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Mevrouw de rector magnificus,
Mijnheer de decaan,
Dames en heren hoogleraren,
Zeer gewaardeerde toehoorders,

Inleiding
Terug in Amsterdam wil ik mijn inaugurele rede beginnen met een persoonlijk
woord, nu dit enige betekenis heeft voor mijn onderwerp. Dat onderwerp is,
zoals u op de aankondiging heeft gezien, Burgerrechten, rechten van de burger
van een staat om – onder andere – de leden van de volksvertegenwoordiging te
kiezen, om zelf gekozen te worden en openbare ambten te vervullen, en om
toegang te krijgen tot het grondgebied van die staat. Ik kan mij voorstellen dat
er nu meteen al een vraag bij u opkomt: Dit is toch de intreerede van de nieuw
benoemde hoogleraar in de rechten van de mens? En burgerrechten zijn toch
juist geen rechten van iedere mens, maar enkel de rechten van de burger van
deze of gene staat? Jazeker, maar zonder zulke rechten van de burger schort er
wel iets wezenlijks aan de democratische rechtsstaat. Daarom is het recht op
staatsburgerschap wél erkend als een recht van de mens. Maar, zult u dan wellicht verder vragen, dat betekent toch nog niet dat iedereen het voor het kiezen
heeft van welke staat hij of zij burger wil zijn? Welnu, als deze vragen bij u
opkomen, heeft u de probleemstelling van mijn rede al gevat.
Voordat ik daar verder op inga, iets over een herinnering die, terug in Amsterdam, bij mij opkomt. Op  maart , in de aula van de Universiteit van
Amsterdam (toen nog aan de Oudemanhuispoort) sprak mijn vader zijn inaugurele rede uit als hoogleraar in het auteurs- en uitgeversrecht; bij die gelegenheid droeg hij deze toga met de rode biezen van de juridische faculteit en de St.
Andrieskruisen van het stadswapen, de toga die ik nu draag. Het was een belangrijk moment voor hem, precies twintig jaar nadat hij als vluchteling naar
Amsterdam was gekomen. Hij was Nederlander geworden en voelde zich thuis
in deze stad, was hier ingeburgerd. Met mijn moeder zat ik, scholier van acht,
niet op de eerste rij, maar midden tussen de belangstellenden op rij  of daaromtrent. Een toehoorder op de rij voor ons viel op dat mijn vader zijn mooie,
welverzorgde Nederlands niet accentvrij sprak. “Ja”, zei de man naast hem, “hij


is een Duitser”, niet wetend hoe dit commentaar doordrong tot degenen die
achter hem zaten. Maar de Amsterdamse juridische faculteit verwelkomde
mijn vader hartelijk, met alles wat hij meebracht, zoals zijn doorleefde verbondenheid met het gedachtegoed en de stijl van mensen als Goethe, Ludwig Börne en Gustav Freytag. Onder de hoogleraren van de faculteit die op die middag in  in de aula aanwezig waren, bevonden zich zijn collegae-civilisten
Pitlo en Eggens, de hoogleraar Romeins recht Hoetink, en de hoogleraar oudNederlands recht van deze faculteit, De Smidt. Dat Tom de Smidt, nu als emeritus, ook vanmiddag aanwezig is, ruim een halve eeuw later, is mij uitzonderlijk dierbaar.
Dat Amsterdam voor mijn vader in  de stad van aankomst was geworden, was niet verwonderlijk. Al liet Nederland slechts mondjesmaat vluchtelingen uit Nazi-Duitsland toe, voor velen die van elders afkomstig waren, was
deze stad de plaats geworden waar ze konden ademen en liefhebben, luisteren
en spreken, lezen en schrijven.
Deze betekenis van Amsterdam was niet nieuw. Al in de late Middeleeuwen waren de Nederlandse steden – in de woorden van Wim Blockmans –
“centra van cultuurproductie” geworden, “Metropolen aan de Noordzee”. De
verbindingen naar de open zee maakten een ongekende economische ontwikkeling mogelijk. Amsterdam en de andere Hollandse steden hadden zich door
de Opstand tegen de Habsburgers van vrijheid van handelen verzekerd. Ze
maakten tijdens de Gouden Eeuw een enorme groei door: economisch zowel
als demografisch, dankzij – aldus Jan Lucassen – “massale immigratie”. Door
immigratie uit binnen- en buitenland groeide Amsterdam van . inwoners in  tot . in .
Mijn moeder was geboren en getogen Amsterdamse, maar haar vader niet.
Mijn opa was een van de velen die in de tweede helft van de de eeuw de trek
naar de grote stad hadden gemaakt, om economische redenen. Komend uit
Alkmaar kreeg hij de kans in Amsterdam een schildersbedrijf te beginnen.
Ook voor hem was deze stad de stad van aankomst die zij door de eeuwen
heen is gebleven; ook voor hem en zijn familie was dit een beslissende verandering van het levensperspectief, een verandering die hun – buiten de grote
stad onbereikbare – kansen bood.
De in Europa in de Middeleeuwen begonnen, inmiddels wereldwijde verstedelijking is nog lang niet ten einde. In Nederland zet ze zich vooral in de
Randstad en in Brabant door, wereldwijd gaat het om een ontwikkeling waarvan de politieke, maatschappelijke, economische en culturele gevolgen nog te
weinig tot het bewustzijn doordringen. Ze is zichtbaar en voelbaar in de fysieke en sociale plattegrond van de steden, en niemand kan ooit serieus hebben
aangenomen dat daaraan geen problemen verbonden zijn. De misère van de


de-eeuwse industriële verstedelijking werd de bakermat van sociaal denken
en van een nieuwe fase in de ontwikkeling van het publiekrecht; in onze tijd
hebben de cultureel geschakeerde, soms overlastgevende en criminele uitingen
van een grootstedelijke straatcultuur geleid tot nieuwe werkwijzen in de criminaliteitsbestrijding.
Velen onder u zullen hieraan hun eigen verhaal kunnen verbinden, verhalen
waarin misschien ook Amsterdam de stad van aankomst is, of Rotterdam bijvoorbeeld, verhalen waarin de plaatsen van herkomst een enorme verscheidenheid laten zien. In veel van die verhalen zal een ervaring doorklinken dat
degenen die op weg gingen, dankbaar of verdrietig een verbondenheid houden
met wie en wat ze hebben achtergelaten. De uiterlijke herkenning, de manier
waarop mensen blijk geven van hun overtuigingen, het accent waarmee Nederlands wordt gesproken, het verlangen het land van herkomst weer te zien:
dit alles kan behoren tot de ervaringen van u en mij, of van degene die naast,
voor of achter u zit. Zulke ervaringen van zoveel mensen, wereldwijd, die in
een andere gemeenschap ingeburgerd raken zonder te vergeten waar ze vandaan komen: die ervaringen vormen de achtergrond van het onderwerp van
mijn rede.

Burgerrechten en de beperkingen van het
staatsburgerschap
Burgerrechten zijn dus mijn onderwerp vandaag. Dat onderwerp omvat zoveel,
vraagt om zoveel terreinverkenning en analyse dat ik lang niet alles zal kunnen
zeggen wat ik erover wil zeggen. De Universiteit van Amsterdam verspreidt
oraties niet meer in druk, maar via de website van de oratiereeks. Belangstellenden kunnen mijn rede daar opvragen en op iets langere termijn hoop ik een
verder uitgewerkte monografie te publiceren over Citizens’ rights and the right
to be a citizen. Het boek over het staatsrecht dat ik – als hoogleraar op dat
vakgebied in Tilburg – voorbereid, zal beginnen met een hoofdstuk over de
burgers van de staat. Dat spoort met mijn overtuiging dat het in het recht om
mensen gaat, hun waardigheid en vrijheid. De staat is daarvoor belangrijk, belangrijker dan de hedendaagse aanbidders van het Gouden Kalf de afgelopen
decennia hebben willen aannemen. De beginselen en daarop gebaseerde normen van het recht bepalen welke machtsuitoefening geoorloofd is. Tot de
machtsmiddelen van de staat behoort niet alleen de toepassing van fysieke
dwang, maar ook de zeggenschap over het geldstelsel en een specifiek soort
symbolische interactie: de voor de staat kenmerkende officiële communicatievormen. Ook de schijnbaar oppermachtige banken, olie-exploitanten en me



diaondernemingen hebben de staat nodig om overeind te blijven en vroeger of
later moet elke machtsuitoefening worden beoordeeld naar haar legitimiteit,
dat wil zeggen naar beginselen die berusten op de intrinsieke waardigheid van
iedere mens.
Dit brengt ons bij de rechten van de mens. Burgerrechten zijn rechten die
historisch met de rechten van de mens tot ontwikkeling zijn gekomen, maar ze
onderscheiden zich door een bijzonder vereiste, dat op een beperking lijkt neer
te komen. Niet iedere mens heeft in de staat waarin hij of zij leeft het recht
om te kiezen en staatsambten te vervullen. Ook al bezit de betrokkene op dat
moment een verblijfsvergunning, de toegang tot het land kan hem of haar ook
weer worden ontzegd. Het recht maakt onderscheid tussen de eigen staatsburgers en “vreemdelingen”, in Nederland net als in andere landen. Vreemdelingen kunnen maatschappelijk, economisch en cultureel zijn ingeburgerd, ze zijn
geen staatsburgers en hebben dus niet of alleen in beperkte mate de aan de
nationaliteit gebonden burgerrechten. Burgerrechten zijn de aan de staatsburgers gewaarborgde fundamentele rechten die hen in staat stellen actief en volledig aan het openbare leven van hun staat deel te nemen. Daarin onderscheiden ze zich van de fundamentele rechten die we als rechten van de mens
kennen en die aan iedere persoon zonder onderscheid toekomen.
Hier komen we bij een voor onze samenleving en vele andere betekenisvol
spanningsveld. Het begrip “burger” verwijst naar nationale verbondenheid,
terwijl het begrip “persoon” verwijst naar de waardigheid van iedere mens,
waarvan we verlangen dat die universeel wordt erkend. De staat is, zoals ik
net zei, steeds weer als ordeningskader onmisbaar gebleken, zelfstandig dan
wel in ruimere verbanden zoals de Europese Unie. De staat wordt echter permanent uitgedaagd door idealen van wereldburgerschap, met rechten die echt
aan iedere mens zonder onderscheid worden toegekend. U en ik weten dat
zulke idealen ver voorbij de horizon liggen: het is haast wereldvreemd het nog
over wereldburgerschap te hebben. Maar de uitdaging daarvan mogen we niet
uit de weg gaan: wat rechtvaardigt het dat staten grenzen trekken en bewaken
en sommige mensen die in een samenleving hun bijdragen leveren, burgerrechten ontzeggen, rechten die anderen, ook al verzaken ze al hun maatschappelijke plichten, wel hebben? Mijn kernvraag is dan ook, hoe – in een steeeuwse Europese samenleving als de Nederlandse – burgerrechten (weer) een
brug kunnen slaan tussen de universaliteit van mensenrechten zonder onderscheid en de politieke en sociale context waarin mensen aan een democratische samenleving participeren.
Deze vraag raakt de legitimiteit van de beperking van rechten tot staatsburgers. Laten we echter hierbij niet te snel aannemen dat burgerrechten in een
negatieve verhouding staan tot de rechten van de mens. De historische bedoe

ling van burgerrechten is immers juist om een positieve relatie tussen de burgers en hun staat mogelijk te maken. Burgerrechten zijn nauw verbonden met
politieke rechten van de mens (met name de vrijheid van meningsuiting en de
vrijheid van vereniging en vergadering) en met de democratische rechtsorde.
Ze geven het recht – en de morele plicht – om mee te werken aan het functioneren van het staatsbestel. Zo waren de burgerrechten ontstaan in de tijd van
de Franse Revolutie. De burgers in de steden waren zichzelf gaan zien als de
rechtmatige subjecten van hun eigen levenslot, vrij van feodale en andere traditionele bindingen. De Déclaration des droits de l'homme et du citoyen van 
augustus  markeerde een fundamentele politieke omslag: met deze erkenning van de rechten van de mens en de burger werd afscheid genomen van de
onderwerping aan de soevereiniteit van de Koning. Dat werd het wezen van
het burgerschap; daarom ging – en gaat – het in de strijd voor de erkenning
van burgerrechten, droits du citoyen.
De burgerlijke revoluties aan het eind van de de eeuw droegen dus onmiskenbaar het karakter van een politieke en economische bevrijdingsstrijd: de
Amerikaanse Revolutie van  tegen de zelfzuchtige overheersing van de koloniën vanuit het Britse moederland, de Franse Revolutie van  tegen de
standenmaatschappij. Hun ideële inspiratie ging daar echter bovenuit: die was
gelegen in een beeld van iedere mens als gelijk en vrij geboren, een mensbeeld
dat in de Verenigde Staten meer christelijk was geïnspireerd (“all men are created equal, (…) endowed by their Creator with certain unalienable Rights”,
aldus de United States Declaration of Independence van  juli ), en in
Frankrijk meer door het rationalisme van de Verlichting, maar in beiderlei
context egalitair en universalistisch. Op de relatie van burgerrechten met democratie en de politieke rechten van de mens zal ik dadelijk dieper ingaan.
Van het eind van de de eeuw naar het begin van de ste eeuw leidt een
lange weg. Het verlangen naar de bescherming van fundamentele rechten voor
iedere mens is meer en meer naar voren getreden, temidden van een geschiedenis van de mensheid waarin onuitwisbare tragedies in de herinnering zijn
ingekerfd: de tot diep in de de eeuw door verscheidene Europese staten
voortgezette slavenhandel en slavernij; de geïndustrialiseerde massamoord op
het Europese jodendom; de genocides als bijproduct van vele burgeroorlogen,
met systematische verkrachting van vrouwen als recente verschijningsvorm
van mensenverachting.
Voor al die misdrijven geldt dat ze zijn begaan met een beroep op een verschil tussen mensen naar gelang van één allesbepalend kenmerk. Dat kenmerk
zou bepalend zijn voor hun identiteit, en moeten uitmaken of hun destiny zou
moeten zijn de overhand te krijgen, dan wel te worden uitgestoten. Amartya

Sen schreef hierover in Identity and Violence – dat ene boek dat voor elke




jurist voldoende zou moeten zijn om te begrijpen waartoe zijn vak wel en niet
moet dienen, waartoe hij zich wel moet lenen, en waartoe niet. Daartegenover
is het nodig, en belangrijk, na te gaan hoe de erkenning van burgerrechten wél
een bijdrage kan leveren aan een menswaardig samenleven binnen een staat,
over de grenzen van staten heen.
Wanneer recht statisch wordt opgevat, leidt het tot onrecht. Te vaak hebben
juristen zich een slechte reputatie verworven door een verstarde uitleg van het
recht, alsof wat ooit redelijk en verstandig was, dat altijd onveranderlijk blijft.
Ik heb hier in Amsterdam geleerd, dit anders te doen. Pitlo onderwees over de

Evolutie in het privaatrecht , Heijder over de criminele politiek die – gevoed
door criminologie en sociale psychologie – de toepassing van het strafrecht
verandert. Van der Hoeven bracht een wending in de uitleg van de Grondwet
door die te plaatsen in het zich ontwikkelende ethische en politieke referentiekader. Het is onze taak als rechtsgeleerden te bezien waar de ontwikkeling
van juridische instellingen leidt tot groei in verhouding tot de beginselen waaraan ze vorm wilden geven, en waar tot scheefgroei. Hierbij moeten we ons
laten voeden door onderzoek naar de werking van rechtsnormen, met kennis
van zaken uit andere disciplines.
Dit geldt uiteraard ook voor het concept van de burgerrechten. Ten tijde
van hun formulering kon men de droits du citoyen vol optimisme zien als de
politieke toerusting van degenen die de Franse samenleving vormden. Dat waren volgens de constitutie van  (artikel , De l’État des citoyens) niet alleen
degenen die in Frankrijk zijn geboren en daar wonen, en de leeftijd van  jaar
hebben bereikt. Ook de volwassen étranger die minstens een jaar in Frankrijk
domicilie had, genoot de rechten van de citoyen français, mits hij in zijn levensonderhoud kon voorzien, of eigendom had, of een française huwde, dan
wel een kind had geadopteerd of een bejaarde voedde en verzorgde, kortom
mits hij zich als een rechtgeaarde citoyen gedroeg. De wetgevende macht kon
bovendien ook nog anderen tot citoyen maken indien zij zich voor de mensheid, l’humanité, verdienstelijk hadden gemaakt.
Gaandeweg is het recht met betrekking tot het staatsburgerschap echter verder af komen te staan van politieke rechten van de mens – rechten om te
participeren in het democratisch staatsbestel; steeds meer is het in verband gebracht met het immigratiebeleid. Staten die geen immigranten wensten, maakten de afstamming tot criterium, terwijl staten die zich richten op immigratie,
overgingen tot ruimhartige toekenning van het staatsburgerschap, met name
aan immigrantenkinderen die daar werden geboren. Nederland heeft op dit
punt een ontwikkeling doorgemaakt naar meer acceptatie van ingeburgerde
vreemdelingen als Nederlanders, maar met zwenkingen in het beleid.



De opkomst van de idee van de nationale staat droeg bij aan het stellen van
strikte eisen voor de verwerving van staatsburgerschap. Deze ontwikkeling begon in de loop van de de eeuw en leidde in de eerste helft van de ste eeuw
uiteindelijk tot destructief nationalisme. Het uitoefenen van burgerrechten
(en de naleving van de daarmee samenhangende verplichtingen) werd in een
monocultureel perspectief geplaatst. Sporen daarvan zijn te vinden in de gedachte dat integratie moet neerkomen op het aanvaarden van een nationale
“Leitkultur”. Ook in het huidige kabinetsbeleid klinkt dit door. Het ideaalbeeld
van integratie is daar immers dat de ideale geïntegreerde immigrant zich voegt
in “een fundamentele continuïteit van waarden, opvattingen, instituties en gewoonten die de leidende cultuur vormen in de Nederlandse samenleving en
mede bepalend zijn voor de herkenbaarheid daarvan.”
Dit gaat gepaard met een soms vehemente afwijzing van de multiculturele
samenleving: deze zou hebben gefaald, “gescheitert” zijn. Hierin speelt de dubbelzinnigheid van het begrip “multiculturele samenleving” een complicerende
rol. Multiculturaliteit is een feit, maar als de aanvaarding ervan op een geïsoleerde co-existentie van culturele tradities uitloopt, werkt ze inderdaad averechts. We zien dat – in weerwil van generaliserende uitspraken over het zogenaamde multiculturele drama – in Nederland her en der, maar lang niet
overal. Ik teken daarbij aan dat, behoudens de spraakmakende kop, Paul
Scheffers in  verschenen artikel over dit onderwerp allerlei zinvolle
nuanceringen bevatte. Zijn bedoeling was in elk geval niet om xenofobie te
voeden, maar zijn tekst is daar wel voor misbruikt. Vandaag de dag beseffen
we – behoren we althans te beseffen – hoe gevaarlijk het is “identiteit” – bijvoorbeeld nationale identiteit – op te vatten als een middel tot afgrenzing, een
eigenschap waarmee andere mensen kunnen worden uitgesloten en tot vijanden kunnen worden gemaakt. De rubricering als allochtoon en de herkenbaarheid van eigen herkomst hebben in het Nederlandse politieke discours een bedroevend negatieve connotatie gekregen. Dit doet afbreuk aan de gerichtheid
van het Nederlanderschap op de toekomst, zoals Lammert de Jong helder en
scherp beschrijft in zijn boek Being Dutch, More or Less.
Een multiculturele samenleving is nooit probleemloos, maar de gemakkelijke – en door generalisatie onjuiste – bewering dat ze “mislukt” zou zijn,
creëert een valse tegenstelling. Er is alle reden om te bepleiten dat “naast elkaar” plaatsmaakt voor “met elkaar”, zoals de Duitse schrijfster Seyran Ateş
doet waar zij de waarde van een transcultureel samenleven en een gezamenlijke Europese Leitkultur bepleit. De eenzijdige afkeer en afkeuring van de
multiculturele samenleving wekt echter de indruk, dat een monoculturele samenleving wél mogelijk en wenselijk zou zijn – hetgeen echter, zolang Nederland een democratische rechtsstaat is, uitgesloten is en dus slechts spanningen




en frustraties voedt. Dat is het drama van de valse illusie van een monoculturele samenleving.
Het directe gevolg van beperking van het staatsburgerschap als instrument
om immigratie tegen te gaan is dat de band met het functioneren van een
democratische samenleving teloorgaat. Precies het omgekeerde zou moeten
gebeuren, namelijk door een verbinding van de burgerrechten met geordende
migratie en urbanisatie, zodat het juist wegens deze ontwikkelingen benodigde
verbindende vermogen van de democratie wordt versterkt.

Burgerrechten in een wereld on the move
Er is dan ook naar mijn overtuiging alle reden om de tegengestelde richting in
te slaan. Ik wil nagaan hoe burgerrechten juist een zinvolle, sterkere rol zouden
kunnen spelen in de maatschappelijke cohesie van een democratische samenleving. De maatschappelijke context van de ste eeuw moet daarbij op een
realistische manier worden betrokken: deze context zal immers bepalend zijn
voor de werking van de burgerrechten in de Nederlandse democratie, ingebed
als zij is in de Europese Unie en een vlechtwerk van internationale economische, culturele en maatschappelijke verbindingen.
Vaak wordt als vanzelfsprekend aangenomen dat de ideaaltypische migrant
het land van herkomst definitief de rug zou moeten toekeren. Ik wees al op de
recente Integratienota van het kabinet, die zich niet van het beeld losmaakt dat
achter de dijken het nieuwe Beloofde Land gelegen is. Eigen aan de migratiepatronen van de ste eeuw is juist niet dat de vreemdeling huis en haard definitief verlaat om daar nooit meer terug te komen en zijn familie te vergeten.
De trek naar de stad – in hetzelfde land, of verder weg – staat integendeel ten
dienste van de ontwikkeling van de familie, de familie die men achterlaat en
financieel wil ondersteunen, maar ook de familie die op den duur meekomt.
Ze verliezen niet de behoefte om hun plaats van herkomst op te zoeken, en
sommigen van hen zouden ook graag willen meewerken aan circulaire migratie.
Goed migratiebeleid stelt hiervoor criteria vast, maar negeert de wereldwijde
behoefte aan migratie niet. Goed beleid is selectief waar slechts problemen
zouden worden verplaatst, biedt bescherming waar er geen alternatief meer is,
en stimuleert dat mensen die in een nieuwe omgeving op hun plaats zijn, zich
zodra mogelijk daarvoor kunnen inzetten. Wat voor de verhouding tussen
Puerto Rico en de Verenigde Staten allang is beschreven, is wereldwijde reali
teit: een vaivén , dat mensen op grote afstand dichter bij elkaar brengt. De
gedachte dat mensen zouden mogen worden gehinderd om te trouwen met


iemand uit een ander land – deel van het huidige kabinetsbeleid – is niet
alleen een inperking van rechten van de mens, maar gaat ook voorbij aan de
realiteit van contacten die grote afstanden overbruggen.
Het gaat in onze tijd wel om wijd verspreide, maar niet om massale migratie. Massale migratie in Europa is in de ste eeuw uitsluitend het gevolg geweest van daarop gericht beleid van staten, waarbij – soms als gevolg van internationale akkoorden – hele bevolkingsgroepen een nationaliteit werd
ontnomen of opgelegd, vooral toen na de Eerste Wereldoorlog politici meenden nationaal homogene staten op de tekentafel tot stand te kunnen brengen.

De gevolgen daarvan behoren tot de lange reeks van politiek georganiseerde
wreedheden van de ste eeuw.
Wél gaat het nu om de zich vele malen herhalende trek van mensen naar de
steden, vaak in familieverband. Deze beweging komt voort uit een groeiende
groep mensen die zich vaak op hun manier van hun omgeving onderscheiden
– Exceptional People is de titel die Goldin, Cameron en Balarajan aan hun boek
over dit onderwerp gaven –, mensen die verschil kunnen maken ten opzichte
van een eeuwige voortzetting van het traditionele, rurale leefpatroon. Niet allen slagen daarin, sommigen proberen hun slag te slaan met criminele methoden, of vervallen daarin na mislukkingen. Anderen ondervinden de problemen
van conflicterende verwachtingspatronen. Het recht moet echter juist stimulerende kaders en kansen bieden voor degenen die een aanbod van inburgering
en burgerschap aanvaarden. Daarom behoort het geen eisen op te leggen die
een nuttig doel missen. Grondrechten beschermen de identiteit van mensen
juist als die van veronderstelde standaarden afwijkt.
Doug Saunders beschrijft in zijn boek “Arrival City” – ik zinspeelde al een
paar keer op de titel ervan – de omvang en de complexiteit van deze wereldwijde verstedelijking. In  woonde de helft van de wereldbevolking in steden, in  zal dit naar verwachting  % zijn, in   %. Tot het midden
van deze eeuw zullen de steden , miljard inwoners erbij krijgen, deels door
bevolkingsgroei, deels door ontvolking van de landelijke gebieden. De lang
gevreesde mondiale overbevolking wordt daardoor gematigd, want de stedelijke leefwijze leidt alom tot een dalend kindertal, maar in die delen van de
wereld waar – zoals in West-Europa – een bevolkingskrimp dreigt, kan immigratie helpen de gevolgen op te vangen. Migratie is, zoals Ian Goldin c.s. betogen, een noodzakelijk en over het geheel genomen gunstig verschijnsel, al
gaat ze op individueel en collectief niveau even onvermijdelijk met spanningen
en problemen gepaard. Zinvol beleid is gericht op kwalitatieve en kwantitatieve inkadering hiervan; beleid dat immigranten botweg wil belemmeren in
het onderhouden van hun (familie)relaties – werkt averechts, met gevolgen
zoals afhankelijkheid van criminele netwerken.




Niemand kan de oververtegenwoordiging van verkeerd geïntegreerde jongemannen in de criminaliteitscijfers over het hoofd zien. Wie echter de vergelijking met andere bevolkingsgroepen corrigeert voor opleiding, werk en andere sociale omstandigheden, ziet het verschil in hoge mate verdampen en zal
de aandacht liever richten op die omstandigheden dan op het bashen van bevolkingsgroepen. Het is dus zowel verkeerd als zinloos, migratie te beantwoorden met het afknijpen van burgerrechten.
Steden zijn ondanks zulke – soms, zoals in Engeland, ernstige – problemen
“cultural as well as economic engines.” In deze steden gistte en gist het verlangen van mensen naar erkenning, niet slechts als lidmaat van een tribaal of
etnisch organisme, maar in persoon, als burger. Hierbij moet een constatering
worden gedaan die de wederkerigheid van het erkennen van burgerrechten
betreft. In onderzoek en beleid is weliswaar onderkend dat groeiende etnische
diversiteit aan de ontvangende kant het vermogen op de proef stelt om zich
daarop in te stellen, maar er is te weinig serieuze studie van gemaakt hoe
daarbij processen van marginalisering aan de ontvangende kant kunnen worden voorkomen en ook daar een positieve dynamiek in gang kan worden gezet.
Burgerrechten moeten, om aan hun doel te beantwoorden, weer een brug
slaan tussen de realiteiten van de samenleving en het democratisch politiek
bestel. Dat betekent het tegengaan van mechanismen van uitsluiting en het
bevorderen van meer cohesie. Het gaat hierbij – zoals Seyla Benhabib beschrijft – om een constitutionele rechtsontwikkeling die de afgrenzende, beperkende werking van het staatsburgerschap doorbreekt; “Transformations
of citizenship”, noemt zij dit in ander verband.
Ik zal het antwoord zelf niet zoeken in een idealistische, maar irreële omhelzing van een alomvattend, kosmopolitisch burgerschap in juridische zin. Een
echte wereldburger is zich niet alleen van de mensheid, maar ook van de vele
verschijningsvormen daarvan bewust. Staten en – in aanvulling daarop – verbanden van staten met gemeenschappelijke doelstellingen zoals de Europese
Unie zijn nodig voor recht, vrede en welvaart. Gedachten hoe dat wél zou
kunnen en moeten, zijn nog pril. Voor mij zijn ze ook een methodische terreinverkenning, waar ik nu maar een enkel woord aan kan wijden. Ze richten
de blik op culturele, maatschappelijke en politieke ontwikkelingen waardoor
de beginselen van de democratische rechtsstaat zich verder ontvouwen. Daaruit komt de dynamiek van de constitutionele rechtsontwikkeling voort. Ik
hoop langs die lijnen ook verder te werken in de onderzoeksprojecten die ik
aan het begin van mijn rede aanstipte.
Ik zal dit nu op vier punten wat verder uitwerken.



Een mensenrecht op burgerrechten
Het besef dat integratie van migranten een wederkerig proces moet zijn, versterkt de waarde die aan citizenship wordt toegekend. Dat het volle genot van
burgerrechten van het staatsburgerschap afhankelijk is, spoort met de oorspronkelijke, actieve betekenis van burgerschap, citoyenneté.
Naturalisatie zonder aantasting van identiteit vereist het vermogen communicatieve bruggen te bouwen. Dat daarvoor een gemeenschappelijke taal nodig
is, lijdt geen twijfel, maar eisen op dit vlak mogen niet de kleur aannemen
van een uitwissen van de herkomst, met haar taal, haar schoonheid, haar rituelen. Beslissingen over geven en onthouden van het staatsburgerschap mogen evenmin deel uitmaken van een kat- en muisspel met immigranten, maar
moeten in functie staan van dat waarom het bij het burgerschap gaat: het vermogen en de plicht om bij te dragen aan een gedeelde rechtsorde.
Staatsburgerschap is de status die recht geeft op burgerrechten. De term
nationaliteit roept vooral associaties op met de (nationale) staat die over deze
status “soeverein” beslist, staatsburgerschap lijkt meer vanuit de burger bezien.
Ons juridische begrip “Nederlanderschap” verwoordt mooi beide kanten. Het
Nederlanderschap is – overeenkomstig het Statuut voor het Koninkrijk der
Nederlanden en de Rijkswet op het Nederlanderschap – de gemeenschappelijke nationaliteit van het gehele Koninkrijk, dus ook van de Caribische delen
daarvan. Welke fundamentele rechten het karakter dragen van burgerrechten,
is af te lezen uit de betreffende documenten, waaronder de Déclaration, verdragen en tal van grondwetten. De verbinding wordt gevormd door het recht
van de mens om burgerrechten te hebben: het recht op nationaliteit. Deze
burgerrechten omvatten het recht om deel te nemen aan de behandeling van
openbare aangelegenheden, te stemmen en gekozen te worden, het recht om
openbare ambten te vervullen,  het recht om verzoekschriften in te dienen,
en het recht om het eigen land te betreden. Omdat de uitoefening van deze
rechten – en de daarbij veronderstelde morele plicht om naar vermogen aan
het publieke leven deel te nemen – gestalte geeft aan actief burgerschap, is de
bescherming ervan nauw verbonden met die van (niet tot burgers beperkte)
mensenrechten zoals de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van (politieke) vereniging en vergadering.
Dat het traditionele internationale recht weinig zegt over individuele personen, is verklaarbaar uit zijn uitgangspunt, namelijk de soevereiniteit van de
afzonderlijke staten. De nationaliteit van personen speelt vooral een rol bij
de afbakening van rechtsmacht (jurisdiction); wie een staat als staatsburgers
beschouwt, is een domaine réservé van de staat. In het Nottebohm-arrest
stelde het Internationaal Gerechtshof echter eisen en daarmee grenzen aan de




soevereine bevoegdheid van de staat op dit terrein: verlening van staatsburgerschap moet een reëel maatschappelijk substraat hebben. Het Inter-Amerikaanse Hof voor de rechten van de mens omschreef staatsburgerschap in 
kernachtig als “a juridical expression of a social fact that connects an individual to a State.”
Hoezeer het ook tot zijn soevereine bevoegdheden behoort om te beslissen
over het staatsburgerschap, een staat mag dit niet naar willekeur geven en nemen. Het recht op nationaliteit en het recht een nationaliteit te verwerven, te
behouden of te veranderen behoren tot de rechten van de mens. In tegenstelling tot het – in een langdurig onderhandelingsproces op sommige punten
afgezwakte – Internationale Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten
(van ) spreekt de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van
 dit in artikel  duidelijk uit: “() Een ieder heeft recht op een nationaliteit.
() Aan niemand mag willekeurig zijn nationaliteit worden ontnomen, noch
het recht worden ontzegd van nationaliteit te veranderen.” Het recht een
nationaliteit te hebben is eveneens erkend in het Internationaal Verdrag inzake
de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie (artikel  onder d, iii)
en in het Internationaal Verdrag inzake de rechten van het kind (artikel ,
eerste lid).
Cruciaal is, in hoeverre het een staat vrijstaat om de nationaliteit te onthouden aan iemand die zich daarvoor door feitelijke inburgering en langdurig ingezetenschap heeft gekwalificeerd. In het kielzog van de weerstanden tegen
migratie wordt ook onthouding van nationaliteit – en in de gedachtegang van
sommige stromingen zelfs ontneming daarvan – benut in een beleid dat barrières voor migratie tracht te verhogen. Dat zulk beleid averechtse gevolgen
heeft, belet politici niet altijd om het te voeren. In een indringende vergelijking
van arrival cities in Europa en elders laat Doug Saunders zien dat waar men
isolement en onthouding van staatsburgerschap in praktijk heeft gebracht, de
steden en wijken van aankomst falen in hun “poort”-functie, en omgekeerd
dat juist een bevestiging van immigranten in hun nieuwe maatschappelijke
positie als citizens deze tot een succes maakt, tot wederzijds voordeel. Als voorbeeld van falend beleid beschrijft hij de gevolgen van de onthouding van het
Duitse staatsburgerschap aan het overgrote deel van de immigranten uit Turkije: slechts % van hen is Duitser geworden, half zoveel als vergelijkbare bevolkingsgroepen in het Verenigd Koninkrijk. Uiteraard heeft bevestiging in
de juridische kwaliteit van staatsburger alleen zin als deze samengaat met een
wederzijdse erkenning in de maatschappelijke rollen van het burgerschap; ook
daarvan geeft hij voorbeelden, zoals de negatieve en positieve ervaringen in
Nederland.



In het nationaliteitsrecht is traditioneel afstamming (ius sanguinis) dan wel
geboorteland (ius soli) als aanknopingspunt voor de verwerving van het staatsburgerschap geaccepteerd, maar deze criteria voldoen – zoals de Canadese
Ayelet Shachar betoogt – niet langer, omdat ze leiden tot “over- and underinclusion”. Wijzend op het enorme aantal ongedocumenteerde vreemdelingen in de Verenigde Staten betoogt zij dat toepassing van een nieuw ius nexus
beginsel “een passende toegang tot het staatsburgerschap biedt, als andere wegen naar het burgerschap blijken te zijn afgesloten.” Daarbij sluit ik mij aan.
De rechten van migrant workers zijn intussen wél een thema geworden in de
“derde generatie mensenrechten”. De Europese Unie heeft belangrijke regels
vastgesteld ter bescherming van “derdelanders”. Deze regels hebben echter
geen betrekking op mogelijkheden om het staatsburgerschap te verwerven. De
nationaliteit blijft bepalend voor het genot van burgerrechten, zonder welke de
rechten van de mens (bijvoorbeeld als politiek subject) echter incompleet zijn.
Rechten die halverwege ophouden zijn geen burgerrechten. Iemand die bij
thuiskomst aan de grens – en op talloze andere momenten – als vreemdeling
wordt geïdentificeerd, kan zich geen burger van dat land voelen. Dit maakt het
nodig, de maatstaven voor het geven, nemen en verwerkelijken van staatsburgerschap te herijken aan de hand van de betekenis ervan voor de rechten van
de mens in onze tijd.
Naast de feitelijke toegangspoorten tot een andere samenleving die arrival
cities zijn geworden, moeten er juridische toegangspoorten zijn. Mijn conclusie
is dan ook dat het in abstracto als mensenrecht geformuleerde recht op nationaliteit uitwerking moet krijgen in toegankelijke procedures, met toepassing
van redelijke eisen en rechtsbescherming, ter verkrijging van het staatsburgerschap door feitelijk ingeburgerde vreemdelingen, zodat ze niet van gelijke burgerrechten verstoken blijven.

Juridisch ontheemde mensen
De problemen verbonden aan langdurige onthouding van burgerrechten komt
het scherpste naar voren wanneer we stilstaan bij de positie van hen die in het
geheel geen staatsburgerschap hebben, niet van het land waar ze wonen, maar
ook niet dat van hun land van herkomst: de zogenaamde staatlozen of apatriden. In het internationale recht wordt sinds de Tweede Wereldoorlog wat
meer aandacht besteed aan de positie van staatlozen. Het gemis van een staatsburgerschap maakt hen in hoge mate tot burgerrechtelozen. In  en 
zijn in het kader van de Verenigde Naties verdragen tot stand gekomen ter





bescherming van de “civil and political rights” van staatlozen en ter beperking
van de situaties waarin staatloosheid ontstaat.
Deze verdragen, hoewel slechts mondjesmaat geratificeerd, en andere inspanningen in internationaal verband hebben weliswaar “the ‘rights gap’ into
which the stateless tumble” versmald, maar niet gedicht. Nog steeds blijven
staatlozen verstoken van rechten “that traditionally belong to the very heart
and function of citizenship”: het verblijfsrecht, het actief en passief kiesrecht,
en de aanspraak op diplomatieke bescherming. Ook als iemand weliswaar
juridisch niet staatloos is, maar geen beroep kan doen op zijn of haar staatsburgerschap, doet dit afbreuk aan iemands fundamentele rechten. Het kan zijn
dat de “eigen” staat hem of haar geen bescherming wil bieden, of dat deze staat
zo ontwricht is, dat dit feitelijk uitgesloten is; deze situatie doet zich thans onder andere ten aanzien van Somalië voor. Reeds het ontbreken (of de weigering) van reisdocumenten berooft mensen van de gewone bewegingsvrijheid;
de eventuele verstrekking van een staatlozen- of vreemdelingenpaspoort biedt
daarvoor slechts gedeeltelijk compensatie. Het gaat om mensen die juridisch
ontheemd zijn.
De relevantie van deze bevindingen is niet alleen gelegen in het tegengaan
van staatloosheid, dan wel het beperken van de nadelige gevolgen daarvan. Het
gaat om de mogelijkheid van migranten, een staatsburgerschap te verwerven
dat aansluiting verzekert bij de gemeenschap waarin zij zich hebben gevestigd.
Mijn conclusie bouwt hierop voort: niet alleen moeten staatlozen kunnen delen in toegankelijke procedures ter verkrijging van een passende nationaliteit,
goed internationaal beleid vereist dat juist degenen die de jure of de facto de
bescherming missen van een staat die de hunne is, in aanmerking komen voor
vestiging of hervestiging in een staat die hun deze bescherming wél zal bieden.

Vrijheid en verantwoordelijkheid in het
staatsburgerschap
Ook de – zoals David Miller schrijft – “increasingly widespread institution of
dual citizenship”, bipatridie, heeft een plaats in de hier ontwikkelde mensenrechtelijke benadering van het staatsburgerschap. In Nederland leek dit – allerminst nieuwe – fenomeen maatschappelijk geheel geaccepteerd; pas vrij recent
is er vanuit de politiek een discussie over zogenaamde “dubbele paspoorten”
ontketend. Bipatride ambtsdragers onder wie bewindslieden waren er echter al
decennia lang zonder dat daartegen enig bezwaar werd gemaakt. Het zou bovendien in strijd zijn met de Grondwet een onderscheid tussen Nederlanders


voor zulke benoemingen in het leven te roepen. Artikel  bepaalt immers zonder omhaal: “Alle Nederlanders zijn op gelijke voet in openbare dienst benoembaar.”
De recente discussie wekt temeer bevreemding omdat problemen door een
tegenstrijdig beroep op tweeërlei status als staatsburger ook in Nederland in de
praktijk nauwelijks voorkomen. Het internationaal privaatrecht lost ze op door
te beoordelen welke nationaliteit de effectieve is. In het recente Boek  van
het Burgerlijk Wetboek zijn criteria daarvoor vastgelegd. Voor het geval iemand zelf problemen zou ondervinden – theoretisch is dit denkbaar, en met
name rond dienstplicht komt het in de praktijk wel eens voor – is het aan hem,
te kiezen voor één staatsburgerschap. Op de internationaalpolitieke agenda
zou de vrijwilligheid van verkrijging en verwerping van staatsburgerschap niet
misstaan.
Meervoudig burgerschap moet niet worden gezien als verscheurdheid, maar
als aanvaarding en erkenning van het feit dat mensen geen enkelvoudige identiteit hebben. Er zijn thans naar schatting meer dan één miljoen in Nederland wonende Nederlanders met meervoudig staatsburgerschap. Meervoudig
staatsburgerschap heeft allerlei oorzaken en komt in allerlei combinaties voor,
vooral met het staatsburgerschap van de landen van herkomst van migranten
en dat van onze buurlanden. Tussen  en  is de strikte afstandseis bij
het verkrijgen van het staatsburgerschap versoepeld. Daarmee heeft ons land
zich in hoge mate ontdaan van een in Duitsland nog steeds aanwezig obstakel
bij de integratie van immigranten.
Aanleiding voor de in  ingevoerde en in  weer afgeschafte verruiming van de mogelijkheid Nederlander te worden zonder afstand te doen van
de oorspronkelijke nationaliteit, was de aanneming in de Tweede Kamer van
een motie van CDA en PvdA. De leidende gedachte van deze motie was dat
het al dan niet afstand doen van de oorspronkelijke nationaliteit “een individueel keuzerecht” zou moeten zijn. Dit is ook nu nog van belang voor het
onderwerp van de burgerrechten: door deze persoonlijke vrijheid voorop te
stellen werd voorkomen dat een grote groep immigranten duurzaam uitgesloten zou blijven van volledige participatie, ook in politieke zin, in het land van
aankomst. Sindsdien is de internationale ontwikkeling in de richting gegaan
van een steeds grotere acceptatie van meervoudig staatsburgerschap.
Intussen werkt het huidige Nederlandse kabinet echter aan een herinvoering
van een rigoureuze afstandseis, ook in geval van gezinsvorming. De memorie
van toelichting vermeldt geen praktische problemen die tot dit onderdeel van
het voorstel aanleiding geven, maar het voorstel lijkt te sporen met het ook in
de zogenaamde integratienota aanwezige denkbeeld dat inburgering en bur-





gerschap in Nederland meer waardering verdienen naar mate de breuk met
land en cultuur van herkomst vollediger zijn.
Deze denklijn staat haaks op de – bijvoorbeeld door James Goldston eerder
dit jaar bepleite – trend in de rechtsontwikkeling, namelijk om “the sphere of
citizenship” gestaag meer te betrekken in het domein van de rechten van de
mens. De aan het burgerschap verbonden volledige waarborging van burgerrechten is een “voltooiing”, completering, van de rechten van de mens, en wel
aldus dat de burger in staat wordt gesteld zijn politieke en maatschappelijke
verantwoordelijkheden waar te maken. De duurzame uitsluiting van de rechten die de staatsburgers van een bepaald land wél genieten, schendt uiteindelijk mensenrechten, direct en indirect. Er is dus een andere beweging nodig,
die – zodra de voorwaarden voor wederkerige betrokkenheid zijn vervuld –
toegang geeft tot het staatsburgerschap. Alleen zo kunnen mettertijd staatloosheid, willekeurige ontneming van nationaliteit en discriminatie worden gekeerd.
Burgerrechten bestaan dankzij het mensenrecht op nationaliteit. In een wereld waarin – zoals we allen om ons heen zien – mensen in beweging zijn, zal
het beleid niet alleen aandacht moeten besteden aan een beheerst verloop
daarvan. Evenzeer zal moeten worden voorkomen dat de geografisch aanwezige scheidslijnen tussen mensen en volkeren (qua opleiding en welvaart) een
breuklijn worden in onze samenleving.
David Miller wijst – tegen de achtergrond van de Britse ervaringen – erop
dat onthouding van staatsburgerschap aan mensen wier feitelijke plaats in de
samenleving ze daarvoor kwalificeert, mensenrechten en principes van rechtvaardigheid zou schenden. Verlening van het staatsburgerschap is echter
geen formaliteit. Ze moet worden gezien in de context van “an implicit twoway contract” dat beantwoordt aan de gedachte die aan citizenship ten
grondslag ligt. Dit betekent méér dan formeel gelijk behandelen: het recht zal
voor iedere burger gelijkelijk in effectieve bescherming en toerusting moeten
voorzien. Burgerschap wordt op deze manier erkend als een constitutionele
institutie. Daarbij behoort aanvaarding van “the basic principles of liberal democracy” (wat niet hetzelfde is als geloof daarin, dat wordt immers van anderen ook niet verlangd), vertrouwdheid met taal, geschiedenis en instituties,
maar geen nationaal-ideologische indoctrinatie, en al evenmin cultureel isolement.
Precies daarom mag staatsburgerschap niet naar willekeur worden onthouden of ontnomen. Al heeft niet iedereen aanspraak op het Nederlandse
staatsburgerschap, het hebben van een staatsburgerschap dat aansluiting geeft
bij de samenleving waarvan iemand deel uitmaakt, zou moeten worden beschouwd als een grondrecht, geen “gunst”. Evenzeer mag van een staat worden


geëist dat hij geen beletselen opwerpt als een burger het staatsburgerschap wil
beëindigen, hetgeen thans echter volgens het recht van verschillende staten –
waaronder Marokko – niet mogelijk is, ondanks de bepaling in de Universele
Verklaring van de Rechten van de Mens over het veranderen van nationaliteit.
Mijn conclusie op dit punt is dat deze vrijheid internationale erkenning behoeft. Voor rechten en plichten die aan het burgerschap zijn verbonden, zouden staten het recht – als recht van de mens – moeten erkennen om van het
staatsburgerschap afstand te doen (van nationaliteit te veranderen). Die vrijheid moet ook het richtsnoer zijn bij de mogelijkheid tot behoud van een nationaliteit. Meervoudige nationaliteit is de juridische weerspiegeling van de
maatschappelijke realiteit dat mensen in meervoud bij een samenleving en
haar rechtsorde betrokken kunnen zijn. In de ste eeuw zal dit in toenemende
mate van invloed zijn op staatsburgerschap en de uitoefening van burgerrechten. Erkend moet worden dat meervoudig staatsburgerschap met de daaraan
verbonden burgerrechten juist een positieve factor kan zijn in de overgang van
de ene levenssituatie naar de andere.
Moeizame pogingen om meervoudig staatsburgerschap tegen te gaan doen
meer kwaad dan goed. Zinvoller is het, regels te stellen over de prioriteit bij de
bepaling van rechtsgevolgen, waarbij – zoals de ACVZ suggereert – de vaste
woonplaats bepalend kan zijn. Zo kan ook rekening worden gehouden met de
veranderingen daarin naar gelang van de levensfase en leefsituatie van de betrokkene. Staten doen er goed aan, in hun wetgeving – voortbouwend op het
concept van de effectieve nationaliteit – te erkennen dat er een primair en een
secundair staatsburgerschap kan zijn, dat echter naar gelang van levensfase en
leefsituatie kan veranderen. Bij verschillen in rechtsgevolgen die al naar gelang
van de nationaliteit aan hetzelfde feit worden verbonden – bij voorbeeld in het
personen- en familierecht – zal dan het primaire staatsburgerschap bepalend
kunnen zijn, en daarmee doorgaans het recht van het land waar de betrokkene
metterwoon gevestigd is.

Transnationaal burgerschap
Uit het oogpunt van gelijke bescherming van fundamentele rechten is de vraag
opgeworpen of burgerrechten niet op een of andere manier van hun nationale
beperkingen kunnen worden ontdaan. Iris Marion Young stelde de morele
tekortkomingen aan de kaak van een juridisch denken dat verdelende rechtvaardigheid – denk aan het sociaal beleid – zonder meer tot “co-nationals”
beperkt. Zulke vragen zijn des te prangender naar mate door feitelijke inbur-





gering en langdurig verblijfsrecht het verschil in rechtspositie steeds minder
verband houdt met verschillen in behoeften.
Dit verklaart het zoeken naar een opener benadering van de erkenning van
burgerrechten. Wanneer zulke rechten worden toegekend aan diegenen “die
stap voor stap tot onze politieke gemeenschappen toetreden” kan men van
een “open citizenship” spreken. In het licht van de migratie en de vereiste
bescherming van migrant workers bepleiten Goldin c.s. een uitbreiding van
mogelijkheden van behoud van rechten van sociale zekerheid voor migrerende
werknemers: “Transnational Rights” en “portability” van aanspraken op sociale zekerheid.
De Europese Unie heeft op dit punt een zeer betekenisvolle stap gezet door
in  in het Verdrag van Maastricht het “burgerschap van de Unie” in te
stellen, – voortbouwend op de sinds de oprichting van de Europese Gemeenschappen nagestreefde vrijheid van vestiging. Hiermee is voor het eerst een
transnationaal burgerschap gecreëerd, dat – aldus artikel  van het Unieverdrag – naast het nationale burgerschap komt en niet daarvoor in de plaats
treedt. Het omvat onder meer het recht zich vrij op het grondgebied van de
lidstaten te verplaatsen en er vrij te verblijven en het actief en passief kiesrecht
bij de gemeenteraadsverkiezingen – ongeacht nationaliteit van de betreffende
staat – en voor het Europese Parlement. Een nieuw grondrecht van de EUburger op “behoorlijk bestuur” (artikel  van het Handvest) accentueert de
wederkerige relatie met het functioneren van de EU-overheid. Inmiddels is gebleken dat op het burgerschap van de Europese Unie in rechte met vrucht een
beroep kan worden gedaan. Eman en Sevinger (ze maken nu als minister-president respectievelijk minister deel uit van de regering van Aruba) beriepen
zich erop toen zij bij de Nederlandse rechter opkwamen tegen de uitsluiting
van het kiesrecht voor het Europese Parlement die hen trof, net als een deel
van de andere in de Caribische delen van het Koninkrijk gevestigde Nederlanders. Een prejudiciële uitspraak van het Hof van de Justitie maakte een einde
aan deze achterstellende inperking van hun Europese burgerrechten.
Het burgerschap van de Unie vertoont gelijkenis met een staatsburgerschap,
maar op een meer omvattend niveau, en legt ook nieuwe, voor een goed begrip
van burgerrechten belangrijke verbanden. Het is immers een originele juridische vorm om recht te doen aan de positie van mensen die economisch en
maatschappelijk niet langer verknocht zijn aan één lidstaat; blijkens de aanspraak op diplomatieke en consulaire bescherming (artikel , tweede lid, onder c, van het Werkingsverdrag en artikel  van het Handvest) heeft het burgerschap ook betekenis buiten het territoriaal toepassingsgebied van de
Unieverdragen. In haar boek over de effecten van het EU-burgerschap zet Flora Goudappel uiteen hoe deze nieuwe status economische, sociale en politieke


rechten omvat. De waarborging van rechten voor EU-burgers is dus een stap
in de aanvaarding van transnationale burgerrechten, ook al is daarmee onmiddellijk de vraag verbonden naar de keerzijde: de positie van degenen die niet of
nog niet EU-burger zijn, maar daar wel rechtmatig verblijven. Hierin ligt de
complementaire betekenis van de EU-richtlijnen inzake de positie van derdelanders (third-country nationals) en van asielzoekers en vluchtelingen.
Het Europese burgerschap, dat nu ruim  jaar bestaat, wordt evenwel in het
politieke discours, niet alleen in ons land, stiefmoederlijk behandeld, nog
slechter dan de Euro. In een positieve beleving van de Europese identiteit heeft
het vooralsnog weinig weerklank gevonden. Eigen staatsburgers maken naar
hartenlust en met groot economisch voordeel gebruik van hun Europese actieradius, maar wanneer werknemers uit andere lidstaten van hun rechten gebruik maken, overheersen de negatieve tonen in het politieke debat. Bij de
ontwikkeling van het Europese burgerschap tekenen zich twee richtingen af,

die onlangs werden besproken in het European Constitutional Law Review :
de ene waarbij – conform de rechtspraak van het Hof van Justitie van de EU –
lidstaten gehouden zijn rekening te houden met de gevolgen van hun beslissingen over de nationaliteit voor het EU-burgerschap (aldus Gerard René de
Groot en Anja Seling), de andere waarbij juist voor een verzelfstandiging van
het EU-burgerschap wordt gepleit, zodat deze afhankelijkheid van het nationale recht wordt beperkt (aldus Jessurun d’Oliveira). Deze twee benaderingen
hebben één ding gemeen, namelijk dat het Europese burgerschap in tijden van
migratie – om te beginnen de migratie binnen de EU zelf – een normatief
kader biedt voor fundamentele rechten van mensen on the move. De door
D’Oliveira aanbevolen weg is de meest directe, het meest gericht op de eigenheid van dit nieuwe type, transnationale burgerschap.
Mijn conclusie is dan ook dat de aanvaarding van een transnationaal burgerschap zoals het Europese waardevolle perspectieven biedt, al is het uiteraard beperkt tot de burgers van de Europese Unie. Een transnationaal burgerschap overbrugt de kloof tussen het aan één staat gebonden burgerschap en
het leven van mensen dat zich over staatsgrenzen heen ontrolt.

Burgerrechten, democratie en rechten van de mens
Ik maak de balans op van mijn bevindingen en beantwoord daarmee mijn aan
het begin van deze rede gestelde kernvraag: hoe kunnen in onze tijd burgerrechten (weer) een brug slaan tussen de universaliteit van mensenrechten zonder onderscheid en de politieke en sociale context waarin mensen aan een
democratische samenleving participeren?




Burgerrechten zijn inderdaad van levensbelang gebleken in de wereld van de
ste eeuw, waarin zoveel mensen on the move zijn, naar de steden in hun
landen, naar andere landen; als economisch migrant, als vluchteling, als geliefde, of als profiteur, als crimineel, als slachtoffer: en niet altijd is met zekerheid vast te stellen wat mensen in beweging brengt. Duidelijk is dat de
rechtsorde niet langer – zo dit al ooit het geval is geweest – kan worden gebaseerd op een overzichtelijke congruentie van staat en staatsburgerschap. De
soepele integratie van étrangers in de Franse rechtsorde ten tijde van de Revolutie heeft in het kielzog van het ste-eeuwse nationalisme plaats gemaakt
voor strikte criteria voor toelating en verlening van burgerlijke rechten. Intussen zijn hierin weer enorme bressen geslagen door politieke en sociaaleconomische feiten, of door de consequenties die deze zelfde staten hebben moeten
verbinden aan het verbod van refoulement van vluchtelingen en de verplichtingen tot bescherming tegen onmenselijke of vernederende behandeling en
tot eerbiediging van het familie- en gezinsleven. Wereldwijd leidt dit tot een
groeiende discongruentie tussen bevolkingssamenstelling en staatsburgerschap, en daardoor een lacune in de effectuering van mensenrechten, voor
zover die afhangt van het staatsburgerschap.
Die fundamentele rechten die gebonden zijn aan een staatsburgerschap,
krijgen in de internationaalrechtelijke literatuur over human rights vaak amper
aandacht. Dat is begrijpelijk, wegens de afhankelijkheid van nationale wetgeving. Toch is een andere invalshoek nodig, juist nu het besef zo veel groter is
geworden dat een goede werking van de internationale rechtsorde valt en staat
met democratie en accountability op nationaal niveau. Andrew Fagan wijst
erop dat de nadruk op “cosmopolitan principles” als basis van mensenrechten,
de staat teveel in een negatief perspectief plaatst, alsof deze primair een bedreiging van de rechten van de mens zou zijn. Dit miskent “the state’s capacity to
protect human rights”, en – voeg ik daaraan toe – de staat als kader waarin
burgers in een democratisch proces over hun eigen politieke levenslot beschikken. Mensenrechten moeten ook in en door de staat tot realisatie komen: dat is
de actuele betekenis van de in de Déclaration gelegde relatie tussen de rechten
van de mens, soevereiniteit van de burgers en rechten van de burger.
Het is en blijft dus van belang de relatie tussen democratie en rechtsstaat op
de eerste plaats te bezien vanuit de mensenrechtelijke aanspraken van iedere
mens zonder onderscheid. Diens op participatie aan het openbare leven gerichte burgerrechten zijn het die een staat tot democratie maken. Deze specifieke aspecten van het burgerschap zijn in internationale verdragen erkend,
met name in het Internationaal Verdrag inzake uitbanning van alle vormen
van rassendiscriminatie (artikel ) en in het Internationaal Verdrag inzake uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen (artikel ).


Dat vrouwen gelijke bescherming van hun burgerrechten toekomt, was iets
dat zelfs de meest verlichte en geleerde denkers in de tijd van de Franse Revolutie nog niet inzagen. Olympe de Gouges publiceerde in  een geschrift,
waarin zij een Déclaration des Droits de la Femme et de la Citoyenne verlangde; twee jaar later maakt de guillotine een einde aan haar leven. Het
actief en passief kiesrecht voor vrouwen is in Nederland in  ingevoerd,
maar het passief kiesrecht werd nog in  het onderwerp van een van de
weinige rechterlijke uitspraken over burgerrechten. Vandaag de dag weten
we dat onderscheid in burgerrechten naar sekse niet alleen intrinsiek ongerechtvaardigd is, maar ook in de weg staat aan de politieke en maatschappelijke dynamiek van deze rechten. In vergelijking met een eeuw daarvoor is
zowel door gezinshereniging als op hun eigen initiatief het aandeel van vrouwen in migratie sinds het eind van de ste eeuw sterk toegenomen, wat – mits
het beleid daarop is gericht – de integratie kan vergemakkelijken. De wereldwijde migratie van landelijke gebieden naar de steden komt mede voort uit –
en komt ten goede aan – een groeiend besef van de gelijke positie die vrouwen
toekomt. Iets dergelijks geldt ook voor allerlei tribale, etnische en religieuze
verschillen die in de steden hun betekenis verliezen.
In de Europese context leeft trouwens al sinds het einde van de Tweede
Wereldoorlog het besef dat mensenrechten in de context van de democratische
rechtsstaat moeten worden beschermd. Dit blijkt met name uit de verdragen
en activiteiten van de Raad van Europa. In het Europese Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) is dit
te herkennen aan de eis dat een beperking van rechten “in een democratische
samenleving noodzakelijk” moet zijn. Artikel  van het Eerste Protocol bij dit
verdrag verplicht de aangesloten staten “met redelijke tussenpozen vrije en geheime verkiezingen te houden.” Artikel  van het Vierde Protocol waarborgt
onder meer de vrijheid van staatsburgers om het grondgebied van de eigen
staat te betreden. In de rechtspraak van het Europese Hof voor de Rechten
van de Mens speelt het verband tussen democratie en rechten van de mens
ook een rol. Het verlies van het kiesrecht van gedetineerden in het Verenigd
Koninkrijk gaf aanleiding tot een door Britse en Nederlandse neodemocraten geattaqueerd arrest van het Hof, waarin het deze beperking van burgerrechten zonder nadere weging afkeurde.
In het verlengde hiervan moet – meer dan thans gebruikelijk is, en meer dan
vele politici willen inzien – het staatsburgerschap met een open instelling verder worden ontwikkeld als de op het staatsverband betrokken verankering van
de rechten van de mens. De ervaringen die in de de en de de eeuw tot de
burgerlijke revoluties hebben geleid, evenzeer als die in de ste en de ste
eeuw rondom wereldwijde migratie bevestigen het belang hiervan. Een demo



cratische rechtsstaat moet degenen die zich maatschappelijk niet van zijn burgers onderscheiden, ook de aan het staatsburgerschap verbonden rechten willen geven. “We the people” – om het te zeggen met de fameuze beginwoorden
van de Amerikaanse constitutie – mag geen tot de meerderheid beperkt “wij”
zijn. Door de uitsluiting van het burgerschap tegen te gaan – ik formuleerde op
dit punt een aantal conclusies – kunnen burgerrechten weer het cement worden van de samenleving en de basis van een democratie die zich niet losmaakt
van de rechten van de mens. 
Voor alle fundamentele rechten geldt dat de leefomstandigheden van mensen bepalen welke reële betekenis de erkenning van die rechten voor ze heeft.
Hierbij gaat het niet alleen om overheidszorg ter voorkoming van misstanden,
het werkt ook andersom: zonder burgerrechten, leert de ervaring, zijn situaties
van sociaaleconomische achterstelling en ontrechting des te taaier. De sociaaleconomische en bestuurlijke condities – het aspect van mensenrechten dat
mijn Utrechtse collega Bas de Gaay Fortman in zijn werk centraal heeft gesteld – bepalen de reële waarde van welluidende teksten, maar tegelijkertijd
zijn die rechten ook nodig als aangrijpingspunt in de strijd tegen achterstelling.
Zonder het recht om veilig in een land te verblijven, er te blijven en mee te
beslissen over het politieke – en daarmee over de wetten die voor eenieder
gelden – blijft de bescherming van universele rechten van de mens een manco
vertonen, juist daar waar ze in de concrete ervaring van mensen handen en
voeten moet krijgen. Zoals Amartya Sen in zijn verhandelingen over freedoms
en capabilities schreef, zijn de reële, door sociaaleconomische en bestuurlijke
factoren bepaalde mogelijkheden om aanspraken tot gelding te brengen bepalend voor vrijheid en rechten van de mens. Burgerrechten zijn het kader
voor inclusion en integratie, als wederkerig proces, en mogen dus niet worden
beschouwd als een soort van het staatsburgerschap afhankelijke toegift op de
mensenrechten; ze zijn de onmisbare verbindingsschakel tussen de rechten
van de mens en het leven “in een democratische samenleving”.
Hiermee wil ik mijn beschouwing afsluiten over de rechten die de burgers
verbinden met een democratisch staatsbestel. Voor een levende democratische
rechtsstaat is het niet toereikend om te zeggen dat de eigen staatsburgers nu
eenmaal “een streepje voor” hebben. Duurzame ontzegging van de volle burgerrechten aan mensen die wél deel uitmaken van de betrokken samenleving,
maar nog vreemdeling heten te zijn, doet afbreuk aan de kwaliteit van een
democratische rechtsstaat. Nu nationaliteit het recht op burgerrechten inhoudt, zou ik willen zeggen dat er niet alleen een mensenrecht op een nationaliteit is, maar ook op die nationaliteit met de daarbij behorende rechten die
spoort met hun levensomstandigheden. Dat was een eis die niet alleen klonk


toen mensen zich in Zuid-Afrika verzetten tegen de vervanging van hun
staatsburgerschap door dat van de zogenaamde thuislanden, of toen de als
tweederangsburgers behandelde zwarte Amerikanen onder leiding van Martin
Luther King voor hun rechten streden. Ze klinkt overal waar mensen hun
plaats in de samenleving hebben gekregen, hun aandeel in het burgerschap op
zich willen nemen, maar leven in afwachting van het moment van erkenning
van hun burgerrechten. Die bevestiging van vertrouwen is onmisbaar als we
willen dat onze democratische rechtsstaat de plaats blijft waar niemand wordt
uitgesloten van het discours; waar iedereen in vrijheid kan bijdragen aan nieuwe gezichtspunten, inspirerende ideeën, beter recht, groter vertrouwen.

Slot
Mevrouw de rector magnificus,
Zeer gewaardeerde toehoorders,
Het onderwerp uit mijn vakgebied waarover ik zojuist heb gesproken, is ook
het onderwerp van ervaringen die ik in de loop der jaren, met anderen onderweg, heb opgedaan. In , het jaar waarin ik aan deze universiteit afstudeerde, zijn mijn geliefde Pauline en ik hier in Amsterdam aan onze gezamenlijke levensweg begonnen. Pendelend tussen het regeringscentrum en het Hart
van Brabant hebben we dertig jaar geleden in Tilburg onze meest duurzame
bestemming gevonden; onze Maurits en Marianne zijn daar opgegroeid. Vandaag terug in Amsterdam ben ik blij met de aanwezigheid van velen van wie ik
heb geleerd en met wie ik heb gewerkt, onder andere aan de Tilburgse universiteit waar ik als hoogleraar wederom mijn hoofdtaak heb, en eerder in diverse
kringen rond de Hofvijver. Onder hen zijn vroegere collega’s die mij hebben
laten ervaren dat wederzijds professioneel respect kan worden verdiept door in
vriendschap met elkaar te delen wat van waarde is. Dank voor jullie nabijheid,
ook nu weer.
Onder de Amsterdamse collega’s neemt mijn hoogleraar Romeins recht
Hans Ankum, die vanaf de eerste week dat ik hier studeerde een van mijn
meest inspirerende docenten was en die ons meenam op onvergetelijk stimulerende studiereizen, een bijzondere plaats in, naast de vele docenten en medestudenten van weleer die ik nu als Amsterdamse hoogleraren of onder de gasten rondom mij zie. Anderen, onder wie ook de hoogleraren in de filosofie
Barendse en Hollak, bewaar in mijn herinneringen, en dat geldt ook voor mijn
Vlaamse copromotor Désiré Scheltens, in leven hoogleraar in Nijmegen. Ik
ben het College van Bestuur van deze universiteit en de decaan van de faculteit




Edgar du Perron erkentelijk dat ze mij hebben willen toevertrouwen, het werk
van de hoogleraren rechten van de mens Theo van Boven – de eerste op deze
leerstoel – en Evert Alkema voort te zetten. Ik verheug mij op de ontmoeting
met de studenten en op de synergie met de collega’s in de leerstoelgroep staatsen bestuursrecht, in het bijzonder met haar voorzitter, mijn dierbare collega
Adrienne de Moor-van Vugt, in  een van mijn eerste studenten vergelijkend administratief recht, en sindsdien op cruciale momenten mij steeds weer
nabij.
Toen ik in deze aula in  mijn proefschrift verdedigde, hield mijn promotor, Luuk Prakke, die mij al sinds onze eerste ontmoeting in zijn werkcolleges zo had gestimuleerd en aangemoedigd, na de bevordering tot doctor in de
rechtsgeleerdheid overeenkomstig de Amsterdamse promotieformule mij
voor: “vergeet dan ook nooit de verplichtingen die deze waardigheid u oplegt
jegens de wetenschap en de samenleving.” Die oproep wil ik wederom ter harte nemen in het ambt dat ik vandaag aanvaard.
Ik heb gezegd.
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