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Over de bron
Vreemdelingenkaarten Noordwijk

Dit zijn kaarten uit het politiearchief van Noordwijk. Van 1919 tot 1922 
was het verplicht voor elke buitenlander, die ook maar één nachtje in 
Nederland wilde verblijven, om zich te melden bij het politiebureau. Je 
kreeg dan een identiteitskaart. Als je weer weg ging, moest je de kaart 
weer inleveren.

Deze regel was ingevoerd omdat er een tekort aan voedsel, woningen 
en werk was in Nederland. Op deze manier kon de overheid controleren 
hoeveel buitenlanders er waren. Later ging het vooral om het bescher-
men van de arbeidsmarkt.

Van elke gemeente zijn dozen vol met deze kaarten bewaard gebleven.



Over de migranten

Duitsland was na het verliezen van de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) 
erg arm. Er was weinig werk en het werk dat er was, betaalde slecht. 
Veel Duitse jongens en mannen waren door de oorlog om het leven ge-
komen of gewond geraakt en hun gezinnen hadden nu geen of een laag 
inkomen.
Nederland was neutraal in de oorlog en deed niet mee, het ging in Ne-
derland economisch best goed. Er was door de oorlog veel industrie en 
handel nodig en fabrieken groeiden snel. Er waren dus veel fabrieksarbei-
ders nodig. Werken in de fabriek werd al snel populair. Het werk betaalde 
goed, er waren duidelijke regels over werktijden en er was meer vrijheid 
dan bij andere beroepen. 

Dienstbode zijn was een zo’n beroep dat steeds minder Nederlandse mei-
den en vrouwen wilde uitoefenen. Er kwam een tekort en men ging op 
zoek naar vervanging. De Duitse dienstbodes waren in trek. Ze werden 
gezien als degelijk, hardwerkend, klaagden weinig en vroegen niet zulke 
hoge lonen als de Nederlandse dienstbodes. Er werden advertenties ge-
plaatst in Nederlandse en Duitse kranten voor Mädchen en Kochin (Duits 
voor “meiden” en “kokkin”).

Over deze migranten gaat dit archiefstuk.

Meer weten?
https://vijfeeuwenmigratie.nl/
term/Dienstbodes%20uit%20Duits-
land#623-inhetkort

https://www.ntr.nl/Een-bezeten-we-
reld/357/detail/Vreemdelingen/VP-
WON_1303994 


