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Het Plakkaat van 
Verlatinghe dient 

geëerd met nationale 
Onafhankelijkheidsdag

op 26 juli 1581 ondertekenden de staten-generaal van de 
verenigde nederlanden het Plakkaat van verlatinghe. ‘het stuk 

heeft alle elementen een cultus waardig: het heeft nobele 
principes en het nodige pathos’, vindt classicus anton van hooff, 

die ervoor pleit de 26e juli tot een nationale feestdag te 
verklaren voor de komende republiek.

Tekst anton van Hooff 

H
et is 2026 als de Verenigde Staten 
van Noord-Amerika de 250ste verjaar-
dag van de Onafhankelijkheidsver-
klaring vieren. Op het podium zit 

ook de president van de Republiek Nederland. 
In zijn herdenkingsrede verklaart de Ameri-
kaanse president de aanwezigheid van deze 
eregast: niet minder dan twee eeuwen vóór de 
Amerikaanse Declaration of Independence ver-
scheen immers het Placcaert van Verlatinghe. 
Niet voor niets lieten de ‘Founding fathers’ zich 
inspireren door die kloeke verklaring van een 
volk dat zijn lot in eigen hand nam. Nog maar 
twaalf jaar geleden had ambtsvoorganger Oba-
ma bij zijn bliksembezoek voor de Nuclear 
Summit in het Rijksmuseum een exemplaar 
van het plakkaat bezichtigd. En nu was dit 
unieke document door een edelmoedig gebaar 
van de Nederlandse Republiek voor iedere 

Amerikaan in de National Archives een tijd-
lang te bekijken!

de Landsheer zij een herder
Zo kan het over tien jaar zijn als Nederland 
zelfbewust teruggrijpt op zijn revolutionaire 
verleden en de Oranjemonarchie als een 
beschamend intermezzo terzijde schuift. Het 
kan zich presenteren als de eerste moderne 
staat die op grond van een principiële verkla-
ring onafhankelijkheid opeiste (benadrukken 
van de betekenis van de verklaring is nodig 
om de pas af te snijden aan historische betwe-
ters die met Venetië en het Zwitserse Eedge-
nootschap op de proppen komen). Het stuk 
heeft alle elementen een cultus waardig als die 
zijn Amerikaanse nakomeling krijgt: het heeft 
nobele principes en het nodige pathos. 
Het raadsbesluit, de Acte, van de Staten-

✍

Generaal dat op 26 juli 1581 als plakkaat werd 
gepubliceerd begint met een verklaring van 
beginselen. Die luiden in hertaling, gelardeerd 
met een stukje origineel: ‘Het is aan eenieder 
bekend dat een Landsvorst door God is aange-
steld aan het hoofd van zijn onderdanen om 
hen te behoeden en te beschermen tegen alle 
onrecht, overlast en geweld, zoals een herder 
tot behoeden van zijn schapen. De onderdanen 
zijn niet door God geschapen ten dienste van 
de Vorst om hem in alles wat hij beveelt, Gode 
weggevallig of goddeloos, recht of onrecht, 
onderdanig te zijn en als slaven te dienen ‘maer 
den Prince (is aangesteld) om d’ondersaten wille, 
sonder dewelcke hy egheen Prince en is.’ 

Het Plakkaat verlangt daarom van de vorst dat 
hij zijn onderdanen beschermt en liefheeft 
zoals een vader zijn kinderen en – nog eens – 
als een herder zijn schapen. Als hij dit niet 
doet, maar erop uit is hen te onderdrukken, 
hun overlast te bezorgen, hun de oude vrijheid, 
rechten en oude tradities te ontnemen en hen 
te commanderen en te gebruiken als slaven, 
moet hij niet als een vorst maar als een tiran 

worden beschouwd. Als zodanig hoeft hij door 
zijn onderdanen niet langer worden erkend, 
zeker als de Staten overlegd hebben. Zij mogen 
hem ‘verlaeten’ en in zijn plaats een ander tot 
hun bescherming als soeverein (overhooft) kie-
zen. 

aangeboren vrijheid
Voortdurend is merkbaar dat de Staten schrik-
ken van hun euvele moed. Was verzet tegen 
een wettige overheid juist voor calvinisten niet 
uit den boze? Paulus schrijft immers in zijn 
Brief aan de Romeinen 13:1-2 onderwerping aan 
ieder werelds gezag voor omdat het door God 
was aangesteld. 
Het kwam zeer van pas dat de opvolger van 
Calvijn Theodorus Beza zes jaar tevoren zijn 
Over de Rechten van Ambtsdragers over hun 
Onderdanen had gepubliceerd. De aanleiding 
was het bloedbad dat katholieken in de 
Barthelo meüs nacht van 23/24 augustus 1572 
onder Hugenoten in Parijs hadden aangericht: 
geloofsgenoten die aarzelden om nu geweldda-
dig verzet te bieden kregen van Beza de verze-
kering dat Bijbel, antieke en moderne geschie-

Met het Plakkaat 
verklaarden de 
Staten-Generaal 
dat de koning van 
Spanje niet langer 
werd geëerd in de 
geünificeerde 
Nederlanden.   
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42 denis de wapens zegenden. 
Het begin van het Plakkaat komt haast 
woord voor woord overeen met een 
sleutelpassage uit zijn verhandeling. 
Alleen maken de Staten aanspraak op 
een speciaal gezag; men mag zich vooral 
tegen een tiran verzetten ‘by deliberatie 
van de Staten van den lande’.
De moderne tijd zou zich hier onvoor-
waardelijk op de volkssoevereiniteit 
beroepen. Dat is dan volstrekt ondenk-
baar. Via een omweg verklaren de Sta-
ten zich soeverein door te benoemen 
wat de wil Gods is.   
Al te zelfbewust stelden de Staten zich 
niet op. Ze hebben oprecht het overleg 
gezocht, maar ‘met ootmoedighe ver-
thooninghe’ heeft men de vorst niet 
kunnen ‘vermorwen’. Als verzoenings-
pogingen worden onder andere het 
Smeekschrift van de Edelen uit 1566 
genoemd. 
Helaas bleef Filips II, die in het Plak-
kaat niet ‘landsheer’, maar alleen 
‘Coninck van Spaengien’ heet, doof 
voor de stemmen van zijn onderdanen. 

Dus zat er niet anders op dan zelf recht 
te doen aan de ‘aengeboren vryheyt’. 
Hier wordt dus wat David Hume de 
‘native liberty’ zou noemen, al als men-
senrecht te berde gebracht. 
Het plakkaat stelt vast dat bij verschil-
lende gelegenheden in diverse landen 
die aangeboren vrijheid tegen een tiran 
is verdedigd, voorbeelden worden niet 
gegeven. Beza’s verhandeling bestaat 
echter voor het grootste deel uit histo-
rische voorbeelden, vooral uit de Joodse 
geschiedenis, verder uit de Grieks-
Romeinse wereld, zoals Caesar, en 
enkele gevallen uit de eigen zestiende 
eeuw, waaronder Mary Stuart die door 
haar eigen Schotten gevangen was gezet 
in 1567. 

de Tirannie verdreven
Juist in deze landen, verklaart het Plak-
kaat, met hun aloude vrijheidszin dient 
de vorst zich te houden aan het pact dat 
tussen hem en het volk bestaat. Dat is 
echter door de koning van Spanje op 
grove wijze geschonden, zoals door het 

wrede optreden van Alva. Daarvan wor-
den vele voorbeelden gegeven, waaron-
der de executie van Egmont en Horne. 
Toen is men maar naar een andere 
landsheer gaan zoeken, maar aartsher-
tog Matthias had geweigerd en Hendrik 
van Anjou was vertrokken zonder dat 
duidelijk was of hij terugkwam. 
In deze impasse hakten de Staten de 
knoop door. Ze verklaarden de Coninc 
van Spaegnien ‘vervallen van zijn heer-
schappije’. Hij mag nergens als ‘over-
heer’ genoemd worden. Alle ambtsdra-
gers zijn ontslagen van de eed van 
trouw. 
Andere maatregelen bevestigen dat de 
Staten feitelijk de soevereiniteit aan 
zich trokken. De van de koningseed 
bevrijde magistraten moesten ‘eenen 
nieuwen eedt’ afleggen waarmee zij 
tegenover de Staten ‘ghetrouwicheydt’ 
in de strijd ‘teghens den Coninck van 
Spaegnien ende allen zijne aenhanghers’ 
beloofden.  Het koninklijke zegel werd 
vervangen door dat van de Staten-
Generaal (de leeuw met zeventien pij-
len). Exemplaren van het afgeschafte 
zegel moesten worden ingeleverd. Niet 
langer zouden er koninklijke munten 
worden geslagen. 
Het Plakkaat eindigt met de opdracht 
aan alle autoriteiten om de besluiten 
bekend te maken zodat niemand zich 
achter onwetendheid kon verschuilen.
Het Plakkaat verscheen in een periode 

van een revolutionaire stroomversnel-
ling. Gebeurtenissen volgden elkaar in 
hoog tempo op. Het ene na het andere 
geschrift verscheen, zoals de Apologie 
van Willem van Oranje en haar omzet-
ting in liedvorm, het Wilhelmus. Nog 
steeds brullen voetbalstadions dat ze de 
K-o-o-o-ning van Hispanje altijd 
geëerd hebben. Vroeger werd bij plech-
tige gelegenheid ook het zesde couplet 
gezongen; dat eindigt tenminste zinnig 
met ‘Die tyranny verdrijven/Die my mijn 
hert doorwondt’. 

Het Placcaert van Verlatinghe voldoet 
aan alle voorwaarden om als onze onaf-
hankelijkheidsverklaring te worden 
behandeld. Het moet – misschien ver-
kort en hertaald – aan alle schoolkin-
deren worden uitgereikt en 26 juli moet 
de Nationale Onafhankelijkheidsdag 
worden met Afzweerfestivals en Verla-
tingsmarkten.   

Anton  van Hooff was hoofddocent klassiek 
geschiedenis aan de Universiteit Nijmegen 
(thans genoemd naar iemand die niemand 
kent). Vanaf 2010 verschijnt er jaarlijks een 
boek van hem bij Ambo/Anthos met the-
ma’s die steeds een brug slaan naar het he-
den zoals Athene. Het leven van de eerste de
mocratie (2011)  en Sterven in stijl. Leven met 
de dood in de klassieke oudheid (2015). Al de-
cennia is hij lid van het Republikeins Ge-
nootschap

24 maart 2014: 
voorafgaand aan 
de Nuclear 
Security Summit 
bekijkt president 
Obama samen 
met premier 
Rutte in het 
Rijksmuseum de 
Plakkaat van 
Verlatinge.

De onthoofding 
van de graven 
van Egmont en 
Horne op 5 juni 
1568 op de 
Grote Markt 
van Brussel.


