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Het Oudpaspoortarchief (1950-1959)
Peter Christiaans en Marlou Schrover1
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inleiding

Het Oudpaspoortarchief ontstond in 1950 toen mensen in het voormalige
Nederlands-Indië na de onafhankelijkheid van deze kolonie een Nederlands paspoort aanvroegen om naar Nederland of andere landen te kunnen reizen. Het paspoort werd aangevraagd bij het Hoge Commissariaat
te Jakarta.
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1

historische situering

Na de onafhankelijkheid van Indonesië kwamen circa 400.000 mensen uit
deze voormalige kolonie naar Nederland. Ze worden aangeduid als repatrianten, ofschoon tweederde van hen niet in Nederland was geboren.
De repatriëring werd door de Nederlandse overheid, met de werkloosheid van voor de Tweede Wereldoorlog nog vers in het geheugen, ontmoedigd.2 Door oplopende spanningen tussen Nederland en Indonesië
besloten steeds meer mensen, die aanvankelijk in Indonesië hadden willen blijven of nog geen definitieve keuze hadden gemaakt, alsnog naar
Nederland te gaan. Hoe gemakkelijk het vertrek naar Nederland was,
werd onder meer bepaald door ontwikkelingen in de verhouding tussen
Nederland en Indonesië. Naarmate de spanningen opliepen en de positie
van Nederlanders en mensen die zich met deze groep identificeerden
moeilijk werd, werd de Nederlandse overheid inschikkelijker in het geven van toestemming voor repatriatie. De aanvankelijk afhoudende opstelling van de Nederlandse overheid maakte geleidelijk plaats voor een
milder beleid.
Hoe gemakkelijk een repatriant een Nederlands paspoort kon krijgen, was afhankelijk van de vraag of de toekomstige repatriant aanspraak kon maken op de Nederlandse nationaliteit. Bij het invullen van
de aanvraagkaart voor een paspoort was het dus belangrijk te benadrukken of aan te tonen dat de aanvrager op de Nederlandse nationaliteit aanspraak kon maken. Lang niet alle aanvragers van een paspoort hadden
echter de Nederlandse nationaliteit. In ongeveer een op de tien gevallen
kwamen de aanvragen van personen met een Duitse, Hongaarse, Britse,
Oostenrijkse of andere Europese nationaliteit of van statelozen.
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2 a d m i n i s t r at i e v e
o n t s ta a n s g e s c h i e d e n i s

De overdracht van Nederlands-Indië werd getekend op 29 december
1949. Daarna moesten mensen die in Indonesië woonden en naar Nederland wilden komen of op een Nederlandse pas naar een ander land wilden reizen een paspoort aanvragen.
Om te weten wie een paspoort kon aanvragen, moeten we eerst kijken naar het juridisch en raciaal onderscheid dat in Nederlands-Indië
werd gemaakt tussen de bevolkingsgroepen. Het Burgerlijk Wetboek van
1838 bepaalde dat iedereen die in Nederland of de koloniën was geboren
uit daar gevestigde ouders de Nederlandse nationaliteit had. In 1850 stelde de Nederlandse regering zich echter op het standpunt dat ‘kleurlingen
niet voor Nederlanders konden doorgaan’ en kregen in Nederlands-Indië alleen degenen die werden geboren uit ouders die in Nederland waren gevestigd of van deze personen afstamden het politieke Nederlanderschap.3
Het juridisch en raciaal onderscheid dat in Nederlands-Indië werd
gemaakt tussen de verschillende bevolkingsgroepen stoelde op het in
1848 ingevoerde Regeringsreglement voor Nederlands-Indië. Daarin
werd een juridisch onderscheid gemaakt tussen ‘Europeanen en daarmee
gelijkgestelden’ en ‘inlanders en daarmee gelijkgestelden’. De term ‘inlander’, die nu een negatieve connotatie heeft – en dat in de negentiende
eeuw ook wel had – werd gebruikt als een officiële juridische aanduiding.
Europeanen en ‘inlanders’ hadden hun eigen recht. Met de Europeanen
gelijkgesteld waren alle christenen en alle personen die niet met inlanders gelijkgesteld waren. Met inlanders gelijkgesteld waren Arabieren,
Moren, Chinezen, Mohammedanen en ‘heidenen’. De ‘inlandse’ bevolking had de mogelijkheid gelijkstelling en het politiek Nederlanderschap
aan te vragen. Hiervan maakte slechts een klein aantal mensen gebruik.
Dit waren vooral de zogenaamde ‘christen Ambonezen’. Zij kregen in politiek opzicht de Nederlandse nationaliteit.
Erkende kinderen van Europese mannen en ‘inlandse’ vrouwen waren Europeaan; ‘inlandse’ vrouwen die met een Europese man trouwden
ook. Tot 1848 waren huwelijken tussen christenen en niet-christenen verboden. Daarna werden ze als ongewenst beschouwd, maar niet verboden. In 1898 werd de Gemengde Huwelijken Regeling ingevoerd. Die regeling bepaalde dat een Europese vrouw die met een ‘inlandse’ man
trouwde zelf ‘inlandse’ werd en dus de Nederlandse nationaliteit
verloor.4 De regeling was bedoeld om deze huwelijken te ontmoedigen.
De regeling kwam overigens overeen met de ‘eenheid van nationaliteit’
binnen het huwelijk zoals die in Nederland gold.
De Nationaliteitswet van 1892 bracht een verandering voor de bevol-
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king van de koloniën. De inheemse bevolking van Nederlands-Indië
werd nu van het burgerrechterlijk Nederlanderschap uitgesloten en werd
in feite stateloos.5 Wie voor 1892 gelijkgesteld was, behield de Nederlandse nationaliteit. De stateloosheid van de overige bewoners van Nederlands-Indië werd beëindigd met de Onderdaanschapwet van 1910, waarmee ‘inlanders’ het Nederlands onderdaanschap kregen, maar niet de
Nederlandse nationaliteit.6 Alleen de kleine groep die reeds voor 1892 gelijkgesteld was, behield de Nederlandse nationaliteit. Deze regelgeving
was verwarrend. Kinderen van gelijkgestelden wisten niet altijd van de
gelijkstelling van hun ouders, noch van het behoud van de Nederlandse
nationaliteit na 1892.7
Een tweede groep waarover onduidelijkheid bestond, waren de kinderen die na 1850 in Nederlands-Indië werden geboren uit daar gevestigde ouders, die niet tot de ‘inlandse’ groep behoorden, maar die evenmin
Nederlands waren. De Nationaliteitswet van 1850 bepaalde dat uitsluitend de kinderen van in Nederland geboren of gevestigde ouders het politieke Nederlanderschap hadden. Kinderen die in Nederland geboren
werden uit daar gevestigde Duitse ouders waren Nederlands. Kinderen
die echter in Nederlands-Indië geboren werden uit Duitse ouders waren
Duits. Ook deze regeling was voor de betrokkenen vaak zeer verwarrend.
Het in Nederlands-Indië bestaande bevolkingsonderscheid vormde
na 1949 de basis voor afspraken tussen Nederland en Indonesië. In 1954
werd bepaald dat kinderen van een inheemse vader en een Nederlandse
moeder inheems waren.8 Dit was in overeenstemming met de Gemengde
Huwelijken Regeling die bepaalde dat Europese vrouwen die met een inheemse man trouwden, inheems werden. Kort daarvoor was door het
Hof reeds besloten dat ‘inlanders’ of ‘inheemse onderdanen niet-Nederlanders’, die na 1892 genaturaliseerd waren, niet mochten kiezen voor de
Nederlandse nationaliteit. Degenen die voor 1892 gelijkgesteld waren,
hadden wel de Nederlandse nationaliteit.
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3

visuele kennismaking

De paspoortadministratie in het Oudpaspoortarchief bestaat uit ongeveer 150.000 kaarten. De kaarten zijn aan de voor- en achterzijde beschreven [afbeelding 1a en 1b]. Op de voorkant van de kaarten vinden we de
volgende informatie:
1
Registratienummer
2
Naam
3
Voornamen
4
Geboortedatum
5
Geboorteplaats en -land
6
Nationaliteit en eventuele tweede nationaliteit (in de vorm van
een niet-Nederlands paspoort). Verder of de nationaliteit van de aanvrager verkregen is door geboorte, huwelijk of door naturalisatie en optie.
Bij de laatste twee mogelijkheden wordt vermeld in welk nummer van
het Staatsblad (bij naturalisatie) of Staatscourant (bij optie) deze nationaliteitsverandering is terug te vinden. Hier wordt ook vermeld wat de oorspronkelijke nationaliteit was en hoe die is veranderd en waardoor. Iemand kan bijvoorbeeld aanvankelijk de ‘inlandse’ nationaliteit hebben
en door huwelijk de Nederlandse nationaliteit verwerven.
7
Beroep met eventueel de werkgever
8
Huidige vaste woonplaats en adres
9
Achternaam van de vader
10
Voornamen vader
11
Geboortedatum, geboorteplaats en –land vader
12
Nationaliteit vader, eventuele tweede nationaliteit en wijze
waarop nationaliteit is verkregen
13
Beroep en werkgever vader
14
Indien nog in leven, de woonplaats en het adres van de vader
15-20 Zelfde gegevens als voor de vader, voor de moeder
21-26 Zelfde gegevens als voor de ouders, voor de huwelijkspartner
27
Gescheiden, weduwe of weduwnaar
Verder is op de voorkant van elke kaart ten minste één foto vastgeniet. Wanneer er niet alleen een paspoort voor de aanvrager zelf werd
verzocht, maar ook voor minderjarige kinderen, staan die eveneens op de
foto. De foto’s zijn bijgevolg niet allemaal pasfoto’s, maar er zijn ook
groepsportretjes.
Incidenteel wordt op de voorkant van de kaarten het schip vermeld
waarmee de aanvrager naar Nederland is gekomen.
Op de achterkant van de kaart vinden we de volgende gegevens:
28
Achternamen, voornamen, geboortedata, -plaatsen en –landen
van de kinderen
29
Wanneer de aanvrager voor het eerst in Indonesië was
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30
Reden waarom het paspoort werd aangevraagd
31
Eventuele voorgenomen vertrekdatum
32
Eventuele adres in Nederland of ander land van bestemming
33
Signalement: gezicht (rond, ovaal), ogen (kleur), haren (kleur),
wenkbrauwen (kleur), neus (spits, stomp, onregelmatig), baard, knevel,
lengte, bijzondere kentekenen (moedervlek, litteken)
34
Ruimte voor ondertekening.
Vervolgens was er een gedeelte dat niet door de aanvrager diende te worden ingevuld. Hier was ruimte voor:
35
Een omschrijving van de bewijsstukken die de aanvrager had
overlegd (huwelijksakten, geboorteakten, scheidingsvonnis (nummer
plus datum), voogdijbeschikking, akte van erkenning, brieven van wettiging, bewijs van Nederlanderschap, naturalisatie (met het nummer van
het Staatsblad)). Opgevraagd werden geboorteakten van ouders en
grootouders.
36
Overige bijzonderheden en bevindingen
37
Data waarop het paspoort was verlengd, ingehouden of afgegeven en datum waarop een bewijs van Nederlanderschap was afgegeven
38
Als laatste de paraaf van de ambtenaar die de kaart in behandeling had gehad en een datum.
Bij mensen die oorspronkelijk de ‘inlandse’ nationaliteit hadden,
wordt in de velden ‘achter- en voornaam’ slechts het veld achternaam ingevuld. ‘Inlanders’ hebben op de aanvraagkaarten geen voornamen.
Hun geboortedata werden soms bij benadering gegeven. Geloof wordt
niet op de kaarten vermeld.
Naast de paspoortaanvraagkaarten is er een nummerregister dat toegang geeft tot de kaarten via het paspoortnummer. Dit register vermeldt
paspoortnummer en naam. Van het register kan alleen gebruik gemaakt
worden indien het nummer van het paspoort bekend is.
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1a en 1b
Voor- en achterzijde
van een paspoortaanvraagkaart.
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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
In de periode dat het archief werd aangelegd – van 1950 tot 1959 – werd
de administratie steeds op dezelfde wijze gevoerd. Er vonden tussentijds
geen veranderingen plaats. Verschil is er wel ten aanzien van de coulantie
waarmee aanvragen werden behandeld. Aanvankelijk was de Nederlandse overheid afhoudend; later werd ze steeds gemakkelijker in het uitgeven van paspoorten aan mensen die uit Nederlands-Indië weg wilden.
De aanvragen in het Oudpaspoortarchief hebben betrekking op
mensen die tussen 1950 en 1959 een paspoort aanvroegen. Niet al deze
mensen gingen naar Nederland. Sommigen vroegen een paspoort aan
voor vertrek naar een andere land in Europa, anderen voor vertrek naar
Nieuw-Guinea, Zuid-Afrika of de Verenigde Staten. Wat de aanvragers
met elkaar gemeen hadden, is dat ze allemaal een Nederlands paspoort
wilden hebben. Een gedeelte van de mensen gaf als reden voor de aanvraag een eventuele komst naar Nederland. De werkelijke komst werd
soms jarenlang uitgesteld en uiteindelijk helemaal afgesteld. Dit betekent
dat niet alle aanvragers van een paspoort ook werkelijk naar Nederland
kwamen.
Er zitten geen kaarten in het archief van mensen die tussen 1950 en
1959 een andere bestemming kozen en daarheen reisden op een ander
dan een Nederlands paspoort, maar die later alsnog naar Nederland
kwamen. Er zitten evenmin aanvragen in van personen die na 1959 een
paspoort aanvroegen. Wel zijn er aanvragen van mensen die na 1959 naar
Nederland zijn gekomen, maar die reeds voor 1959 een paspoort aanvroegen en dat herhaaldelijk lieten verlengen. Er zitten geen kaarten in
het archief van mensen die reeds voor 1950 een Nederlands paspoort
hadden. Molukkers, die groepsgewijs kwamen op een beperkt aantal
schepen en met de bedoeling om slechts tijdelijk in Nederland te blijven,
hebben geen paspoort aangevraagd en ontbreken eveneens in het archief.
De paspoortaanvraagkaarten werden door de aanvrager zelf ingevuld wanneer de aanvrager een volwassen gehuwde of ongehuwde man
was of een volwassen ongehuwde vrouw. Bij gehuwde vrouwen en minderjarige kinderen werden de kaarten veelal ingevuld door echtgenoot of
vader. De namen van meereizende gezinsleden, voor wie geen afzonderlijk paspoort werd aangevraagd, werden op de kaart voorzien van een
rood kruisje. Voor kinderen boven de veertien jaar diende een afzonderlijk paspoort te worden aangevraagd. Veel van de aanvragen hebben betrekking op familiemigratie, waarbij het hoofd van het gezin de kaart of
kaarten invulde.
De gegevens die op de kaart waren ingevuld, werden gecontroleerd
door de ambtenaren die de paspoortaanvraag in behandeling namen. Zij
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vergeleken de ingevulde kaarten met gegevens die ontleend konden
worden aan de akten van de Burgerlijke Stand. In sommige gevallen was
dit aanleiding tot correctie van de ingevulde kaarten. Op de kaarten zijn
deze correcties duidelijk herkenbaar. Het veelal nette handschrift van de
aanvrager of de met een typemachine ingevulde kaart werd aangevuld
met de veel slordigere, geschreven aantekeningen van de ambtenaren.
Kaarten van gehuwde vrouwen en weduwen zijn in het archief geordend onder de naam van hun (overleden) man. Indien slechts de eigen
naam van de vrouw bekend is, en niet de naam van haar (overleden)
man, kan zij in de kaarten niet worden teruggevonden. Gescheiden vrouwen staan gerubriceerd onder hun eigen naam. Indien alleen de naam
van hun ex-man bekend is, kunnen zij evenmin worden gevonden. Er
zijn geen verwijskaarten. Vrouwen die hertrouwd zijn na de dood van
hun eerste man of na een scheiding, staan gerubriceerd onder de naam
van hun tweede man. Wanneer alleen de naam van de eerste man of hun
eigen naam bekend is, zijn zij moeilijk terug te vinden.
Dwars over sommige kaarten is met rood potlood geschreven ‘W.N.’.
Dit is de afkorting voor Warga Negara. Hiermee werd aangeduid dat
mensen na 1950 hadden geopteerd voor de Indonesische nationaliteit.
Hierbij wordt meestal ook het nummer van het Staatsblad vermeld waarin van de keuze melding werd gemaakt. Het gaat hierbij om mensen die
aanvankelijk een Nederlands paspoort hadden aangevraagd, maar die
vervolgens toch voor de Indonesische nationaliteit opteerden. De paspoortaanvraag werd in dit geval ingetrokken. Ingetrokken aanvragen komen derhalve wel voor in het archief. Afgewezen aanvragen ontbreken
echter. Er zijn wel kaarten van mensen die aanvankelijk geweigerd werden en later alsnog een paspoort kregen.
Op de kaarten wordt verder vermeld welke correspondentie er is gevoerd om gegevens die op de kaarten waren ingevuld te verifiëren. Wanneer de verificatie werd opgehouden, werd de aanvraag aangehouden.
Bij problemen kon een aanvraag maanden of jaren worden aangehouden.
Op de kaart werd aangetekend welke telexberichten er in verband met
problemen waren verzonden.

Gerelateerde en toetsingsbronnen
Een aanvullende bron zijn de lijsten met de namen van mensen die gelijkstelling hebben aangevraagd. Dit zijn mensen met de ‘inlandse’ nationaliteit die de Nederlandse overheid hebben verzocht om met Nederlanders gelijkgesteld te mogen worden. Deze lijsten werden opgesteld door
het Ministerie van Buitenlandse zaken, Directie Overgangszaken Indonesië, op basis van gegevens uit het Indisch Staatsblad. De lijsten geven
achternamen en voornamen en verwijzen naar nummer en datum van
het Indisch Staatsblad. Deze lijsten worden bewaard op het Centraal Bureau voor Genealogie en op het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Het
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2
Gedeelte van een
lijst van mensen die
werden gelijkgesteld tussen 1893 en
1945. Deze lijsten
werden opgesteld
door het Ministerie
van Buitenlandse
zaken, Directie
Overgangszaken Indonesië, op basis
van gegevens uit
het Indisch Staatsblad.
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gaat om drie lijsten: mensen die gelijkstelling hebben aangevraagd voor 1
juli 1893 (21 namen), mensen die gelijkstelling hebben aangevraagd tussen 1 juli 1893 en 15 augustus 1945 (enkele duizenden namen) en mensen
die gelijkstelling hebben aangevraagd na 15 augustus 1945 (ongeveer 270
namen).
Belangrijk in verband met het aanvragen van een paspoort was of
mensen, die eerder de Nederlandse nationaliteit hadden, na 1950 geopteerd hadden voor de Indonesische nationaliteit. Zij werden, zoals gezegd, aangeduid aan Warga Negara. Van deze Warga Negara zijn twee
bestanden beschikbaar. Het eerste bestand zijn akten opgemaakt in het
Maleis van verklaringen die zijn afgelegd voor de Indonesische landrechter. Deze akten berusten bij het Centraal Bureau voor de Genealogie. Verder zijn er lijsten van mensen die opteerden voor de Indonesische nationaliteit. Deze lijsten werden gepubliceerd in de Berita Negara (het Indische Staatsblad).9
In de Almanakken voor Nederlands-Indië werden namenlijsten gepubliceerd van inwoners die tot de Europese bevolking werden gerekend. Vanaf 1829 komen op deze lijsten ook namen voor van Molukkers,
terwijl deze Molukkers er aanwijsbaar reeds eerder waren, maar eerder
niet op de lijsten voorkwamen. Het verschijnen van deze namen hangt
samen met de invoering in 1828 in Nederlands-Indië van de Burgerlijke
Stand. ‘Christen Molukkers’, die buiten de Molukken woonden, werden
daarbij aangewezen als groep die verplicht was de regels van de Burgerlijke Stand te volgen. De rest van de ‘inlandse’ bevolking was daarvan
vrijgesteld. De regel werd waarschijnlijk ingevoerd om de christen Molukkers meer aan het Nederlands bestuur te binden.
Als laatste verwante bron kunnen nog de passagierslijsten worden
genoemd. Deze lijsten werden gepubliceerd door de ‘Afdeeling Pers en
Publiciteit van den dienst Repatrieering’. De lijsten bevatten per schip de
namen, het geslacht en de bestemming (het adres waar iemand zich
vestigt) van de immigranten. Dit archief is vernietigd. Incidentele lijsten
zijn bewaard gebleven op het CBG.

Mogelijke gebruikswijzen van deze bron in historisch onderzoek
Nederlands-Indië kende geen bevolkingsregister. Sedert 1828 was er wel
een Burgerlijke Stand. De registers van de Burgerlijke Stand zijn voor
Nederlandse onderzoekers moeilijk toegankelijk omdat ze in Indonesië
liggen en ze zijn bovendien op bepaalde plaatsen, bijvoorbeeld in Makassar, gedeeltelijk verloren gegaan. Bovendien werd niet de gehele bevolking van Nederlands-Indië opgenomen in de registers van de Burgerlijke
Stand, maar slechts de christelijke en joodse bevolking. In de buitengewesten werd bovendien de Burgerlijke Stand ook voor deze groepen
slecht bijgehouden. De inheemse bevolking en de Chinese bevolking vielen er sowieso buiten. ‘Christen Ambonezen’ werden er wel in opgeno-
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men voorzover ze buiten de Molukken woonden. Voor gelijkstelling was
inschrijving in de registers van de Burgerlijke Stand een vereiste.
Omdat de Burgerlijke Stand slecht werd bijgehouden, verloren is gegaan of ontoegankelijk is en een bevolkingsregister ontbreekt, bieden de
paspoortaanvraagkaarten belangrijke informatie over bijvoorbeeld familieverbanden die niet op een andere wijze is te vinden. Omdat de kaarten
bovendien gegevens bevatten die ontleend zijn aan in Nederland bewaarde archieven en gegevens omtrent naturalisatie, bieden de kaarten
aanknopingspunten voor verder onderzoek.
Aantekeningen op de paspoortaanvraagkaarten geven een indruk
van de werking van de migratiepolitiek in de praktijk en van de toepassing van de wetgeving op het punt van nationaliteit.
De paspoortaanvraagkaarten geven vooral een mooi beeld van ingewikkelde nationaliteitskwesties. Als voorbeeld mag de aanvraag van Mathilde R.-D. dienen. Zij werd in 1917 geboren in Nederlands-Indië. Haar
vader Peter Josef D. werd in 1856 geboren in Hackenbroich in Duitsland.
Hij had aanvankelijk de Duitse nationaliteit, maar op een gegeven moment raakte hij deze kwijt en werd hij stateloos. De reden voor dit verlies
van de Duitse nationaliteit kon zijn dat hij langjarig in het buitenland verbleef – in sommige Duitse staten gold dat emigranten na enkele jaren buitenslands hun Duitse nationaliteit verloren – of krijgsdienst in een
vreemd leger. Duitsers die in het Nederlandse leger dienden – en velen
van hen dienden daarbij in Nederlands-Indië – verloren de Duitse nationaliteit. Ze konden vervolgens de Nederlandse nationaliteit kosteloos
verwerven. Als ze daar niet om verzochten, waren ze stateloos. Peter Josef D. was in ieder geval stateloos. Hij trouwde met een ‘inlandse’ vrouw
– Ginem – die daardoor net als hij stateloos werd. Hun dochter Mathilde
R.-D. was klaarblijkelijk – gezien de gegevens die ze op haar aanvraag invulde – niet op de hoogte van haar eigen oorspronkelijke stateloosheid.
Op de aanvraag vulde ze in dat ze bij geboorte Nederlandse was. De
ambtenaar veranderde dit in stateloos. Een dergelijke onduidelijkheid
was niet ongebruikelijk. Door haar huwelijk met Jacobus R. verwierf Mathilde R.-D. de Nederlandse nationaliteit. Jacobus R. werd in 1917 op Ambon geboren. In de marge van de kaart vermeldde de ambtenaar die de
aanvraag behandelde dat de vader van Jacobus R. in 1883 in Rotterdam
werd geboren. Hieraan ontleende Jacobus R. zijn Nederlandse nationaliteit. De geboorteakte van vader R. werd in Rotterdam opgevraagd, zo
vermeldt de kaart.
De aanvraagkaarten bieden niet alleen mogelijkheden voor onderzoek naar het ingewikkelde karakter van het begrip nationaliteit. Er zijn
ook mogelijkheden voor onderzoek naar gemengd huwen. De kaarten
getuigen vooral van huwelijken tussen mannen met een Nederlandse nationaliteit en vrouwen met een ‘inlandse’. Omdat geboorteplaatsen, leeftijden en beroepen worden vermeld, kan onderzocht worden hoe deze
variabelen samenhangen met huwelijksgedrag.
De kaarten bieden verder een mooi beeld van wie nu eigenlijk de re-
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patrianten uit Nederlands-Indië waren: waren zij in Nederlands-Indië
geboren, waren hun ouders daar geboren of werden die geboren in
Nederland of wellicht in een ander Europees land? Een eerste inventarisatie maakte duidelijk dat het beeld zeer divers is. Aan de hand van de
kaarten kan antwoord worden gegeven op vragen als: wanneer kwamen
de repatrianten naar Nederlands-Indië: in de jaren twintig of dertig van
de twintigste eeuw of tientallen jaren eerder? In welke beroepen werkten
de repatrianten en voor welke bedrijven? Tot welke leeftijdsgroep behoorden de repatrianten? Betrof het vooral migratie van families of vooral van eenlingen?
Van de mogelijkheden van het Oudpaspoortarchief is nog vrijwel
geen gebruik gemaakt door historici. Genealogen gebruiken het archief
wel op grote schaal.

Vindplaats
De paspoortaanvragen bevinden zich bij het Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag. Het archief is niet vrij toegankelijk. Voor inzage in het
archief moet toestemming worden gevraagd aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Kopieën kunnen niet worden gemaakt. Op dit moment
worden gegevens uit het archief gedeeltelijk overgenomen in een database en wordt er gewerkt aan de ontsluiting op de eigennamen van vrouwen.
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Akte Warga Negara
van Jan Willem
Naaijen opgemaakt
voor de Indonesische Landrechter 20
juni 1951.

4
Het Indische Staatsblad Berita Negara
uit 1955 met daarin
lijsten met namen
van mensen die
hebben geopteerd
voor de Indische nationaliteit (Warga
Negara).

5
Passagierslijst van
het schip m.s. Tegelberg, mei-juni 1946.
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Met dank aan Ulbe Bosma voor zijn commentaar op een eerdere versie van dit broncommentaar.
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