
Essen als uitwijzingspoort naar Nederland: Het Belgische uitwijzingsbeleid van vreemdelingen 

tussen 1830 en 1920 

Donderdag 30 maart aanstaande vindt de derde lezing van de Henri Mastboom lezingencyclus plaats. 

Het overkoepelende thema van dit jaar is “Grenzen”. Van januari tot en met mei 2017 zal er elke 

maand een lezing zijn die dit thema raakt. De lezingencyclus wordt georganiseerd door het West-

Brabants Archief en het Stadsarchief Breda. 

België had tijdens de lange negentiende eeuw de reputatie een liberaal en gastvrij land te zijn ten 

opzichte van vreemdelingen. Toch voerde het tijdens die periode ook 340 000 geregistreerde 

uitwijzingen uit. Na 1880 liggen de gemiddelde jaarcijfers ver boven de 5000 uitwijzingen die België 

vandaag uitvoert. De lezing gaat eerst dieper op in hoe België tijdens deze periode vreemdelingen 

registreerde en opvolgde terwijl ze in het land verbleven. Daarna ligt de focus vooral op hoe 

ongewenste vreemdelingen het land werden uitgezet. Wie en waarom werden uitgezet? Hoe   

werden uitwijzingen en uitleveringen in de praktijk uitgevoerd? Essen speelde dankzij haar 

internationale spoorverbinding met Nederland hierin een belangrijke rol. De volledige thematiek 

wordt vooral toegelicht op basis van hoe het opsporen en uitwijzen van vreemdelingen in Essen 

gebeurde. We gaan verder na hoe dit de relaties tussen Belgische en Nederlandse overheden bij 

momenten vertroebelde, maar ter zelfde tijd ook hoe dit leidde tot internationale akkoorden en 

samenwerkingsverbanden tussen beide landen inzake het opsporen en uitwijzen van ongewenste 

vreemdelingen. Het onderzoek is voor gebaseerd op bronnen van de Belgische Vreemdelingenpolitie. 

Kunnen de problemen waarmee de politie toen kampte gelinkt worden aan vandaag?  

Torsten Feys 

Torsten Feys studeerde geschiedenis aan de Universiteit Gent en schreef erna aan de European 

University Institute (Firenze) een doctoraat over de impact van stoomscheepvaartmaatschappijen op 

trans-Atlantische migratiestromen van Europa naar de Verenigde Staten tussen 1840 en 1914. Het 

proefschrift dat hij in mei 2008 verdedigde, werd gepubliceerd in de reeks Research for International 

Maritime History . Daarna werkte hij als freelance onderzoeker voor het Red Star Line Museum 

(Antwerpen) en voor het Instituut voor Publieksgeschiedenis (UGent) op het project ‘30 jaar OVAM in 

historisch perspectief’. In 2011 ging hij als postdoctoraal onderzoeker van het FWO aan de slag met 

het project ‘The Global Rise of Modern Borders and Irregular Maritime Migration Networks (1875- 

1930): A Comparative Research Project on Atlantic and Pacific Migration Systems’. Zijn onderzoek 

richt zich voornamelijk op de commercialisatie van migranten transport, het tot stand komen van 

migratiebeleid, de toepassing en ontduiking van migratiewetgeving.  

Sinds eind 2015 werkt hij als postdoctoraal onderzoeker op een Brain-Belspo project ‘Outcast or 

Embraced?: Clusters of Immigrants in Belgium, c. 1840-1890’. Het project analyseert de mobiliteit 

van vreemdeling en het migratiebeleid in België.  Zijn deelonderzoek richt zich voornamelijk op de 

uitgewezenen en het uitwijzingsbeleid. 

Praktische informatie 

De lezing vindt plaats op donderdag 30 maart 2017 in Gemeenschapshuis De Pastorije, Essendonk 3 

in Essen (België). De lezing start om 20.00 uur en de toegang is gratis.  
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Omschrijving foto: Douaniers bij de grensovergang België-Nederland in de Nieuwstraat te Essen. 
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ilse Jansen, 085-0404110 of 

i.jansen@westbrabantsarchief.nl  
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