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AFFECTIVE IDENTITIES 

Denaturalization and the Politics of Nationality in France 

 

This dissertation investigates denaturalization (i.e. the deprivation of citizenship). The 

context is the politics of citizenship and nationality in France. Combining research insights 

from history, legal studies, security studies, and narratology, it demonstrates that the language 

of denaturalization shapes national identity as a form of formal legal attachment but also, and 

more counter-intuitively, as a mode of emotional belonging. As such, denaturalization 

operates as an instrumental frame to maintain and secure the national community. 

Going back to eighteenth-century France and to both World Wars, periods during 

which governments deployed denaturalization as a weapon against “threatening” subjects, the 

analysis exposes how the language of denaturalization interweaves concerns about 

immigration and national security. It is this historical backdrop that helps us understand the 

political impact of denaturalization in contemporary counterterrorism politics, and what is at 

stake when borders and identities become political weapons. 

 

*** 

 

The Introduction opens with the analysis of a contemporary event: Former French 

President Sarkozy’s speech in Grenoble on July 30, 2010. In this speech, denaturalization is 

exposed as a means to secure France as a nation, presented in terms of an exceptional space 

susceptible to intrusion. The analysis explores the contemporary legal texts on 

denaturalization and the political debates sparked by Sarkozy’s propositions. It exposes that 

denaturalization instigates a differentiated understanding of citizenship and nationhood: 
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Instead of applying equally to all French citizens, denaturalization applies solely to nationals-

by-acquisition, that is, to individuals born in another country who have acquired their French 

nationality through an administrative process of naturalization. Denaturalization thus reveals a 

principle of unequal citizenship based on two forms of French nationality: a revocable one for 

former immigrants and an irrevocable one for French-born nationals. This leads to the 

following questions: on what grounds and criteria is nationality a revocable or irrevocable 

right? What are the effects of such a division? And what does it tell us about the politics of 

nationality? 

The chapter furthers the analysis by means of historical, legal, and narratological 

research, acknowledging a genealogical correspondence between the contemporary discourse 

on denaturalization and the first French denaturalization laws promulgated during WWI. It 

reviews parliamentary documents, juridical texts, and expert commentaries, paying particular 

attention to the rhetoric and literary tropes produced by those legal and political texts. A 

frequent metaphor in these texts represents the nation as a family, with French-born nationals 

as the children of the patrie. Such logic of nativism both entertains a structural suspicion 

against (former) migrants, and betrays a politics of nationality that structurally prioritizes 

those born as French nationals. 

Furthermore, stemming from a rhetoric of security and emergency, the language of 

denaturalization operates as an instrumental frame to maintain and secure the national 

community. It structurally places new nationals outside of the dominant imaginaries of the 

nation, thereby unveiling new types of borders. These borders are primarily performed 

through language, staged in the metonymic sliding power of discursive ambiguities, 

performative metaphors, and contextual and subjective notions such as “security,” 

“worthiness,” and “faithfulness.” It is in the indefinable space between the signifier and the 

signified, I argue, that the concept of national identity becomes a differentiating concept. In 
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turn, the differentiating process sets up a power relation between native-born nationals and 

new nationals according to which a politics of emotions prevails on the formal legal structure 

of the nation. 

Chapter 1 further investigates the ways in which denaturalization law relates to the 

construction of a fearsome national enemy. What are the discursive, juridical, and political 

categories that inform such a law? And to what extent does the relationship between law and 

language feed the exclusionary mechanisms at play in denaturalization practices? 

To answer these questions, this chapter refers back to the French Revolution, a period 

during which the relationship between law, nation, and nature became central to the social and 

political spheres. The analysis first examines the place of “citizenship” in the revolutionary 

political constellation, followed by three case studies that manifest three modes of becoming 

foreign to the revolutionary ideals. 

The first case examines the work done by territoriality, as a concept and political tool 

that instigates mechanisms of inclusion and exclusion. It addresses the development of a 

special police force for controlling citizens of foreign origin. It particularly focuses on the 

case of Mr. Scholler, a man of foreign origin who was arrested on French territory and 

deported on the basis of his foreignness. 

The second case investigates the ways in which consenting love for the patrie became 

a determining factor in the upcoming nation’s exclusionary practices. An analysis of Olympe 

de Gouges’s trial demonstrates the extent to which political dissent came to be framed in 

terms of an emotional betrayal, which, in turn, led to her execution by the state. Although 

from and for the people, the law’s institution stimulated a hierarchical power relation: it was 

the beliefs, interpretations, and emotions of those in power (as opposed to decidedly less-

recognized forms of legitimate political subjectivity such as women, but also people with 

different political ideals) which shaped the symbolic and normative practices of exclusion. As 
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certain emotions came to shape the contours of legal practices of inclusion and exclusion, the 

law appears in its symbolic and political form. 

Finally, the third case discusses the 1848 decree on the abolition of slavery in which 

citizenship is exposed as an administrative moral code. It highlights the peculiar contrast 

between the punishment inflicted upon citizens still trading in slavery and those punishments 

inflicted upon slaves who disobeyed their masters. Citizens who traded in slavery or owned 

slaves lost their citizenship, while slaves who disobeyed their masters were put to death. This 

prompts a reflection on the following question: what does the discrepancy in treatment tell us 

about the force of citizenship and national identity? 

The chapter’s conclusion argues that these various modes of estrangement from the 

upcoming national community are not mutually exclusive, but belong instead to a 

concomitant logic of territoriality, affective attachment and juridical practices of exclusion. 

They represent limit-testing cases where the notion of citizenship “failed” when it pertained to 

the production of a national juridical structure. From a genealogical point of view, those 

failures are determining events. They effect the formation of national identity and resonate in 

future mechanisms of inclusion and exclusion, such as in denaturalization practices. 

 

The second chapter further questions the symbolic and political force of 

denaturalization when governmental powers use it as a political weapon to safeguard the 

national community. Taking the context of WWII as focus of study, the chapter highlights the 

significance of knowledge politics. The chapter recognizes how, despite the multitude of 

research, studies and debates concerning the timeframe of the war, very little remains known 

about denaturalization practices during and around the war, in France and elsewhere. For 

instance, most French people remain unaware of Charles de Gaulle’s denaturalization while 

he was leading the Free France resistance movement from London. This prompts the 
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following question: what would it do to the French conception of nationality if every French 

child were to learn in school about de Gaulle’s denaturalization? And in retrospect, what does 

it do to us to realize that de Gaulle lost his nationality while, at the same, gaining such a 

position in the Resistance that, after the war, his presidency came as no surprise? 

Accordingly, in the name of which community does a denaturalization decree authorize? 

Based on archival material collected in the French National Archives, the chapter 

reviews three political strategies in which denaturalization played a prominent role: the 

extension of denaturalization practices in the pre-war period; the systematic revision of 

denaturalization decrees during the war; and the dégradation nationale in the post-war period. 

All three cases emphasize the adaptability of the law when governments aimed to maintain a 

certain form of the national community. 

The first part of the analysis depicts the extent to which denaturalization is tied to a 

rhetoric of security. Reviewing parliamentary documents related to the legislative process, it 

demonstrates that security-driven arguments mobilize the notion of security beyond its 

operational ground, as the arguments’ intended effects are not necessarily security as such, 

but rather the legitimation of denaturalization practices. As the room for extending 

denaturalization practices increased, the criterion for imposing denaturalization degenerated. 

While lacking “a sincere adherence to the French nationality” became reason to denaturalize 

citizens, the Vichy government’s politics of nationality proved to suffer from a totalitarian 

infection.  

In a second stage, the chapter examines the particularities of denaturalization being 

used as an instrument to ostracize Jews from Nazi France, and discusses its implication for 

thinking about national identity. As Jews were denaturalized based on the criterion of them 

being “of no national interest,” the language of denaturalization exposes not only a 

xenophobic politics of national identity, but also a crass commodification of nationality 
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according to which new nationals (of which Jews in particular) were turned into trivial and 

radically disposable beings. 

Finally, the chapter discusses the way in which denaturalization is entwined with the 

peine d’indignité nationale. Based on the Provisional Government’s debate on national 

indignity and the ordinance’s explanatory memorandum, the analysis reveals the tenacity of 

denaturalization in French nationality politics, as well as the extent to which 

denaturalization’s persistent differentiating principle is at odds with the Republican ideal of 

freedom and equality.  

 

Chapter 3 further addresses the problematic adaptability of the law and its relation to 

the definition of who must be seen as a threatening subject. Where chapter 2 gave an account 

of what happens when the adaptability of the law expands to such an extent that its contours 

drift into illegitimate grounds, chapter 3 now analyzes the effect of such adaptability when 

ambiguous legal categories have become a common and legitimized feature of counter-

terrorism measures. By re-tracing the historical trajectories according to which the notion of 

terrorism has been inscribed in the law—and in the law on denaturalization in particular—the 

chapter discusses the extent to which “terrorism,” as a concept that lacks definite semantic 

meaning, has become an incantatory term that justifies and legitimizes practices of 

denaturalization. 

The first part seeks to establish the link that was made between a national will to 

repress terrorism and the law on denaturalization. It therefore poses the following questions: 

how did the link between the fight against terrorism and denaturalization come about? What 

are its effects? Whom does it target? And for what purpose? Finally, what does it tell us about 

the link between foreignness, national identity and security? To answer these questions, the 

study surveys a selection of parliamentary debates and parliamentary documents concerning 
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the latest amendment to the juridical article pertaining to denaturalization (Article 25 of the 

civil code), which was discussed and adopted in the context of the fight against terrorism in 

France from the 1980s. Further, by paying particular attention to the juridical definition of 

“terrorism,” the analysis exposes the extent to which the ambiguous definition of “terrorism” 

exacerbates the contingency of the law when it differentiates between “good” and “abject” 

nationals. Reminiscent of authoritarian practices of exclusion, the discursive looseness of the 

law’s content (which is here the definition of terrorism) makes it possible for those in power 

to manipulate the law’s effective boundaries at will. 

The analysis takes the discussion further by examining how the juridical notion of 

terrorism has worked in the context of a trial. It explores the case of Djamel Beghal, who was 

convicted of terrorist conspiracy and denaturalized as a result. It demonstrates the extent to 

which being labeled a terrorist involves the risk that one’s emotions and one’s language 

performance might be re-appropriated by opposition parties in a way that dispossesses the 

suspect of all that constitutes him/her as a legitimate subject. Once labeled a terrorist, one’s 

maneuvering room becomes drastically threatened. 

 

The conclusion underlines the effects of security rhetoric and the erosion of 

democratic rights. It addresses the most recent legislative proposals about denaturalization 

from 2013 and 2014, and emphasizes that the language of denaturalization shapes national 

identity as a form of formal attachment, but also, and more counter-intuitively, as a mode of 

emotional belonging. 
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Denaturalisatie en Nationaliteitspolitiek in Frankrijk: Identiteit en Affect 

 

Dit proefschrift gaat over het politieke aspect van burgerschap en nationaliteit in 

Frankrijk, en in het bijzonder over denaturalisatie (het ontnemen van staatsburgerschap). Door 

onderzoeksmethodes en inzichten uit historische, narratologische, juridische en 

politicologische studies met elkaar te combineren, wordt aangetoond dat het discours waarin 

over denaturalisatie wordt gecommuniceerd zinspeelt op nationale identiteit als een vorm van 

formele juridische verbondenheid maar ook, meer contra-intuïtief, als middel om iemand op 

grond van emotie in- of uit te sluiten. Als zodanig werkt denaturalisatie als instrument om de 

nationale gemeenschap in stand te houden en veilig te stellen. 

In dit proefschrift wordt gekeken naar Frankrijk in de achttiende eeuw en tijdens de 

Eerste en Tweede Wereldoorlog, periodes waarin denaturalisatie door de overheid werd 

ingezet als wapen tegen diegenen die als bedreigend werden ervaren. De analyse van die 

periodes legt bloot hoe zorgen over immigratie en nationale veiligheid verweven zijn met het 

discours over denaturalisatie. Dit historische decor helpt begrijpen wat de politieke impact 

van denaturalisatie in de hedendaagse antiterreurpolitiek is, en wat er op het spel staat 

wanneer grenzen en identiteiten politieke wapens worden. 

 

*** 

 

De introductie opent met een analyse van een recente gebeurtenis: de toespraak die de 

voormalige Franse president Sarkozy op 30 juli 2010 hield in Grenoble. Denaturalisatie wordt 

in deze toespraak voorgesteld als middel om Frankrijk, door Sarkozy voorgesteld als 

uitzonderlijke plek die gevoelig is voor ongewenste indringers, als natie veilig te stellen. De 
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analyse gaat in op de hedendaagse juridische teksten over denaturalisatie en de politieke 

debatten die werden aangewakkerd door de voorstellen van Sarkozy. De analyse laat zien dat 

denaturalisatie aanzet tot een gedifferentieerd begrip van burgerschap en nationaal besef: in 

plaats van betrekking te hebben op alle Franse burgers is denaturalisatie alleen van toepassing 

op genaturaliseerde burgers. Denaturalisatie onthult daarmee een principe van ongelijk 

burgerschap, gebaseerd op twee vormen van de Franse nationaliteit: een herroepbare vorm 

voor immigranten en een onherroepbare vorm voor in Frankrijk geboren burgers. Dit leidt tot 

de volgende vragen: Volgens welke criteria en op welke grond is nationaliteit een herroepelijk 

of onherroepelijk recht? Wat zijn de effecten van een dergelijke scheiding? En wat vertelt het 

ons over de politiek van een nationale identiteit? 

Het hoofdstuk vervolgt de analyse door middel van historisch, juridisch en 

narratologisch onderzoek, en toont een genealogisch verband aan tussen het hedendaagse 

discours over denaturalisatie en de eerste Franse denaturalisatiewetten die tijdens de Eerste 

Wereldoorlog werden afgekondigd. In de parlementaire stukken, juridische teksten en 

deskundige commentaren die onder de loep worden genomen, wordt in dit hoofdstuk in het 

bijzonder gekeken naar de retoriek en literaire stijlfiguren die zijn gebruikt. In een 

veelvoorkomende metafoor wordt de natie voorgesteld als een familie, met de in Frankrijk 

geboren burgers als kinderen van het vaderland. Een dergelijke, nativistische logica houdt een 

structureel wantrouwen jegens migranten in stand en brengt bovendien een 

nationaliteitspolitiek aan het licht die prioriteit geeft aan autochtone Franse burgers. 

Het discours van denaturalisatie (nauw verbonden met veiligheids- en noodretoriek) 

werkt als een instrumenteel kader om de nationale gemeenschap in stand te houden en veilig 

te stellen. Het plaatst genaturaliseerde burgers (nieuwe nationalen) structureel buiten de 

dominante denkbeelden van de natie, waardoor een nieuw soort grenzen zichtbaar wordt. Die 

grenzen komen voornamelijk naar voren in taal, opgevoerd in de metonymische kracht van 
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talige dubbelzinnigheden, performatieve metaforen en contextuele en subjectieve begrippen 

als “veiligheid”, “waardigheid” en “betrouwbaarheid”. In het ondefinieerbare gebied tussen 

de betekenaar en de betekende, krijgt het concept van nationaliteit een gedifferentieerde 

lading. Een dergelijke gedifferentieerde lading gaat gepaard met een machtsrelatie tussen 

geboren nationalen en nieuwe nationalen, waarin emoties het winnen van de formeel 

juridische structuur van de natie. 

  

Hoofdstuk 1 gaat dieper in op de manieren waarop denaturalisatie samenhangt met 

het construeren van een nationale vijand. De argumentatie is gebaseerd op de volgende 

hoofdvragen: Wat zijn de juridische, politieke, en talige categorieën die vorm hebben gegeven 

aan denaturalisatie, en in hoeverre speelt de samenhorigheid van taal en wet een rol in het tot 

stand komen van het uitsluitingsmechanisme van denaturalisatie? 

Het hoofdstuk focust op de laat achttiende eeuwse Franse Revolutie, een periode 

waarin wettelijke structuren die voorheen regionaal bepaald waren, nationaal werden geregeld 

en waarin de begrippen van “mens” en “burger” wettelijk aan elkaar werden verbonden in de 

Verklaring van de Rechten van de Mens en de Burger. Na het begrip “burgerschap” 

theoretisch te hebben belicht in relatie tot deze revolutionaire periode, wordt er een analyse 

gemaakt van drie casussen die elk een aspect belichten waarmee mensen tot vijandelijke 

vreemden werden gemaakt.  

Het eerste aspect betreft territorialiteit, dat wil zeggen de manier waarop mensen in- en 

uitgesloten werden op grond van een territoriale redenering. De analyse gaat in op de speciale 

politie-eenheid die verantwoordelijk was voor het in toom houden van buitenlanders. Er 

wordt in het bijzonder gekeken naar de casus van de heer Scholler, die gearresteerd en 

gedeporteerd werd op grond van zijn buitenlandse afkomst. 

Het tweede aspect betreft de manier waarop “liefde voor de natie” een bepalende 
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factor werd in opkomende nationale uitsluitingsprocessen. De analyse van de rechtszaak voor 

de Revolutionaire Rechtbank waarin mevrouw Olympe de Gouges veroordeeld werd tot de 

guillotine, toont aan hoe politieke meningsverschillen als emotioneel verraad werden gezien. 

Hoewel de wet en de bijbehorende juridische instituties door en voor burgers werden 

opgesteld, ontkwamen de democratische juridische instituties niet aan een schadelijke 

hiërarchische structuur. Het waren de overtuigingen, interpretaties en emoties van degenen 

aan de macht die, in tegenstelling tot minder zichtbare politieke stemmen zoals vrouwen, 

maar ook degene die van politieke mening verschilden, de symbolische en normatieve 

uitsluitingsprocessen vormgaven. De aanwezigheid van emoties in juridische procedures van 

in- en uitsluiting verraadt in welke mate de wet een symbolisch en politiek instrument is.      

De derde casus richt zich op een nalatenschap van de Revolutie, namelijk de 

afschaffing van de slavernij in 1848. Het gevolg was dat burgerschap vanaf dat moment als 

een administratieve, maar ook morele code werd gepresenteerd. De analyse legt de nadruk op 

het bijzondere contrast tussen de straf voor slaven die hun meester ongehoorzaam waren en de 

straf voor burgers die in slavernij bleven handelen. Terwijl ongehoorzame slaven de dood 

vonden, werd slavenhandelaren het burgerschap ontnomen. Dit roept de volgende vraag op: 

wat zegt een dergelijk strafrechtelijk verschil over de macht van burgerschap en nationaliteit?  

Concluderend wordt beargumenteerd dat de verschillende vervreemdingsprocessen uit 

de opkomende nationale gemeenschap niet los van elkaar plaatsvonden, maar eerder 

onderdeel waren van een samenkomende logica waarin territorialiteit, affectieve 

verbondenheid, en juridische uitsluitingsprocedures samenkwamen. De casussen belichten 

grenswaarden waarin het begrip burgerschap faalde terwijl het de nationale juridische 

structuur mede produceerde. Zulke tekortkomingen worden vanuit een genealogisch oogpunt 

als bepalend gezien: ze formeren de nationale identiteit, resulterend in toekomstige in- en 

uitsluitingsprocessen zoals denaturalisatie. 
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Het tweede hoofdstuk roept vragen op die betrekking hebben op de symbolische en 

politieke macht van denaturalisatie, wanneer deze door regeringen als politieke wapen wordt 

ingezet om de nationale gemeenschap veilig te stellen. Het richt zich op de Tweede 

Wereldoorlog, met bijzondere aandacht voor de politieke rol van kennis. Ondanks de vele 

publicaties van voor en na de oorlog, weten we nog steeds weinig over de 

denaturalisatieprocedures die toen plaatsvonden in Frankrijk, en daarbuiten. Een voorbeeld is 

de totale onbekendheid van de Gaulles denaturalisatie toen hij vanuit London leiding gaf aan 

de verzetsbeweging La France Libre. Dit roept de volgende vragen op: Hoe zou het begrip 

van nationaliteit veranderen als alle scholieren over de Gaulles denaturalisatie onderwezen 

zouden worden? En achteraf gezien, wat doet het met onze begrip van nationaliteit als we 

bedenken dat de Gaulle zijn Franse nationaliteit verloor, terwijl hij een populariteit genoot die 

uiteindelijk na de oorlog tot zijn presidentschap leidde? Kortom: wiens nationale 

gemeenschap staat centraal bij besluiten over denaturalisatie? 

Er wordt in het hoofdstuk archiefmateriaal geanalyseerd afkomstig uit het Frans 

Nationaal Archief. In het bijzonder wordt er ingegaan op drie politieke strategieën waarin 

denaturalisatie een prominente rol speelde: het uitbreiden van denaturalisatieprocedures in de 

vooroorlogse periode, het systematisch herzien van naturalisatiebesluiten tijdens de oorlog 

(waardoor duizenden Joden werden gedenaturaliseerd); en de dégradation nationale, een straf 

voor het misdrijf van “nationale onwaardigheid”. 

Het eerste gedeelte laat zien in hoeverre denaturalisatie onderdeel is van een 

veiligheidsretoriek. Gebaseerd op parlementaire documenten, betoogt de analyse dat 

veiligheidsargumenten het begrip “veiligheid” buitenproportioneel inzetten. De argumenten 

dienden immers niet om de veiligheid an sich te vergroten, maar om de 

denaturalisatieprocedures te legitimeren, met als gevolg dat denaturalisatiepraktijken werden 
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verruimd, terwijl criteria voor het denaturaliseren vervaagden.  

Het tweede gedeelte bestudeert hoe denaturalisatie werd ingezet om Joden ten tijden 

van het naziregime uit Frankrijk te bannen, en bespreekt de effecten daarvan op het gebied 

van nationaliteitspolitiek. Terwijl Joden werden gedenaturaliseerd op grond van het criterium 

“geen nationaal belang”, laat het discours over denaturalisatie zien hoe de 

nationaliteitspolitiek xenofobisch werd, en hoe nationalen (en Joden in het bijzonder) als 

goederen in plaats van mensen werden gezien en behandeld. 

Tot slot wordt besproken in hoeverre denaturalisatie verbonden is met de straf op 

nationale onwaardigheid. De analyse is gebaseerd op het wetgevende debat (en de 

bijbehorende documenten) dat ten tijden van de Tijdelijke Regering plaatsvond met 

betrekking tot de straf op nationale onwaardigheid. Het laat zien hoe denaturalisatie 

hardnekkig overeind blijft in de nationaliteitspolitiek, en hoe het steeds differentiërende 

begrip van nationaliteit botst met de Republikeinse idealen van vrijheid en gelijkheid.  

 

Het derde hoofdstuk gaat in op de gevolgen van de flexibiliteit van de wet wanneer 

deze gebruikt wordt om vijandelijke burgers te definiëren. Waar hoofdstuk twee beschreef 

hoe een dermate grote buigzaamheid van de wet ruimte liet voor onwettige praktijken, 

analyseert hoofdstuk drie de effecten van een dergelijke buigzaamheid op het moment dat 

ambigue juridische categorieën vaak gebruikte en gelegitimeerde aspecten van 

antiterreurmaatregelen worden. Bestudeerd wordt het legislatieve traject waarin het begrip 

“terrorisme” als juridisch begrip is opgenomen, en in het bijzonder hoe het begrip onderdeel 

is geworden van de wet op denaturalisatie. Het laat zien dat “terrorisme” geen vaste betekenis 

heeft, maar eerder een bezwerende term is die denaturalisatieprocedures rechtvaardigt.  

Het eerste gedeelte gaat in op de link tussen de nationale drang om terrorisme te 

bestrijden door middel van antiterreurmaatregelen en de wet op denaturalisatie. De volgende 
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vragen worden beantwoordt: Hoe kwam die link tot stand en met welk doel? Wat zegt dit over 

de verhouding tussen vreemdelingen, nationaliteit, en veiligheid? Ten slotte wordt er een 

casus geanalyseerd waarin het juridisch begrip van terrorisme centraal staat, namelijk de zaak 

tegen Djamel Beghal, die veroordeeld werd op verdenking van terroristische samenzwering 

en wiens Franse nationaliteit hem ontnomen werd. 

 

 De conclusie onderstreept de effecten van een veiligheidsretoriek en van de afbraak 

van democratische rechten. Het komt terug op de meest recente wetsvoorstellen met 

betrekking tot denaturalisatie uit 2013 en 2014, en benadrukt dat het discours over 

denaturalisatie invulling geeft aan het begrip van nationale identiteit als een vorm van formele 

juridische verbondenheid maar tevens als emotioneel ‘wapen’om iemand in- of uit te sluiten. 

 

 

 

 


