating in 
Nederland wensen wegens de evacuatie van de grensstreek 1939, 
stuk

314 Telefoonnotitie betreffende het weren van oud-Oostenrijkers en een
Slovaak bij de doorlaatpost Venlo 1939, stuk

315 Telefoonnotitie houdende instructie aan de doorlaatposten dat ook 
orkestleden met correcte papieren en een werkvergunning aan de 
grens geweerd moeten worden, onder inname van de 
werkvergunning 1939, stuk

316 Afwijzing van het verzoek tot verlening van een vergunning aan 25 
geëvacueerde studenten uit het Missiehuis 'Sint Franciscus Xaverius' 
te Teteringen om zich in het gebied zoals genoemd in 
Vreemdelingencirculaire 22830 van 4 september 1940 op te houden 
1940

317 Afwijzing van het verzoek van de burgemeester van Halsteren om 
een vergunning te verlenen aan geëvacueerde kloosterzusters van 
het Carmelitessenklooster om zich in het gebied zoals genoemd in 
Vreemdelingencirculaire 22830 van 4 september 1940 op te mogen 
houden 1940

318 Afwijzing van het voorstel tot ontzegging van het verblijf binnen de 
bewakingsgebieden van een aantal Nederlanders wegens illegale 
handel in kaas 1940

319 Verslagen van de Koninklijke Marechaussee te Sluis over 
aanhoudingen van Nederlanders die niet in het bezit waren van een 
geldig paspoort 1940

320 Wering bij de doorlaatpost Wernhout van de chauffeur van de Duitse
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gezant omdat deze niet beschikte over een terugkeervisum 1940
321 Verlenen van een vergunning aan diverse geëvacueerde personen uit

Rijswijk om het gebied genoemd in Vreemdelingencirculaire 22830 
van 4 september 1940 te betreden of zich daarin op te houden 1940 
-1941

322 Afwijzen van het verzoek om vergunning te verlenen aan 
geëvacueerde leerlingen van het Kennemer Lyceum om zich in het 
gebied zoals genoemd in het rondschrijven 22830 van 4 september 
1940 op te houden 1940-1941

323 Afwijzing van het verzoek om het verlenen van een vergunning aan 
geëvacueerde bewoners van de Oranjeflat te Zandvoort om het 
gebied genoemd in Vreemdelingencirculaire 22830 van 4 september 
1940 te betreden of zich daarin op te houden 1940-1941

324 Doorzending van opgaven aan het grenswachtregiment Clüwer van 
personen van Belgische nationaliteit aan wie de toegang tot het 
bewakingsgebied eerste linie is ontzegd naar aanleiding van het 
verzoek van bataljonscommandant majoor Wollschläger 1941-1942

325 Stukken betreffende het vestigen van de aandacht van de doorlaatposten aan de 
Nederlands-Belgische grens op maatregelen tot wering van ongewenste Sovjet-
onderdanen,
1936 1 omslag

326 Stukken betreffende de uitvoering van de circulaire nummer 4296 G. van de 
inspecteur der Koninklijke Marechaussee, Grensbewaking en 
Rijksvreemdelingendienst van 21 oktober 1937 inzake wering van uit Duitsland 
komende Chinezen,
1937-1938 1 omslag

327 Stukken betreffende het vestigen van de aandacht van de doorlaatposten aan de 
oostgrens op het binnensmokkelen van joodse vluchtelingen zonder voldoende 
middelen van bestaan, mede naar aanleiding van de zuivering van Duitse bedrijven 
van joden en hun vervanging door arische Duitsers,
1937-1938 1 omslag

328 Stukken betreffende de behandeling van het begrip Auswanderer, voorkomende in 
passen naar aanleiding van de zaak van de Duitse E. Glaserfeld-Guckenheimer,
1938 1 omslag

329 Processen-verbaal opgemaakt door de onderafdeling Maastricht en Detachement 
Vaals van de 5e afdeeling Politietroepen ten laste van diverse personen, verdacht 
van overtreding van artikel 4 van het Bewakingsvoorschrift,
1939 1 omslag

330 Rapport van de Koninklijke Marechaussee te Hengelo inzake de noodlanding van 
een Duits militair vliegtuig te Hengelo,
1939 1 stuk

331 Weekopgave van de doorlaatpost Zevenaar over de periode 21 tot en met 27 
augustus 1939 van niet toegelaten personen,
1939 1 stuk

332 Weekopgaven van de Koninklijke Marechaussee districten Maastricht en Groningen 
van personen die de Wet van 10 januari 1920 Stb. 11 overtraden, met bijzondere 
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mededelingen omtrent de toestand aan de grens,
1939 1 omslag

333 Weekopgaven van de Tweede Divisie Koninklijke Marechaussee, districten 
Maastricht en Roermond van personen die de Wet van 10 januari 1920 Stb. nr. 11 
overtraden, met bijlagen,
1939 1 omslag

334 Stukken betreffende de weigering van vreemdelingen uit Engeland die door 
functionarissen van de doorlaatpost Vlissingen zo spoedig mogelijk weer over de 
rijksgrens moeten worden gezet,
1939 1 omslag

335 Stukken betreffende de wering van vreemdelingen aan wie door Nederlandse 
consuls in het buitenland ten onrechte visa zijn afgegeven,
1939 1 omslag

336 Processen-verbaal en rapporten van de 5e Afdeling Politietroepen Onderafdeling 
Maastricht inzake bijzondere voorvallen aan de grens,
1939 1 omslag

337 Stukken betreffende het onderzoek naar het binnensmokkelen van joden te 
Kerkrade en Grathem,
1939 1 omslag

338 Stukken betreffende het verscherpen van de grensbewaking met België met het 
oog op grensoverschrijding door Spaanse vreemdelingen die behoord hebben tot 
de Internationale Brigade,
1939 1 omslag

339 Stukken betreffende het weren van buitenlandse leerkrachten voor de Werkplaats 
Kindergemeenschap te Bilthoven onder intrekking van hun arbeidsvergunning 
en/of werkgeversverklaring en het onderzoeken van de binnenkomst van joodse 
kinderen bestemd voor deze werkplaats,
1939 1 omslag

340 Verslag van de Koninklijke Marechaussee te Bellingwolde over een vermoedelijk 
geval van mensenroof gepleegd door Duitse beambten,
1939 1 stuk

341 Nota van de Koninklijke Marechaussee te Eindhoven inzake de aanhouding van 
illegale joden uit Duitsland,
1939 1 omslag

342 Verslag van de Koninklijke Marechaussee te Gramsbergen over de signalering van 
een Duits militair vliegtuig,
1939 1 stuk

343 Rapporten van de Koninklijke Marechaussee te Hardenberg over de aanhouding 
van joodse vluchtelingen,
1939 1 omslag

344 Rapport van de Koninklijke Marechaussee te Hoensbroek inzake over de grens 
gekomen Duitse deserteurs,
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1939 1 stuk

345 Rapport van de Koninklijke Marechaussee te Zevenaar inzake de signalering van 
een vliegtuig van onbekende nationaliteit boven de marechausseekazerne,
1939 1 stuk

346 Rapport van de Koninklijke Marechaussee te Zundert inzake acties ter bestrijding 
van de smokkelhandel waarbij vuurwapens zijn gebruikt, met geleidebrief,
1939 1 omslag

347 Rapport van de Koninklijke Marechaussee, 3e Divisie Brigade Lichtmis inzake de 
aanhouding van twee Duitsers,
1939 1 stuk

348 Brief van de Rijksdienst der Werkeloosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling met
een afschrift van een beschrijving van een viertal Hongaarse joden toegezonden 
door de consul-generaal der Nederlanden te Antwerpen,
1939 1 omslag

349 Rapport van de brigadecommandant van de Koninklijke Marechaussee te 
Bellingwolde inzake de grensoverschrijding door een Duitse beambte van de 
Sturmabteilung,
1939 1 stuk

350 Brief van de brigadecommandant van de Koninklijke Marechaussee te Bergen op 
Zoom inzake de aanhouding van een vreemdeling van Russische nationaliteit,
1939 1 stuk

351 Brief van de commandant van de Derde Divisie van de Koninklijke Marechaussee 
met een overzicht van de grenstoestand van 1 tot 8 januari,
1939 1 stuk

352 Brief van de commandant van de Koninklijke Marechaussee te Zundert met een 
rapportage over een beschieting van een Belgische personenauto door een militair,
1939 1 stuk

353 Brief van de commandant van het Korps Politietroepen inzake de vermindering van 
de bewaking aan de oostgrens,
1939 1 stuk

354 Rapport van grenspost Glanerbrug inzake de aanhouding van illegale vluchtelingen,
1939 1 stuk

355-360 Stukken betreffende het geven van bijzondere aanwijzingen aan ambtenaren belast
met de grensbewaking ten aanzien van de volgende ongewenste vreemdelingen,
1939, 1953 6 omslagen
355 R. Gottlieb 1939
356 E. Grein 1939, 1953

In 1953 wordt een visum verleend.
357 J.H.D. Heeren, G.A. Remmers, I.H. Lasch en H.K.H.A. Mann 1939
358 J. Nemec en E. Vybíral 1939
359 E. Wenninger 1939
360 I. Mihailov, en echtgenote, J. Ckatrov en kapitein Brdarov 1939
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361 Stukken betreffende de aanvraag en ontvangst door de Koninklijke Marechaussee 
van weekopgaveformulieren van personen die de Wet van 10 januari 1920 Stb. no. 
11 overtraden,
1939-1941 1 omslag

362 Stukken betreffende het geven van toestemming aan joden om zich voor één dag 
ten behoeve van een bezoek aan een consulaat te mogen ophouden in het 
kustgebied,
1940 1 omslag

363 Stukken betreffende het verstrekken van inlichtingen aan derden inzake de 
uitvoering van Vreemdelingencirculaire 22830 van 4 september 1940,
1940 1 omslag

364 Staten van de Controlecommissie over te evacueren kinderen uit Den Haag en 
omgeving,
1940 1 omslag

365 Brief van de burgemeester van de gemeente Schoonebeek betreffende de afgifte 
van grenspassen in verband met de laatste wijziging van Grensbewakingscirculaire 
nummer 2,
1940 1 stuk

366 Brief van de gemeente Beesel met verzoek om inlichtingen over de toepassing van 
de Grensbewakingscirculaire nummer 2,
1940 1 stuk

367 Brief van de gemeente Vlagtwedde met afschrift van een rapport van de Koninklijke
Marechaussee te Vlagtwedde over de aanhouding door de Nederlandse douane van
uit Duitsland gevluchte Belgische krijgsgevangenen,
1940 1 stuk

368 Stukken betreffende het treffen van maatregelen tegen illegale 
grensoverschrijdingen en het tegengaan van voedselsmokkel door Belgen,
1940-1942 1 omslag

369-393 Stukken betreffende het al dan niet verlenen van een vergunning aan geëvacueerde
joodse en andere vreemdelingen uit de kustgebieden om het gebied genoemd in 
Vreemdelingencirculaire 22830 van 4 september 1940 te betreden of zich daarin op 
te houden,
1940-1974 18 pakken en 7 omslagen
Stukken van na 1945 betreffen het verstrekken en verlengen van visa, identiteitsbewijzen en 
verblijfsvergunningen alsmede het verstrekken van inlichtingen en het verwerken van mutaties.
369 Abr - Auf

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050
370 Bab - Bor

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050
371 Bos - Buz

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050
372 Cah - Cun

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050
373 Dal - Dijk

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050
374 Eas - Eve, omslag

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050



42 Justitie / Rijksvreemdelingendienst 2.09.45

375 Fab - Fuc
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050

376 Gaa - Gut
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050

377 Haa - Hup
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050

378 Imb - Iwe, omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050

379 Jac - Jur
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050

380 Kaa - Kuth
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050

381 Laa - Lut
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050

382 Maa - Mün
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050

383 Nal - Nuy
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050

384 Obe - Ott, omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050

385 Pag - Pyt
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050

386 Rac - Rül
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050

387 Saa - Smi
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050

388 Soe - Szm
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050

389 Taf - Tur, omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050

390 Ube - Ulm, omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050

391 Val - Vov, omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050

392 Wag - Wijk
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050

393 Zan - Zup, omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050

394 Stukken betreffende de aanschaf van stafkaarten van grensgebieden, zee- en 
luchthavens,
1941 1 omslag

395 Stukken betreffende staten van gemeenten over personen aan wie verblijf in de 
verboden zone is ontzegd en personen van wie een proces-verbaal is opgelegd in 
verband met verblijfsontzegging,
1941 1 omslag

396 Stukken betreffende een verzoek tot het treffen van maatregelen tegen de 
toename van illegale grensoverschrijding in Zeeuws-Vlaanderen,
1941-1942 1 omslag

397 Rapporten van de brigadecommandant van de Marechaussee te Valkenswaard 
betreffende misdragingen van Duitse militairen inzake smokkelhandel,
1942 1 omslag
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2.3 Toelating, verblijf en doorlating

2.3 TOELATING, VERBLIJF EN DOORLATING
2.3.1 Algemeen

2.3.1 ALGEMEEN
2.3.1.1 Verdragen en overeenkomsten

2.3.1.1 VERDRAGEN EN OVEREENKOMSTEN

398 Stukken betreffende het afschaffen van transito-visa en de visumplicht tussen 
diverse landen en Nederland,
1921-1937 1 omslag

399 Stukken betreffende het deelnemen aan de Nederlands-Duitse besprekingen 
inzake de vervanging, wijziging en aanvulling van de arbeidsmarktovereenkomst 
over het verrichten van arbeid door Nederlanders in Duitsland en omgekeerd,
1929-1940 1 omslag

400 Stukken betreffende het ontvangen van inlichtingen omtrent de toelating van 
Nederlanders in België en Luxemburg op paspoorten waarvan de geldigheidsduur 
verlopen is alsmede het adviseren over het al dan niet verlenen van reciprociteit 
aan deze handelwijze door Nederland voor personen uit België en Luxemburg,
1934 1 omslag

401 Circulaire nummer 396 G. van de administrateur voor de Grensbewaking en de 
Vreemdelingendienst van 4 februari 1936 betreffende de inwerkingtreding van het 
Vestigings- en Arbeidsverdrag tussen Nederland en België,
1936 1 stuk

402-413 Stukken betreffende het invoeren van de visumplicht tussen Nederland en diverse 
landen,
1937-1940 12 omslagen
402 België 1940
403 Bohemen-Moravië en Slowakije 1939
404 Duitsland 1939
405 Finland 1939
406 Frankrijk 1939
407 Groot-Brittannië 1939
408 Hongarije 1937 - 1939
409 Letland 1939
410 Noorwegen 1939
411 Portugal 1939
412 Zweden 1939
413 Zwitserland 1939

414 Stukken betreffende het sluiten van een Vestigings- en Arbeidsverdrag met België,
1937-1940 1 omslag

2.3.1.2 Wet- en regelgeving

2.3.1.2 WET- EN REGELGEVING

415 Stukken betreffende het toelatingsbeleid ten aanzien van 'landverhuizers' en 
'Rückwanderer' (repatrianten),
1919-1929 1 pak

416-437 Specimen van diverse Nederlandse grensoverschrijdingsdocumenten en 
identiteitsbewijzen,
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1920-1940 7 omslagen en 15 stukken
416 Consulair paspoort
417 Dienstpaspoort
418 Grensarbeiderskaart
419 Grenskaart
420 Identiteitsbewijs voor zigeuners en Chinezen, omslag
421 Identiteitsbewijzen, omslag
422 Identiteitsbewijzen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken
423 Kennisgeving ex. artikel 11 van het Vreemdelingenreglement
424 Laissez-passer
425 Legitimatiekaart van het Ministerie van Economische Zaken voor 

handelsreizigers, omslag
426 Nansenpaspoorten (oud en nieuw model), omslag
427 Nederlands vreemdelingenpaspoort
428 Nederlands-Indisch identiteitsbewijs

Ontbreekt
429 Pas voor grensverkeer
430 Paspoort

Ontbreekt
431 Postidentiteitsbewijzen, omslag
432 Rijbewijs A, B en C en Rijvaardigheidsbewijs, omslag
433 Transitkaart
434 Verblijfsvergunning (oud en nieuw model)
435 Vreemdelingenpaspoort
436 Vrijstellingen, omslag
437 Zeemansboekje (Monsterboekje)

438-439 Stukken betreffende wijzigingen in bewakingsvoorschriften,
1922-1939 2 omslagen
438 Regeling van de toelating van Belgen op een eenzelvigheidskaart 

(carte d'identité) alsmde het verstrekken van inlichtingen 1922-1926
439 Versoepeling van de grenspassering door Belgen 1939

440 Stukken betreffende voorschriften ten aanzien van de toelating van vreemdelingen 
en luchtvaartpersoneel die Nederland per vliegtuig binnenkomen,
1923-1939 1 omslag

441 Stukken betreffende de wijziging van de Vreemdelingencirculaire nummer 11 inzake 
het Nansenpaspoort,
1923-1940 1 omslag

442 Stukken betreffende de totstandkoming en wijziging van visum-instructies voor 
consulaire ambtenaren, waaronder voorschriften voor de afgifte van 
visumverklaringen aan met Amerikanen gehuwde vrouwen van andere dan 
Amerikaanse nationaliteit,
1930-1939 1 pak

443 Circulaire nummer 3330 G. van de inspecteur der Koninklijke Marechaussee, 
Grensbewaking en Rijksvreemdelingendienst van 23 juli 1938 over passen voor het 
grensverkeer en de verboden strook,
1938 1 stuk

444 Bijgewerkte werkexemplaren van de Visuminstructie 1938 en 1939,
1938-1939 1 omslag
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445 Stukken betreffende de toezending aan het consulaat-generaal der Nederlanden te 
Berlijn van de Aanwijzingen A, ter uitvoering van de Vreemdelingencirculaire 
nummer 2,
1939 1 omslag

446 Nieuw model passen voor grensverkeer,
1940 1 omslag

447 Stukken betreffende de totstandkoming van regels inzake het grensverkeer tussen 
Nederland en België,
1940 1 omslag

448 Stukken betreffende het buiten werking stellen van Vreemdelingencirculaire 
nummer 5 en alle andere voorschriften betreffen overschrijding van Nederlandse 
grenzen alsmede opgave van de nieuw geldende richtlijnen voor overschrijding van 
de grens,
1940-1941 1 omslag

2.3.1.3 Uitvoering

2.3.1.3 UITVOERING

449 Stukken betreffende de toelating, het verblijf en de mogelijke uitlevering door de 
Vreemdelingendienst aan Duitsland van de Duitse ex-luitenant K.O.B. Vogel,
1919-1931 1 omslag

450 Stukken betreffende toelating, verblijf, vertrek en uitzetting door het 
Rijkspaspoortenkantoor en de Vreemdelingendienst van vreemdelingen met de 
Chinese nationaliteit,
1920-1922 1 pak

451-452 Stukken betreffende het toezien door het Bureau Grensbewaking op transporten 
van buitenlandse kinderen naar en van Nederland,
1920-1926 2 pakken
451 1920 - 1922
452 1923 - 1926

453 Ingekomen en uitgaande stukken van het Bureau Grensbewaking en de 
administrateur voor de Grensbewaking en de Rijksvreemdelingendienst met 
betrekking tot de geldende regelgeving ten aanzien van de vrijstelling van de 
visumplicht voor Engelsen,
1923-1937

454 Stukken betreffende de politiaire grensbewaking,
1923-1940 1 omslag

455 Stukken betreffende het verstrekken en intrekken van visa door het 
Rijkspaspoortenkantoor,
1926 1 omslag

456 Stukken betreffende het ontvangen en verwerken door het Bureau Grensbewaking 
en de administrateur voor de Grensbewaking en Rijksvreemdelingendienst van 
opgaven van binnenkomst en vertrek uit Nederland van vreemdelingen,
1926, 1937-1938 1 pak
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457-462 Stukken betreffende de behandeling van verzoeken om vestiging in Nederland, 
alsmede het toezicht op het verblijf hier in Nederland en de uitzetting van 
ongewenste vreemdelingen,
1930-1968 6 pakken
De stukken van na 1945 betreffen het verstrekken van visa en paspoorten, mutaties in bestanden en 
het verstrekken van inlichtingen.
457 A - D

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2044
458 E - H

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2044
459 J - L

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2044
460 M - R

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2044
461 S

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2044
462 T - Z

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2044

463 Stukken betreffende de toelating, het verblijf en de uitzetting van joodse 
vluchtelingen en andere vreemdelingen van voornamelijk Duitse afkomst,
1933-1936 1 pak

464 Stukken betreffende het beleid ten aanzien van toelating, verblijf en vertrek van 
(joodse) vluchtelingen en opgaven van zich gemeld hebbende joodse vluchtelingen 
(niet van Duitse nationaliteit) in Limburg en Noord-Brabant,
1933-1936 1 omslag

465 Stukken betreffende de behandeling van statenloze passagiers, voornamelijk 
vrouwen, van de Holland-Amerika-Lijn,
1934 1 omslag

466 Stukken betreffende de terugkeer van vreemdelingen in Nederland nadat ze zijn 
uitgezet door een hoofd van politie,
1935 1 omslag

467 Stukken betreffende ingekomen opgaven van de politie van Amsterdam en 
Rotterdam over de aanmelding van personen van Russische nationaliteit,
1936-1942 1 omslag

468 Stukken betreffende de moeilijkheden bij grensverkeer door ingezetenen zonder 
nationaliteit,
1937 1 omslag

469 Stukken betreffende het inwinnen van inlichtingen over het bestaan van een 
aanmeldingsplicht bij gemeenten van houders van Duitse paspoorten,
1937 1 omslag

470 Antwoord op een brief van de Nederlandse Vereniging van Reisbureaus met 
betrekking tot nieuwe bepalingen inzake de meldingsplicht,
1938 1 omslag

471 Antwoord op een brief van de burgemeester van Coevorden met betrekking tot de 
meldingsplicht van vreemdelingen,
1938 1 omslag
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472 Brief van de politie van Rotterdam/Hoek van Holland over gevallen van niet 
voldoen aan de voorgeschreven meldingsplicht voor vreemdelingen ingevolge 
artikel 29 van het Vreemdelingenreglement, met bijlagen,
1938 1 omslag

473 Identiteitskaarten van Belgische onderdanen,
1938 1 omslag

474 Instructies aan het Consulaat der Nederlanden te Praag inzake toelating van 
vreemdelingen, met bijlagen,
1938 1 omslag

475 Lijsten van requesten om toelating die zijn doorgezonden aan het Ministerie van 
Justitie,
1938 1 omslag

476 Stukken betreffende de nauwere samenwerking tussen de Rijksdienst der 
Werkeloosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling, het Ministerie van Justitie en 
het Ministerie van Binnenlandse Zaken inzake de toelating van vreemdelingen die 
transiteren of tijdelijk in Nederland verblijven vanwege de uitvoering van 
werkzaamheden,
1938 1 omslag

477 Stukken betreffende het gebruik van collectieve paspoorten,
1938 1 omslag

478 Stukken betreffende het gebruik van paspoorten bij grensverkeer tussen Nederland 
enerzijds en België en Frankrijk anderzijds,
1938 1 omslag

479 Correspondentie met de minister van Justitie inzake de geldigheid van Oostenrijkse 
paspoorten voor toelating van vreemdelingen,
1938 1 omslag

480 Telefoonnotities betreffende diverse personen,
1938-1939 1 omslag

481-486 Stukken betreffende de behandeling van klachten met betrekking tot grens- en 
passagecontrole,
1938-1939 6 omslagen
481 Toelating van Deense onderdanen 1938
482 Grenspassering van Duitsers 1938-1939
483 Passencontrole bij Hoek van Holland 1938-1939
484 Passencontrole bij het station van Budel 1938-1939
485 Passencontrole van passagiers van de Stoomvaartmaatschappij 

Nederland 1938-1939
486 Doorlaatstempels in passen van vreemdelingen 1939

487-488 Stukken betreffende de vereenvoudigde behandeling van verzoeken om toelating 
tot Nederland van vreemdelingen en vluchtelingen,
1938-1939 1 pak en 1 omslag
487 Circulaires en bekendmakingen 1938-1939
488 Uitvoering 1938, pak
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489 Stukken betreffende de toe- en doorlating van vreemdelingen aan 
grensdoorlaatposten en fouten die gemaakt zijn door de aldaar werkende 
ambtenaren,
1938-1946 1 pak

490-502 Stukken betreffende het al dan niet verlenen van toestemming tot (tijdelijk) verblijf 
aan minderjarige vluchtelingen die onder de auspiciën van het Comité voor 
Joodsche Vluchtelingen, afdeling Kinderen, van de Stichting voor Bijzondere 
Joodsche Belangen Nederland zijn binnengekomen, alsmede het houden van 
toezicht op hun verblijf en eventuele uitzetting,
1938-1972 13 pakken
Stukken van na 1945 betreffen de afgifte, verlenging of intrekking van visa en paspoorten, het 
verstrekken van inlichtingen en mutaties.
490 A - Binh

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048
491 Bins - Bu

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048
492 C - D

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048
493 E - F

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048
494 G

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048
495 H

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048
496 I - K

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048
497 L

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048
498 M - N

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048
499 O - R

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048
500 Sa - Sena

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048
501 Seng - T

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048
502 U - Z

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048

503 Geleidebrief aan de minister van Justitie betreffende grenspassering door Belgen,
1939 1 stuk

504 Geleidebrief houdende aanbieding van circulaire nummer 1600 van de minister van 
Justitie, 5e afdeling 2A van 16 maart 1939 aan districtscommandanten van de 
Koninklijke Marechaussee,
1939 1 stuk

505 Ingekomen stukken van de procureur-generaal bij het gerechtshof te Leeuwarden, 
fungerend als directeur van politie, betreffende de stranding van het Nederlandse 
ss. 'Jeanette' op het Noorderstrand te Vlieland met onder andere enkele 
vreemdelingen aan boord,
1939 1 omslag

506 Opgave van de Grensbewaking te Nieuweschans inzake het aantal vreemdelingen 
die in februari 1939 Nederland zijn binnengekomen en uitgegaan,
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1939 1 stuk

507 Opgaven van Inspecties der Invoerrechten en Accijnzen en Directies van 's Rijks 
Belastingen van binnengekomen en uitgegane vreemdelingen, met geleidbrieven 
en bijlagen,
1939 1 omslag

508 Perscommuniqués van het Ministerie van Buitenlandse Zaken betreffende toelating
van Nederlanders in het buitenland en de toelating van vreemdelingen in 
Nederland, met geleidebrief,
1939 1 omslag

509 Staat houdende een overzicht van retourbrieven op afwijzingen door de minister 
van Justitie van verzoeken om toelating,
1939 1 stuk

510 Stukken betreffende de behandeling van diverse aangelegenheden voortkomende 
uit de ontdekking van een groep illegale (voornamelijk joodse) vluchtelingen te 
Oostzaan,
1939 1 omslag

511 Stukken betreffende de geldigheid van Tsjechische paspoorten,
1939 1 omslag

512 Stukken betreffende de wijze waarop een collectief bewijs van Nederlanderschap 
voor de grenspassering door Nederlanders kan worden gebruikt,
1939 1 omslag

513 Stukken betreffende het bestaan van niet-officiële aanwijzingen voor 
vreemdelingen die illegaal Nederland en België willen inreizen,
1939 1 omslag

514 Stukken betreffende het bijhouden van statistische gegevens betreffende Duitse 
immigranten en transmigranten,
1939 1 omslag

515 Stukken betreffende het geven van advies aan de minister van Justitie over een 
voorstel tot vervallenverklaring van een paspoort voor het verkeer tussen Frankrijk 
en Nederland,
1939 1 omslag

516 Stukken betreffende het ontwikkelen, uitvoeren en verstrekken van inlichtingen 
over het beleid inzake toe- en doorlating voor transit en verblijf van vreemdelingen,
1939 1 omslag

517 Staat houdende opgave van binnengekomen en uitgegane vreemdelingen bij de 
doorlaatposten Venlo en Zevenaar in de maand februari,
1939 1 stuk

518 Staten houdende opgaven van vreemdelingen die doorlaatposten aan de 
spoorwegstations hebben gepasseerd,
1939 1 omslag

519 Correspondentie met de Inspectie der Invoerrechten en Accijnzen te Roosendaal ter
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beantwoording van de vragen van de chef van de doorlaatpost Roosendaal-Station 
inzake toelating,
1939 1 omslag

520 Correspondentie met de Nederlandse Kamer van Koophandel voor Duitsland over 
de voorwaarden waaraan vreemdelingen (geen vluchtelingen) moeten voldoen om 
toegelaten te worden,
1939 1 omslag

521 Correspondentie met de Stoomvaartmaatschappij Zeeland te Vlissingen over de 
wijziging van de tijdsduur waarbij geen verblijfsvergunning nodig is,
1939 1 omslag

522 Correspondentie met de de firma Vinke en Co te Rotterdam over het wel of niet 
verplicht storten van een cautie door de scheepvaartmaatschappij die emigranten 
of transmigranten als passagiers voor Noord-Amerika boekt,
1939 1 omslag

523 Correspondentie met het British Passport Control Office over hoe in Nederland de 
toelating en uitzetting van vreemdelingen is geregeld,
1939 1 omslag

524 Correspondentie met het Consulaat-Generaal van Cuba te Rotterdam betreffende 
toelating van Cubaanse onderdanen in Nederland,
1939 1 omslag

525 Stukken betreffende onderzoek naar en het vaststellen van de juiste handelwijze 
ten aanzien van de te overleggen legitimatie van met Nederlanders getrouwde 
Amerikaanse vrouwen bij binnenkomst in Nederland,
1939 1 omslag

526 Stukken betreffende uitvoering van het 'klein-grensverkeer' en het verlenen van 
grensfaciliteiten in het grensgebied met België,
1939 1 omslag

527 Rapport van de politie te Eijsden inzake het in het bezit hebben van een vervalst 
bewijs van Nederlanderschap door een vreemdeling,
1939 1 stuk

528 Verslag van de werkzaamheden gedurende het eerste halfjaar van 1939 van het 
Katholiek Comité voor Vluchtelingen te Utrecht,
1939 1 stuk

529 Brief van het Ministerie van Sociale Zaken met het verzoek om toezending van twee
afschriften van beschikkingen omtrent het verblijf van vreemdelingen in Nederland,
1939 1 stuk

530 Stukken betreffende het wegens de oorlogsomstandigheden niet meer dan strikt 
noodzakelijk toepassen van geldende regels ten aanzien van toelating en verblijf 
van in Nederland werkzame buitenlandse (oorlogs-)journalisten,
1939-1940 1 omslag

531 Stukken betreffende het behandelen van verzoeken van joodse instanties om 
uitwisseling van vluchtelingen tussen Nederland en België,
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1939-1941 1 omslag

532-534 Stukken betreffende het al dan niet geven van toestemming aan de Rijksdienst der 
Werkloosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling tot het verlenen van een 
arbeidsvergunning aan vreemdelingen en het eventueel geven van opdracht aan de 
politie tot uitzetting van vreemdelingen uit Nederland,
1939-1954 2 pakken en 1 omslag
Stukken van na 1945 betreffen het verstrekken van visa.
532 A - H

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2030
533 I - S

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2030
534 T - Z, omslag

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2030

535 Verslag van een bespreking met een Duitse verbindingsofficier met afspraken over 
het grensverkeer met België,
1940 1 stuk

536 Stukken betreffende behandeling van het verzoek van P.D.M. Lem om inlichtingen 
omtrent de geldende voorschriften ten aanzien van grensoverschrijding door 
personen van Franse nationaliteit,
1940 1 omslag

537 Stukken betreffende de aanvraag, afgifte en intrekking door burgemeesters van 
grenskaarten en grensbewijzen voor grensoverschrijding tussen Nederland en 
België, alsmede het verstrekken van een opgave hiervan aan de 
Vreemdelingendienst,
1940-1942 1 omslag

538 Stukken betreffende het verlenen van een visum, de internering, het beoordelen 
van een verzoek tot voortgezet verblijf en de verstrekking van een grenspas aan het 
Duitse echtpaar L. Wery en A.M. Wilden,
1940-1951 1 omslag

539 Stukken betreffende het verlenen van een visum, de internering en het beslissen op
verzoeken tot verlening van een grenspas aan het Duitse echtpaar W. Clermont en 
G. Plum,
1940-1952 1 omslag

540 Stukken betreffende het verlenen van een visum, het beoordelen van een verzoek 
tot voortgezet verblijf en de intrekking van een grenspas aan het Belgische echtpaar
L.J.C. Haemers en A.E. Mertens,
1940-1961 1 omslag

541 Stukken betreffende het verlenen van een visum, het beoordelen van een verzoek 
tot voortgezet verblijf en de verstrekking van een grenspas aan het Duitse echtpaar 
K. Polz en K. Huppertz,
1940-1962 1 omslag

542 Stukken betreffende de overbrenging naar kamp Mariënbosch, het beslissen op 
verzoeken tot het verlenen van een visum, een grenspas en een vergunning tot 
vestiging van de Duitser P.A. Schwartzenberg, alsmede bericht van zijn overlijden,
1940-1963 1 omslag
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543 Brief aan de Beauftragte des höheren SS- und Polizeiführers beim Reichskommissar
für die besetzten Niederländische Gebiete, Zentrale Ein- und Ausreisestelle, met het
verzoek om zonder diens toestemming geen buitenlanders toe te laten in Zeeland,
1941 1 stuk

544 Stukken betreffende de grensoverschrijding door een aantal Belgen zonder een 
Passierschein of een door de Duitse autoriteiten in België verstrekt Sichtvermerk,
1941 1 omslag

545 Brief van de adjunct-commies van de Rijksvreemdelingendienst J.A.M. Boudewijn 
aan het hoofd van de Rijksvreemdelingendienst betreffende het verzoek van de SS-
Hauptsturmführer Becker hem opgave te verstrekken van de doorlaatposten langs 
de oost- en zuidgrens,
1941 1 stuk

546 Stukken betreffende het al dan niet verlenen van toestemming tot verblijf en 
eventueel uitleiden en het verstrekken van inlichtingen aan diverse instanties en 
particulieren hieromtrent,
1941-1964 1 pak
Persoonsdossiers A-Z

547 Stukken betreffende het inlichten van M.A. Aalbregtse, gouwadministrateur van de 
Nederlandsche Landstand te Goes, dat een persoon die zich in België wenst te 
vestigen zich voor een Passierschein dient te wenden naar de Ein- und 
Ausreisestelle te Rotterdam,
1942 1 omslag

548 Stukken betreffende het verstrekken van inlichtingen aan de brigadecommandant 
van de Marechaussee te Eindhoven inzake de afgifte van Passierscheinen,
1942 1 omslag

2.3.2 Toe- en doorlating voor werk en bezoek

2.3.2 TOE- EN DOORLATING VOOR WERK EN BEZOEK
2.3.2.1 Verdragen en overeenkomsten

2.3.2.1 VERDRAGEN EN OVEREENKOMSTEN

549 Correspondentie met het Ministerie van Waterstaat betreffende het aangaan van 
internationale overeenkomten inzake legitimatiebewijzen voor 
luchtvaartpersoneel,
1933-1939 1 omslag

550 Afschrift van artikel 5 van het op 28 april 1929 door Nederland met Duitsland 
gesloten verdrag over samenvoeging van de douanebehandeling aan de grens in 
het scheepvaartverkeer op de Rijn en van de Regelung des Kleines Grenzverkehrs,
z.d 1 omslag

2.3.2.2 Wet- en regelgeving

2.3.2.2 WET- EN REGELGEVING

551 Stukken betreffende de uitvoering, wijziging en intrekking van de sinds 1931 
geldende 'no-passport'- ticketregeling onder invloed van de gewijzigde 
internationale omstandigheden,
1928-1939 1 omslag

552 Stukken betreffende het toelatingsbeleid ten aanzien van vreemde zeelieden,
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1931-1934 1 omslag

553 Stukken betreffende de voorbereiding en uitvoering van regelingen inzake de 
toelating van buitenlandse zeelieden op diverse soorten 
grensoverschrijdingsdocumenten,
1931-1939 1 pak

554 Stukken betreffende het toelatingsbeleid voor en het verblijf van werknemers van 
vreemde nationaliteit,
1931-1941 1 pak

555-558 Circulaires van de inspecteur van de Koninklijke Marechaussee,
1935-1936 1 omslag en 3 stukken
555 Nummer 2991 G van 20 september 1935 betreffende de 

reisovereenkomst met Duitsland 1935
556 Nummer 3705 G van 22 november 1935 betreffende het tijdelijk 

opheffen van de controle op de verstrekking van reischeques aan 
Duitsers 1935

557 Nummer 2630 G van 6 juli 1936 betreffende de naleving van de 
reisovereenkomst met Duitsland 1936

558 Nummer 2938 G van 24 juni 1936 betreffende de regeling tot toe- en 
doorlating van vreemdelingen die deel uitmaken van een 
reisgezelschap 1936, omslag

559 Stukken betreffende het ontwerp van de Bezoekcirculaire,
1938 1 omslag

560 Stukken betreffende de aanvulling van de Vreemdelingencirculaire nummer 3 bis 
inzake verkeer naar en van enclaves,
1938-1939 1 omslag

561 Stukken betreffende het vaststellen en uitvoeren van voorschriften en maatregelen 
inzake het bezoek van vreemdelingen aan Nederland,
1938-1939 1 omslag

562 Stukken betreffende maatregelen van de politie te Nieuweschans ten opzichte van 
vreemdelingen en reacties hierop,
1938-1939 1 omslag

563 Stukken betreffende de beantwoording van een brief van de procureur-generaal 
van het gerechtshof te 's-Hertogenbosch inzake de geldigheid van Poolse 
consulaire paspoorten,
1939 1 omslag

564 Stukken betreffende de berichtgeving aan de doorlaatposten over het verlenen van 
toestemming tot verblijf van deelnemers aan het congres van de Association des 
Grandes Organisations Nationales des Voyages et Tourisme (AGOT) van 7 tot 11 juni 
te 's-Gravenhage en het congres van de Commission Internationale de l'Eclairage 
van 12 tot 20 juni te Scheveningen,
1939 1 omslag

565 Stukken betreffende het informeren van de burgemeester van Zeelst inzake de 
wijziging van Vreemdelingencirculaire nummmer 3 van 14 september 1939 inzake 
de toelating van Belgische arbeiders in het bezit van een identiteitskaart en een 
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grensarbeiderskaart in de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg,
1939 1 omslag

566 Beschikking nummer 2025 van de minister van Justitie, 5e afdeling van 24 februari 
1940 inzake het vaststellen van bijzondere bepalingen betreffende het havengebied
van Delfzijl, kopie,
1940 1 stuk

567 Stukken betreffende de afwijzing van het verzoek van de burgemeester van Sluis 
om vereenvoudiging van toelating van vreemdelingen uit België ten behoeve van 
toeristisch-economische doeleinden,
1940 1 omslag

568 Brief van de Vierde Divisie van de Koninklijke Marechaussee te Groningen inzake 
voorschriften voor het groot en klein grensverkeer met Duitsland,
1940 1 stuk

569 Stukken betreffende verlenging van de geldigheid van de circulaire nummer 1665 
van de inspecteur der Koninklijke Marechaussee van 13 juni 1924 inzake doorlating 
van op internationale treinen dienstdoende Duitse postambtenaren,
1940 1 omslag

570 Stukken betreffende de wijziging en uitvoering van de Grensbewakingscirculaire 
nummer 5 voor het treffen van maatregelen tegen de afgifte van bewijzen van 
Nederlanderschap bestemd voor het kleine grensverkeer met Duitsland, 
zogenaamde grenspasjes, zonder dat belanghebbende tevoren op afdoende wijze 
heeft aangetoond dat grensoverschrijding nodig was,
1940-1944 1 omslag

571 'Formulieren voor bezoek' van de Vreemdelingendienst Rotterdam,
z.d 1 omslag

572 Toeristenregeling,
z.d 1 stuk

2.3.2.3 Uitvoering

2.3.2.3 UITVOERING

573 Stukken betreffende de toelating van vreemdelingen van Britse nationaliteit en in 
Engeland woonachtige personen van Nederlandse nationaliteit voor een kort 
verblijf op vertoon van een boot-retourticket, de zogenaamde 'no passport-tickets',
met ontheffing van artikel 3 van het Bewakingsvoorschrift 1920,
1920-1938 1 pak

574-575 Stukken betreffende de grensoverschrijding van joodse vreemdelingen uit België, 
op weg naar de Israëlitische begraafplaats te Putte (Noord-Brabant),
1920-1939 1 pak en 1 omslag
574 Regeling van de toelating 1920-1938
575 Lijsten van personen die de grens mogen passeren, met bijlagen 

1936-1939, pak

2006-2007 Stukken betreffende de toelating in Nederland van buitenlandse werkkrachten of 
werkzoekenden
1926-1937 2 pakken
Aangetroffen bij bewerking NBI-archief en bij dit archief gevoegd.
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Betreft voornamelijk toelating van Duitse en Oostenrijkse werkzoekende meisjes en jonge vrouwen, 
na 1933 ook Joodse vluchtelingen..
2006 1926-1933

Bevat stukken betreffende klacht van de Poolse pianist Boleslaw Kon
2007 1934-1937

Bevat stukken en foto's over het Deutsches Kinder-Erholungs und Kinder-
Genesungsheim Vlieland (opgericht 1925).

576 Stukken betreffende de toelating en het verblijf van vreemdelingen van 
(hoofdzakelijk) Duitse nationaliteit als arbeidskrachten,
1932-1937 1 pak
Ontbreekt

577 Stukken betreffende vaststelling, wijziging en aanvulling van voorschriften inzake 
de afgifte van arbeidsvergunningen en -verklaringen,
1933-1940 1 omslag

578 Stukken betreffende het verstrekken van advies aan de minister van Justitie over 
het verzoek van de Algemene Nederlandse Vereniging voor Vreemdelingenverkeer 
om afschaffing van verplicht bezit van een paspoort voor Franse reizigers,
1934 1 omslag

579 Correspondentie met de minister van Justitie inzake toelating van werkzoekende 
Zwitsers,
1935 1 omslag

580-587 Stukken betreffende het ontwikkelen en uitvoeren van beleid en regelgeving met 
betrekking tot grensbewaking en het verstrekken en gebruik van diverse 
grensoverschrijdingsdocumenten,
1936-1941 7 omslagen en 1 stuk
580 Wijziging op en richtlijnen met betrekking tot de uitvoering van 

circulaire van 24 juli 1936 (nummer 2938 G) inzake toeristenreizen, 
afkomstig van de inspecteur van de Koninklijke Marechaussee 1936, 
stuk

581 Passen voor grensarbeiders uit België 1938-1939
582 Verrichten van arbeid door Belgische onderdanen in Nederlandse 

grensgemeenten 1939
583 Afgifte van bewijzen van ingezetenschap ten behoeve van het 

grensverkeer met Duitsland 1939-1940
584 Afwijking van de pasvoorschriften voor het Nederlands-Belgisch 

grensverkeer 1939-1940
585 Klein grensverkeer met Duitsland 1939-1940
586 Grensoverschrijding naar België door grensbeambten 1940
587 Klein grensverkeer met België 1940-1941

588 Stukken betreffende vereenvoudiging van de documenten voor het Nederlands-
Zwitsers toeristenverkeer,
1937 1 omslag

589 Stukken betreffende vereenvoudiging van het grensverkeer voor buitenlandse 
automobilisten,
1937 1 omslag

590 Correspondentie met het Passagebureau van de NV W.H. Müller en Co. te 
Amsterdam inzake de geldende voorschriften voor (Duitse) passagiers aan boord 
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van toeristenschepen die in Nederland aan land gaan,
1937-1939 1 omslag

591-658 Stukken betreffende het beslissen over de toe- en doorlating van vreemdelingen 
voor werk en bezoek,
1937-1955 1 pak, 58 omslagen en 9 stukken
591 Toelating van work-aways (seizoenarbeiders) werkzaam voor de 

Holland-Amerika-Lijn 1937
592 Afhandeling van een verzoek om inlichtingen van de burgemeester 

van Valkenburg over de te volgen gedragslijn inzake de toelating en 
het verblijf van vreemdelingen die betrokken zijn bij de 
Wereldkampioenschappen Wielrennen 1938

593 Toe- en doorlating van deelnemers aan het congres van de 
International Law Association te Amsterdam 1938

594 Toelating op werkvergunningen van artiesten voor een 
zomerconcerttournee van de Italiaanse Opera in Nederland 1938

595 Toelating van bepaalde categorieën Britse onderdanen op 
collectieve certificaten 1938

596 Toelating van deelnemers aan de 34e Interparlementaire 
Conferentie te 's-Gravenhage 1938

597 Verstrekking van een collectief paspoort aan leden van de 
bemanning van het in Spaanse wateren vergane ss. 'Hannah' 1938

598 Toelating van grensverkeer van medewerkers van het 
Staatslandbouwbedrijf te Merksplas (België) 1938-1939

599 Verzoek om toelating van deelnemers aan de Academie van 
Internationaal Recht te 's-Gravenhage die van Duitse, oud-
Oostenrijkse of oud-Tsjechische nationaliteit zijn 1938-1939

600 Afwijzing van het verzoek tot toelating van het joods mannenkoor 
Hanigun uit Wenen 1939

601 Beantwoording van een brief van de Rijksdienst der 
Werkeloosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling over 
grensoverschrijdingen door vreemdelingen voor het voeren van 
besprekingen met de NV Nederlandse Instrumenten Compagnie 
Nedinsco te Venlo 1939

602 Beantwoording van het telefonisch verzoek van majoor T.S. 
Rooseboom over een controle bij de doorlaatpost Station 
Roosendaal met het oog op een eventuele deelname aan een 
Internationaal Congres door communistische studenten te Parijs 
1939

603 Behandeling van het verzoek van NV Red Band Confectionery Works 
te Roosendaal om toelating van een Duitse monteur 1939

604 Brief met bijlagen van de districtscommandant van de Koninklijke 
Marechaussee Groningen over de grenspassage van een groep 
Nederlandse NSB-ers voor een tocht naar Bremen 1939

605 Brief van de burgemeester van Ommen met een opgave van 
deelnemers aan het Pax Festival 1939, een internationale 
bijeenkomst van de Nederlandsche Cultuur Kring te Amsterdam, met
bijlage 1939

606 Brief van de consul der Nederlanden te Rijssel met de mededeling 
dat hij voor een aantal Fransen die Nederland willen bezoeken een 
collectief paspoort heeft afgegeven, met deelnemerslijst 1939

607 Het vaststellen en rondzenden van aanschrijving nummer 4978 van 
de inspecteur der Koninklijke Marechausse, Grensbewaking en de 
Rijksvreemdelingendienst van 26 mei 1939 aan de doorlaatposten en
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betrokken organen van de Grensbewaking langs de oostgrens van 
Limburg tot en met Overijsel inzake de NSB Landdag te Lunteren 
1939

608 Inlichten van Hudig & Pieter, Agents to the London and North 
Eastern Railway dat een gezelschap volgens de geldende 
toeristenregeling kan worden toegelaten 1939

609 Rappelbrief van het Economisch-Technologisch Instituut Overijssel 
te Zwolle om een Tsjechische relatie tijdelijk toe te laten 1939, stuk

610 Telefoonnotitie inzake toelating van vijf Russen belast met het 
toezicht op afbouw van twee schepen te Amsterdam 1939, stuk

611 Telefoonnotitie over Belgische schippers 1939, stuk
612 Toelating van een Groep Engelsen 1939
613 Toelating van een groep Britse oorlogsveteranen die de Nederlandse

grens wensen te passeren onder de geldende 'toeristen-regeling' 
1939

614 Toelating van een groep Bulgaren op een collectief visum 1939, stuk
615 Toelating van een groep Franse voetballers 1939
616 Toelating van een groep Fransen op een collectief paspoort naar 

Leeuwarden 1939
617 Toestemming van de Visadienst voor het verlenen van visa aan 

artiesten van circus Strassburger 1939
618 Verlening van visa aan een groep Duitsers verbonden aan het 

Stadttheater te Münster voor het geven van voorstellingen in 
Nederland 1939

619 Verlening van visa aan het personeel van het Poolse Consulaat te 
Düsseldorf 1939

620 Verlening van visa door de Visadienst aan Chinese gedelegeerden 
voor de World Christian Youth Conference te Amsterdam 1939

621 Verlening van visa door de Visadienst aan de Engelse leden van het 
Nederlands-Indisch Dans- en Toneelgezelschap Devi Dja 1939

622 Verzoek om de tijdelijke toelating van de ouders van een Weense 
jongen, naar aanleiding van het verzoek van H. Polak te Overveen 
1939

623 Verzoek om toelating van spelers van de voetbalclub Olympique 
Lillois aan wie een collectief paspoort is afgegeven 1939

624 Verzoek om toelating voor de afgevaardigden voor een bijeenkomst 
van het Wereldverbond Kinder-Alyah (emigratie van kinderen naar 
Palestina) door het Comité voor Bijzondere Joodsche Belangen 1939

625 Verzoek tot toelating van een ijshockeyteam uit Antwerpen voor een
wedstrijd in Tilburg 1939, stuk

626 Verzoek van de Aken en München Verzekering Maatschappij te 
Maastricht om toestemming te verlenen aan een groep Duitsers 
voor een reis naar Maastricht 1939

627 Verzoek van een minderjarige om zijn moeder naar Nederland te 
laten komen voor een bezoek 1939, stuk

628 Verzoek van familieleden om hier verblijvende vluchtelingen te 
mogen bezoeken 1939

629 Verzoek van het American Joint Distribution Committee te Parijs, 
middels het Comité voor Bijzondere Joodsche Belangen, om 
toelating van vertegenwoordigers voor overleg ter verplaatsing van 
zijn hoofdkantoor naar Amsterdam 1939

630 Visumaanvragen van Joegoslavische zeelieden 1939
631 Visumaanvragen van een groep Chinese stokers bij 

Stoomvaartmaatschappij Nederland 1939



58 Justitie / Rijksvreemdelingendienst 2.09.45

632 Visumaanvragen van een groep Hongaren (Ministerie van Landbouw
en de Hongaarse Nationale Bank) 1939

633 Visumaanvragen van leden van een operagezelschap uit Düsseldorf 
1939

634 Voorwaarden voor de toelating van Duitse vluchtelingen met een J-
paspoort die een verblijfsvergunning in Zwitserland hebben 1939

635 Afwijzing van het verzoek van de Duitser H.I. Altenberg om in 
Nederland te mogen aanmonsteren 1939-1940

636 Verlening van visa aan leden van het Hongaars damesorkest 
Hungarian Rhythm Ladies 1939-1940

637 Verlening van visa aan toekomstige Russische bemanningsleden van 
de in Nederland gebouwde stoomschepen 'W. Molotov' en 'Josif 
Stalin' 1939-1940, pak

638 Visumaanvragen van een groep Argentijnen 1939-1940
639 Afwijzing van het verzoek gedaan door de gemeente Sluis om 

identiteitskaarten aan Nederlanders te mogen verstrekken voor het 
grensverkeer met België 1940

640 Afwijzing van het verzoek van de commandant van de Koninklijke 
Marechaussee te Groningen om aan in Delfzijl verblijvende zeelieden
toe te staan, na verblijf in Duitsland zonder visum naar ons land 
terug te keren 1940

641 Beantwoording van de vraag of de uit Nederlanders bestaande 
Antwerp Sporting Club Blauw-Wit voor het bijwonen van de 
voetbalwedstrijd Nederland-België in Amsterdam de Nederlands-
Belgische grens mag passeren 1940

642 Beantwoording van een brief van het College der Paters Jozefieten 
uit België over een vergunning tot inreis naar België van 
Nederlandse studenten 1940

643 Beantwoording van het verzoek van de gemeente Oirschot om 
reisbescheiden voor Belgische studenten die naar België willen 1940

644 Behandeling van het verzoek om advies van de burgemeester van de
gemeente Baarle-Nassau inzake grensoverschrijding door personeel 
van het Staatslandbouwbedrijf Merksplas 1940

645 Brief van de gemeente Kerkrade met de visumaanvraag van de 
Duitser F. Arns 1940, stuk

646 Brief van de minister van Binnenlandse Zaken om de doorlaatposten
opdracht te geven Nederlandse personen die meedoen aan een 
sportontmoeting voor scholieren in België de grens ongehinderd te 
laten passeren, met bijlagen 1940

647 Geven van toestemming aan de consul-generaal der Nederlanden te 
Berlijn tot het verlenen van visa aan de muziekgroep 'Peter Kreuder 
en zijn solisten' 1940

648 Goedkeuren van de toegang aan zeven Belgische musici, naar 
aanleiding van het verzoek van de Maastrichtsche Koffiehuishouders
Vereeniging 1940

649 Het verlenen van visa, naar behoefte, aan chauffeurs van de 
autobusdienst Venlo-Moers 1940

650 Reis van de Poolse Gezant te Kopenhagen naar Nederland 1940, stuk
651 Verlening van visa aan Joe Rainger met zijn orkest uit Boekarest 1940
652 Verlening van visa aan bezoekers en medewerkers van het 

Missiehuis voor Vreemde Missiën te Steijl 1940
653 Verlening van visa aan een groep Russen in opdracht van de NV 

Handel-Maatschappij Exportchleb 1940
654 Verlening van visa door de Visadienst aan leden van de Russische 
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bemanning van de sleepboten 'Avanti', 'No. 15' en 'No. 16', alsmede 
de stoomhijsbok 'Labor II' en de stoomhijskraan 'No. 2' 1940

655 Verzoek om inlichtingen van Th. Huizenaar inzake het verblijf van 
twee boksers voor wedstrijden 1940

656 Verzoek van de burgemeester van Hontenisse namens de 
Ortskammandant om de Belgisch-Nederlandse grens te sluiten voor 
Belgische burgers die familieleden zoeken tussen via Walsoorden 
getransporteerde geallieerde krijgsgevangenen 1940

657 Toelating van het studentenkoor van het Russisch-orthodoxe 
seminarie te Parijs, 1940-1955
Stukken van na 1945 betreffen het verstrekken van visa.

658 Brief van het Gewestelijk Arbeidsbureau te Sas van Gent met het 
verzoek om twee Belgische schildersknechten in Nederland aan werk
te mogen helpen, 1941, stuk

77 Brief aan de minister van Jusititie betreffende de kosten van een onderzoek te 
Krefeld inzake de nationaliteit van een aantal Chinezen
1938
Zie inventarisnummer 77.

659 Stukken betreffende de uitvoering van het Vestigings- en Arbeidsverdrag met 
België,
1938 1 omslag

660 Stukken betreffende het verrichten van arbeid door personeel van Engelse schepen 
te Hoek van Holland,
1938 1 omslag

661 Correspondentie met de minister van Justitie inzake de maatregelen die zijn 
getroffen door de Grensbewaking en de Rijksvreemdelingendienst naar aanleiding 
van de behandeling van hoofdstuk IV van de rijksbegroting 1939 inzake de toelating
voor tijdelijk bezoek aan vreemdelingen die in een ander land dan Nederland hun 
duurzaam verblijf hebben,
1938 1 omslag

662 Brief aan de burgemeester van de gemeente Assen met het verzoek om 
onderschriften op uitnodigingen tot bezoek uitsluitend te beperken tot de bonafide
gevallen, met bijlagen,
1938-1939 1 omslag

663 Stukken betreffende de geldigheid van de Nederlandse toeristenregeling ten 
aanzien van België en het onderzoeken van de mogelijkheden tot het verstrekken 
van toeristenkaarten,
1938-1939 1 omslag

664 Stukken betreffende de beantwoording van de brief van de voorzitter van de 
Rooms-katholieke Volksuniversiteit te 's-Hertogenbosch over de terugkeer naar het
buitenland van deelnemers aan een excursie,
1939 1 omslag

665 Stukken betreffende de beantwoording van een brief van de consul-generaal te 
Wenen over reizen naar en door Nederland,
1939 1 omslag

666 Stukken betreffende de beantwoording van een brief van het Passage- en 
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Reisbureau Wassing over de geldende formaliteiten bij binnenkomst en vertrek van 
Nederlanders naar België,
1939 1 omslag

667 Stukken betreffende de beantwoording van een vraag van het reisbureau Ebato 
Hagenouw te Utrecht inzake de grenspassering,
1939 1 omslag

668 Stukken betreffende de beantwoording van het verzoek om inlichtingen van de 
procureur-generaal, fungerend als directeur van politie te Arnhem, over 
misverstanden die bestaan over de aanmeldingsplicht binnen dertig dagen van 
vreemdelingen en de aanmelding van vreemdelingen door hen die vreemdelingen 
nachtverblijf verschaffen,
1939 1 omslag

669 Stukken betreffende de door de Rijksdienst der Werkeloosheidsverzekering en 
Arbeidsbemiddeling gemaakte fouten in de toelatingsprocedures van 
vreemdelingen,
1939 1 omslag

670 Stukken betreffende de geldigheid van reisdocumenten van de Nederlandse 
Spoorwegen NV voor doorlating ten behoeve van een bezoek aan een 
tentoonstelling te Luik,
1939 1 omslag

671 Stukken betreffende de toezending aan doorlaatposten van lijsten van personen 
die van de Rijksdienst der Werkeloosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling een 
vergunning hebben gekregen tot het verrichten van arbeid in Nederland of waarvan
de vergunning is vervallen,
1939 1 omslag

672 Stukken betreffende de uitvoering van de toeristenregeling,
1939 1 omslag

673 Stukken betreffende het informeren van de commandant van de Koninklijke 
Marechaussee te 's-Hertogenbosch en de inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen
te Tilburg over de bepalingen ten aanzien van de toelating van Belgische militairen 
om zich naar Baarle-Hertog te begeven,
1939 1 omslag

674 Stukken betreffende het inlichten van de Nederlandsche Christelijke Reisvereniging 
over de voorwaarden voor toelating van Franse protestantse pelgrims,
1939 1 omslag

675 Stukken betreffende het onderzoek naar de formaliteiten waaraan 
autobustoerisme vanuit Duitsland moet voldoen, op verzoek van de Horecaf, 
Nederlandse Bond van Werkgevers in Hotel-, Restaurant-, Café- en aanverwante 
bedrijven,
1939 1 omslag

676 Stukken betreffende het verzoek aan de commerciële afdeling van de NV 
Nederlandsche Spoorwegen te Utrecht zich te wenden tot het Belgisch consulaat 
voor het inwinnen van inlichtingen betreffende verzamelpassen of -lijsten voor 
zogenaamde kant-en-klaartochten,
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1939 1 omslag

677 Stukken betreffende het verzoek aan de commissaris van politie te Eindhoven om 
toe te zien dat door de gemeente geen onderschrift voor de legalisatie van de 
handtekening wordt verleend ten behoeve van uitnodigingen aan vreemdelingen 
door particuliere organisaties,
1939 1 omslag

678 Stukken betreffende het verzoek aan de procureur-generaal te Amsterdam om een 
onderzoek te doen naar de onmisbaarheid van vreemdelingen, die werkzaam zijn 
bij de Koninklijke Nederlandse Hoogovens en Staalfabrieken te Velsen,
1939 1 omslag

679 Telefoonnotitie houdende mededeling aan het Comité voor Joodsche Vluchtelingen
over het verlenen van toestemming om pleegkinderen tijdelijk mee te nemen naar 
het buitenland,
1939 1 stuk

680 Correspondentie met de Nederlandse Kamer van Koophandel voor Duitsland 
inzake formaliteiten waaraan Duitse reizigers tijdens korte uitstapjes in Nederland 
moeten voldoen,
1939 1 omslag

681 Correspondentie met de Rijksdienst der Werkeloosheidsverzekering en 
Arbeidsbemiddeling betreffende de instructie aan de doorlaatposten inzake de 
toelating van buitenlandse orkesten,
1939 1 omslag

682 Stukken betreffende onderzoek naar benodigde identiteitsbewijzen voor Belgische 
bemanningen van binnenschepen,
1939 1 omslag

683 Stukken betreffende overleg met het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen over grensfaciliteiten ten behoeve van de Eerste Nederlandse 
Kunstweek van 8 tot 16 augustus 1939,
1939 1 omslag

684 Brief van de Inspectie der Invoerrechten en Accijnzen te Roosendaal betreffende de 
verstrekking van inlegformulieren aan houders van Belgische identiteitskaarten,
1939 1 stuk

685 Verslag van de Koninklijke Marechaussee te Spekholzerheide over de 
grensoverschrijding door Duitse douanebeambten,
1939 1 stuk

686 Brief van de politie te Maastricht over het feit dat er vreemdelingen worden 
aangetroffen van wie het paspoort of identiteitspapier wel is voorzien van het 
vereiste stempel maar niet van de reden van bezoek, met bijlagen,
1939 1 omslag

687 Stukken betreffende de onrechtmatige afgifte van grensarbeiderskaarten voor 
Belgen,
1939-1940 1 omslag
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688 Correspondentie van de Visadienst met de vice-consul der Nederlanden te Kolding, 
door tussenkomst van de consul-generaal der Nederlanden te Kopenhagen, over 
een doorlopende machtiging tot afgifte van visa aan geselecteerde personen,
1939-1940 1 omslag

689-690 Stukken betreffende het geven van toestemming aan de Rijksdienst der 
Werkloosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling tot het verlenen van 
arbeidsvergunningen aan (leden van) groepen,
1940 2 omslagen
689 Nederlandsche Circus Revue te Haarlem
690 Operagezelschap uit Düsseldorf

691 Stukken betreffende het inwilligen van het verzoek van het Duits Gezantschap om 
de luchtverbinding Berlijn-Amsterdam van de Lufthansa in bijzondere gevallen 
dienstbaar te maken voor het vervoer van personen met bijzondere opdrachten,
1940 1 omslag

692 Brief van de Koninklijke Marechaussee te Kerkrade over het grensverkeer van 
Duitse schoolkinderen,
1940 1 stuk

693 Stukken betreffende de toezending aan de Duitse autoriteiten in België van 
opgaven met betrekking tot afgegeven grenskaarten voor het klein grensverkeer 
met België,
1940-1944 1 omslag

694 Stukken betreffende het verlenen, verlengen en intrekken van grenspassen,
1940-1948 1 omslag

695 Brief van het Rijksarbeidsbureau te 's-Gravenhage over vrijstelling van 
werkvergunning voor Duits personeel in huishoudelijke dienst bij het 
Rijkscommissariaat, met bijlage,
1941 1 omslag

696 Stukken betreffende de afwijzing van het verzoek van de Marechaussee te 
Maastricht om een machtiging voor het afgeven van een grensbewijs voor het 
bezoeken van plaatsen welke niet gelegen zijn in het gebied waarvoor het kleine 
grensverkeer met België geldt,
1942 1 omslag

697 Stukken betreffende het in kennis stellen van de grensdoorlaatposten dat het 
Bureau ter Behartiging van Nederlandsche Belangen te Parijs voorlopige 
paspoorten afgeeft aan personen die op korte termijn reizen moeten maken,
1943 1 omslag

2.3.3 Toe- en doorlating voor transit en doorreis

2.3.3 TOE- EN DOORLATING VOOR TRANSIT EN DOORREIS
2.3.3.1 Wet- en regelgeving

2.3.3.1 WET- EN REGELGEVING

698 Circulaire nr. 815 V.D. van de inspecteur van de Koninkijke Marechaussee, 
Grensbewaking en Vreemdelingendienst, van 21 november 1936 aan de chefs van 
de doorlaatposten om vreemdelingen met bestemming Engeland door te laten,
1936 1 stuk
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699 Stukken betreffende het vaststellen van voorschriften voor het doorlaten van 
Duits-joodse vluchtelingen die zich als toerist, zonder benodigd immigratievisum 
doch in bezit van voor de heen- en terugreis benodigde scheepsbiljetten, elders 
wensen in te schepen na het maken van een zogenaamde 'Informationsreise' naar 
Amerika,
1938-1939 1 omslag

700 Stukken betreffende aanwijzing aan de doorlaatposten tot het weigeren van 
doorlating aan Duitsers die in het bezit zijn van vervallen passagebiljetten van de 
'Engelse Lijnen' vanaf Colombo en Nederlands-Indië,
1939 1 omslag

701 Stukken betreffende de totstandkoming van circulaire nummer 18078/3 van de 
Rijksvreemdelingendienst van 11 november 1939, houdende bepalingen inzake 
emigranten (joodse vluchtelingen) die in het bezit zijn van een Amerikaans 
immigratievisum en scheepsbiljetten van de Holland-Amerika-Lijn en die ten 
hoogste drie dagen voor vertrek van het schip in Nederland kunnen worden 
toegelaten,
1939 1 omslag

2.3.3.2 Uitvoering

2.3.3.2 UITVOERING

702 Stukken betreffende de toelating van (revolutionaire) vreemdelingen die van 
Amerika via Nederland naar Rusland en andere landen reizen of gedeporteerd 
worden,
1931-1932 1 omslag

703 Stukken betreffende diverse joodse organisaties, onder andere met betrekking tot 
emigratie,
1931-1940 1 pak

704-709 Stukken betreffende het beleid ten aanzien van toe- en doorlating van 
vreemdelingen die transiteren,
1936-1940 6 omslagen
704 Stukken betreffende het verstrekken van transitvergunningen 1936
705 Transitkaarten voor landverhuizers te verstrekken door 

passagebureaus 1937-1938
706 Brief van het Amerikaans consulaat te Rotterdam inzake de 

Nederlandse handelwijze bij de doorlating van personen in het bezit 
van Amerikaanse immigratievisa 1939

707 Stukken betreffende de toelating van vreemdelingen voor transit-
verkeer 1939

708 Transit van vreemdelingen die als vluchtelingen moeten worden 
beschouwd 1939-1940

709 Afstemming met de minister van Buitenlandse Zaken over de te 
volgen handelwijze voordat machtiging tot afgifte van transit-visa 
gegeven kan worden voor een groep Poolse onderdanen 1940

710-730 Stukken betreffende de doorlating van vreemdelingen naar een land in Europa,
1937-1942 1 pak, 12 omslagen en 8 stukken
710 Stukken betreffende het niet weer door Duitsland opnemen van 

vluchtelingen 1937-1939
711 Lijsten van transporten van buitenlandse kinderen naar Engeland, 
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alsmede een telefoonnotie inzake het stopzetten van deze 
transporten 1938-1939, pak

712 Brief van de chef van de doorlaatpost te Vlodrop met de vraag of 
Duitse zeelieden in het bezit van alleen een Duits Seefahrtsbuch 
transit naar België kunnen verkrijgen 1939, stuk

713 Brief van de chef van doorlaatpost Oldenzaal houdende opgave van 
naar Engeland doorgelaten Tsjechoslowaken nadat zij door het 
Britisch Committee for Refugees from Czecko-Slovakia in het bezit 
zijn gesteld van een kaart die hun toegang tot Engeland verzekert, 
met bijlage 1939

714 Brief van de minister van Buitenlandse Zaken met het verzoek aan 
alle doorlaatposten om aan alle Britten die uit Duitsland komen ook 
zonder Nederlands visum in ons land toe te laten 1939, stuk

715 Brief van professor Cohen te Amsterdam waarin deze zijn 
teleurstelling uitspreekt over de weigering van doorlating van een 
groepje Tsjechen naar Engeland 1939, stuk

716 Ingekomen telegram van drie echtgenoten in het vluchtelingenkamp
Richborough met het verzoek om hun te Venlo verblijvende 
echtgenotes een doorlaatvergunning te verlenen 1939, stuk

717 Staten houdende gevens van kinderen op doorreis naar Engeland en 
kinderen die in Nederland worden ondergebracht door bemiddeling 
van het Kindercomité Hulp aan Buitenlandse Kinderen 1939

718 Stukken betreffende de toestemming aan twee Poolse 
boormeesters om via Nederland naar Polen terug te keren 1939

719 Telefoonnotitie over Britse vrouwen en een jongen die op doorreis 
zijn naar Engeland, na ontslagen te zijn uit Duitse internering 1939, 
stuk

720 Telefoonnotitie over Liberianen reizend per ss. 'Amstelkerk' naar 
Antwerpen 1939, stuk

721 Duitse vluchtelingen aan wie doorlating was toegezegd, maar die 
door de annulering van Groot-Brittannië bij het verstrekken van visa,
zijn gestrand 1939-1940

722 Ontvangen en doorgezonden inlichtingen van joodse organisaties 
omtrent het vertrek van transmigranten voor Engeland en de 
Verenigde Staten gestrand, in Amsterdam, Rotterdam en Vlissingen 
1939-1940

723 Stukken betreffende de transit van Duitsers uit Engeland over 
Nederlands grondgebied naar Duitsland 1939-1940

724 Opgaven van de doorlaatpost te Vlissingen aan de Visadienst 
houdend opgave van Joegoslaven aan wie een visum is verleend in 
afwachting van doorreis naar Joegoslavië 1940

725 Stukken betreffende de doorreis van leden van de Zwitserse 
ambulance op weg naar Finland 1940

726 Stukken betreffende de grensoverschrijding door bewoners te Kersel
voor kerkbezoek in Dreef (België) 1940

727 Stukken betreffende de toelating van Duitse loodsen voor terugkeer 
naar Duitsland, nadat zij een schip in Vlissingen hebben binnen 
gebracht 1940

728 Stukken betreffende het verzoek om een tijdelijke 
verblijfsvergunning voor een Boheemse familie die op doorreis is 
naar Engeland 1940

729 Telefoonnotitie over de grenspassering van 160 à 170 personen van 
de Britse, Franse en Poolse Legatie te Kopenhagen 1940, stuk

730 Brief van de Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des 
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Sicherheitsdienstes für die besetzten Niederländischen Gebiete 
inzake de afgifte van Durchlasscheine voor schippers naar België 
1942, stuk

731 Stukken betreffende het verlenen van voorlopig verblijf aan een groep 
Oostenrijkers in afwachting van hun emigratie naar Engeland, Chili en Uruguay,
1938-1939 1 omslag

732-752 Stukken betreffende de doorlating van vreemdelingen naar een land in Amerika,
1938-1940 17 omslagen en 4 stukken
732 Stukken betreffende de behandeling van de problematiek van 

Duitsers die na een 'Informationsreise' naar de Verenigde Staten 
weigeren om naar Duitsland terug te keren 1938-1939

733 Stukken betreffende drie joodse vreemdelingen uit Duitsland met 
als doel emigratie naar de Verenigde Staten 1938-1940

734 Antwoord op een brief van het 'European Kommitee' van de 
American-Hungarian Protection of Minorities te Wenen gericht aan 
de minister van Koloniën over een tijdelijk oponthoud hier in 
Nederland van een aantal transit-emigranten 1939

735 Brief aan de doorlaatposten Oldenzaal, Zevenaar, Nijmegen en Venlo
over de wijziging van de afvaart van het ss. 'Noordam' van de 
Holland-Amerika-Lijn, met bijlage 1939

736 Brief aan de hoofdcommissaris van Polite te Amsterdam inzake de 
voorwaarden voor toelating waaraan emigranten naar Chili moeten 
voldoen 1939, stuk

737 Brief van de Holland-Amerika-Lijn te Rotterdam over Duits-joodse 
emigranten die met het ss. 'Statendam' naar de Verenigde Staten 
vertrekken 1939, stuk

738 Stukken betreffende de behandeling van het verzoek van het Comité
voor Joodsche Vluchtelingen om een vergunning tot verblijf in 
afwachting van transmigratie naar Zuid-Amerika van de vluchteling 
Gerhard Vulkan 1939

739 Stukken betreffende het afwijzen van een verzoek tot tijdelijk verblijf
van het Duitse echtpaar T. Tillo en A. Remy, in afwachting van hun 
emigratie naar Amerika 1939

740 Stukken betreffende het al dan niet doorlaten van een joods 
echtpaar voor emigratie naar Paraguay bij de doorlaatpost Venlo 
1939

741 Stukken betreffende het toelaten van een groepje Duitse 
vreemdelingen die naar Brits-Honduras reizen 1939

742 Stukken betreffende het verlenen van goedkeuring aan het verzoek 
van W.M.H. Müller & Co NV te Rotterdam dat indien een groep 
emigranten voor Chili door het land van bestemming wordt 
geweigerd zij naar Nederland mogen terugkeren 1939

743 Stukken betreffende het verstrekken van inlichtingen aan Ph. de 
Leeuw te Arnhem over de voorwaarden voor toelating van een 
persoon uit België op doorreis naar Amerika 1939

744 Stukken betreffende het verstrekken van inlichtingen van de 
Holland-Amerika-Lijn dat vluchtelingen in het bezit van het 
Amerikaans immigratievisum en scheepsbiljetten van de Holland-
Amerika-Lijn voor vertrek naar Amerika een verblijf van drie dagen 
in Nederland is toegestaan 1939

745 Stukken betreffende het verzoek van het Comité voor Joodsche 
Vluchtelingen om toelating van een groep Tsjechische vluchtelingen 
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in afwachting van hun vertrek naar Midden-Amerika per ss."Van 
Renselaar" 1939

746 Telefoonnotitie over vluchtelingen die per ss. 'Rotterdam' naar 
Amerika zullen vertrekken 1939, stuk

747 Terugzending, na kennisname, van een brief van de minister van 
Justitie met betrekking tot de verkoop aan joodse vluchtelingen van 
Hondurese 'vóór-visa' door reisbureau American Lloyd te 
Amsterdam 1939

748 Ontvangen en doorgezonden inlichtingen van joodse organisaties 
omtrent het vertrek van transmigranten voor Engeland en de 
Verenigde Staten gestrand in Amsterdam, Rotterdam en Vlissingen 
alsmede de tijdelijke afgifte van paspoorten 1939-1940

749 Stukken betreffende het verstrekken van een opgave, van 
oorspronkelijk voor Engeland bestemde transmigranten die per ss. 
'Volendam' naar Amerika zijn vertrokken, aan de hoofdcommissaris 
van politie te Rotterdam in aansluiting op correspondentie met het 
Comité voor Joodsche Vluchtelingen te Amsterdam 1940

750 Stukken betreffende het verzoek van de Holland-Amerika-Lijn om 
personen uit neutrale staten te mogen vervoeren naar de 
Internationale Tentoonstelling te New York 1940, stuk

751 Stukken betreffende het verzoek van de NV Herfurth & Co te 
Rotterdam voor doorreisvisa voor Duitse vluchtelingen die naar 
Brazilië willen reizen 1940

752 Stukken betreffende verlening van transit-visa aan vreemdelingen 
die Canada of Australië als bestemming hebben 1940

753-780 Stukken betreffende de doorlating van vreemdelingen met niet nader vermelde 
bestemming,
1938-1946 24 omslagen en 4 stukken
753 Stukken betreffende de behandeling van verzoeken om toelating ten

behoeve van de doorreis naar vreemde mogendheden 1938-1939
754 Stukken betreffende het al dan niet verlenen van toestemming tot 

verblijf aan kindervluchtelingen die met transporten via diverse 
grensovergangen zijn binnengekomen en die na quarantaine gaan 
emigreren 1938-1939

755 Stukken betreffende het verlenen van voorlopig verblijf in Nederland
aan een groep Duitse professoren en hun familie, mits het 
Academisch Steunfonds hun onderhoud garandeert 1938-1939

756 Stukken betreffende het al dan niet geven van toestemming aan 
minderjarige vluchtelingen tot voorlopig verblijf in afwachting van 
emigratie of terugzending 1938-1946

757 Antwoord op een brief van het agentschap der Duitse Afrika-Lijnen 
betreffende passagiers die in Duitsland geboekt hebben voor boten 
die uit Nederland vertrekken 1939

758 Bericht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken inzake het 
Mexicaanse toeristenvisum 1939

759 Brief aan de minister van Justitie met het voorstel dat vluchtelingen 
die kans hebben om een toelatingsvisum voor een ander land te 
krijgen op vertoon van dat visum vergunning tot transit door ons 
land wordt verleend 1939, stuk

760 Brief van de Gemeentewerken te Eindhoven, afdeling 
Luchthavenbedrijf houdende bevestiging van telegram nummer 744 
over te betrachten soepelheid bij doorlating van vreemdelingen die 
naar hun vaderland willen terugkeren 1939, stuk
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761 Brief van de NV Rotterdamsche Lloyd inzake bevestiging van de 
ontvangst van transitkaarten nummer 6926 voor landverhuizers 
1939, stuk

762 Brief van de politie te Rotterdam inzake de aankomst en het vertrek 
van het Engelse toeristenschip 'Sarpedon' onder aanbieding van de 
passagierslijst en garantverklaring van de agent van het schip 1939

763 Geleidebrief aan de minister van Justitie over de transit van een 
vluchteling, met bijlage 1939

764 Overzichten opgemaakt door de doorlaatposten Oldenzaal en Venlo 
van binnengekomen Amerikanen 1939

765 Stukken betreffende de afspraak met het Kindercomité te 
Amsterdam om geen kindertransporten meer te laten passeren op 
zon- en feestdagen 1939

766 Stukken betreffende de beantwoording van een brief van de consul-
generaal der Nederlanden te 's-Gravenhage over het verstrekken van
een gratis stempel aan alle visumplichtige vreemdelingen die 
Nederland in transitverkeer wensen door te reizen en in het bezit van
reispapieren en bestaansmiddelen zijn en in het land van 
bestemming niet zullen worden geweerd 1939

767 Stukken betreffende de beantwoording van een briefkaart van M. de
Buton te Bloemendaal waarin een verblijf tijdens doorreis wordt 
toegestaan aan twee joodse vluchtelingen uit Wenen 1939

768 Stukken betreffende de formaliteiten bij toelating van personen in 
het bezit van een Mexicaans toeristenvisum 1939

769 Stukken betreffende de toelating van Belgische studenten ten 
behoeve van een studiereis 1939

770 Stukken betreffende een verzoek aan de Holland-Amerika-Lijn om 
de gemaakte telefoonkosten ten behoeve van het transport van een 
groep emigranten van Putten naar Vlissingen te voldoen 1939

771 Stukken betreffende het verlenen van toestemming voor doorlating 
van een groep Mormoonse Missionarissen uit Amerika bij 
doorlaatpost Hoek van Holland 1939

772 Stukken betreffende het verstrekken van inlichtingen aan de consul 
der Nederlanden te Breslau over de voorwaarden waaronder 
emigranten voorzien van passagebiljetten voor een Nederlands 
schip in Nederland worden toegelaten 1939

773 Stukken betreffende het verzoek aan de commissaris van politie te 
Eindhoven om de Stichting Het Dommelshuis te Eindhoven in te 
lichten over de te volgen handelwijze bij het verkrijgen van bewijzen 
van goed gedrag voor emigratie van illegale vluchtelingen 1939

774 Stukken betreffende het verzoek van het Comité voor Joodsche 
Vluchtelingen om informatie over hoe lang een vreemdeling 
tussentijds in Nederland mag verblijven 1939

775 Telefoonnotities betreffende het toelaten van Amerikanen 1939
776 Telefoonnotities betreffende uitwisseling van Engelse en Duitse 

consulaire ambtenaren 1939
777 Telefoonnotities inzake het doorlaten van Tsjechen en Duitsers 1939
778 Telefoonnotitite over het verlenen van grenspassering aan Belgische 

werknemers 1939, stuk
779 Telegram met het verzoek om Post Bentheim Oldenzaal te berichten 

15 Noorse zeelieden door te laten om in Amsterdam op het schip 
'Italia' aan te monsteren, met bijlage 1939

780 Brieven van de Rotterdam-Zuid-Amerika-Lijn over de aankomst en 
het vertrek van twee schepen 1940
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781 Brief van de politie Rotterdam over de verschillen in handelwijze in de havens van 
Rotterdam en Amsterdam inzake de afgifte van garantieverklaringen voor 
buitenlands personeel op schepen, met bijlage,
1939 1 omslag

782 Brief aan mevrouw G. Jansen te 's-Gravenhage houdende aanbieding van een 
uittreksel van de Vreemdelingencirculaire nummer 2, inzake de voornaamste 
bepalingen voor transitverkeer van vluchtelingen door Nederland,
1939 1 omslag

783 Stukken betreffende het doorlaten van een groep Chinezen vanuit Engeland 
bestemd om aan te monsteren op ss. 'Calchas' te Amsterdam,
1939 1 omslag

784 Stukken betreffende het verlenen van toestemming aan een aantal vreemdelingen 
tot verblijf tijdens een doorreis naar Australië,
1939 1 omslag

785 Correspondentie met de consul-generaal der Nederlanden te Berlijn over de 
voorwaarden voor toelating van vluchtelingen voor doorlating en transit in 
Nederland,
1939 1 omslag

786 Correspondentie met de minister van Justitie over de te volgen gedragslijn van het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en de Politie bij het doorgeven van de 
verblijfplaatsen van toegelaten vreemdelingen,
1939 1 omslag

787-788 Stukken betreffende de doorlating van vreemdelingen naar een land in Afrika,
1939-1940 2 omslagen
787 Stukken betreffende het bij uitzondering verlenen van een 

transitvisum aan passagiers van de Vereenigde Nederlandse 
Scheepvaart Maatschappij te Amsterdam met als reisbestemming 
Zuid-Afrika en Zuid-Rhodesia 1939-1940

788 Stukken betreffende het verlenen van een transitvisum aan 
vreemdelingen die met het ss. 'Springfontein' naar Afrika gaan 1939-
1940

789-798 Stukken betreffende de doorlating van vreemdelingen naar een land in Azië,
1939-1940 7 omslagen en 3 stukken
789 Brief van de Holland-Oost-Azië-Lijn NV betreffende de toelating van 

(joodse) vluchtelingen voor transit naar het verre oosten 1939, stuk
790 Stukken betreffende het afwijzen van het verzoek van de Chinese 

Legatie te 's-Gravenhage om een grote groep Chinezen uit Duitsland 
toe te staan via Nederland terug te keren naar China 1939

791 Stukken betreffende het afwijzen van het verzoek van het Passage- 
en Reisbureau J. Wolff, American Lloyd om bij de Franse regering 
afgifte te verzoeken van een transitvisum voor een groep personen 
met bestemming Palestina 1939

792 Stukken betreffende het afwijzen van het verzoek van het Reis- en 
Passagebureau Kolff om toelating van een joodse emigrante in het 
bezit van een Palestijns immigratievisum 1939

793 Stukken betreffende het inlichten van Philips' Reisbureau te 
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Eindhoven dat doorlating van twee Duitse vrouwen die wensen te 
emigreren naar Shanghai niet mogelijk is 1939

794 Stukken betreffende het toestaan onder voorwaarden van het 
verzoek van het Gezantschap van Japan te Den Haag om een groep 
Japanners uit België via Nederland naar Japan terug te laten keren 
1939

795 Verzoek van mr. J. de Vries te Amsterdam, advocaat en procureur, 
om toelating en tijdelijk verblijf van een vreemdeling op transit naar 
Shanghai 1939, stuk

796 Voorwaarden voor toelating van vluchtelingen voor transit naar het 
Verre Oosten 1939

797 Stukken betreffende het inwilligen van het verzoek van de Stichting 
Jeugd-Alyah om vijftig Duits-joodse kinderen voor emigratie naar 
Palestina tijdelijk in Nederland verblijf toe te staan 1939-1940

798 Brief van de politie te Amsterdam met staten waarop vermeld de 
namen van vreemdelingen op doorreis naar Palestina 1940, stuk

799 Stukken betreffende het verzoek van G. Wijsmuller-Meyer om introductie bij 
instanties die bevoegd zijn om over transitvisa te beschikken ten behoeve van 
personen die reeds in het bezit zijn van immigratievisa voor andere landen,
1940 1 omslag

800 Correspondentie met de inspecteur der Koninklijke Marechaussee, Grensbewaking 
naar aanleiding van ontvangen rapporten over het illegaal transit-transport van 
vluchtelingen door Nederland met de afweging of er aanleiding bestaat tot het 
instellen van een onderzoek,
1940 1 omslag

801 Brief van de minister van Buitenlandse Zaken met het verzoek om een reactie op 
het schrijven van de hoge commissaris voor de Vluchtelingen onder Bescherming 
van de Volkenbond inzake het vrijwaren van de Duitse vluchtelingen, met bijlage,
1940 1 omslag

2.3.4 (Toelating voor) Verblijf

2.3.4 (TOELATING VOOR) VERBLIJF
2.3.4.1 Algemeen

2.3.4.1 ALGEMEEN
2.3.4.1.1 Verdragen en overeenkomsten

2.3.4.1.1 Verdragen en overeenkomsten

802 Brief van de minister van Buitenlandse Zaken betreffende de toepassing van het 
tussen Nederland en Duitsland gesloten Vestigingsverdrag op oud-Oostenrijkers,
1939 1 omslag

2.3.4.1.2 Wet- en regelgeving

2.3.4.1.2 Wet- en regelgeving

803 Stukken betreffende het vaststellen door de Grensbewaking van in het 
Buitengewoon en Algemeen Politieblad op te nemen mededelingen betreffende 
uitbreiding van faciliteiten van aanmelding bij de politie voor vreemdelingen met 
ingang van 15 september,
1921 1 omslag

804 Brief aan de minister van Justitie over de wenselijkheid om enige artikelen van het 
Vreemdelingenreglement te wijzigen,
1938 1 stuk
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805 Stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van de circulaire nummer 514
V.D. van de inspecteur der Koninklijke Marechaussee van 31 mei 1938 betreffende 
de aanmeldingsplicht van vreemdelingen voor het verkrijgen van een voorlopige 
verblijfsvergunning,
1938 1 omslag

806 Stukken betreffende de afgifte van identiteitsbewijzen aan oud-Oostenrijkers,
1938-1939 1 omslag

807 Brief van het Ministerie van Sociale Zaken met het verzoek om werkloze arbeiders 
van Duitse nationaliteit in Nederland op gelijke wijze te behandelen als 
Nederlandse arbeiders in Duitsland,
1939 1 stuk

808 Stukken betreffende het vervangen van het oude model formulier kennisgevingen 
ex artikel 11 van het Vreemdelingenreglement,
1940 1 omslag

809 Circulaire nummer 1135 van het Departement van Justitie, 2e afdeling A van 15 juni 
1940 betreffende het uniformverbod dat niet van toepassing is op Duitsers,
1940 1 stuk

810 Stukken betreffende het geven van instructies aan de procureur-generaal van 
politie te Arnhem over de uitvoering van het verbod voor joden om zich in de 
provincie Gelderland te vestigen,
1941 1 omslag

811 Stukken betreffende wijziging van de Vreemdelingencirculaires nummer 15 en 18,
1941-1942 1 omslag

812 Stukken betreffende de bekendmaking, interpretatie en uitvoering van de Elfte 
Verordnung zum Reichsbürgergesetz van 25 november 1941 inzake de nationaliteit 
en het vermogen van buiten Duitsland wonende Duitse joden,
1941-1943 1 omslag

813 Notitie en een verordening van het Departement van Sociale Zaken inzake de 
bevoegdheden van joodse tandartsen,
1942 1 omslag

814 Circulaire van de directeur-generaal van politie over het optreden ten aanzien van 
joden die op grond van gebleken onvruchtbaarheid en met toestemming van de 
Duitse autoriteiten vrijgesteld zijn van de verplichting tot het dragen van een 
jodenster,
1943 1 stuk

2.3.4.1.3 Uitvoering

2.3.4.1.3 Uitvoering

815 Stukken betreffende het verzoek van de Vreemdelingendienst aan de burgemeester
van Soest om maatregelen te treffen tegen de Belgische deserteur en Vlaamse 
activist P. van Rossum, alsmede de gemeente Soest aan te wijzen als tijdelijke 
verblijfplaats ingevolge artikel 19 van het Vreemdelingenreglement aangezien 
uitzetting niet mogelijk is,
1919 1 omslag
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816 Geheime stukken van het hoofd van de Vreemdelingendienst betreffende de 
toelating en het verblijf van politiek revolutionaire vreemdelingen,
1920-1922 1 omslag

817-822 Stukken betreffende de toelating en het verblijf van zigeuners,
1928-1937 5 pakken en 1 omslag
Registratienummers met de letter Z van zigeuners.
817 1929 - 1936, grensoverschrijding en -bewaking
818 1928 - 1933 Z/A, omslag
819 1928 - 1937, 12 Z - 32 Z
820 1929 - 1937, 57 Z - 241 Z
821 1929 - 1937, 256 Z - 490 Z
822 1929 - 1937, 503 Z - 573 Z

823-824 Stukken betreffende de behandeling van de verzoeken tot verblijf van Duitsers hier 
in Nederland alsmede de hiermee samenhangende verzoeken tot ontvijanding 
(ontheffing artikel 34f van het Koninklijk Besluit E133) aan het Nederlands 
Beheersinstituut,
1931-1968 2 pakken
823 B - O

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2044
824 P - Z

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2044

825-868 Stukken betreffende het beslissen over de toelating van vreemdelingen voor 
verblijf,
1932-1965 5 pakken, 36 omslagen en 3 stukken
825 Stukken betreffende de opvang van Duitse kinderen door de 

Internationale Arbeiders Hulp 1932-1935
826 Stukken betreffende de vestiging van gerepatrieerde, behoeftige 

(ex-)Nederlanders die Duitsland uitgezet zijn 1934
827 Stukken betreffende het behandelen van de bijzondere verzoeken 

van het Comité voor Joodsche Vluchtelingen om toelating van 
vluchtelingen in Nederland 1935-1943, pak

828 Stukken betreffende het behandelen van verzoeken van diverse 
joodse organisaties om opneming van joodse weeskinderen van 
vreemde nationaliteit in joodse weeshuizen 1936-1939

829 Brieven aan doorlaatposten houdende toestemming tot tijdelijk 
verblijf van vreemdelingen afkomstig uit Duitsland en Oostenrijk 
1938-1939, pak

830 Stukken betreffende het afwijzen van verzoeken van zich in de 
gemeenten Aalten en Winterswijk aanmeldende vreemdelingen 
voor verblijf in Nederland 1938-1939

831 Stukken betreffende het behandelen van verzoeken van 
vluchtelingen tot voorlopig verblijf 1938-1939

832 Stukken betreffende het behandeling van verzoeken om vestiging in 
Nederland van leden van religieuze orden 1938-1940

833 Stukken betreffende het vernelen van toestemming tot verblijf in 
Nederland om een opleiding te volgen aan de Quakerschool Eerde te
Ommen, het houden van toezicht op de leerlingen van vreemde 
nationaliteit en correspondentie met de Quakerschool 1938-1961, 
pak
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Stukken van na 1945 betreffen naturalisatie, verstrekking 
vreemdelingenpaspoorten, visa en verblijfsvergunningen en het toezenden van 
identiteitsbewijzen alsmede mutaties.

834 Stukken betreffende het verstrekken van voorlopige 
verblijfsvergunningen aan 40 kloosterlingen van het 
Benidictanessenklooster te Oosterhout die niet in het bezit zijn van 
identiteitspapieren 1938-1965
Stukken van na 1945 betreffen mededeling van overlijden en mutaties in verband 
met vertrek naar België.

835 Brief aan NV P.G. Kleinschmidts Handelsmaatschappij te Rotterdam 
met de mededeling dat zij zich dienen te wenden tot de minister van 
Justitie met het verzoek om toelating van een joods echtpaar uit 
Wenen, met bijlage 1939

836 Brief van E. en M. Besttrufzer te Berlijn naar aanleiding van de 
afwijzing van een verzoek tot verblijf 1939, stuk

837 Brief van de minister van Binnenlandse Zaken met het verzoek om 
behandeling van een schrijven van de burgemeester van de 
gemeente Hellevoetsluis betreffende verzoeken van vrouwen van 
Duitse nationaliteit, wier mannen in het kamp zijn ondergebracht, 
om zich in de gemeente te mogen vestigen, met bijlage 1939

838 Brief van de minister van Justitie met het verzoek een aantal 
bijgevoegde adressanten te willen berichten dat hun geen 
toestemming tot tijdelijk verblijf kan worden verleend, alsmede een 
aantal afschriften van uitgaande brieven gericht aan diverse 
personen aan wie geen toestemming tot verblijf is verleend 1939

839 Brief van het Ministerie van Sociale Zaken met het advies tot 
afwijzing van het verzoek van N. Kahn te Praag om met een aantal 
medewerkers en hun gezinnen een lederwarenfabriek in Nederland 
te beginnen 1939, stuk

840 Brieven van het Joodsch Vluchtelingenkamp Quarantaine-Station en
van de politie te Rotterdam met een rapportage en overzicht van de 
vluchtelingen die zijn aangekomen met het ms.'St. Louis' 1939

841 Stukken betreffeden het verlenen van toestemming voor de 
toelating van een aantal Poolse studenten voor het volgen van een 
studie 1939

842 Stukken betreffende de behandeling van het verzoek om 
inlichtingen en audiëntie van J.R. Voûte, advocaat en procureur, ten 
behoeve van een cliënt 1939

843 Stukken betreffende de behandeling van het verzoek om toelating 
van katholieke niet-ariërs uit Duitse concentratiekampen 1939

844 Stukken betreffende de behandeling van verzoeken om toelating 
van kinderen van vluchtelingen 1939

845 Stukken betreffende de terugkeer van joodse vluchtelingen uit Haïti 
die hebben getracht de Haïtiaanse nationaliteit te verkrijgen 1939

846 Stukken betreffende de verzoeken om een eerste en een tweede 
verlenging van de vergunning voor toelating tot tijdelijk verblijf ten 
behoeve van (joodse) vreemdelingen en vluchtelingen van Duitse 
nationaliteit 1939

847 Stukken betreffende het afwijzen van de toelating van diverse 
vreemdelingen 1939, pak

848 Stukken betreffende het afwijzen van het verzoek om toelating van 
Tsjechische oud-strijders van de Internationale Brigade in Spanje 
1939

849 Stukken betreffende het afwijzen van het verzoek van dominee A. 
Mulder uit Aardenburg om toelating van in het buitenland 
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verblijvende vrouwen van in kampen ondergebrachte vluchtelingen 
1939

850 Stukken betreffende het afwijzen van het verzoek van een aantal 
vreemdelingen om te worden toegelaten 1939

851 Stukken betreffende het afwijzen van het verzoek van het Comité 
voor Joodse Vluchtelingen te Amsterdam om een groep 
vluchtelingen voorlopig verblijf toe te staan in Zevenaar 1939

852 Stukken betreffende het afwijzen van verzoeken om toelating of 
tijdelijk verblijf voor kinderen van in Nederland verblijvende 
vluchtelingen 1939

853 Stukken betreffende het afwijzen van verzoeken tot tijdelijk verblijf 
in Nederland, met lijst van adressanten 1939

854 Stukken betreffende het goedkeuren van de overbrenging van 
illegaal binnengekomen minderjarige vluchtelingen naar een tehuis 
waarin legale vluchtelingen aanwezig zijn 1939

855 Stukken betreffende het goedkeuren van de toelating van in 
Nederland woonachtige Belgische soldaten op vertoon van hun 
identiteitskaart of verlofpas 1939

856 Stukken betreffende het toestaan van voorlopig verblijf van een jaar 
aan de Japanse vertegenwoordiging van Mitsubishi Shoji Kaisha 
GmbH in Nederland 1939

857 Stukken betreffende het verlenen van toestemming aan C.M. van 
Sillevoldt NV te Rotterdam om een leerling toe te laten aan de 
Quakerschool Eerde te Ommen, alsmede het verwijzen naar de 
minister van Binnenlandse Zaken om de leerling uit het 
quarantainestation te Rotterdam te laten ontslaan 1939

858 Stukken betreffende het verlenen van toestemming aan de 
burgemeester van Vlodrop tot afgifte van verblijfsvergunningen aan 
een groep fraters 1939

859 Stukken betreffende het verlenen van toestemming tot (tijdelijk) 
verblijf voor vier Zusters van de Congregatie der Christelijke Liefde 
uit Duitsland 1939

860 Stukken betreffende het verzoek om verblijf ten behoeve van zes 
echtgenotes van in Nederland verblijvende emigranten 1939

861 Stukken betreffende het verzoek van het Ministerie van Sociale 
Zaken om de behandeling te willen overnemen van de toelating van 
Israëlitisch-Hongaarse families 1939

862 Stukken betreffende het weigeren van een verzoek tot verblijf van 
een Tsjechische vreemdeling die verenigd wil worden met zijn 
familieleden, die in een quarantainekamp verblijven 1939

863 Stukken betreffende het weigeren van toelating van vreemdelingen 
uit Polen en Duitsland 1939

864 Stukken betreffende de te volgen handelwijze betreffende een groep
joodse vluchtelingen die naar aanleiding van de circulaire van 15 
december 1938 nummer 7125 nog gauw Nederland zijn 
binnengekomen 1939-1940

865 Stukken betreffende het toelaten en verblijf van een joodse 
vreemdeling met de Duitse nationaliteit 1939-1946

866 Het verlenen van toestemming tot tijdelijk verblijf in Nederland van 
Duitse kinderen met gezondheidsklachten, persoonsdossiers 1939-
1952
Stukken van na 1945 betreffen het verlenen van visa, werkvergunning en 
verblijfsvergunning.

867 Behandeling van verzoeken om toelating en opgave van hier 
verblijvende Belgische kinderen 1941, pak
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868 Telefoonnotitie van een gesprek met de Vreemdelingendienst 
Utrecht inzake de vestiging van joden 1941, stuk

869-872 Stukken betreffende het al dan niet geven van toestemming tot verblijf hier in 
Nederland om een opleiding als zogenaamde Palestina-pionier te volgen bij Dath 
Waärets dat is aangesloten bij de Joodsche Centrale voor Beroepsopleiding 
alsmede de correspondentie met dit instituut en het toezicht op de aanmelding en 
woonplaatsverandering van de pioniers,
1934-1963 2 pakken en 2 omslagen
Stukken van na 1945 betreffen het verlenen van visa, een paspoort en een doorgangsbewijs alsmede
het verstrekken van inlichtingen.
869 Aanmeldingsformulieren, staten van leerlingen en correspondentie 

1934-1939, omslag
870 Aanmeldingsformulieren, staten van leerlingen en correspondentie 

1939-1941, omslag
871 Persoonsdossiers A - L

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2038
872 Persoonsdossiers M - Z

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2038

873-882 Stukken betreffende het al dan niet geven van toestemming tot verblijf hier in 
Nederland om een opleiding als zogenaamde Palestina-pionier te volgen bij de 
Stichting Joodse Arbeid te Amsterdam die is aangesloten bij de Joodsche Centrale 
voor Beroepsopleiding alsmede de correspondentie met dit instituut en het 
toezicht op de aanmelding en woonplaatsverandering van de pioniers,
1934-1966 10 pakken
Stukken van na 1945 betreffen het verlenen van visa en identiteitsbewijzen, naturalisatie en 
ontvijanding en het verstrekken van inlichtingen.
873 Ab - Du

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2042
874 Eb - Gu

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2042
875 Ha - Jo

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2042
876 Ka - Ku

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2042
877 La - Lu

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2042
878 Ma - Os

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2042
879 Phi - Sim

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2042
880 Smo - Zwi

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2042
881 Correspondentie 1934-1937
882 Aanmeldingsformulieren, staten van leerlingen en correspondentie 

1935-1938

883-894 Stukken betreffende het al dan niet geven van toestemming tot verblijf hier in 
Nederland om een opleiding als zogenaamde Palestina-pionier te volgen bij de 
Vereniging tot Vakopleiding van Palestina Pioniers te Amsterdam/'s-
Gravenhage/Deventer die is aangesloten bij de Joodsche Centrale voor 
Beroepsopleiding alsmede de correspondentie met deze instituten en het toezicht 
op de aanmelding en de woonplaatsverandering van de pioniers,
1934-1968 12 pakken
Stukken van na 1945 betreffen het verlenen van visa, verblijfsvergunningen en 
vreemdelingenpaspoorten, naturalisatie en het verstrekken van inlichtingen.
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883 A - C
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2044

884 D - F
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2044

885 G - H
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2044

886 I - Li
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2044

887 Lo - N
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2044

888 O - R
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2044

889 Sa - Simon
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2044

890 Simonis - T
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2044

891 W - Z
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2044

892 Staten van leerlingen en correspondentie 1935-1941
893 Correspondentie 1934-1939
894 Aanmeldingsformulieren en staten van leerlingen 1935-1939

895-898 Stukken betreffende het al dan niet geven van toestemming tot verblijf hier in 
Nederland om een opleiding als zogenaamde Palestina-pionier te volgen bij 
Agoedas Jisroeil dat is aangesloten bij de Joodsche Centrale voor Beroepsopleiding 
alsmede de correspndentie met dit instituut en het toezicht op de aanmelding en 
woonplaatsverandering van de pioniers,
1935-1942 4 pakken
895 Aanmelding voor het instituut 1935-1938
896 Staten van leerlingen en correspondentie 1939-1942
897 Persoonsdossiers A - L
898 Persoonsdossiers M - Z

899-900 Stukken betreffende het al dan niet geven van toestemming tot verblijf hier in 
Nederland om een opleiding als zogenaamde Palestina-pionier te volgen bij de 
Joodsche Tuinbouw-, Veeteelt- en Zuivelbereidingvereeniging die is aangesloten bij
de Joodsche Centrale voor Beroepsopleiding alsmede correspondentie 
correspondentie met dit instituut en het toezicht op de aanmelding en 
woonplaatsverandering van de pioniers,
1937-1957 2 omslagen
899 Correspondentie, staten van leerlingen 1937-1943
900 Persoonsdossiers 1937-1957

Stukken van na 1945 betreffen het verlenen van visa.

901 Stukken betreffende de adoptie van kinderen van vreemde nationaliteit,
1938 1 omslag

902-907 Brieven van de Grensbewaking en de Rijksvreemdelingendienst betreffende de 
toelating van (joodse) vreemdelingen en vluchtelingen van Duitse nationaliteit voor
tijdelijk verblijf,
1938-1939 6 pakken
Per zaak op nummervolgorde volgens de zogenaamde kamplijsten (niet aangetroffen), niet 
compleet
902 250-499
903 501-714
904 715-1099
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905 1102-1464
906 K 548-K 898
907 K 901-K 1500

908 Stukken betreffende het belastingvrij invoeren van verhuisboedels van 
vreemdelingen na overlegging van een bewijs van inschrijving,
1938-1940 1 pak

909 Stukken betreffende annulering van een bankgarantie voor de vreemdelingen E. 
Simon en H. Simon-Hartog,
1939 1 omslag

910 Correspondentie met de Holland-Amerika-Lijn betreffende de toepassing van de 
richtlijnen inzake de toelating van vreemdelingen in het bezit van geldige 
verblijfsvergunningen,
1939 1 omslag

911 Brief van het Comité voor Bijzondere Joodsche Belangen met de mededeling dat 
het Kindercomité de morele en financiële zorg voor de emigratiekinderen heeft 
overgedragen aan het Nederlandsche Rooms-katholieke Huisvestingscomité, het 
Protestantsch Hulpcomité voor Uitgewekenen om Ras of Geloof en de Afdeling 
Kinderen van het Comité voor Bijzondere Joodsche Belangen,
1939 1 stuk

912-913 Stukken betreffende het verlenen van goedkeuring aan het Comité voor Bijzondere 
Joodsche Belangen tot uitwisseling van minderjarige vluchtelingen met andere 
landen,
1939-1940 2 omslagen
912 België
913 Zwitserland

914 Stukken betreffende het functioneren van organisaties voor in Nederland 
verblijvende vreemdelingen,
1939-1942 1 omslag

915 Brief van het Comité voor Joodsche Vluchtelingen te Amsterdam inzake het 
oplossen van moeilijkheden te Maastricht met betrekking tot het onderbrengen 
van vluchtelingen bij particulieren,
1940 1 stuk

916-917 Stukken betreffende het al dan niet geven van toestemming tot verblijf hier in 
Nederland om een opleiding als zogenaamde Palestina-pionier te volgen bij de 
Joodsche Centrale voor Beroepsopleiding alsmede correspondentie met dit 
instituut en het toezicht op de aanmelding en woonplaatsverandering van de 
pioniers,
1940-1952 2 omslagen
916 Mededeling over de functieverdeling 1940
917 Persoonsdossiers 1940-1952

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2028
Stukken van na 1945 betreffen verlenging vreemdelingenpaspoort en 
naturalisatie.

918 Stukken betreffende het voor kennisgeving aannemen van berichten van de 
Joodsche Raad voor Amsterdam, dat bepaalde half-arische kinderen niet meer als 
joden worden beschouwd en dus niet meer onder de zorg vallen van de Joodsche 
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Raad, het Comité voor Joodsche Vluchtelingen en de Afdeling Kinderen van de 
Stichting voor bijzondere Joodsche Belangen, alsmede het verlenen van 
verblijfsvergunningen en andere identiteitspapieren aan een aantal van hen,
1940-1968 1 omslag
Stukken van na 1945 betreffen het verstrekken van visa en identiteitspapieren, naturalisatie en het 
verwerken van mutaties.

919 Rapport van de commissaris van politie te Kerkrade over het niet naleven van 
bepalingen door Duitse autoriteiten van het Duits-Nederlandse Vestigingsverdrag 
van 7 november 1906, Stb. 279, met bijlage,
1941 1 omslag

920 Stukken betreffende de circulaire van het Departement van Justitie, afdeling A.S. nr.
1101 betreffende opheffing van de gemeenten Oud-Valkenburg, Schin op Geul, 
Houthem en Schore in 1940,
1941 1 omslag

921 Stukken betreffende het houden van toezicht op en het nemen van maatregelen 
tegen huwelijken van Chinezen met Nederlandse vrouwen,
1941-1944 1 omslag

2.3.4.2 Verlening en bezit van visa, passen, persoons- en identiteitsbewijzen en verblijfsvergunningen

2.3.4.2 VERLENING EN BEZIT VAN VISA, PASSEN, PERSOONS- EN IDENTITEITSBEWIJZEN 
EN VERBLIJFSVERGUNNINGEN

2.3.4.2.1 Wet- en regelgeving

2.3.4.2.1 Wet- en regelgeving

922 Brief van de minister van Jusititie onder aanbieding van een schrijven van de 
minister van Buitenlandse Zaken met de instructie geen visa te verlenen aan 
Roemenen zonder geldige reispapieren, met bijlagen,
1939 1 omslag

923 Rapport van het Hoofdbureau van Politie te Amsterdam inzake de bemiddeling 
door het Passage- en Reisbureau American Lloyd bij het verkrijgen van voor-visa 
voor Honduras door Hondurese consulaten voor niet ariërs, met geleidebrief en 
bijlagen,
1939 1 omslag

924 Stukken betreffende wijziging van de Vreemdelingencirculaire nummer 12,
1939-1940 1 omslag

925 Stukken betreffende de totstandkoming van voorschriften en maatregelen voor 
onderdanen uit Estland, Letland en Litouwen die kunnen opteren voor de Russische
nationaliteit,
1940 1 omslag

926 Stukken betreffende het vaststellen en uitvoeren van voorschriften en maatregelen 
inzake verblijfsvergunningen en persoonsbewijzen in verband met identificatie,
1940-1941 1 omslag

927 Stukken betreffende wijziging van de Vreemdelingencirculaire nummer 4 en 5,
1940-1942 1 omslag
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2.3.4.2.2 Uitvoering

2.3.4.2.2 Uitvoering

928-929 Stukken betreffende de afgifte van identiteitsbewijzen, controle- en Nansenpassen 
aan vluchtelingen,
1918-1937 1 pak en 1 omslag
928 1918
929 1922 - 1937, pak

930-1079 Stukken betreffende het al dan niet verlenen en verlengen van 
verblijfsvergunningen aan vreemdelingen,
1918-1972 150 pakken
930 Aas - Adl

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048
931 Adr - And

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048
932 Ang - Asch

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048
933 Asm - Azd

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048
934 Baa - Ban

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048
935 Bar - Bech

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048
936 Beck - Bend

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048
937 Bene - Bergen

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048
938 Berger - Bergh

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048
939 Bergm - Bie

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048
940 Bieb - Blatt

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048
941 Blau - Blumens

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048
942 Blument - Bonde

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048
943 Bondy - Borr

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048
944 Bort - Bres

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048
945 Breu - Bruij

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048
946 Brz - Bijl

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048
947 Caa - Char

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048
948 Chau - Cohe

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048
949 Cohn - Com

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048
950 Con - Czu

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048
951 Dac - Dehn

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048
952 Deho - Dittm

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048
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953 Dittr - Driel
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048

954 Dries - Duk
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048

955 Dul - Ehrl
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048

956 Ehrm - Elka
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048

957 Ell - Erl
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048

958 Erm - Eij
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048

959 Faa - Feldm
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048

960 Felds - Fischb
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048

961 Fische - Fohn
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048

962 Folk - Franken
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048

963 Frankenb - Freund
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048

964 Freundl - Friedm
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048

965 Friedr - Fijn
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048

966 Gab - Gerb
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048

967 Gerd - Glans
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048

968 Glas - Golb
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048

969 Gold - Goldsc
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048

970 Goldst - Gos
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048

971 Got - Grab
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048

972 Grac - Grot
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048

973 Grou - Grut
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048

974 Gruy - Gij
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048

975 Haa - Hah
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048

976 Hai - Hans
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048

977 Hanz - Heide
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048

978 Heidem - Heis
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048

979 Heit - Herl
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048

980 Herm - Herz
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048

981 Herzb - Heyl
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048

982 Heym - Hip
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Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048
983 Hir - Hirschk

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048
984 Hirschl - Hoh

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048
985 Hole - Horn

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048
986 Horo - Huy

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048
987 Ich - Isaa

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048
988 Isac - Jacobs

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048
989 Jacobsb - Jansm

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048
990 Janss - Jorda

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048
991 Jorde - Ju

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048
992 Kab - Kai

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048
993 Kal - Kats

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048
994 Katz - Kaufh

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048
995 Kaufm - Kele

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048
996 Kell - Kit

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048
997 Kla - Klu

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048
998 Kna - Koh

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048
999 Kok - Koss

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048
1000 Kost - Krem

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048
1001 Kren - Kuh

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048
1002 Kui - Lam

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048
1003 Lan - Laub

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048
1004 Lauc - Lehm

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048
1005 Lehr - Les

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048
1006 Let - Levi

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048
1007 Levy - Lew

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048
1008 Lewa - Lieben

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048
1009 Liebent - Lind

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048
1010 Ling - Loeb

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048
1011 Loes - Lowenb

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048
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1012 Lowenh - Ly
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048

1013 Ma - Mand
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048

1014 Mane - Maron
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048

1015 Marre - Mass
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048

1016 Masser - Meh
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048

1017 Mei - Mesd
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048

1018 Mess - Meyb
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048

1019 Meyer
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048

1020 Meyerf - Mocz
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048

1021 Mod - Mori
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048

1022 Morp - Muld
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048

1023 Mull - Muy
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048

1024 Na - Neu
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048

1025 Neub - Ni
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048

1026 No - Nij
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048

1027 Ob - Oli
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048

1028 Oll - Ose
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048

1029 Osm - Ov
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048

1030 Pac - Pere
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048

1031 Perl - Pin
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048

1032 Pio - Polla
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048

1033 Polle - Pijn
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048

1034 Qua - Qui
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048

1035 Raa - Rehf
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048

1036 Rehm - Reiss
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048

1037 Reit - Ritz
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048

1038 Roba - Rosa
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048

1039 Rose - Rosenbe
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048

1040 Rosenbl - Rosent
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048

1041 Rosenw - Rotte
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Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048
1042 Rottg - Rzes

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048
1043 Saa - Salomon

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048
1044 Salomons - Sax

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048
1045 Sbor - Scherz

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048
1046 Scheuc - Schli

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048
1047 Schlo - Schon

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048
1048 Schonb - Schroe

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048
1049 Schroy - Schwarz

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048
1050 Schwarzb - Sele

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048
1051 Seli - Sie

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048
1052 Sig - Simons

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048
1053 Simony - Smitz

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048
1054 Smol - Spann

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048
1055 Spea - Staps

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048
1056 Star - Steine

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048
1057 Steinf - Sterk

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048
1058 Stern/A - Stern/M

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048
1059 Stern/N - Stocz

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048
1060 Stok - Stroz

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048
1061 Struc - Szy

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048
1062 Tach - Teuz

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048
1063 Thal - Treb

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048
1064 Tref - Utr

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048
1065 Vaa - Verd

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048
1066 Vere - Vog

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048
1067 Voh - Vijv

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048
1068 Waa - Wall

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048
1069 Walle - Web

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048
1070 Wec - Weinberg

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048



2.09.45 Justitie / Rijksvreemdelingendienst 83

1071 Weinberge - Weiss/H
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048

1072 Weiss/J - Wertheim
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048

1073 Wertheimer - Wiese
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048

1074 Wiesn - Witro
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048

1075 Witte - Wolfe
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048

1076 Wolff - Woll
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048

1077 Woln - Wijs
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048

1078 Yama - Zie
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048

1079 Zik - Zijl
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048

1080 Brieven betreffende het niet verstrekken van identiteitskaarten door de 
burgemeester van Putte (Noord-Brabant) aan in deze gemeente verblijvende 
vreemdelingen,
1920-1921 1 omslag

1081 Stukken betreffende het door het Rijkspaspoortenkantoor behandelen van een 
verzoek om verlenging van het visum van een joodse vreemdeling en zijn gezin van 
Oekraïnse, later Poolse nationaliteit, in verband met de medische behandeling van 
zijn echtgenote in Nederland,
1920-1922 1 omslag

1082-1089 Stukken betreffende het al dan niet verlenen van verblijfsvergunningen aan 
vreemdelingen, met vermelding van de nationaliteit,
1921-1959 8 omslagen
1082 Stukken betreffende het verzoek om een verblijfsvergunning van 

twee vreemdelingen van Poolse nationaliteit en hun gezinnen 1921
1083 Stukken betreffende het verlenen van een verblijfsvergunning aan 

een Roemeense vreemdeling 1935
1084 Stukken betreffende het verlenen van een verblijfsvergunning aan 

een Engelsman, voorganger van de Gemeente Gods te Oegstgeest 
1939

1085 Stukken betreffende het verstrekken van informatie over een 
arbeidsvergunning voor een Tsjechisch echtpaar 1939

1086 Stukken betreffende het intrekken van de grenspas en het verlenen 
van een verblijfsvergunning aan een Pool 1940-1947

1087 Stukken betreffende het verlenen van een visum aan een 
vreemdeling van Duitse nationaliteit, internering van het gezin, en 
het verlenen van een vergunning tot tijdelijk voortgezet verblijf aan 
zijn vrouw en kinderen na zijn overlijden 1940-1948

1088 Stukken betreffende een verzoek van een Duits-joodse vreemdeling 
om een verblijfsvergunning en een paspoort 1941-1946

1089 Stukken betreffende het verlenen van een verblijfsvergunning en het
verlenen en weigeren van een visum aan een Tsjechoslowaak 1942-
1959

1090-1094 Stukken betreffende het al dan niet verlenen van een verblijfsvergunning in een 
Nansenpaspoort alsmede het verstrekken, vernieuwen en verlengen van het 
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Nansenpaspoort,
1921-1973 5 pakken
1090 A - B

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2049
1091 D - J

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2049
1092 K - M

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2049
1093 N - R

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2049
1094 S - W

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2049

1095-1231 Stukken betreffende het verlenen en verlengen van verblijfsvergunningen aan 
vreemdelingen ingevolge de Vreemdelingencirculaire nummer 4,
1921-1974 137 pakken
1095 A - Alb

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050
1096 Ald - Anth

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050
1097 Antk - Av

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050
1098 Ba - Bain

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050
1099 Bak - Bart

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050
1100 Baru - Becke

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050
1101 Beckh - Berb

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050
1102 Berd - Berghe

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050
1103 Berghu - Birn

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050
1104 Biro - Block

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050
1105 Bloe - Boge

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050
1106 Bogh - Boons

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050
1107 Boonst - Boto

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050
1108 Bott - Brand

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050
1109 Brande - Bre

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050
1110 Bri - Brus

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050
1111 Bruij - Bure

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050
1112 Burg - Bijs

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050
1113 Ca - Caut

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050
1114 Cauw - Claes

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050
1115 Claeij - Cohe

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050
1116 Cohn - Cor
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Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050
1117 Cos - Cua

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050
1118 Cud - Czy

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050
1119 Da - Daz

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050
1120 Deb - Deli

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050
1121 Dell - Detri

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050
1122 Detry - Diel

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050
1123 Diem - Dop

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050
1124 Dor - Dur

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050
1125 Dus - Dzi

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050
1126 Eb - Engele

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050
1127 Engelh - Ey

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050
1128 Fa - Ferk

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050
1129 Ferr - Flos

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050
1130 Flow - Franz

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050
1131 Franze - Fuy

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050
1132 Gaa - Geerk

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050
1133 Geerl - Gerre

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050
1134 Gerrit - Glas

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050
1135 Glat - Golda

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050
1136 Goldb - Grac

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050
1137 Grad - Grose

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050
1138 Gross - Gzer

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050
1139 Haa - Haer

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050
1140 Haes - Hann

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050
1141 Hanr - Haut

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050
1142 Hav - Hek

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050
1143 Held - Herz

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050
1144 Hes - Hey

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050
1145 Hi - Hof

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050
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1146 Hog - Hor
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050

1147 Hos - Hoy
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050

1148 Hr - Hij
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050

1149 Ib - Iv
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050

1150 Jaa - Janson
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050

1151 Janss - Jaro
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050

1152 Jask - Jev
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050

1153 Jo - Ju
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050

1154 Kab - Kauf
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050

1155 Kaus - Kesel
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050

1156 Kess - Kleg
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050

1157 Klei - Kog
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050

1158 Koh - Kowale
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050

1159 Kowals - Krz
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050

1160 Kub - Kijk
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050

1161 Laa - Landeg
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050

1162 Lander - Lau
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050

1163 Lav - Lemm
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050

1164 Lemme - Leve
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050

1165 Levi - Lint
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050

1166 Linz - Lop
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050

1167 Lor - Luy
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050

1168 Maa - Mai
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050

1169 Maj - Mas
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050

1170 Masi - Meers
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050

1171 Meert - Mel
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050

1172 Men - Met
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050

1173 Meu - Mil
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050

1174 Mim - Mol
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050

1175 Mom - Moz



2.09.45 Justitie / Rijksvreemdelingendienst 87

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050
1176 Mro - Mij

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050
1177 Na - Neu

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050
1178 Nev - No

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050
1179 Nu - Nij

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050
1180 Ob - Oon

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050
1181 Oor - Ov

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050
1182 Pa - Paul

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050
1183 Pauw - Peters

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050
1184 Petersen - Piet

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050
1185 Pihl - Polak

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050
1186 Polan - Proh

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050
1187 Prom - Quad

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050
1188 Ra - Rap

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050
1189 Ras - Reul

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050
1190 Reut - Roel

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050
1191 Roem - Rosse

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050
1192 Rossi - Roz

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050
1193 Rub - Rijz

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050
1194 Sach - Sang

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050
1195 Sant - Schell

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050
1196 Schelle - Schme

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050
1197 Schmi - Schoof

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050
1198 Schook - Schult

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050
1199 Schulz - Serv

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050
1200 Seu - Skrj

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050
1201 Skrz - Smet

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050
1202 Smets - Sot

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050
1203 Sov - Stan

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050
1204 Stap - Stei

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050
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1205 Stel - Stra
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050

1206 Stre - Stu
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050

1207 Su - Sz
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050

1208 Ta - Theo
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050

1209 Ther - Tille
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050

1210 Tillm - Trec
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050

1211 Trem - Tij
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050

1212 Ub - Uij
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050

1213 Va - Vanderg
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050

1214 Vanderh - Velde
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050

1215 Velden - Verca
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050

1216 Vercr - Verma
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050

1217 Verme - Versc
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050

1218 Versp - Vesc
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050

1219 Vest - Vlier
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050

1220 Vliet - Vor
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050

1221 Vos - Vij
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050

1222 Waa - Wap
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050

1223 War - Wein
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050

1224 Weis - Wer
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050

1225 Wes - Wild
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050

1226 Wilk - Wip
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050

1227 Wir - Wolf
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050

1228 Wolff - Wij
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050

1229 Ya - Yu
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050

1230 Za - Zom
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050

1231 Zon - Zij
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050

1232-1238 Stukken betreffende het verstrekken van Nederlandse 
grensoverschrijdingsdocumenten en identificatiebewijzen, alsmede het gebruik 
ervan in Nederland en in het buitenland,
1925-1940 6 omslagen en 1 stuk
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1232 Bewijzen van Nederlanderschap voor vestiging, verblijf en reizen in 
het buitenland 1925, stuk

1233 Binnenlandse paspoorten 1939
1234 Grensbewaking met een identiteitsbewijs van Buitenlandse Zaken 

1939
1235 Identiteitsbewijzen en verblijfsvergunningen verleend door de 

burgemeester van Dinxperlo 1939
1236 Ongeldig verklaarde bewijzen van Nederlanderschap 1939
1237 Vreemdelingenpaspoorten en identiteitsbewijzen aan personen die 

een verblijfsvergunning behoeven 1939
1238 Voorlopige bewijzen van Nederlanderschap 1939-1940

1239 Stukken betreffende het in samenwerking met het Ministerie van Buitenlandse 
Zaken nemen van maatregelen ten aanzien van vreemdelingen van Chinese en 
andere nationaliteiten naar aanleiding van ten onrechte verleende visa door 
Nederlandse consulaten in het buitenland,
1928-1939 1 pak

1240-1266 Stukken betreffende de behandeling door de Visadienst van verzoeken om 
verkrijging, verlenging en vernieuwing van visa, alsmede aanvragen voor voorlopig 
verblijf, alfabetisch op persoonsnaam geordend,
1933-1971 27 pakken
1240 A

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2047
1241 Ba-Berg

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2047
1242 Berk-Br

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2047
1243 Bu-C

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2047
1244 D

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2047
1245 E-Fo

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2047
1246 Fr-Gie

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2047
1247 Gif-Hak

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2047
1248 Hal-Her

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2047
1249 Hes-I

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2047
1250 J-Kan

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2047
1251 Kap-Kn

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2047
1252 Ko-Kra

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2047
1253 Kre-Les

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2047
1254 Lev-Lu

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2047
1255 Ma-Me

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2047
1256 Mi-Ne

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2047
1257 Ni-Pe
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Openbaarheid beperkt tot 01-01-2047
1258 Pf-Q

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2047
1259 R

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2047
1260 Sa-Scho

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2047
1261 Schr-Sk

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2047
1262 Sl-St

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2047
1263 Su-To

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2047
1264 Tr-V

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2047
1265 W-Wo

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2047
1266 Wr-Z

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2047

1267-1277 Stukken betreffende de bestrijding van de falsificatie en de fraude bij de afgifte van 
Nederlandse en vreemde grensoverschrijdingsdocumenten en 
identificatiebewijzen,
1934-1939 7 omslagen en 4 stukken
1267 Fraude met nationaliteitsbewijzen 1934, stuk
1268 Reglement van de Nederlandse Centrale inzake Falsificaten 1934
1269 Internationale bestrijding van vervalsing van paspoorten 1934-1938
1270 Vervalste bewijzen van Nederlanderschap 1935, stuk
1271 Valse Nederlandse paspoorten 1937, stuk
1272 Beschrijving van het vreemdelingenpaspoort, door de Duitse 

regering aan Oostenrijkers verstrekt die niet nazi-gezind zijn 1938, 
stuk

1273 Bijzonderheden van in omloop zijnde valse Franse paspoorten 1938
1274 Functie van het cirkeltje op stempels, aangegeven op bijgesloten 

voorbeeldstempel Ausnahme-Sichtvermerk 1938
1275 Gebruik van stempels om paspoorten te vervalsen, opgenomen in 

het Politieblad 1938
1276 Handel in Nederlandse paspoorten 1938
1277 Valse paspoorten 1939

1278-1291 Stukken betreffende het al dan niet verlenen van een verblijfsvergunning en 
(terugkeer)visum aan vreemdelingen die in Nederland verblijven of hebben 
verbleven, alsmede verzoeken tot ontvijanding aan het Nederlandsche 
Beheersinstituut,
1934-1975 14 pakken
1278 Ab - Ban

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2051
1279 Bantle, G.A., bijlage 1

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2051
1280 Bantle, G.A., bijlage 2

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2051
1281 Bar - Dr

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2051
1282 Dz - Gei

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2051
1283 Ger - He

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2051
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1284 Hi - Ju
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2051

1285 Ka - Leve
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2051

1286 Levi - Mi
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2051

1287 Mo - Ra
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2051

1288 Ri - Se
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2051

1289 Si - Ub
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2051

1290 Ul - Wei
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2051

1291 Wes - Zu
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2051

1292 Stukken betreffende het door het Amerikaans consulaat te Amsterdam verstrekken 
van een certificate of identity and registration in plaats van paspoorten aan burgers 
van de Verenigde Staten,
1935 1 omslag

1293 Stukken betreffende het toestaan van voortgezet verblijf aan L. Rose en het 
echtpaar Schlochauer-Rosenfeld omdat emigratie wordt bemoeilijkt door hun hoge
leeftijd,
1935-1940 1 omslag

1294 Stukken betreffende toelating in Nederland van leden van The American Legion op 
een speciaal identiteitsbewijs,
1937 1 omslag

1295-1296 Stukken betreffende het verlenen van toestemming tot de afgifte van paspoorten, 
visa, verblijfsvergunningen en vrijstellingen van visumplicht aan vreemdelingen,
1937-1979 2 pakken
1295 A-L
1296 M-W

1297 Notitie van het Consulaat van Egypte te 's-Gravenhage over het verlies van een 
Egyptisch paspoort,
1938 1 stuk

1298 Stukken betreffende het onrechtmatig verlenen van verblijfsvergunningen door het 
hoofd van de plaatselijke politie te Hellevoetsluis,
1938 1 omslag

1299-1304 Opgaven van de gemeentepolitite betreffende personen aan wie een voorlopige 
verblijfsvergunning werd uitgereikt,
1938-1939 2 omslagen en 4 stukken
1299 Het Bildt 1939
1300 Bunnik 1939
1301 's-Hertogenbosch 1939, omslag
1302 Naaldwijk 1939
1303 Tegelen 1938-1939, omslag
1304 Tubbergen 1939

1305 Stukken betreffende de beantwoording van een brief van het Comité voor Joodsche
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Vluchtelingen te Amsterdam met de vraag of Duitsers die in het bezit zijn van een 
statenlozenpas een visum nodig hebben voor vestiging in Nederland,
1938-1940 1 omslag

1306 Stukken betreffende het verlenen en verlengen van identiteitsbewijzen,
1938-1959 1 pak

1307-1308 Stukken betreffende de behandeling van vragen van gemeenten over de uitvoering 
van de vreemdelingenwetgeving, alsmede de verzoeken tot het verlenen van 
verblijfsvergunningen,
1938-1966 2 pakken
1307 A - Sne

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2042
1308 Ste - Z Stukken betreffende het aanwijzen van een bepaalde 

verblijfplaats, overplaatsing en opheffing van de internering 
alsmede het verstrekken van inlichtingen en het beslissen op 
aanvragen voor visa, verblijfsvergunningen, identiteitsbewijzen en 
reisdocumenten, 1938-1979
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2042
Zie inventarisnummers 1704-1726.

1309 Notitie van een telefoongesprek met de Koninklijke Marechaussee te Maastricht 
betreffende het blijven gebruiken en afgeven van oude passen met daarin 
aangebrachte wijzigingen,
1939 1 stuk

1310 Stukken betreffende de beantwoording van de vraag van de advocaat Van Doorne 
te Amsterdam of een echtpaar onafhankelijk van elkaar Nederland mag 
binnenreizen, terwijl ze over één verblijfsvergunning beschikken,
1939 1 omslag

1311 Stukken betreffende de beantwoording van een brief van Cornelder's Scheepvaart 
Maatschappij NV te Rotterdam betreffende de geldigheid van een 
verblijfsvergunning,
1939 1 omslag

1312 Stukken betreffende de beantwoording van een brief van Het Kindercomité inzake 
de vraag of kinderen beneden de 13 jaar die bij pleeggezinnen zijn ondergebracht 
een identiteitsbewijs nodig hebben,
1939 1 omslag

1313 Stukken betreffende de beantwoording van een brief van de Algemeene 
Nederlandsche Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer te 's-Gravenhage over het 
verlenen van visa,
1939 1 omslag

1314 Stukken betreffende het verstrekken van een laisser-passer voor Japanse 
diplomatieke koeriers,
1939 1 omslag

1315 Stukken betreffende het verstrekken van inlichtingen aan het Katholiek Comité 
voor Vluchtelingen over de voorwaarden voor het uitreiken van een 
identiteitsbewijs,
1939 1 omslag
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1316 Stukken betreffende het verzoek aan de commissaris van politie te Hilversum om er
voor te zorgen dat door de politieradio een bericht wordt uitgezonden dat een 
visumplichtige vreemdeling zich persoonlijk moet wenden tot de Nederlandse 
consulaire ambtenaar,
1939 1 omslag

1317 Stukken betreffende onrechtmatige heffing van visarechten op door de politie aan 
vreemdelingen verstrekte visa,
1939 1 omslag

1318 Stukken betreffende het inwinnen en verstrekken van inlichtingen over vermiste 
personen en het verlenen van visa,
1939-1940 1 omslag

1319 Stukken betreffende het verzoek aan de directeur van politie te Amsterdam, naar 
aanleiding van een artikel in de Haagse Post van 2 december 1939, om een 
onderzoek in te stellen naar de wijze waarop in verschillende gemeenten een 
verblijfsvergunning wordt verleend,
1939-1940 1 omslag

1320 Telefoonnotitie van een gesprek met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
over het verlengen van verblijfsvergunningen voor vreemdelingen,
1940 1 stuk

1321 Stukken betreffende het inlichten van de doorlaatposten en de inspecteurs van 
Invoerrechten en Accijnzen omtrent de geldigheid van afgegeven visa voor 
Venezuela,
1940 1 omslag

1322 Stukken betreffende het verzoek om inlichtingen aan de als procureur-generaal 
fungerend directeur van politie te 's-Hertogenbosch over 
verblijfsvergunningaanvragen van de rooms-katholieke vereniging 'Liefdewerk voor
Kinderbescherming te Heerlen',
1940 1 omslag

1323 Correspondentie met de burgemeester van de gemeente Ammerstol inzake de 
uitvoering van Vreemdelingenciculaire 22830 van 4 september 1940 met betrekking
tot de verstrekking van een verblijfsvergunning aan een niet-arische vreemdeling,
1940 1 omslag

1324 Brief van de burgemeester van de gemeente Borculo met het verzoek om instructie 
inzake het al dan niet verlengen van ingenomen paspoorten van Duitse 
vreemdelingen die in de gemeente woonachtig zijn,
1940 1 stuk

1325 Brief van de firma H. Stephan te Rotterdam met het verzoek om inlichtingen over 
de wijze waarop een Nansenpaspoort verkregen kan worden,
1940 1 stuk

1326 Stukken betreffende een onderzoek naar de nationaliteit van H.A. Breustedt en de 
verlening van paspoorten aan hem en zijn gezin,
1940-1958 1 omslag
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1327 Stukken betreffende het verlenen en verlengen van grenspassen, visa, 
vergunningen tot verblijf en vergunningen tot vestiging,
1940-1976 1 pak

1328 Verkeerd ingevulde verblijfsvergunningen ontvangen van de politie te Amsterdam,
1941 1 omslag

1329 Stukken betreffende het verzoek aan de commissaris van de provincie Zeeland tot 
het verstrekken van een verblijfsvergunning met langere geldigheidsduur aan 
commissarissen en inspecteurs van politie,
1941 1 omslag

1330 Persoonsdossiers van Duitsers die werkzaam zijn geweest bij Der Reichscommissar 
für die Besetzten Niederländischen Gebiete, Der Generalkommisar für Finanz und 
Wirtschaft, Präsidialabteilung Personalburo, met stukken betreffende 
visumaanvragen van voormalig personeel,
1941-1951 1 pak

1331 Stukken betreffende de advisering aan de Duitse autoriteiten inzake de afgifte van 
Passierscheinen en Sichtvermerken, het verlenen van verblijfsvergunningen en visa 
en het verstrekken van inlichtingen,
1941-1960 1 omslag

1332 Stukken betreffende de aanhouding, inbewaringstelling en uiteindelijke vrijlating 
van de statenloze K.R. Brüsecker, alsmede de verlening van verblijfsvergunningen 
aan hem,
1942-1955 1 omslag

1333 Stukken betreffende de intrekking van de grenspas van W.J. Martens en de 
beantwoording van een brief van zijn weduwe inzake het herkrijgen van de 
Nederlandse nationaliteit,
1945-1952 1 omslag

2.3.4.3 Registratie en algemeen toezicht

2.3.4.3 REGISTRATIE EN ALGEMEEN TOEZICHT
2.3.4.3.1 Wet- en regelgeving

2.3.4.3.1 Wet- en regelgeving

1334 Stukken betreffende de invoering van een registratierecht voor vreemdelingen,
1934 1 omslag

1335 Besluit van het Ministerie van Binnenlandse Zaken betreffende de registratie van 
joodse vluchtelingen,
1939 1 stuk

1336 Stukken betreffende een instructie aan de Rijksinspectie van de Bevolkingsregisters 
betreffende de registratie van vreemdelingen en vluchtelingen,
1940 1 omslag

1337 Stukken betreffende opheffing van de meldingsplicht voor Engelsen, Fransen, 
Belgen, Polen, Tsjechen en Noren,
1940-1941 1 omslag

1338 Stukken betreffende het geven van instructies aan de politie over de 
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aanmeldingsplicht van Rijksduitsers,
1940-1943 1 omslag

1339 Correspondentie met de Rijksinspectie van de Bevolkingsregisters betreffende 
aanwijzingen en richtlijnen voor de bevolkingsboekhouding in buitengewone 
gevallen,
1941-1942 1 omslag

1340 Stukken betreffende de totstandkoming van circulaires van de secretaris-generaal 
van Binnenlandse Zaken van 26 februari 1942 inzake de opgave van inwoners van 
(voormalige) Duitse en Oostenrijkse nationaliteit,
1942 1 omslag

2.3.4.3.2 Uitvoering

2.3.4.3.2 Uitvoering

1341-1344 Geheime stukken van het hoofd van de Grensbewaking betreffende de uitvoering 
van de grensbewaking en het toezicht op in Nederland verblijvende (revolutionaire) 
vreemdelingen,
1920-1933 4 pakken
Geordend op G nummer, met hiaten.
1341 1920 - 1921 jan.
1342 1921 feb. - 1922
1343 1923 - 1926
1344 1927 - 1933

1345 Stukken betreffende het houden van toezicht op communisten in Nederland,
1920-1939 1 pak

1346 Stukken betreffende de uitvoering van het toezicht op in Nederland verblijvende 
vreemdelingen en het verstrekken en/of verlengen van 
grensoverschrijdingsdocumenten, met retroacta uit 1917,
1928-1929 1 pak
Geordend op V.D. nummer, met hiaten.

1347 Stukken betreffende opgaven door de inspecteur der Directe Belastingen, 
Invoerrechten en Accijnzen te Schiedam van aldaar afgemonsterde bemanningen 
van in Nederland aangekomen schepen,
1930-1932 1 omslag

1348 Staten houdende gegevens betreffende aantallen in gemeenten geregistreerde 
Duits-joodse vluchtelingen,
1933-1937 1 omslag

1349 Stukken betreffende de registratie door gemeenten van joodse vluchtelingen uit 
Duitsland, alsmede van de binnenkomst en het vertrek van de uit Duitsland 
afkomstige joodse 'bezoekers' van de gemeenten Oldenzaal en Zevenaar,
1933-1938 1 pak

1350-1352 Opgaven door de hoofden van de plaatselijke politie van gegevens inzake de aldaar 
geregistreerde en vertrokken vluchtelingen van joodse origine, met geleidebrieven,
1933-1939 3 pakken
1350 Amsterdam 1933-1939
1351 's-Gravenhage 1933-1938
1352 Rotterdam 1933-1938
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1353-1355 Stukken betreffende opgaven, volgens de oproep in het Algemeen Politieblad 
nummer 19 van 11 mei 1933, van aankomst en vertrek van joodse vluchtelingen,
1933-1939 2 pakken en 1 omslag
1353 Krantenartikelen betreffende joodse vluchtelingen uit Duitsland 

1933-1934, omslag
1354 1933 - 1937
1355 1938 - 1939

1356 Stukken betreffende de registratie van buitenlandse leerlingen van vakopleidingen 
voor Palestina-pioniers, leerlingen van joodse werkdorpen en Quakerscholen,
1933-1940 1 omslag

1357 Stukken betreffende het toezicht op de hier te lande verblijvende vreemdelingen 
die een opleiding ontvangen van verenigingen en stichtingen welke zich ten doel 
stellen om vreemdelingen op te leiden met het vooruitzicht na beëindiging van de 
opleiding naar het buitenland te vertrekken,
1935-1940 1 omslag

1358 Stukken betreffende inlichtingen aan de gemeente Ouder-Amstel inzake de 
registratie van vestiging vanuit het buitenland,
1936 1 omslag

1359 Correspondentie met de commandant van de 1e Divisie Koninklijke Marechaussee 
inzake de toepassing van de Vreemdelingenwet, na gebleken onduidelijkheid in de 
behandeling van een Chinese vreemdeling, met bijlagen,
1936 1 omslag

1360 Stukken betreffende toezicht op uit Engeland per boot binnenkomende 
vreemdelingen,
1936-1937 1 omslag

1361 Formulieren betreffende de uitreiking van een kennnisgeving door diverse 
vreemdelingendiensten zoals bedoeld in artikel 11 van het 
Vreemdelingenreglement, aan vreemdelingen van diverse nationaliteiten,
1937-1945 1 pak
Alfabetisch op persoonsnaam geordend.

1362 Stukken betreffende informatievoorziening via circulaires aan de hoofden van 
politie over de waarde van Nederlandse zeemansboekjes en visa ten behoeve van 
toelating en verblijf,
1938 1 omslag

1363 Correspondentie met de brigadecommandant van de Koninklijke Marechaussee te 
Leeuwarden inzake de vraag hoe het beste het kaartsysteem van de registratie van 
vreemdelingen kan worden ingericht,
1938 1 omslag

1364 Stukken betreffende de behandeling en uitvoering van de nota's en circulaires van 
de minister van Binnenlandse Zaken over de centrale registratie van joodse en 
andere zogenaamde niet-arische vluchtelingen,
1938-1939 1 omslag

1365 Stukken betreffende de inname van paspoorten van vreemdelingen te Deventer en 
Alkmaar ter controle van de afmelding,
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1938-1939 1 omslag

1366 Stukken betreffende de ontvangst van opgaven van de NV Maatschappij tot 
Exploitatie van Limburgsche steenkoolmijnen genaamd Oranje-Nassau Mijnen te 
Heerlen inzake ontslagen arbeiders van vreemde nationaliteit van december 1937 - 
februari 1939,
1938-1939 1 omslag

1367-1410 Stukken betreffende opgaven van de hoofden van politie inzake de aanmelding, 
voorgeleiding en afmelding van vreemdelingen,
1938-1940 28 omslagen en 16 stukken
1367 Almelo 1939
1368 Amstenrade 1939, stuk
1369 Amsterdam 1939-1940
1370 Arcen en Velden 1939, stuk
1371 Arnhem 1938-1939
1372 Assen 1939
1373 Bergen (Limburg) 1938
1374 Bergen op Zoom 1939
1375 Beverwijk 1938-1939
1376 Bloemendaal 1938, stuk
1377 Delft 1939
1378 Den Helder 1938
1379 Doetinchem 1939
1380 Domburg 1938
1381 Elsloo 1939, stuk
1382 Enschede 1938-1939
1383 's-Gravenhage 1938
1384 Helmond 1938
1385 's-Hertogenbosch 1938
1386 Hoorn 1939, stuk
1387 Kockengen 1938
1388 Maastricht 1939
1389 Meerssen 1938, stuk
1390 Middelburg 1939
1391 Naarden 1939
1392 Nieuwer-Amstel 1939, stuk
1393 Oisterwijk 1938-1939
1394 Rheden 1939, stuk
1395 Schiedam 1939
1396 Sint Michielsgestel 1938-1939
1397 Sint-Oedenrode 1939, stuk
1398 Stevensweert 1939
1399 Tegelen 1938, stuk
1400 Tiel 1939, stuk
1401 Tubbergen 1939, stuk
1402 Utrecht 1938
1403 Velp 1938
1404 Vlaardingen 1938
1405 Voorburg 1938
1406 Wassenaar 1939
1407 Winterswijk 1938, stuk
1408 Zevenaar 1938, stuk
1409 Zuidhorn 1939, stuk
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1410 Zutphen 1938, stuk

1411-1414 Stukken betreffende de registratie van vreemdelingen per gemeente ingevolge de 
circulaire nummer 514 van de inspecteur der Koninklijke Marechaussee van 31 mei 
1938,
1938-1950 4 pakken
De dossiers zijn op plaatsnaam geordend. Stukken van na 1945 betreffen ontvijanding.
1411 A - D

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2026
1412 E - L

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2026
1413 M - S

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2026
1414 T - Z

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2026

1415 Stukken betreffende de beantwoording van een vraag van de commissaris van 
politie te Leiden over het invullen van de laatste kolom van de opgaaf van 
vreemdelingen, in het bijzonder van vluchtelingen,
1939 1 omslag

1416 Stukken betreffende de behandeling van het verzoek van Het Kindercomité om zich
blijvend te mogen belasten met de bewaring van identiteitspapieren van 
kindervluchtelingen, alsmede met de aan- en afmelding bij de politie en Duitse 
consulaten,
1939 1 omslag

1417 Stukken betreffende de opgave van het Commissariaat van Politie te Gouda van de 
huisvesting van een aantal Duits-joodse kindervluchtelingen in het Vereenigd 
Wees- en Aalmoeseniershuis in Gouda,
1939 1 omslag

1418 Stukken betreffende het onder voorwaarden toestaan aan het Katholiek Comité 
voor Vluchtelingen dat een groep rooms-katholieke vluchtelingen uit Schinnen naar
een meer westelijk gelegen oord wordt overgebracht,
1939 1 omslag

1419 Stukken betreffende het verlenen van toestemming aan de Rijksinspectie van de 
Bevolkingsregisters tot opname van vreemdelingen in het bevolkingsregister,
1939 1 omslag

1420 Staat houdende een opgave van personen verblijvende in Huize Kraaijbeek te 
Driebergen,
1939 1 stuk

1421 Correspondentie met de burgemeester van Beverwijk met de mededeling dat 
toezending van een wekelijkse staat van kindervluchtelingen in het Emma-
Kinderhuis te Wijk aan Zee voorlopig niet nodig is,
1939 1 omslag

1422 Correspondentie met het Centraal Genootschap voor Kinderherstellings- en 
Vacantiekolonies te Amsterdam betreffende het achterwege mogen laten van 
opgaven van mutaties,
1939 1 omslag
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1423 Brief van de rivierpolitie Rotterdam houdende opgave van de hier te lande 
achterblijvende leden van de Duitse Legatie te Londen die zich voegen bij de Duitse 
Legatie te 's-Gravenhage,
1939 1 stuk

1424 Staten houdende opgave van vreemdelingen werkzaam bij de Nederlandse mijnen,
1939-1941 1 omslag

1425 Stukken betreffende het gezamelijk met het Ministerie van Binnenlandse Zaken 
houden van toezicht op een vijftal joodse jongens, die onder de zorg van het 
Comité voor Bijzondere Joodsche Belangen vallen,
1939-1942 1 omslag

1426 Stukken betreffende het verstrekken en ontvangen van opgaven en mutaties van 
gemeenten en instituten van joodse vreemdelingen in opleiding als Palestina-
pionier in deze gemeenten en bij deze instituten, conform de aanschrijving van de 
minister van Justitie in het Algemeen Politieblad nummer 37 van 12 september 1935 
onder A,
1939-1942 1 omslag

1427 Ledenlijst van de Buitenlandse Persvereniging in Nederland,
1940 1 stuk

1428 Opgaven van in de gemeenten verblijvende vreemdelingen en vluchtelingen die op 
10 mei 1940 in kamp Sluis waren ondergebracht,
1940 1 omslag

1429-1435 Stukken betreffende de aanmelding bij gemeentelijke vreemdelingendiensten door 
vreemdelingen van diverse nationaliteiten, komend uit andere gemeenten, 
alfabetisch geordend op gemeente van aanmelding,
1940 7 pakken
1429 A
1430 B-D
1431 E
1432 G
1433 H
1434 I-N
1435 O-Z

1436-1437 Stukken betreffende de afdoening van brieven van de consuls en vice-consuls, 
waarin wordt verzocht om een opgave van onderdanen per land, die in Nederland 
zijn ingeschreven,
1940 2 omslagen
1436 Costa Rica
1437 Griekenland

1438 Stukken betreffende de afwijzing van het verzoek van het Israëlitisch Weeshuis te 
Rotterdam en tijdelijk gevestigd te Bennekom om de sterktestaten niet wekelijks te 
hoeven toezenden,
1940 1 omslag

1439 Stukken betreffende de evacuatie van joodse vluchtelingen van diverse 
nationaliteiten naar verschillende gemeenten,
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1940 1 pak

1440-1441 Stukken betreffende de ontvangst van wekelijkse sterktestaten van jeugdtehuizen,
1940 2 omslagen
1440 Jeugd-Alyah tehuis te Mijnsheerenland
1441 Jongenstehuis Westersingel te Rotterdam

1442 Stukken betreffende de opgaven door gemeenten van vrouwen met de Engelse 
nationaliteit, als gevraagd in de circulaire nummer 23257 Rijksvreemdelingendienst 
van 28 november 1940,
1940 1 pak

1443 Stukken betreffende de registratie van joodse en niet-arische vluchtelingen,
1940 1 omslag

1444 Stukken betreffende het al dan niet verlenen van toestemming aan de 
Rijksinspectie van de Bevolkingsregisters tot opname van joodse vluchtelingen in 
het bevolkingsregister,
1940 1 omslag

1445 Stukken betreffende het inlichten van de Controlecommissie voor de Joodse 
Vluchtelingenkinderen in Pleeggezinnen inzake de regel dat de 
overschrijvingsformulieren bij overplaatsing van gezinsleden uitsluitend door de 
politie mogen worden ingevuld,
1940 1 omslag

1446 Stukken betreffende het inrichten van een centrale registratie van alle 
vreemdelingen,
1940 1 omslag

1447 Stukken betreffende het onderzoek naar de verblijfplaats van de minderjarige 
vreemdelinge M. Cohen,
1940 1 omslag

1448 Circulaire nummer 22433 G. van het Departement van Justitie, afdeling Politie 
Rijksvreemdelingendienst van 8 juni 1940 aan de hoofden van plaatselijke politie 
met het verzoek om opgaven van alle politieke emigranten -met uitzondering van 
joodse vluchtelingen- die na 1 januari 1933 Duitsland hebben verlaten en 
rechtstreeks of via een ander land naar Nederland zijn gekomen, met 
verzamelstaat,
1940 1 omslag

1449 Circulaire nummer 22434 van het Departement van Justitie, afdeeling Politie 
Rijksvreemdelingendienst van 8 juni 1940 aan de hoofden van politie met het 
verzoek om opgave van de onderdanen van de belligerenten (vreemdelingen van 
Belgische, Engelse, Franse, Poolse en Tsjechische nationaliteit), met bijlagen,
1940 1 omslag

1450 Stukken betreffende opgaven van de namen van alle in de gemeenten verblijvende,
in bewaring gestelde mannen van Duitse nationaliteit van 16-60 jaar, de niet-
arische vreemdelingen die na 1 januari 1933 Duitsland of na 1 maart 1938 Oostenrijk 
hebben verlaten en de niet-arische vreemdelingen die Nederland zijn 
binnengekomen in de periode 1 januari 1933 - 1 maart 1938,
1940 1 omslag
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1451 Stukken betreffende opgaven van de procureur-generaal van Amsterdam van 
vreemdelingen die zich in zijn ressort in bewaring bevinden,
1940 1 omslag

1452 Brief van de hoofdcommissaris van politie te Amsterdam inzake in Nederland 
verblijvende Duitsers die in het bezit zijn van Haïtiaanse paspoorten,
1940 1 stuk

1453-1457 Stukken van de procureurs-generaal, fungerend als directeuren van politie bij 
gerechtshoven, met opgaven van vreemdelingen die ondersteuning genieten van 
overheidswege,
1940 2 pakken en 3 omslagen
1453 Gerechtshof Amsterdam
1454 Gerechtshof Arnhem
1455 Gerechtshof 's-Gravenhage, pak
1456 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, pak
1457 Gerechtshof Leeuwarden

1458-1459 Brieven van hoofdcommissarissen van politie inzake een opgave van medische 
attesten verleend aan vreemdelingen ingevolge Vreemdelingencirculaire 22830 van 
4 september 1940,
1940 1 omslag en 1 stuk
1458 's-Gravenhage
1459 Rotterdam, omslag

1460-1464 Stukken betreffende de beantwoording van vragen van gemeenten en de directeur 
van de Rijksdienst der Werkloosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling omtrent 
de toepassing van de bepalingen van vreemdelingencirculaire nummer 8a ten 
aanzien van vluchtelingen die na 1 maart 1938 in Nederland zijn gekomen,
1940-1941 4 omslagen en 1 stuk
1460 Amsterdam 1940, stuk
1461 Directeur van de Rijksdienst der Werkloosheidsverzekering en 

Arbeidsbemiddeling 1940
1462 Enschede 1941
1463 Hilversum 1940
1464 Naarden 1940

1465 Stukken betreffende de opgaven door de politie te Amsterdam van Poolse 
vreemdelingen in Nederland,
1940-1941 1 omslag

1466 Stukken betreffende de opgaven door gemeenten van de er verblijvende 
mannelijke personen van Engelse en Franse nationaliteit,
1940-1941 1 omslag

1467 Stukken betreffende opgaven van gemeenten van jeugdige vluchtelingen die 
ondergebracht zijn in tehuizen,
1940-1943 1 omslag

1468-1482 Stukken betreffende de opgaven van wijzigingen van de aantallen 
vluchtelingenkinderen van diverse nationaliteiten in diverse joodse en rooms-
katholieke weeshuizen,
1940-1944 14 omslagen en 1 stuk
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1468 Jeugd-Alyah Tehuis 'Het Paviljoen' te Loosdrecht 1940-1942
1469 Centraal Israëlitisch Weeshuis te Amsterdam en (eerder) Utrecht 

1940-1943
1470 Israëlitisch Weeshuis te 's-Gravenhage 1940-1943
1471 Israëlitisch Weeshuis te Rotterdam 1940-1943
1472 Jongenstehuis te Arnhem 1940-1943
1473 Nederlands-Israëlitisch Jongensweeshuis te Amsterdam 1940-1943
1474 Nederlands-Israëlitisch Meisjesweeshuis te Amsterdam 1940-1943
1475 Rooms-katholiek Vakantie-Koloniehuis te Eersel 1940-1944
1476 Jeugdopleidingshuis Voorburg (Jeugd-Alyah) te Elden 1941
1477 Rooms-katholiek Jongensweeshuis te Amsterdam 1941, stuk
1478 Kindertehuis de Pinksterblom te Hilversum 1941-1942
1479 Centraal Israëlitisch Wees- en Doorgangshuis te Leiden 1941-1943
1480 Portugees-Israëlitisch Jongensweeshuis te Amsterdam 1941-1943
1481 Portugees-Israëlitisch Meisjesweeshuis te Amsterdam 1941-1943
1482 Rooms-katholiek Maagdenhuis te Amsterdam 1941-1944

1483 Stukken betreffende de registratie van het verblijf van de Duitse G.J. Franzkowski
1940-1960 1 omslag
De stukken van na 1945 betreffen het verstrekken van een verblijfsvergunning en het verwerken van 
mutaties.

1484 Brief van de burgemeester van Gorssel inzake de verhuizing van de Palestina-
pioniers naar de gemeente Hummelo en Kepppel,
1941 1 stuk

1485 Brief van het College van Regenten over de Gevangenissen te Haarlem, naar 
aanleiding van circulaire 17, met de mededeling dat er geen vreemdelingen 
aanwezig zijn,
1941 1 stuk

1486 Stukken betreffende opgaven van in het Jeugd-Alyahtehuis Huize Voorburg te 
Elden (Betuwe) verblijvende vreemdelingen,
1941-1942 1 omslag

1487 Stukken betreffende verzoeken aan de Rijksinspectie van de Bevolkingsregisters om
verwijdering van deeltjes 'A' uit de cartotheek van personen wier signalementen 
vervallen zijn, alsmede om mutaties in het bevolkingsregister door te geven,
1941-1969 1 omslag
Stukken van na 1945 betreffen verstrekking van verblijfsvergunningen en het verwerken van 
mutaties.

1488-1502 Stukken betreffende opgaven van personen van niet-Nederlandse nationaliteit en 
staatlozen opgenomen in gevangenissen, in afwachting van een vergunning tot 
verblijf of uitzetting,
1941-1972 15 pakken
Stukken van na 1945 betreffen naturalisatie, signalering, het verstrekken van visa en 
verblijfsvergunningen en het verwerken van inlichtingen en mutaties.
1488 Ada - Awi

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048
1489 Baa - Bijs

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048
1490 Cae - Dijk

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048
1491 Ed - Ful

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048
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1492 Gae - Gijs
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048

1493 Haa - Is
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048

1494 Jac - Jul
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048

1495 Kae - Kijz
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048

1496 Lac - Lijs
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048

1497 Maa - Nijs
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048

1498 Oba - Rijn
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048

1499 Saa - Sla
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048

1500 Sle - Tyt
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048

1501 Udh - Vug
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048

1502 Waal - Zijl
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048

1503 Stukken betreffende de opgaven van gemeenten van in Nederland woonachtige 
vreemdelingen van (vroegere) Amerikaanse nationaliteit in verband met hun 
eventuele internering,
1942 1 omslag

1504 Staten houdende opgave per gemeente van daar verblijvende en vertrokken 
Amerikanen, naar leeftijd ingedeeld, en van vreemdelingen van andere 
nationaliteit,
1942 1 omslag

1505 Brief van de burgemeester van Nieuweschans betreffende de nationaliteit van 
leden van de in de gemeente woonachtige familie Beving,
1942 1 stuk

1506 Staten van personen die zijn vertrokken uit weeshuizen en gestichten,
1942 1 omslag

1507 Stukken betreffende de invrijheidstelling van de statenloze P.A. Dekkers, alsmede 
de verstrekking en intrekking van een visum,
1942-1955 1 omslag

1508 Opgave van de gemeentepolitie van Rotterdam betreffende vreemdelingen die zich
hebben aangemeld of zijn voorgeleid,
1944 1 stuk

1509 Opgaven door gemeenten van in Nederland woonachtige vreemdelingen van 
Amerikaanse nationaliteit,
1944 1 omslag

1510 Brieven van Helena Moll inzake de voormalige pupillen die onder de zorg vielen van
het Haagsch Comité voor Vluchtelingen en die per 1 september 1939 nog 
minderjarig waren, met staten,
1945 1 omslag
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Openbaarheid beperkt tot 01-01-2040

1511 Stukken betreffende het bevorderen van de samenwerking tussen de 
vreemdelingendienst en het bevolkingsregister belast met de uitvoering van en het 
toezicht op de naleving van de wet- en regelgeving voor vreemdelingen,
1945-1952 1 omslag

1512 Staten met opgaven van Engelse vrouwen die niet geïnterneerd hoeven te worden,
z.d 1 omslag

2.3.4.4 Opsporing en signalering van personen, politieke, illegale en criminele activiteiten

2.3.4.4 OPSPORING EN SIGNALERING VAN PERSONEN, POLITIEKE, ILLEGALE EN 
CRIMINELE ACTIVITEITEN

1513-1534 Stukken betreffende de opsporing en signalering van personen, met vermelding 
van de nationaliteit,
1920-1956 3 pakken en 19 omslagen
1513 Stukken betreffende het onderzoek naar de mogelijk vervalste visa 

en behandeling van de visumaanvraag alsmede het houden van 
toezicht op een Iraanse vreemdeling 1920

1514 Stukken betreffende het onderzoek naar en het houden van toezicht 
op de in Amersfoort verblijvende Poolse communiste B. Kornblitt 
1922

1515 Stukken betreffende de aanhouding van de Duitse communist P. 
Miebach 1932

1516 Stukken betreffende het onderzoek naar mogelijke ontoelaatbare 
politieke propaganda door Duitsers in Nederland en de eventuele 
toepassing van maatregelen hiertegen 1936-1940, pak

1517 Stukken betreffende activiteiten van Gestapo-agenten aan de grens 
en het optreden van Duitsers tegen Duitsers in Nederland 1938-1939

1518 Stukken betreffende het onderzoek naar de verblijfplaats van de in 
Frankrijk geboren C. Kallen-Griesbeck, die een schijnhuwelijk is 
aangegaan om zo toestemming tot verblijf in Nederland te 
verkrijgen 1938-1939

1519 Stukken betreffende het verzoek aan de inspecteur der Koninklijke 
Marechaussee, Grensbewaking en Rijksvreemdelingendienst om een
bericht in het Algemeen Politieblad te plaatsen waarbij de aandacht 
wordt gevestigd op de Duitser K. Schneider die joodse vluchtelingen 
binnensmokkelt 1938-1939

1520 Stukken betreffende het verzoek aan de procureur-generaal tot 
vermelding in het Algemeen Politieblad en aanhouding van het 
Duitse echtpaar Schwartz 1938-1939

1521 Brief van de als procureur-generaal fungerend directeur van politie 
van Amsterdam met het verzoek de Duitser M. Basz het verblijf in 
Nederland te ontzeggen wegens het clandestien over de grens 
brengen van joodse vluchtelingen en het verzoek tot intrekking van 
het paspoort van de Nederlander A. Schabracq, met bijlagen 1939

1522 Geleidebrief aan de minister van Justitie houdende aanbieding van 
twee rapporten van de politie te Amsterdam over vreemdelingen 
van Russische nationaliteit, met bijlage 1939

1523 Rapport van de Koninklijke Marechaussee te Zevenaar over 
activiteiten van een Duitse vreemdeling op het station Zutphen, met 
bijlage 1939

1524 Rapport van de gemeentepolitie van Rijssen over mogelijke 
spionage door de Duitser Bischofs, met geleidebrief van de 
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burgemeester van Rijssen 1939
1525 Stukken betreffende een bekendmaking in het Algemeen Politieblad 

van een waarschuwing voor een aantal Italiaanse communisten 1939
1526 Stukken betreffende het adviseren van de politie te Amersfoort 

inzake een klacht over pro-Duitse uitlatingen van de Duitser G. 
Schwinghammer 1939

1527 Stukken betreffende het onderzoek naar de verblijfplaats van twee 
agenten der Komintern van de Roemeense Communistische Partij 
1939

1528 Stukken betreffende de behandeling van aangelegenheden 
betreffende de Duitse deserteur L. Lepa 1939-1940

1529 Dossiers ontvangen van de Politieke Recherche Afdeling (PRA) met 
betrekking tot Duitsers die gedurende de bezetting als Verwalter 
werden benoemd over joodse firma's en waarvan niet is gebleken 
dat ze hier te lande hebben gewoond 1939-1948

1530 Brief van het Commissariaat van Politie te Velsen inzake de 
aanhouding van twee Engelse bemanningsleden van een 
neergeschoten Engels vliegtuig, met bijlage 1940

1531 Stukken betreffende het uitvoeren van een verscherpte controle op 
en rapportage door de procureurs-generaal, fungerend als directeur 
van Politie over redevoeringen door Duitse vreemdelingen tijdens 
vergaderingen hier te lande 1940

1532 Opgaven van gemeenten of zich in de betreffende gemeente 
Belgische kinderen bevinden die clandestien naar Nederland zijn 
gekomen naar aanleiding van circulaire G. nummer 23569c-V van het
Departement van Justitie, Directoraat-Generaal van Politie van 1 mei
1941 1941, pak

1533 Stukken betreffende het onderzoek naar de Duitser A.E.P. Thiele, die 
als medewerker van de OMNIA Treuhandgesellschaft GmbH 
verantwoordelijk was voor de liquidatie van joodse ondernemingen 
1942-1956, pak

1534 Stukken betreffende het overleg inzake de te volgen handelwijze ten 
aanzien van de van oorsprong Mexicaanse vrouwen E. en J.G. 
Begarcia 1949

1535 Stukken betreffende het beleid inzake het toezicht op in Nederland verblijvende 
(revolutionaire) vreemdelingen,
1921 1 omslag

1536 Staten houdende gegevens betreffende revolutionaire vreemdelingen,
1921-1922 1 omslag

1537 Stukken betreffende de uitvoering van het toezicht op in Nederland verblijvende 
verdachte en revolutionaire, politiek actieve vreemdelingen,
1921-1930 1 pak

1538-1539 Stukken betreffende het opsporen, signaleren en weren van vreemdelingen met 
(vermoedelijk) revolutionaire of criminele activiteiten,
1922-1935 1 pak en 1 omslag
1538 1922 - 1925, pak
1539 1926 - 1935

1540 Stukken betreffende het nemen van maatregelen tegen de vermeende verspreiding
van communistische politieke propaganda via Russische koopvaardijschepen en 
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internationale zeemansclubs,
1922-1939 1 omslag

2004 Rapport van de Algemene Recherchedienst van het parket van de procureur-
generaal van Nederlands-Indië betreffende de politiek van de Partai Komunis 
Indonesia (PKI),
1927 1 stuk

1541-1543 Stukken betreffende kwartaalopgaven van aangehouden vreemdelingen uit 
Belgische werkinrichtingen door de Gemeente Politie, belastingambtenaren en de 
Koninklijke Marechaussee,
1927-1939 3 pakken
1541 4e kwartaal 1927 - 2e kwartaal 1931 1927-1931
1542 3e kwartaal 1931 - 4e kwartaal 1934 1931-1935
1543 1e kwartaal 1935 - 2e kwartaal 1939 1935-1939

Met hiaten. Bevat enkele verbalen uit het Geheim Chronologisch Archief.

1544 Stukken betreffende het uitvoeren van maatregelen tot aanhouding en wering van 
vreemdelingen die zijn ontvlucht uit Belgische werkinrichtingen alsmede opgaven 
hiervan,
1927-1940 1 omslag

1545-1556 Tweemaandelijkse overzichten van de Centrale Inlichtingendienst betreffende de 
algemene politieke situatie in Nederland,
1928-1939 9 pakken en 3 omslagen
1545 1928, omslag
1546 1929, omslag
1547 1930
1548 1931
1549 1932
1550 1933
1551 1934
1552 1935
1553 1936
1554 1937
1555 1938
1556 1939, omslag

1557 Mededelingen bij de toezending van de tweemaandelijkse overzichten van de 
Centrale Inlichtingendienst,
1929-1937 1 omslag

1558 Stukken betreffende de herhaalde benadering van een drukker in Kerkrade door 
Duitse communisten,
1930 1 omslag

2005 Stukken betreffende personen die genoemd worden in verband met de 
Internationale Hulp (IRH),
1930-1936 1 omslag

1559 Stukken betreffende het opstellen van berichten voor plaatsing in het Algemeen 
Politieblad met het verzoek (mede) namens Duitse en Belgische instanties om 
opsporing en aanhouding van diverse vreemdelingen,
1931-1968 1 omslag
Stukken van na 1945 over het al dan niet in stand houden van de signalering van personen.
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1560 2e Vervolglijsten (wijzigingen en aanvullingen) op de Lijst Buitenlandse 
Revolutionairen,
1934 1 pak

1561-1565 Jaarberichten A (fascistische en nationaal-socialistische organisaties) en 
jaarberichten B (linkse arbeidersorganisaties) van de Centrale Inlichtingendienst,
1934-1938 5 pakken
1561 1934
1562 1935
1563 1936
1564 1937
1565 1938

1566 Stukken betreffende het verzoek aan de directeur van de Rijksdienst der 
Werkeloosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling te 's-Gravenhage en 
verenigingen voor joodse vluchtelingen die leerlingen opleiden tot Palestina-
pionier om toezending van overeenkomsten, statuten van oprichting etc. teneinde 
een goed overzicht te krijgen omtrent doel en werkwijze van deze verenigingen,
1934-1940 1 omslag

1567 Brief aan de procureur-generaal te Amsterdam betreffende het binnentreden van 
woningen tegen de wil van bewoners in verband met de aanhouding van 
vreemdelingen,
1935 1 stuk

1568 Stukken betreffende het houden van toezicht op diverse Nederlanders en 
vreemdelingen die strafbare feiten hebben gepleegd in het grensgebied of het 
buitenland,
1935-1944 1 pak

1569-1572 Stukken betreffende de opsporing en signalering van Nederlanders die aan de 
Spaanse Burgeroorlog hebben deelgenomen,
1937-1966 4 omslagen
1569 Opgaven van gegevens inzake Nederlanders die in de Spaanse 

burgeroorlog hebben meegevochten 1937-1966
1570 Brief van het District Breda van de Koninklijke Marechaussee aan de 

Centrale Inlichtingendienst betreffende uit Spanje teruggekeerde 
vrijwilligers, met bijlagen 1938

1571 Stukken betreffende het uitvoeren van de voorschriften van de 
Interventie-commissie betreffende toelating en strafvervolging van 
Nederlanders die in de Spaanse Burgeroorlog vrijwillig in vreemde 
krijgsdienst zijn gegaan 1938-1939

1572 Overzichten van processen-verbaal opgemaakt door de politie te 
Amsterdam tegen Amsterdamse Spanjestrijders 1939

1573 Rapport van de Inlichtingendienst Amsterdam betreffende het Algemeen 
Vluchtelingen Comité en de Nederlandse Rode Hulp,
1938 1 stuk

1574 Staten ontvangen van het Frans Gezantschap van personen die geacht worden in 
staat te zijn tot het plegen van terroristische aanslagen, met geleidebrief,
1938 1 omslag
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1575 Stukken betreffende de beantwoording door de minister van Justitie van vragen 
van het lid van de Tweede Kamer M. de Marchant et d'Ansembourg naar aanleiding 
van geuite ongerustheid van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap over 
anti-semitische uitlatingen,
1938 1 omslag

1576 Correspondentie met de burgemeester van Aalten omtrent de aanhouding en 
opgave van illegaal binnengekomen vluchtelingen,
1938-1939 1 omslag

1577 Brieven aan de procureur-generaal van Amsterdam met het verzoek om advies over
het optreden van de Amsterdamse politie tegen het Comité voor Bijzondere 
Joodsche Belangen,
1938-1940 1 omslag

1578 Brief aan de hoofdcommissaris van politie te 's-Gravenhage met het verzoek om na 
te gaan of een zekere Crefeld, Nederlander, zich schuldig heeft gemaakt aan het 
smokkelen van joodse vluchtelingen uit Duitsland en of hem eventueel het verblijf 
in het bewakingsgebied dient te worden ontzegd,
1939 1 stuk

1579 Brief van L. Lieftinck-Merttens te Amsterdam aan de hoofdinspecteur van politie 
betreffende de werkwijze van het Quaker-bureau inzake illegale immigranten,
1939 1 stuk

1580 Lijst, opgesteld door de Centrale Inlichtingendienst, van links-extremistische 
personen, geordend op gemeente en met een alfabetische klapper,
1939 1 pak

1581 Rapport van de Inlichtendienst Rotterdam betreffende een links-revolutionaire 
sabotage-organisatie,
1939 1 stuk

1582 Stukken betreffende de aanhouding van twee gedeserteerde huzaren,
1939 1 omslag

1583 Stukken betreffende de afwijzing van het verzoek van een bataljonscommandant 
van het Regiment Infanterie te Heumen en Nijmegen om maatregelen te treffen 
tegen zigeuners,
1939 1 omslag

1584 Stukken betreffende de beantwoording van een brief van de als procureur-generaal
fungerend als directeur van politie te 's-Gravenhage met het verzoek om alle 
aanhoudingen van vreemdelingen ter kennis van de Vreemdelingendienst te 
brengen,
1939 1 omslag

1585 Stukken betreffende de controle van passen van een aantal vreemdelingen, naar 
aanleiding van een anoniem schrijven,
1939 1 omslag

1586 Stukken betreffende de handelwijze van de politie te Enschede ten aanzien van 
kinderen die illegaal binnenkomen en in Nederland worden geplaatst via Het 
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Kindercomité,
1939 1 omslag

1587-1590 Stukken betreffende het in kennis stellen van politie en andere organen van de 
Grensbewaking over gestolen c.q. vermiste paspoorten,
1939 4 omslagen
1587 M.G. van der Heul, L.W.J. Möllmann
1588 S. Jacobs, J.J. Lassooij, P.F. Pollet, F. Thijssen, A. Veerman, T. 

Veerman, en M. Wielard
1589 J. Klamer
1590 M. Schneider

1591 Stukken betreffende het verzoek aan de doorlaatposten en de Koninklijke 
Marechaussee in de provincies Overijssel en Gelderland om de burgemeester van 
Ootmarsum jonkheer E.L.T.M. von Bönnighausen bij grensoverschrijding aan te 
houden wegens pro-Duitse uitlatingen,
1939 1 omslag

1592 Stukken betreffende het verzoek aan de procureurs-generaal fungerend als 
directeuren van politie van Amsterdam, Leeuwarden en 's-Gravenhage om de 
reders te waarschuwen voor de risico's van het binnensmokkelen van 
verstekelingen in Engeland,
1939 1 omslag

1593 Stukken betreffende het verzoek aan het Ministerie van Waterstaat om een oordeel
te geven over een regeling om de afgifte van een rijbewijs te weigeren op grond van
het feit dat aanvrager niet op legale wijze in Nederland verblijft,
1939 1 omslag

1594 Correspondentie met de hoofdcommissaris van politie te Amsterdam inzake 
mogelijk misbruik van oproepingskaarten van vreemdelingen naar aanleiding van 
een klacht van de opperwachtmeester, brigadecommandant van de Tweede Divisie 
van de Koninklijke Marechaussee te Well,
1939 1 omslag

1595 Stukken betreffende onderzoek naar de maatregelen die het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken heeft getroffen om politieke contacten van vluchtelingen in 
het algemeen en contacten tussen vluchtelingen met aartshertog Otto van 
Habsburg in het bijzonder te voorkomen,
1939 1 omslag

1596 Brieven van de 4e Divisie van de Koninklijke Marechaussee te Emmen over het 
verloop en het einde van een staking van arbeiders bij de Rijkswerkverschaffing,
1939 1 omslag

1597 Rapporten van de Koninklijke Marechaussee te Grave betreffende werkzaamheden 
en mogelijke spionageactiviteiten van vreemdelingen bij een boerderij in het 
grensgebied Mill-Volkel,
1939 1 omslag

1598 Rapporten van de Koninklijke Marechaussee te Valthermond inzake het uitbreken 
en de beëindiging van de staking van veenarbeiders te 2de Exloërmond over de 
periode 12 april - 10 mei 1939,
1939 1 omslag
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1599 Brief van de brigadecommandant van de Vierde Divisie van de Koninklijke 
Marechaussee met een verslag van een vergadering van de Nationaal Socialistische 
Beweging in de concertzaal van Groothuis te Emmen op 9 januari 1939,
1939 1 stuk

1600 Brieven van diverse kantongerechten met opgaven van personen die veroordeeld 
zijn wegens overtreding van de Vreemdelingenwet,
1939 1 omslag

1601 Stukken betreffende het verzoek aan de procureur-generaal van 's-Gravenhage om 
een oordeel te geven over het nemen van nadere maatregelen tegen de exploitatie 
van hazardspelen door vreemdelingen,
1939-1940 1 omslag

1602 Stukken betreffende het verzoek van de minister van Binnenlandse Zaken om de 
betrouwbaarheid van het Algemeen Vluchtelingen Comité na te gaan,
1939-1940 1 omslag

1603 Jaarverslag 1939 van de Nederlandse Centrale inzake Internationale Misdadigers,
1940 1 stuk

1604 Stukken betreffende afwijzing van het verzoek van de brigadecommandant der 
Koninklijke Marechaussee om maatregelen te treffen tegen hinderlijk gedrag van 
burgers bij de grensstreek Beek-Cranenburg-Cleve,
1940 1 omslag

1605 Stukken betreffende de opgave van de in het Algemeen Politieblad gesignaleerde 
personen van vreemde nationaliteit,
1940 1 omslag

1606 Stukken betreffende het instellen van een onderzoek naar de dubieuze 
werkzaamheden van de Stichting Asylrecht- en Broederschap te Amsterdam,
1940 1 omslag

1607 Stukken betreffende het verzoek aan de procureurs-generaal om opgave van de 
illegale joodse vluchtelingen in huizen van bewaring of bij de plaatselijke politie,
1940 1 omslag

1608 Stukken betreffende het verzoek aan procureurs-generaal een onderzoek in te 
stellen naar vreemdelingen die ten onrechte geldelijke ondersteuning genieten van 
overheidswege,
1940 1 omslag

1609 Stukken betreffende het verzoek van de officier van Justitie te Almelo aan 
burgemeesters, politie en Marechaussee om een onderzoek in te stellen naar alle 
mannelijke personen die een pink en/of een ringvinger missen, naar aanleiding van 
brandstichting bij de commissaris van Duitsland voor de industrie in Nederland,
1940 1 omslag

1610 Stukken betreffende opgaven van de procureur-generaal te Amsterdam inzake het 
aantal meldingen van illegale vreemdelingen,
1940 1 omslag
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1611 Brief van de commissaris van politie te Rotterdam houdende aanbieding van foto's 
en vingerafdrukken van een man die zelfmoord heeft gepleegd en waarvan de 
identiteit niet kan worden vastgesteld,
1940 1 stuk

1612 Brief van de hoofdcommissaris van politie te 's-Gravenhage ingevolge 
Vreemdelingencirculaire nummer 8 van 22 november 1939, houdende aanbieding 
van duplicaat-formulieren van vreemdelingen die Nederland illegaal zijn 
binnengekomen alsmede een opgave van betreffende illegale vreemdelingen,
1940 1 stuk

1613 Brief van de procureur-generaal te Leeuwarden over de aanhouding van een 
mogelijk voortvluchtige krijgsgevangene door de rijksveldwachter te Odoorn, met 
bijlage,
1940 1 omslag

1614-1615 Stukken betreffende de totstandkoming en verzending van opsporingsberichten die
opgemaakt zijn naar aanleiding van (internationale) politieradioberichten,
1940-1960 2 pakken
Stukken van na 1945 hebben betrekking op visumaanvragen, verblijfs- en arbeidsvergunning, 
geldigheid opsporingsberichten en mutaties in gegevens.
1614 A - K

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2036
1615 L - Z

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2036

1616 Brief aan de Rijksrecherchecentrale over een eventueel in te richten 
alarmeringssysteem voor het opsporen van ongewenste vreemdelingen,
1942 1 stuk

1617 Brief van de gevolmachtigde voor de Reorganisatie van de Nederlandsche Politie 
over het opnemen van beroepssmokkelaars en -stropers bij de categorieën van 
personen op wie toezicht moet worden gehouden door de politie,
1942 1 stuk

1618 Stukken betreffende de totstandkoming en verzending van opsporingsberichten 
met betrekking tot gestolen goederen die opgemaakt zijn naar aanleiding van 
(buitenlandse) politieradioberichten,
1943-1944 1 omslag

1619 Stukken betreffende de beantwoording van een verzoek van het Bureau Nationale 
Veiligheid om een 'black list' van gezochte personen aan te vullen,
1945 1 omslag

2.3.4.5 Voorlichting en informatie

2.3.4.5 VOORLICHTING EN INFORMATIE

1620 Verzameling van wetten, besluiten en voorschriften betreffende het 
gevangeniswezen,
1933 1 deel

1621 Stukken betreffende het beantwoorden van vragen van de commandant van de 
politietroepen te Heerlen inzake de regeling betreffende de afgifte van 
zogenaamde uitstapbiljetten (Ausflugschein),
1934 1 omslag
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1622 Stukken betreffende toezending aan diverse instanties van een overzicht van 
bepalingen inzake de benodigde toelatingspapieren voor Nederlanders die naar het
buitenland willen, alsmede het geven van aanwijzingen en herzieningen hierop,
1936-1938 1 omslag

1623 Stukken betreffende het geven van voorlichting over grensbewakingsvraagstukken 
en smokkel van verdovende middelen door voordrachten van personeel van de 
politie en de Vreemdelingendienst te Rotterdam alsmede de verspreiding van deze 
voordrachten als handleiding onder de Grensbewaking,
1937 1 omslag

1624 Stukken betreffende verzoeken van buitenlandse consulaire of diplomatieke 
ambtenaren om inlichtingen over vreemdelingen,
1937-1943 1 omslag

1625 Brief van de minister van Justitie over de tijdelijke vervanging van de burgemeester 
van Ootmarsum, wegens ziekte, door de burgemeester van Denekamp,
1939 1 stuk

1626 Brief van het Ministerie van Defensie, 2e afdeling B. nr. 39, betreffende het per 
Koninlijk Besluit van 6 november 1939 afkondigen van de staat van beleg, in Noord-
Holland,
1939 1 stuk

1627 Geleidebrief aan de hoofdcommissaris van politie te Amsterdam om eventueel 
onderzoek in te stellen naar aanleiding van een anonieme brief,
1939 1 omslag

1628 Persmededeling van het Ministerie van Buitenlandse Zaken betreffende het verblijf 
van Nederlanders in de Duitse grenszone,
1939 1 omslag

1629 Brief aan de Rijksdienst der Werkeloosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling met
het verzoek om hun zienswijze kenbaar te maken betreffende een schrijven van de 
burgemeester van Groenlo inzake vreemdelingen,
1939 1 stuk

1630 Stukken betreffende beantwoording van een verzoek om inlichtingen van de 
minister van Buitenlandse Zaken naar aanleiding van de vraag van de hoge 
commissaris van de Volkenbond over de positie van vluchtelingen in Nederland na 
het uitbreken van de oorlog,
1939 1 omslag

1631 Stukken betreffende beantwoording van een verzoek om inlichtingen van de 
Algemeene Nederlandsche Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer inzake 
Belgisch-Nederlands grensverkeer,
1939 1 omslag

1632 Stukken betreffende beantwoording van het verzoek om inlichtingen van de 
Rijksdienst der Werkeloosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling over verblijfs- 
en arbeidsvergunningen voor personeel in dienst van leden van het Corps 
Diplomatique,
1939 1 omslag
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1633 Stukken betreffende de afdoening van het verzoek van het Nationale Dagblad om 
inlichtingen,
1939 1 omslag

1634 Stukken betreffende de beantwoording van een brief over hoe te handelen met een
Duitse vluchteling,
1939 1 omslag

1635 Stukken betreffende de beantwoording van een verzoek om inlichtingen van het 
Rooms-katholiek Vluchtelingencomité te Utrecht over de vraag hoeveel rooms-
katholieke vluchtelingen zich in Nederland bevinden,
1939 1 omslag

1636 Stukken betreffende het Staatsblad no. 189 en 189A houdende het in staat van 
beleg verklaren van gemeenten en terreinen behorende bij deze gemeenten,
1939 1 omslag

1637 Stukken betreffende het inlichten van de ANWB en de burgemeester van Terneuzen
betreffende afgifte en geldigheid van een collectief bewijs van Nederlanderschap 
ten behoeve van grenspassage,
1939 1 omslag

1638 Stukken betreffende het verstrekken van inlichtingen aan de Horecaf (Hotel, 
Restaurant en Café) inzake het verblijf van vreemdelingen zonder 
verblijfsvergunning,
1939 1 omslag

1639 Stukken betreffende het verstrekken van inlichtingen aan een arts van de 
Valeriuskliniek te Amsterdam inzake de formaliteiten in acht te nemen bij een 
overkomst uit Duitsland van familie van een patiënt,
1939 1 omslag

1640 Stukken betreffende de beantwoording van vragen van gemeenten en 
belastingdiensten ten aanzien van de visumplicht,
1939-1940 1 omslag

1641 Stukken betreffende beantwoording van een verzoek om inlichtingen van de 
gemeente Megen over welke benodigde papieren een vreemdeling moet bezitten,
1940 1 omslag

1642 Stukken betreffende beantwoording van een verzoek om inlichtingen van de 
burgemeester van de gemeente Alphen aan den Rijn met de vraag tot welke Duitse 
autoriteiten men zich in zijn gemeente voor visa moet wenden,
1940 1 omslag

1643 Stukken betreffende beantwoording van een verzoek om inlichtingen van het 
Departement van Sociale Zaken met betrekking tot de voorschriften ten aanzien 
van Duitse arbeiders die zich bij het Duitse Arbeidersfront aansluiten,
1940 1 omslag

1644 Stukken betreffende de beantwoording van een verzoek om inlichtingen van P. der 
Rij van Beest Holle met betrekking tot de geldende bepalingen ten aanzien van 
houders van een geldige verblijfsvergunning die na vertrek naar het buitenland 
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gedurende de geldigheidsduur van deze vergunning weer in Nederland kunnen 
worden toegelaten,
1940 1 omslag

1645 Stukken betreffende de kennisneming van de tijdelijke vervanging van D. Cohen bij 
het Comité voor Bijzondere Joodsche Belangen te Amsterdam,
1940 1 omslag

1646 Stukken betreffende een klacht van pachters uit Nijmegen en omgeving over het 
onderhands pachten van grond door Duitse joden,
1940 1 omslag

1647 Stukken betreffende het inwinnen en verstrekken van inlichtingen over vermiste 
personen,
1940 1 pak

1648 Stukken betreffende het verzoek aan de politie van Amsterdam om opheldering 
omtrent de verwijzing naar de Rijksvreemdelingendienst van een vreemdelinge die 
uitzetting van haar moeder wil voorkomen,
1940 1 omslag

1649 Correspondentie met het hoofdbestuur van het Nederlandse Rode Kruis inzake 
afwijzing van het verzoek om een opgave te ontvangen van in Nederlandse 
ziekenhuizen opgenomen Belgen,
1940 1 omslag

1650 Brieven van het Katholiek Comité voor Vluchtelingen betreffende de wisseling van 
het voorzitterschap,
1940 1 omslag

1651-1655 Stukken betreffende de beantwoording van vragen van diverse gemeenten over 
nationaliteitsvraagstukken,
1940-1941 4 omslagen en 1 stuk
1651 Almelo 1940
1652 Avereest 1940, stuk
1653 Etten en Leur 1941
1654 Poortugaal 1940
1655 Winschoten 1941

1656 Stukken betreffende het verstrekken van inlichtingen aan particulieren buiten de 
Nederlandse of Duitse overheid om,
1940-1941 1 omslag

1657 Stukken betreffende de beantwoording van een verzoek van P. Graupner te Leipzig 
om informatie over de verblijfplaats van een groep naar Nederland vertrokken 
Duitse joden,
1941 1 omslag

1658 Stukken betreffende de beantwoording van vragen van de burgemeester van Breda
betreffende de vestiging van Belgen in Nederland tijdens de bezetting,
1941 1 omslag

1659 Stukken betreffende de toezending aan het Departement van Buitenlandse Zaken 
van de vreemdelingencirculaire nummer 4 over het verblijf van vreemdelingen in 
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Nederland, ten behoeve van het consulaat-generaal van Roemenië,
1941 1 omslag

1660 Stukken betreffende het verzoek aan het Departement van Binnenlandse Zaken om
medewerking te verlenen bij het in kennis stellen van burgemeesters van de 
circulaire R nummer 1305/2-'40-V van 28 mei 1941 inzake de afgifte van 
verklaringen ter bevordering van de vestiging van vreemdelingen,
1941 1 omslag

1661 Correspondentie met de politie te Schiedam naar aanleiding van vragen over het 
dragen van de jodenster door joden afkomstig uit landen waar Duitsland al dan niet
mee in oorlog is,
1942 1 omslag

1662 Correspondentie met de procureur-generaal, fungerend als gewestelijk directeur 
van politie te Arnhem, naar aanleiding van een brief van de officier van Justitie te 
Almelo over het verlenen van ontheffing voor het verblijven op straat tussen 
vierentwintig en vier uur door middel van een Sonderausweis,
1942 1 omslag

1663 Artikel uit de Nieuwe Rotterdamse Courant van 12 november 1943 over het nietig 
verklaren van een huwelijk tussen een Italiaan en Nederlandse op grond van 
voortdurende impotentie,
1943 1 stuk

1664 Stukken betreffende het geven van advies aan de politie van Apeldoorn over de 
wijze waarop een werkvergunning voor vreemdelingen moet worden verleend,
1945 1 omslag

2.3.4.6 Internering

2.3.4.6 INTERNERING
2.3.4.6.1 Algemeen

2.3.4.6.1 Algemeen

1665 Stukken betreffende de internering van in Nederland verblijvende vreemdelingen 
wegens misdraging of het hebben van revolutionaire politieke antecedenten, 
alsmede de vrijlating in een aantal gevallen,
1920-1922 1 pak

2.3.4.6.1.1 Wet- en regelgeving

2.3.4.6.1.1 Wet- en regelgeving

1666 Stukken betreffende de totstandkoming, in samenwerking met het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken, van wijzigingen op het Koninlijk Besluit van 16 augustus 1918 
Stb. 521 inzake instructies voor de leiders van kampen voor illegaal binnengekomen
vluchtelingen,
1938-1939 1 omslag

1667 Correspondentie met het Ministerie van Binnenlandse Zaken over de wijziging en 
vaststelling van een beschikking houdende aanwijzing van verblijven voor 
vreemdelingen als bedoeld in artikel 22 van het Vreemdelingenreglement,
1938-1939 1 omslag

1668 Stukken betreffende het goedkeuren van het voorstel van het Algemeen 
Vluchtelingen Comité om politieke emigranten die enige jaren in een depot hebben 
verbleven op vrije voeten te stellen, onder uitreiking van een kennisgeving ex 
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artikel 11 van het Vreemdelingenreglement,
1939 1 omslag

1669 Stukken betreffende de totstandkoming van de Vreemdelingencirculaire nummer 
16 over internering en externering van vreemdelingen,
1940-1941 1 omslag

1670 Stukken betreffende het vaststellen en uitvoeren van voorschriften en maatregelen 
inzake de internering van vreemdelingen,
1940-1941 1 omslag

2.3.4.6.1.2 Uitvoering

2.3.4.6.1.2 Uitvoering

1671 Stukken betreffende de oprichting en opheffing van kampen en depots, alsmede de
opname, tewerkstelling en invrijheidsstelling van geïnterneerden,
1918-1922 1 pak

1672 Staat van uit de diverse interneringsdepots en kampen ontslagen vreemdelingen,
1919-1920 1 stuk

1673 Staten houdende gegevens betreffende het vertrek en overplaatsing van in kampen
verblijvende vreemdelingen,
1919-1921 1 pak

1674 Stukken betreffende het verblijf, internering en vertrek van een aantal 
vreemdelingen van Russische en Poolse nationaliteit, onder andere afkomstig van 
het ss. 'Santa Fé' en krantenartikelen over de aankomst van de Russische delegatie 
in verband met de Haagse Conferentie,
1919-1922 1 omslag

1675-1687 Stukken betreffende het aanwijzen van en overbrengen naar een interneringsdepot 
alsmede het verwijderen uit bewakingsgebieden van Duitse vreemdelingen 
vanwege hun communistische activiteiten of hun gevaar voor de openbare orde, bij
de Wet van 17 juni 1918 Stb. 410, alsmede het Koninklijk Besluit van 16 augustus 
1918 Stb. 521 (Vreemdelingenreglement),
1933-1973 13 pakken
Stukken van na 1945 betreffen het al dan niet verlenen van visa en vestigingsvergunning, 
verblijfsontzegging, naturalisatie alsmede het ontvangen en verwerken van inlichtingen en mutaties.
1675 A - Bo

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2049
1676 Br - D

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2049
1677 F - Golde

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2049
1678 Golds - Him

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2049
1679 Hir - J

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2049
1680 Ka - Koll

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2049
1681 Kon - Loh

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2049
1682 Loo - M

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2049
1683 N - Rei

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2049
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1684 Ren - Schn
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2049

1685 Schr - Spie
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2049

1686 Spr - V
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2049

1687 W - Z
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2049

1688 Stukken betreffende de internering van vreemdelingen en de aanwijzing van depots
hiervoor,
1935-1940 1 pak

1689-1696 Stukken betreffende het houden van toezicht op geïnterneerden, het aanwijzen van
bepaalde verblijfplaatsen, het ontzeggen van verblijf in bewakingsgebieden en 
uitzetting,
1935-1941 1 deel, 6 pakken en 1 omslag
1689 Klapper, deel
1690 A-Di
1691 Do-H
1692 I-K
1693 L-O
1694 P-Schr
1695 Schu-Wen
1696 Wes-Z, omslag

1697 Brieven betreffende het verlenen van vergunningen 'tot binnenkomst hier te lande 
ter opname in een kamp' nummers 548-1498,
1938-1939 1 pak
Met hiaten

1698 Stukken betreffende de opname van vluchtelingen in kampementen, op last van 
het Ministerie van Justitie en op verzoek van het Rooms-katholiek 
Vluchtelingencomité, het Protestants Hulpcomité voor Uitgewekenen om Ras of 
Geloof en het Katholiek Comité voor Slachtoffers van Geloofsvervolging/Katholiek 
Comité voor Vluchtelingen,
1938-1940 1 omslag

1699 Stukken betreffende de uitvoering van het beleid en beheer inzake diverse 
vluchtelingenkampen,
1938-1941 1 pak

1700 Stukken betreffende overzichten van vluchtelingenverblijven en de aantallen daarin
opgenomen illegale vluchtelingen, alsmede de namen en adressen van de leiders 
van die kampen,
1938-1941 1 omslag

1701-1702 Stukken betreffende het al dan niet opheffen van besluiten ingevolge de Wet van 17
juni 1918 en het Koninklijk Besluit van 16 augustus 1918 van het 
Vreemdelingenreglement om illegale vluchtelingen een verblijfplaats aan te wijzen 
in een vluchtelingenkamp inzake emigratie, overplaatsing in een ander kamp of 
tehuis of vrijwillige uitleiding,
1938-1943 2 pakken
1701 A - L
1702 M - Z
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1703 Stukken betreffende het bij wijze van uitzondering niet overbrengen naar een 
interneringsdepot van het illegaal in Nederland verblijvend echtpaar H.I. 
Reichmann-Seliger, de verstrekking van identiteitsbewijzen en een bericht over 
detentie
1938-1964 1 omslag

1704-1726 Stukken betreffende het aanwijzen van een bepaalde verblijfplaats, overplaatsing 
en opheffing van internering alsmede het verstrekken van inlichtingen en het 
beslissen op aanvragen voor visa, verblijfsvergunningen, identiteitsbewijzen en 
reisdocumenten,
1938-1979 23 pakken
1704 A

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2055
1705 B-Bl

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2055
1706 Bo-Ch

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2055
1707 Ci-D

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2055
1708 E-Fi

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2055
1709 Fl-Fri

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2055
1710 Fro-Goldb

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2055
1711 Goldm-Ham

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2055
1712 Har-Her

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2055
1713 Hes-J

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2055
1714 Ka-Kl

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2055
1715 Kn-Leh

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2055
1716 Lei-Loe

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2055
1717 Lor-Mi

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2055
1718 Mo-O

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2055
1719 P-Rein

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2055
1720 Reis-Ru

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2055
1721 Sa-Schn

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2055
1722 Scho-Sk

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2055
1723 Sm-St

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2055
1724 Su-Weinb

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2055
1725 Weinm-Wey

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2055
1726 Wi-Z

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2055



2.09.45 Justitie / Rijksvreemdelingendienst 119

1727 Stukken betreffende de inwilliging van verzoeken van geïnterneerde joodse 
vreemdelingen die in een synagoge gehuwd zijn en die een burgerlijk huwelijk 
willen aangaan,
1939 1 omslag

1728 Stukken betreffende de overbrenging van vluchtelingen uit het Doopsgezind 
Broederschapshuis te Schoorl naar Elspeet en Amsterdam en later naar het St. 
Joseph pensionaat te Sluis,
1939 1 omslag

1729 Stukken betreffende het verlenen van verlof aan in kampen ondergebrachte legale 
vluchtelingen ten behoeve van bezoek aan naaste familieleden in Nederland,
1939 1 omslag

1730 Stukken betreffende het verzoek aan het als procureur-generaal fungerend als 
hoofd van politie te Arnhem tot aanpassing van de opgaven van illegaal naar 
Nederland gekomen joodse vluchtelingen die in aanmerking komen voor opname 
in een kamp, zodat eventueel tot het uitgeven van een interneringsbesluit kan 
worden overgegaan,
1939 1 omslag

1731 Brief van de Rijksrecherche Maastricht inzake de oprichting van kampen in België 
voor het onderbrengen van vreemdelingen,
1939 1 stuk

1732 Brief van het Comité voor Joodsche Vluchtelingen over het bezuinigen op het aantal
transportbegeleiders in verband met het dalen van het aantal vluchtelingen in 
kampen,
1939 1 stuk

1733 Stukken betreffende het aanwijzen van verblijfplaatsen voor opneming van 
vreemdelingen als bedoeld in artikel 19, eerste lid van het 
Vreemdelingenreglement, het vaststellen en wijzigen van instructies voor 
personeel, het onderzoek naar de emigratiemogelijkheden van de vluchtelingen en 
het regelen van het verlof van gehuwde vreemdelingen in de kampen,
1939-1940 1 pak

1734 Stukken betreffende het geven van toestemming aan het Jeugd-Alyahtehuis te 
Loosdrecht om Poolse kinderen dezelfde bewegingsvrijheid te geven als kinderen 
van andere nationaliteiten,
1939-1940 1 omslag

1735 Stukken betreffende het in kennis stellen van de minister van Binnenlandse Zaken 
dat zowel de minister van Buitenlandse Zaken als de minister van Justitie zich niet 
kunnen verenigen met het voorstel van Pater Bichelmair uit Wenen om een 
verklaring van de Nederlandse regering te krijgen dat vluchtelingen vanuit 
Duitsland in kampen worden ondergebracht,
1939-1940 1 omslag

1736 Stukken betreffende het regelen van de administratie, personele aangelegenheden 
en betaling van de kosten van geïnterneerden,
1939-1940 1 omslag



120 Justitie / Rijksvreemdelingendienst 2.09.45

1737 Stukken betreffende verzoek om afdoening van een telegram van het Instituut voor
de Rijpere Jeugd, doorgezonden aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken, 
betreffende de onderbrenging van Duitse vluchtelingenkinderen in een clubhuis in 
Spangen te Rotterdam,
1939-1940 1 omslag

1738 Stukken betreffende verzoeken aan het Comité tot Hulp aan Buitenlandsche 
Kinderen, tot het overplaatsen van kindervluchtelingen naar geschiktere 
verblijfplaatsen,
1939-1940 1 omslag

1739 Circulaire nummer 1765 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken van 4 januari 
1940 aan kampleiders betreffende het afgeven van schriftelijke verklaringen aan 
geïnterneerde vluchtelingen, met geleidebrief,
1940 1 omslag

1740 Brieven aan de Kriminalkommissar en de chef van de Vierde Afdeling bij het 
Departement van Justitie betreffende in opdracht van de Duitse autoriteiten ten 
behoeve van de inrichting van interneringsdepots te Medemblik, Hoorn en Alkmaar
gemaakte foto's,
1940 1 omslag

1741 Stukken betreffende de aanbieding door gemeenten van terreinen voor 
vluchtelingenkampen,
1940 1 omslag

1742 Stukken betreffende het verzoek om inlichtingen van het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken inzake portvrije verzending van stukken en postpakketten voor
en afkomstig van burgergeïnterneerden,
1940 1 omslag

1743 Stukken betreffende het voornemen tot opheffing van het jongenstehuis 
Westersingel te Rotterdam,
1940 1 omslag

1744 Stukken betreffende het wegens de opheffing van het kindertehuis Johanneshof in 
Dieren laten onderbrengen van protestantse vluchtelingenkinderen in gezinnen,
1940 1 omslag

1745 Correspondentie met het Ministerie van Binnenlandse Zaken over eventuele 
ontruiming van inrichtingen met politieke vluchtelingen in geval van agressie uit 
oostelijke richting,
1940 1 omslag

1746 Brief van de minister van Justitie aan de procureurs-generaal, fungerend als 
directeuren van politie over de te volgen procedure bij het opleggen van 
gevangenisstraf of tuchthuisstraf aan geïnterneerden
1940 1 omslag

1670 Stukken betreffende het vaststellen en uitvoeren van voorschriften en maatregelen 
inzake de internering van vreemdelingen
1940-1941
Zie inventarisnummer 1670
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1747 Stukken betreffende de onderlinge overname van broodsnijmachines door diverse 
kampen,
1940-1943 1 omslag

1748 Stukken betreffende het bevorderen van de geestelijke zorg voor vluchtelingen in 
kampen, onder andere naar aanleiding van het verzoek van de president van het 
Protestants Wereldverbond te Wassenaar,
1940-1964 1 omslag
Stukken van na 1945 betreffen de 1e en 2e Praagse Vredesconferentie.

1749 Stukken betreffende het verzoek van het Rode Kruis om teruggave van 
distributiebescheiden aan familieleden van geïnterneerde buitenlanders en 
geïnterneerde Nederlanders,
1941 1 omslag

1750 Circulaire van het Departement van Justitie, 3e afdeling A nummer 390 van 27 
februari 1941 betreffende het inschakelen van de Marechaussee voor de bewaking 
van gestichten,
1941 1 stuk

1751 Stukken betreffende de internering van Chinezen als onderdeel van verdere 
maatregelen met als doel ze te isoleren van de Nederlandse maatschappij,
1941-1942 1 omslag

1752 Stukken betreffende het afhandelen van verzoeken van de Joodsche Raad te 
Amsterdam tot het verlenen van verlof aan geïnterneerden voor het indienen van 
emigratie-aanvragen,
1941-1942 1 omslag

1753 Stukken betreffende het al dan niet geven van goedkeuring op verzoeken van 
geïnterneerden tot ontslag uit de diverse interneringskampen,
1941-1958 1 omslag
Stukken van na 1945 betreffen het verlenen van visa en naturalisatie.

1754 Stukken betreffende de aanhouding en overbrenging naar interneringsdepots van 
Amerikaanse onderdanen op last van de Duitse overheid, alsmede de afhandeling 
van verzoeken om ontslag uit de interneringsdepots,
1941-1964 1 omslag
Stukken van na 1945 betreffen herregistratie.

2.3.4.6.2 Interneringskampen en depots

2.3.4.6.2 Interneringskampen en depots
2.3.4.6.2.01 Ameland

2.3.4.6.2.01 Ameland

1755 Stukken betreffende het uitoefenen van toezicht op Spaanse geïnterneerden op 
Ameland,
1938-1939 1 omslag

2.3.4.6.2.02 Baarlebrug

2.3.4.6.2.02 Baarlebrug

1756 Brief van de districtscommandant van de Koninklijke Marechaussee Baarle-Nassau 
over het in gereedheid brengen van een paviljoen in de buurt van Baarlebrug voor 
het huisvesten van 200 joden,
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1939 1 stuk
2.3.4.6.2.03 Bergen

2.3.4.6.2.03 Bergen

1757 Stukken betreffende de behandeling van het verzoek van een vreemdeling met de 
Belgische nationaliteit om ontslagen te mogen worden uit het depot voor Duitse 
deserteurs en andere buitenlanders te Bergen en het onderzoek naar zijn 
ontvluchting uit dit depot,
1918-1919 1 omslag

2.3.4.6.2.04 Eersel

2.3.4.6.2.04 Eersel

1758 Stukken betreffende het verlenen van goedkeuring aan het voorstel van het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken om vluchtelingenkinderen tussen 14 en 18 jaar 
van het kamp naar andere rooms-katholieke instellingen over te brengen,
1939 1 omslag

2.3.4.6.2.05 Gravenhage, 's-

2.3.4.6.2.05 Gravenhage, 's-

1759 Stukken betreffende het geven van toestemming aan de minister van Binnenlandse
Zaken tot tijdelijk ontslag van een groep vluchtelingen uit het kamp ten behoeve 
van tewerkstelling elders,
1939 1 omslag

2.3.4.6.2.06 Hellevoetsluis

2.3.4.6.2.06 Hellevoetsluis

1760 Weekrapporten van de commandant van het kamp over de aantallen en de 
gezondheidstoestand van de vluchtelingen,
1939 1 omslag

1761 Brief van de commandant van het kamp inzake de ontvluchting van H. Ordentlicher 
uit het kamp, met bijlage,
1939 1 omslag

2.3.4.6.2.07 Hoek van Holland

2.3.4.6.2.07 Hoek van Holland

1762 Stukken betreffende de afwijzing van het verzoek van in het kamp verblijvende 
sociaal-democratische vluchtelingen uit Duitsland om in verband met mobilisatie 
tewerkgesteld te worden,
1939 1 omslag

1763 Stukken betreffende de afwijzing van het verzoek van vluchtelingen in het kamp om
het Joods nieuwjaar elders te vieren,
1939 1 omslag

1764 Stukken betreffende de internering van V. Cohen en J. Rozenszajn,
1939 1 omslag

1765 Stukken betreffende de overplaatsing van minderjarige vluchtelingen van het kamp
naar jeugdtehuizen elders,
1939 1 omslag

1766 Verslagen van een onderzoek naar vermeende spionage door vluchtelingen uit het 
kamp,
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1939 1 omslag

1767 Weekrapporten van de commandant van het kamp over de werkzaamheden, de 
getalssterkte en de gezondheidstoestand van de vluchtelingen, alsmede de 
overplaatsing van vluchtelingen naar het kamp,
1939-1940 1 omslag

1768 Stukken betreffende de financiering van het kamp,
1939-1940 1 omslag

1769 Stukken betreffende de overplaatsing van vluchtelingen van kamp Hoek van 
Holland naar kamp Westerbork,
1939-1940 1 omslag

1770 Stukken betreffende de vergoeding aan een voormalig opzichter van het kamp van 
het vervoer van zijn bagage, alsmede een opgave van in functie zijnd personeel,
1939-1940 1 omslag

1771 Stukken betreffende het geven van goedkeuring aan de procureur-generaal te 's-
Gravenhage om naar aanleiding van het verzoek van het Haagsch Comité voor 
Vluchtelingen met België enkele vluchtelingen uit te wisselen,
1939-1940 1 omslag

1772 Stukken betreffende opgaven door de hoofdinspecteur van politie te Rotterdam 
van vluchtelingen die vanuit het kamp naar Amerika zijn vertrokken,
1939-1940 1 omslag

1773 Stukken betreffende de internering van de Duitse vreemdeling W. Haase in 
achtereenvolgens de kampen Hoek van Holland en Reuver,
1939-1943 1 omslag

1774 Notities over tijdens de eerste oorlogsdagen in het kamp genomen maatregelen,
1940 1 omslag

1775 Staten van personen die op 19 mei 1940 door de Duitse autoriteiten uit het kamp 
zijn weggehaald,
1940 1 omslag

1776 Stukken betreffende de informatie van het Comité voor Bijzondere Joodsche 
Belangen inzake de verrekening van de inventaris van het te liquideren joodse 
vluchtelingenkamp te Hoek van Holland,
1940 1 omslag

1777 Stukken betreffende de klacht van de heer Hoogerdijk te 's-Gravenhage inzake zijn 
ontslag als beambte van het kamp,
1940 1 omslag

1778 Stukken betreffende de opgaven van het verblijf van geïnterneerden 'in gesloten 
depot' in het kamp .
1940 1 omslag

1789 Stukken betreffende de regeling van administratieve zaken met en 
ontvangstneming van vermiste voorwerpen van de commandant van het kamp 
Hoorn
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1940
Zie inventarisnummer 1789

1779 Stukken betreffende het verzoek van de hoofdcommissaris van politie te 's-
Gravenhage om een vergoeding voor gemaakte kosten voor de overbrenging van 
vluchtelingen naar het kamp,
1940 1 omslag

1780 Brief van de commandant van het kamp betreffende de verstrekking van 
onderkleding,
1940 1 stuk

1781 Brief van de minister van Justitie betreffende de huisvesting van illegale 
vluchtelingen in Hoek van Holland,
1940 1 stuk

1782 Stukken betreffende het verzenden naar de Sicherheitspolizei te 's-Gravenhage van 
de bagage van de geïnterneerden die op 19 mei 1940 door de Duitse militairen uit 
het kamp zijn weggevoerd,
1940-1941 1 omslag

1783 Stukken betreffende de aanvragen aan de minister van Binnenlandse Zaken om 
decharge door de beheerders van het kamp Hoek van Holland en het 
Interneringsdepot Hoorn,
1940-1943 1 omslag

1784 Stukken betreffende het verzoek van de leverancier om terugzending van voor 
levensmiddelenvervoer gebruikte kisten,
1940-1943 1 omslag

1785 Stukken betreffende de tabaksleverantie aan het kamp,
1941 1 omslag

1786 Stukken betreffende het verzoek om inlichtingen van het Comité voor Joodsche 
Vluchtelingen over de mogelijke aanwezigheid in het kamp van twee typemachines 
van het comité,
1941 1 omslag

2.3.4.6.2.08 Fort Honswijk

2.3.4.6.2.08 Fort Honswijk

1787 Stukken betreffende het aanwijzen als kamp in de zin van artikel 22 van het 
Vreemdelingenreglement van het fort Honswijk, gemeente Tull en 't Waal, het 
houden van toezicht op de geïnterneerde E. Schwarz en het tijdelijk buiten werking 
stellen van het kamp,
1935 1 omslag

2.3.4.6.2.09 Hoorn

2.3.4.6.2.09 Hoorn

1788 Weekrapporten van de commandant over de werkzaamheden, 
weersomstandigheden en de gezondheidstoestand van de vluchtelingen,
1940 1 omslag

1789 Stukken betreffende de afwikkeling van administratieve zaken met en toezending 
van vermiste voorwerpen aan de commandant van het kamp Hoek van Holland,
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1940 1 omslag

1790 Stukken betreffende de benoeming en salariëring van het personeel,
1940 1 omslag

1791 Stukken betreffende de doorzending aan de commandant van een brief van een 
slager waarin een verzoek om vlees aan dit depot te mogen leveren,
1940 1 omslag

1792 Stukken betreffende de overname van de geneeskundige verzorging in het 
interneringsdepot door G.L. Engel en K.C. Zee,
1940 1 omslag

1793 Stukken betreffende het vaststellen van de instructie voor de commandant van het 
interneringsdepot,
1940 1 omslag

1794 Correspondentie met het Ministerie van Binnenlandse Zaken over de vergoeding 
van onkosten gemaakt door de Nederlandse Arbeiders Sportbond in verband met 
de voorgenomen huisvesting van vluchtelingen in de voormalige 
Rijkswerkinrichtingen te Hoorn,
1940 1 omslag

1795 Brief van het Comité voor Joodsche Vluchtelingen betreffende de verstrekking van 
zakgeld aan enkele joodse geïnterneerden,
1940 1 stuk

1796 Brief van het Protestants Hulpcomité voor Uitgewekenen om Ras of Geloof over 
een tegemoetkoming in de kosten van evacuatie van Sluis naar Noord-Frankrijk van
thans in het kamp Hoorn verblijvende vluchtelingen,
1940 1 stuk

1797 Brief van het kamp Amsterdam betreffende het overbrengen van vluchtelingen van 
Sluis naar Hoorn
1940 1 stuk

1798 Opgave aan de Duitse autoriteiten van geïnterneerden in het interneringsdepot
1940-1943 1 omslag

1783 Stukken betreffende de aanvragen aan de minister van Binnenlandse Zaken om 
decharge door de beheerders van het kamp Hoek van Holland en het 
Interneringsdepot Hoorn
1940-1943
Zie inventarisnummer 1783.

1799 Stukken betreffende de samenstelling en herkomst van de inventaris van het depot,
1940-1943 1 omslag

1800 Brieven van notaris H. van Mazijk inzake de verzending van wasgoed uit kamp Sluis 
naar Hoorn,
1940-1943 1 omslag
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2.3.4.6.2.10 Middelburg

2.3.4.6.2.10 Middelburg

1801 Stukken betreffende het machtigen van het interneringsdepot Middelburg tot het 
nemen van een aansluiting op het radiodistributienet, een abonnement op de 
radiogids en de aanschaf van een luidspreker voor de geïnterneerden,
1941 1 omslag

1802 Stukken betreffende het leveren van spelen en lectuur aan Chinese geïnterneerden 
in Middelburg,
1941-1942 1 omslag

1803 Verslagen van bezoeken aan het interneringsdepot door de inspecteur van politie te
's-Gravenhage,
1941-1943 1 omslag

1804 Stukken betreffende de aanwijzing van het huis van bewaring te Middelburg als 
interneringsdepot, de toelage aan en de instructie voor de directeur, de 
rantsoenering en uitkering voor geïnterneerden, alsmede een lijst van personen die 
voor internering in Middelburg in aanmerking komen,
1941-1946 1 omslag

1805 Stukken betreffende het afwijken van de voedingsregeling voor geïnterneerden in 
Middelburg,
1942-1944 1 omslag

2.3.4.6.2.11 Nieuwersluis

2.3.4.6.2.11 Nieuwersluis

1806 Lijsten van in de kazerne der Politietroepen te Nieuwersluis verblijvende 
geïnterneerde Duitse vluchtelingen, die vandaar zijn weggevoerd naar Duitsland,
1940-1941 1 omslag

2.3.4.6.2.12 Ooltgensplaat

2.3.4.6.2.12 Ooltgensplaat

1807 Stukken betreffende beantwoording van een verzoek om inlichtingen van de chef 
van de Vierde Afdeling van het Departement van Justitie over wie de internering 
van Nederlanders en vreemdelingen te Ooltgensplaat bekostigt,
1941 1 omslag

2.3.4.6.2.13 Reuver

2.3.4.6.2.13 Reuver

1808 Stukken betreffende de overplaatsing van een Duits-joodse vluchteling, die ten 
onrechte in kamp Reuver voor illegale vluchtelingen was opgenomen, naar een 
kamp voor legale vluchtelingen in afwachting van emigratie,
1938-1939 1 omslag

1809 Ingekomen stukken betreffende naar het kamp overgebrachte vluchtelingen en 
illegaal binnengekomen joodse vluchtelingen .
1939-1940 1 omslag

1773 Stukken betreffende de internering van de Duitse vreemdeling W. Haase in 
achtereenvolgens de kampen Hoek van Holland en Reuver
1939-1943
Zie inventarisnummer 1773.
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2.3.4.6.2.14 Schoorl

2.3.4.6.2.14 Schoorl

1810-1811 Stukken betreffende het al dan niet in aanmerking komen voor internering in het 
kamp van Engelse en Franse staatsburgers,
1939-1958 2 pakken
Stukken van na 1945 betreffen het verstrekken van visa en verblijfsvergunning en het verwerken van 
mutaties.
1810 Ag - Lil

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2034
1811 Ma - Wu

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2034

1812 Stukken betreffende de vrijlating en latere huisvesting van Engelse vrouwen uit het 
interneringsdepot,
1939-1964 1 pak
Stukken van na 1945 betreffen het verstrekken van visa en verblijfsvergunningen en het verwerken 
van mutaties.

1813 Stukken betreffende de internering en behandeling van verzoeken om vrijlating van
Franse, Engelse, Belgische, Tsjechische en Poolse vreemdelingen die op last van de 
Duitse overheid geïnterneerd zijn in het kamp,
1940 1 omslag

1814 Stukken betreffende de opgave van het verblijf, de internering en de overbrenging 
naar Schoorl van vrouwen met de Engelse nationaliteit,
1940 1 omslag

1815 Brief van A.A. Deenik, verzorger van het kamp Schoorl, over het vertrek van de 
geïnterneerden uit het kamp met vermoedelijke bestemming Duitsland,
1940 1 stuk

1816 Stukken betreffende verzoeken om restitutie van gemaakte kosten voor vervoer 
van geïnterneerde vreemdelingen,
1940 1 omslag

1817 Stukken betreffende de financiële afwikkeling van de proviandering, geneeskundige
verzorging, overbrenging van vreemdelingen en inrichting van het kamp,
1940-1941 1 omslag

1818 Stukken betreffende het toewijzen van benzine en rijvergunningen aan A.A. Deenik,
belast met de verzorging van het interneringskamp te Schoorl, en een verslag van 
de commandant van het interneringsdepot te Hoorn betreffende werkzaamheden 
te Schoorl van 28 juni - 4 juli 1940,
1940-1941 1 omslag

1819 Nota's aan de directeur-generaal van politie over de betaling van de 
verplegingskosten van de op last van de Duitse overheid in het kamp geïnterneerde
personen,
1941 1 omslag

1820 Staten van de SS-Hauptscharführer en van de SS-Untersturmführer houdende 
opgaven van Engelse vrouwen die uit het kamp zijn vrijgelaten,
1941 1 omslag
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2.3.4.6.2.15 Sluis

2.3.4.6.2.15 Sluis

1821 Stukken betreffende het in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken treffen van maatregelen ten aanzien van de geïnterneerden vanwege 
plaatsgevonden misbruik van bewegingsvrijheid .
1939-1940 1 omslag

1797 Brief van kamp Amsterdam betreffende het overbrengen van vluchtelingen van 
Sluis naar Hoorn
1940
Zie inventarisnummer 1797.

1822 Brief aan de chef van de Vijfde Afdeling bij het Departement van Justitie waarin 
men commentaar levert op een rapport van een onderzoek naar de toestanden in 
het kamp
1940 1 stuk

1823 Stukken betreffende het verlenen van goedkeuring aan het verzoek van het 
Katholieke Comité voor Vluchtelingen te Utrecht om een aantal vluchtelingen uit 
het kamp te ontslaan en over te plaatsen naar diverse inrichtingen
1940 1 omslag

1428 Stukken betreffende het verzoek aan gemeenten, als vervat in de circulaire van 1 juli
1940, om opgaven van in de gemeenten verblijvende vreemdelingen en 
vluchtelingen die op 10 mei 1940 in kamp Sluis waren ondergebracht 1940
Zie inventarisnummer 1428.

1824 Brief van de commandant van het kamp aan de minister van Justitie met het 
verzoek om de toelating tot Nederland van de echtgenoten van een viertal 
kampbewoners, met bijlage .
1940 1 omslag

1907 Stukken betreffende de overdracht van uit kamp Sluis afkomstige eigendommen 
aan in kamp Westerbork verblijvende geïnterneerden
1940-1943
Zie inventarisnummer 1907.

1796 Brief van het Protestants Hulpcomité voor Uitgewekenen om Ras of Geloof over 
een tegemoetkoming in de kosten van evacuatie van Sluis naar Noord-Frankrijk van
thans in kamp Hoorn verblijvende vluchtelingen
1940-1943
Zie inventarisnummer 1796.

2.3.4.6.2.16 Stevensbeek

2.3.4.6.2.16 Stevensbeek

1825 Stukken betreffende aanwijzing en opheffing van het tehuis van de stichting Maria 
Regina te Stevensbeek tot interneringsdepot voor vrouwen,
1939-1940 1 omslag

2.3.4.6.2.17 Valkenswaard

2.3.4.6.2.17 Valkenswaard

1826 Rapport van de commissaris van de Rijkspolitie betreffende de problemen die zich 
voordoen in het kamp,
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1945 1 stuk
2.3.4.6.2.18 Vlieland

2.3.4.6.2.18 Vlieland

1827 Stukken betreffende de afwijzing van het verzoek van de op Vlieland 
geïnterneerden om verplaatsing naar een ander door hen veiliger geacht gedeelte 
van Nederland,
1940 1 omslag

1828-1833 Stukken betreffende de behandeling van aangelegenheden met betrekking tot het 
interneringsdepot Vlieland,
1940 6 omslagen
1828 Eindrapport van de commandant van het bewakingsdetachement 

van de Rijksveldwacht op Vlieland, met geleidebrief van Mr. B.G.A. 
Smeets van de Directie der interneringsdepots

1829 Lijst van geïnterneerden die op 23 mei 1940 naar de gevangenis in 
Groningen zijn overgebracht

1830 Lijst van geïnterneerden, met geleidebrief
1831 Stukken betreffende de verdeling van rijksgoederen van het 

voormalig depot over andere kampen
1832 Voorschriften en stukken betreffende de inwendige dienst
1833 Weekrapporten over de periode 1 april - 18 mei 1940

2.3.4.6.2.19 Westerbork

2.3.4.6.2.19 Westerbork
2.3.4.6.2.19.1 Organisme

2.3.4.6.2.19.1 Organisme
2.3.4.6.2.19.1.1 Algemeen

2.3.4.6.2.19.1.1 Algemeen

1834 Lijsten van joodse vluchtelingenorganisaties met opvangadressen waarnaar de 
vanuit kamp Westerbork en kamp Oostelijke Handelskade 12 Amsterdam ontslagen
vluchtelingen overgebracht kunnen worden, met geleidebrieven,
1939-1940 1 omslag

1835 Stukken betreffende het verzoek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken om te 
willen overwegen in hoeverre aanleiding bestaat tot het instellen van een 
gerechtelijk onderzoek naar aanleiding van rapporten over wanorde in het kamp 
direct na de evacuatie,
1940 1 omslag

1836 Brief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken betreffende de ontbinding van de 
Commissie van Toezicht en Bijstand van Westerbork,
1940 1 stuk

1837 Geleidebrieven en notities inzake de toezending van jaarverslagen,
1941-1942 1 omslag
Jaarverslagen niet aanwezig

1838 Stukken betreffende de geschiedenis, de status en het tijdstip van de Duitse 
overname van het kamp,
1942-1953 1 omslag
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2.3.4.6.2.19.1.2 Organisatie

2.3.4.6.2.19.1.2 Organisatie

1839 Stukken betreffende de aanvankelijke overwegingen tot verplaatsing of uitbreiding 
van het bewakingsdetachement te Westerbork, afhangend van de bouw van een 
marechausseekazerne in Beilen en al of niet opheffing van de brigade te 
Dwingeloo, alsmede betreffende de uiteindelijke handhaving van het detachement 
te Westerbork,
1935-1942 1 omslag

1840 Stukken betreffende de aanschaf en het gebruik van meubilair en hout,
1939-1942 1 omslag

1841 Stukken betreffende de aanschaf en verkrijging van gebruiksgoederen, 
gereedschappen, instrumenten en machines en regels hieromtrent .
1939-1942 1 pak

1888 Stukken betreffende het verkrijgen van het beheer over het kamp en de inrichting 
en organisatie
1939-1942
Zie inventarisnummer 1888

1842 Stukken betreffende de bouw, aanleg, verbetering en inrichting van diverse 
gebouwen en het terrein en het treffen van voorzieningen,
1939-1945 1 omslag

1843 Stukken betreffende het afsluiten van diverse verzekeringen, de aanschaf van drie 
auto's en het verzoeken om uitbetaling van een schadeclaim,
1939-1949 1 pak

1844 Stukken betreffende de beantwoording van een brief van de Landrat te 
Crossen/Oder met vragen over de status en leiding van het kamp en over de functie 
van dokter M.I. Schlesinger,
1940 1 omslag

1845 Tekeningen van het machinegebouw, de woning en de barak van het kamp en een 
schrijven over de grens van het kamp,
1940-1941 1 omslag

1846 Stukken betreffende de aanschaf van medische instrumenten,
1940-1941 1 omslag

1847 Stukken betreffende de overdracht van het kamp door het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken aan het Ministerie van Justitie,
1940-1941 1 omslag

1848 Stukken betreffende een verzoek van de Rijksvreemdelingendienst aan de Duitse 
autoriteiten om teruggave van op 26 juni 1940 door Duitse militairen 
inbeslaggenomen vervoermiddelen,
1940-1941 1 omslag

1849 Stukken betreffende de aanschaf en installatie van de centrale verwarming en het 
gebruik van brandstoffen en kachels voor verwarming van het kamp,
1940-1942 1 omslag
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1850 Stukken betreffende de aanschaf van diverse materialen voor de administratie,
1940-1942 1 omslag

1851 Stukken betreffende de voedselvoorziening,
1940-1942 1 omslag

1852 Stukken betreffende het gebruik van transportmiddelen en benzinetoewijzing,
1940-1942 1 omslag

1853 Stukken betreffende het onderhoud van de bouwkundige voorzieningen, in het 
bijzonder het oplossen van technische moeilijkheden met betrekking tot riolering, 
afvalwaterzuivering, verwarming en elektrische leidingen,
1940-1942 1 omslag

1854 Stukken betreffende het al dan niet geven van toestemming tot de aanschaf van en 
het plegen van onderhoud aan materiaal ten behoeve van de wasserij,
1940-1943 1 pak

1855 Stukken betreffende uitbreiding van het kamp door ingebruikname van grond van 
de boswachterij Hooghalen,
1940-1943 1 omslag

1856 Stukken betreffende de levering van elektriciteit door het Provinciaal 
Electriciteitsbedrijf van Groningen en de automatische-huistelefooninrichting door 
de PTT,
1941 1 omslag

1857 Brief van de commandant van het kamp inzake de meteropname van het 
reinigingsgebouw, met bijlage,
1941 1 omslag

1858 Stukken betreffende de behandeling van de was door wasserij De Boschbleek te 
Zwolle,
1941-1942 1 omslag

1859 Stukken betreffende de inrichting en het gebruik van de 
rioolwaterzuiveringsinstallatie,
1941-1942 1 omslag

1860 Stukken betreffende de mogelijkheden tot het voeren van regerings-
telefoongesprekken door de commandant,
1941-1942 1 omslag

1861 Stukken betreffende de inbouw van een gasgenerator in een personenauto ten 
behoeve van het kamp,
1941-1943 1 omslag

1862 Brief van de commandant van het kamp betreffende de naamswijziging van het 
kamp in Lager Westerbork,
1942 1 stuk
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2.3.4.6.2.19.1.3 Personeel

2.3.4.6.2.19.1.3 Personeel

1863-1864 Stukken betreffende aanstelling, salariëring en ontslag van het personeel van het 
kamp,
1939 -1965 2 pakken
1863 A - J

Stukken van na 1945 betreffen de aanvraag van een pasoort en het verstrekken 
van inlichtingen.

1864 K - W
Stukken van na 1945 betreffen onderzoek en het verstrekken van inlichtingen in 
verband met uitbetaling achterstallig salaris, pensioenrechten en dienstvervulling.

1865 Stukken betreffende aanstelling, salariëring en beëindiging van het arbeidscontract 
van verpleegsters in het kamp,
1939-1944 1 omslag

1866 Stukken betreffende aanstelling, salariëring en beëindiging van het arbeidscontract 
van machinisten in het kamp,
1939-1946 1 omslag

1867 Stukken betreffende de afwijzing van de sollicitatie van A.S. Bijvoet, directrice van 
het voormalige rooms-katholieke vluchtelingenoord te Sluis, om een aanstelling in 
kamp Westerbork,
1940 1 omslag

1868 Brieven van B.G.A. Smeets te Nijmegen aan de minister van Binnenlandse Zaken 
betreffende het al dan niet aanstellen van de Duitse vluchteling C. Bondy als 
adviseur voor 'pedagogische aangelegenheden' in het kamp, met bijlagen
1940 1 omslag

1869 Stukken betreffende de totstandkoming van instructies ten behoeve van het 
personeel .
1940-1941 1 omslag

1881 Stukken betreffende het toezicht op de uitbetaling van de salaris- en spaargelden 
van het personeel van het kamp alsmede de beëindiging van de 
arbeidsovereenkomst van het personeel op last van de Duitse autoriteiten met 
ingang van 1 juni 1944
1941-1944
Zie inventarisnummer 1881.

1870 Stukken betreffende diverse personeelsaangelegenheden,
1942 1 omslag

2.3.4.6.2.19.1.4 Financiën

2.3.4.6.2.19.1.4 Financiën

1871 Brief aan de inspecteur der Directe Belastingen te Hoogeveen inzake de opgave 
voor de inkomstenbelasting van ambtenaren in Westerbork,
1940 1 stuk

1872 Stukken betreffende declaraties van de gemeenten Leeuwarden en Achtkarspelen 
wegens de voor vervoer, huisvesting, voeding en verpleging van vluchtelingen uit 
kamp Westerbork gemaakte kosten,
1940-1941 1 omslag
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1873 Stukken betreffende het regelen van zakgeld voor vluchtelingen,
1940-1941 1 omslag

1874 Stukken betreffende het verlenen van toestemming aan de commandant van het 
kamp Westerbork om declaraties van Staatsbosbeheer te mogen voldoen,
1940-1941 1 omslag

1875 Stukken betreffende de plannen tot het openen van een nieuwe, alsmede het 
beheren van de bestaande postrekening van het kamp,
1940-1942 1 omslag

1876 Stukken betreffende diverse financiële aangelegenheden waaronder aanvragen om 
decharge, maandelijkse afrekeningen, declaraties, verzekeringen, 
schadevergoeding en omzetbelasting,
1940-1943 1 pak

1877 Stukken betreffende de afbetaling van de oprichtingskosten van het kamp,
1940-1954 1 pak

1878 Stukken betreffende het verstrekken van inlichtingen aan de commandant van het 
kamp over de korting voor voeding en huisvesting van het detachement 
Marechaussee in het kamp,
1941 1 omslag

1879 Brief van de commandant van het kamp met de mededeling dat de Coöperatieve 
Zuivelfabriek te Westerbork f 135,- heeft ontvangen voor tijdens de oorlogsdagen in
beslag genomen kolen,
1941 1 stuk

1880 Brief van de commandant van het kamp met het voorstel om in bepaalde gevallen 
de kosten voor huisvesting en verzorging geheel of gedeeltelijk op de vluchtelingen 
te verhalen,
1941 1 stuk

1881 Stukken betreffende het toezicht op de uitbetaling van de salaris- en spaargelden 
van het personeel van het kamp alsmede het op last van de Duitse autoriteiten met 
ingang van 1 juni 1944 beëindigen van de arbeidsovereenkomst van het personeel,
1941-1944 1 pak

1882 Rekeningen, nota's en salarisstaten,
1942 1 pak

1883 Stukken betreffende de afwikkeling van de schade ontstaan bij een brand in de 
gestraftenbarak,
1942 1 omslag

2.3.4.6.2.19.1.5 Administratie

2.3.4.6.2.19.1.5 Administratie

1884 Stukken betreffende de regelingen en uitvoering inzake administratie en registratie,
1940-1944 1 omslag
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2.3.4.6.2.19.2 Taakuitvoering

2.3.4.6.2.19.2 Taakuitvoering

1885 Stukken betreffende de internering in het kamp van het Duits-joodse 
vluchtelingengezin Glogauer-Michaelis,
1938-1942 1 omslag

1886 Stukken betreffende het geven van toestemming aan de commandant van het 
kamp tot overbrenging van een echtpaar naar de gemeente Amsterdam,
1938-1942 1 omslag

1887 Stukken betreffende de afwijzing van verzoeken van in het kamp verblijvende 
vluchtelingen om familieleden uit het buitenland toe te laten .
1939-1940 1 omslag

1769 Stukken betreffende de overplaatsing van vluchtelingen van kamp Hoek van 
Holland naar kamp Westerbork 0
1939-194
Zie inventarisnummer 1769

1888 Stukken betreffende het verkrijgen van het beheer over het kamp en de inrichting 
en organisatie,
1939-1942 1 pak

1889 Staten van vluchtelingen die ingeschreven staan, maar met verlof afwezig zijn, met 
geleidebrieven,
1940 1 omslag

1890 Stukken betreffende de afhandeling van ongeregeldheden in het kamp,
1940 1 omslag

1891 Stukken betreffende een brief van de commissaris van Rijkspolitie belast met de 
inspectie der interneringsdepots inzake de verblijfplaats van vluchtelingen die 
volgens een staat van 24 juni 1940 in Westerbork waren ondergebracht, maar daar 
niet meer zijn,
1940 1 omslag

1892 Stukken betreffende het afwijzen van het verzoek van het Ministerie van 
Binnnenlandse Zaken om recalcitrante vluchtelingen over te plaatsen naar een 
ander kamp,
1940 1 omslag

1893 Stukken betreffende het verlenen van toestemming aan kinderen om een bezoek te
brengen aan hun ouders in het kamp,
1940 1 omslag

1894 Stukken betreffende het verzoek van de Centrale Commissie voor het Vrijzinnig 
Protestantisme om in diverse behoeften van vluchtelingen, waaronder de aanschaf 
van sloffen en het geven van tandheelkundige hulp, te voorzien,
1940 1 omslag

1895 Verslag van een bespreking van Hauptsturmführer Regierungsassessor Wolff met 
de commissaris van de Rijkspolitie J. Greveling over de opname van vrouwen 
beneden de 50 jaar in het kamp,
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1940 1 stuk

1896 Stukken betreffende verzoeken van de Afdeling Kinderen van het Comité voor 
Bijzondere Joodse Belangen om de overplaatsing van een aantal kinderen naar het 
kamp op te schorten,
1940 1 omslag

1897 Wekelijkse sterktestaten van in het kamp verblijvende kinderen die jonger zijn dan 
14 jaar,
1940-1941 1 omslag

1898 Stukken betreffende de overbrenging van armlastige Duitse vluchtelingen in de 
Gemeente Schinnen naar kamp Westerbork,
1940-1941 1 omslag

1899 Stukken betreffende het al dan niet geven van toestemming aan verschillende 
personen om een bezoek te brengen aan het kamp,
1940-1941 1 omslag

1900 Stukken betreffende opgaven van aankomst, werkzaamheden en vertrek van 
(joodse) vluchtelingen van diverse nationaliteiten,
1940-1941 1 pak

1901 Weekrapporten van de commandant over de werkzaamheden, 
weersomstandigheden en de gezondheidstoestand van de vluchtelingen, alsmede 
medische weekrapporten van de kamparts,
1940-1942 1 pak

1902 Stukken betreffende het aanbrengen van wijzigingen in de vragenlijsten inzake 
persoonsgegevens van vreemdelingen,
1940-1942 1 omslag

1903 Stukken betreffende het geven van toestemming voor en het houden van toezicht 
op diverse culturele en sportieve evenementen,
1940-1942 1 omslag

1904 Stukken betreffende het verlenen van toestemming aan leden van de Joodsche 
Raad en de Joodsche Centrale voor Beroepsopleiding te Amsterdam tot het 
brengen van bezoeken aan het kamp in verband met emigratie en opleiding van 
verschillende vluchtelingen,
1940-1942 1 omslag

1905 Stukken betreffende verzoeken van bakkers om inlichtingen over de levering van 
producten aan het kamp,
1940-1942 1 omslag

1906 Stukken betreffende verzoeken van joden om naar kamp Westerbork te mogen 
komen om aldaar het Israëlitisch Paasfeest te vieren,
1940-1942 1 omslag

1907 Stukken betreffende de overdracht van uit kamp Sluis afkomstige particuliere 
eigendommen aan geïnterneerden te Westerbork,
1940-1943 1 omslag
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1908 Notities betreffende het verzoek van H. Lameyer te Assen om in het kamp te mogen
filmen,
1941 1 omslag

1909 Stukken betreffende een verzoek om inlichtingen van de commandant van het 
kamp betreffende de verlenging van de geldigheidsduur van Duitse passen van 
Duitse joden in het kamp,
1941 1 omslag

1910 Stukken betreffende het geven van toestemming aan de commandant van het 
kamp om aan S. van Berkel te 's-Gravenhage vertrouwelijk opgave te verstrekken 
van de in het kamp verblijvende rooms-katholieke vluchtelingen,
1941 1 omslag

1911 Stukken betreffende het verzoek om inlichtingen van de commandant van het 
kamp over de nationaliteit van in Nederland geboren kinderen van joodse ouders 
van Duitse nationaliteit,
1941 1 omslag

1912 Brief van de commandant van het kamp betreffende bomexplosies in de omgeving,
1941 1 stuk

1913 Brief van de commandant van het kamp met een opgave van nog beschikbare 
plaatsen in het kamp,
1941 1 stuk

1914 Stukken betreffende verzoeken om emigratie naar Brazilië van in het kamp 
verblijvende rooms-katholieke vluchtelingen,
1941 1 omslag

1915 Strafregister zoals bedoeld in artikel 9 van de Instructie voor den Commandant van 
het kamp, met geleidebrieven,
1941-1942 1 omslag

1916 Stukken betreffende de activiteiten op de boerderij van het kamp,
1941-1942 1 omslag

1917 Stukken betreffende de opgave en het ontslag van bewoners van barak 35 (gesloten
depot),
1941-1942 1 omslag

1918 Stukken betreffende de tewerkstelling van joden,
1941-1942 1 omslag

1919 Correspondentie met de commandant van kamp Westerbork inzake opgave en 
aanmelding van Rijksduitsers voor militaire dienst,
1941-1942 1 omslag

1920 Stukken betreffende afwijzing van het verzoek van de vreemdelinge H.S. Leiser om 
in gezinsverband te worden opgenomen in kamp Westerbork,
1942 1 omslag

1921 Stukken betreffende het ontslag van christelijk gedoopte joden,
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1942 1 omslag

1922 Stukken betreffende de gang van zaken bij de aanmelding van joden in verband 
met een afstammingsonderzoek,
1943 1 omslag

1923 Stukken betreffende het onderzoek door de procureur-generaal, fungerend als 
directeur van Politie te Leeuwarden, naar de gedragingen van Duitse joden 
tegenover joden van andere nationaliteit,
1945-1959 1 omslag

2.3.4.6.2.20 Wieringermeer

2.3.4.6.2.20 Wieringermeer

1924 Stukken betreffende het toelaten van vreemdelingen die zullen worden 
opgenomen in het werkdorp Nieuwesluis van de Stichting Joodse Arbeid,
1934-1943 1 pak

1925 Stukken betreffende verzoeken van de Stichting Joodsche Arbeid (Werkdorp 
Nieuwesluis) te Amsterdam om toestemming tot de opname van nieuwe leerlingen 
in het dorp,
1939 1 omslag

1926 Wekelijkse sterktestaten van kamp Wieringermeer, met geleidebrieven,
1940-1941 1 omslag

1927 Stukken betreffende het verlenen van toestemming aan de stichting Joodse Arbeid 
te Amsterdam door de directeur-generaal van het Rijksarbeidsbureau en de 
commissaris van de Rijkspolitie inzake het uitwisselen van twee leerlingen van de 
Vereeniging tot Vakopleiding van Palestina Pioniers te Deventer voor twee 
leerlingen uit het werkdorp Wieringermeer,
1940-1941 1 omslag

1928 Stukken betreffende het afwijzen van het verzoek van de stichting tot Opleiding en 
Uitzending van Palestina-Pioniers Hachsjarah en Alyah om wederoprichting van het
joodse werkdorp in de Wieringermeerpolder om hier joodse vreemdelingen uit 
Duitse kampen toe te laten,
1945-1946 1 omslag

2.3.4.6.2.21 Zeeburg

2.3.4.6.2.21 Zeeburg

1929 Stukken betreffende het verlenen van goedkeuring aan het voorstel van het 
Vluchtelingenbureau om een groep invalide vluchtelingen uit kamp Zeeburg te 
Amsterdam te ontslaan,
1939 1 omslag

2.3.5 Doorlating voor vertrek en uitzetting

2.3.5 DOORLATING VOOR VERTREK EN UITZETTING
2.3.5.1 Algemeen

2.3.5.1 ALGEMEEN

1930 Aantekening betreffende de afspraak om voortaan aan de verblijfsontzegde geen 
afschrift meer uit te reiken van het besluit tot verblijfsontzegging ex artikel 19 van 
het Vreemdelingenreglement,
1936 1 stuk
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1931 Stukken betreffende de uitvoering van het met België gesloten akkoord inzake de 
terugname van vluchtelingen door België,
1940 1 omslag

1932 Stukken betreffende het verzoek aan de diverse hulpcomités voor vluchtelingen om
toezending van hun statuut en huishoudelijk reglement,
1940 1 omslag

1933 Staten van personen die vertrokken zijn uit Loosdrecht en Huize Voorburg,
z.d 1 omslag

2.3.5.2 Vertrek en emigratie

2.3.5.2 VERTREK EN EMIGRATIE

--- Stukken betreffende het toezien door het Bureau Grensbewaking op transporten 
van buitenlandse kinderen naar en van Nederland
1920-1926
Zie inventarisnummers 451-452

1934 Stukken betreffende het onderzoek naar de ontvluchting uit Nederland van 
vreemdelingen van Spaanse nationaliteit aan wie politiek asiel verleend was,
1937-1939 1 omslag

1935 Stukken betreffende de toepassing en uitvoering van de Landverhuizingswet van 
1936,
1937-1940 1 omslag

1936 Stukken betreffende het ontwikkelen en uitvoeren van beleid inzake emigranten en 
emigratie, alsmede het verstrekken van inlichtingen daarover,
1938-1939 1 omslag

1937 Stukken betreffende opgaven van diverse verenigingen die aangesloten zijn bij de 
Joodsche Centrale voor Beroepsopleiding inzake leerlingen, zogenaamde Palestina-
Pioniers, die uit hun werkdorp zijn vertrokken en per ss. 'Dora' geëmigreerd zijn,
1939 1 omslag

1938 Brief van het Comité voor Joodsche Vluchtelingen te Amsterdam met inlichtingen 
over emigratieprojecten voor vluchtelingen naar de Filippijnen, met bijlagen
1939 1 omslag

1939 Stukken betreffende het ontvangen en doorzenden van mededelingen van het 
Comité voor Bijzondere Joodsche Belangen met betrekking tot de emigratie van 
minderjarige vluchtelingen
1939-1940 1 omslag

1940 Stukken betreffende Duitse dienstboden die geen gehoor hebben gegeven aan de 
oproep naar Duitsland terug te keren
1940 1 omslag

1941 Overzicht van geëmigreerde vluchtelingen over de periode 1 september 1939 - 29 
februari 1940 opgemaakt door het Comité voor Joodsche Vluchtelingen in 
Amsterdam
1940 1 stuk
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1942 Stukken betreffende de aanhouding van leden van het Katholiek Comité voor 
Vluchtelingen door de Sicherheitspolizei en daaruit voortvloeiende vragen omtrent 
de competentie wie zich mag bemoeien met de emigratie van Duitsers en niet-
ariërs,
1940 1 omslag

1943 Stukken betreffende het verzoek van het Katholiek Comité voor Vluchtelingen om 
financiële overheidssteun voor de emigratie van vluchtelingen naar Brazilië,
1940 1 omslag

1944 Brieven van het Comité voor Bijzondere Joodsche Belangen, Afdeling Kinderen over
een uitwisseling van emigranten met Luxemburg,
1940 1 omslag

1945 Brief van het Comité voor Joodsche Vluchtelingen met het verzoek om 
toestemming te krijgen voor 329 personen om Nederland te verlaten,
1940 1 stuk

1946 Stukken betreffende mededelingen van het Comité voor Bijzondere Joodsche 
Belangen inzake emigratie van minderjarige vluchtelingen,
1940-1942 1 omslag

2.3.5.3 Uitzetting en uitleiding

2.3.5.3 UITZETTING EN UITLEIDING

1947 Richtlijnen en afspraken met betrekking tot verwijdering en uitzetting van 
vreemdelingen,
1935-1941 1 omslag

2.3.5.3.1 Verdragen en overeenkomsten

2.3.5.3.1 Verdragen en overeenkomsten

1948 Stukken betreffende de totstandkoming van een overeenkomst met Duitsland 
inzake de ondersteuning en uitleiding van armlastige Duitsers,
1936-1939 1 omslag

2.3.5.3.2 Wet- en regelgeving

2.3.5.3.2 Wet- en regelgeving

1949 Circulaire nummer 3959 van de minister van Binnenlandse Zaken van 3 mei 1933 
gericht aan de commissarissen der Koningin over vergoeding van de kosten voor 
inboedeltransporten van personen die naar Duitsland zijn uitgeleid, met bijlage,
1933-1940 1 omslag

1950 Brief van de secretaris-generaal van Justitie aan de procureurs-generaal, fungerend 
als directeuren van politie, betreffende de verzending van opgaven van verwijderde 
vreemdelingen aan het hoofd van de 5e afdeling van het departement,
1939 1 omslag

1951 Stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van de circulaire van 15 
december 1938, nr. 7125 en van de circulaire van 22 maart 1939, nr. 1733 opgemaakt 
door het Departement van Justitie 2e Afdeling A inzake de handelwijze met 
betrekking tot illegaal binnengekomen (vrouwelijke) vluchtelingen,
1939-1940 1 omslag

1952-1959 Stukken betreffende de wijziging en uitvoering van de Vreemdelingencirculaire 
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nummer 14 over de uitzetting van vreemdelingen uit Nederland,
1940-1955 7 omslagen en 1 stuk
1952 Wijziging van paragraaf 1 over het ontbinden van het 

Vestigingsverdrag van 17 december 1904 tussen Duitsland en 
Nederland 1940-1944

1953 Verwijdering van een aantal Duitsers wegens hun politieke 
gezindheid 1940-1946

1954 Totstandkoming van circulaire nummer 3 aan de procureurs-
generaal, fungerend directeuren van politie over verwijdering van 
vreemdelingen na ontslag uit gevangenissen 1941-1942

1955 Verwijdering van Italianen en Oostenrijkers 1944-1955
1956 Wijzigingen in paragraaf 4 1950
1957 Aanvulling van circulaire 14 1951
1958 Verwijdering van M. Schröder, die gezocht wordt door de Duitse 

justitie 1953, stuk
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2029

1959 Verwijdering van Indonesiërs 1953-1954

1960 Afschrift van een circulaire van de minister van Justitie van 27 october 1852, 
houdende voorschriften in acht te nemen bij het transporteren van vreemdelingen 
naar de grenzen van Nederland,
z.d 1 stuk

2.3.5.3.3 Uitvoering

2.3.5.3.3 Uitvoering

1961 Stukken betreffende het ontwikkelen van beleid inzake de uitzetting van ontslagen 
gevangen vreemdelingen, de uitwijzing van vreemdelingen, deserteurs, Belgische 
activisten, Duitse separatisten en Duitse vluchtelingen uit bezette gebieden,
1918-1923 1 omslag

1962 Staat van naar het buitenland uitgewezen personen
1919 1 stuk

450 Stukken betreffende toelating, verblijf, vertrek en uitzetting door het 
Rijkspaspoortenkantoor en de Vreemdelingendienst van vreemdelingen met de 
Chinese nationaliteit
1920-1922
Zie inventarisnummer 450.

1963 Stukken betreffende de uitvoering van het toezicht op en de uitleiding van diverse 
vreemdelingen,
1926-1928 1 omslag

463 Stukken betreffende de toelating, het verblijf en de uitzetting van joodse 
vluchtelingen en andere vreemdelingen van voornamelijk Duitse afkomst
1933-1936 1 pak
Zie inventarisnummer 463

1964 Stukken betreffende aanhouding en voorbereiding van de uitlevering aan Duitse 
autoriteiten van August Braun
1934 1 omslag

1965 Stukken betreffende onderzoek, naar aanleiding van vragen van het Eerste 
Kamerlid Mendels, inzake de door de politie van Winterswijk bij de aanhouding en 
uitlevering van een Duitse vreemdeling gevolgde procedure,
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1934 1 omslag

1966 Stukken betreffende nadere uitwerking van de regelingen betreffende uitleiding uit 
bewakingsgebieden,
1934-1937 1 omslag

1967 Stukken betreffende het onderzoek naar de Duitser P. Conen, voormalig Kreisleiter 
für Limburg der N.S.D.A.P., die bij de Duitse instanties geheel in ongenade is 
gevallen, waardoor eventuele uitzetting bezwaarlijk wordt geacht,
1934-1940 1 omslag

1968-1969 Stukken betreffende de totstandkoming van ministeriële besluiten, krachtens 
artikel 2 van de Wet van 17 juni 1918 Stb. 410 en artikel 19 van het Koninklijk Besluit 
van 16 augustus 1918 betreffende het toezicht op in Nederland verblijvende 
vreemdelingen, houdende ontzegging van het verblijf in een bewakingsgebied en 
uitzetting uit het land op grond van het feit dat de bewuste personen gevaarlijk 
worden geacht voor de openbare orde, alsmede intrekking van besluiten,
1934-1941 2 pakken
1968 A - L
1969 M - W

1970-1973 Stukken betreffende de uitzetting van vreemdelingen, alsmede de behandeling van 
visumaanvragen en de ontzegging van verblijf in de bewakingsgebieden,
1934-1972 4 pakken
Stukken van na 1945 betreffen het intrekken en handhaven van signaleringen, het verlenen van visa, 
verblijfsvergunningen en vreemdelingenpaspoorten alsmede het ontvangen en verstrekken van 
inlichtingen en verwerken van mutaties.
1970 Aer - Dev

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048
1971 Dho - Len

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048
1972 Lev - Rij

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048
1973 Sag - Win

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2048

1974 Circulaires van het Ministerie van Binnenlandse Zaken betreffende de handelwijze 
bij uitzetting van armlastige gezinnen naar Duitsland, met geleidebrief,
1935 1 omslag

1975 Stukken betreffende uitzetting van het in detentie geplaatste gezin Imker-
Schumacher naar Frankrijk, waarvoor een onderzoek naar de nationaliteit heeft 
plaatsgevonden,
1935-1938 1 pak

1976 Stukken betreffende de tussen de Staat en A. Eiffeler in verband met zijn uitzetting 
gevoerde procedure,
1935-1940 1 omslag

1977 Stukken betreffende de uitvoering van het Vestigingsverdrag inzake de uitleiding 
van armlastige Duitsers,
1936-1938 1 omslag

1978 Stukken betreffende het al dan niet geven van opdracht aan de politie of de 
Grensbewaking tot uitzetting van vreemdelingen, alsmede het aandringen op het 
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verlaten van Nederland in afwachting van emigratie,
1936-1955 1 pak

1979 Stukken betreffende verwijdering van ongewenste Polen,
1937 1 omslag

1980 Stukken betreffende de uitlevering van Anna Pagener-de Levie aan het Duitse 
Ministerie van Justitie in overleg met het Ministerie van Buitenlandse Zaken waarna
zij is teruggekeerd naar Nederland en geïnterneerd in kamp Westerbork,
1937-1941 1 omslag
Bevat dossier van het Parket van de officier van Justitie te Utrecht no. 4066 van 1937.

1981 Stukken van de als procureurs-generaal fungerende directeurs van politie te 
Amsterdam, 's-Gravenhage en 's-Hertogenbosch houdende opgaven van uitgeleide
vreemdelingen,
1938 1 pak

1982 Stukken betreffende het verstrekken van inlichtingen aan het hoofd van de politie 
te Overschie over het al dan niet uitleiden van een Duitse zuster van de Maria 
Magdalena Stichting,
1938 1 omslag

1983 Stukken betreffende de behandeling van de problematiek rond het verblijf en de 
verwijdering van armlastige of andere ongewenste Chinezen in Nederland,
1938-1948 1 omslag

1984 Stukken betreffende de toezending aan het Centraal Depot van Signaleringskaarten
te 's-Gravenhage van de vingerafdrukken en foto's van A.J.J. Brasselet, S. 
Sokolowski en G. Kotmanowitz,
1939 1 omslag

1985 Stukken betreffende de uitzetting van vier Duitsers die via België het land zijn 
binnengekomen,
1939 1 omslag

1986 Stukken betreffende een verzoek om inlichtingen van de brigadecommandant van 
de Koninklijke Marechaussee te Slenaken inzake de uitzetting van een Belgische 
deserteur,
1939 1 omslag

1987 Stukken betreffende het verzoek aan de burgemeester van de gemeente Huizen om
ter bevordering van de uitzetting van twee Duitsers in zijn gemeente een rapport te 
sturen
1939 1 omslag

1988 Stukken betreffende het verzoek aan de minister van Sociale Zaken om advies over 
het al dan niet verlenen van een werkvergunning aan een zang- en dansgroep uit 
Estland in afwachting van uitzetting .
1939 1 omslag

517 Staat houdende opgave van binnengekomen en uitgegane vreemdelingen bij de 
doorlaatposten Venlo en Zevenaar in de maand februari 1939
1939 1 stuk
Zie inventarisnummer 517.
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1989 Brief van de burgemeester van Heemstede over de uitzetting van twee Tsjechische 
vluchtelingen naar Duitsland,
1939 1 stuk

1990 Brief van het Comité voor Asielrecht betreffende joodse vluchtelingen die door de 
Belgische autoriteiten naar Nederland worden teruggezonden om daarna naar 
Duitsland te worden uitgewezen,
1939-1940 1 stuk

1991 Notitie van een telefonische mededeling van het Ministerie van Buitenlandse Zaken
inzake de attaché van het Duitse gezantschap en zijn vrouw die Nederland moeten 
verlaten,
1940 1 stuk

1992 Stukken betreffende het geven van advies aan de minister van Buitenlandse Zaken 
over de eventuele terugkeer van een groep Duitsers die werkzaam waren aan boord
van Nederlandse schepen van de Holland-Amerika-Lijn en in Frankrijk geïnterneerd 
zijn,
1940 1 omslag
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3 Gedeponeerde archieven

3 GEDEPONEERDE ARCHIEVEN
3.1 Interneringsdepot Gorinchem/Bennekom

3.1 INTERNERINGSDEPOT GORINCHEM/BENNEKOM

1993 Stukken betreffende Spaanse geïnterneerden,
1937-1938 1 omslag
Alfabetisch geordend op naam van de geïnterneerde, afzender of onderwerp.

3.2 Interneringskamp Mariënbosch

3.2 INTERNERINGSKAMP MARIËNBOSCH

1994 Stukken betreffende de overbrenging van vreemdelingen naar het kamp, alsmede 
de registratie van in het kamp verblijvende vreemdelingen van Oostenrijkse 
nationaliteit,
1946-1947 1 omslag

1995-1996 Ingekomen stukken,
1946-1948 2 omslagen
1995 A - Z

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2024
Op naam van afzender.

1996 N - Z
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2024
Op naam van afzender of betrokken persoon.

1997 Lijsten van geboorte en overlijden en opname in en ontslag uit het ziekenhuis, met 
bijlagen,
1946-1948 1 omslag

1998 Stukken betreffende het ontslag en de uitleiding van geïnterneerden, met agenda 
op ingekomen en uitgaande stukken,
1946-1948 1 omslag

1999 Minuten van uitgaande stukken van de Afdeling Repatriëring,
1947 1 pak

2000 Stukken betreffende het beheer van het kamp,
1947-1948 1 omslag
Met tekeningen.

2001 Akten van ontslag van vreemdelingen ('ontslagpassen'), alfabetisch geordend op 
naam,
1948 1 omslag

2002 Lijsten met namen van vreemdelingen die in 1948 uit het kamp ontslagen zijn,
1948 1 omslag

3.3 Rijksinspectie van de Bevolkingsregisters

3.3 RIJKSINSPECTIE VAN DE BEVOLKINGSREGISTERS

2003 Stukken betreffende opgaven aan en bevestiging van ontvangst door de 
Rijksinspectie van de Bevolkingsregisters van Nederlanders die ingevolge artikel 1 
sub 1 van de Verordening van de Rijkscommissaris afstand hebben gedaan van het 
Nederlanderschap,
1942-1951 1 pak
Deze stukken zijn in 1951 aan de Rijksvreemdelingendienst afgestaan.
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Bijlagen

B I J L A G E N
Concordans

CONCORDANS
Het in deze inventaris beschreven archief bestond voor de bewerking uit twee delen. Het ene deel 
was afkomstig van de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) en het andere van het Algemeen 
Rijksarchief (ARA). In de onderstaande concordans is aangegeven, welke nieuwe nummers zijn 
toegekend aan archiefstukken uit het deelarchief dat voor de bewerking op het ARA berustte.

Oud (Ara-)nummer: Nieuw nummer:

1 1545

1 1962

2 1546

2 1672

3 22

3 1547

4, 5 74

4 1548

5, 6 75

5 1549

6 1550

7, 8 415

7 1551

8 1552

9 125

9 1553

10 552

10 1554

11 1347

11 1555

12 1362

13 42

13 1557

14 165

14, 15, 16 1538

15 1561

16 1562

17, 18, 19 20

17 1563
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Oud (Ara-)nummer: Nieuw nummer:

18 1564

19 1565

20 1514

20, 21 1539

21, 22, 23 1345

22, 25 819

23 821

24 163

24 820

25 41

26, 27 1543

26 1558

27 1515

28 825

28 1688

29 164

29, 30 822

30 192

31 167

32 1570

33 1349

33 1573

34 196

34 1572

35 464

35 1581

36, 37 463

36 1580

39 293

40 161

41 1674

42 449

43 1082

45 1356

46, 47 576

48 95
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Oud (Ara-)nummer: Nieuw nummer:

49, 50, 53 94

51, 52 76

54, 55, 56, 57, 58 294

59, 60 451

61, 62 452

63 711

64 1993

65 929

66 1814

67 818

68 817

69 456

70 199

71, 72 200

73 1541

74 1542

75 1354

76 1353

76 1355

77 1348

78 295

79 1934

81 1673

82 1513

83 1757

84 89

85 92

105 11

106 90

107 573

108 1961

109 119

110 40

111 91

112 1080

113 1081
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Oud (Ara-)nummer: Nieuw nummer:

114, 117 928

115 450

116 158

118, 119 159

120 160

121 455

122 21

123 93

124 398

125 122

126 162

127, 128 803

129 121

130-136 120

197 148

197, 198 154

197 448

197 559

197 927

198 152

198 441

198 811

198 924

199 126

200 1568

201 153

203 1997

203 1998

204 2000

205 1996

206 1995

207 2001

208 2002

209 1999

210 1994

211 1509
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Oud (Ara-)nummer: Nieuw nummer:

214 1503

216 188

216 1505

217 195

219 1924

220 1799

224 914

225, 226 1699

227, 228 1888

229 440

230 753

231 149

231 328

231 474

231 476

231 516

231 569

231 698

231 704

231 705

231 706

231 707

231 708

231 768

231 1936

232 418

232 419

232 420

232 421

232 423

232 425

232 426

232 428

232 429

232 430

232 431
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Oud (Ara-)nummer: Nieuw nummer:

232 432

232 433

232 434

232 435

232 436

232 437

233 923

233 1267

233 1268

233 1269

233 1270

233 1271

233 1272

233 1273

233 1274

233 1275

233 1276

233 1277

234, 235 127

234 130

234, 235 131

234 133

234 135

234 136

234 137

234 138

234 139

234 193

234 285

234 325

234 326

234 826

235 128

235 129

235 132

235 134
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Oud (Ara-)nummer: Nieuw nummer:

235 140

235 141

235 142

235 513

237 102

237 197

237 201

237 280

237 283

237 286

237 296

237 465

237 466

237 468

237 469

237 588

237 589

237 591

237 1083

237 1294

237 1358

237 1359

237 1360

237 1567

237 1930

237 1964

237 1965

237 1966

237 1974

237 1979

238 143

238 144

238 145

238 146

238 207

238 208
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Oud (Ara-)nummer: Nieuw nummer:

238 209

238 287

238 300

238 301

238 302

238 444

238 453

238 473

238 479

238 512

238 561

238 562

238 571

238 593

238 594

238 595

238 596

238 597

238 659

238 660

238 661

238 832

238 901

238 925

238 926

238 1297

238 1298

238 1334

238 1340

238 1365

238 1670

239 29

239 111

239 255

239 267

239 270
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Oud (Ara-)nummer: Nieuw nummer:

239 274

239 278

239 279

239 282

239 514

239 598

239 1084

239 1314

239 1335

239 1624

239 1940

240 481

240 482

240 483

240 484

240 485

240 486

241 191

241 422

241 427

241 1232

241 1233

241 1234

241 1235

241 1237

241 1238

242 447

242 470

242 477

242 478

242 535

242 560

242 566

242 572

242 580

242 581
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Oud (Ara-)nummer: Nieuw nummer:

242 582

242 583

242 584

242 585

242 586

243 33

243 117

243 297

243 400

243 401

243 414

243 550

243 555

243 556

243 557

243 558

243 579

243 802

243 1621

243 1931

244 416

244 417

244 424

244 553

245 204

246 23

247 577

248 669

249 268

250, 251 489

252 1781

253 1739

254 1336

255 1508

256, 257 908

258 1446
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Oud (Ara-)nummer: Nieuw nummer:

258 1481

259 1605

260 1443

261, 262 1350

263 1351

264 1352

265 1947

265 1976

266 554

267 124

268, 269 19

270 12

271 13

272 14

273 16

274 1

275 2

276 8

277 15

278 17

279 18

280 3

281 4

282 5

283 6

284 7

285 9

286 1511

287 816

288, 290 1536

289 1665

291 1537

292 1346

293 1341

294 1535

295, 296, 297 1342
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Oud (Ara-)nummer: Nieuw nummer:

298, 299, 300, 302 1343

302, 303, 304, 305, 306, 308, 309 1344

307 702

310, 311 902

312 903

313 904

314, 315 905

316, 317 574

318, 319, 320, 321 575

322 39

323, 324 1697

325, 326 906

327, 328, 329, 330 907

353 1900

354 1473

355 1474

356 1469

357 1482

359 1480

360 1477

361 1468

362 1475

363 1470

364 487

365, 366, 367, 368 488

369, 370 1361

371 1429

372 1430

373 1431

374 1432

375, 376 1434

377, 378 1435

379 1088

380, 381 1433

382 1560

383 194
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Oud (Ara-)nummer: Nieuw nummer:

384 166

387 1963

388 1471

389 1472

390 1479

391 1478

392 1476

393 865

394, 395, 396 1439

397 846

476, 477 703

478 1838

479 1923

480, 481, 482 1877
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