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Consider then duly before you leap, for after the Rubicon is once passed, 
 there is no retreat.128 

Centinel (1787) 
 
 
2 DE SPRONG 
 
Een Europees verdrag wordt pas van kracht als het zich door twee poorten van 
unanimiteit heeft gemanoeuvreerd: eerst de ondertekening door de regeringsleiders of 
regeringsvertegenwoordigers van alle deelnemende staten, dan de instemming van alle 
afzonderlijke bevolkingen per referendum of parlementsbesluit. Tussen de eerste en de 
tweede poort ligt een onzekere periode. Steeds duikt namelijk de vraag op: hoe moet het 
verder als, ondanks hun aanvankelijke instemming op regeringsniveau, uiteindelijk toch 
niet alle staten ratificeren? 
 Meest recent begon een dergelijke periode van onzekerheid met de 
ondertekening van het verdrag van Lissabon op 13 december 2007. De kans was 
aanwezig, zo had de ervaring geleerd, dat niet alle zevenentwintig parlementen of 
bevolkingen ermee zouden instemmen. Een half jaar later was het inderdaad raak: de 
Ierse bevolking stemde nee. Daarmee kwam de ratificatie tot stilstand. Wat nu? 
 In de kern zijn er steeds drie mogelijkheden. Juridische continuïteit: één enkele 
nee-stem haalt het verdrag onderuit, dus alles blijft bij het oude. Constitutionele breuk: 
de ja-zeggers – maar met minimaal hoeveel? – gaan verder met een kleinere Unie en 
laten de nee-zeggers onderweg achter. Politieke dwang: de ja-zeggers zetten druk op de 
nee-zeggers alsnog mee te doen of een nieuwe gezamenlijke oplossing te aanvaarden.  
 Welke variant boven komt drijven, hangt sterk af van de situatie, van de 
krachtsverhoudingen tussen ja en nee. Zo konden de relatief kleine en perifere staten 
Denemarken en Ierland na hun nee-stem in respectievelijk 1992 en 2001 tot een tweede 
referendum worden gedwongen, het grote en centraal gelegen Frankrijk na zijn non van 
2005 niet. (Als Nederland na zijn nee van 2005 alleen had gestaan, had het zonder 
twijfel tot een nieuw referendum kunnen worden gedwongen. De bevolking besefte niet 
dat ze schuilde achter het Franse nee en de Britse wens tot pauze.) Alleen al uit dit 
verschil blijkt dat we niet in het domein van het strikt juridische zijn. De historische 
krachten achter en motieven voor een verdragswijziging verdwijnen niet door het 
ontbreken van één handtekening. Hoewel formeel de unanimiteit geldt, doet een 
meerderheid zijn druk voelen.  
 Wat zou een overgang naar meerderheid bij ratificatie kunnen betekenen? Hoe 
zou die eruit zien? Of is dit geen zinvolle manier van spreken? 
 
 1 Een toverspreuk 
 
Alvorens de Europese situatie te onderzoeken, een omweg via de Verenigde Staten. In 
het laatste kwart van de achttiende eeuw stond men er voor dezelfde kwestie. Dertien 
kleine staten in Noord-Amerika waren sinds 1776 onafhankelijk van moederland Groot-
Brittannië. Ze twijfelden of ze het beste als dertien of als één het wereldtoneel konden 
betreden. Hoe uit een veelvoudige orde in een enkelvoudige te stappen? Hoe zichzelf te 
stichten? In vliegende vaart hakten ze de knoop door en verzonnen ze een manier, met 
een ongeduld dat ook destijds al de diplomaten van het oude continent verbaasde. Deze 
fascinerende geschiedenis biedt een spiegel voor de Europese stichting.* 

                                                 
* Voor de goede orde: hier is géén omvattende historische vergelijking van de Amerikaanse staatsvorming 
met de Europese eenwording beoogd. Gezien alleen al het immense verschil in tijd en in ruimte is dit 
weinig zinvol. De tijd: dertien juist bevrijde koloniën anno 1787, nog voor de natiestaat, versus de 
gevestigde maar verzwakkende natiestaten op het oude continent anno 1945. De ruimte: een immens, leeg 
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 Wie in die spiegel iets wil zien, moet dan niet vergeten dat ook het Amerikaanse 
stichtingsmoment achteraf is gemythologiseerd. Het is het verhaal van een zomer in 
Philadelphia waarin onder voorzitterschap van Founding Father George Washington door 
helden van de geest als James Madison, Alexander Hamilton en Benjamin Franklin een 
briljante grondwet werd opgesteld, die nog steeds van kracht is. Na die droomstart kon 
het met de groei naar wereldmacht eigenlijk niet meer missen; bijna vanzelfsprekend dat 
die dertien staatjes één werden, lijkt het nu. In Europa menen we zelfs te weten waarom 
het zo makkelijk ging: de Amerikanen spraken allemaal dezelfde taal, hadden zich net 
samen onder het juk van Londen uit gevochten, dus wat lag meer voor de hand dan één 
land te worden? Zo is het Amerikaanse begin vanzelfsprekend gemaakt. Feit is, de zaak 
werd destijds volstrekt anders beleefd. Men hoeft maar een middagje oude pamfletten te 
lezen, te genieten van het eind-achttiende-eeuwse retorische vuurwerk tussen 
federalisten en antifederalisten, om te begrijpen dat dit een politiek drama was, met een 
even omstreden als onverwachte historische uitkomst. Het is dus nuttig aan de 
toevalligheden, de onbenulligheden en de meesterzetten van het Amerikaanse begin te 
herinneren. Noodzaak komt altijd pas achteraf. 
 Het verhaal kan wel aanvangen bij de Constitutie. Deze werd van mei tot 
september 1787 opgesteld door afgevaardigden van twaalf van de dertien Amerikaanse 
staten, in een Conventie in Philadelphia. Alleen het kleine Rhode Island had geweigerd 
mensen te sturen. De bedoeling was de Articles of Confederation te herzien. Dat was het 
verdrag uit 1781 waarin de dertien staten na de onafhankelijkheid (1776) hun relatief 
losse samenwerking waren aangegaan. Al snel had men ontdekt – onder meer door een 
muiterij van soldaten – dat het centrale gezag politiek en financieel nogal zwak was. 
Vandaar het idee het confederale pact tussen de Dertien te verbeteren. Gaande die 
zomer ging de Conventie echter een volstrekt nieuw staatsbestel ontwerpen. 
Uitvoerende, wetgevende en rechtsprekende macht, belasting, slavernij, persvrijheid – 
weinig bleef onbesproken. Ook werd hard onderhandeld: tussen grote en kleine staten, 
om economische belangen van handelaren, planters, schippers, financiers. Toch lag de 
essentie niet in de vorm van een nationale regering maar in de vraag of die er zou komen. 
Hoewel latere historici haar hebben uitgewist (misschien om de stichtingsmythe niet te 
ontzenuwen) was die grondvraag tevoren helemaal niet beslecht. 
 De coup van de Amerikaanse grondwet ligt besloten in het zevende en laatste 
artikel: ‘The Ratification of the Conventions of nine States shall be sufficient for the 
Establishment of this Constitution between the States so ratifying the Same.’ Deze 
meerderheidsbepaling was beslissend voor het vervolg. Het is de toverspreuk die de 
overgang van de oude naar een nieuwe orde mogelijk maakte, die het pad opende voor 
een geweldloze overgang van veel naar één, van een unie van staten naar een federatie. 
 Dat vrijwel niemand dit ter plekke besefte blijkt uit het debat. De bepaling werd 
kort besproken op 29 augustus 1787. Inzet was de drempel, het minimumaantal 
ratificaties voor inwerkingtreding van de nieuwe grondwet. Afgevaardigde Wilson uit 
Pennsylvanië bepleitte een gewone meerderheid, dus de handtekening van zeven staten 
van de dertien. Randolph uit Virginia koos voor tweederde oftewel negen staten; 
Sherman uit Connecticut voor driekwart oftewel tien staten. Alleen Daniel Caroll uit 
Maryland beweerde dat alle dertien staten moesten instemmen. Anders konden volgens 
hem de van kracht zijnde Articles of Confederation niet worden ontbonden. 

                                                                                                                                          
continent, met alle kans voor recalcitrante minderheden om met de huifkar op weg te gaan naar lege 
prairies, versus een dichte wirwar van bevolkingen en talen op elkaars lip, dus Frontier als bevrijding versus 
grens als noodzaak. Evenmin volgt een poging – ander verplicht nummer in het Europadenken – 
constitutionele lessen te trekken uit de in de Amerikaanse grondwet gekozen vormen, zoals de 
machtsbalans tussen grote en kleine staten of de verhouding tussen wetgevende, uitvoerende en 
rechterlijke macht. Het gaat hier strikt om een analyse van de politiek-juridische stichtingssprong van 
unanimiteit naar meerderheid, zoals die in Amerika tussen 1787 en 1791 werd gemaakt. 
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 Hoe werd de kwestie beslist? Met een stemming! Op 31 augustus werd de 
drempel vastgesteld op negen staten. De stemming zelf vond niet bij unanimiteit plaats. 
In de politiek zitten grote revoluties soms in de kleine hoekjes van de procedure. Vrijwel 
niemand kwam op het onderwerp terug, in de Conventie noch in de ratificatiedebatten 
in de dertien staten. Toch betekent deze clausule een existentiële breuk met de 
bestaande orde. 
 Caroll uit Maryland had namelijk wel een punt. In de Articles of Confederation 
hadden de dertien staten nog maar kort tevoren een ‘eeuwige Unie’ opgericht, waarin 
elke staat zijn ‘soevereiniteit, vrijheid en onafhankelijkheid’ bewaarde en waarin ze alle 
plechtig hadden verklaard: ‘And the Articles of this confederation shall be inviolably 
observed by every state, and the union shall be perpetual; nor shall any alteration at any 
time hereafter be made in any of them, unless such alteration be agreed to in a Congress 
of the United States, and be afterwards confirmed by the Legislature of every state.’129 
Hier stond zwart op wit dat alle dertien staten, bij monde van hun parlementen, een 
veto hadden op wijzigingen van het confederale pact. 
 De grondwetgevers deden in Philadelphia dus meer dan hun mandaat wat 
oprekken: zij braken met hun gezamenlijke politiek-juridische orde. Artikel VII bevat 
daartoe een dubbele beweging. Eerste beweging: de overgang naar meerderheid. De 
oude Unie kan worden ontbonden zonder unanieme instemming, mits negen op dertien 
staten de nieuwe aanvaarden. Geen woord over het lot van eventuele niet-ratificerende 
staten. Tweede beweging: het aanroepen van het volk-in-meervoud. De Conventie 
vraagt de dertien parlementen zichzelf buiten spel te zetten en de grondwet voor te 
leggen aan dertien speciaal door de bevolking gekozen constitutionele conventies. Ze 
doet dus een beroep op de onderliggende constituerende macht van de dertien 
bevolkingen en omzeilt daarmee de parlementen, de natuurlijke en legitieme verdedigers 
van de bestaande orde. 
 Ter bekroning van deze constitutionele coup matigt de Philadelphia Conventie 
zich op 12 september 1787 de stem van het volk aan – van een volk in enkelvoud 
ditmaal – door de preambule van de grondwet te beginnen met de befaamde, 
ongehoorde formule ‘We, the People of the United States’. Zie daar een instant 
overgang: het precieze moment waarop het volk de staat schept en de staat het volk. 
 
Nu lag er een tekst, maar zonder ratificatie betekende dat weinig. Als de constitutionele 
bluf werd doorgeprikt bleef er van het verziend staatsmanschap uit Philadelphia weinig 
over. Deze fascinerende ratificatiegeschiedenis, die aarzelt tussen dertien en één, met 
haar wendingen en hervattingen, haar propaganda van deur tot deur, haar heftige 
debatten in de pers, haar gesteggel en gemarchandeer, haar memorabele 
conventiezittingen, haar makkelijke ja’s, haar ja’s met de hakken over de sloot én haar 
twee nee’s, duurde formeel van 17 september 1787, laatste dag van de Conventie, tot 21 
juni 1788, ratificatie van de negende staat, New Hampshire. Negen uit dertien: daarmee 
was de drempel bereikt. Maar op dat moment ontbraken nog de beide belangrijkste 
staten, New York en Virginia. Hun dubbele afwezigheid zou het grondgebied van de 
Negen in drie stukken hebben gesneden; het zou zoiets zijn als een verenigd Europa 
zonder Frankrijk en Duitsland. 
 In zenuwslopende weken is eerst Virginia aan zet. De rijke plantersstaat 
verzamelt zich tussen 2 en 27 juni voor een staatsconventie in Richmond. Het ging hard 
tegen hard. Hoezo schreven ze in Philadelphia een grondwet uit naam van één 
Amerikaans volk?, vraagt de antifederalist Patrick Henry in zijn openingsspeech. ‘Who 
authorised them to speak the language of, We, the people instead of We, the States? (..) The 
people gave them no power to use their name.’130 Drie getalenteerde federalisten – 
Madison, Marshall en Randolph – nemen het op tegen de ene Henry. Maar deze houdt 
heroïsche redevoeringen, sleept bijna de winst binnen tot hij, uitgeput, het bot loslaat, 



 80 

om de stemming te verliezen (89 tegen 79). Dat is tien. Inmiddels is achthonderd mijlen 
noordelijker de conventie van New York bijeen in Poughkeepsie, onder voorzitterschap 
van een Clinton. De meerderheid neigt naar nee, maar een scherpzinnige Hamilton 
betoogt en dreigt en wint op 26 juli onverwacht de slag (30 tegen 27). Dat is elf. De 
grote twee staten zijn aan boord. 
 Vier maanden eerder had Rhode Island, dat niet alleen in Philadelphia afwezig 
was maar ook weigerde een conventie te organiseren, per referendum massaal nee 
gestemd. En begin augustus stemde de laatste staatsconventie, die van Noord-Carolina, 
ook tegen. Dus de einduitslag was elf uit dertien. In april 1789 werd voor elf staten 
onvervaard de eerste federale Amerikaanse regering geïnstalleerd. 
 De twee achterblijvers krabden zich achter de oren. Einde 1789 stemde een 
tweede conventie in Noord-Carolina alsnog met de grondwet in. De loop der dingen 
had zich inmiddels doen voelen. Dat had het conventielid Iredell al vijftien maanden 
eerder naar voren proberen te brengen, tijdens de eerste ratificatiepoging van zijn staat: 
‘A gentleman has said that we ought to determine in the same manner as if no state had 
adopted the Constitution. The general principle is right, but we ought to consider our 
peculiar situation. We cannot exist by ourselves.’131 Men kon niet abstraheren van de 
concrete historische situatie, zo beseften nu ook zijn landgenoten. Als laatste zag, in mei 
1790, ook het recalcitrante Rhode Island de feiten onder ogen. Het maakte de overgang 
en trad de Unie binnen.* 
 Deze ratificaties bevestigen het beginsel van meerderheidsratificatie uit artikel 
VII. Op tal van momenten had de zaak kunnen vastlopen. Dit gebeurde niet. Het 
Congres zond, na enige aarzelingen, de ontvangen tekst naar de staten zonder een letter 
te wijzigen. De parlementen van de staten insisteerden niet op hun ratificatierecht, maar 
stelden de gevraagde conventies in.† De gouverneurs organiseerden deze. De kiezers 
kozen er afgevaardigden voor. De staatsconventies redetwistten en stemden. De 
antifederalisten legden zich bij de nederlaag neer. Het oude, confederale Congres 
ontbond zich. Een nieuw, federaal Congres nam zijn plaats in, een president trad aan. 
Met deze daden aanvaardden het publiek en de politici dat twee principes aan het 
confederale pact voorafgingen: ten eerste een constituerende macht van de bevolkingen 
in de staten, ten tweede de voorrang van het geheel op de delen. Allen handelden alsof 
de Articles of Confederation al waren ontbonden. 
 

                                                 
* Dat de Amerikanen de frappante episode van dit dubbele nee uit 1788 ook zelf zijn vergeten bleek uit de 
verontwaardigde reacties in de Amerikaanse pers na afloop van het Frans-Nederlandse nee tegen het 
Europese grondwetsverdrag, in mei en juni 2005. De gedachte dat deze twee bevolkingen mogelijk 
opnieuw zouden moeten stemmen, zoals onmiddellijk bepleit door onder meer de Spaanse premier, 
scheen de transatlantische verdedigers van de ware democratie een gotspe. Een Amerikaanse columnist 
rapporteerde in de Financial Times: ‘Viewed from abroad, the EU innovation of the ‘re-vote’ – simply 
ignoring referendum results that are unpleasant and resubmitting them with superficial changes until 
citizens can no longer muster the energy to resist them – played a pivotal role. It has been much written 
about in the US in the past week, always with disapproval and often with incredulity.’ (Christopher 
Caldwell, Financial Times, 3 juni 2005, ‘Europe shocks true democrats’) Deze vergeetachtigheid jegens het 
eigen verleden is behalve ironisch ook leerzaam; ze bewijst hoe succesvol de Amerikaanse stichtingsmythe 
de arbitraire rommeligheid van de eigen overgang heeft uitgewist ten gunste van de vanzelfsprekendheid 
ervan. 
† Overigens ging dit niet zonder protest. In het parlement van Pennsylvanië bijvoorbeeld, waar de 
voorstanders van de grondwet in de meerderheid waren, bleven de tegenstanders weg, zodat er geen 
quorum in de zaal was om een conventie in te stellen. ‘Vrienden van de Constitutie grepen daarop twee 
leden van de recalcitrante minderheid bij de kladden,’ vertelt een historica, ‘brachten hen met geweld op 
de vloer van het huis en hielden hen daar om een quorum te bewerkstelligen totdat de stemming had 
plaatsgevonden en een staatsconventie was bijeengeroepen.’ De benodigde meerderheden moesten 
onderweg dus soms wel wat worden geforceerd. (Cecelia Kenyon, ‘Introduction to ‘The Antifederalists’. 
The political thought of the Antifederalists’, in: Men of little faith. Selected writings of Cecelia Kenyon, Stanley 
Elkins e.a. (eds.), Amherst/Boston 2002, 68-131, 68-69) 
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Het is opmerkelijk dat het revolutionaire artikel VII nauwelijks werd betwist. James 
Madison, zeer invloedrijk in Philadelphia en zich ten volle van de constitutionele breuk 
bewust, constateert het tot zijn verrassing. Onder pseudoniem erkent hij begin 1788 in 
de New-Yorkse pers dat de conventie op één punt van de opdracht was afgeweken: 
‘Instead of reporting a plan requiring the confirmation of all the States, they have 
reported a plan which is to be reported and may be carried into effect by nine States only. 
It is worthy of remark that this objection, though the most plausible, has been the least 
urged in the publications which have swarmed against the convention.’132 
 Hoewel niemand er dus over was begonnen, weerlegt Madison het bezwaar voor 
de zekerheid toch. Hij noemt het een ‘absurditeit’ om het lot van twaalf staten 
afhankelijk te maken van de perverse grillen van een dertiende, zeker als die, zoals het 
dwarse Rhode Island, maar een zestigste van de Amerikaanse bevolking 
vertegenwoordigt.133 Elders betoogt hij: ‘To have required a unanimous ratification of 
the thirteen States would have subjected the essential interests of the whole to the caprice 
of corruption of a single member.’134 Madison draait de bewijslast slim om en maakt de 
gewenste uitkomst, het geheel, tot maatstaf om het deel te isoleren. Geconfronteerd met 
de ‘delicate’ vraag hoe een ongrondwettige, niet-unanieme ontbinding van de 
confederatie valt te rechtvaardigen, roept Madison grote beschermers aan: ‘de absolute 
noodzaak van het geval, het hoge beginsel van zelfbescherming, de transcendente wet 
van de natuur en van de God van de natuur.’135 Het is alsof hij weet dat het niet deugt en 
de juridische transgressie overschreeuwt. 

De antifederalisten van hun kant hadden het positieve recht aan hun zijde. Ze 
brachten dit argument nauwelijks voor het voetlicht. Alleen in Maryland, dat in de 
Philadelphia Conventie met het (weggestemde) voorstel voor unanieme ratificatie het 
meest vasthoudend was geweest, voelde men zich door artikel VII overbluft. Het 
flamboyante conventielid Luther Martin – hij had de reputatie zelden nuchter te zijn en 
urenlang tegendraads te oreren – vertelde achteraf in het parlement van Maryland wat 
een vlekkeloze redenering hun mensen in Philadelphia tegen meerderheidsratificatie 
hadden gehouden. Ze hadden gezegd dat de meerderheid inderdaad geldt zodra er een 
grondwet is, maar dat het bij het sluiten of ontbinden van een grondwet precies 
andersom was, dat ook ontbinding niet ging zonder ‘the consent of every individual 
who was party to the original agreement.’136 In dit geval waren dat de lidstaten van de 
confederatie. Volgens Martin was het beroep van de Constitutie op een aan de staten 
voorafgaande constituerende macht van het volk dan ook vals. Zodra het volk die 
stichtingsmacht heeft uitgeoefend en zich een staat heeft gegeven, krijgt het die macht 
niet terug, tenzij de staat echt zou instorten. Het was een schande dat men in de sprong 
van dertien naar één, via negen, zomaar vier staten buiten de deur kon zetten.  

Deze eenzaam consequente maar ietwat opgewonden afgevaardigde werd niet 
gehoord. Zijn geliefde Maryland stortte zich op 26 april 1788 met 63 stemmen tegen 11 
in ‘de ketenen die voor ons gesmeed zijn’,137 die van de Unie. 
 
Waarom maakte de oude orde op vrijwel niemand indruk? De gebruikelijke verklaringen 
voldoen niet. Wie de redevoeringen en debatten uit die tijd leest, krijgt niet de indruk dat 
een scherp bewustzijn van de constituerende macht van de bevolking het obstakel 
slechtte. Evenmin kan men beweren dat de bevolking zich als bij verrassing door een 
federalistisch complot heeft laten overvallen, zoals ook wel is beweerd. Er lijkt sprake 
van een diffuus gevoel van crisis, van noodzaak tot verandering, van een moment dat 
moet worden gegrepen. ‘Every man says that something must be done’ (antifederalist 
Henry tijdens de Virginia Conventie).138 Het moet een van de machiavellian moments zijn 
geweest waarop volgens Pocock een volk zich bewust wordt van de sterfelijkheid van de 
staat en zijn lot in handen neemt door het naar de toekomst te wenden. Anders gezegd: 
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de ratificatie van het nieuwe pact kwam tot stand, noch door constitutionele pretentie 
noch door politieke zorgeloosheid, maar door historisch bewustzijn. 

Veelzeggend is dat de overgang werd beleefd als sprong. Spring toch, om uzelf 
te redden, dringen de enen aan. Wees liever voorzichtig, waarschuwen anderen, zoals 
deze antifederalistische pamflettist: ‘Consider then duly before you leap, for after the 
Rubicon is once passed, there is no retreat.’139 De inzet was voor allen evident. De 
politieke breuklijn lag tussen federalisten en antifederalisten, tussen wel of niet één 
Amerika. De strijd werd intens beleefd. Dreigingen met afscheiding werden serieus 
genomen. Niemand kon menen dat er niets op het spel stond. Het Amerikaanse volk 
zag de Rubicon en sprong. 

Opmerkelijk was de volksvreugde die op vier juli 1788 op meerdere plaatsen 
uitbrak na de ratificaties door de negende en de tiende staat. In Philadelphia vond een 
parade plaats van circa duizend mannen, die een Griekse tempel met dertien zuilen 
droegen, er waren plechtige toespraken en er klonken kanonschoten in de haven.  
 
Uiteindelijk bewees artikel VII van de Amerikaanse Grondwet ten volle zijn waarde van 
‘overgangsclausule’ die de historische situatie nodig had. De bepaling stelde in staat de 
beide klippen te omzeilen van de geconstitueerde machten en van de unanimiteit, aldus 
de weg openend naar een metamorfose van het politieke karakter van de hele natie. 
Deze sublieme constitutionele coup, dankzij welke vorm en inhoud elkaar vonden, 
drong zich in de omstandigheden dermate op, dat men vergat hem ongeldig te 
verklaren. Aldus konden alle dertien staten de nieuwe Unie binnentreden in een 
tijdsbestek van ruim dertig maanden – na veel onderhandeling, maar zonder 
burgeroorlog, zonder afscheiding, zonder interventie van vreemde mogendheden. Dit 
was inderdaad heel snel, maar een instant passage was het toch niet. Ook de 
Amerikanen benutten voor hun overgang van veel naar één de tijd. 
 Zo succesvol was het werk van artikel VII dat de brandende vraag die de 
bepaling oproept – welke verhouding tussen de negen of meer staten die ratificeren en 
degene die het niet doen – geen antwoord meer nodig had. James Madison had daarom 
waarschijnlijk gelijk toen hij over deze kwestie schreef: ‘It is one of those cases which 
must be left to provide for itself.’140 
 
 2 De gastheer op het bordes 
 
Dit overzeese precedent maakt duidelijk hoe een overgang naar meerderheid bij 
stichting zou kunnen verlopen. Eerste voorwaarde: zoals de conventieleden in 
Philadelphia in augustus 1787 de bluf van artikel VII verkozen boven de vigerende 
confederale spelregels, zo zouden Europese politici op enig moment, tegen de bestaande 
verdragen in, kunnen besluiten dat een niet-unanieme ratificatie volstaat om hun Unie 
een andere vorm te geven. Tweede voorwaarde: zoals het dertienvoudige Amerikaanse 
publiek tussen september 1787 en mei 1790 onder druk van de historische situatie de 
meerderheidsbepaling blijkens zijn handelingen aanvaardde, zo zou het veelvoudige 
Europese publiek een eventuele stichtingssprong in de feiten erkennen. 
 In Europa verlangen sinds 1945 velen naar een ‘Philadelphia-moment’. Daarbij 
is over de eerste voorwaarde veel gepeinsd. Sommige politici zijn op zoek gegaan naar 
een toverformule à la artikel VII, naar een manier om voor Gemeenschap of Unie een 
meerderheidsratificatie erdoor te krijgen. Dat men hierbij gebruik maakt van droog 
juridisch proza mag niemand meer bedotten: de stand van deze zoektocht geeft toegang 
tot een existentiële politieke vraag. De tweede voorwaarde, die van de publieke 
aanvaarding, werd door Europese voorstanders van meerderheidsratificatie in hun 
gedrevenheid over het hoofd gezien. Consequenties had die veronachtzaming niet. 
Aangezien het najagen van een meerderheidsratificatie zeer beperkt resultaat had, is de 
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aanvaarding van het Europese publiek niet gezocht. Een zichtbaar stichtingsmoment 
bleef dus uit. Wel blijkt verrassenderwijs dat de gezamenlijke lidstaten ook zonder 
sprong naar de meerderheid de stichtingsdwang ten opzichte van individuele nee-
zeggers kunnen doen voelen. Zo komen toch steeds weer alle staten aan boord. 
 Eén onderscheid verdient beklemtoning. Er zijn twee momenten voor een 
stichtingssprong naar de meerderheid: bij een nieuw verdrag nu of bij herziening van een 
nieuw verdrag in de toekomst. In beide gevallen geven de samenstellende delen hun 
stichtingsmacht op ten gunste van het geheel en kan men in de constitutionele logica 
van stichting spreken. Maar het verschil is belangrijk. In het tweede geval kun je de zaak 
juridisch sluitend maken: je legt nu bij unanimiteit vast dat het pact in de toekomst bij 
meerderheid kan worden gewijzigd. (Dit was hoe Rousseau en Luther Martin uit 
Maryland het graag zagen.) In het eerste geval vermomt de stichting zichzelf niet; ze zit 
in de overtreding van de oude regels voor herziening. (Dit was de truc uit Philadelphia.) 
De voorstanders van deze kortste passageroute lijken gedreven door de gedachte: 
Waarom pas afspreken voor morgen, wat vandaag kan worden volbracht? ‘Hic Rhodus, 
hic saltus.’141 
 
Alle Europese verdragen vanaf 1951 zijn bij unanimiteit in werking getreden. Dit is 
geregeld in een artikel van het verdrag zelf. Steeds zijn er twee momenten van 
unanimiteit. Eerst geven de regeringen samen de vernieuwing vorm, daarna vragen zij 
elk afzonderlijk aan hun parlement of bevolking de vernieuwing te bekrachtigen. Beide 
momenten kennen hun eigen situationele dwang, die de kansen op een doorbraak naar 
meerderheid bepaalt. 
 Eerst de vormgeving door de Europese regeringen. Zij zitten aan een 
gezamenlijke onderhandelingstafel. De dwang ervan verschilt naar gelang sprake is van 
een oprichtingsverdrag (in de praktische zin van tekst die een nieuwe organisatie 
opricht) of een wijzigingsverdrag.* De regering die geen trek heeft in een 
oprichtingsverdrag kan of moet wegblijven. Dit bleek tijdens de oprichting van de 
mijnbouwgemeenschap. Nadat de Franse minister Schuman op 9 mei 1950 de andere 
Europese regeringen voor onderhandelingen erover had uitgenodigd, begonnen enkele 
weken van procedureel armdrukken tussen Parijs en Londen. De Britten wilden best 
meepraten, maar weigerden zich tevoren te committeren aan het beginsel van een 
supranationale autoriteit. Zij wilden aan tafel, want waren bang te worden 
buitengesloten, maar wilden ook het recht weg te lopen. Hoewel Schuman genegen was 
Londen deze uitzondering te gunnen, overtuigde zijn adviseur Monnet hem ervan dat 
dit de doodssteek voor het plan zou zijn: ‘Straks is er van gemeenschappelijke regels 
geen sprake meer en eindigen we met de zoveelste machteloze internationale 
organisatie.’142 Zo weerde Parijs de Britten. In de situatie van een begin staat de partij die 
het initiatief neemt het sterkst. Zij durft te zeggen: wie speelt met ons mee? En kan de 
logica van ‘graag of niet’ laten heersen. In oprichtingsonderhandelingen hebben veto’s 
derhalve geen houvast. Onwillige regeringen blijven weg of worden van tafel geduwd. 
Alleen wie mee wil doen, blijft over. 
 Dit ligt anders bij een wijzigingsverdrag. De regering die elke verandering 
weigert kan deze tot op zekere hoogte met een veto blokkeren. Ze heeft een stoel aan de 
onderhandelingstafel en weet de bestaande herzieningsregels aan haar zijde. Meestal 
dreigen vervolgens voorstanders van wijziging dat ze hun wens zullen doorzetten met 
een kleinere groep landen. Tijdens de ratificatiecrisis van 2005–2007 werd de oprichting 

                                                 
* Het onderscheid tussen een oprichtings- en een wijzigingsverdrag is niet hard. Het verdrag van 
Maastricht uit 1992 bijvoorbeeld richtte een Unie op en wijzigde de Gemeenschap. Bovendien 
betekenden de Europese oprichtingsverdragen geen stichting in de hier gebruikte constitutionele zin, 
terwijl omgekeerd een wijzigingsverdrag strikt genomen wel kan resulteren in een dergelijke stichting, 
namelijk wanneer een toekomstige meerderheidsherziening wordt ingebouwd. 
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van een dergelijk ‘kern-Europa’ (zoals het in zelffeliciterend jargon heet) publiekelijk 
bepleit door de Belgische en de Italiaanse premiers. Het idee is de onderhandelingstafel 
te verplaatsen naar een nieuwe vergaderzaal, met achterlating van enkele stoelen. In dit 
scenario wordt geen meerderheidsstichting afgedwongen, maar bij unanimiteit een 
nieuwe, kleinere Unie opgericht. Gezien de juridische complicaties – ook ontbinding 
van de oude Unie vereist instemming van allen – functioneert deze dreiging vooral als 
drukmiddel om de dwarsliggers te doen bewegen. Het resultaat: allen blijven aan tafel, 
die een stukje wordt verschoven. Men onderhandelt tot er een akkoord is dat allen 
kunnen ondertekenen. Aldus blijkt de situatie van de regeringen ongeschikt om de 
unanimiteit te doorbreken. Bij een stichtingsverdrag stelt het probleem zich niet, bij een 
herzieningsverdrag is het vrijwel onoverkomelijk. 
 Dan het moment van de bekrachtiging door de Europese parlementen en 
bevolkingen.* Zij zitten niet aan één tafel. In tegenstelling tot de regeringen beslissen ze 
gezamenlijk noch gelijktijdig. Ze voelen dus minder situationele dwang. Het gebeurde al 
meerdere regeringen dat zij een Europees verdrag ondertekenden, maar dat hun 
parlement of bevolking weigerde ermee in te stemmen. Dan rijst steeds vraag of de 
overige ondertekenaars met de gemaakte afspraken doorkunnen. Juridisch is het 
antwoord glashelder: nee. In elk verdrag staat dat het pas geldt na ratificatie door alle 
ondertekenende staten. Toch heeft men hier, bij de instemming van parlementen en 
bevolkingen, een aangrijpingspunt voor een Europees stichtingsmoment gezocht. 
 
Het gemorrel aan het stichtingsveto begon dus bij de bepaling voor inwerkingtreding. 
Eén juridische kunstgreep en je had de gedroomde politieke sprong. Met een paar 
woorden, meenden de pleitbezorgers, zou het geregeld kunnen zijn. Zulke plannen zijn 
ook uitgewerkt, vooral door vertegenwoordigers van de institutionele binnensfeer. 
Verbazingwekkend is dit niet. De Europese binnensfeer leeft in zekere zin al ‘na de 
sprong’. Daar wordt het veto van de oprichtende staten als een knechting ervaren, de 
meerderheid als verhoopte emancipatie. 
 Het Parlement kwam in 1984, enkele jaren nadat het voor het eerst rechtstreeks 
was gekozen, met een meerderheidsbepaling. Deze was onderdeel van een compleet 
ontwerpverdrag, opgesteld onder de impuls van de Italiaanse europarlementariër 
Spinelli, oud verzetsheld en federalist van het eerste uur. Dit ontwerpverdrag kon 
ingaan, zo was het idee, na ratificatie door een gewone meerderheid van lidstaten, mits 
deze tweederde van de bevolking vertegenwoordigde. Voor de situatie van 1984 
betekende het: ratificatie door zes van de tien lidstaten, met daaronder drie van de vier 
grote. (Duitsland, Frankrijk, Italië en Groot-Brittannië vertegenwoordigden destijds elk 
ongeveer een vijfde van de Europese bevolking.) Vreemd was wel dat latere wijzigingen 
weer bij unanimiteit zouden plaatsvinden. De staten werden even van hun soevereine 
stichtingsmacht beroofd, maar de ja-zeggers kregen die na de herstichting weer terug. 
De formule bereikte dus geen terugtrekking van de delen ten gunste van het geheel. Ze 
leek eerder ontworpen met het oog op een breuk tussen staten die ‘vooruit’ wilden en 
een of meer andere, achterblijvende staten – waarbij iedereen aan Londen dacht, dat in 
deze Thatcherjaren het veto niet schuwde. Hoewel het Straatsburgse ontwerp tot in de 
Duitse Bondsdag lof oogstte, hebben de regeringen de inwerkingtredingsclausule niet 
serieus bekeken. 
 Achttien jaar later meenden sommigen dat een Philadelphia-moment dichterbij 
was, vanwege de instelling van een grondwetopstellende Conventie. Behalve de 
regeringen waren ook de nationale parlementen en Europese instellingen 

                                                 
* Formeel zijn het de staatshoofden die ratificeren na aanvaarding van de goedkeuringswet van een 
ondertekend verdrag door hetzij de parlementen hetzij (in geval van een bindend referendum) de 
bevolkingen rechtstreeks. In veel lidstaten vergt de ratificatie de instemming van meerdere instanties, 
bijvoorbeeld Senaat én Kamer, parlementen van deelstaten of een Constitutioneel Hof. 
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vertegenwoordigd. Tijdens de werkzaamheden dook de ratificatiekwestie onherroepelijk 
op. De regel van unanimiteit paste niet bij de stichtingsambitie die bij de leden uit de 
binnensfeer leefde. Bovendien was het voor niemand een aanlokkelijk vooruitzicht dat 
maanden van gezamenlijk werk teniet konden worden gedaan door één nee-stem. Al 
snel deed kandidaat-lid Malta dienst in het schrikbeeld van de absurd kleine potentiële 
dwarsligger – Europese variant van Rhode Island. In deze ambiance ontwierpen 
verscheidene conventieleden complete grondwetten met een meerderheidssprong. 

De origineelste was van de Franse senator Badinter. Deze bedacht: ‘De 
Grondwet treedt in werking op de eerste dag van de vijfentwintigste maand volgend op 
de nederlegging van het ratificatie-instrument door de vijftiende ondertekenende staat 
die deze handeling verricht.’143 Eigenaardig misschien, maar de actuele situatie verklaart 
veel. In 2002 telde de Unie vijftien leden, terwijl tien staten op het punt van toetreden 
stonden. De bepaling was dus te lezen als aansporing: laten wij oude leden onze 
institutionele zaakjes in orde brengen alvorens de Unie uit te breiden. Interessant is dat 
Badinter de tijd een rol geeft. Terwijl Europese verdragen doorgaans kort na ratificatie 
door de laatste lidstaat ingaan, duurt het in zijn clausule na het bereiken van de drempel 
nog liefst twee jaar. Denkelijk is dit bedoeld als periode waarin aarzelende staten zich 
alsnog bij de Unie kunnen voegen, ongeveer zoals Noord-Carolina en Rhode Island 
twee jaar bedenktijd behoefden voor ze de haven van de Unie binnenvoeren. 
 Ook de baas van de binnensfeer, Commissievoorzitter Prodi, kwam in 2002 met 
een voorstel voor een constitutionele breuk. Het was een intelligente juridische valstrik, 
die onder zijn collega-Commissarissen nogal voor wat protest had gezorgd maar volgens 
de enthousiaste Prodi juist ‘het meest vernieuwende element’ in het hele ontwerp was, 
‘politiek moedig’ bovendien.144 Het idee was dat de regeringen tegelijk met de grondwet 
een apart verdrag over de inwerkingtreding zouden ondertekenen. Daarin zouden ze 
ermee instemmen dat de grondwet kon ingaan zodra driekwart van de staten had 
geratificeerd en beloven dat zijzelf zouden uittreden in geval ze hun bevolking niet 
konden overtuigen. Dit was juridisch ingenieus, maar wel een geval van focus op de 
toverformule à la artikel VII (eerste voorwaarde) zonder veel aandacht voor de publieke 
aanvaarding van de belofte tot uittreding zelf (tweede voorwaarde). In de Conventie, 
waarvan Prodi zelf geen lid was maar twee eurocommissarissen wel, is dit plan niet 
besproken. 
 
Deze suggesties en aanmoedigingen uit de binnensfeer zijn boeiend, maar uiteindelijk 
zijn het de lidstaten die moeten springen. Zij lopen het risico. Zij moeten de kans op een 
blokkade door één dwarsligger afwegen tegen de kans dat ze zelf ooit die nee-zegger 
zijn. Hun bestaansgrond staat op het spel. Aangezien het zo’n existentiële politieke 
vraag betreft, verbaast het niet dat de staten wel uitkijken voor ze hun lot in de 
waagschaal leggen. 
 Daar kwam nog iets bij. De paniekverhalen over de absurditeit van het veto 
werden anno 2002 niet gestaafd door de feiten. In een tijdsbestek van minder dan 
twintig jaar hadden de gezamenlijke lidstaten zich viermaal door de dubbele poort van 
de unanimiteit in een nieuw verdrag gewrongen. De verdragen ondertekend in 1986 
(Europese Akte), 1992 (‘Maastricht’), 1997 (‘Amsterdam’) en 2001 (‘Nice’) konden alle 
conform de formele eisen worden geratificeerd. 
 Sterker, onderweg had zich tweemaal een individuele nee-stem voorgedaan en 
tweemaal werd dit obstakel geslecht. Dwarsliggers Denemarken en Ierland namen de Unie 
niet in gijzeling. Onder druk van de partners besloten Kopenhagen en Dublin de steun 
van hun bevolking nogmaals te vragen voor hetzelfde verdrag. Er werd enige uitleg ten 
behoeve van het eigen publiek aan toegevoegd, zonder juridische consequenties voor de 
andere lidstaten. Denemarken mocht zich eenzijdig aan een aantal afspraken onttrekken. 
Beide regeringen wonnen het tweede referendum, in 1993 respectievelijk 2002. Uit deze 
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ervaringen viel vertrouwen te putten dat de gezamenlijkheid mogelijke achterblijvers over 
de streep zou weten te slepen. Tegelijk leerden ze dat het obstakel van de unanimiteit 
politiek gezien niet zo absoluut was als het juridisch scheen. Dit was misschien 
onrustbarend voor de afzonderlijke leden, maar geruststellend voor hun kring. 
 Met tijd, politieke druk en wederzijds begrip kwamen de Europese staten een heel 
eind, zo hadden ze gemerkt. Het opgeven van hun ‘soevereiniteit, vrijheid en 
onafhankelijkheid’ (zoals de Amerikaanse staten hun positie voor de sprong van 1787 
hadden gedefinieerd) was een hoge prijs als het er alleen om ging wat vertraging en 
gedoe te vermijden. 
 
In de Brusselse Conventie van 2002–2003 debatteerden vertegenwoordigers uit de 
lidstaten en uit de binnensfeer voor het eerst publiekelijk over inwerkingtreding. De 
politieke breuklijnen – staten versus instellingen, kleine versus grote lidstaten – werden 
zeldzaam zichtbaar. De voorstellen voor meerderheidsratificatie haalden het bij lange na 
niet, maar de constellatie zorgde wel voor een ander constitutioneel overgangsmoment, 
namelijk een formalisering van de verantwoordelijkheid van de gezamenlijkheid van 
lidstaten. 
 Deze vernieuwing zat al in het eerste ontwerp voor de slotbepalingen. Het betrof 
enkele verplichte technische nummers (ontbinding oude verdragen, territoriale werking, 
geldigheidsduur, talen) plus de regels voor herziening en inwerkingtreding. De tekst was 
achter gesloten deuren door een secretariaat en een twaalfkoppig presidium vastgesteld 
en begin april 2003 naar de conventieleden gestuurd. Het bestaande 
inwerkingtredingsartikel werd mutatis mutandis hernomen als ‘artikel G’: 
 

1. Het constitutioneel verdrag wordt door de Hoge Verdragsluitende Partijen 
bekrachtigd overeenkomstig hun onderscheiden grondwettelijke bepalingen. De 
akten van bekrachtiging zullen worden nedergelegd bij de regering van de 
Italiaanse Republiek. 
2. Dit Verdrag treedt in werking op ..., mits alle akten van bekrachtiging zijn 
nedergelegd, of bij gebreke daarvan op de eerste dag van de maand die volgt op 
het nederleggen van de akte van bekrachtiging door de ondertekenende staat die 
als laatste deze handeling verricht. 

 
Hierna volgde evenwel een verrassende vernieuwing in de vorm van een nieuw, derde 
lid: 
 

3. Indien vier vijfden van de lidstaten het constitutioneel verdrag twee jaar na de 
ondertekening van het constitutioneel verdrag hebben bekrachtigd en een of meer 
lidstaten moeilijkheden bij de bekrachtiging hebben ondervonden, behandelt de 
Europese Raad de zaak.145 

 
Dit is een subtiele maar belangrijke wending. Ze rust op het onderscheid tussen de 
juridische en de politieke gevolgen van een gestrande ratificatie. De formule betwist niet 
dat een nee-stem de inwerkingtreding van het nieuwe verdrag verhindert. Juridisch blijft 
alles bij het oude: unanimiteit als altijd. De vernieuwing zit in de erkenning dat een 
gezamenlijke politieke verantwoordelijkheid voor de situatie ontstaat. Het blijkt uit twee 
elementen. Ten eerste wordt die verantwoordelijkheid op een specifieke plek gelegd: 
niet alleen bij ratificerende of niet-ratificerende staten, maar bij de hoogste politieke 
uitdrukking van de tussensfeer, de Europese Raad. Ten tweede wordt een drempel 
verbonden aan het ontstaan van die gezamenlijke verantwoordelijkheid: viervijfde van 
de lidstaten. Juridisch staat ieders veto overeind, maar er valt een politieke schaduw 
overheen. In feite is dit een overgang naar een meerderheid van 
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stichtingsverantwoordelijkheid.  
 In het zinnetje gaven de lidstaten zichzelf als het ware een gastheer op het bordes. 
Deze vangt laatkomers op, hoort hun verontschuldigingen aan maar zal niemand de 
deur weigeren. Hij kan zelfs besluiten, als de laatkomers niet over de drempel willen en 
hun aanwezigheid noodzaak schijnt, de reeds binnen wachtende gasten weer naar buiten 
te roepen en de feestelijkheden ongedwongen buiten voort te zetten. 
 
Voorafgaand aan het plenaire debat over de slotbepalingen konden conventieleden 
amendementen indienen. Veruit de meeste gingen over herziening, een twintigtal over 
inwerkingtreding. De politieke portee hiervan was aan niemand ontsnapt. Opvallend 
was dat dit papieren debat vooral de europarlementariërs en de nationale 
parlementariërs uit kleinere lidstaten boeide. De eersten organiseerden zich naar 
partijkleur (christen-democraten, socialisten, liberalen) en de laatsten veelal per lidstaat 
(Finland, Nederland, Oostenrijk, Portugal), soms bijgevallen door hun 
regeringsvertegenwoordigers (België, Luxemburg). De grote landen, zeker hun 
regeringsvertegenwoordigers, hielden zich opmerkelijk stil. Zo diende de Duitse 
minister Fischer een hele lijst in met detailopmerkingen over de technische 
slotbepalingen maar wijdde hij geen woord aan de inwerkingtreding van het 
grondwetsverdrag – wat toch de bekroning moest worden van het Europese 
constitutionele debat dat hijzelf drie jaar tevoren met een befaamde Berlijnse rede had 
gelanceerd. Na de interne strijd over dit heikele punt zweeg de Commissie eveneens. 
 Artikel G bood drie aanknopingspunten voor wijzigingen.* Ten eerste was er de 
modus van de bevolkingsuitspraak. Het idee kwam op van de verplichting van een 
referendum. Zowel de meest federalistische als de meest antifederalistische 
conventieleden hadden er een voorliefde voor. Beide groepen wilden dat lidstaten 
waarvan de grondwet niet in bindende referenda voorzag, raadgevende referenda 
zouden houden. De federalisten legden de nadruk op het Uniewijde karakter van zo’n 
volksraadpleging. Europarlementariër Duhamel had al een datum: tegelijk met de 
Europese verkiezingen van juni 2004. Zijn collega Voggenhuber opperde dat de 
stemmen behalve per lidstaat ook voor de hele Unie moesten worden opgeteld, waarbij 
de voorzitter van het Europese Parlement de totaaluitslag bekend zou maken. Geen van 
beiden spelde uit wat de status van die ‘Europese uitslag’ zou zijn. Het Uniewijde 
referendum is evenwel een evidente poging constituerende macht neer te leggen bij de 
Europese burgers gezamenlijk, om een of meer negatieve nationale referenda met meer 
recht te kunnen weerstreven. Het is een voorzichtige variant van het Amerikaanse We 
the People – de brutale aanhef die in Philadelphia het corollaire was van de 
meerderheidssprong uit artikel VII. Voor die declamatoire bluf deinsden allen in de 
Brusselse Conventie terug, verstandigerwijs. Des te aardiger de gedachte van een 
Europees volk dat zichzelf ontmoet in een uitslag. 
 In dit federalistische verlangen naar een volksuitspraak kon het handjevol 
antifederalisten zich geheel vinden. Bij dezen – een Deense, een Franse en een Britse 
europarlementariër, een Britse Lord, een Tsjechische volksvertegenwoordiger – was het 
echter een volksuitspraak-in-het-meervoud. Consequent beklemtoonden zij de 
noodzaak van unanieme ratificatie. Vijfentwintig referenda betekende dus vijfentwintig 
kansen op een nee. De Deen Bonde, nestor van de eurosceptici, had er voldoende 
                                                 
* Een vierde mogelijkheid zat in het eerste lid. De Belgische vertegenwoordigers, een groep liberalen en 
een Spaanse parlementariër – nadien voorzitter van het europarlement – stelden voor de bekrachtiging 
door de regeringen te laten voorafgaan door een avis conforme van het Europese Parlement. Dit zou het 
Parlement de mogelijkheid geven van een blokkade vooraf (zoals het ook had voor het qua zwaarte 
vergelijkbare uitbreidingsbesluit). Dit amendement zou een in enkele vanouds meer federalistische 
lidstaten gegroeide constitutionele praktijk hebben bekrachtigd. Zo mocht, onder druk van de oude 
Spinelli, de Italiaanse regering van het eigen parlement in Rome in 1986 de Europese Akte pas 
ondertekenen nadat het Europese Parlement ermee had ingestemd. 
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vertrouwen in om de handschoen op te nemen van het idee van een gelijktijdig 
referendum. Als betrof het de voorwaarden voor een beslissend duel noemde hij in 
repliek op Duhamel een nog ‘Europesere’ datum: 9 mei 2004, de eerste verjaardag van 
de Schuman Verklaring na verdragsondertekening. De uiterste flanken in het debat 
verlangden naar een constitutionele shoot-out. De wapens waren ongelijk: het nee-kamp 
gaf zich vijfentwintig kogels, het ja-kamp één. 
 Het grote middenveld van de Conventie hield zich ver van deze democratische 
cowboystreken. Daar zochten velen – tweede knop van artikel G waaraan men kon 
draaien – de doorbraak in een ratificatie bij meerderheid van staten. Een christen-
democratische europarlementariër verzamelde bijna dertig handtekeningen onder een 
amendement volgens welk het grondwetsverdrag in werking trad na ratificatie door 
viervijfde van de staten. Twee liberalen, een europarlementariër en een Italiaanse 
senator, hadden twintig handtekeningen onder een vergelijkbaar voorstel, met een 
meerderheid van vijfzesde van de staten. Deze beide groepjes gaven de mogelijke 
achterblijvers wel enige aandacht, maar maakten zich geen zorgen om de juridische 
breuk. Hun hoofddoel was het doorbreken van de unanimiteit. Het waren niet de 
prominentste conventieleden die dit radicale idee onderschreven. De enige regering die 
het plan meeondertekende was Luxemburg, vertegenwoordigd door oud-
Commissievoorzitter Santer. 
 Het derde onderwerp van amendering was de vernieuwing in het 
presidiumvoorstel, de rol van de Europese Raad. Deze zou twee jaar na ondertekening 
de schapen tellen en de kwestie ter hand nemen als viervijfde van de leden wel en één of 
meer niet zouden hebben geratificeerd. Dit liet sommige conventieleden perplex. De 
vertegenwoordiger uit het Litouwse parlement merkte op: ‘Artikel G, lid 3, brengt een 
potentieel probleem onder de aandacht, maar brengt geen oplossing.’146 Schrappen dus. 
Dat was ook de suggestie van de regeringen van Luxemburg, Nederland en Oostenrijk. 
De Nederlandse regering liet er geen misverstand over bestaan dat ze de bepaling las als 
dreigement: ‘De mogelijkheid dat het Verdrag in werking kan treden zonder de 
ratificatie door het Koninkrijk der Nederlanden is onaanvaardbaar.’147* De Nederlandse 
parlementariërs vertolkten dezelfde angst voor force majeure op een subtielere manier: hun 
amendement verlangde dat de Europese Raad zou beslissen op basis van een rapport 
van de Commissie en een opinie van het Parlement. Het ongemak met het forum van de 
regeringsleiders – als een onvoorspelbare club van grote landen buiten de 
communautaire orde – zat in Den Haag dertig jaar na de oprichting ervan nog diep. 
Voor Luxemburg, de enige lidstaat die een meerderheidsratificatie steunde, lag het 
probleem elders: de bepaling kon ertoe leiden dat de Europese Raad twee jaar wachtte 
alvorens iets te ondernemen. Een Franse parlementariër wenste dat de viervijfde 
meerderheid van staten ook viervijfde van de bevolking zou omvatten. Dit was een 
poging het Europese volk in het spel te brengen en had als bijkomend voordeel (vanuit 
Parijs gezien) dat grote lidstaten minder snel buiten boord vielen. 
 De levendige papieren discussie werd tijdens het debat op 25 april 2003 dunnetjes 
mondeling overgedaan. De zitting vond toevallig plaats een week nadat in Athene het 
uitbreidingsverdrag met tien nieuwe lidstaten was ondertekend. De gedachte dat één lid 
niet de hele kring mocht tegenhouden, kon aan overtuigingskracht winnen met het 
beeld van een Maltees, Cypriotisch of Litouws veto. De Britse 
regeringsvertegenwoordiger zag het gevaar en plantte vroeg in het debat een rode vlag: 
‘It is tempting to say that a Union of 25 cannot be held up by one Member State, but (..) 

                                                 
* Twee jaar later, na het nee van de eigen bevolking, handelde de Nederlandse minister-president in de 
geest van dit amendement door het verdrag op de avond van de uitslag onmiddellijk dood te verklaren, 
aldus de gezamenlijke Europese verantwoordelijkheid voor de situatie die deze bepaling tot uitdrukking 
wilde brengen, miskennend. Men vergelijke dit met de Franse president, die na het non van drie dagen 
eerder niet het Europese verdrag doodverklaarde maar zijn regering ontsloeg. 
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amending these provisions would be a mistake and a challenge to our democratic 
legitimacy.’ Hij voegde toe: ‘Political credibility comes from unanimous decisions on 
major steps forward.’148 Deze vlag kregen voorstanders van ratificatie bij meerderheid 
niet uit de grond. Weliswaar meldden de bekende europarlementariërs – Brok, Duff, 
Voggenhuber – zich aan het front, maar zij kregen zeer beperkt bijval. De nationale 
parlementariërs zagen de breuk met de bestaande regels bij nader inzien niet zitten. 
Onder de regeringsvertegenwoordigers was het animo nog geringer. Het Britse 
argument dat de democratie aan de zijde van de unanimiteit stond, werd uitgewerkt 
door Lagerhuislid Stuart: ‘If we have the confidence that what we are doing is right on 
behalf of the people we represent, it would be wrong for any treaty to come into force 
before it is ratified.’149 De europarlementariër die haar van repliek diende erkende de 
legitimiteit van nationale ratificaties, maar plaatste daartegenover het onrecht van een 
‘dictatuur van het veto’150 – een nogal schrille krachtterm. Hiermee was het debat over 
ratificatie bij meerderheid beslecht. 
 Nieuw die dag was alleen nog het voorstel van de Oostenrijkse 
regeringsvertegenwoordiger alle nationale stemmingen over de verdragswijziging Uniewijd 
op dezelfde dag te houden, hetzij in de parlementen hetzij per referenda, ‘damit die 
Europäische Union endlich ihre Präsenz in allen Ländern auch argumentativ ausspielen 
kann’.151 Deze variant – wel de gelijktijdigheid, niet de verplichte referenda – poogt niet 
één constituerend volk te scheppen in een uitslag, maar stelt de bevolkingen, in 
navolging van de regeringen, wel bloot aan de dwang van de gezamenlijkheid. Dit 
Oostenrijkse idee is nadien nog meerdere malen opgebracht, onder meer door 
conventievoorzitter Giscard d’Estaing in 2004, maar bleef zonder gevolg. 
 De meerderheidsratificatie had in de Conventie zo weinig steun dat het idee na 
afloop door het presidium meteen kon worden verworpen. De overige bepleite 
vernieuwingen haalden het evenmin. Over de gedeelde stichtingsverantwoordelijkheid 
werd achter de schermen gestreden: vice-voorzitter Dehaene, voormalig Belgisch 
premier, wilde het nieuwe derde lid behouden, secretaris-generaal Sir John Kerr, een 
Britse topdiplomaat, wilde het schrappen. Dehaene won het pleit. Wel werd het zinnetje 
losgetrokken uit artikel G, dat daarmee zijn oorspronkelijke vorm hervond, en tot aparte 
politieke verklaring gemaakt. Dat was nodig, want zoals een Franse senator in het debat 
spits had opgemerkt: ‘Als zich een probleem voordoet met de ratificatie van het 
grondwetsverdrag, kan dat niet door het verdrag zelf worden geregeld want dat is dan, 
per definitie, niet van kracht.’152 Het zinnetje moest dus verhuizen. Het belandde als 
‘Verklaring bij de slotakte van het verdrag tot vaststelling van de Grondwet’ in het 
ontwerpverdrag dat conventievoorzitter Giscard in juli 2003 aan de regeringen 
overhandigde. Geen toverformule, maar een aanmaning samen een oplossing te zoeken. 
 In de conferentie tussen de regeringen, afgesloten in 2004 onder Iers 
voorzitterschap, kwam de clausule onder druk te staan. De Ieren, die geen goede 
herinneringen hadden aan de na hun nee van 2001 uitgeoefende druk, wilden er eigenlijk 
van af. Kort voor het finale akkoord stelde Dublin het zinnetje in de indirecte rede: ‘De 
Conferentie neemt er nota van dat indien viervijfde van de lidstaten, etc.’153 Zo werd het 
gedesavoueerd, zonder dat andere delegaties hiertegen bezwaar konden maken. Achter 
de schermen vond nog zoveel getouwtrek plaats dat, nadat op 18 juni over het verdrag 
unanieme instemming van alle regeringen was bereikt, onder diplomaten nog steeds 
onduidelijkheid bestond of het erin stond of niet. Uiteindelijk stond het zinnetje in de 
officiële publicatie van het verdrag als ‘Verklaring 30’, luidende: 
 

De Conferentie neemt er nota van dat indien viervijfde van de lidstaten het 
verdrag tot vaststelling van de Grondwet twee jaar na de ondertekening ervan 
hebben bekrachtigd en een of meer lidstaten moeilijkheden bij de bekrachtiging 
hebben ondervonden, de Europese Raad de zaak bespreekt.154 
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Hier eindigde voorlopig de Europese zoektocht naar een meerderheidsovergang voor de 
inwerkingtreding van een nieuw verdrag. Het idee van een breuk met de bestaande 
juridische orde bleek voor bijna alle staten onaanvaardbaar. De in de binnensfeer 
gekoesterde stichtingsdromen werden ruw teleurgesteld. Terwijl in Philadelphia 1787 
slechts één staat de unanimiteit verdedigde (Maryland), bepleitte in Europa in 2004 
slechts één staat de meerderheid (het kleine Luxemburg). De staten houden vast aan 
hun funderende positie in de Europese orde. 
 Des te opmerkelijker is de erkenning, door de lidstaten, van een gezamenlijke 
politieke verantwoordelijkheid voor een nieuw pact. Het aan het verdrag gehangen 
zinnetje hierover was een kleine doorbraak: de eerste, bescheiden vrucht van de 
Europese zoektocht naar een meerderheidsovergang. De bestaansgrond van de 
afzonderlijke lidstaten wordt er niet in ondermijnd, maar wel wordt de gezamenlijkheid 
licht versterkt ten opzichte van de individuele leden. Geen stichtingssprong, maar een 
bestendiging van de opgedane constitutionele ervaring. 
 
Toen het grondwetsverdrag met dit zinnetje erin werd afgestemd door het Franse 
electoraat op 29 mei 2005 en drie dagen later door het Nederlandse, wachtten de leiders 
niet met de zaak te bespreken. De schok was te groot. Op de Top van juni 2005 werd 
een nadenkperiode ingesteld. Sommige lidstaten besloten de ratificatie voorlopig stop te 
zetten. Op 1 november 2006, twee jaar na ondertekening, hadden vijftien van de 
vijfentwintig staten het verdrag geratificeerd. De beoogde drempel van viervijfde is dus 
niet gehaald. 
 Op de Top van juni 2007 besloten de lidstaten de nee-stemmers en afwachters 
tegemoet te komen en het ambitieuze grondwetsverdrag te vervangen door een 
wijzigingsverdrag. Hoewel ze afspraken dat ‘de verklaringen uit de regeringsconferentie 
van 2004 door de huidige regeringsconferentie zouden worden overgenomen’,155 besloot 
de juridische dienst van de Raad dat Verklaring 30 niet langer relevant was. Niemand 
vroeg aan het Portugese voorzitterschap het zinnetje terug te zetten noch waarom het 
niet was opgenomen. Het verdrag van Lissabon (2007) stelt het dus zonder een gastheer 
op het bordes. 


