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Max Weber over de staat

„Staat ist diejenige menschliche Gemeinschaft, 
welche innerhalb eines bestimmten Gebietes -
dies: das "Gebiet", gehört zum Merkmal - das 
Monopol legitimer physischer Gewaltsamkeit für 
sich (mit Erfolg) beansprucht.“

Weber, Max, Politik als Beruf, Siebente Auflage, 
Duncker & Humblot, Berlin 1982 (1919), p. 8.
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1648: de natiestaat

In 1648 kwam de natiestaat als politiek 
ordeningsprincipe naar voren.

• “Westfaalse stelsel”. Vrede van Westfalen 
werd gesloten (1648).

• Vanaf dat moment werden natiestaten erkend 
als territoriale eenheden met een eigen 
soevereiniteit → non-interventie. 
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Handvest

In artikel 2, lid 1 van het Handvest lezen we het 
volgende.

• De Organisatie is gegrond op het beginsel van 
soevereine gelijkheid van al haar Leden.
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Lid 4, art 2 Handvest

• In hun internationale betrekkingen onthouden 
alle Leden zich van bedreiging met of het 
gebruik van geweld tegen de territoriale 
integriteit of de politieke onafhankelijkheid 
van een staat, en van elke andere handelwijze 
die onverenigbaar is met de doelstellingen van 
de Verenigde Naties
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Waarom belangrijk?

Deze wereld is georganiseerd met staten als de 

belangrijkste organisatorische eenheden waarin 

mensen samenleven. Men zou dat heel gemakkelijk 

kunnen vergeten door het internationalistisch 

discours om ons heen. Dagelijks horen we dat we 

kosmopolieten moeten zijn; dat de natiestaat heeft 

afgedaan; dat problemen alleen internationaal 

kunnen worden aangepakt, enzovoorts. Maar 

maakt dat de staat tot een afgeschreven ideaal?
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De staat en het recht

• Een staat is een organisatie van een groep 

mensen die leeft op een stuk territoir (grond) 

onder een hoogste gezag. Dat hoogste gezag 

stelt de regels vast volgens welke de staat is 

ingericht. Op het territoir (het grondgebied van 

die staat) gelden de door de staat vastgestelde 

regels en geen andere regels.
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1 wet voor ons allen

• Wanneer die regels door de regering en de 

volksvertegenwoordiging zijn opgesteld, dan 

noemen we die regels “wetten”. Die wetten zijn 

dus een territoriaal gegeven. In Frankrijk gelden 

de Franse wetten. In Duitsland gelden de Duitse 

wetten. In Nederland gelden de Nederlandse 

wetten. Tenminste als het goed is. Als het goed 

is, dan is er “one law for all”.
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De staat is meer dan alleen 
“juridisch”: waardengemeenschap
Door talloze denkers is er ook op gewezen dat een 

staat alleen maar kan voortbestaan wanneer de 

burgers van die staten nog iets meer met elkaar 

delen dan hun grondgebied en hun wetten. Een 

staat is ook een “waardengemeenschap”. De 

burgers van die staat  hebben een 

gemeenschappelijk gedeelde geschiedenis, 

bepaalde waarden gemeen. Ze willen iets met 

elkaar (als het goed is).
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Ernest Renan (1823-1892)

• Renan heeft de natie omschreven als de “wil 
om samen te leven, de wil om het 
gemeenschappelijk erfgoed te continueren.”

• Dat geheel van plannen dat men met elkaar 
heeft, noemt men ook wel de “natie”. De natie 
vormt dus het “ideële moment” van de staat.

• De Franse natie wil Vrijheid, Gelijkheid en 
Broederschap realiseren. Die waarden zijn het 
fundament van de wetten.
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De lezing van Renan

Tijdens een lezing aan de Sorbonne op 1 maart 

1882 heeft Renan het begrip “natie” uitgewerkt. 

Van die lezing is een nieuwe vertaling beschikbaar 

van de hand van Coos Huijsen en Geerten Waling. 

Renan schrijft daar dat naties betrekkelijk recente 

fenomenen zijn in de geschiedenis. Renan, Ernst, Wat is een 

natie?, Vertaald, ingeleid en geduid door Coos Huijsen en Geerten Waling, met een 

voorwoord van Bas Heijne, Elsevier Boeken, Amsterdam 2013.
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Wat is een natie? En wat is een 
natie niet?

• De natie valt in ieder geval niet samen met ras.

Voor de antropologen heeft ras dezelfde 

kenmerken als in de dierkunde, schrijft Renan: 

het duidt een feitelijke afkomst aan, een 

bloedverwantschap. Maar de menselijke 

geschiedenis verschilt wezenlijk van de 

dierkunde. Renan, Ibid., p. 77.
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Mensen niet verdeeld in rassen

• “Het ras is daarin niet alles, zoals bij de 

knaagdieren en de katachtigen, en men heeft 

niet het recht om overal ter wereld schedels van 

mensen te gaan betasten, om hen vervolgens bij 

de keel te grijpen en hen te zeggen: “Jij bent 

van ons bloed, dus je hoort bij ons!””
• Renan, Ibid., p. 81.
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De natie niet identiek met 1 taal

• Niet alleen “ras” is ongeschikt als basis voor de 

natie, dat geldt ook voor taal. In Zwitserland 

worden drie of  vier talen gesproken, maar het is 

overduidelijk een natie.
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Religie niet de basis van de natie

• Verder is ook niet religie de basis van de natie. De 

reden ligt voor de hand: religie is niet wat 

mensen bindt, maar wat hen vaak verdeelt. 

Renan meent dat de situatie tegenwoordig 

“volstrekt helder” is. “Er zijn geen massa’s meer 

die op eenduidige wijze geloven. Een ieder 

gelooft en praktiseert zijn religie op zijn eigen 

manier.”
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Wat betekent dit voor 
staatsreligie?

• Er is geen staatsreligie meer; je kunt Frans, 

Engels, Duits zijn en tegelijk katholiek, 

protestants, joods zijn of  geen enkele religie 

aanhangen. Godsdienst is een individuele 

aangelegenheid geworden, en is voor iedereen 

een “persoonlijke gewetenszaak”. Renan, Ibid., p. 93.
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Belangen?

• En gemeenschappelijke belangen dan? Renan erkent 

dat het hierbij gaat om een sterk bindende factor 

voor mensen, maar hij wil de betekenis van dit 

criterium ook niet overschatten. Aan 

nationaliteit zit een gevoelskant, zegt hij. Hij 

noemt de natie ook wel een geestelijk beginsel en 

een ziel.
• Renan, Ibid., p. 95.
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Wat is de natie? Een oefening in 
vergeten

• Maar wat is dan de kern van dat geestelijk 

beginsel? Renan zegt dat het gaat om de wens om 

samen te leven: “de wil om opnieuw waarde te 

geven aan de erfenis die men samen ontvangen 

heeft” (“la volonté de continuer à faire valoir l’héritage

qu’on a reçu”). Renan, Ibid., p. 99.
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Het “dagelijks plebisciet”

• “Het bestaan van een natie is (vergeef  me de 

beeldspraak) een dagelijkse volksraadpleging, 

zoals het bestaan van het individu een eeuwige 

bevestiging is van het leven.”
• Renan, Ibid., p. 101.
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De wil om te “vergeten”

• De essentie van de natie is dat alle individuen 

veel met elkaar gemeen hebben, schrijft Renan, 

en ook dat allen heel wat “vergeten” zijn. Renan, 

Ibid., p. 61.
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Voorbeelden van “Frans vergeten”

• Geen Franse burger weet of  hij Bourgondiër, 

Alaan, Taifaal of  Visigoot is. En elke burger 

moet de Bartholomeusnacht zijn vergeten 

evenals de massamoorden in het Zuiden in de 

dertiende eeuw.

• Vraag: wat betekent dit voor nu? Voor 

Nederland anno 2020? Zijn er ook dingen die 

we moeten vergeten? En zo ja, welke?
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Tegen het “communautarisme”

• Vanuit de principes van het multiculturalisme

wordt men niet geacht zijn etnische en religieuze 

afkomst te “vergeten”, maar deze naar voren te 

schuiven als een bron van trots en persoonlijke 

identiteit. Maar als Renan gelijk heeft dan is dat 

desastreus voor het idee van de natie, zoals hij 

dat begrip omlijnt.

23



De combinatie van een “natie” en 
een “staat” – de “natiestaat”

Vraag:

1. Bestaan naties zonder staten?

2. Bestaan staten zonder naties?

Ad 1. Volkeren die geen staat hebben, maar wel
een zekere eenheid vormen

Ad 2. Saten met “hyperdiversiteit”. Kan dat?
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Zwakke naties

• Sommige staten hebben een zwakke natie. Dat 

wil dan zeggen dat er wel een territoriale eenheid 

is die door gemeenschappelijke wetten wordt 

geregeerd. Ook probeert de overheid gezag te 

doen gelden. Maar er is niet een echt 

“natiegevoel”. Of  problematisch “natiegevoel”.

• Sommige staten ontwikkelen zich tot zwakke 

naties.

25



Turning and turning in the widening gyre   

The falcon cannot hear the falconer;

Things fall apart; the centre cannot hold;

Mere anarchy is loosed upon the world,

The blood-dimmed tide is loosed, and everywhere   

The ceremony of innocence is drowned;

The best lack all conviction, while the worst   

Are full of passionate intensity.
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The Second Coming (1920)
BY WILLIAM BUTLER YEATS

https://www.poetryfoundation.org/poets/william-butler-yeats


Mark 3:24

New International Version
If a kingdom is divided against itself, that kingdom cannot stand.

New Living Translation
“A kingdom divided by civil war will collapse.

English Standard Version
If a kingdom is divided against itself, that kingdom cannot stand.

Berean Literal Bible
And if a kingdom is divided against itself, that kingdom is not able to 

stand.
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Erosie van natiestaten

• Natiestaten kunnen eroderen omdat het natiegevoel 

wegvalt; omdat groepen binnen de natiestaat zich niet 

langer identificeren met het natiegevoel van andere 

groepen. Wanneer dat doorzet kan de staat uit elkaar 

vallen. Dat is gebeurd in Soedan. Het was bijna gebeurd 

in de Verenigde Staten van Amerika als gevolg van de 

burgeroorlog over de slavernij. En het gebeurt in 

andere delen van de wereld.
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De gevaren van “ras”

• Groepen mensen 
binnen de natie die zich 
op basis van uiterlijke 
kenmerken 
solidariseren
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Brenton Tarrant

• Brenton Tarrant is 

charged with the 

murder of 51 people

• The 15 March 2019 

attack saw a gunman 

open fire on Muslims 
during Friday prayers.
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De gevaren van “religie”

• Een van de belangrijkste eroderende krachten voor 

moderne natiestaten is religie. Religie kan mensen 

weglokken van het “officiële” natiegevoel naar een de 

nationale gemeenschap overschrijdend hoger geacht 

waarden- en normenpatroon dat als concurrent wordt 

gepresenteerd van de natie.

• Cliteur, Paul B., “Religion and Violence or the Reluctance to Study this Relationship”, 

in: Forum Philosophicum 15 (2010), pp. 205-226; Cliteur, Paul, “The Challenge of  

Theoterrorism”, in: The New English Review, 30 May 2013.
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Wat is de belangrijkste 
eroderende factor anno 2020?

• Vormt een racistische ideologie eenzelfde (of 
grotere of kleinere) motiverende factor voor 
aanslagen en ondermijning van de erosie 
van de natie dan een religieuze ideologie?

• Spelen “ideologieën” überhaupt een 
motiverende rol bij geweld? (Of komt het 
alleen van “gestoorde mensen”)? 
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Hoe sterk is de natie?

• Zijn naties sterk genoeg 
om natiestaten te 
motiveren?

• Kun je met een 
voorzichtig “ja” 
voorkomen dat “The 
best lack all 
conviction”? 
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En hoe moet die natiestaat zich 
verhouden tot religie?

• Zie wederom: de vijf modellen
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Kan secularisatieproces worden 
“teruggerold”?

• Hoe diep zitten we in 
het 
“identiteitsdenken”?

• Dat wil zeggen: 
groepen die een 
eigen identiteit 
verkiezen boven de 
nationale eenheid
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Beroep op “rechten” voor 
hyperdiversiteit
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Hobbes redden van Locke?

Leviathan van Hobbes (1651)
Two Treatises of Government 
van Locke (1690)
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1748: de rechtsstaat
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