
VU Research Portal

Verbanning en uitzetting in Noordwest-Europa sinds de vroegmoderne periode

de Koster, Margo

published in
Justitiële Verkenningen
2018

DOI (link to publisher)
10.5553/JV/016758502018044002006

document version
Publisher's PDF, also known as Version of record

document license
Article 25fa Dutch Copyright Act

Link to publication in VU Research Portal

citation for published version (APA)
de Koster, M. (2018). Verbanning en uitzetting in Noordwest-Europa sinds de vroegmoderne periode. Justitiële
Verkenningen, 44(2), 70-85. https://doi.org/10.5553/JV/016758502018044002006

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal ?

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

E-mail address:
vuresearchportal.ub@vu.nl

Download date: 23. May. 2023

https://doi.org/10.5553/JV/016758502018044002006
https://research.vu.nl/en/publications/50450d7d-e5b7-4293-ba97-2fe6dc9404bb
https://doi.org/10.5553/JV/016758502018044002006


70

Verbanning en uitzetting in
Noordwest-Europa sinds de
vroegmoderne periode

Margo De Koster *

Verbanning is het verwijderen van iemand uit een gemeenschap, wat

naast geografische en (stad)staatkundige uitzetting bovenal ook soci-

ale uitsluiting impliceert. Verbanning wordt sinds de oudheid in uit-

eenlopende vormen toegepast in diverse culturen en samenlevingen,

maar heeft altijd die dimensie van sociale exclusie gekend: naast het

vrijwaren van de gemeenschap van ongewenste individuen gaat het

om het ten overstaan van de gemeenschap verduidelijken van de gren-

zen aan sociale inclusie, en om het bestraffen van de betrokkenen

door hen uit het sociale (en politieke) weefsel te weren (Coy 2008,

p. 137-139). Van een informele gemeenschapssanctie, zoals bij de Ger-

maanse stammen in onze streken, evolueerde verbanning vanaf de

achtste eeuw, onder de Karolingische vorsten, naar een officiële straf.

In veel Noordwest-Europese landen werd die tot ver in de twintigste

eeuw toegepast (Fijnaut 2014, p. 16-17). Het was een erg zware sanctie:

aangezien de meeste bevolkingsgroepen zeker tot eind negentiende

eeuw in kleine dorps- en buurtgemeenschappen leefden en afhanke-

lijk waren van die lokale netwerken om te overleven (Lis & Soly 1993),

betekende verbanning meestal sociale moord en verdrijving naar de

rafelrand (Hahn 2012, p. 97; Becker 2010, p. 52).

Op basis van de beschikbare literatuur over verbanning in vroegmo-

dern Noordwest-Europa kunnen de termen verbanning en uitzetting

op drie verschillende manieren worden begrepen. Ten eerste verwij-

zen ‘deportatie’ en ‘transportatie’ naar de gedwongen verplaatsing van

ongewenste personen naar een doorgaans verafgelegen gebied van het

eigen territorium (kolonie). Ten tweede kunnen mensen worden ver-

bannen van het gebied onder een bepaalde – statelijke of stedelijke –

heerschappij zonder aanwijzing van een specifieke bestemming. Ten
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derde konden behoeftige personen – hoewel de precieze wettelijke uit-

voeringsbepalingen varieerden – in het kader van armenzorg worden

teruggestuurd naar hun ‘onderstandswoonst’: de plek die verantwoor-

delijk was voor hun onderhoud, wanneer zij om steun vroegen (Winter

& Lambrecht 2013). Een ballingschap kon enkele maanden tot een

tiental jaren duren, en werd soms zelfs voor de eeuwigheid uitgespro-

ken. Ruimtelijk werden de uitgewezenen meestal gedwongen zich bui-

ten het rechtsgebied van de stad of staat te begeven, maar vaak wer-

den ook natuurlijke grenzen aangeduid, zoals ‘achter de Donau’ of

‘over de Alpen’ (Hahn 2012, p. 96-97).

In vroegmoderne steden hadden verbanning en uitzetting een promi-

nente plaats in het straffenarsenaal: zowel in Utrecht in de veertiende

en vijftiende eeuw (Fijnaut 2014, p. 24) als in zestiende-eeuws Keulen,

Augsburg (Hahn 2012, p. 97) en Ulm (Coy 2008, p. 14) werd 40 tot 60%

van alle veroordeelden over de stadsgrens gebracht. In Amsterdam

werd in de achttiende eeuw maar liefst 97% van alle niet-dodelijke

straffen, zoals lijf- en schandestraffen en gevangenzetting, gevolgd

door een of andere vorm van verbanning (Spierenburg 1995, p. 53). In

achttiende- en negentiende-eeuws Oostenrijk werden duizenden

armen volgens het Heimatrecht naar hun plaats van herkomst gede-

porteerd om daar zorg te vragen. In het jaar 1867 waren er 10.118 van

zulke uitzettingen uit Wenen alleen (Becker 2010, p. 39). In België wer-

den er voor de periode 1835-1913 niet minder dan 340.000 maatrege-

len tot uitwijzing geregistreerd (Coupain 2003, p. 22). Naast deze cij-

fers van officiële, geregistreerde uitwijzingen werden bovendien grote

groepen ongewenste personen informeel uitgezet (Coy 2008, p. 32).

Verbanning was in Noordwest-Europa met andere woorden eeuwen-

lang een allesbehalve marginaal verschijnsel.

Historici voelen zich vandaag dan ook aangesproken wanneer op het

gebied van veiligheid steeds vaker voor het uitzetten van criminele

vreemdelingen, het weren van arme vluchtelingen en het bannen van

overtreders en ‘gevaarlijke’ individuen uit bepaalde lokale ruimten

wordt gepleit, wat ook tot diverse nieuwe maatregelen leidt. Deze bij-

drage stelt daarom de vraag hoe verbanning en uitzetting precies wer-

den toegepast en werkten in het verleden en wat daar eventueel uit

kan worden geleerd: welke vormen ze aannamen, welke doelen ze

dienden, welke mechanieken de uitwijzingspraktijk kende, welke doel-

groepen daarbij werden geviseerd en met welk succes verbanning

werd toegepast. Verbanning wordt bewust breed opgevat en de ter-
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men uitwijzing, uitzetting en verbanning worden bijgevolg door elkaar

gebruikt. De bijdrage richt de aandacht op Noordwest-Europa sinds

de vroegmoderne tijd, met een klemtoon op de achttiende tot de twin-

tigste eeuw, en blijft beperkt tot een ruwe schets, want veel historische

studies over praktijken van verbanning zijn nog niet voorhanden (Coy

2008, p. 1). Die lacune is des te opvallender voor de negentiende eeuw,

die hoge geografische mobiliteit en versnelde stedelijke groei door

immigratie kende. Men heeft zich voor de moderne tijd hoofdzakelijk

gefocust op de (collectieve) uitzetting van welbepaalde religieuze of

etnische minderheden of politieke dissidenten (Debackere 2016,

p. 234).

De bijdrage vangt aan met een bespreking van de functie van verban-

ning en uitzetting als veelzijdige instrumenten van sociale controle die

zowel voor de bestraffing van afwijkend en crimineel gedrag als voor

migratiecontrole werden benut. De paragraaf daarna gaat in op de

belangrijke rol die lokale handhavers en lokale belangen speelden in

uitwijzingspraktijken en tot op zekere hoogte ook zijn blijven spelen

toen vanaf de moderne tijd steeds meer nationale en transnationale

migratiewetten en -akkoorden het licht zagen. Van de actoren en de

criteria die de concrete uitvoering van uitwijzingen vorm gaven, gaan

we vervolgens naar het profiel van de verbannen personen. Tot slot

wijzen we op de beperkte effectiviteit van verbanning en uitzetting, als

gevolg van het teruggrijpen van verarmde bevolkingsgroepen naar

mobiliteit als overlevingsstrategie.

Straf en instrument van migratiecontrole

In de vroegmoderne tijd in Noordwest-Europa liep iedereen die de

orde en rust dreigde te verstoren het risico om uit de stad, het dorp of

de gemeenschap te worden verbannen, zeker als er strafbare feiten

werden gepleegd. Minstens een kwart van de in achttiende-eeuws

Amsterdam en Frankfurt opgelegde straffen betrof verbanning en daar

kwam nog bovenop dat verbanning ook vaak met andere straffen werd

gecombineerd. Uitzetting volgde meestal op opsluiting in een werk-

huis of het uitvoeren van lijf- en schandestraffen, zoals brandmerken

(voor recidivisten) en publiekelijke geseling (Spierenburg 1995, p. 53;

Hahn 2012, p. 97; Kamp 2016, p. 544). Vooral veroordeelde landlopers

werden uitgewezen (82% in zestiende-eeuws Ulm: Coy 2008, p. 32),
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maar ook dieven (37% in laatzeventiende-eeuws Londen: Beattie 2001,

p. 303), ‘losbandige’ vrouwen en prostituees, en nieuwkomers die de

openbare orde verstoorden en een ‘ongeregeld’ bestaan leidden (Beat-

tie 2001, p. 302-303; Kamp 2016, p. 542). Of zoals de Londense grand

jury deze laatste groep in de late zeventiende eeuw aanduidde: ‘loose

and unsettled persons that have no habitation nor business but live on

pilfering or begging’ (Beattie 2001, p. 53).

Verbanning en uitwijzing bereikten ongeziene hoogten in het Britse

Rijk door het systeem van ‘transportation’, dat vanaf de late zestiende

eeuw en gedurende ongeveer twee eeuwen werd gebruikt om zware

criminelen en arme verschoppelingen van het moederland te verwij-

deren en naar de kolonies te verschepen. Daarnaast ging koloniale

verbanning naar het einde van de vroegmoderne periode toe steeds

vaker de doodstraf vervangen: ernstige misdadigers die gratie kregen,

verleend door de Vorst, werden voortaan naar de kolonies gedepor-

teerd. Het jaarlijkse aantal veroordeelden dat op transport werd gezet

naar Australië en andere Britse kolonies bereikte een piek van 5.000

per jaar in de vroege jaren 1830, wat neerkwam op ongeveer een derde

van alle door Engelse rechtbanken veroordeelde daders (Emsley 2004,

p. 223). Morgan en Rushton (2013) stelden bovendien vast dat hoewel

dit systeem gedragen werd door belangrijke wetswijzigingen, de Britse

overheden soms buiten de wet traden om hun behoefte aan goedkope

arbeidskrachten in de kolonies te bevredigen, en daar ondanks protes-

ten nog mee wegkwamen ook. Andere Europese staten volgden het

Britse voorbeeld eigenlijk niet. In de Noordelijke Nederlanden werd

dat halverwege de zeventiende eeuw wel overwogen, maar uiteindelijk

bleef het bij de deportatie van enkele tientallen misdadigers naar Suri-

name tussen 1648 en 1690 (Fijnaut 2014, p. 44).

Ook andere overheden beschikten naast de strafrechtelijke middelen

doorgaans over aanzienlijke mogelijkheden om ongewenste personen

zonder officiële gerechtelijke aanklacht of veroordeling uit te zetten. In

de vroegmoderne periode stelden allerhande lokale edicten en veror-

deningen de stedelijke overheden in staat om ‘ongeregelde’ indivi-

duen en groepen informeel of louter administratief uit te zetten, zowel

in het zestiende-eeuwse Ulm (Coy 2008, p. 32) als in het achttiende-

eeuwse Frankfurt (Kamp 2016, p. 541) bijvoorbeeld. Daarnaast wer-

den, zoals hiervoor al vermeld, ook lokale armenwetten aangewend

om behoeftige vreemdelingen van wie werd gevreesd dat ze niet in

hun eigen onderhoud zouden kunnen voorzien, naar hun geboorte-

doi: 10.5553/JV/016758502018044002006

Dit artikel uit Justitiële verkenningen is gepubliceerd door Boom juridisch en is bestemd voor Vrije Universiteit 180209



74 Justitiële verkenningen, jrg. 44, nr. 2, 2018

plaats terug te sturen en zo de armenzorg voor te behouden aan de

‘eigen armen’. Ook toen de negentiende-eeuwse opkomende natiesta-

ten nieuwe nationale landloperij- en migratiewetten gingen uitvaardi-

gen (die overigens expliciet voorschreven dat onderdanen moesten

worden opgesloten, terwijl vreemde landlopers moesten worden uit-

gezet; De Koster & Reinke 2017), bleven overheden ruime mogelijkhe-

den behouden om buitenlandse vreemdelingen zonder gerechtelijke

tussenkomst of politieke goedkeuring uit te zetten. De Nederlandse

Vreemdelingenwet van 1849 maakte een onderscheid tussen toegela-

ten en niet-toegelaten vreemdelingen; de laatste categorie, degenen

aan wie een reis- en verblijfspas werd geweigerd, kon zonder tussen-

komst van de kantonrechter worden uitgezet (Schrover e.a. 2009,

p. 19). Voor de uitwijzingen die in België in de periode 1835-1913

plaatsvonden, werd vastgesteld dat slechts 4,5% met een Koninklijk

Besluit werd uitgevoerd; een grote groep buitenlanders werd bijgevolg

eenvoudigweg ‘administratief’ uitgezet. Daarnaast neemt zowel Cou-

pain als Caestecker op nationaal niveau een explosieve toename van

zulke uitzettingen waar vanaf de jaren 1870 (Coupain 2003, p. 38;

Caestecker 2000, p. 294-295).

Dit alles verwijst naar het punt dat verbanning en uitzetting niet enkel

als straf, maar ook als een van meerdere ‘hefbomen’ van migratiecon-

trole moeten worden beschouwd, naast paspoortcontroles aan de

stadspoorten, verblijfsregistratie, het aanhouden van landlopers,

lokale regelgeving in verband met de maximale verblijfsduur van

werkloze nieuwkomers, enzovoort (De Munck & Winter 2012;

Reinecke 2009). Door de geschiedenis heen is er een opmerkelijke

continuïteit merkbaar in de gehanteerde instrumenten en strategieën

van migratiecontrole en ook wat betreft het vage karakter van veel

wet- en regelgeving, die bijgevolg bijzonder rekbaar waren en op

diverse sociale groepen of problemen konden worden toegepast. Net

als de gerechtelijke vervolging op grond van landloperij (Vercammen

& Vanruysseveldt 2015; De Koster & Reinke 2016), konden uitzettings-

procedures worden gekneed naar de behoeften en prioriteiten van het

moment. Dat roept de vraag op naar de eigenlijke uitzettingspraktijk:

wie de uitwijzing uitvoerde, welke individuen en groepen daarbij

effectief als ongewenst werden bestempeld, op welke criteria de uit-

sluiting concreet werd gebaseerd, en waarom. Aan de hand van de

relatief beperkte literatuur die hierover voorhanden is, behandelen we

in de paragrafen hierna de volgende aspecten: het belang van lokale
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handhavers en belangen in deze praktijk; het profiel van de uitgewe-

zen personen; de beperkte effectiviteit van verbanning en uitzetting en

mogelijke verklaringen daarvoor.

Lokale handhavers, lokale belangen

We haalden eerder al aan dat vroegmoderne stedelijke overheden en

hun handhavers over het algemeen ruime gerechtelijke en administra-

tieve mogelijkheden hadden om ongewenste personen te verbannen.

Recent onderzoek heeft uitgewezen dat ook in de negentiende en

twintigste eeuw lokale autoriteiten en politiediensten een cruciale rol

bleven spelen in praktijken van migratiecontrole, ondanks de toene-

mende (inter)nationalisering van migratiewetgeving. Zo hebben histo-

rici gewezen op de ‘bureaucratische onmacht’ die de opkomende

natiestaten hebben gehinderd bij het effectief implementeren van

nieuwe nationale regelgeving, zoals paspoortcontroles gedurende de

negentiende eeuw (De Koster & Reinke 2017). Anderen hebben daar-

aan toegevoegd dat de meeste negentiende-eeuwse regeringen in

West-Europa simpelweg geen ernstige pogingen ondernamen om wet-

ten te handhaven: als ‘nachtwakerstaten’ met weinig interventionisti-

sche ambities voerden ze migratiewetten niet zozeer in om de mobili-

teit echt te beheersen, maar wel om andere, deels symbolische rede-

nen: om een indruk van controle te wekken en de ‘gevaarlijke klassen’

aan een streng toezicht te onderwerpen (Schrover e.a. 2008). Vanaf het

begin van de twintigste eeuw breidden de bureaucratische controle-

mechanismen van de natiestaten zich verder uit, waardoor zij hun

greep op hun onderdanen en grondgebied versterkten. Toch veran-

derde dit niets aan het feit dat de handhaving van de meeste nationale

wet- en regelgeving en de dagelijkse bewaking van mobiele bevol-

kingsgroepen de facto de taak waren van lokale politiediensten.

Zowel de gemeentepolitie als de marechaussee of gendarmerie was

betrokken bij het controleren van paspoorten en verblijfsvergunnin-

gen, het wachthouden bij de stadspoorten, het arresteren en verwijde-

ren van zwervers en bedelaars en het surveilleren van de ‘gevaarlijke

klassen’. Deze praktijken van lokale handhavers weken wel vaker af

van nationale beleidsdoelen en -ambities vanwege gebrekkige midde-

len, uiteenlopende prioriteiten van leidinggevenden, onverwachte

gebeurtenissen op het terrein en individuele beslissingen van politie-
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mensen (De Koster & Reinke 2016). Tegelijkertijd verkregen plaatse-

lijke handhavers uitgebreide nieuwe machten, waardoor ze hun eigen

agenda konden opleggen, en daarin bleek het uitzetten van ongewen-

ste vreemdelingen bovenaan te staan. Zoals Andreas Fahrmeier heeft

geconcludeerd op basis van verschillende casestudies in Europa en de

Verenigde Staten van de Franse Revolutie tot het interbellum:

‘From the point of view of the police, most of the aims laid down in immi-

gration regulations, e.g. keeping foreigners from entering certain profes-

sions, from engaging in political activity, or from embarking on dubious

business ventures, could all be resolved by issuing expulsion orders or by

refusing to extend residence permits.’ (Fahrmeier 2005, p. 305)

Ook in België verkregen de lokale autoriteiten in 1852 een grote auto-

nomie op het terrein van uitzetting. Waar de steden en gemeenten tot

dan toe inwijkelingen die zij wensten uit te zetten ter beschikking van

de Staatsveiligheid moesten stellen en hen om die reden enkele dagen

in gevangenschap hielden, kregen zij vanaf dat jaar de volledige

bevoegdheid over deze uitzettingen en moesten zij geen besluit van

hogerhand meer afwachten. De lokale overheden kregen de macht om

buitenlanders zonder papieren of bestaansmiddelen meteen te over-

handigen aan de Rijkswacht (marechaussee), die hen naar de grens

moest voeren. Pas na afloop van deze uitzettingsprocedure brachten

de lokale besturen de Staatsveiligheid op de hoogte (Debackere 2016,

p. 238). In het algemeen wijst onderzoek naar het optreden van lokale

politiediensten bij migratiecontrole en uitwijzing uit dat dit selectief

was, meer gericht op bepaalde verdachte groepen (zoals zigeuners)

dan andere, of meer intensief in perioden van publieke kritiek of

sterke druk van oversten bijvoorbeeld, terwijl de politie in rustigere

perioden soms zelfs onderdak bood aan gestrande nieuwkomers

(Lawrence 2010, p. 55-58). Ook in Brussel vindt men in laatnegen-

tiende-eeuwse ‘Permanentieboeken’ van de gemeentepolitie verschil-

lende vermeldingen ‘logé pour la nuit’ (onderdak verschaft voor de

nacht) terug, niet alleen voor individuen, maar soms ook voor hele

gezinnen met kinderen (Stadsarchief Brussel, Gemeentepolitie Brus-

sel, Permanentieboeken, 1882).

Gaan we na welke lokale belangen een rol speelden in migratiecon-

trole en uitzetting in het bijzonder, dan komen we opnieuw uit bij het

vraagstuk van de lokale zorgtoegang, waar we al naar verwezen in ver-
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band met het Oostenrijkse Heimatrecht (Becker 2010, p. 38). Op lokaal

niveau was een van de oudste angsten over immigranten dat ze afhan-

kelijk werden van lokale armenzorg; dit was cruciaal voor de manier

waarop het migratiebeleid werd ontworpen. Bij het bepalen welke

nieuwkomers recht hadden op zorg, speelden criteria van lokale

belonging een doorslaggevende rol. Historici hebben onlangs aange-

toond dat hoewel wettelijke kaders met betrekking tot zorgtoegang

sinds de negentiende eeuw steeds meer werden genationaliseerd, de

meeste discussies en beslissingen over de rechten van nieuwkomers

op zorg in lokale handen bleven en bijgevolg bleven afhangen van hoe

iemands lokale belonging werd beoordeeld. Lokale banden bleven met

andere woorden vaak het belangrijkste argument voor inclusie en

hulpverlening (King & Winter 2013; De Koster & Reinke 2017).

Naast lokale belonging speelde ook de toestand op de lokale arbeids-

markt steevast een cruciale rol in praktijken van migratiecontrole en

het bepalen wie een ongewenste vreemdeling was in het bijzonder. Zo

stelde Debackere voor Antwerpen niet enkel een opmerkelijke stijging

van het aantal uitzettingen vast in 1880, maar ook dat sneller werd

overgegaan tot deze maatregel, binnen tien dagen na een aankomst,

wat wellicht moet worden begrepen in het licht van de economische

crisis die de Scheldestad trof tijdens deze periode. Het feit dat ook de

verblijfsduur van de uitgewezen buitenlanders in de stad drastisch

verkortte, doet vermoeden dat de Antwerpse autoriteiten overschakel-

den op een actievere vorm van beleidsvoering inzake uitwijzingen in

een poging de instroom van nieuwkomers een halt toe te roepen

(Debackere 2016, p. 258). Ook in het Franse Rhône-departement in het

midden van de negentiende eeuw, toen de lokale zijde-industrie een

zware crisis doormaakte, ging de lokale politieprefect patrouilles orga-

niseren die jacht maakten op landlopers, met enorme aantallen aan-

houdingen en bevelen tot uitzetting tot gevolg (Gaume 2017, p. 91).

Na de Eerste Wereldoorlog, zo stellen Penninx en Schrover voor

Nederland, gingen lokale en nationale belangen en praktijken van

arbeidsmarktregulering steeds meer verstrengelen, in die zin dat nu

ook nationaal een rechtstreekse koppeling werd gemaakt tussen de

toelating van vreemdelingen en de situatie op de arbeidsmarkt.

Nieuwkomers moesten voortaan in het bezit zijn van papieren waaruit

al bij voorbaat bleek dat ze in Nederland werk zouden kunnen vinden.

Vanaf 1924, onder invloed van de economische crisis in Duitsland,

moesten daarnaast ook een ‘werkgeversverklaring’ en een ‘arbeidsver-
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klaring’ worden voorgelegd, als bewijs dat aanwerving gegarandeerd

was en er voor dat werk geen geschikte Nederlander was. In 1933

beschikte het ministerie van Justitie zelfs dat de ‘werkgeversverklaring’

door de politie moest zijn ondertekend en op 16 mei 1934 werd een

wet ingevoerd waardoor de overheid voortaan werkgevers in bepaalde

sectoren kon verbieden arbeid door vreemdelingen te laten verrichten

(Penninx & Schrover 2001, p. 28-29).

Wie werd uitgewezen: het profiel van de ongewenste vreemdeling

Zoals we al zagen, konden verbanning en uitzetting worden opgelegd

bij een breed gamma aan mogelijke overtredingen en konden uitwij-

zingsmaatregelen bijgevolg een gevarieerd publiek treffen. Niet alleen

bedelaars en net toegekomen vagebonden, maar ook welgestelde,

‘inheemse’ stadsbewoners die ongepaste handelingen hadden ver-

richt, konden het voorwerp van een uitzetting worden. Maar de sociale

en regionale herkomst van de ‘delinquent’ speelden steevast wél een

rol in de bepaling van de strafmaat. Zo werden ‘inheemse’ stadsbewo-

ners in de pre-industriële periode voor delicten als eerbreuk, kruimel-

diefstal en lichamelijke verwondingen eerder tot een geldboete ver-

oordeeld, terwijl vreemdelingen om dezelfde redenen uit de stad kon-

den worden gezet. Ook met betrekking tot de duur van de verbanning

was iemands sociaaleconomische positie van belang. Onderhandelen

werd niet uitgesloten en een sterk uitgebouwd sociaal netwerk en/of

het beschikken over financiële middelen konden een vervroegde

terugkeer bevorderen (Hahn 2012, p. 96-97; Kamp 2016, p. 541-544).

Het beschikbare onderzoek wijst uit dat arme nieuwkomers bij uitwij-

zingen veel sterker waren vertegenwoordigd. In het achttiende-eeuwse

Frankfurt was 55% van de verbannen vrouwen nieuwkomer; lokale

vrouwen daarentegen werden overwegend bestraft met geldboetes of

opsluiting in een werkhuis (Kamp 2016, p. 544). Met de status van

nieuwkomer ging haast altijd een erg kwetsbare sociaaleconomische

positie gepaard. In Antwerpen werd tussen 1860 en 1880 maar liefst

98% van de uitwijzingen gemotiveerd op grond van een gebrek aan

bestaansmiddelen, met in 42% van de gevallen ook het ontbreken van

de nodige documenten en in 16% van de gevallen ook het ontbreken

van een dak boven het hoofd als reden. Debackere schat dat de over-

grote meerderheid van de uitgezette buitenlanders zonder werk, en

doi: 10.5553/JV/016758502018044002006

Dit artikel uit Justitiële verkenningen is gepubliceerd door Boom juridisch en is bestemd voor Vrije Universiteit 180209



Verbanning en uitzetting in Noordwest-Europa sinds de vroegmoderne periode 79

dus zonder inkomen zat. Ze wijst er echter op dat overheden mogelijk

ook sneller iemand beschuldigden van een gebrek aan bestaansmid-

delen, omdat dit de makkelijkste manier was om hem of haar het land

uit te krijgen (administratieve uitzetting) (Debackere 2016, p. 281).

Vrouwen waren in Noordwest-Europese steden sterk vertegenwoor-

digd onder de bannelingen, wat opvallend is, aangezien zij doorgaans

maar een klein deel uitmaakten van de vervolgde daders – al lag dat

aandeel hoger in de vroegmoderne dan in de moderne periode (Van

der Heijden 2016, p. 8-9). In Duitse steden werden vrouwen zelfs vaker

het slachtoffer van een uitwijzing dan mannen: in Keulen bedroeg het

aandeel van vrouwen in het totale aantal uitwijzingsmaatregelen tus-

sen 1698 en 1712 ongeveer 52%, in Augsburg in dezelfde periode maar

liefst 75% (Hahn 2012, p. 97). Vrouwen werden ook frequent uitgezet

uit de Hollandse vroegmoderne steden, meestal voor seksuele delicten

zoals overspel en prostitutie, waar zij vaker en strenger voor werden

bestraft dan mannen (Van der Heijden 2016, p. 41-43). Ook tijdens de

tweede helft van de negentiende eeuw, toen steeds meer alleen-

staande vrouwelijke migranten naar de steden trokken (Greefs & Win-

ter 2016), werden velen met uitwijzing geconfronteerd, zowel in Brus-

sel als in Nederlandse steden, bijvoorbeeld. De lokale overheden ken-

den er opvallend minder vaak een reis- en verblijfspas toe aan vrou-

wen dan aan mannen, waardoor zij gemakkelijker konden worden uit-

gezet, wat ook toen te maken had met het weren van prostitutie (Cop-

pens 2016, p. 242-243; Schrover e.a. 2009, p. 19). Tussen de twee

wereldoorlogen bleken overheden in diverse westerse landen, ook in

Nederland en België, onveranderlijk geneigd om alleenstaande en

alleen reizende jonge vrouwen aan te houden en uit te zetten omwille

van ongeoorloofd seksueel gedrag, met het argument hen zo te

‘beschermen’. Voor jongens en mannen werden morele argumenten

zelden ingeroepen (Schrover e.a. 2009, p. 21-22). Vandaag lijkt er wei-

nig veranderd: in een context van hernieuwde morele paniek over

vrouwenhandel en prostitutie worden vrouwelijke migranten in de

eerste plaats geproblematiseerd als economisch zwak én kwetsbaar

voor seksuele uitbuiting en worden politie-interventies en uitwijzing

vaak op die gronden gemotiveerd (Schrover e.a. 2008, p. 11-12).

Welke buitenlanders uiteindelijk werden uitgewezen, was afhankelijk

van een complex samenspel van factoren. Overheden hielden zich in

diverse perioden en regio’s duidelijk vooral bezig met de uitzetting van

buitenlanders die zichtbaar in de armoede verzeild waren geraakt en
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criminelen, maar daarnaast speelden ook de publieke opinie en

opflakkeringen van morele paniek over ‘gevaarlijke’ vreemdelingen,

prioriteiten van politiechefs en beslissingen van agenten op het ter-

rein. Ongeacht de locatie en het tijdstip dat men in Europa en de

Verenigde Staten kiest, vindt men een opeenvolging van liberalisering

en restricties ten aanzien van migranten, waarbij schommelingen in

de economie en de vraag naar arbeid de meest directe gevolgen had-

den op de parameters van migratiecontrole, en bijgevolg van uitzet-

ting (De Koster & Reinke 2017).

Effectieve uitwijzing versus mobiliteit als overlevingsstrategie

In de loop van de zestiende eeuw negeerde ongeveer een kwart van de

uit Ulm verbannen landlopers zijn of haar straf en kwam bijgevolg

opnieuw in aanraking met de autoriteiten wegens een illegale terug-

keer naar de Duitse stad (Coy 2008, p. 33). Ook in andere steden en

perioden valt de relatief beperkte effectiviteit van verbanning en uit-

zetting op, in die zin dat velen binnen de kortste keren gewoon terug-

keerden. Zo werden belangrijke aantallen mannen en vrouwen in

achttiende-eeuwse steden vervolgd voor ‘banbreuk’ en klaagden

lokale gezagsdragers geregeld over de vele arme verschoppelingen die

zich niet aan hun verbanning hielden (Kamp 2016, p. 541; Coy 2008,

p. 32-33). Op basis van een willekeurige steekproef kon Frank

Caestecker aantonen dat op een totaal van 62 vreemdelingen die tus-

sen 1882 en 1892 door middel van een Koninklijk Besluit werden uit-

gezet, slechts 18 achteraf niet terugkeerden naar België. De andere 44

werden telkens voor ‘banbreuk’ veroordeeld en opnieuw het land uit-

gezet. Ten gevolge van de wet van 27 november 1891, die de bedelarij

wilde beteugelen, werden Belgische bedelaars opgesloten en werden

vreemde bedelaars ‘enkel’ het land uitgezet. Voortaan zou een

vreemde bedelaar bij zijn of haar derde ongeoorloofde aankomst in

België tot twee jaar opsluiting in het bedelaarsgesticht veroordeeld

worden. Met het opsluiten van deze vreemde armen poogde men deze

groepen af te schrikken om herhaaldelijk naar België terug te keren.

Maar ook deze ingreep zou weinig effectief blijken (Caestecker 2000,

p. 33-38).

De beperkte effectiviteit van maatregelen van verbanning en uitwij-

zing in diverse regio’s en perioden brengt ons bij het perspectief en de
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agency van de verbannenen zelf. Ten eerste moet in dit verband wor-

den opgemerkt dat niet alle uitgewezen buitenlanders als het ware van

de straat werden ‘geplukt’ door de ordediensten. Zo waren er in het

jaar 1860 in Antwerpen vier migranten die zich vrijwillig aanmeldden

voor een uitzetting; het betrof drie Duitsers en één Fransman die op

doortocht waren, maar in Antwerpen zonder bestaansmiddelen kwa-

men te zitten (Debackere 2016, p. 286). Ook de bedelaars- en landlo-

persgestichten kregen geregeld te maken met zulke vrijwillige aanmel-

dingen (Weevers e.a. 2012; Vercammen & Winter 2016, p. 71-72). Het

beschikbare onderzoek wijst meer in het algemeen op het bestaan van

circuits rond, naar en van de steden weg, met een aaneenschakeling

van migratie naar de stad, uitzetting, terugkeer, banbreuk, uitzetting,

seizoensarbeid op het platteland, tijdelijk verblijf in een instelling,

enzovoort, of nog het fenomeen van (illegale) mobiliteit als overle-

vingsstrategie (Kamp 2016, p. 542; Lawrence 2010, p. 52). Debackere

(2016, p. 286) merkt zelfs op dat een uitzetting voor sommigen van de

buitenlanders mogelijk niet als een van boven opgelegde straf werd

aangezien, maar eerder in een strategie paste om zo ‘goedkoop’ moge-

lijk te reizen.

Conclusie

Verbanning kende in Noordwest-Europa van de vroegmoderne tijd tot

de twintigste eeuw verschillende vormen, achtergronden en mecha-

nieken. Als sanctie beoogde uitzetting niet alleen iemands fysieke ver-

wijdering uit een zekere zone of gebied, maar ook steeds sociale exclu-

sie, ter bescherming van de gemeenschap, het herbevestigen van

gemeenschapsnormen en het sanctioneren van de overtreder. Omdat

bleek dat arme nieuwkomers systematisch oververtegenwoordigd

waren bij gerechtelijke verbanning en overheden in diverse perioden

bovendien grote aantallen personen uitzetten zonder gerechtelijke

procedure, kan verbanning niet los worden gezien van migratiecon-

trole. Uitzetting vormde hierin één van meerdere controlehefbomen,

naast onder meer landloperijwetten en regelgeving in verband met

paspoorten.

Hoewel verbanning dus een veelzijdig en complex fenomeen was,

kende deze wel één dominante logica: doordat uitzettingspraktijken

nauw verbonden waren met migratiecontrole, draaiden zij overwe-
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gend, in diverse perioden in Noordwest-Europese landen, rond het

reguleren van toegang tot de (eerst lokale, later ook nationale) arbeids-

markt en armenzorg. Dit kristalliseerde zich duidelijk uit in het profiel

van de banneling, dat opmerkelijk continu bleef van de vroegmoderne

tijd tot de twintigste eeuw: het was de ongewenste vreemdeling, die

aankwam op een moment dat er geen behoefte was aan nieuwe

arbeidskrachten, die op de lokale zorg dreigde te gaan wegen en die als

‘ongebonden buitenstaander’ werd gepercipieerd, met andere woor-

den niet de lokale banden had die de voorwaarden vormden voor

inclusie en hulpverlening. Voor vrouwen in het bijzonder kwam boven

op dat profiel van arme buitenstaander ook de verdenking van devi-

ante en illegale seks.

Een ander opmerkelijk punt van continuïteit over meerdere eeuwen

heen is de erg beperkte effectiviteit van verbanning. Dat roept de vraag

op waarom overheden desondanks hardnekkig bleven, en blijven,

teruggrijpen naar uitwijzingsmaatregelen in het omgaan met onge-

wenste of verdachte vreemdelingen. Meerdere onderzoekers hebben

gewezen op het symbolisch belang van zulke maatregelen: op de korte

termijn wekken ze de indruk van een kordate en effectieve oplossing

door de prompte (tijdelijke) verwijdering van het probleem en daar-

naast ging de uitvoering ervan vaak gepaard met rituelen (zoals

publieke geseling), die het toelieten de macht van de overheden te eta-

leren en tegelijkertijd de grenzen van het (on)toelaatbare te explicite-

ren ten overstaan van de gemeenschap, wat verbindend zou werken

(Coy 2008, p. 138-139). Die symboliek neemt echter niet weg dat ver-

banning reële en ingrijpende gevolgen had voor de betrokkenen: een

opeenstapeling van uitwijzingen en veroordelingen maakte het overle-

ven enkel moeilijker, want duwde hen haast onvermijdelijk de illegali-

teit in.
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