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In januari 2018 werd het Plakkaat van Verlatinge door televisiekijkers 
verkozen tot het Pronkstuk van Nederland, boven Rembrandts 
Nachtwacht. Het document, dat op 26 juli 1581 door de Staten-
Generaal in Den Haag werd goedgekeurd, kan gelden als de 
onafhankelijkheidsverklaring van de Nederlandse gewesten die de 
Spaanse landsheer Filips II ‘verlieten’. Anton van Hooff bespreekt aan 
de hand van een hertaling de betekenis en historische context van die 
geboorteakte van de Republiek der Verenigde Nederlanden en dus van 
Nederland als natiestaat. Hij laat zien hoe revolutionair en uniek het 
Plakkaat is als een eerste verklaring van universele mensenrechten, die in 
de canon van Nederlandse geschiedenis hoort te worden opgenomen. 

Anton van Hooff (1943) was tot 2008 hoofddocent klassieke 
geschiedenis aan de Universiteit Nijmegen. Hij publiceerde een reeks 
boeken over de klassieke oudheid en schrijft voor diverse kranten en 
tijdschriften – ook over actuele staatkundige onderwerpen – en geeft 
lezingen over de klassieke geschiedenis. Hij is lid van het Comité 
Nederlandse Onafhankelijkheidsdag.

‘Het Plakkaat is de eerste onafhankelijkheidsverklaring ter wereld. We 
waren zelfs 200 jaar eerder dan de Verenigde Staten!’ – Erik Scherder, 
neuropsycholoog en ambassadeur van het Plakkaat van Verlatinge
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VooRWooRd

De rijke geschiedenis van nederland als natie en soeve-
reine staat is niet begonnen met het uitroepen door een 
Driemanschap van het Soeverein vorstendom der ver-
enigde nederlanden op 21 november 1813. Ook ligt dat 
beginpunt niet bij de afkondiging van de eerste grondwet 
van nederland op 29 maart 1814 – nog altijd, hoewel vele 
malen gewijzigd, de oudste geschreven grondwet die in 
europa van kracht is. evenmin geldt dat het moment waar-
op soeverein vorst Willem Frederik van Oranje-nassau, op 
16 maart 1815, de titel koning der nederlanden aannam 
en het koninkrijk der nederlanden een feit was, een staat-
kundige situatie in dat jaar grondwettelijk vastgelegd en 
erkend door het Congres van Wenen.

Hoewel van deze en andere feiten in de jaren 2013-
2015 omstandig de tweehonderdste verjaardag is her-
dacht en in de jaren 1813 tot 1815 zeker de wortels liggen 
van nederland als constitutionele monarchie en parle-
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mentaire democratie, is het unieke van nederland dat het 
in de eeuwen daarvoor, tot het Franse interregnum met 
diverse verschijningsvormen – globaal in de periode van 
1588 tot 1795 – al als republikeins staatsverband heeft ge-
functioneerd. nederland: eerst een republiek, daarna een 
koninkrijk, een land met een zelfbevochten onafhankelijk-
heid en al ruim vier eeuwen – langer dan vele andere thans 
in europa bestaande staten – met een uitgesproken staat-
kundig zelfbewustzijn.

De noordelijke nederlanden – het huidige nederland – 
vormden in de middeleeuwen een conglomeraat van op 
zichzelf staande gewesten onder bestuur van graven, her-
togen en bisschoppen. in de veertiende en vijftiende eeuw 
slaagden de hertogen van Bourgondië erin een aantal van 
deze gebieden samen te voegen met delen van het huidige 
België en noord-Frankrijk tot een grotere eenheid. De ver-
eniging was slechts een personele unie. elke provincie bleef 
een autonome landsheerlijkheid met eigen instellingen, 
rechten en tradities. in alle gebieden ontstonden mechanis-
men om de macht van de landsheer in toom te houden. De 
landsheer kon zijn bewind niet voeren zonder enige vorm 
van instemming van degenen over wie hij regeerde. vooral 
als er geld nodig was, was het dienstig vertegenwoordigers 
van de onderdanen bijeen te roepen. Die vertegenwoordi-
gers kwamen doorgaans uit drie standen: de hoge geeste-
lijkheid, de adel of ridderschap en vertegenwoordigers van 
de steden. Het Franse begrip états werd in het nederlands: 
Staten. vanwege de gezamenlijke belangen werden verte-
genwoordigers van diverse Staten ook samen bijeengeroe-
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pen, gewoonlijk in een van de vlaamse steden. De allereer-
ste Staten-generaal binnen het gebied van de nederlanden 
waarbij zeventien gewesten vertegenwoordigd waren, wer-
den op 9 januari 1464 in Brugge samengeroepen.

in de zestiende eeuw kwamen de nederlanden onder 
gezag van de Habsburgers. keizer karel v heerste over een 
rijk dat naast Duitsland en Oostenrijk ook de nederlanden, 
Spanje, napels en Sicilië omvatte. na de troonsafstand van 
karel v werd het rijk in 1555 gesplitst: zijn zoon Filips ii 
kreeg Spanje en de nederlanden en zijn broer Ferdinand i 
kreeg de Duitse gebieden.

in dit boek schetst anton van Hooff waarom een aan-
tal gewesten in opstand kwam tegen het als tiranniek erva-
ren bewind van Filips ii, en de Staten-generaal van zeven 
opstandige provinciën waaronder het al in aanzet rijke en 
machtige Holland, uiteindelijk op 22 juli 1581 in Den Haag 
besloten de koning als landsheer de rug toe te keren ofwel 
te ‘verlaten’. Deze ‘verlatinge’ is gemotiveerd in een uniek 
document dat op 26 juli 1581 door de Staten-generaal 
werd afgekondigd: het Plakkaat van verlatinge. van Hooff 
analyseert dit Plakkaat scherp en geeft aan dat het, hoewel 
de Staten-generaal nog manmoedig op zoek zijn gegaan 
naar een nieuwe vorst, gezien kan worden als onafhanke-
lijkheidsverklaring van de verenigde nederlanden. als de 
zoektocht op niets uitloopt, nemen de Staten-generaal in 
1588 het gezag over de federatie dat zij feitelijk al in han-
den hadden genomen, definitief op zich. De republiek der 
verenigde nederlanden dient zich op het wereldtoneel 
aan, al zal het tot 1648 duren voor de autonomie bij de 
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vrede van Westfalen door alle staten, ook door Spanje, 
wordt erkend. De staatsvorm van de republiek was be-
paald nog niet meteen uitgekristalliseerd. in de staatkun-
dige praktijk lag de verhouding tussen de Staten-generaal 
en de provincies lange tijd niet vast. De Staten-generaal be-
zaten de macht die hun door de soevereine provincies was 
toebedeeld. Binnen de internationale verhoudingen was 
de republiek een uniek experiment, waar andere staten 
met argusogen, maar ook met bewondering naar keken en 
latere republieken inspiratie aan hebben ontleend, al relati-
veert van Hooff de invloed die het Plakkaat van verlatinge 
op andere onafhankelijkheidsverklaringen heeft gehad.

Bijzondere erkenning en veel meer bekendheid dan 
hij tot nu toe genoot, verdient de opsteller van het Plak-
kaat van verlatinge, zeker nu het nationaal archief recen-
telijk wetenschappelijk heeft vastgesteld dat het door één 
persoon met de hand geschreven is: Jan van asseliers. 
asseliers vervulde in 1581 de functie van griffier van de 
Staten-generaal. Hij werd in 1530 in antwerpen geboren. 
Zijn vader, ghislain, was daar schepen. in zijn jeugd stu-
deerde asseliers rechtsgeleerdheid en maakte hij reizen 
door onder meer italië, Duitsland en Frankrijk. in 1556 
trouwde hij met Margaretha van Duijsborch. Hij bezat be-
gin jaren zestig met zijn broers in antwerpen een handels-
maatschappij in juwelen. later werd hij secretaris van zijn 
geboortestad antwerpen. Hij stond in de opstand tegen 
Spanje aan de zijde van de rebellerende Staten. in 1577 
werd hij secretaris van de raad van State van landvoogd 
Matthias, de latere keizer Matthias. na de totstandkoming 
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van het Plakkaat van verlatinge stuurden de Staten-gene-
raal asseliers in 1584 als gezant naar Frankrijk om koning 
Hendrik iii de heerschappij van de lage landen aan te 
bieden, zoals deze eerder was aangeboden aan zijn broer 
de hertog van anjou. Deze poging was vergeefs. asseliers 
overleed in 1587. 

De functie van griffier van de Staten-generaal die in de 
Bourgondische en Habsburgse tijd rouleerde tussen amb-
tenaren van verschillende Staten, kreeg vanaf 1584 een 
structureel karakter. Cornelis van aerssen werd in dat jaar 
‘voor het leven’ door de Staten-generaal benoemd en ver-
vulde de functie tot 1623, vier jaar voor zijn dood. Opmer-
kelijk is dat tussen 1670 en 1795 het griffierschap steeds 
bekleed werd door een telg van het geslacht Fagel. als se-
cretaris van de vergadering van de Staten-generaal was de 
griffier ervoor verantwoordelijk dat de vergadering goed 
was georganiseerd, dat het besluitvormingsproces doelma-
tig en volgens de afgesproken procedures verliep, dat de 
voorzitter en de andere afgevaardigden van de benodigde 
informatie werden voorzien en dat de missiven, memories, 
plakkaten, resoluties en besluiten werden geconcipieerd, 
vastgesteld, geregistreerd, opgemaakt en verspreid. vanaf 
1588 werden alle akten die voorheen door de landsheer 
uitgevaardigd zouden zijn, door de griffier op naam en on-
der zegel van de Staten-generaal uitgegeven. De archieven 
van de Staten-generaal uit de tijd van de republiek be-
slaan 1200 meter. Ook in het internationaal verkeer tussen 
de Staten-generaal en gezantschappen van andere landen 
vervulde de griffier een belangrijke rol.
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na het herkrijgen van de onafhankelijkheid in 1813 
werd de aloude naam ‘Staten-generaal’ de naam van de 
nederlandse volksvertegenwoordiging, het parlement. De 
functie van griffier werd voor de beide kamers der Staten-
generaal een constitutionele functie (artikel 61, tweede lid, 
van de grondwet). als hedendaags ambtsdrager kan ik mij 
zo goed voorstellen dat in de vergadering van de Staten-
generaal van 22 juli 1581, toen de afgevaardigden tot het 
besluit waren gekomen de koning van Spanje niet langer 
te eren, de vraag rees: ‘kan de griffier daar niet een notitie 
over schrijven?’ (of woorden van deze strekking). Jan van 
asseliers nam, zoals het een trouwhartig griffier betaamt, 
de ganzenveer ter hand, kwam vier dagen later met een ma-
nuscript terug, las het voor en kreeg meteen mandaat het 
namens de Staten-generaal te ondertekenen. Zo ontstond 
het Plakkaat van verlatinge, de onafhankelijkheidsverkla-
ring van nederland, een pronkstuk in de geschiedenis van 
nederland.

geert Jan Hamilton,
griffier van de eerste kamer der Staten-generaal, tevens
griffier van de verenigde vergadering der Staten-generaal
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