
Kijk”, zegt prof.dr. Ernst 
Hirsch Ballin met zichtbare 
trots. We zitten aan de 

grote ronde tafel in zijn werkkamer 
aan de Tilburg Universiteit. De oud-
minister van Justitie en hoogleraar 
Staats- en Europees recht tikt op 
de omslagafbeelding van zijn boek, 
een schilderij van de Amerikaanse 
kunstenaar Joel Bergner. 

Het schilderij toont twee volwas-
senen en een kind, dat omhoog 
kijkt naar zijn moeder. Achter de 
drie is een stroom mensen te zien. 
Ze zijn niet alleen. Op de achter-
grond de contouren van een schip. 
,,Deze mensen kunnen overal van-
daan komen”, zegt Hirsch Ballin. 
,,Maar één ding is zeker: ze hebben 
een bestemming.”

Het is geen toeval dat juist The 
arrival het nieuwe boek van Hirsch 
Ballin siert. Waar politici als Wil-
ders angst voor migranten proberen 
te cultiveren, daar wil Hirsch Ballin 
in Citizens’ rights and the right to be 
a citizen juist de werkelijkheid be-
nadrukken van wat hij noemt een 
‘transnationaal burgerschap’. 

Maar wat is een burger eigenlijk? 
Wanneer ben je een burger? Hirsch 
Ballin: ,,Een burger is een vrije man 
of vrouw. Een persoon die als per-
soon gerespecteerd moet worden. 
Hans Joas schreef een boek getiteld 
De sacraliteit van de persoon. Mis-
schien is dat de beste omschrijving. 
Het christendom heeft trouwens 
veel bijgedragen aan het besef dat 
mensen niet tot het object van een 
ander kunnen worden gemaakt. Dat 
soort rechten zijn voor mij niet een 
vrijblijvende toegift, maar horen bij 
de volledige verwerkelijking van de 
rechten van ieder mens.”

Migratie
Burgerschap is een actueel thema, 
vindt Hirsch Ballin. ,,Als je naar 
Syrië kijkt, dan is daar net als hier 
een grote diversiteit. Maar er is geen 
gemeenschappelijk gedragen staats-
bestel. Dan kunnen andere krach-
ten gaan vissen in troebel water. 
Ik hoop daarom dat mensen gaan 
nadenken over wat burgerschap 
betekent. Waarom je het staatsbur-
gerschap aan mensen moet geven 
en het ze niet onthouden. Ik wil 
met dit boek ook iets zeggen over 
migratie in deze tijd. Hoe kun je op 
een faire manier met de rechten van 
migranten omgaan? Mijn aanbeve-

ling is om ieders recht te erkennen 
om staatsburger te zijn in het land 
waar hij of zij thuis is.”

Wat bedoelt u precies met ‘ergens thuis 
zijn’? U schrijft in uw boek over het ius 
nexus, dat verbondenheid uitdrukt.
,,In het nationaliteitsrecht heb je 
twee tradities. Er is het ius sangui-
nis, dat betekent dat afstamming 
een aanknopingspunt is om iemand 
het staatsburgerschap te verlenen. 
In Duitsland werkt dat zo. Daar-
naast heb je het ius soli, dat slaat op 
grond, dus de plek waar je geboren 
bent, dat is bijvoorbeeld in Amerika 
het uitgangspunt. In Nederland 
hebben we een gemengd stelsel. 
Beide hebben hun nut, maar ze ver-
dienen aanvulling. Ius nexus drukt 
het recht uit op burgerschap naar 
aanleiding van de band die iemand 
heeft met de samenleving. De mate 
waarin hij of zij het vermogen heeft 
om daar een bijdrage aan te leveren. 
Dat is voor mij een heel belangrijk 
uitgangspunt.”

Dus als iemand bijvoorbeeld één jaar 
werkt in Nederland en zichzelf kan voor-
zien van inkomen, dan zou hij Nederlan-
der moeten kunnen worden.
,,Voor staatsburgerschap is één jaar 
te weinig. Nu is het zo dat je als je 
een verblijfsvergunning krijgt, dat 
na vijf jaar het staatsburgerschap 
wordt toegekend. Dat lijkt me een 
prima termijn. Men wil daar nu ze-
ven jaar van maken, maar daardoor 
worden mensen langer in onzeker-
heid gehouden en dat kan contra-
productief zijn.”

Soms botsen praktijk en theorie. Bekend 
is de Vluchtkerk voor een groep uitgepro-
cedeerde asielzoekers. Wat voor oplossing 
geeft uw manier van denken voor de pro-
blemen van deze mensen?
,,Het recht op staatsburgerschap 
betekent niet dat iedereen het recht 
heeft zich overal te vestigen. Ik wil 
ook geen nieuw internationaal re-
gime vestigen. Dat is niet de intentie 
van mijn boek en dat zou ook ont-
wrichtend werken. Migratie dient 
wel gereguleerd te zijn. Voor vluch-
telingen hebben we volgens de wet 
bescherming. Het feit dat mensen in 
een kerk zaten, kan erop wijzen dat 
ze niet terug kunnen naar het land 
waar ze vandaan komen. Dat moet 
worden meegenomen in de beslis-
sing of iemand verblijfsvergunning 
krijgt. Maar misschien kunnen ze 
wel terug. Pas na de vraag over het 
recht op een verblijfsvergunning 
komt het Nederlanderschap aan de 
orde.”

Het lijkt me dat zij dat zelf in ieder geval 
graag willen, hier blijven.
,,Het zijn vaak zeer gemotiveerde 
mensen. Maar hun inzet alleen is 
geen grond om hen een verblijfsver-
gunning te geven. Of dat wel kan 
hangt af van de nood van iedereen 
afzonderlijk en van hun persoon-
lijke omstandigheden.”

U gaat in uw boek uit van een werkelijk-
heid en een toekomst waarin migratie 
heel normaal is. Moet je daar niet juist 
veel kritischer op zijn? Het zorgt voor 
enorme sociale problemen.

,,Ik ben niet naïef iets aan het idea-
liseren. Er zijn allerlei complicaties 
en problemen. Maar migratie is een 
realiteit, het is een fenomeen van 
alle tijden. Migratie moet geregu-
leerd worden, maar er is geen aan-
uitknop voor. Het is aan de overheid 
om het in goede banen te leiden.”

In uw boek houdt u er een pleidooi voor 
om naast het nationaal staatsburger-
schap, een transnationaal burgerschap te 
erkennen. Hoe zou dat eruit moeten zien?
,,Laat ik beginnen met uit te leggen 

wat een staat is, zoals Spanje, Duits-
land en Nederland dat zijn. Door de 
grilligheid van de historie zijn er 
belangengemeenschappen ontstaan. 
De geschiedenis had ook anders 
kunnen lopen. Een voorbeeld is 
Oost-Friesland. Heel lang werden 
predikanten voor dat gebied in Ne-
derland gerekruteerd en werd de 
Statenbijbel gebruikt. Maar in 1815 
werd Oost-Friesland bij het konink-
rijk Hannover gevoegd, en verander-
de dat. Nu is het evident dat het bij 
Duitsland hoort. Er wordt Duits op 
school gesproken, naar Duitse tv ge-
keken. Maar dat is dus een product 
van de geschiedenis. En waar een 
staat is, daar is burgerschap. De EU 
is ook een product van de geschiede-
nis, ontstaan om gemeenschappe-
lijke belangen te regelen. Het gebied 
waar kolen gedolven werden, was 
één gebied, daaroverheen liepen 
de grenzen van Frankrijk, België, 
Nederland en Duitsland. Daar ging 
men na de Tweede Wereldoorlog 
een gezamenlijke publiekrechte-
lijke structuur voor regelen. En zo 
is het verder gegaan: de landbouw 
volgde, voor banken kwamen ge-
zamenlijke regels, evenals voor de 
handel, dienstverlening, enzovoorts. 
Zo’n structuur als van de EU volgt 
dus de belangen van mensen. Daar 
willen ze zelf over beslissen. In een 
tijd van toenemende migratie is een 
vorm van transnationaal burger-
schap een logische volgende stap. 
Dat is het Europese burgerschap.”

Burgerschap begon ooit in de steden, met 
gildes en bijbehorende rechten en plich-
ten. Krijgen we nu weer ongeveer dezelfde 
situatie? Betekent dat ook dat het neoka-
pitalisme op z’n retour is?

,,Ik denk dat het neoliberalisme ern-
stige sociale schade heeft gebracht, 
niet alleen aan het bankwezen, 
maar ook in andere sectoren. In 
weerwil van de kritiek van neoli-
beralen op de EU, heeft de EU zich 
juist altijd sterk gemaakt om een 
beschermende rechtsorde op te 
bouwen.Men ergert zich aan de 
concurrentie van Poolse vracht-
wagenchauffeurs omdat voor hen 
lagere eisen gelden, maar veel pro-
blemen hangen meer samen met 
het neoliberalisme dan met de EU. 
De richtlijnen van de EU zijn er juist 
altijd geweest om die ongelijkheid 
tegen te gaan. We hebben de EU 
simpelweg nodig om problemen 
gezamenlijk aan te pakken. Ver-
vuilde wind houdt ook niet op bij de 
staatsgrenzen.”

Kun je spreken van een beeldvormings-
oorlog die gevoerd wordt door neoliberale 
politici?
,,Het is inderdaad wel heel raar dat 
de problemen waar we nog niet 
voldoende tegen beschermd zijn, 
als argument worden gebruikt om 
de wettelijke bescherming die er 
al wel is nog verder af te breken. 
Eurofoben denken dat je vrijhandel 
kunt invoeren zonder daarvoor wet-
telijke regels te hebben. Dan kan 
het zomaar zijn dat je met genetisch 
gemanipuleerd voedsel uit de VS zit, 
of met sigaretten waar veel teveel 
nicotine in zit. Europese samenwer-
king heeft wel degelijk een functie 
om mensen te beschermen.”

p Ernst M. H. Hirsch Ballin, 
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Oud-minister Ernst Hirsch Ballin: ‘Migratie moet gereguleerd worden, maar er is geen aan-uitknop voor’. 
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Ik hoop dat mensen 
gaan nadenken over 
wat burgerschap 
betekent
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N Nels Fahner

Wat maakt een mens tot burger? Prof.
dr. Ernst Hirsch Ballin wil daarover de 
discussie openen in zijn nieuwe boek 
‘Citizens’ rights and the right to be a 
citizen’.

Een burger is een vrije man of vrouw
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● 147 miljoen mensen in gebied 
met te veel ozon of fijn stof

Washington | Bijna de helft van de 
inwoners van de Verenigde Staten 
leeft in gebieden gebieden waar 
de luchtkwaliteit ongezond is. Dat 
blijkt uit het jaarrapport van de 
Amerikaanse Longvereniging (ALA).

Meer dan 147 miljoen Amerikanen 
ademen lucht in die ongezonde con-
centraties ozon of fijn stof bevat, 
stelt het rapport State of the air 2014. 
28 miljoen mensen wonen in distric-
ten waar alle gemeten stoffen boven 
de gezondheidsdrempel liggen.

De luchtvervuiling met fijn stof is 
verminderd, zegt het rapport, vooral 
door investeringen in schonere die-
selmotoren en strengere regels voor 

vervuilende steenkoolcentrales. Ver-
schillende grote steden, waaronder 
Philadelphia, Cincinnati en Indiana-
polis, tekenden de laagste vervuiling 
met fijn stof in jaren op.

,,We zijn blij te kunnen melden 
dat de vervuiling op jaarbasis met 
fijn stof in het hele land is afgeno-
men”, zegt ALA-voorzitter Harold 
Wimmer. ,,Maar dat is slechts een 
gedeeltelijke overwinning. We we-

ten dat door hogere temperaturen 
het risico op ozonvervuiling toe-
neemt, dus de klimaatverandering 
brengt moeilijke uitdagingen voor 
de volksgezondheid. Want iedereen, 
in elk gezin, heeft recht op schone 
lucht.” De publicatie van het rapport 
volgt kort na een belangrijke uit-
spraak van het Amerikaanse Hoog-
gerechtshof. Dat keurde strengere 
regels voor steenkoolcentrales door 

het milieuagentschap EPA goed. 
Door die beslissing zullen ongeveer 
duizend centrales in de VS hun uit-
stoot moeten verminderen.

Volgens het EPA kunnen de re-
gels jaarlijks meer dan dertigdui-
zend vroegtijdige overlijdens door 
luchtvervuiling voorkomen, naast 
15.000 niet-dodelijke hartaanvallen, 
19.000 gevallen van acute bronchitis 
en 400.000 zware astma-aanvallen.

Helft Amerikanen leeft in vervuilde lucht


