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Registratie van vreemdelingen in
het Algemeen Politieblad (1852-1947)
Corrie van Eijl
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inleiding

Het Algemeen Politieblad werd voor het eerst uitgegeven in 1852 en bestaat (in gewijzigde vorm) al meer dan 150 jaar. Tot vlak na de Tweede
Wereldoorlog bevat het Politieblad gegevens over vreemdelingen die
door de Nederlandse politie over de grens waren gezet. Daarmee beschikken we voor een lange periode over naam, herkomstplaats, leeftijd
en beroep van het overgrote deel van de uitgezette vreemdelingen.
Het blad startte als wekelijkse uitgave in januari 1852 onder de titel
Algemeen Politie-blad van het Koningrijk (later Koninkrijk) der Nederlanden.
Tijdens en vlak na de Tweede Wereldoorlog werd de naam een aantal keren veranderd. De jaargangen 92 (1943) en 93 (1944) verschenen onder de
titel Nederlandsch algemeen politieblad. In 1945 kregen de nummers 2 tot
met 5 het opschrift Politieblad voor het bevrijde Nederlands gebied en de
nummers 6 tot en met 17 Politieblad van Nederland. Daarna verscheen de
uitgave weer onder de naam Algemeen Politieblad van het Koninkrijk der
Nederlanden en met ingang van jaargang 141 (1992) onder de titel Algemeen politieblad. Vanaf 1947 zijn de signalementen niet meer in het Politieblad opgenomen, maar afgesplitst in een aparte uitgave (Opsporingsblad).
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1

historische situering

De uitgave van het Politieblad is verbonden met de uitvoering van de
eerste Nederlandse Vreemdelingwet in augustus 1849. In deze wet stond
dat vreemdelingen toegang hadden tot Nederland als ze in hun eigen
onderhoud konden voorzien. Een vreemdeling die bovendien over legitimatiepapieren beschikte, kon een reis- en verblijfspas krijgen en daarmee
het recht om drie maanden in Nederland te verblijven. Als vreemdelingen zonder inkomsten of bedelend werden aangetroffen of als zij een gevaar vormden voor de ‘publieke rust’ konden zij worden uitgezet. Alleen
als deze vreemdelingen over een reis- en verblijfspas beschikten was de
tussenkomst van de kantonrechter noodzakelijk, in de overige gevallen
konden zij door de politie zonder meer over de grens worden gezet.
De ruime bepalingen in de Vreemdelingenwet leidden tot lokale verschillen in de uitvoering van de wet. Bovendien bleek al spoedig dat in
veel plaatsen geen reis- en verblijfspassen meer werden verstrekt. Dat betekende dat vreemdelingen vrijwel steeds zonder tussenkomst van de
rechter werden uitgezet en dat een goede administratie over deze uitzettingen ontbrak. Niemand wist of een bepaalde vreemdeling al eens eerder of elders uit het land was verwijderd. Omdat daarnaast de grenscontrole halverwege de negentiende eeuw uiterst gebrekkig was, konden
uitgezette vreemdelingen zonder veel problemen opnieuw het land
binnenkomen. De preventieve werking van de Vreemdelingenwet op
landloperij, bedelarij en diefstal was daardoor geringer dan men eerder
hoopte. Om deze problemen het hoofd te bieden reorganiseerde de minister van Justitie de rijkspolitie. Het besluit tot uitgave van het Politieblad was onderdeel van deze reorganisatie.
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2 d e a d m i n i s t r at i e v e
o n t s t a a n s g e s c h i e d e n i s va n h e t
politieblad

In de nieuwe structuur van de rijkspolitie, die was vastgelegd in het Koninklijk Besluit van 17 december 1852, werd het land verdeeld in vijf
districten met een Directeur van Politie aan het hoofd van elk district.1
Deze moesten waken over de handhaving van wetten en besluiten, zorgen voor de rust en veiligheid van de staat en voor de bescherming van
personen en goederen. Zij moesten er vooral op toezien dat de Vreemdelingenwet in de gemeenten ‘behoorlijk en op gelijken voet’ werd nageleefd. De minister van Justitie was verantwoordelijk voor ‘al hetgeen tot
bevordering en verzekering daarvan wordt vereist.’
Het besluit tot de uitgave van het Politieblad vloeide voort uit deze
laatste bepaling en is te vinden in een circulaire van 31 december 1851
van de minister van Justitie.2 Met het Politieblad, waarin besluiten, aanschrijvingen, kennisgevingen en signalementen werden gepubliceerd,
werden ambtenaren van politie en justitie beter geïnformeerd. Dat zou
niet alleen de eenheid in de uitvoering van de wet bevorderen, maar ook
meer preventieve maatregelen mogelijk maken. Officieren van justitie en
hoofden van politie moesten voortaan kennisgevingen en signalementen
die voor openbaarmaking in het Politieblad in aanmerking kwamen,
naar de minister van Justitie sturen. Die signalementen betroffen zowel in
het buitenland verdachte vreemdelingen als uit Nederland verwijderde
vreemdelingen. De minister verzocht de burgemeesters tot slot om een
abonnement op het blad te nemen en ‘zich zelven en hunnen onderhoorigen een weinig kostbaar, gemakkelijk, en voor de dienst zeer bevorderlijk
middel te verschaffen’.
Het is niet bekend hoe het Politieblad precies werd gebruikt. Kleinere plaatsen hadden in ieder geval lang niet altijd een (eigen) abonnement
en zullen het blad dus niet frequent hebben geraadpleegd. Grotere gemeenten en ook gemeenten in het grensgebied maakten regelmatig gebruik van het Politieblad. De Rotterdamse politie meldde bijvoorbeeld in
1897 dat bij het toelaten van een prostituee in de gemeente altijd in het
Politieblad werd gecontroleerd of ze niet eerder was uitgeleid. In dat geval werd ze niet in de stad toegelaten.3
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3

visuele kennismaking

De inhoud van het Politieblad is in de 150 jaar van zijn bestaan grondig
veranderd. De eerste jaargang (1852) telt 800 pagina’s en is grotendeels
gewijd aan vreemdelingenzaken. Het bevat een opgave van:
– ‘vreemde reizigers’: vreemdelingen die bij buitenlandse diplomatieke diensten een visum op hun paspoort kregen. Deze gegevens werden wekelijks opgenomen en per plaats (Brussel, Parijs, Antwerpen,
Berlijn enzovoorts) doorgenummerd in het jaar. Zo werden in 1852
bijvoorbeeld ongeveer 500 paspoorten in Brussel geviseerd en 150 in
Wenen. Naast de naam en geboorteplaats is ook het beroep van de
aanvrager vermeld
– ‘verdachte vreemdelingen’ (later ‘verwijderde vreemdelingen’): signalementen van uit Nederland verwijderde vreemdelingen
– besluiten, mededelingen en circulaires, vooral rond de uitvoering
van de Vreemdelingenwet.
Daarnaast zijn er rubrieken die los staan van de uitvoering van de Vreemdelingenwet, zoals ‘gesignaleerde misdadigers’ en ‘ontvreemde voorwerpen’, maar die zijn in 1852 gering in omvang.
De sterke nadruk op de uitvoering van de Vreemdelingenwet, die het Politieblad in de eerste jaargangen kenmerkt, verdwijnt in de loop der tijd.
Al snel worden alleen de belangrijkste circulaires in het Politieblad opgenomen en de aandacht, en een steeds groter deel, van het dikker wordende blad verschuift naar opsporing van gesignaleerde misdadigers en
naar andere politiezaken. In 1870 zijn er bijvoorbeeld ook signalementen
van mensen die zijn ontvlucht uit bedelaarsinstituten en de ruimte voor
‘vervallen signalementen’ neemt steeds meer toe. In 1900 is nog maar tien
procent van de inmiddels 2500 pagina’s bevattende jaargang gewijd aan
vreemdelingen.
Na de Tweede Wereldoorlog, als de signalementen verdwijnen, is het
Politieblad voor onderzoek naar vreemdelingen niet meer relevant. Het
verandert dan langzamerhand in een vakblad voor politiepersoneel met
artikelen, mededelingen en een boekenrubriek. Voor migratieonderzoek
zijn vooral de opgaven van uitgeleide vreemdelingen van belang. Deze
signalementen blijven tot 1947 in het Politieblad opgenomen, maar de informatie wordt steeds geringer.
In 1852 zijn vreemdelingen opgenomen per plaats waarvan ze zijn
uitgeleid, maar ze worden doorlopend genummerd zodat je aan het eind
van het jaar kunt zien hoeveel mensen zijn uitgeleid. Het signalement bevat: naam, leeftijd, beroep, geboorte- en woonplaats, uiterlijke kenmerken en de reden van uitleiding. Soms is tevens de samenstelling van de
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groep of het soort van vervoermiddel vermeld [afbeelding 1].
In 1880 zijn de signalementen nog steeds redelijk uitgebreid, maar de
omstandigheden bij uitleiding zijn erg beknopt of afwezig [afbeelding 2].
Namen van mannen zijn nu vetgedrukt, die van vrouwen niet. Vrouwen,
die veel minder vaak worden uitgewezen dan mannen, zijn hiermee snel
te selecteren. Deze onderscheiding in lettertype wordt tot aan de Eerste
Wereldoorlog gehandhaafd.
In 1900 zijn de signalementen van uit Nederland verwijderde vreemdelingen aanzienlijk beknopter. Wat is overgebleven zijn de naam, leeftijd, beroep, geboorte- en woonplaats en het land waarheen ze uitgeleid
zijn [afbeelding 3]. Dat blijft ongeveer zo tot aan de Tweede Wereldoorlog.
In 1930 is de informatie nog ongeveer hetzelfde, maar nu zijn zoals
vermeld mannen en vrouwen typografisch niet meer te onderscheiden
[afbeelding 4].
In 1946 worden uitsluitend naam, geboortedatum, uitleidingsplaats
en -datum en land waarheen ze zijn uitgeleid vermeld. De nummering
ontbreekt nu, zodat niet meer duidelijk is hoeveel mensen dat jaar zijn
uitgezet [afbeelding 5].
De weekbladen, zoals ze bij het Centraal Bureau voor de Genealogie
bewaard worden, zijn tot ongeveer 1900 ingebonden zoals ze verschenen,
uitgeleide vreemdelingen zijn dan verspreid over de 52 wekelijkse uitgaven. In de decennia daarna zijn de verschillende soorten informatie apart
gebundeld en staan alle uitgeleide vreemdelingen bij elkaar in deel B. In
1930 en de jaren daarna zijn alle uitgaven (nu in A4 formaat) weer achter
elkaar ingebonden en staan uitgeleide vreemdelingen weer verspreid
door de jaargang.
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1
Pagina uit het Algemeen Politieblad
van 1852. De oudste
nummers van Het
Algemeen Politieblad geven veel
contextuele informatie.
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2
Twee pagina’s uit
het Algemeen Politieblad van 1880. De
signalementen van
de uitgeleide
vreemdelingen zijn,
net als in de oudste
nummers, nog redelijk uitgebreid, maar
over de omstandigheden bij de uitleiding is de informatie nu beknopt. Namen van mannen
zijn vetgedrukt, de
namen van vrouwen niet. Vrouwen,
die veel minder
werden uitgezet
zijn hierdoor snel te
herkennen.
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3
Twee pagina’s uit
het Algemeen Politieblad van 1900. De
signalementen van
de verwijderde
vreemdelingen zijn
nu aanzienlijk beknopter.
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Pagina 82:

Pagina 83:

4
Pagina uit het Algemeen Politieblad
van 1930. De informatie is nog ongeveer hetzelfde als in
1900, maar mannen
en vrouwen zijn niet
langer typografisch
herkenbaar.

5
Pagina uit het Algemeen Politieblad
van 1946. Nu worden uitsluitend vermeld naam, geboortedatum, uitleidingsplaats en
–datum en land
waarheen de vreemdeling is uitgeleid.
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Pagina’s 84-86:
6
Pagina’s uit het Algemeen Politieblad
van 1910. Onder een
nummer kunnen
meerdere uitgeleide
personen zijn ingeschreven. Hier zijn
onder de nummers
44 tot 52 (negen
nummers) 44 personen opgevoerd.
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4

b ro n k r i t i s c h c o m m e n ta a r

Interpretatie en betrouwbaarheid van de gegevens in de bron
De grote hoeveelheid persoonsgegevens van uitgezette vreemdelingen
maken het Politieblad tot een potentieel belangrijke bron voor migratieonderzoek. Er zitten echter wel wat haken en ogen aan het gebruik van
deze bron. In de eerste plaats moet worden aangenomen dat het Politieblad niet geheel volledig is: niet álle vreemdelingen die uit het land werden gezet zijn daadwerkelijk met naam en toenaam in het blad opgenomen. Uit de herhaalde aanmaning van de minister van Justitie dat hoofden van politie echt iedere uitleiding moesten doorgeven, blijkt
bijvoorbeeld dat dat niet altijd gebeurde.4 Ook andere bronnen wijzen
erop dat meer vreemdelingen werden uitgezet dan de aantallen die in het
Politieblad vermeld staan. Uit een vergelijking met de verslagen van de
Directeuren van Politie blijkt dat tussen 1860 en 1900 ongeveer 85 tot 90
procent van het aldaar vermeldde aantal uitgeleide vreemdelingen is opgenomen in het Politieblad.5 Voor andere jaren is niet bekend hoe volledig
de vermeldingen in het Politieblad zijn.
Dat er minder uitleidingen staan vermeld in het Politieblad kan ook
verband houden met de manier van tellen, die niet erg nauwkeurig is.
Meestal staat er onder ieder nummer één persoon, maar in de eerste decennia is regelmatig een echtpaar of een heel gezin onder hetzelfde nummer te vinden. Dat is zeker het geval bij zigeuners en andere groepen
rondtrekkenden, waar vaak een hele groep onder hetzelfde nummer
wordt opgenomen. Naarmate de tijd vordert, krijgt ieder persoon steeds
vaker een eigen nummer. Echter, vooral bij kleinere kinderen is men daar
niet erg consequent in en ook zigeuners blijven nogal eens als gezin of
groep onder één nummer te worden ingeschreven. Het voorbeeld uit
1910 laat zien dat een groep zigeuners, allen ketellappers, die onder 9
nummers zijn opgenomen, bestaat uit 44 personen: 9 echtparen, 2
zusters, 1 volwassen zoon, en 23 kinderen in de leeftijd van 1 tot 17 jaar
[afbeelding 6]
Het Politieblad mag dan niet geheel volledig zijn, het overgrote deel
van de uitgezette vreemdelingen is opgenomen en de fluctuaties in aantallen corresponderen wel met die uit andere bronnen. De betrouwbaarheid en nauwkeurigheid lijken bovendien toe te nemen in de loop van de
tijd. Voor de opgenomen voorschriften en circulaires geldt overigens het
omgekeerde: in 1852 worden veel circulaires opgenomen, maar in de jaren daarna steeds minder.
Een ander probleem is dat een doorlopende index op de bron ontbreekt. Tot de jaren negentig van de negentiende eeuw is vrijwel in iedere
jaargang een index met namen over het betreffende jaar opgenomen.6 In
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1900 ontbreekt dat, maar er zijn dan wel twaalf maandelijkse indexen. In
1910 is er helemaal geen index meer. Dat betekent dat individuele personen, van wie ongeveer het jaar van uitleiding bekend is, tot 1900 (en eventueel 1910) kunnen worden opgezocht maar daarna niet meer.

Gerelateerde en toetsingsbronnen
Gegevens over uitgeleide vreemdelingen zijn eveneens te vinden in andere bronnen. De hierboven vermelde verslagen van de Directeuren van
Politie zijn kwartaalverslagen, in ieder geval gemaakt in de jaren 18501884 en te vinden in het archief van het Ministerie van Justitie. In deze
verslagen staat niet alleen hoeveel vreemdelingen zijn verwijderd, maar
ook hoeveel reis- en verblijfpassen zijn uitgereikt en verlengd. Er zijn
geen namen of individuele gevallen te vinden, maar wel totalen per
plaats en per provincie. Deze kwartaalverslagen zijn moeilijk als seriële
bron te gebruiken omdat ze zeer incompleet zijn en verspreid zijn over
vele archiefdozen.7
Vanaf 1854 werd ook een passage over de uitvoering van de Vreemdelingenwet opgenomen in het ‘Verslag over de verrichtingen van het
armbestuur’, te vinden in de bijlagen van de Handelingen van de Tweede
Kamer. Hierin staan uitsluitend de aantallen uitgeleide vreemdelingen
per provincie. In de eerste jaren zijn deze aantallen niet systematisch voor
alle provincies vermeld. Dat is wel het geval vanaf 1863, als het verslag
wordt gemaakt aan de hand van gegevens van het Ministerie van Justitie
(op basis van de kwartaalverslagen). Na 1880 is de uitvoering van de
Vreemdelingenwet niet meer opgenomen in het verslag van het armbestuur. Deze verslagen zijn daarmee uitsluitend van belang voor informatie over de verdeling van het aantal uitleidingen over de provincies tussen 1863 en 1880. De kwartaalverslagen en de verslagen van het armbestuur bieden daarmee aanmerkelijk minder mogelijkheden voor
onderzoek dan het Politieblad.
Registraties van afgegeven en verlengde reis- en verblijfpassen, en
registers van geweigerde reis- en verblijfpassen, die elders in dit Broncommentaar worden beschreven, zijn een aanvullende bron, evenals de
bevolkingsregisters.

Mogelijke gebruikswijzen van deze bron in historisch onderzoek
De duizenden signalementen van uitgezette vreemdelingen die jaarlijks
in het Algemeen Politieblad zijn opgenomen geven een gedetailleerd
beeld van vreemdelingen in Nederland tussen ongeveer 1850 en 1950.
Het Politieblad registreert alleen de uitgezette vreemdelingen en is daarmee niet representatief voor álle vreemdelingen die zich op dat moment
in Nederland bevonden. De duizenden signalementen in het Politieblad
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betreffen vooral de armere immigranten die er niet in slaagden om in
Nederland een bestaan te vinden. De grote verzameling van persoonsgegevens over deze groep, die in geen enkele andere bron te vinden zijn,
geeft een aanvulling op het algemene beeld van immigranten in Nederland en is voor verschillende soorten onderzoek te gebruiken.
De signalementen bieden de mogelijkheid om individuele immigranten of groepen vreemdelingen op te sporen.8 Als bekend is wanneer mensen ongeveer zijn uitgezet kunnen immigranten op naam worden gezocht, voor wat betreft de jaren 1852-1910. Daarna ontbreken de indexen.
De bron zal dan ook beter te gebruiken zijn bij onderzoek naar migratie
van bepaalde groepen. Op basis van het Politieblad kan niet worden
achterhaald welke vreemdelingen in Nederland verbleven, maar een vermelding van uitleiding geeft in ieder geval aan dat mensen op een bepaald moment in Nederland moeten zijn geweest. Uit deze signalementen kunnen bijvoorbeeld vreemdelingen uit een specifiek herkomstgebied
of beroepsgroep worden geselecteerd. De vermeldingen van uitgezette
vreemdelingen zijn ook bruikbaar voor onderzoek naar migratiegedrag
van vrouwen, vooral in de jaren dat vrouwen in een andere lettertype zijn
opgenomen en vrij gemakkelijk zijn te selecteren. De signalementen geven informatie over leeftijd, beroep en herkomst van vrouwen en laten
ook zien in hoeverre zij met of zonder echtgenoot en kinderen reisden.
Het Politieblad kan bovendien een interessante bron zijn voor onderzoek
naar kindermigratie, aangezien herhaaldelijk kinderen worden uitgezet
die op eigen gelegenheid of met andere kinderen rondtrokken.
Een aantal voorbeelden van onderzoek kan de mogelijkheden van
het blad nog wat uitgebreider illustreren. Leo Lucassen gebruikte het Algemeen Politieblad voor zijn onderzoek naar zigeuners.9 Uit de vermeldingen wie er wanneer over de grens werd gezet, is te zien in welk jaar
deze zigeuners in Nederland moeten zijn geweest. Lucassen nam alle signalementen van uitgeleide personen in het blad door tussen 1852 en 1921
(ongeveer 150.000). Hij lette daarbij niet alleen op de expliciete vermelding van ‘zigeuner’ bij de signalementen, maar selecteerde ook op basis
van gecombineerde gegevens van beroep (ketellapper, berenleider); herkomst (Hongarije en Balkan); groepssamenstelling (reisden veelal in gezins- of familieverband) en familienamen (worden veelvuldig genoemd
in de literatuur). Hij slaagde er op die manier in om circa 5000 zigeuners
te halen uit de signalementen van uitgeleide personen. Bovendien stelde
hij op basis van de signalementen ook twee controlegroepen samen:
Franse berenleiders en Italiaanse muzikanten.
Lucassen gebruikte het Politieblad daarnaast voor een onderzoek
naar de houding van de vreemdelingenpolitie ten opzichte van Duitse
dienstbodes.10 Op basis van een steekproef van alle signalementen over
een vijftal jaren in de periode 1920-1935 berekende Lucassen het aandeel
van vrouwen in het totaal aantal uitleidingen en het risico dat dienstbodes in de verschillende steden liepen om door de vreemdelingenpolitie te
worden uitgezet.
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Marlou Schrover gebruikte de signalementen van uitgeleide vreemdelingen voor haar onderzoek naar Duitse steengoedhandelaren in de
negentiende eeuw.11 Schrover nam een tiental vroege jaargangen door en
selecteerde handelaren in steengoed of keramiek die uit het Westerwald
afkomstig waren. Dat gaf haar informatie over de herkomstplaatsen van
de handelaren en de samenstelling van de groep. Zo ontdekte zij dat de
Westerwalders in groepen reisden met mannen, vrouwen, meiden,
knechts en kinderen. Aangezien andere handelaren vrijwel steeds alleen
of met andere mannen reisden, vormden de Westerwalders in dit opzicht
een uitzondering.
Naast onderzoek naar migratiegedrag van specifieke vreemdelingen
of groepen vreemdelingen zijn de lijsten met uitgeleide personen zeer
bruikbaar voor mijn eigen onderzoek naar het vreemdelingenbeleid en
de uitvoering daarvan.12 Alle jaargangen samen geven een overzicht van
het aantal uitgeleide vreemdelingen, voor zover ze in het Politieblad
worden vermeld. Een wat uitgebreidere steekproef van een aantal jaren
illustreert de verschuivingen in de verhouding mannen-vrouwen, leeftijd, geboorteland en beroep. Bovendien is uit de registers in de vroegere
jaargangen op te maken of vreemdelingen meerdere keren werden uitgewezen.

Vindplaatsen
Veel universiteitsbibliotheken en sommige andere bibliotheken beschikken over jaargangen van het Politieblad. Vrijwel overal zijn echter grote
hiaten in de collectie en in de meeste gevallen is het blad zelfs alleen voor
de naoorlogse periode beschikbaar. In de collectie van de Koninklijke Bibliotheek zijn bijvoorbeeld wel de jaargangen 1852-1857 aanwezig, maar
daarna volgt een hiaat van tachtig jaar en de collectie wordt pas weer
voortgezet in 1937. Een uitzondering vormen de universiteitsbibliotheken van Amsterdam en Nijmegen, waar ook redelijk wat jaargangen van het laatste deel van de negentiende en de eerste helft van de
twintigste eeuw aanwezig zijn. Het Politieblad is echter het best te raadplegen op de bibliotheek van het Centraal Bureau voor de Genealogie te
Den Haag, waar de jaargangen 1852-1940 vrijwel geheel compleet bewaard zijn.
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KB van 17 december 1851, Staatsblad 166, in werking op 1-1-1852.
Circulaire minister van Justitie (MvJ) 31-12-1851 (nr. 100a) in Algemeen Politieblad 1852, 37 (no.6) en in de Staatscourant 1-1-1852. Leo Lucassen maakte mij attent op Duitse voorlopers van het Politieblad. In
Duitse staten verschenen vanaf 1802 vergelijkbare bladen, die vooral
waren bedoeld voor het opnemen van signalementen van mensen
(niet alleen vreemdelingen) die rondtrokken zonder vaste verblijfplaats. Zie: Leo Lucassen, Zigeuner. Die Geschichte eines polizeilichen
Ordnungsbegriffes in Deutschland 1700-1945 (Böhlau etc. 1996) 232.
Den Haag, NA, Ministerie van Justitie (MvJ) 2.09.47, inv. nr. 12, brieven Hoofdcomm. van Politie Rotterdam 1-11-1896, 8-2-1897, 22-31897.
Zie bijvoorbeeld Bijvoegsel Staatsblad 1928, nr. 72, 5-5-1928.
Volgens de kwartaalverslagen van de Directeuren van Politie (Procureurs Generaal) werden in 1865 bijvoorbeeld 915 mensen uitgewezen
en volgens het politieblad 759; in 1880 was dat 3490, resp.3186. Kwartaalverslagen in: NA, MvJ, 2.09.01, inv. nr. 5181-5191.
In het exemplaar bij het Centraal Bureau voor de Genealogie zit een
gedeelte van het jaarregister ergens midden in de band.
De kwartaalverslagen liggen verspreid in het archief van het Ministerie van Justitie: Den Haag, NA, MvJ, 2.09.01, inv. nr. 5181-5191
en 2.09.05 (Verbaalarchief 1876-1914). Voor een complete reeks van
alle elf provincies zouden jaarlijks 44 kwartaalverslagen aanwezig
moeten zijn. Dat is voor geen enkel jaar het geval: er zijn 29 verslagen
over 1855, 31 over 1865 en 25 over 1875.
Overigens moet wel worden bedacht dat koloniale immigranten,
voor zover zij over de Nederlandse nationaliteit beschikten, niet in
het Politieblad zijn opgenomen aangezien zij niet als vreemdeling
uitgezet konden worden. Dat geldt overigens ook voor bronnen als
vreemdelingenregisters en volkstellingen.
Lucassen, En men noemde hen zigeuners, 33.
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