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 De overgang naar de meerderheid 
 
Hoe ontstaat een staat? 
 Het mysterie van het begin is in de hedendaagse politieke filosofie verwaarloosd. 
Men spreekt weinig over stichting, liever over rechten en vertegenwoordiging binnen 
een eenmaal gestichte staat. Weinig over het scheppen van macht en gezag, liever over 
de scheiding van machten en de begrenzing van gezag. Deze veronachtzaming is 
begrijpelijk. In de stabiele en democratische samenlevingen waar zulke debatten 
plaatsvinden, vind je regeringen die als vanzelfsprekend regeren en kan de rest van het 
land rustig naar het werk. Wat zou men zich druk maken om de oorsprong van de staat? 
Toch is deze conceptuele verwaarlozing een ernstig gemis. De Amerikanen die in 2003 
Irak binnenvielen en er onvervaard de lokale tiran uit de weg ruimden, hadden duidelijk 
onvoldoende over de stichtingskwestie nagedacht. Het land viel ten prooi aan anarchie 
en burgeroorlog. Blijkbaar ontdekken we pas weer wanneer er een wordt afgebroken 
hoe moeilijk het stichten van een politieke orde is, hoe formidabel dus het simpele 
bestaan ervan, hoe mysterieus ook zijn geboorte. 
 Maar, ook opmerkelijk, wanneer het mysterie zich heeft voltrokken en een 
politiek lichaam eenmaal bestaat, streeft dit er op zijn beurt naar volkomen 
vanzelfsprekend te worden. Dat kan het beste met een goed verhaal over de geboorte 
(Romulus en Remus door een wolvin gevoed, de Magna Charta opgesteld, de Bastille 
bestormd). Zo’n goed verhaal doet op de een of andere manier het litteken van de 
historische breuk vergeten. Het is als een vijgenblad dat het naakte toeval bedekt. Het 
krijgt het zelfs voor elkaar dat we denken: ja, inderdaad, zo is onze samenleving 
gegroeid, dat was het begin en toen ging het stapje voor stapje verder. Aldus versterkt 
een stichtingsmythe, hoe onwaarschijnlijk ook naar inhoud, de vanzelfsprekendheid 
zonder welke een politieke orde niet kan functioneren. Daarentegen haalt juist een 
feitelijke geschiedenis van het begin – van het toeval, de breuk, een onbenulligheid, het 
geweld soms – de vanzelfsprekendheid onderuit. 
 Van de zestiende tot de achttiende eeuw braken Europa’s grootste politieke 
denkers zich wél het hoofd over de stichtingsvraag. Bloedige godsdienst- en 
burgeroorlogen hadden de bestaande orde op losse schroeven gezet. Voor filosofen als 
Hobbes, Locke en Rousseau was het urgent te weten hoe mensen zover konden komen 
een gedeelte van hun individuele vrijheid op te geven om gezamenlijk meer veiligheid of 
macht te verwerven. Zij ontwikkelden daartoe de hypothese van de natuurstaat, de 
wetteloze en gewelddadige toestand waarin de mensheid oorspronkelijk zou hebben 
verkeerd. Mensen zouden uit de natuurtoestand zijn getreden door middel van een 
sociaal contract waarin ze zich groepsgewijs bonden aan een koning of staat die de orde 
handhaafde. Ze sprongen er samen uit. Aldus werd het mysterie van de stichting 
opgelost door deze buiten de tijd te plaatsen, naar voor de geschiedenis. 
 De natuurstaatdenkers van weleer scherpen de blik op het proces waarin de 
naoorlogse Europese staten zijn verwikkeld. Er is een evidente parallel tussen de 
hypothetische natuurtoestand waarin individuen ronddoolden en de geopolitieke jungle 
van soevereine staten. Hun dilemma is vergelijkbaar. Ook voor de staten is de vraag of 
en hoe ze gezamenlijk grotere veiligheid en macht kunnen verwerven door inlevering 
van individuele onafhankelijkheid. Hoe zouden de Europese staten de sprong uit de 
natuurstaat kunnen maken? Of zoals Locke het zou uitdrukken: onder welke 
voorwaarden kan men van een bondgenootschap tussen vorsten of staten zeggen dat er 
één politiek lichaam (body politic) door ontstaat dat hen omvat? 
 Voor Hobbes, Locke of Rousseau was het antwoord op deze kernvraag: de 
overgang van besluitvorming bij unanimiteit naar die bij meerderheid. Dat is in hun 
ogen het stichtingsmoment van elk politiek lichaam. In die overgang krijgt het geheel 
een bestaan groter dan de delen, komt het ene in de plaats van het veelvoudige, maken 



 40 

de constituerende machten plaats voor de geconstitueerde macht. In het debat over de 
Europese eenwording sluiten velen hierbij aan. 
 
Met name John Locke hamert in zijn Second treatise on government (1690) de logische band 
tussen stichting en meerderheidsbesluitvorming er alinea’s lang in. Als de meerderheid 
van stemmen niet in staat is het hele politieke lichaam te binden, valt het onmiddellijk 
weer uiteen. Een stichtingscontract dat het veto in stand laat is waardeloos. Zonder 
stemming bij meerderheid geen politieke orde. Een terugkeer van het veto betekent een 
terugval in de natuurtoestand. 
 In Leviathan (1651) beschrijft Thomas Hobbes de overgang van veel naar één als 
het resultaat van vertegenwoordiging. Politieke representatie werkt wanneer één persoon 
of rechtspersoon kan spreken namens een veelheid. In het geval de rechtspersoon uit 
meerdere individuen bestaat, zoals een parlement of jury, moet de meerderheid er 
gelden. Anders bestaat het gevaar, ‘vanwege de diversiteit van meningen en belangen 
van de mensen’, dat de vertegenwoordiger ‘stom’ blijft, hetgeen vooral in oorlogstijden 
vervelend is.49 De Europese Unie ondervond dit aan den lijve tijdens de Irakoorlog, 
voorjaar 2003. Ze was verscheurd; onverzoenlijk stonden ‘oorlogshitsers’ Londen en 
Madrid tegenover ‘lafbekken’ Parijs en Berlijn. Hobbes zou feilloos hebben kunnen 
uitleggen waarom in deze situatie de Europese vertegenwoordiger voor buitenlandse 
zaken Solana wekenlang sprakeloos bleef. 
 Jean-Jacques Rousseau maakt voor de sprong naar de meerderheid een 
onderscheid tussen het stichtingsmoment en fundamentele regels enerzijds en de 
dagelijkse politiek anderzijds. De stichting zelf, waarover hij schrijft in Du contrat social 
(1762), kon alleen bij unanimiteit plaatsvinden. Iedereen moet ermee instemmen dat 
vanaf zeker moment de meerderheid geldt. Immers, ‘d’où cent qui veulent un maître 
ont-ils un droit de voter pour dix qui n’en veulent point?’ Rousseaus onberispelijke 
conclusie: ‘La loi de la pluralité des suffrages est elle-même un établissement de 
convention et suppose, au moins une fois, l’unanimité.’50 Tegelijk beseft hij dat het 
onwaarschijnlijk is dat alle mensen de voordelen van gezamenlijke wetten inzien voordat 
ze door die wetten tot samenleving zijn gemaakt. Een volk veronderstelt een staat, een 
staat veronderstelt een volk. Rousseau stuit hier op de vicieuze cirkel die het 
kernprobleem van elke stichting uitmaakt. Hij meent dat die cirkel, behalve door geweld, 
alleen kan worden doorbroken met een beroep op een hogere, goddelijke macht. Dat 
roept alvast de vraag op wie of wat in onze geseculariseerde samenlevingen de rol van 
een dergelijke autoriteit zou kunnen vervullen. 
 In de dagelijkse politiek, als die er eenmaal is, lag het voor Rousseau anders. 
Over zaken die snelheid eisen of onbelangrijk zijn, mocht je best bij meerderheid 
beslissen. In de Considérations sur le gouvernement de Pologne (1771) besprak hij het beruchte 
vetorecht waarover destijds alle afgevaardigden in het Poolse parlement, de Landdag, 
beschikten. Rousseau vindt dit veto redelijk voor de wijziging van fundamentele wetten 
betreffende de vorm van de staat, maar meent dat het is misbruikt in de uitvoerende 
besluitvorming. Van garantie van de publieke vrijheid werd het een instrument tot 
ondermijning van de orde. Hij noemt het veto daarom: ‘bon dans la formation du corps 
politique ou quand il a toute sa perfection, mais absurde et funeste tant qu’il reste des 
changements à faire et il est impossible qu’il n’en reste pas toujours, surtout dans un 
grand Etat entouré de voisins puissants et ambitieux.’51 De waarschuwing was duidelijk. 
Zolang de geschiedenis niet stilstaat, brengt een onbeperkt vetorecht het bestaan van de 
staat in gevaar. 
 Deze waarschuwing haalde voor Polen weinig meer uit. Het veto voor alle 
vertegenwoordigers, voor Locke een hypothetische terugval in de natuurtoestand, 
betekende in de concrete woelingen van de tijd de ondergang voor het land. In 1772, 
een jaar na Rousseaus aanbevelingen, begonnen de drie grote buurstaten Oostenrijk, 
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Rusland en Pruisen het grondgebied van Polen op te delen; na de derde deling in 1795 
was het land voor meer dan een eeuw van de kaart verdwenen. Sindsdien geldt de 
vergadermethode van de ‘Poolse Landdag’ als schrikbeeld. 
 
Voor Europa zou dit gedachtegoed betekenen: zolang de afzonderlijke staten over 
veto’s beschikken, vormen ze geen Europees politiek lichaam. Verdeeldheid, 
sprakeloosheid en onmacht liggen dan steeds op de loer. Daarentegen zou de kortste 
weg naar een Europese stichting samenvallen met de overgang van unanimiteit naar 
meerderheid. Voor de overgang: soevereiniteit voor de afzonderlijke staten, die op elk 
moment in hun eentje alles kunnen blokkeren. Na de overgang: soevereiniteit voor de 
Unie, aangezien elke afzonderlijke lidstaat op elk moment riskeert te worden overstemd. 
Springt u maar, is de uitnodiging aan de staten. Of is het zo eenvoudig niet? 
 In het Europese spraakgebruik is het veto alomtegenwoordig – in de kantoor- 
en burgervertogen vooral als vervelend obstakel, in het statenvertoog als 
onderhandelingswapen. Maar in het debat erover verdwijnt de existentiële vraag soms 
uit het zicht. De aandacht gaat in Brussel uit naar de ‘uitbreiding van de stemming bij 
gekwalificeerde meerderheid op het terrein van de bedrijfsbelastingen’, men ergert zich 
aan Spaans of Pools verzet tegen een nieuwe ‘berekening van de dubbele meerderheid’ 
en vertelt graag dat het belang van meerderheidsstemming schuilt in een ‘vergroting van 
de slagvaardigheid van de Unie’. Je zou bijna vergeten wat er écht op het spel staat (dat 
is misschien ook de bedoeling van het jargon). Hier komen Hobbes, Locke en Rousseau 
te hulp. Zij herinneren eraan dat het in de overgang naar meerderheidsbesluitvorming 
gaat om de stichting of eenwording van Europa. 
 Hoe is het gesteld met deze overgang? Het zal blijken dat het idee van een 
simpele sprong van ‘voor’ naar ‘na’, van de nationale vetojungle naar een verenigd 
Europa, een bedrieglijke voorstelling is. Zo makkelijk is het mysterie van het begin niet 
te kraken. Europa heeft zich de afgelopen zestig jaar weliswaar voor een deel volgens de 
meerderheidstheorie ontwikkeld, maar de lidstaten hebben deze ook gelogenstraft, met 
verrassende gevolgen. 
 Vier opmerkingen vooraf. Ten eerste: het is belangrijk de Europese Unie te 
onderscheiden van gewone internationale organisaties, zoals het Internationale 
Monetaire Fonds, de Verenigde Naties of de Wereldhandelsorganisatie. In zulke 
organisaties zijn bindende meerderheidsbesluiten niet ongewoon. (Hoewel het 
meerderheidsbeginsel soms wordt gedempt door een vetorecht voor belangrijke leden, 
zoals bijvoorbeeld voor de vijf permanente leden in de Veiligheidsraad.) Toch menen de 
lidstaten doorgaans niet dat hun lidmaatschap hun zelfstandige politieke leven op het 
spel zet. Hoe kan dit? Zulke organisaties zijn veelal gespecialiseerde organen en 
agentschappen, ten dienste van en zich richtend tot de staten. Daarentegen richt de 
Europese Unie zich met rechten en plichten én een verhaal over de politieke toekomst 
niet alleen tot de lidstaten maar ook tot hun burgers. Voor de staten wordt ze daarmee 
in plaats van een dienstbare organisatie deels een concurrent. In een beeld: terwijl 
gewone internationale organisaties als dienstverleners buiten de staten staan, schijnt de 
Unie haar lidstaten steeds meer te (willen) omvatten. Vandaar dat bij nationale politici en 
bevolkingen de vrees kon ontstaan dat hun land in Europa zou ‘smelten als een 
suikerklontje in de koffie’ (de Tsjechische premier Klaus) of dat lidmaatschap het einde 
zou betekenen van ‘a thousand years of history’ (de Britse oppositieleider Gaitskell).52 
Geen mens heeft ooit gedacht dat toetreding van zijn land tot, zeg, de 
Wereldgezondheidsorganisatie eenzelfde effect zou hebben. Dit verschil in politieke 
ervaring moet serieus worden genomen. Het verklaart waarom de meerderheidskwestie 
in de Unie veel meer dan in gewone internationale organisaties een prangende, 
existentiële vraag is. 
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 Ten tweede valt op dat het in Europa met de kwestie unanimiteit versus 
meerderheid niet alles of niets is. De stemwijze is afhankelijk van het onderwerp. Per 
soort beslissing en per wetgevingsterrein bestaan hierover afspraken, vaak weer met 
uitzonderingen en verschuivingen in de tijd, waarover soms al decennia wordt getwist. 
Zo bezien zou de Unie zich tussen beide uitersten bevinden – als het ware half in, half 
uit de natuurstaat. Wel gaat de beweging, voor zover aanwezig, dezelfde kant op: er zijn 
veto’s afgeschaft, nooit heringevoerd. De overgang is geen kortstondige sprong, maar 
kost blijkbaar tijd. Deze ‘tussentijd’, zo zal blijken, is geen verspilde tijd, geen wachttijd, 
maar essentieel voor wat er gebeurt. 
 Het feit dat tijd wordt gebruikt roept, ten derde, de vraag op waar men dan mee 
begint. Hier valt op dat de Europese stichting plaatsvindt tegen een logische volgorde 
in. In de staatkundige logica kun je twee niveaus onderscheiden: ten eerste dat van het 
stichtingspact en zijn herzieningen, ten tweede dat van alledaagse besluiten in zijn kader. 
Normaal zou zijn, zoals ook Rousseau opmerkte: eerst een duidelijke stichtingsakte voor 
een zelfstandig politiek lichaam, daarna wetgeving bij meerderheid. Het is immers gek 
om alvast in de politiek van alledag meerderheidsbesluiten te nemen voor je één politiek 
lichaam bent. Toch is dit precies hoe het in Europa is gegaan. Daarom is eerst de 
overgang naar meerderheid bij gewone besluitvorming aan de orde (hoofdstuk 1), 
daarna die bij stichting en herziening van het stichtingspact (hoofdstukken 2 en 3). 
 Deze eigenaardige volgorde heeft een serieuze bijwerking. Hij belemmert een 
goed verhaal over de stichting. Het feit dat deze zich niet op één moment afspeelt maar 
tijd behoeft, is op zichzelf geen bezwaar. De metafoor van het pad zou bruikbaar zijn, 
een pad van unanimiteit naar meerderheid dat zich voor de prille Unie uitstrekt en in de 
tijd moet worden afgelopen. Te denken valt aan een epos waarin de held onderweg stuk 
voor stuk alle obstakels slecht, voortdurend in doodsgevaar vanwege de ‘guillotine van 
de unanimiteit’ (Craxi).53 De Unie als Hercules. Een andere optie is de 
psychologiserende intrige van de Bildungsroman, met de nadruk op het voortschrijdend 
inzicht van de lidstaten die zich mettertijd ontdoen van hun ‘nationale egoïsmen’ 
(Spaak).54 De lidstaten als verzameling Wilhelm Meisters. In beide genres bevindt men 
zich op een enkelvoudige, historische tijdlijn. Dit biedt ook nog ruimte aan de gedachte 
dat de moeilijkste hindernissen respectievelijk de meest existentiële keuzes, zoals 
beslissingen over oorlog en vrede, aan het einde van de weg liggen. Deze lineaire 
vertelwijzen worden echter doorkruist door de tegenstrijdige volgorde en parallelle 
tonelen van de verwikkelingen. Daar is geen overtuigend verhaal van te maken, 
hoogstens een roman met flash-backs en verspringend vertelperspectief. Deze 
moeilijkheid draagt zeker bij aan de publieke verwarring over Europa, alsmede aan de 
matige performance van de verhalen vertellende politici. 
 Ten vierde zal blijken dat de meerderheidsbesluitvorming de eenwording 
inderdaad beslissend heeft beïnvloed, als aanjager, dreigmiddel en ideologische 
lakmoesproef. Tegelijk ontdekte men dat ze op zichzelf noch een noodzakelijke noch 
een voldoende voorwaarde is voor het ontstaan van een Europees politiek lichaam. 
Geen noodzakelijke voorwaarde, aangezien de meeste en zeker de belangrijkste 
beslissingen tot op heden bij consensus tussen de lidstaten worden genomen. Geen 
voldoende voorwaarde, want een meerderheidsbesluit dat door de overstemde regering 
en haar bevolking niet wordt aanvaard zou waardeloos zijn en neerkomen op 
buitenlandse overheersing. Door deze twee ervaringen beseften de lidstaten dat het niet 
nodig en misschien ook niet wenselijk was alle activiteiten naar de institutionele 
binnensfeer over te hevelen om toch als ‘Europa’ te kunnen functioneren. De dwang 
van de lidstaten gezamenlijk ten opzichte van de individuele leden bleek zich ook van 
andere middelen dan formele meerderheidsstemming te kunnen bedienen. Kortom: in 
de ideologische strijd en de politieke crises om het veto versterkte de gezamenlijkheid de 
institutionele binnensfeer en leerde ze zichzelf kennen als een kring van lidstaten. 




