l i be r a a l j o u rnaal

NATIONALE ONAFHANKELIJKHEID
Ruim een jaar geleden riep het parlement
van Catalonië de onafhankelijkheid van
de Spaanse regio uit. Binnen een uur
reageerde het Spaanse parlement op
deze onafhankelijkheidsverklaring door
gebruik te maken van het grondwettelijk
recht om in te grijpen in de opstandige
regio. Internationaal waren deze ontwikkelingen aanleiding voor debatten
over soevereiniteit, over het al dan niet
bestaan van een recht op afscheiding en
over patriottisme en nationalisme.
Nationalisme wordt meer dan eens
zonder nadere definiëring of toelichting
in de ‘foute hoek’ geplaatst en in verband
gebracht met xenofobie, gevoelens van
superioriteit en exclusiviteit. Een normale discussie over de natiestaat, het belang
van nationale gevoelens en bijvoorbeeld
de diepgewortelde wens van een
bepaalde regio tot afscheiding lijkt

vandaag de dag welhaast onmogelijk.
Toch is de discussie over soevereiniteit en
nationale onafhankelijkheid in de huidige
globaliserende wereld actueler dan ooit.
Niet alleen omdat er nog steeds groepen
en regio’s zijn die langdurig strijden voor
het recht op afscheiding en een eigen
soevereine staat, maar ook omdat door de
Europeanisering en internationalisering
landsgrenzen steeds poreuzer lijken te
worden. Daarnaast hebben de groeiende
migratiestromen de vraag wat het betekent
om staatsburger te zijn – en welke rechten
en plichten daar al dan niet mee gepaard
gaan – teruggebracht in het hart van de
politiek.
In Nederland lijken de nationale gevoelens
vooral te floreren rondom sportevenementen als grote delen van het land oranje
kleuren en ogenschijnlijk de hele natie
meeleeft met ‘onze’ helden.

Ook rondom ons koningshuis – de
viering van koningsdag – lijkt niets onze
nationale gevoelens in de weg staan.
Hoe anders wordt het als we kijken naar
de basis van onze onafhankelijkheid:
het inmiddels een half milleneum oude
Plakkaat van Verlating. Steeds minder
Nederlanders kennen deze unieke ontstaansgeschiedenis van onze natie noch
het daarbij behorende geboortepapier.
Reden om in deze editie van het
Liberaal Journaal eens aandacht te
besteden aan verschillende aspecten van
de nationale onafhankelijkheid, nationalisme en het zelfbeschikkingsrecht.
Niet alleen vanuit Nederlands perspectief, maar zeker ook breder, in vergelijkend perspectief, en zowel historisch als
vanuit de actualiteit bezien.
Veel leesplezier toegewenst!

Het b e s ta a n va n een natie is een dagelijk se volk sraad P l e g i n g , z oa l s h et bestaan van het individ u een eeuwige
b evestiging is van het l even.
Ern es t Rena n ( 1882)

B E STAAT H E T R EC H T O P E EN Z I J D I G E AFS CHE I DI NG ?
door Jeroen Toet
Sinds het bestaan van de natiestaat zijn er groepen die zich niet thuis voelen binnen een staat
en die eenzijdig claimen een recht te hebben op
een eigen, soevereine staat. Ook de afgelopen
jaren haalden de nodige gevallen het nieuws, zoals Catalonië. Discussies omtrent zulke casussen
zijn emotioneel beladen voor directbetrokkenen,
maar ook voor degenen die wat meer op afstand
staan speelt emotie vaak een rol.
Bij menigeen is de eerste, intuïtieve ingeving
eentje van sympathie ten opzichte van een groep
die onafhankelijkheid eist. Veelal omdat deze de
‘underdog’ lijkt. Bovendien lijkt, op het eerste oog, zo’n eis te passen binnen het recht op
zelfbeschikking. Toch loont het om wat dieper in
te zoomen op de argumentatie achter dit vermeende recht. Klopt onze intuïtie wel? Bestaat er
een (moreel) recht op eenzijdige afscheiding en
zo, ja, onder welke condities?
In de politieke theorie/filosofie zijn er twee
hoofdstromingen die zich bezighouden met
het (morele) recht op eenzijdige afscheiding: de
prima facie theorieën en de ‘remedial right only’
theorieën. De eerstgenoemde is in twee subgroepen op te splitsen: de ascriptieve en de plebiscitaire.

Prima facie (‘ja, mits’) theorieën

Deze theorieën stellen dat groepen in principe
het recht hebben om zich af te scheiden. Groepen hebben een soort natuurlijk recht op zelfbeschikking en daardoor om een eigen, soevereine
staat te vormen. De achtergrond van de ascriptieve stroming is te vinden in nationalistische
theorieën waarin grenzen van staten en ‘naties’
zoveel mogelijk moeten overlappen. Later is
de aard van de groep opgerekt naar andere
‘ascriptieve’ (groeps)kenmerken, bijvoorbeeld
cultuur, taal, religie, et cetera. Identiteit van de
groep staat centraal. Zo is het beschermen van
de ‘uniekheid’ van een groep het meest gebaat
door bestuur door die groep, stellen aanhangers.
Morele en ethische obligaties tussen burgers zijn
sterker binnen gemeenschappen die een identiteit delen, betogen ze.
Logisch om die een eigen staat te geven, toch?
Nou zijn er de nodige problemen met deze
theorie. Ten eerste is er geen enkele reden om
automatisch aan te nemen dat groepen beter
beschermd worden in ‘hun eigen’ staat. Ten
tweede, is het ‘ascriptieve’ element problematisch: hoe baken je de groep precies af? Hoe ga
je om met mensen die verschillende identiteiten
of affiliaties hebben? Waarom zou natie, geloof, cultuur of religie etc. belangrijker zijn dan
andere bronnen van identiteit, zoals fan zijn van

een voetbalclub of band? Dit punt legt een derde
probleem bloot: een ‘Matroesjka-effect’. Steeds
kleinere ‘eenheden’ of groepen kunnen claimen
dat zij zo ‘uniek’ zijn dat zij recht hebben op een
eigen staat. Een vierde probleem is dat identiteit
een construct en altijd in beweging is. Identiteiten, groepen, komen en gaan. Als het ‘groep met
een specifieke identiteit-zijn’ een automatisch
recht op een eigen staat inhoudt en groepen
altijd in beweging zijn, zijn grenzen dat dan ook.
Niet bepaald aanlokkelijk met het oog op internationale veiligheid en welvaart.
Ten slotte, wellicht het belangrijkste, argument
tegen ascriptieve prima facie theorieën is dat ze
immorele incentives bieden voor zowel staat als
potentiele afscheiders. Staten willen namelijk
soevereiniteit en grondgebied behouden. Als de
ascriptieve prima facie theorie een internationaal
erkende norm zou zijn, zouden staten de incentive hebben om óf groepen zoveel mogelijk te
spreiden, om potentieel ‘lastige’ meerderheden
van een groep te voorkomen, óf om bepaalde
meerderheidsgroepen te verdrijven uit een
gebied. Kortom, het werkt etnische of religieuze
zuivering in de hand. Groepen die zich willen
afscheiden hebben vergelijkbare incentives. Zij
moeten juist zorgen dat zij de meerderheid in
het gewenste gebied worden, zij het goed- of
kwaadschiks.

Pat r i ot t i s m e i s ‘den wil tot handhaving en verweer
va n wat eigen en dierba ar is’.
Jo h a n H u iz in g a ( 1940)

De tweede subgroep prima facie theorieën, de
plebiscitaire, ondervangt een aantal van deze
problemen. Een gedeelde identiteit staat niet
meer centraal, maar wel een ‘meerderheid’ zijn.
Hiermee voorkom je het mijnenveld van ‘identity politics’. Echter, het fundamentele probleem
van prima facie theorieën blijft bestaan: als
een meerderheid van de bevolking binnen een
gebied zegt een eigen staat te willen, heeft deze
meerderheid in principe het recht hierop. Nadere argumentatie vraagt deze theorie niet.1 Deze
theorie laat het bijvoorbeeld toe dat een groep
in Nederland zich zou afscheiden met alleen de
argumentatie van ‘daarom’ of ‘lijkt ons wel leuk’
omdat een meerderheid dat binnen een bepaald
gebied op een bepaald tijdstip wil. Dit legt de
lat intuïtief wel erg laag, naast dat een aantal
van de eerdergenoemde bezwaren tegen prima
facie theorieën nog steeds aanwezig zijn (o.a. het
Matroesjka-effect en immorele incentives).

‘Remedial right only’ theorieën (‘nee, tenzij’)

Deze groep theorieën zegt dat er alleen een (moreel) recht op afscheiding bestaat wanneer een
groep onrecht is aangedaan. De onderliggende
assumptie is dat de autoriteit van een staat over
een grondgebied conditioneel is: een staat dient
de rechten en vrijheden van alle inwoners gelijkwaardig te beschermen. Er worden drie verschillende soorten onrecht onderscheiden:
1. Het fysiek overleven van een groep en/of de
bescherming van hun (basis)mensenrechten
wordt bedreigd,

2. Het gebied in kwestie is onrechtvaardig verkregen,
3. Er is een onrechtvaardige verdeling van welvaart, oftewel, een bepaalde bevolkingsgroep
moet meer afdragen dan via rechtvaardigheidsbeginselen te beargumenteren is.
Het voordeel van deze theorie is dat het de juiste
incentives aan staten biedt. Goed gedrag, het
beschermen van de rechten en vrijheden van
ieder individu binnen de staat (wat een liberaal
basisbeginsel is), wordt beloond met territoriale
integriteit. Slecht gedrag wordt afgestraft door
de ‘gedupeerden’ het recht te geven op een eigen
staat. Toch kent ook deze theorie de nodige
problemen. Voornamelijk omdat deze zo ondergedetermineerd is. Wat is precies ‘onrecht’?
Wat zijn ‘basisrechten’? Wie bepaalt dat? Etc.
Daarnaast is er een ‘drempelwaarde-probleem’:
stel je kwantificeert genocide op 10.000 doden,
dan wringt het intuïtief als er 9.999 doden zijn
gevallen. Hetzelfde geldt voor onrechtvaardig
verkregen grondgebied. Elke moderne staat is
ontstaan uit een lange geschiedenis van verovering op verovering. Hoever terug in de tijd trek
je de grens? In de praktijk kun je best een mouw
aan zulke zaken passen, maar vanuit de politieke
filosofie zijn ‘grenswaarden’ haast onmogelijk
(non-arbitrair) te definiëren en rechtvaardigen.
Beide stromingen kennen dus hun beperkingen,
maar als leidraad voor politiek handelen in de

praktijk kent de remedial rights only theorie de
minste theoretische en praktische problemen en
levert het de juiste incentives om liberale beginselen internationaal te borgen.

Jeroen Toet studeerde American Studies en Politicologie en is momenteel senior consultant bij
Jester Strategy.

______________________________________
1. Behalve dat de meerderheid die zich wil afscheiden de capaciteit moet hebben om de basistaken die
een staat zou moeten vervullen ook daadwerkelijk
uit te kunnen voeren.

G eva arlijk wo rd t he t patri ot ti s me [ e e r s t ] a l s h e t
z i c h met zijn te g e n d e e l , he t co s mo p o l it is me . . .

H et str e ve n naa r nat i o na l e o na f h a n ke l i j k he i d e n i de nt i t e i t
b ij de pat ri ot t en i n d e Bataafs e t i j d
door Peter van den Berg
Er zijn mensen, onder wie ook historici zoals
Benedict Anderson (Imagined communities), die
betogen dat nationale gevoelens in de negentiende
eeuw gecreëerd zijn, als onderdeel van de vorming
van natiestaten. Deze ontwikkeling zou dan tevens
een reactie zijn op het universalisme van de
Verlichting, culminerend in de Franse Revolutie.
Recenter onderzoek laat evenwel zien dat er al in de
tweede helft van de achttiende eeuw door de patriotten in termen van ‘vaderland’, ‘natie’ en ‘nationale
cultuur’ invulling werd gegeven aan hun streven
naar herstel van de positie van de Republiek. Deze
nadruk op nationale cultuur was bovendien niet per
se onverenigbaar met de idealen van Verlichting. Zij
vloeide daaruit soms voort. Zo was het verdedigbaar
dat het vrijheidsideaal alleen kon worden verwezenlijkt door bestuur in de eigen taal, op basis van eigen
recht.
De opvattingen van de patriot Willem Anthony
Ockerse (1760-1826) gaven uiting aan deze verbinding tussen vrijheid en nationale identiteit. Ockerse,
letterkundige en predikant, behoorde tot de invloedrijke revolutionairen. Hij was mederedacteur van het
politieke weekblad De Democraten (1796-1798) en
leverde ook als lid van de Tweede Nationale Vergadering een belangrijke bijdrage aan de debatten over de
eerste Nederlandse Grondwet. Als medepleger van

de staatsgreep van januari 1798 heeft hij daarnaast
wezenlijk bijgedragen aan de totstandkoming van de
eerste Nederlandse Staatsregeling (1798). In de jaren
1788-1797 schreef hij het driedelige Ontwerp tot eene
algemeene characterkunde, waarin het ‘volkseigene’
nader werd onderzocht.
Zoals bij alle patriotten stonden ook de geschriften van Ockerse in het teken van het verval van de
‘Nederlandse natie’ en de noodzaak het ‘doodelijk
gewonde vaderland’ van de ondergang te redden.
Opvallend is daarbij dat Ockerse als vanzelfsprekend
het bestaan van een ‘Nederlands natie’ aannam. Dit
Nederlandse volk bestond volgens Ockerse al sinds
de Romeinse tijd en werd gekenmerkt door een eigen
specifiek ‘nationaal character’. De grondtrekken
daarvan werden onder meer gevormd door een drift
voor vrijheid en een voorliefde voor de eigen inboorlingen. Helaas, zo meende Ockerse, was het volk
niet moedig genoeg geweest om deze eigenschappen
tot hun uiterste consequentie door te voeren en een
vrije volksregering in te stellen. Dit had er toe geleid
dat het oorspronkelijke nationale karakter ernstig
verwaterd was. Deze neergang van het Nederlandse
volkskarakter was, aldus Ockerse, veroorzaakt door
invloeden uit de buurlanden van de Republiek. Daardoor waren er verbasteringen ontstaan in het nationale uiterlijk, temperament en karakter.

Deze verwatering van het nationale karakter had
geleid tot de teloorgang van de Republiek. Het moest
daarom, zo meende Ockerse, afgelopen zijn met de
‘vermenging met allerlei vreemde volksrassen, aan
welke onze Natie zoo zeer en zoo aanhoudend is
blootgesteld’. De Republiek moest weer hersteld worden in haar oude luister door wetten te maken die bij
het nationaal karakter pasten en dat karakter versterkten. Daartoe moest wel in meer detail worden
vastgesteld welke karaktertrekken het Nederlandse
volk precies had. Hier liep Ockerse tegen een paradox aan die wel vaker wordt aangetroffen bij politici
die zich zorgen maken over de toekomst van hun
land. Ockerse beweerde namelijk enerzijds dat hij
een nationaal karakter kon vaststellen op hetgeen hij
aantrof in de Nederlandse samenleving. Anderzijds
betoogde hij dat het ‘twee voor twaalf ’ was, omdat
dit nationale karakter voor het belangrijkste deel was
uitgewist.
Daarom ging het bij de concrete voorstellen van
Ockerse uiteindelijk niet om het ‘herstel van het
oorspronkelijk karakter’, maar om de creatie van een
nieuw saamhorigheidsgevoel. De natie diende opgevoed te worden tot liefde voor het vaderland, onder
meer door het introduceren van volksfeesten. Alleen
zo kon de natie haar vrijheid herwinnen. Dit pleidooi voor opvoeding en vrijheid paste op het eerste
gezicht goed bij de idealen van de Verlichting. Alleen
ging het nu niet om de verlichting van het individu,
maar van de natie. Deze draai in de richting van het
collectief komt duidelijk naar voren in Ockerse’s definitie van vaderlandsliefde als ‘eene verloogchening
van zich zelven, eene ontkenning van het menschlyk
ik, eene verzaking van het individu, eene standvaste
voorkeus aan ’t algemeen welzyn boven zyne byzondere belangen, zoodra die stryden zouden met het
nut van allen; eene voorddurende opöffering van zyn
eigen bestaan aan ’t algemeen bestaan [...].’ Zou de
definitie van vaderlandsliefde in de negentiende en
twintigste eeuw hier heel erg van afwijken?
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universitair hoofddocent verbonden aan de juridische
faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen. Zie voor
een uitgebreidere behandeling van het onderwerp en
bronvermelding: ‘Recht en nationale identiteit in de
Bataafs-Franse periode’ in: F. Grijzenhout/N. van
Sas/W. Velema (eds.), Het Bataafse experiment. Politiek en cultuur rond 1800 (Nijmegen 2013), 102-123.

v er eenigt tot ee n g e lo o f a a n e e n nat io na l e ze n din g ,
w elke zich tot he t g e he l e co n t in e n t u it s t r e k t.
B en ja min T elders ( 1940 )

Ko m o p, l ib e ra le n, d o e wat m et ons e r fg oe d!

door Geerten Waling
De Nederlandse geschiedenis barst van de
pronkstukken, maar sinds een goed bekeken
televisieshow van begin 2018 hebben we één
document dat nu echt Hét Pronkstuk van Nederland genoemd mag worden: het Plakkaat
van Verlating. De voorkeur van de ‘televoters’
voor dit stukje papier mag een hart onder riem
worden genoemd. Want hoewel bijna niemand
weet wat er precies in het Plakkaat staat en hoe
revolutionair dat wel niet is geweest voor Nederland en de wereld, is het duidelijk dat we in een
tijdperk zijn aanbeland waar waardering voor dit
document geen taboe meer hoeft te zijn.
Een klein clubje liefhebbers pleit er al enige tijd
voor om op 26 juli 1581 – de dag dat de StatenGeneraal van de in 1579 (Unie van Utrecht)
verenigde provinciën in Den Haag overgingen
tot het tekenen van deze de facto onafhankelijkheidsverklaring van landheer Filips II van Spanje
– tot nationale feestdag te bombarderen. Nu is
dat niet zo praktisch, middenin de zomer, maar
het idee is niet slecht. Toch was hun voorstel
afgelopen zomer nog reden voor gewichtige
historici om hun zorg uit te spreken over ‘een
eng soort nationalisme’ dat gepaard zou gaan
met het vereren van het Plakkaat. Toenmalig
vice-voorzitter van de Raad van State Piet Hein
Donner deelde die zorg. Nationalisten zouden
volgens hem die feestdag kunnen kapen.
‘Onafhankelijkheid vieren als ideaal, in een
wereld van wederzijdse afhankelijkheid is het

politieke programma van Trump, Poetin en
de Brexit. Het gaat uit van een internationale
samenleving waarin macht de onderlinge verhoudingen bepaalt en waarin het recht van de
sterkste geldt.’
Ironisch: Donner spant met zulke uitspraken de
geschiedenis juist voor een politiek karretje. Het
zijne, welteverstaan. De wens om het
Plakkaat van Verlating op een of andere manier
te eren is breed gedeeld in de samenleving, maar
de voormalige onderkoning schildert die af als
ondermijning. Oei! Zullen we dat levensgevaarlijke Plakkaat niet beter meteen verbieden,
mijnheer Donner?
Onzin natuurlijk. Überhaupt is de angst voor
nationalistische herdenkingen nogal potsierlijk,
want juist het Plakkaat van Verlating is een wereldtekst. Letterlijk. Allereerst doordat de
Republiek, die kort na de afscheiding van de
Spaanse koning (1588) ontstond, zelf zou uitgroeien tot vrijplaats voor denkers en minderheden uit heel Europa die relatief straffeloos
hun gedachten en geweten de vrije loop konden laten. Maar ook is de uitstraling van het
document naar andere landen en continenten
onmiskenbaar. De parlementaire soevereiniteit
die stadhouder-koning Willem III met de Glorious Revolution (1688) in Engeland verankerde
stoelde op de gedachten over vrijheid en volkssoevereiniteit die in het Plakkaat van Verlating
als vanzelfsprekend werden gesteld. En ook de
Amerikaanse onafhankelijkheidsstrijd was sterk

geïnspireerd op het Noord-Nederlandse
voorbeeld van twee eeuwen ervoor.
Het is dan ook allesbehalve ‘eng nationalistisch’
om te stellen dat in 1581 een belangrijke basis
werd gelegd voor de ontwikkeling van de democratische rechtsstaten van vandaag. Grote
waardering voor dit unieke ideeën-historische
erfgoed is op zijn plaats. Helaas schort het daar
nog aan. De geboorteakte van een onafhankelijk
Nederland ligt nog altijd in een kale kist in de
leeszaal van het Nationaal Archief in Den Haag
en trekt amper bezoekers.
De aanstaande verbouwing op het Binnenhof
biedt een uitstekende kans voor het parlement
om, samen met de gemeente Den Haag, het Nationaal Archief en ProDemos, een statig gebouw
vrij te maken voor een grootse permanente
tentoonstelling. Modern van opzet, vrij toegankelijk voor bezoekers uit binnen- en buitenland,
dagjesmensen en schoolkinderen. Opdat iedereen kan zien wat gezien mag worden: dat in
1581 in Den Haag een mijlpaal werd geslagen
op de lange en kronkelige weg die ons voerde
tot de huidige democratische rechtsstaat. Voor
liberalen is recht te doen aan dit pronkstuk niets
minder dan een plicht.

Geerten Waling schreef samen met Coos Huijsen
De geboortepapieren van Nederland (Elsevier
Boeken), waarin het Plakkaat van Verlating is
opgenomen in hedendaags Nederlands.

Ee n w e z e n l i j k i nternationalisme kan slech ts word en
g e b o u w d o p een basis van gezon d nationalisme.
Jo h a n na Na b er ( 185 9- 194 1 )

Nat iona l e z e lf b es c h i kki n g a ls u i tdruk k i ng s vor m
va n li b e ra li s m e
door Patrick van Schie
Tijdens de herdenkingsplechtigheid in Parijs van
de wapenstilstand die een eeuw geleden, op 11
november 1918, een einde maakte aan de Eerste
Wereldoorlog, hekelde de Franse president
Macron het nationalisme. Dit is, betoogde hij,
een ‘oude demon’ die weer klaarstaat zijn werk
van ‘chaos en dood’ te voltrekken.
Macron is de enige niet die meent dat de beide
Wereldoorlogen in de twintigste eeuw het gevolg
zijn geweest van nationalisme. Wel goed volgens
de Franse president is patriottisme, dat volgens
hem het tegendeel is van nationalisme. Het komt
dus op de definitie aan. In de wetenschap is
de meest gangbare: nationalisme is het verlangen van een ‘natie’ naar een eigen staatkundig
verband. Dit is iets heel anders dan haat tegen
anderen of de wens andere landen te veroveren;
zaken waar Macron op doelt.
‘De natie’ is een boven-individueel concept. Dit
roept wel de vraag op of daarvoor plaats kan
zijn in het liberalisme, dat immers individuen
tot uitgangspunt neemt. Individuen hebben
rechten. Maar willen die iets voorstellen, dan
is er een politiek verband nodig dat ervoor kan
zorgen dat deze rechten meer zijn dan papieren
beloften. Dankzij een politiek verband kunnen
abstracte mensenrechten tot afdwingbare burgerrechten worden. Wat is vervolgens de juiste
omvang – de schaal – van dit verband? Wie
horen ertoe? Hebben politici dit te bepalen, of
burgers?
Het enige liberale antwoord op deze laatste vraag
kan zijn dat het aan burgers is om te bepalen met
wie zij een politiek verband vormen, en dus ook
met wie niet. ‘De natie’ heeft niet per se vaste
kenmerken – zoals een gemeenschappelijke taal,
afstamming, et cetera – maar wordt gevormd
door burgers die met elkaar een bepaalde verbondenheid voelen. Taal zal vaak wel een essentieel ‘cement’ vormen, maar absoluut noodzakelijk is dit niet (zie bijvoorbeeld Zwitserland). De
natie is, zoals Ernest Renan het in 1882 bondig
heeft geformuleerd, als het ware ‘een dagelijks
referendum’.

Wereldburgerschap werkt niet alleen praktisch
niet, het wordt door veruit de meeste mensen
niet gevoeld. Voor Europees burgerschap geldt
hetzelfde, maar zelfs indien de frase ‘EU-burger’
ooit meer zou worden dan een juridische constructie zou het niet wezenlijk verschillen van
andere vormen van nationalisme. ‘Europeaan
zijn’ is immers geografisch afgebakend; er zijn
individuen die erbij horen en veel meer individuen voor wie dat niet geldt.
De liberale denker John Stuart Mill gaf in zijn
Considerations on Representative Government
(1861) reeds aan dat zo’n vorm van wij-zij denken onvermijdelijk is. Hij omschreef de natie
als bestaande uit individuen die zich verbonden
voelen door gemeenschappelijke sympathieën
welke er niet zijn tussen hen en anderen. En
deze sympathieën ‘doen hen verlangen te leven
onder dezelfde regering, een verlangen naar een
regering van uitsluitend henzelf of een deel van
henzelf ’.
Anders dan bijvoorbeeld de Belgische gebroeders Verhofstadt (de ex-premier en zijn broer die
de denktank Liberales leidt) betogen is nationalisme dan ook niet anti-liberaal maar heeft het
juist vanaf het begin bij het liberalisme behoord.
En dan niet alleen in de vorm van liberalen die
kleinere gebieden wilden integreren tot een groter geheel – zoals in Duitsland en Italië – maar
ook in de vorm van liberalen die het herwinnen
van nationale onafhankelijkheid dan wel het
verkrijgen ervan hartstochtelijk steunden.
De eerste politieke beweging die zichzelf liberaal
noemde ooit – de liberales in Spanje – ontstond
in 1809 in verzet tegen de Napoleontische overheersing. Het was een liberale en nationalistische
beweging ineen. Ook later in de negentiende
eeuw waren liberalen nationale onafhankelijkheidsstrijders of gaven er warme steun aan, zoals
aan de Grieken (tegen het Ottomaanse Rijk), de
Hongaren (tegenover de Oostenrijkers), de Polen (tegenover de Russen en Pruisen) en niet te
vergeten de Belgen die zich in 1830 losmaakten
van Nederland.
Destijds moest onafhankelijkheid door strijd
worden bevochten. Tegenwoordig kan afschei-

ding in een ordentelijk referendum geschieden,
al dan niet met waarborgen dat het geen tijdelijke bevlieging is zoals een versterkte meerderheid of twee opeenvolgende referenda met een
‘bezinningstijd’ (is dit wat wij werkelijk willen?)
van bijvoorbeeld vijf jaar.
Het zich kunnen uitspreken voor nationale
onafhankelijkheid is een logisch uitvloeisel van
het door en door liberale recht op vrijheid van
vereniging. Het behoren altijd individuen te zijn
– leden of in de ‘vereniging der natie’: burgers,
niet politici of bureaucraten – die bepalen of zij
een (nieuwe) vereniging wensen te vormen.

Patrick van Schie is historicus en directeur van de
TeldersStichting.

De vor s t r e ge e rt b i j d e g rat i e va n z i j n onde r dane n e n m oe t
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A l le s v e rg a at, o o k d e staat

door Marcel Wissenburg
In klassieke definities van de staat, staat het
geweldsmonopolie centraal: X is geen staat tenzij
X gedrag desnoods met geweld mag afdwingen,
tenzij anderen die gedrag kunnen afdwingen dat
enkel bij de gratie van X kunnen doen, en tenzij
er geen Y is waarvan X de gedelegeerde is.
Onze als constitutionele democratieën vormgegeven verzorgingsstaten leveren naast protectie
onder bedreiging met geweld echter nog duizenden andere diensten die, in de kern, twee voor
een Westerse samenleving essentiële functies
vervullen. Ze bewaren, ten eerste, de wankele
balans tussen de haves en de have-nots via
sociale rechtvaardigheid, via een eerlijke verdeling van de kosten en baten van sociale coöperatie. En ze beschermen, ten tweede, potentiële
minderheden tegen de absolute dictatuur van
de meerderheid (wat ‘onverdunde’ democratie
immers is), door universele mensenrechten in
de vorm van constitutionele grondrechten te
garanderen.1
Dat die functies essentieel zijn bestrijd ik niet –
wel dat de staat deze functies noodzakelijk moet
vervullen. De staat heeft serieuze concurrentie.
De gebruiker van overheidsdiensten, de burger,
leeft in een wereld van globalisering en fragmentering.2 Globalisering: goederen, diensten,
ideeën, normen, culturen en kunst worden op
een planetaire schaal uitgewisseld, waarbij het
populaire het impopulaire genadeloos uitroeit.
Fragmentering: al die concurrenten van de staat
(partners in governance, supranationale organisaties, marktpartijen) claimen autoriteit over de
diensten die zij leveren, en burgers ontwikkelen
loyaliteit aan die concurrenten. Globalisering,
fragmentering en serieuze concurrentie graven
samen het graf voor de natie-staat.
De kerntaak van een staat, het beschermen van
een rechtssysteem via het geweldsmonopolie,
hoeft sowieso niet door een staat vervuld te worden, en misschien is een geweldsmonopolie ook
niet nodig om lijf en goed te beschermen. Neem
nu het darkweb. Daar wordt eerlijk gehandeld in
drugs, porno, wapens, en Canadese hoestdrank
zonder dat een overheid met wetboeken hoeft te

zwaaien; het darkweb controleert zichzelf en de
gemeenschap straft misbruik genadeloos af.
Maar ook voor al de verdere diensten die de
verzorgingsstaat nu levert bestaan (betere) alternatieven. De vrijheid van handelen en reizen
die de Europese Unie bijvoorbeeld biedt is een
onomkeerbare werkelijkheid – onder voorwaarde dat de EU door globalisering bedreigde
burgers bescherming biedt, en het comparatief
handelsvoordeel binnenshuis niet ongenadig vrij
baan geeft. Wie nog gelooft dat de natie-staat
ons tegen globalisering kan beschermen ‘lives in
denial’.
Een natie-staat is meer dan een staat – het is ook
een menselijke gemeenschap. De samenleving is
echter allang geen tot natie verzuilde monoliet
meer (als ze dat ooit al was); de coöperatieve,
affectieve, linguïstische, epistemologische en
culturele verbanden die een samenleving maken,
overlappen elkaar niet meer. De burger is én
Frysk én Antwerpenaar én Europeaan én homo
én into the Queen Bee én vrijwilliger in Ghana
én bestuurder van Médicins sans Frontiers én
lid van de universele academische gemeenschap.
En voor identificatie is de politiek (dus de staat)
ook lang niet zo belangrijk als politiek betrokken burgers zoals u en ik graag denken. Voor

‘de mensen’ is de overheid een buitenstaander,
een bullebak die willekeurige regels willekeurig
handhaaft, zonder respect en zonder uitleg, eerder een hindermacht dan constructief,
empowering.
De community van de toekomst, van de screenager van nu, heeft niets meer met Blut und
Boden te maken. Πάντα ῥεῖ, stelde Herakleitos:
alles vloeit, alles verandert, alles vergaat – ook de
VOC, V&D en de natie-staat.

Marcel Wissenburg is hoogleraar politieke theorie
aan de Radboud Universiteit Nijmegen en hoofdredacteur van Liberale Reflecties.

_______________________________________
1. M. Wissenburg, ‘Het einde van de liberale democratie’, Liberaal Reveil, 2015 (4), pp. 193-197.
2. M.Wissenburg, Political Pluralism and the State:
Beyond Sovereignty. London: Routledge 2008.
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Nat i o na li s m e i n h et kle i n
door Wim van Meurs
De geschiedenis heeft een beeld gecreëerd van
nationalisme als een fenomeen van volksmassa’s:
Ze trekken op negentiende-eeuwse schilderijen
ten strijde voor nationale bevrijding en onafhankelijkheid of ze marcheren demonstrerend door
de straten in laat-twintigste-eeuwse filmbeelden
uit Catalonië of Kiev. En nationalisme verwijst
inderdaad naar ‘de natie’ die als één man opstaat
voor een gedeeld ideaal, tegen een vreemde
imperiale heerser of tegen een andere natie met
een soortgelijk maar onverenigbaar ideaal van
de symbiose van staat- en natiegrenzen. Het
gevleugelde woord van Kiro Gligorov, de eerste
president van Macedonië na de onafhankelijkheid van Joegoslavië vat deze paradox van het
nationalisme perfect samen: ‘Waarom zou ik
een minderheid in jouw land moeten zijn, als
jij ook een minderheid kunt zijn in het mijne?’
Twee voorbeelden uit het begin en einde van de
twintigste eeuw demonstreren de absurditeit van
nationalisme in het klein.
Nu precies een eeuw geleden stonden de overwinnaars aan het einde van de Eerste Wereldoorlog voor de zware opgave om een duurzame
vrede te scheppen. Veel van de rest-conflicten
zouden uiteindelijk overgedragen worden aan
de Volkenbond, maar in 1919 probeerden de
geallieerden op basis van Wilson’s principe van
nationale zelfbeschikking en nuchtere argumenten tot een rechtvaardige vrede te komen met de
verschillende tegenstanders: bijvoorbeeld met
Duitsland in Versailles en met Hongarije in Trianon. Ook vertegenwoordigers van de nieuwe staten die door het uiteenvallen van het Osmaanse,
Russische en Habsburgse rijk waren ontstaan,
waren aanwezig in deze voorsteden van Parijs.
Ze hadden geen toegang tot de onderhandelingstafel, maar probeerden door middel van
pamfletten wel om de uitkomst in hun voordeel
te beïnvloeden.
De grootste heimelijke winnaar van de oorlog
was Roemenië: door op het juiste moment de
fronten te wisselen, had de jonge staat op al zijn
buurlanden territorium gewonnen. Om deze
claims te verzilveren, huurde men de Franse
geograaf Emmanuel de Martonne in. Hij bepleitte de Roemeense zaak bij diverse vredes-

conferenties, maar – en daar ligt de ironie van
nationalisme in het klein – gebruikte elke keer
volstrekt andere argumenten. Bij de territoriale
claim tegen Bulgarije verwees hij naar het feit
dat deze omstreden kuststrook in de Middeleeuwen bij een Roemeens vorstendom hoorde.
Hij gebruikte dit historische argument, omdat
de bevolking in de twintigste eeuw etnisch zeer
heterogeen was. Bij de nog veel belangrijkere
claim tegen Hongarije gebruikte hij juist de
etnische kaart en negeerde het feit dat het gebied
eeuwenlang deel had uitgemaakt van het Habsburgse Rijk. In een poging om ook terreinwinst
te boeken tegenover Servië benadrukte deze wetenschapper juist het economische belang van de
regio voor een levensvatbare Roemeense staat en
veegde historische of etnische tegenclaims onder
het vloerkleed.
Dat gebeurde op het vlak van nationalisme aan
het begin van de ‘korte twintigste eeuw’, maar
aan het eind ervan bij de val van de muur en de
ondergang van het Oostblok was het niet anders.
Hier kregen de absurditeiten van nationalisme in
het klein de vorm van pseudo-staten, niet-erkende republieken in het Oosten van Europa. Naast
kleine staten die deelrepublieken van een federatie waren geweest, zoals Estland met 1,5 miljoen
inwoners en Montenegro met 600.000 inwoners,
ontstonden er gebiedjes die zich afscheidden
van een staat maar zelf niet als zodanig erkend
werden door de internationale gemeenschap:
Zuid-Ossetië van Georgië, Republika Srbska van

Bosnië-Herzegovina, Transnistrië van Moldova.
De logica dat elke territoriaal-compacte etnische
groep recht heeft op zelfbestuur en liefst op een
eigen staat leidt tot het beroemde Droste-effect.
Roemeense nationalisten zijn ervan overtuigd
dat Moldaviërs geen eigen natie vormen, maar
eigenlijk Roemenen zijn met identiteitsverwarring. Moldaviërs op hun beurt vinden dat het
smalle strookje van hun land Transnistrië dat
zich in 1989 afgescheiden heeft, historisch en etnisch bij hun onafhankelijke staat hoort. Binnen
het pseudo-staatje zelf, dat alleen door Rusland
erkend wordt en minder inwoners heeft dan
Montenegro, leven in sommige dorpen uitsluitend Moldaviërs (of Roemenen). Die verzetten
zich met hand en tand tegen de nieuwe machthebbers en vormen enclaves binnen de separatistische staat. Het is nog niet zo lang geleden
dat er in het Westen hartelijk gelachen werd over
een dergelijke Oost-Europese farce. Inmiddels
worden we zelf door de geschiedenis ingehaald:
welvarende, geconsolideerde staten krijgen te
maken met eigen afscheidingsbewegingen: het
Verenigd Koninkrijk en Schotland, Spanje en
Catalonië of wat te denken van Gibraltar met
zijn 30.000 inwoners, minder dan Zuid-Ossetië.

Wim van Meurs is hoogleraar Europese Politieke
Geschiedenis aan de Radboud Universiteit te
Nijmegen. Hij publiceerde onder andere: Wim van
Meurs e.a., The Unfinished History of European
Integration (Amsterdam UP 2018).
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of a lifetime.
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Ne de r la n d, d u r f s o m s n ee te ze g g e n

door Sven Koopmans
We zijn in Nederland niet zo van het vieren van
onafhankelijkheid. Natuurlijk vieren we Bevrijdingsdag, maar een belangrijk deel daarvan is
het bedanken van onze buitenlandse bevrijders.
Pogingen om naar Amerikaans voorbeeld een
onafhankelijkheidsviering te beginnen rond het
Plakkaat van Verlating zijn vooralsnog kansloos gebleken. Nederlanders zijn zelfbewust, en
weten ook dat wij moeten samenwerken met de
machten om ons heen. Nederland floreert mede
dankzij de bescherming van de NAVO, en de
economische voordelen van de EU. Partijen die
vragen om een ‘Nexit’ gaan hier te gemakzuchtig
aan voorbij. Toch wil ik, met het kabinet Rutte
III, pleiten voor meer onafhankelijkheid en
moed om voor onze eigen nationale belangen op
te komen, waar nodig ook tegen de Europese en
internationale consensus in.
Want waarom hebben wij een buitenlandbeleid?
Omdat we afhankelijk zijn van het buitenland, en
omdat we onafhankelijk genoeg zijn om zelf ons
buitenlandbeleid te kunnen bepalen. We hebben het buitenland nodig voor onze veiligheid,
voor het behoud van onze identiteit, en voor
onze banen. Onze veiligheid wordt gestut door
de NAVO en de VN, en door onze goede banden
met onze buren. Onze identiteit, dat wil zeggen:
onze unieke nationale combinatie van eigenheid
en openheid, kunnen we alleen bewaren door in

de EU te werken aan het tegengaan van illegale
massa-immigratie, en in de VN te werken aan
vrede en het bouwen op gedeelde waarden. Als
wereldeconomie kan Nederland alleen gedijen
als wij ons handelstalent kunnen etaleren in EUverband.
Maar ons buitenlandbeleid kan niet alleen maar
een beleid van wederzijdse afhankelijkheid zijn.
Om onze veiligheid, identiteit en onze banen te
beschermen, moeten we meer dan nu het geval is
ook de leiding willen nemen. We zeggen terecht
‘stop’ wanneer Rusland onze communicatiesystemen infiltreert, maar we moeten dat ook doen
wanneer China onze cruciale bedrijven wil overnemen, en wanneer Turkije probeert verdeeldheid te zaaien onder onze eigen staatsburgers.
Maar ook als Polen en Hongarije werken aan het
ondermijnen van de Europese rechtsorde. Want
wat blijft er over van onze rechtsstaat nu, door
EU-regels, onze politieagenten ook een Pools arrestatiebevel moeten uitvoeren? Die tegenstand
kan ons op de korte termijn soms pijn doen,
want die andere landen zullen het niet leuk vinden. Maar wij moeten denken aan dat wat voor
Nederlanders het belangrijkst is.
De durf om soms nee te zeggen is essentieel om
onze kernwaarden en belangen te beschermen.
Met het vertrek van de Britten uit de EU, en met
de onvoorspelbare politiek van President Trump,
moet Nederland voor zichzelf durven opkomen.

Zeker, voor velen is dat een moeilijke breuk met
een traditie. Voor politici op links is het praktisch onbespreekbaar dat wij ons verzetten tegen
een besluit uit Brussel, of tegen een resolutie van
de VN Veiligheidsraad. Dit komt voort uit een
diep maar wereldvreemd geloof in internationalisme, waarin de gedachte was dat volgzaam internationaal altijd beter is. Ook als dat betekent
dat we daarbij ons oordeel inruilen voor dat van
veel minder weldenkende landen. Het is bijvoorbeeld verbazend hoeveel juristen aanvaarden
dat een Russisch veto in de VN-Veiligheidsraad
bepaalt of een militaire missie tegen internationaal terrorisme gerechtvaardigd is of niet. En het
is onbegrijpelijk wanneer Nederlandse politici
enthousiast zijn over pogingen om onze sociale
zekerheid of andermans staatsschuld te europeaniseren.
Zeker, wij zijn afhankelijk van goede samenwerking in internationale organisaties. Wij zijn dan
ook enthousiast lid van de NAVO, de VN en de
EU. Deze organisaties zijn essentieel voor onze
veiligheid, onze identiteit en onze banen. Maar
die organisaties, en de andere lidstaten, zijn ook
een beetje afhankelijk van ons. En wij zijn onafhankelijk in het beoordelen van onze essentiële
belangen. Dus moeten we daar naar handelen.

Sven Koopmans is lid van de Tweede Kamer
(VVD), woordvoerder Buitenlandse Zaken.

Th e char ac t e r o f a nat i o n d e t er m i n es i n g r e at m e as ur e t he
f orm a nd v ital it y o f t h e S tat e . C e rta i n pol i t i cal habi t s and
ideas b e lo ng to pa rt i c u la r nat i o n s , a nd t he y vary wi t h t he
co u r s e o f t h e nat i o na l h i s to ri c y. - Lor d Ac ton ( 1 8 6 2 ) -

H et p ro b l ee m va n d e s m elt pan

door Niek Kok
‘De meest Europese staat die ooit heeft bestaan, is er niet meer,’ schrijft Frits Bolkestein
in De twee lampen van de staatsman. Hij
doelt op de Oostenrijk-Hongaarse monarchie, een multinationale staat die onder meer
Oostenrijkers, Hongaren, Tsjechen, Duitsers, Slowaken, Polen, Roemenen, Slovenen,
Kroaten en Ruthenen verenigde. Uiteindelijk
barstte het Rijk. Bolkestein: ‘de capaciteit om
nieuwe volkeren te absorberen nam af. Op
een zeker moment stuitte de Donaumonarchie op de grens van het aantal volkeren dat
zij bijeen kon houden.’
Het proces waarbij Oostenrijk-Hongarije
desintegreerde voltrok zich deels voor de
ogen van één van de grootste pleitbezorgers
van de veelvolkerenstaat: Sir John DalbergActon (1834-1902), meestal kortweg Lord
Acton genoemd. Van deze Britse liberale
parlementariër en historicus kan met recht
worden gezegd dat hij de waarde van het
nationalisme fundamenteel anders taxeerde
dan veel van zijn Europese tijdgenoten. Met
argusogen volgde Acton de opkomst van nationale onafhankelijkheidsbewegingen op het
Europese continent. In 1862 waarschuwde
hij in het essay Nationality voor het streven
om volk en staat samen te laten vallen. Acton
vreesde dat als een staat één nationaliteit zou
belichamen, iedereen met afwijkende ideeën
over die nationaliteit uit die staat moest

worden verdreven. In zo’n volksstaat zou een
pluriforme samenleving – een gemeenschap
van andersdenkenden en mensen met allerlei
culturele achtergronden – nooit tot bloei kunnen komen.
Acton vond het begrip ‘national consciousness’ dan ook een contradictio in terminis. Hij
vroeg zich af hoe men nu kon spreken van een
nationaal bewustzijn, terwijl het bewustzijn in
zijn aard hoort bij het individu. Zijn bewustzijn scheidt het individu immers juist van de
grotere gemeenschap. In een brief aan Gladstone, gedateerd op 18 februari 1888, schreef
Acton dan ook: ‘The comparing of Nationality
to Conscience seems to me dazzling but confusing. […] Nationality is the great carrier of
custom, of unreflecting habit and transmitted
ideas that quench individuality. Conscience
gives men force to resist and discard all this.’
Een volksstaat was zo in strijd met de feiten,
vond Acton. In zijn essay Nationality bepleitte
hij dat welgeaarde liberalen de voorkeur
moesten verlenen aan een multinationale of
een multi-etnische staat waarin verschillende
nationaliteiten in dezelfde staat leven zonder
te worden onderdrukt. Er moest, zo dacht
Acton, een zeker machtsevenwicht zijn tussen
alle volken in zo’n multinationale staat. Op die
manier kon in de smeltpan van de veelvolkerenstaat de kracht, kennis en capaciteiten van
het ene volk gedeeld worden met het andere
volk.

Acton noemde Zwitserland een goed voorbeeld,
maar ook het Oostenrijkse Rijk en zijn eigen Britse
Rijk hadden potentie om zich te mogen rekenen tot
het soort multinationale staten dat veel goeds kon
brengen. Zolang de Britse regering niet deed alsof
ze aan het roer stond van één homogeen volk, leken
er zelfs in de Britse koloniën enthousiastelingen te
zijn voor een met Groot-Brittannië gedeelde veelvolkerenstaat. De Indiase Nobelprijswinnaar Rabindranath Tagore schreef in 1919: ‘We have felt the
greatness of [the British] people as we feel the sun;
but as for the [British] Nation, it is for us a thick
mist of a stifling nature covering the sun itself.’ De
Britten waren meer dan welkom in India – maar de
Britse natie moesten ze liever thuis laten.
Het Britse Commonwealth bestaat vandaag nog
steeds – maar we begrijpen het gemenebest nog
moeilijk als een veelvolkerenstaat. We kennen ook
het lot van Oostenrijk-Hongarije: aan het begin van
de twintigste eeuw zat de rot in de dubbelmonarchie. Allerlei afscheidingsbewegingen knaagden aan
het Rijk. Aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog wilde het zichzelf nog hervormen tot trippelmonarchie. Het mocht niet baten: aan de Duitse
generaal Erich Ludendorff wordt de uitspraak
toegeschreven dat, wat betreft het bondgenootschap
tussen Duitsland en Oostenrijk-Hongarije, Duitsland zich had geketend aan een lijk.
De ideeën van Lord Acton zijn ruim honderd jaar
na zijn dood wel actueler dan we zouden vermoeden. We zien de contouren van de multinationale

Without common ideas, there is no common action,
and without common action men still exist,
but a social body does not...

staat die hij voorstond in de tegenwoordige
Europese Unie: een unie die net als Oostenrijk-Hongarije vele volken in zich verenigt en
op zoek is naar een houdbare balans. Maar, zo
schrijft Bolkestein, ‘Wenen stond toen voor
gelijksoortige uitdagingen als Brussel nu. […]
Hervormingen werden dikwijls op touw gezet,
maar in de praktijk bleef het een politiek van
pappen en nathouden.’

Maar ook de Europese Unie lijkt nu en dan
te wankelen. De Unie is van de grote belofte
van een Europese Grondwet afgegleden naar
euroscepsis en eurosclerose. Acton’s veelvolkerenstaat lijkt zo geen goed alternatief voor
het soort nationalisme dat mensen uitdrijft
of uitsluit. Net als het nationalisme, gaat de
veelvolkerenstaat soms tegen de realiteit in.
‘De Vielvölkerstaat ging ten onder omdat hij
tegen de feiten in regeerde,’ schrijft Bolkestein
dan ook.

Net als de nationalist, moet de multinationalist
dus niet de realiteit uit het oog verliezen. Wie te
hard van stapel loopt, ketent zich uiteindelijk aan
een lijk.

Niek Kok is wetenschappelijk medewerker bij de
TeldersStichting.

O na f h ankelijkheid en energietransitie
door Dilan Yeşilgöz
Als u aan een onafhankelijk Nederland denkt,
denkt u vermoedelijk niet direct aan boer
Boon uit Kolham. Toch vindt een belangrijke
stap in die onafhankelijkheid zijn oorsprong
op zijn bouwland. Op 29 mei 1959 werd daar
namelijk aardgas ontdekt. De vermaarde
Slochter gasbel werd praktisch in de achtertuin van boer Boon aangetroffen. Pas jaren
later bleek hoe gigantisch de aangeboorde
bel was. Het Groninger gasveld bleek een
van de grootste ter wereld te zijn en maakte
Nederland tot een van de belangrijkste aardgasproducent ter wereld. Daar hebben wij
Nederlanders en onze welvaart volop van kunnen profiteren. Maar de eerlijkheid gebiedt
te zeggen dat we heel lang niet beseft hebben
wat voor gevolgen het boren naar gas heeft
gehad op de ondergrond in Groningen. Tot
wij werden opgeschrikt door de aardbevingen
in Groningen. Huizen zijn beschadigd en er
is begrijpelijk veel onrust bij de Groningers
in het bevingsgebied. En al is het niveau van
de gaswinning de afgelopen jaren gedaald, we
weten aan de hand van onafhankelijk onderzoek dat veiligheid en zekerheid pas echt

geboden kan worden als het boren stopt. Dus
heeft minister Wiebes het historische besluit
genomen om de gaswinning voor de veiligheid van de Groningers zo snel mogelijk naar
0 terug te brengen. Gaswinning uit de kleine
velden die we in Nederland hebben gaat nog
wel door, mits het veilig kan, maar wordt op
den duur ook afgebouwd.
Aangezien bijna alle Nederlandse huishoudens
en vele bedrijven afhankelijk zijn van Gronings
gas, zullen we de komende tijd gas moeten
importeren en omzetten naar bruikbaar gas
voor onze huishoudens. Niemand wil immers
in de kou zitten. Voorlopig zijn we daarmee
afhankelijk van een land als Rusland om onze
huizen te verwarmen en bedrijven draaiende
te houden. De cruciale vraag is, willen we
ook in de toekomst in sterke mate afhankelijk
blijven van andere landen voor onze energievoorziening of gaan we alles op alles zetten om
deze afhankelijkheid te verminderen? Er zijn
partijen die deze afhankelijkheid van dubieuze
regimes helemaal niet erg vinden. Ik vind het
een verontrustende en onwenselijke gedachte.
Andere partijen vinden dat de afbouw van
de gaswinning nog veel sneller kan, door het

invoeren van ‘warme truien dagen’ en het terugschakelen van de productie bij bedrijven. De
duizenden banen die daarmee op de tocht zouden
staan, nemen deze partijen blijkbaar voor lief.
Wat de VVD betreft gaan we aan de slag met
onze onafhankelijkheid en werken we aan schone
alternatieven. Met ondernemersgeest en gezond
verstand. We moeten er immers ook voor zorgen
dat ons land een mooie en fijne plek is voor de
generaties na ons. Dus stappen we over van vieze
brandstoffen naar schone energie. En dat doen
we, wat de VVD betreft, op z’n Hollands. We
moeten innoveren en deze innovaties vervolgens
exporteren. Oplossingen verzinnen voor uitdagingen waar de hele wereld nu mee bezig. Dus
investeren in duurzame energie en ruimte bieden
aan kansrijke technologieën, zoals aardwarmte,
waterstof, maar ook kernenergie. Geen dogma’s,
maar gezond verstand. Zo komen we tot de beste
energiemix voor een energieonafhankelijk Nederland. Op een manier waar onze inwoners én onze
bedrijven de vruchten van plukken. We gaan op
zoek naar de schone en veilige ‘boer Boon’ van de
21e eeuw.
Dilan Yeşilgöz is Tweede Kamerlid voor de VVD.

Th us i n o r de r t hat t h er e b e s o c i e t y, a n d al l t he m or e , t hat
this socie t y p ros p e r, i t i s n ec e s s a ry t h at al l t he m i nds of t he
c iti zens alway s b e b ro u g h t to g e t h er a nd he l d tog e t he r by
so me p r inc i p l e i d ea s. - A lex is de Toc q u e vi l l e ( 1 8 4 0 ) -

Over Vrijheid, Verzet en Vrede…
door Dzsingisz Gábor
Is vrijheid kunnen gaan en staan waar je wil? Is
vrijheid je niet hoeven conformeren? Is ‘t alles
kunnen zeggen, doen of geloven? Of geen overheidsbemoeienis? Economische onafhankelijkheid? Een luxe artikel? Individualisme? Of is het
iets dat verbindt? Het antwoord is keer op keer
ja; want vrijheid kent veel dimensies.
Hoe mensen vrijheid beleven en naar welke
vorm zij verlangen, wordt vooral bepaald door
hun economische omstandigheden en historische context. Hun beleving en verlangens lopen
sterk uiteen. Een ander je eigen opvattingen
opleggen is per definitief in strijd met ‘vrijheid’.
Zeker als het zonder kennis van of verdieping in
die ander gebeurt. En dàt is precies wat er op dit
moment in Europa speelt. Het huidige conflict
tussen het ‘vrije Westen’ en de landen die nog
steeds onterecht als ‘Oostblok’ betiteld worden, wordt daardoor veroorzaakt. In dit artikel
poog ik enige context te schetsen om begrip te
kweken. Hierbij is het Hongaarse verhaal mijn
uitgangspunt.
Het Hongaarse volk beschouwt zichzelf als één
van de meest vrijheidslievende volkeren ter
wereld. Hun vrijheidsstrijd begon in de Middel-

eeuwen en duurde, bijna onafgebroken, zo’n 500
jaar tot ze in de jaren ’90 het Sovjet-juk af wisten
te werpen. Afgezien van twee korte periodes
leveren de Hongaren dus vijf eeuwen lang een
vaak fel en bloederig verzet, tegen buitenlandse
overheersers en militaire bezetting. De hele
Hongaarse cultuur, taal en literatuur is hier dan
ook van doordrongen.
In diezelfde eeuwen, vanaf de zestiende eeuw,
ontwikkelt Nederland zich in opgaande lijn tot
een vrij en welvarend land. Een land waar vrije
burgers tot ontplooiing komen en samen hun
nationale soevereiniteit opbouwen.
Terug naar 1526 in Hongarije… Met de zege van
het Ottomaanse leger van sultan Süleyman de
Grote, start 160 jaar Turks-islamitische overheersing. In die periode is de bevolking van 3,2
miljoen ruim gehalveerd en gereduceerd tot 1,5
miljoen Hongaren. Grote delen van het land
raakten zelfs volledig ontvolkt. Landbouwgrond
verwilderde en werd moeras. Tienduizenden
kinderen werden ontvoerd, afgevoerd naar Perzië, waar zij omgevormd werden tot Janitsaren,
de elitetroepen, van de sultan. Cultuurhistorisch
gezien, speelt dit nog steeds een duidelijke rol;
het Hongaarse volk heeft sindsdien een grote
aversie tegen de islam.

In diezelfde periode (1500-1700) verdubbelt de
bevolking van de Noordelijke Nederlanden. Ook
wordt Amsterdam het centrum van de wereld,
waar internationale handel floreert en de basis
wordt gelegd voor enorme welvaart.
In 1686 ‘bevrijden’ de Oostenrijkers de Hongaren en volgt een 222-jarige vrijheidsstrijd tegen
de Habsburgse onderdrukkers. Één van de hoogtepunten is de revolutie van 1848 onder leiding
van Lajos Kossuth. Maar de Oostenrijkers slaan
met hulp van de Russische tsaar de opstand neer;
genadeloze retorsie, bloedige terreur en militaire
bezetting volgen opnieuw.
In Nederland legt liberaal Thorbecke in deze tijd
de grondslagen voor onze moderne staat, waarin
individuele vrijheidsrechten tot volle wasdom
kunnen komen.
In 1918 wordt Hongarije voor het éérst sinds de
Turkse bezetting een onafhankelijke staat, even
maar, want op 19 maart 1944 valt de Duitse
Weermacht binnen. En met de ‘bevrijding’ in
1945 nemen de Sovjetsoldaten onmiddellijk het
stokje over. Pas 45 jaar later in 1990 verlaten zij
het land.

National loyalty involves a love of home
and a preparedness to defend it
Ro ger S cru to n ( 2006)

‘Vrijheid’ wordt in Nederland vooral als
individuele vrijheid ervaren, geen bemoeienis of regels van hogerhand. Vrijheid in de
zin van ‘vrij zijn van een buitenlandse overheerser’ speelt hier slechts kortstondig, tijdens
en direct na de Franse (Napoleon) en Duitse
(WOII) bezetting een rol.
In Hongarije is dit anders; want in een land
dat 500 jaar bijna onafgebroken strijdt vóór
zijn vrijheid en tégen buitenlandse inmenging,
heeft de ‘nationale soevereiniteit’ vooralsnog
een hogere gevoelswaarde dan individuele
vrijheid en verlangt men naar een ónafhankelijke en sterke staat.
Voor de periode Orbán, werd de kloof tussen steeds meer arme Hongaren en een kleine
groep steeds rijkeren alsmaar breder. Puur
liberaal economisch beleid kon die niet dichten. Door de privatisering van nutsbedrijven
waren gas, water en elektra voor velen haast
onbetaalbaar geworden. En de rentepolitiek
van internationale banken en het vrije spel van

wisselkoersen resulteerde in een torenhoge schuldenlast van individuele huishoudens en gezinnen.
De middenklasse werd uitgehold.
Alleen krachtig staatsingrijpen kon het tij keren.
En deed dat ook met meer welvaart voor velen als
gevolg. Men trekt de conclusie dat in het economisch vrijheidsmodel de sterkste altijd bepaalt
waar de grens van de vrijheid ligt en acht dit
niet wenselijk. Krachtig ingrijpen van de overheid, krachtiger dan in West-Europa gangbaar is,
wordt daarom toegejuicht. Dit geldt naast Hongarije ook voor Polen. Graag benadruk ik dat de
argumentatie tegen de liberale democratie zich
uitsluitend richt tegen economische aspecten
ervan en niet tegen klassieke mensenrechten en
democratische instellingen.
Er heerst verdeeldheid en achterdocht binnen
Europa. Elkaar de les lezen en straffen, lost niets
op. Niet elke vraag verlangt hetzelfde antwoord.
Laten we het ijzeren gordijn niet opnieuw dichttrekken, maar elkaar met een open blik en begrip
tegemoet treden. En het zou al een goed begin

zijn als wij de zogenaamde ‘Oostblok’ landen
enig respect tonen en hen niet langer aanduiden met een term die herinnert aan een tijd van
uitsluiting, onderdrukking en onvrijheid.

Dzsingisz Gábor vluchtte na de Hongaarse
Opstand van 1956 met zijn moeder naar Nederland. Daar was hij voor CDA actief, onder meer
als burgemeester, Tweede Kamerlid en staatssecretaris van natuurbeheer. Na zijn politieke
carrière vervulde hij een diplomatieke functie in
zijn geboorteland.

Pat r iot is m is in po l it ica l life
w h at fa it h is in r e l igio n.
Lo rd Acto n ( 1862)

L ib e r a l en e n h et r ec h t va n ops tand

door Fleur de Beaufort
‘Het is aan ieder bekend dat een vorst, als dienaar van God, geacht wordt zijn onderdanen
te beschermen tegen alle onrecht, overlast en
geweld, zoals een herder zijn schapen beschermt.
De onderdanen zijn niet door God geschapen
om de vorst in alles wat hij beveelt onderdanig te
zijn en hem als slaven te dienen. De vorst regeert
bij de gratie van zijn onderdanen en moet met
recht en reden over hen regeren, hen beschermen en liefhebben zoals een vader zijn kinderen
liefheeft en zoals een herder met hart en ziel zijn
schapen beschermt. Als een vorst zijn plichten
niet nakomt, maar, in plaats van zijn onderdanen
te beschermen, hen probeert te onderdrukken
als slaven, dan is hij geen vorst, maar een tiran.
In dat geval mogen zijn onderdanen, na beraadslaging in de Staten-Generaal, hem afzweren en
een andere leider kiezen.’
In het Plakkaat van Verlating – elders in deze
editie van het Liberaal Journaal door Geerten
Waling terecht hét pronkstuk van de Nederlandse geschiedenis genoemd – verwoorden de leden
van de Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden uiterst kernachtig onder welke voorwaarden
burgers een vorst mogen afzetten. Vandaag de

dag lijken de openingszinnen van het Plakkaat
welhaast een open deur – welhaast, want de
actualiteit bewijst dat er ook anno 2018 nog
volop discussie is wanneer opstandigheid tegenover de staat(smacht) al dan niet gerechtvaardigd is en in welke vorm een dergelijke opstand
is gelegitimeerd.
De daad van de leden der Staten-Generaal was
destijds in 1581 revolutionair en uniek. Zonder
het zelf te beseffen amendeerden de opstandige
Nederlanders het gedachtengoed van Thomas
Hobbes (1588-1679) op uiterst liberale wijze.
Met zijn werk Leviathan legde de Engelse filosoof de fundering van de staatssoevereiniteit.
Het absoluut gezag baseerde Hobbes niet op een
goddelijk recht, zoals destijds nog alom aangenomen, maar op een sociaal contract tussen de
individuele burgers.
Uit zelfbehoud geven burgers in ruil voor veiligheid (bescherming) vrijwillig een deel van
hun vrijheid op ten gunste van de heerser, zo de
gedachte achter deze filosofische constructie.
Bovendien beloven zij met het aangaan van het
contract absolute onderdanigheid aan de heerser.
Onderlinge wederkerigheid vormt de grondslag
voor burgers zich aan het contract te houden,

doch de staat beschikt volgens Hobbes over het
machtsmonopolie als ultimum remedium tegen
contractbreuk door individuele burgers. Immers:
‘Covenants without the sword are but words, and
of no strength to secure a man at all.’
Het feit dat Hobbes in zijn theoretische constructie van het sociaal contract uitgaat van
absolute onderdanigheid aan de vorst is meteen
ook de zwakte van zijn theorie. De gedachte is
immers dat met het sociaal contract een toestand
ontstaat waarin individuen een zekere mate van
veiligheid en vrede ervaren. Echter, zo heeft de
geschiedenis maar al te vaak bewezen, de vorst
is net zo goed een bedreiging voor de veiligheid
van onderdanen en Hobbes’ theorie voorziet niet
in een oplossing. Een weinig liberale gedachte
dat er voor het individu geen uitweg meer is als
een vorst zijn macht misbruikt voor willekeur en
onderdrukking.
Hoewel de praktijk al had laten zien wat er kon
gebeuren als een vorst zijn macht dusdanig
misbruikte dat het volk daar niet langer lijdzaam
mee akkoord ging – zie de Nederlandse Opstand
tegen de Spaanse overheerser – werd dit filosofisch pas verankerd door de Engelse denker John
Locke (1632-1704).

A p o rtion of m a n ki n d m ay b e said to co n s t it u t e
a Nationality, i f the y a r e u n i te d a mo n g t h e ms e lv e s
b y co m m o n sym path ie s.
Jo h n S t u a rt Mill ( 1861 )

In zijn werk Two treatises on government (1689)
legitimeerde Locke in feite wat de Nederlanden
in 1581 al in de praktijk hadden gebracht: het
recht van een volk zich tegen de soeverein te
keren.
Anders dan Hobbes meent Locke dat individuen – het volk – hun vrijheid niet zonder meer
afstaan aan de vorst of regering. De soevereiniteit berust, ook met het in leven roepen van een
regering, onverminderd bij het volk. De regering heeft een gedelegeerde taak om het volk te
beschermen, waarbij met name de individuele
rechten op leven, vrijheid en eigendom bewaakt
dienen te worden. Het is en blijft aan het volk
om te beoordelen of een regering deze taak naar
behoren uitvoert. Bij een negatief oordeel heeft
het volk het morele recht in opstand te komen.
In het Plakkaat van Verlating wordt door de
leden van de Staten-Generaal uitvoerig duidelijk gemaakt dat zij ‘als goede onderdanen’ via
‘diverse nederige remonstranties’ (protesten) gepoogd hebben hun grieven bij de vorst onder de
aandacht te brengen en hem tot een andere opstelling te bewegen. Dit echter zonder resultaat.
‘Het voorafgaande heeft ons afdoende wettige
aanleiding gegeven om de Koning van Spanje af
te zweren en een andere machtige en goedertie-

ren vorst te ontbieden om ons land te beschermen. Ons land heeft al meer dan twintig jaar in
chaos verkeerd en is door zijn koning in de steek
gelaten. We zijn niet behandeld als onderdanen,
maar als vijanden, die proberen hun eigen vorst
op gewelddadige wijze ten val te brengen.’ De
leden der Staten-Generaal zagen geen andere
uitweg meer dan gebruik maken van hun morele
recht in opstand te komen tegen de willekeur en
het machtsmisbruik van Filips II.
In onze huidige democratische rechtsstaat hebben burgers als het ware een recht van opstand
doordat zij zich met behulp van hun kiesrecht
kunnen uitspreken voor of tegen de regering.
Dat is het moment om eventuele onvrede tot
uiting te brengen en een andere regering in het
zadel te heffen. Een meer concreet recht van opstand is niet expliciet in de Nederlandse Grondwet verankerd. Er zijn landen waar een dergelijk
recht wel nadrukkelijk is opgenomen in de wet.
Bijvoorbeeld in Duitsland. Daar stelt artikel 20
lid 4 van de Grondwet dat alle Duitsers het recht
hebben om in verzet te komen tegen eenieder
die erop uit is de rechtsorde af te schaffen. (Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu
beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum
Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich
ist.)

Discutabel is natuurlijk op welk moment sprake
is van aantasting van de rechtsorde. Actuele discussies in binnen- en buitenland maken dit maar
al te vaak duidelijk. Zo werd nog bij de laatste
parlementsverkiezingen in ons land door diverse
media gesteld dat maar liefst vijf politieke partijen voorstellen in hun verkiezingsprogramma’s
hadden opgenomen die in strijd zouden zijn met
de rechtsstaat. Critici van een dergelijke vastlegging van het recht van opstand in de Grondwet
menen dan ook dat hier een potentieel destabiliserend effect van uit kan gaan. Bovendien zou
het niet passen bij het feit dat het geweldsmonopolie bij de staat berust. Voor liberalen, die van
nature een gezonde argwaan tegen (staats)macht
aan de dag leggen, geldt echter – mede indachtig de Nederlandse ontstaansgeschiedenis – dat
individuen in het uiterste geval, als de rechtsstaat
geen vreedzame mogelijkheden meer biedt, uit
zelfbehoud het recht van opstand behouden.

Fleur de Beaufort is wetenschappelijk medewerker
bij de TeldersStichting.

The f e e l i n g o f nationality may have been generated by
va r i o u s c au s e s. […] the strongest of all is id entity of
p oli t i c a l a n t e c e d e nts; the possession o f a national h istory.
Jo h n S t u a rt Mill ( 1861)
Jo h n F. K en n edy

N I E U W V ERSCHENEN | Bezielend verband
Ba si sg ra mmatica van het Nederlandse bu rg e r sc hap
Burgerschap is in het politieke debat een toverformule om Nederlanders zich meer betrokken te laten voelen bij elkaar en de politiek. De
Nederlandse politiek heeft in de afgelopen jaren
meer dan eens de nadruk gelegd op gedeeld
burgerschap. In een multiculturele samenleving
is het immers belangrijk dat burgers iets delen
dat hen met elkaar verbindt. In het regeerakkoord van 2017 tussen VVD, CDA, D66
en ChristenUnie wordt bijvoorbeeld expliciet
gesproken over het aanscherpen, verduidelijken
en herwaarderen van burgerschap.

Het akkoord spoort aan tot nieuwe initiatieven
die gedeelde waarden als gelijkwaardigheid en
tolerantie bevorderen.
Maar wat is burgerschap eigenlijk?
Hoe kan burgerschap de verbondenheid tussen
Nederlanders bevorderen in een samenleving
die steeds multicultureler en diverser wordt?
Waarom is het zo belangrijk dat er zoiets als een
bezielend verband bestaat? En welke betekenis
heeft burgerschap voor liberalen?

ON L I N E P U B L ICATIES
In de online bibliotheek op www.teldersstichting.nl zijn publicaties
opgenomen die gratis toegankelijk zijn. De meest recente publicaties
uit de reeks geschriften van de TeldersStichting, alsmede de publicaties
die in samenwerking met een uitgeverij werden gepubliceerd zijn in
de TeldersShop verkrijgbaar. In deze webshop zijn de gratis publicaties
bovendien in boekvorm te bestellen voor wie liever thuis van papier
leest en het boek uiteindelijk ook in de kast wil zetten.
Neem eens een kijkje in de TeldersShop op

www.teldersshop.nl

In deze politiek-wetenschappelijke stellingname
wordt door een werkgroep onder leiding van
Afshin Ellian een antwoord gezocht op deze
vragen. Het Nederlandse burgerschap heeft
wortels in de Nederlandse geschiedenis en de
Grondwet. Die zijn, ook in de toekomst, van
blijvend belang voor de verbondenheid tussen
Nederlanders. De tekst is te raadplegen op
www.teldersstichting.nl of in boekvorm
verkrijgbaar in de TeldersShop.
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