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Hoewel migratie een fenomeen van alle tijden is, zorgden de revoluties in de ontwikkeling van 
transport- en communicatienetwerken tijdens de negentiende eeuw voor een boost. In de loop van 
de tweede helft van deze eeuw groeide emigratie uit tot een massafenomeen en vooral tijdens de 
jaren 1890 bereikte de mobiliteit van personen een voorlopig hoogtepunt.

1
 Binnen deze eeuw van 

verhoogde bewegingsvrijheid was België een aanlokkelijke bestemming. Door de nabijheid van 
Frankrijk en Groot-Brittannië, de bloeiende Belgische economie en industrie, de relatief lage kost 
in levensonderhoud, de Franse voertaal in de ambtenarij en de gewaarborgde persvrijheid, groeide 
het kleine koninkrijk uit tot een zelfverklaarde terre d’accueil.

2
 Hoewel België vooral een 

emigratieland was, kwamen zowel arbeiders en ambachtsmannen als politieke vluchtelingen vanuit 
heel Europa naar de Belgische steden op zoek naar opportuniteiten en bescherming. In een poging 
om deze migranten te controleren en de openbare orde te bewaren, werd de Sûreté Publique
opgericht die via zijn samenwerking met de stedelijke autoriteiten, politiediensten en gendarmerie 
vat probeerde te krijgen op deze migratiestromen.

De voorbije jaren werden er verschillende studies uitgebracht over de internationale migranten 
die naar België kwamen. Vooral immigranten uit de buurlanden en Polen zijn goed 
vertegenwoordigd in de Belgische historiografie.

3
 Onderzoek naar migratie van verdachte en/of 

criminele personen en politiecontrole blijft echter een onderbelicht thema binnen migratie- en 
politiegeschiedenis. Door de levensloop en het netwerk van verdachte Russische migranten en de 
(re)acties van de politie tegenover hun aanwezigheid en mobiliteit tijdens het laatste kwart van de 
negentiende eeuw te bestuderen, probeert dit doctoraatsonderzoek meer licht te werpen op de 
interacties tussen politiecontrole en mobiliteit. Over de Russische immigratie naar België is er 
bovendien nog maar weinig bekend. Het bestaand onderzoek over migranten uit het tsarenrijk richt 
zich voornamelijk op prominente figuren uit de hogere klasse, eerder dan op de migratie zelf. 

4

Toch konden ook zij dankzij de verbeterde transportnetwerken sneller en goedkoper naar het 
westen trekken. Terwijl het aantal Russische migranten dat naar de Belgische steden trok vanaf 
1880 jaarlijks beperkt bleef tot enkele honderdtallen, nam deze instroom sterk toe vanaf de jaren 
1900, met meer dan duizend Russen per jaar. Op die manier vormt deze groep migranten een casus 
bij uitstek om de internationale lange-afstandsmigratie naar België te bestuderen. Deze bijdrage 
dient twee doelen. Enerzijds biedt ze een overzicht van verschillende tendensen in de literatuur 
over immigratie en het politietoezicht op buitenlandse nieuwkomers in België aan het eind van de 
negentiende eeuw. Anderzijds toont ze aan hoe mijn doctoraatsonderzoek zich verhoudt ten 
opzichte van de bestaande literatuur en welke meerwaarde het kan hebben voor de Belgische 
immigratie- en politiegeschiedenis.
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Russisch joodse migranten in Canada (The Miriam and Ira D. Wallach Division of Art, Prints and 
Photographs: Photography Collection, The New York Public Library. “Russian Jews.” The New 
York Public Library Digital Collections. 1860-1920).

Hoewel onderzoekers het erover eens zijn dat de vrije migratie tijdens de tweede helft van de 
negentiende eeuw hoogtij vierde, blijven de gevoerde studies over migratiegolven eerder 
“standvastig”.

5
 Binnen de literatuur ligt de focus vooral op de blijvers, eerder dan op zij die terug 

vertrokken. Terwijl verschillende recente studies nochtans aantonen dat steden gedurende deze 
periode geconfronteerd werden met een enorm verloop van mensen,

6
 en zo het belang van 

transmigratie benadrukten, volgt het meeste historisch onderzoek de migranten die het koninkrijk 
weer verlieten niet verder op. Op die manier dreigen historici migraties voor te stellen als een 
directe en eindige beweging naar één land, eerder dan als een onderdeel van een heel 
migratietraject. Het is pas sinds de voorbije jaren dat er naast de vestiging en het verblijf, meer 
aandacht is besteed aan de trajecten van migranten en andere mobiele groepen.

7
 Onderzoek dat 

migranten na hun vertrek uit België verder opvolgt is evenwel onbestaande.

Eén van de hoofdredenen waarom historici de tweede helft van de negentiende eeuw als een 
tijdperk van mobiliteit beschouwen, is dat de internationale afschaffing van paspoortreguleringen 
en grenscontroles ogenschijnlijk een klimaat van onbelemmerde bewegingsvrijheid creëerde op het 
Europees vasteland. Bovendien classificeerden sommige onderzoekers de eerste helft van de 
negentiende eeuw als een periode van een wreed vreemdelingenbeleid, terwijl ze in de tweede helft 
een eerder liberale houding van de staat tegenover de vreemdelingen ontwaren met een minimale 
migratiecontrole.

8
 De focus bleef hierdoor voornamelijk op de migratiegolven en de nationale 

wetten en maatregelen, terwijl het lokale en vooral stedelijk niveau grotendeels buiten 
beschouwing werd gelaten.

9

De voorbije decennia werd de idee van een liberaal migratiebeleid vanaf de jaren 1860 echter 
steeds meer ondergraven: hoewel de implementatie van het beleid niet steeds succesvol was, 
groeide de greep van de natiestaat op de migratiewetgeving en de definities van burgerschap 
aanzienlijk vanaf de jaren 1880. Zo moesten buitenlanders steeds in staat zijn om zich te 
identificeren en waren ze verplicht zich te registreren bij aankomst, ondanks de afschaffing van de 
paspoortplicht.

10
 Daarnaast blijkt ook uit de enorme stijging in aantal uitwijzingen vanaf de jaren 

1880 tot 1914 dat de Belgische overheid geen vrije internationale migratie doorheen zijn 
grondgebied toeliet.

11
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Voorbeeld van een gemeentelijk inlichtingenblad uit een individueel vreemdelingendossier. 
Wanneer een vreemdeling voor het eerst aankwam in een Belgische gemeente, maakten de lokale 
autoriteiten een formulier op met informatie over de migrant zijn persoonlijke gegevens, familie en 
verblijfsduur (Algemeen Rijksarchief, Ministerie van Justitie. Bestuur Openbare Veiligheid. Dienst 
Vreemdelingenpolitie. Individuele dossiers geopend tussen 1835 en 1912, nr. 511874).

Onderzoekers zijn het erover eens dat er een kloof bestond tussen het nationaal wetgevende 
kader en de praktijk inzake het migratiebeleid. Er is evenwel onenigheid over wat aan de grondslag 
lag van deze discrepantie. Gérard Noiriel wees met het begrip impuissances bureaucratiques op het 
onvermogen van de staat om de naleving van de nationale wetten op lokaal niveau te verzekeren.

12

Marlou Schrover stelde daarentegen dat overheden zich ervan bewust waren dat ze over te beperkte 
middelen beschikten om hun beleid te implementeren en dus ook niet deze ambitie hadden. Hun 
doel als nachtwakerstaat beperkte zich slechts tot het creëren van een illusie van controle over hun 
gebied om zo hun soevereiniteit te legitimeren.

13
 Recent onderzoek naar de werking van de 

Sûreté Publique gaat nog een stap verder en betwist zelfs de idee van een liberale periode inzake 
migratiecontrole. Het toont aan dat de jaren 1860 helemaal niet een minder arbitrair of wreed 
vreemdelingebeleid inluidden en dat de centrale overheid, ondanks de beperkte middelen, er toch 
in slaagde om een krachtdadig migratiebeleid te implementeren.

14

In tegenstelling tot het migratieonderzoek over de vroegmoderne periode, hadden hedendaagse 
migratiehistorici amper oog voor de stad, nochtans dé plaats bij uitstek van aankomst en transit, en 
richtten ze hun blik vooral op de natiestaat en het centrale niveau. Onderzoek naar de lokale 
toepassing is echter van groot belang om meer inzichten te verwerven rond de interpretaties en 
implementaties van het uitgetekende migratiebeleid. De voorbije jaren veranderde deze houding en 
hebben hedendaagse historici nu meer aandacht voor de praktijken, ruimtes en documenten die 
overheden aanwendden om de migranten op lokaal niveau te monitoren en te controleren.

15
 Uit 

deze studies bleek onder andere dat de lokale autoriteiten de toegang tot de armenzorg, de noden 
van de plaatselijke arbeidsmarkt, de publieke opinie, het sociaal vangnet van de vreemdeling 
binnen de gemeenschap en, tot slot, de algemene politieke en economische situatie als bepalende 
factoren beschouwden om de instroom van migranten naar steden te reguleren.

16
 Aangezien de 

lokale autoriteiten en politiediensten verantwoordelijk waren voor de implementatie van de 
nationale migratiewetten in steden, zorgde deze bevoegdheid ervoor dat deze diensten in deze 
periode snel groeiden en zich professionaliseerden.

17

Binnen het vreemdelingenbeleid zijn er twee verschillende controlemechanismes. Enerzijds 
had de staat de mogelijkheid om selectiesystemen in te voeren die de nieuwkomers al dan niet 
toegang tot het land verschaften. Anderzijds ontwikkelde hij ook verwijderingssystemen die hem 
toeliet om vreemdelingen van zijn territorium te verwijderen, ongeacht of ze al dan niet een 
misdaad hadden begaan.

18
 Met de afschaffing van de paspoortwetten en grenscontroles nam het 

belang van het verwijderingsmechanisme voor de migratiecontrole toe. Een koninklijk 
uitwijzingsbevel was de meest radicale maatregel binnen dit domein: het liet de staat niet alleen toe 
om ongewenste vreemdelingen van zijn territorium te verwijderen, maar verbood hen ook om naar 
België terug te keren, in tegenstelling tot een gewone uitzetting. Als ze na hun uitwijzing toch terug 
het koninkrijk betraden, kon de staat hen vervolgen en opsluiten voor banbreuk. Na hun 
strafuitzetting stuurde de overheid hen dan terug over de landsgrenzen. Hoewel Nicolas Coupain al 
onderzoek verrichtte naar het Belgisch uitwijzingsbeleid op nationaal niveau, blijft de vraag naar 
de implementatie en interpretatie ervan op lokaal niveau grotendeels onbeantwoord.

19
 Sinds kort 

Contemporanea Jaargang XLII — Jaar 2020 — Nummer 2 Maïté Van Vyve

Mededelingenblad van de Belgische Vereniging voor Nieuwste Geschiedenis
Bulletin d’Information de l’Association Belge d’Histoire Contemporaine

3



besteden historici dan ook meer aandacht aan de uitvoering van het uitwijzingsbeleid in 
Antwerpen, Brussel en de grenssteden.

20
 Enkel onderzoek naar de uitwijzingspraktijken kan meer 

inzicht bieden in de evoluerende interpretatie en achterliggende redeneringen van het 
vreemdelingenbeleid.

21

Vingerafdrukken van de Russische immigrant Gabriël-David Koltanovski. In 1920, 26 jaar na zijn 
aankomst in België, werd hij in Antwerpen aangehouden voor valsheid in geschrifte (Algemeen 
Rijksarchief, Ministerie van Justitie. Bestuur Openbare Veiligheid. Dienst Vreemdelingenpolitie. 
Individuele dossiers geopend tussen 1835 en 1912, nr. 558047).

Naast een essentieel instrument van migratiecontrole vormden uitwijzingen ook een middel om 
crimineel of afwijkend gedrag te bestraffen.

22
 De vreemdelingenwet stelde dat de staat 

vreemdelingen moest uitwijzen die vervolgd en/of veroordeeld waren, of de openbare orde 
verstoorden. Buitenlandse delinquenten en misdadigers waren dus een duidelijk doelgroep binnen 
het uitwijzingsbeleid. Bovendien groeide vanaf de jaren 1880 de aandacht voor het fenomeen van 
“internationale misdaad” binnen de kringen van sociale hervormers en ordediensten.

23
 Niet alleen 

migranten en reizigers, maar ook criminelen profiteerden van de verbeterde transportnetwerken en 
de afwezigheid van grenscontroles.

24
 Bijgevolg werden de Sûreté Publique en lokale 

politiediensten geconfronteerd met een steeds mobielere groep van delinquenten, terwijl hun 
autoriteit ironisch genoeg beperkt bleef tot de grenzen van hun eigen jurisdictie.
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Alexander Tscherniadieff stond bekend als een oplichter en zwendelaar, en moest zich op het einde 
van zijn leven noodgedwongen terugtrekken naar Londen. Naast België weerden ook Frankrijk, 
Italië, Oostenrijk-Hongarije en Pruisen hem van hun grondgebied (Algemeen Rijksarchief, 
Ministerie van Justitie. Bestuur Openbare Veiligheid. Dienst Vreemdelingenpolitie. Individuele 
dossiers geopend tussen 1835 en 1912, nr. 488109).

In een poging om deze discrepantie te overwinnen, zochten politiediensten hun toevlucht tot 
internationale samenwerkingen. Hoewel de aanpak van de Sûreté Publique en de lokale 
politiediensten om de mobiliteit van criminelen te beperken één van de hoofddoelstellingen was 
binnen het vreemdelingenbeleid, hebben historici hier nog geen aandacht aan besteed. Onderzoek 
naar samenwerkingen tussen politiediensten voor deze periode focust voornamelijk op de strijd 
tegen het anarchisme, zonder andere vormen van misdaad in beschouwing te nemen.

25
 Bovendien 

zijn de mobiliteitspatronen van criminele migranten en reizigers amper bestudeerd, hoewel deze 
cruciaal zijn om inzicht te verkrijgen in migratiecontrole, mobiliteit en de interactie tussen beide 
elementen.

Onderzoek naar migratie en het vreemdelingenbeleid in de negentiende eeuw blijft dus nog 
grotendeels beperkt tot de eigen nationale grenzen. Om meer inzicht te krijgen in de mobiliteit van 
migranten, de praktijken van migratiecontrole, en de wisselwerking tussen beide, is een andere 
aanpak noodzakelijk. Mijn doctoraatsonderzoek bestudeert via een levensloop- en netwerkanalyse 
de mobiliteit van verdachte, veroordeelde, uitgezette, uitgewezene en/of uitgeleverde Russische 
migranten in Brussel en Luik vanaf de jaren 1880 tot de vooravond van de Eerste Wereldoorlog. 
Het neemt dus niet alleen de aankomst en het verblijf in België maar ook het vertrek en verdere 
migratietraject van deze migranten systematisch onder de loep. Meer nog, door het gebruik van een 
netwerk- en levensloopanalyse, zorgt het voor een aanzienlijke verbreding van reeds bestaand 
onderzoek, dat voornamelijk de focus heeft gelegd op de Russische politieke vluchtelingen. 
Tegelijkertijd analyseert het ook de pogingen, prioriteiten en strategieën van de Sûreté Publique
om vat te krijgen op deze mobiliteit gedurende deze periode. Bovendien kijkt het ook naar de 
mogelijke samenwerking tussen buitenlandse politiediensten, meer bepaald de Russische 
staatsveiligheid, de zogenaamde Okhrana, en de Franse Sûreté Générale. Zoals Ayfer Erkul
immers al aantoonde, zijn migratie- en politiegeschiedenis intrinsiek met elkaar verbonden.

26
 Door 

deze aanpak probeert dit onderzoek meer inzicht te verwerven in de interactie tussen de mobiliteit 
van verdachte migranten en de methodes die de politiediensten aanwendden om deze te bestrijden, 
en bij te dragen tot de historiografische debatten rond migratie, politie en criminaliteit aan het einde 
van de negentiende eeuw.

- Maïté Van Vyve
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