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Boekvoorstelling ‘Belg worden’ 



I. Immigratie naar België, 1840-2015 



De nationaliteitswet van het nieuwe België 
Frankrijk als gidsland 

 • De kern van de Belgische natie  
– Zij die in 1815 op het grondgebied vertoefden dat in 1830 

het territorium van het nieuwe België uitmaakte  
– Vaders gaven de Belgische nationaliteit door aan hun 

kinderen. 
 

• De Belgische grondwetgever, vanuit een liberale gehechtheid 
aan de scheiding der machten, kende de bevoegdheid om 
vreemdelingen op te nemen in de Belgische natie via de 
naturalisatie toe aan het Parlement 

• Net zoals volgens de Franse Code Civil  
• konden vreemdelingen geboren en getogen in België bij 

meerderjarigheid hun nationaliteit activeren. Deze sluimerende 
Belgen konden opteren voor de Belgische nationaliteit     

• konden Belgen  hun nationaliteit verliezen als ze een andere 
nationaliteit verwierven of bij vrouwen wanneer ze een 
buitenlander huwde  

 



Gering belang van de jure Belg te zijn 

 een nationaliteitsloze negentiende eeuw 
 

• De negentiende eeuwse wereld was een wereld met  
sterke sociale grenzen, maar de nationale grens was 
maatschappelijk nauwelijks relevant.   

• Immigranten verwierven een quasi integrale toegang 
tot het maatschappelijk leven in België  
• Genaturaliseeerde vreemdelingen zijn vooral personen reeds 

in dienst van de Belgische overheid, maar van buitenlandse 
nationaliteit die  ook in aanmerking willen komen voor een 
vaste benoeming of een pensioen.  

• De sluimerende Belgen eisen nauwelijks de Belgische 
nationaliteit op. Het geringe belang blijkt uit het niet 
registreren van hun verklaringen, laat staan dat ze geteld 
werden.  

 

 
 



(Quasi) elke immigrant is welkom 

Uit het Antwerpse liberale dagblad Le Précurseur, 29.7.1881, p.1 



De nationaliteit verovert de publieke ruimte 
(1880-1910) 

• De volkstelling van 1890 is de eerste volkstelling waar de 
vraag “wat is uw nationaliteit” wordt gesteld.  Een vraag die 
in deze periode aan ambtelijke populariteit won.   

 

• Een vraag met gevolgen:   
– reeds lang in België gevestigde personen hoorden er, zonder 

de Belgische nationaliteit niet meer bij 
– De wetgever versterkt het woonbeginsel beduidend en veel 

meer inboorlingen uit een buitenlandse vader konden Belg 
worden  
» Om de onduidelijkheid over het nationale statuut van 

inwoners van België op te heffen 
» om de toch nog vooral symbolische uitsluiting te 

verzachten  
 

 

 

 



Steeds nieuwe Belgen, 1880-1914 

 

1890:Ingeborenen die 
verzuimd hadden 
gebruik te maken van 
hun optierecht of wiens 
verklaring niet 
geregistreerd was 
konden ook na hun 
meerderjarigheid  
opteren  

1909: Derdegeneratie 
vreemdelingen 
werden automatisch 
–jure sole- Belg 



De Eerste Wereldoorlog : het vertrouwen 
in nieuwe Belgen geschokt  

• (Duitse) Belgen kwamen in het vizier: tot 
zelfs in de loopgraven werden Belgen van 
Duitse origine verdacht van spionage 
voor de vijand. 

• Een (klein) aantal allochtone Belgen 
verraden effectief hun nieuwe vaderland 

• Na bevrijding “Duitsers buiten”  
– Een gendercrisis rond de Belgische vrouwen die door 

huwelijk Duitser waren geworden, maar in hun hart Belg 
waren gebleven.    

 

 



Een wantrouwige natie 
Nationaliteitswet van 1922 

• 73 allochtone Belgen die het vertrouwen dat hun nieuwe 
vaderland hen had geschonken beschaamden werden door 
een gerechtelijke beslissing hun nationaliteit ontnomen.  
 
– Het geschokte vertrouwen van de natie maakte dat het verblijf 

in België van de sluimerende Belgen minder heilzaam werd 
beschouwd en meer garanties werden gevraagd: de rechter 
moest de geschiktheid van sluimerende Belgen verifiëren.  

 
– Vrouwen verwierven een onafhankelijke nationaliteit en konden 

bij huwelijk met een buitenlander naast de nieuwe nationaliteit 
die ze verwierven hun Belgische nationaliteit behouden 
(bipatride). 
 



Immigratie wordt gereguleerd   
materiële inzet nationaliteit verhoogd vanaf 1930 



Een protectionistische natie 
Nationaliteitswet van 1932 

• Versterking van de biologisch-etnische 
afstamming binnen de natie  
 

• Het weren van kandidaat-Belgen uit de migratie 
– opname in de natie vereist voorafgaand een 

opslorping of volledige assimilatie 
– Naturalisatie van immigranten vereist langere 

voorafgaande verblijfsduur en sterker oplopende 
kosten 
 

 
  



Steeds nieuwe Belgen, 1922-1984 

 

Re-integratie van van 
origine Belgische 
vrouwen in de natie 

Immigranten en hun 
kinderen voor wie geen 
weg terug is gezien hun 
herkomstland zich aan de 
andere zijde van het Ijzeren 
Gordijn bevond brachten  
hoge offers om Belg te 
worden  

De materiële 
inzet verzwakt.  
Minder opofferen  
om Belg te 
worden .  


