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Europese 
constitutie-

Sinds 1989 zijn veel politie
ke regimes, bijvoorbeeld in 
Zuid-Afrika en de landen 
van Midden- en Oost
Europa, ingrijpend veran
derd. Deze veranderingen 
kunnen formeel in een ge
schreven grondwet zijn 

vorm1ng: een 
revolutionair 

proces? 

VVelke krachten de veran
deringen van regime drij
ven is betwist, maar op 
politiek-staatkundig niveau 
worden er toch twee door 
vrijwel alle commentato
ren genoemd, te weten 
marktwerking en globalise

vastgelegd, of 'ongeschre
ven' blijven, maar zijn in 
de genoemde gevallen van 
zulk een fundamentele aard 
dat we van revolutionaire 
constitutievorn1ing mogen 
spreken. Revolutionair, 
omdat het om een breuk 

HERMAN VAN GUNSTEREN 
ring. In zowel het apart
heidsysteem als het com
munistische systeem lukte 
het de overheid niet de 
samenleving naar haar 
principes te vormen. V oor 
deze regimes bleek het niet 
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met het verleden gaat. Constitutievorming, omdat 
de nieuwe publieke actoren en hun verhoudingen in 
een set van fundamentele spelregels worden geïn
stitutionaliseerd (inclusief voorzieningen voor con
flicten over die regels en procedures voor wijzigen 
ervan). Zo'n set van fundamentele spelregels voor 
het publieke domein noemen we een constitutie of 
grondwet. De vorming of wijziging ervan kan 
abrupt of geleidelijk verlopen. In het eerste geval 
spreken we van revolutionaire politiek, in het 
tweede van normale of dagelijkse politiek. Dit geeft 
vier combinaties. Voorbeeld van een revolutionaire 
vestiging van een constitutie biedt de Amerikaanse 
revolutie van 1776. Een voorbeeld van revolutio
naire wijziging van een constitutie is de grond
wetsherziening van 1 848, waaraan de naam van 
Thorbecke is verbonden. Een geval van normale, 
niet revolutionaire, wijziging is de Nederlandse 
grondwetsherziening van 1983. Een normale vesti
ging van een constitutie, tenslotte, is moeilijk denk
baar, omdat de constitutionele regels die dit proces 
in normale banen zouden moeten leiden nu juist 
ontbreken. Maar misschien zal Tony Blair zo'n 
nieuwe constitutie weten te vestigen? 

mogelijk zich af te sluiten 
voor ontwikkelingen in de rest van de wereld. 

Ook het regime dat centraal staat in dit artikel, 
de E u,is onderhevig aan de werking van het 'markt 
paradigma' en van 'globalisering'. Is er in de Eu 
daardoor eveneens sprake van een grote omwente
ling? Van constitutievorn1ing en misschien wel een 
revolutie? Het beeld is niet eenduidig. VVe zien 
pogingen om het heersende regime, dat niet meer 
houdbaar lijkt, te veranderen, maar die pogingen 
stagneren. Is de Eu uit elkaar aan het vallen of zich 

vestigen 

CONSTITUTIE 

wijzigen 

POLITIEK 

normaal 

Blair 2ooo? 

revolutionair 

u sA constitution 

aan het vernieuwen? VVat mogen we van constitu
tievorming in de Eu verwachten? En vindt die 
eigenlijk wel plaats? Is het beeld van constitutievor
ming misschien ambigu doordat we niet passende 
begrippen en categoriseringen hanteren? Dit zijn de 
vragen die dit artikel exploreert. 
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Om te beginnen bezien we het standaardmodel van 
revolutionaire constitutievorming in de moderne 
staat en traceren we de historische wortels daarvan. 
Dan stellen we vast dat er in de Eu inderdaad pro
cessen van constitutievorming plaatsvinden, die 
geprononceerd aan de orde komen in debatten 
rond toetreding van Oost- en Middeneuropese 
leden. Daarna constateren we dat van een succes
volle vormgeving aan revolutionaire ontwikkelin
gen echter geen sprake is, doordat onze politieke 
leiders niet in staat zijn om micro-handelingen en 
macro-visies effectief aan elkaar te relateren. Ver
volgens concluderen we derhalve dat op een aantal 
punten de ontwikkelingen in de Eu niet passen in 
het standaardmodel van revolutionaire constitutie
vorming. Tenslotte gaan we na of ons begrippen
kader, ons denken over constitutievorm ing. dan 
misschien verruimd moet worden. Het standaard
model van revolutionaire constitutievorming ver
onderstelde bepaalde historische voorwaarden, 
met name een systeem van natiestaten. Nu de 
natiestaat niet meer het dominante ordeningsprin
cipe is, maar één (f)actor temidden van andere, zijn 
de historische voorwaarden voor de toepassing van 
het dominante model van constitutievorming door 
we the people niet meer vervuld. We grijpen terug op 
een notie van constitutievorming van vóór het tijd
perk van de natiestaat. Deze oudere notie van con
stitutionalisme verwacht niet een eenmalige act van 
instemming van de burgers waardoor een exclusie
ve soevereine natiestaat zich vormt, maar veeleer 
een voortgaand proces van accommodatie tussen 
diverse, deels overlappende, groeperingen. 

Revolutionaire constitutievormina: the remembered 
present1 

Kijken is vergelijken. We nemen iets waar 'als', in 
termen van iets anders. Als we de regimeverande
ringen, die zich thans in Europa voltrekken, willen 
benoemen en begrijpen, dan doen we dit met be
hulp van begrippen en ervaringen die zich in het 
verleden hebben gevormd. Dit geldt ook voor het 
waarnemen van iets nieuws als de Eu. Iets nieuws 
kunnen we niet zomaar waarnemen. Het is nieuw 
in het licht van wat we al wisten en verwachtten. 
Iets nieuws is iets dat niet goed is in te passen in de 

1. Gerald Edelman, The remembered pre
sent: A bioloaical theory '!f consciousness, 
New York: Basic Books, 1990 en idem 
Briaht air, brilliant fire: On the matter '!f the 
mind, New York: Basic Books, 1992, 

gebruikelijke categoriseringen . Het doorkruist die. 
Wanneer we met behulp van oude begrippen het 
nieuwe hebben gelocaliseerd, dan kunnen we het 
een nieuwe naam en plaats geven. Dit kan een ver
fijning of een aanvulling behelzen van bestaande 
categorieën, maar soms is het meer dan dat: om het 
nieuwe in te passen moet het oude grondig op
nieuw geordend en ten dele ook opgeruimd wor
den. Wanneer dit op politiek-staatkundig niveau 
gebeurt spreken we van revolutionaire constitutie
vorming. 

Wat is het standaardmodel van constitutievor
ming in termen waarvan we eigentijdse verander
ingen van regime waarnemen? Het model maakt 
een onderscheidt tussen normale politiek, onder 
een gevestigde constitutie, en revolutionaire poli
tiek, waarin (als totale vernietiging door burger
oorlog en terreur vermeden kan worden) uiteinde
lijk een nieuwe of ingrijpend gewijzigde constitutie 
tot stand komt. Constitutievorming behelst een 
inspanning om het revolutionaire proces niet blind 
te laten verlopen, maar het een menselijk aanzien te 
geven. Ook onder niet revolutionaire omstandighe
den, in de 'normale' politiek, is het scheppen van 
menselijke verantwoordelijkheid voor een aanvan
kelijk 'blind' gebeuren een centrale taak van poli
tiek. Gebeurtenissen die we slecht en onacceptabel 
vinden, worden in verantwoordingsfora aan de 
orde gesteld - in parlement, pers en rechtszaal. 
Daar proberen we het aanvankelijk blinde, stemlo
ze, gebeuren te reconstrueren in termen van het 
handelen van personen of instanties die we op dat 
handelen aanspreken . Vervolgens geeft het forum 
zijn oordeel, waardoor noties van verantwoorde
lijkheid worden geijkt en bijgesteld. Uit de ontelba
re zaken waaraan we aandacht zouden kunnen 
geven, wordt bij de verantwoording een selectie 
naar voren gehaald . 2 

De constitutie geeft regels voor zulk een aan
spreekbaarheid. Echter, in een revolutie ontbreekt 
nu juist zulk een constitutie. Die moet gemaakt 
worden. Maar hoe? Er is eigenlijk een metaconsti
tutie nodig die de totstandkoming van een constitu
tie reguleert. Bij afwezigheid daarvan zoekt men 
houvast in herinneringen aan processen van consti
tutievorming die min of meer goed afliepen . In die 

waarin hij een uiteenzetting geeft over 
de' sciences of recognïtion'. 
2. Herman van Gunsteren, Culturen van 
besturen, Amsterdam: Boom, 1994, 
pp. 52 -68 . 
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herinneringen vinden we het volgende model: een 
document waaromheen zich publiek debat concen
treert en waarover een beslissing wordt genomen 
die opgevat kan worden als een authorisatie door 
het volk, door we the people. De revolutie die leidde 
tot de constitutie van de United Statesis hier exem
plarisch.l 

Een periode van revolutionaire politiek heeft in 
vergelijking met normale politiek een aantal ken
merken. Ten eerste spelen geweld, het dreigen met 
geweld en het creëren van voldongen feiten door 
gedurfde actie een bepalender rol dan in stabiele 
tijden . In tijden van 'normale' politiek is de set van 
legitieme politieke actoren beperkt en bekend. In 
tijden van revolutionaire politiek blijken voorheen 
niet-politieke actoren, zoals plantagebeheerders 
Qelferson), toneelschrijvers (Have!) en voorman
nen op een werf (Walesa), tot hun eigen en ander
mans verbazing plotseling midden op een politiek 
toneel te staan. Zij krijgen bepalende invloed op de 
loop der geschiedenis. Naast andere soorten daden 
en andere actoren zijn er ook andere ideëen. Dit 
is begrijpelijk, want de oude schema's voldeden 
immers niet meer. Maar in plaats van volledig nieu
we ideëen, waarvan men zou verwachten dat ze de 
functies die de ou9-e niet meer kunnen waarmaken 
zouden vervullen, vinden we een intensiefleenver
keer. Men leent zwaar van het verleden, kleedt zich 
als romeins senator en laat zich benoemen tot con
sul (Napoleon). Men probeert vernieuwing te ver
wezenlijken door regeneratie, door terug te gaan 
naar de bronnen van een minder gecontamineerde 
tijd. Men leent ook zwaar van het heden, bijvoor
beeld door ideëen en adviezen uit andere landen te 
gebruiken. In Zuid Afrika leert men, via Arend 
Lijphart en anderen, van de Nederlandse ervarin
gen met consociationele democratie. Soms haalt 
men op centrale posities personen binnen die uit 
een ander land komen. In de lokale raden in 
Frankrijk werden direct na de revolutie van I 7 8 9 
vaak vreemdelingen gekozen die contacten met 
Parijs en het gebeuren elders in de wereld hadden. 4 

De vreemdelingen zijn so betweens, mensen die 
zowel binnen als buiten zijn, zoals de onmisbare 
adviseur, de interim manager of de Corsicaan in 
Frankrijk. De noodzaak om te vertrouwen op zulke 

3. Zie hiervoor Bruce Ackerman, We the 
people, Cambridge Mass : Harvard 
University Press, 1 99 1 en idem The 

juture rifliberal revolution, New Haven: 
Y ale University Press, 199 2. Zie ook 
Hannah ArendtOn revolution, New 

inherent onbetrouwbare so betweens is kenmerkend 
voor revolutionaire situaties . Eng, opwindend en 
vernieuwend. 

Als we door de bril van deze herinneringen naar 
eigentijdse veranderingen in Europa kijken, wat 
zien we dan en wat zien we niet, niet goed of niet 
scherp? Geeft deze bril voldoende visie en hande
lingsoriëntatie? 

Constitutievormins in de Europese Unie 

Om een begin te maken met beeldvorming over 
constitutionele veranderingen in het Europa van nu 
hebben we een aantal Nederlandse publieke docu
menten als WRR rapporten, standpuntbepalingen 
van de Nederlandse regering en verschillende kran
ten bestudeerd. We bestuderen een periode van 
voorbereiding op de top van Amsterdam (gehou
den in I997) waarin deze nog ver genoeg weg ligt 
om niet als een verplichte hot topic de nieuwsvoor
ziening te beheersen (ongeacht dus of er iets te mel
den is of niet) . We laten de periode direct vooraf
gaand aan de top dus buiten beschouwing. Naast 
voor dit onderwerp belangrijke artikelen uit De 

Volkskrant, N Re-Handelsblad, Trouw, Het Financieel 

Dasblad en de Staatscourant die verschenen zijn tus
sen I993 en I996, hebben we, om vooringenomen
heid bij de selectie van artikelen te ondervangen, 
ook de gehele jaargang I 995 van Het Parool doorge
nomen. Op basis van dit onderzoekje proberen we 
de volgende vragen beantwoorden. Wordt de con
stitutie van de Eu gewijzigd? Voltrekken zich ver
anderingen die zozeer de kern van de verhoudingen 
in de Eu raken, dat er sprake is van een verandering 
van regime? Is er een publiek debat over een herzie
ning van de constitutie? De antwoorden op deze 
vragen zijn gebaseerd op Nederlands materiaal. Een 
vergelijkbaar onderzoek naar Spaanse bronnen is 
nog niet afgerond. Een voorlopige indruk is dat ook 
daar de resultaten in dezelfde richting gaan als dit 
artikel verderop zal aangeven. 

Als de Europese constitutie wordt vernieuwd, 
dan zou men verwachten dat dit gebeurt tijdens de 
in I 996 begonnen Intergouvermentele Conferentie 
(IGC). De IGC zou, zo was de bedoeling, meer 
worden dan een evaluatie van Maastricht. In de aan
loop naar Maastricht' 9 2 was namelijk met veel 

York: Viking 1965 . 
4· Lynn Hunt, Polities, culture, and class in 
the French revolution, Berkeley : University 
of Califomia Press, 1984, p. 18o en vol
gende. 
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kwesties die later, mede door de voortgaande ver
anderingen in Midden- en Oost-Europa, veel aan
dacht zouden vragen niet echt rekening gehouden. 5 
Veel meer dan de kwesties die op de agenda staan is 
er via de berichtgeving in de kranten over de 1 G c 
echter niet te lezen. De 1 G c 'leeft' niet in het 
publieke debat. Wel wordt er in de pers geschreven 
over de toekomst van de EU. Hoewel een groot 
deel6 van dit debat op de voor iedereen toeganke
lijke pagina voor ingezonden artikelen wordt ge
voerd, zijn het vooral columnisten, corresponden
ten en academici die hun visie geven. Via de kranten 
lijkt er in directe termen geen breed publiek debat 
tusssen burgers en politici en burgers onderling 
plaats te vinden over de Europese constitutie. 

Hoewel de officiële constitutievormende activi
teiten al met al bleekjes en zwak overkomen, is toch 
vol te houden dat constitutievorming thans in de Eu 
centraal staat. Dit wordt met name zichtbaar in het 
debat over toetreding van nieuwe leden uit Mid
den- en Oost-Europa. Hoewel daar niet gezegd 
wordt dat we 'de constitutie van de Unie moeten 
herschrijven', wordt er in indirecte termen wel 
over het wezen van de EU gesproken. De uitbrei
ding wordt niet als op zichzelf staand gezien, maar 
verbonden met vele andere kwesties. Aan de 
meningen en vragen die in het debat naar voren 
worden gebracht, is te zien dat men op zoek is naar 
een ni.euwe vorm voor de Unie. De deelnemers aan 
het debat geven, in de wijze waarop ze spreken over 
de uitbreiding, een blik op de Eu in de toekomst. 

Uit artikelen en documenten geven wij een 
bloemlezing van vragen die gesteld worden naar 
aanleiding van de uitbreiding, vragen die te maken 
hebben met de kern van de Eu. Is gelijktijdige ver
dieping en verbreding noodzakelijk? Is het beter 
eerst de Eu te verdiepen, door de besluitvormings
procudures en instituties aan te passen, en vervol
gens te verbreden? Is bij een verbreding verdieping 
niet meer haalbaar en nastrevenswaardig? Of zijn 
deze laatste drie vragen misplaatst omdat ze een 
niet bestaand verband tussen verbreding en verdie
ping suggereren? Moet de EU een meer inter-gou
vermenteel, federaal of supranationaal karakter 

hebben? Hoe houden we de EU bij elkaar? Kan het 
beste gewerkt worden met één kerngroep die de 
toon zet of zijn kerngroepen georganiseerd per 
onderwerp beter? Wat zal er met de structuurfond
sen en het landbouwfonds gebeuren? Zullen de vei
ligheid en stabiliteit in Europa gebaat zijn bij een 
opname van de Midden- en Oosteuropese landen in 
de Eu? Zal het lidmaatschap deze landen stimuleren 
huidige conflicten op te lossen en te werken aan een 
vruchtbare democratie? Of haalt de EU met de 
Midden- en Oosteuropese staten conflicten over 
elkaars minderheden en grenzen binnen? 

Het is eigenlijk vreemd dat deze uitbreiding 
zoveel vragen oproept naar het wezen van de Eu. 
De EU is immers een soort 'zwaan-kleef-aan', 
waarbij toetreding van nieuwe leden een aangele
genheid van normale politiek is. Volgens het Ver
drag van Rome ( 1 9 57) staat toetreding open voor 
alle landen die Europees zijn en de idealen delen. In 
de praktijk hangt toetreding vooral af van het vol
doen aan criteria. Dit open karakter was te zien bij 
de recente uitbreiding van de Eu met Zweden, 
Finland en Oostenrijk. Die gaf binnen de Eu geen 
aanleiding tot een fundamentele discussie. De uit
breiding naar het oosten is problematischer. Her
haaldelijk wordt gewezen op een verandering van 
het karakter van de Unie die de uitbreiding zou 
meebrengen7. 'De Europese samenwerking wordt 
onder de loep genomen ( ... ) vooral omdat de Eu 
een ander karakter gaat krijgen als in de toekomst 
Oosteuropese landen( ... ) toetreden. ' 8 

De mogelijke uitbreiding van de EU met de sta
ten in Midden- en Oost-Europa heeft de constitu
tionele problemen van de Eu niet geschapen, maar 
ze wel acuter gemaakt. De uitbreiding heeft als een 
'trigger' gewerkt om problemen die al bestonden 
centraler op de agenda te zetten. Er is vaak zo'n 
concrete aangelegenheid nodig om problematische 
kwesties die jarenlang onder de oppervlakte kun
nen bestaan naar boven te halen. In de Eu is de uit
breiding een aanleiding om kwesties die er al lagen, 
of die door de steeds snellere beweging naar meer 
integratie ontstaan, scherper aan de orde te stellen. 
De discussie over de bestuurbaarheid en de finan-

5· Syp Wynia, 'Het vervolg op 
"Maastricht" komt jaren later', Het 
Parool, 2o/ 2/95, Alman Metten, 'Oost
Europa niet zo snel in Europese Unie', 
Trouw, 30/11/95 

op de 'Meningen' -pagina. 9/6/95, H.W. Sandberg 'In een veran
derende wereld (slot)', Het Parool, 

6. In Het Parool van 1995 staan 25 van de 
so artikelen over de toekomst van de Eu 

7. 'Spanje dwarsboomt uitbreiding EG in 
het geheel niet', Financieel Daablad, 
15/2/94-, Theo Koelé, 'Discussie uit
breiding Eu komt later', Trouw, 
1 2/9/94-, Syp Wynia 'Chirac zoekt rug
dekking bij Eu-leiders', Het Parool, 

si I0/95. H.W. Sandberg 'Een as die 
geen as is', Het Parool, 28/1o/95. 
8. 'Kok wil front van kleine Eu -staten ' 
Het Parool, 6/4-/95. 
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ciering van de Eu is bijvoorbeeld niet nieuw9. Wel 
is het opvallend dat deelnemers aan het publieke 
debat consequenties van de uitbreiding een promi
nente plaats geven in het pleidooi voor veranderin
gen in de instituties. Zonder een aanpassing van de 
instituties aan een grotere en gevarieerdere Eu zou 
volgens sommige deelnemers het voortbestaan 
ervan in gevaar komen 1 0. 

Via de uitbreiding van de Eu met de Midden- en 
Oosteuropese landen wordt zodoende over het 
karakter van de Eu in de toekomst gesproken. Hoe
wel niet zo benoemd is er wel een publiek debat 
over de Europese constitutie . Er is namelijk een de
bat over de wijze waarop de verhoudingen en spel
regels binnen de EU opnieuw vorm zullen krijgen. 

Micro-handelinoen en macro-visies: een verstoorde 

relatie 

Het grondig vernieuwen van een constitutie om die 
aan te passen aan veranderende eisen, zoals een gro
tere Eu door de uitbreiding, is een groot project. 
Een constitutie wordt door vele mensen gezamen
lijk gemaakt. Om meer inzicht te verkrijgen in de 
aard van constitutievorming in de EU van nu, 
maken we een onderscheid tussen micro en macro, 
tussen een macro-project van constitutionele ver
nieuwing dat zich moet voltrekken via een reeks 
micro-handelingen van een groot aantal betrokke
nen . 

Micro handelingen zijn praktisch en lokaal. 
Menselijk handelen speelt zich, wat de ruimere . 
effecten en betekenis ervan ook mogen zijn, altijd af 
op het micro-niveau van de leefwereld naar mense
lijke maat. Het bereik van micro-handelingen is 
daardoor in eerste instantie beperkt. Het kan voor
komen dat micro-handelingen resulteren in een 
macro-uitkomst die ook als een handeling kan wor
den opgevat (bijvoorbeeld de uitslag van een stem
ming waarbij wetgeving wordt vastgesteld). Een 
constitutie zorgt er, naast andere instituties, voor 
dat de micro-macro verbinding betrouwbaar is. 

Het onderscheid tussen micro en macro wordt 
onder anderen gemaakt door Herhert Sirnon in zijn 
theorie van 'bounded rationality' 1 1. Omdat het 
grote doel ver weg ligt en moeilijk te zien is, wordt 

de weg naar het doel toe verdeeld in subdoelen. 
Met de subdoelen is makkelijker om te gaan, omdat 
die deel uitmaken van de leefwereld van de actor. 
Het stukje is in tegenstelling tot het grotere doel 
wel te (over)zien. De subdoelen en het grote doel 
zijn, met name in organisaties, doorgaans wel met 
elkaar verbonden. Het kan echter voorkomen dat 
uit een veelheid van micro-handelingen geen 
herkenbare macro-handeling ontstaat, dat de 'ge
dachte' verbinding in werkelijkheid niet blijkt te 
bestaan. 

In een periode van constitutievorming is het risi 
co van blijven hangen in micro-handelingen groot. 
Voor het maken van een verbinding tussen micro
en macro-niveau is immers nu juist een constitutie 
nodig. Een constitutie geeft bijvoorbeeld aan hoe 
vanuit een reeks micro-handelingen een wet tot 
stand komt. Wie mag wat doen, welke procedures 
moeten gevolgd worden en wanneer is er wel of 
niet een besluit genomen. Een functie van de con
stitutie is om op betrouwbare wijze micro-hande
lingen om te zetten in legitiem collectief handelen 
op macro-niveau. De constitutie staat normaliter 
niet ter discussie, die is er en wordt gevolgd. Dit 
kader van regels staat nu juist in een periode van 
constitutievorming op losse schroeven. De actoren 
hebben het idee dat de oude constitutie niet past en 
proberen allerlei nieuwe combinaties uit. De con
stitutie, die aangeeft op welke wijze een legitiem 
besluit wordt genomen, wordt zelf ter discussie 
gesteld. Het kader voor de micro-handelingen is 
problematisch geworden. In een constitutievor
mingsproces is, per definitie, onduidelijk hoe van
uit micro-handelingen een legitieme macro-hande
ling kan ontstaan. Problemen in de verbinding tus
sen micro en macro zijn daar dus normalerwijs te 
verwachten. 

In de praktijk van het debat rond Europa vinden 
we deze verwachting bevestigd. Een deelnemer aan 
het debat geeft bijvoorbeeld kritiek op een geza
menlijke openbare brief van Kinkel en Juppé: 'Een 
overvloed aan woorden, onterechte zelfvoldaan
heid, gebrek aan ook maar enige aanduiding van 
wat al die fraaie bedoelingen voor de praktijk bete
kenen . Steeds opnieuw wijken de schrijvers uit naar 

9· Jonathan Eyal, 'Een Unie zonder 
Oost-Europa is niet Europees' N RC, 

11 /2/94, EG-redactie, 'Oost-Europa 
zet extra druk op verbouwingsplannen 
Eu ', Financieel Dagblad, 9/ 3194· 
1 o. Femand Herman, 'Signposts toa 

point of departure ', in : Does Europe need 
a consti tution, The Philip Morris lnstitute 
for public policy research, juni 1996, p. 
2 3 en 2 7, toespraak Leo Tindemans tij 
dens PvdA Eurodelegatie conferentie 15 
juni 1996. 

1 1. Herhert A. Simon, Reason in human 
qffairs, Oxford: Blackwell, 198 3, p. 19 
en idem Models '![ my l!fe, New Y <?rk: 
Basic Books, 1991, p. 8 3. 
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mogelijk te volgen procedures, met volledig voor
bijgaan aan de mogelijke inhoud van de beslissingen 
waartoe die prachtige procedures moeten leiden' 1 2

• 

De woorden waarmee Kinkel en Juppé ideeën en 
visies weergeven zijn volgens dit citaat niet verbon
den met wat ze in de praktijk betekenen. Op een 
lager, praktischer niveau komen de politici niet ver
der dan procedures. Het praten over procedures is 
niet verbonden met de grote, algemene ideeën, laat 
staan met het daadwerkelijk verwezenlijken daar
van. 

In het publieke debat tussen de politici die zich ver
antwoordelijk achten voor de ontwikkeling van de 
Eu blijkt van een effectieve relatie tussen micro en 
macro vaak geen sprake te zijn. De micro-handelin
gen die in de media worden gepresenteerd lijken 
beperkt te blijven tot procedures, waarover door 
de politici inderdaad veel wordt gezegd. Een voor
beeld biedt de discussie rond de toetredingsonder
handelingen. In 1995 zijn in Het Parool zestien arti
kelen gewijd aan de vraag wanneer en met welke 
snelheid de uitbreiding zou plaats moeten vinden. 
Na een aantal maanden met elkaar hierover gepraat 
te hebben, besloot men op de Top van Madrid'3, 
dat de onderhandelingen met alle landen die het lid
maatschap hebben aangevraagd zouden beginnen 
zes maanden na afloop van de 1 G c die in maart 1996 

in Italië begonnen is. Door het aangeven van een 
procedure en het noemen van een tijdstip, zes 
maanden na afloop van de IGC, hebben de politici 
eenvoudig een termijn aangegeven, maar verder 
inhoudelijk geen zoden aan de dijk gezet. 

Als in een uitzonderlijke situatie de actoren vast
lopen en niet in staat zijn om uit hun micro-hande
lingen een macro-handeling te creëren, ontstaat er 
behoefte aan een leider die zegt wat het grote doel 
is en wat er moet gebeuren, die de impasse van het 
niet kunnen (samen)handelen doorbreekt. Er is bij 
hem/haar doorgaans geen sprake van omvattende 
rationaliteit maar veeleer van een on s'enaaae et puis 

on voit, van iets doen en hopen dat het goed komt, 
zonder alle consequenties en voors en tegens te 
kennen. Dit betekent dat er risico genomen wordt. 
Leiderschap zorgt ervoor dat door het uitspreken 
van een groter doel de micro-handelingen zich hier-

12. H.W. Sandberg, 'Europeesgewau 
wel',HetParool,I9/•/95· 
1 3. Syp W ynia 'Kohl toonde zich in 
Madrid leider van Europa', 

naar richten en er uiteindelijk toch nog een macro
handeling ontstaat. 

Een voorbeeld van het resultaat van zulk enga
gement is de Duitse eenwording. Na de val van de 
muur maakte Kohl aan iedereen duidelijk, dat dit 
het moment was om West- en Oost-Duitsland één 
land te laten worden. Hij wist gebruik te maken van 
de kracht van de tijdelijke euforie over een positie
ve nabije toekomst. De kans was groot dat door een 
combinatie van micro-handelingen en het gebruik 
maken van de 'geëigende' procedures - mochten 
die er zijn voor zulk een historische gebeurtenis -
er nog steeds twee Duitslanden zouden zijn. Kohl 
had slechts een idee van wat de Duitse eenwording 
in zou houden en besloot zonder een alles omvat
tend overzicht zich op deze visie te richten. De ver
woording van een macro-visie door Kohl gaf rich
ting aan de micro-handelingen. 

Ook de huidige Europese ontwikkelingen herber
gen de mogelijkheid van iets moois, althans van een 
historische doorbraak. Om die te verwezenlijken is 
echter visie noodzakelijk, opdat men niet in de 
micro-handelingen blijve hangen. Soms wordt een 
visie gegeven op deze historische mogelijkheid, 
maar deze slaat onvoldoende neer in gecoördineer
de micro-handelingen, zoals bij de Duitse eenwor
ding wel het geval was . Kohl heeft een duidelijke 
uitspraak gedaan over de historische kans die er nu 
ligt voor Europa. Net als toen bij de val van de 
Muur en de Duitse eenwording, zou nu het mo
ment voor de Europese eenwording zijn. 'Ik geloof 
niet dat de kans op de Europese eenwording binnen 
afzienbare tijd terugkomt, als wij haar nu laten ver
strijken. Het is een historisch tijdstip - wij moeten 
nu handelen!'. '4 Het is opvallend dat het pleidooi 
voor actie van Kohl niet wordt opgepakt in het 
publieke debat en evenmin het micro handelen van 
politici die zich met Europa bezig houden effectief 
vermag te coördineren. 

Het zijn vooral de in verhouding kleinere pro
blemen waar politici onderling in de openbaarheid 
over discussiëren. In de Tweede Kamer is uitge
breid gepraat over de kwestie of Nederland nu wel 
of niet ten bate van een beter functioneren van de 
Europese Commissie het recht op een 'eigen ' com-

HetParool, •8 / 12/95· 
14. Heirnut Kohl, 'Laten we van Europa 
een stabiel huis maken', 
Het Parool, 2 3/ 5/ 95. 
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missaris zou moeten afstaan 1 5. Dit lijkt weinig te 
maken te hebben met de grote vragen uit een con
stitutioneel debat. Maar laten we niet te snel oorde
len. Immers, een goede reden voor het uitvoerig 
bespreken van een schijnbaar marginale kwestie ligt 
in het inzicht, dat alle menselijk handelen zich nu 
eenmaal op micro-niveau afspeelt. Een visie op bij
voorbeeld de toekomst van een grotere Eu is moei
lijk rechtstreeks te bespreken. Vaak zal een klein 
stukje als het wel of niet afstaan van het recht op een 
eigen commissaris eruit gelicht worden. Micro 
staat dan model voor macro. Het micro-niveau 
maakt het mogelijk om het macro-niveau te bespre
ken en macro-standpunten op micro-niveau uit te 
vechten. Zo'n behandeling van macro-zaken via 
micro-discussies is normaal in de politiek en accep
tabel zolang de verbindingen tussen schijnbaar mar
ginale kwesties en het grotere vanzelfsprekend zijn. 
Maar als deze verbindingen als onbegrepen en wil
lekeurig wisselend worden gezien, dan worden de 
micro-discussies ongeloofwaardig en de macro-uit
spraken vrijblijvend geneuzel. 

Wel rif aeen revolutie? 

In het voorgaande bezagen we de huidige verande
ringen in de Eu in termen van het standaardmodel 
van revolutionaire constitutievorming. Door deze 
bril kijkend wordt het beeld er bepaald niet scher
per op. Dat we met constitutionele veranderingen 
te maken hebben is inmiddels duidelijk, maar zijn 
die revolutionair? Waar zijn het wapengekletter, de 
opgewonden menigtes, het leiderschap en de crea
tieve euforie die vaak gevolgd wordt door terreur? 
Die aspecten van revoluties zijn er (nog) niet. Maar 
andere zijn er wel. We hebben te maken met veran
deringsprocessen in de ordening van het publieke 
leven waarbij we de grond onder onze voeten voe
len bewegen, als teetonische platen die slechts een 
beetje verschuiven maar wel tot een aardbeving 
kunnen leiden. We verkeren in een situatie waarin 
het besef heerst dat we ons niet kunnen permitte
ren op de oude voet verder te gaan. Ook staan de 
regels die het (hoogst ernstige) 'spel' van overgang 
naar een nieuw regime zouden moeten reguleren 
zelf niet vast. 

De politieke veranderingen in de Eu zijn in het 

15. 'Kamer eist behoud Euro-commissa
ris',HetParool, 27 / 10/ 95, 'Coalitie 
oneens over Unie. Kamermeerderheid 
voor behoud eigenE u -commissaris', 

schema van óf revolutionaire politiek óf normale 
politiek niet goed in te passen. Zij vertonen ken
merken van beide soorten van politiek bedrijven. 
Daardoor geeft dit model voor de huidige ontwik
kelingen in de Eu ook vaak geen adequate oriënta
tie. In het volgende memoreren we, stellenderwijs 
en zonder uitgebreide bewijsvoering, een aantal 
punten waarop de Eu realiteit en het standaardmo
del niet samengaan. 

In de Eu vinden we grondige wijzigingen in de 
verhoudingen (zoals het inleveren van soevereini
teit en de tucht van toenemend open markten) die 
we als revolutionair kunnen bestempelen. Maar 
deze wijzigingen worden door 'normale' politici en 
ambtenaren voltrokken. Het is opvallend dat de 
constitutie wordt gemaakt door de normale, geko
zen politici als Kok, Van Mierlo, Chirac en Kohl. In 
de Eu zijn geen mensen als Madison, Ha vel, Walesa 
of Mandela opgestaan. De 'normale' politici hande
len echter op een wijze die niet normaal is of zou 
behoren te zijn in democratische, rechtsstatelijke 
landen. Het beeld doemt op van Europese leiders 
die bij de haard zitten, ambtenaren die confereren 
met collegaspecialisten uit andere landen, zonder 
gestoord te worden door de eisen van democrati
sche openbaarheid en verantwoording. De burgers 
kunnen in de kranten lezen wat de politici naar _bui
ten wensen te brengen op de persconferentie na af
loop van een bijeenkomst. 

De toegankelijkheid van het Europese besluit
vormingsproces voor andere actoren dan de nor
male is eerder minder dan die vroeger op het natio
nale niveau was. Politieke partijen en burgerschap, 
de instituties die ruimere toegankelijkheid en de 
vorming tot effectieve nieuwe actoren mogelijk 
maakten, zijn op Europees niveau een schijnreali
teit. 

De politieke actoren op het Europese toneel 
leren weinig van buitenstaanders of van elkaar. 
Veeleer zijn zij erop uit om hun eigen nationale stijl 
van politiek bedrijven aan anderen op te leggen. 

Er is geen sprake van een gericht publiek debat 
rond enkele cruciale kwesties en een voorliggend 
document van een constitutie. Er is een veelheid 
van voorstellen in omloop waar in het openbaar 
weinig over gediscussieerd wordt. De 1 G c is na de 

Het Parool 15/ 11 / 95, Henk Bouwmans, 
'Niet te veel heil van EU verwachten', 
Het Parool, 16/ 11/95. 
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openingsflits geheel uit het nieuws verdwenen om 
pas rond de top van Amsterdam in de 'verplichte' 
opwinding daaromheen zo hier en daar weer 
genoemd te worden. Als de geschiedenis zich al 
voltrekt op officiële bijeenkomsten als de IGC, dan 
zijn de media er toch niet bij om die voor ons pre
sent te maken. De media en daardoor de tv-kijken
de burgers waren er wel bij toen Jeltsin Gorbachev 
toevoegde 'Lees dit' en ze zijn erbij in Zuid-Afrika. 

En van de top van Amsterdam in 1997 kan veel 
gezegd worden, maar niet dat dit de finale uitkomst 
van een lang debat was waarin de tekst van een 
openbaar bediscussieerd document definitief werd 
vastgesteld. Weinigen lezen het Verdrag van 
Amsterdam en zij die dat wel doen zien dat daarin 
veel wordt doorgeschoven en weinig wordt vastge
legd. Uit de aard van de tekst zelf is niet op te 
maken dat het om een constitutioneel document 
zou gaan. 

Een revolutie is een spannende periode, waarin 
een burgeroorlog of een dictatuur tot de mogelijk
heden behoort. Er lijkt geen dreiging van een bur
geroorlog te zijn in de Eu. Of toch wel in de vorm 
van terrorisme, niet enkel in de oude vorm, maar 
bijvoorbeeld ook in informatienetwerken, extreem 
rechts en de nieuwe maffia's? Er lijkt niets aan de 
hand te zijn, totdat men beseft dat de no ao areas, de 
gebieden waar het bestaande gezag niet kan komen, 
zich uitbreiden en nieuwe zich vormen. De inrich
ting van Amsterdam tijdens de top gaf een omge
keerde no ao area te zien - aanzienlijke delen van de 
stad waren door hekken en versperringen afgeslo
ten, uitsluitend toegangkeiijk voor gezagsdragers 
en de media, niet voor de burgers. Er is geen drei
ging van dictatuur - of toch wel? De verborgen dic
tatuur van de EMumet zijn toelatingscriteria en de 
afkalving van democratie en openbaarheid door 
vertrouwelijke topontmoetingen maken toch 
onrustig. 

De Eu lijkt meer op een hofhouding zonder 
koning dan op een republiek . Er wordt gemanoeu
vreerd en gekonkeld, terwijl de eerlijke afwisseling 
van regeren en geregeerd worden buiten de 
Europese paleizen plaatsvindt, namelijk binnen de 
(voormalige) nationale democratieën. 

W e. vinden in de Eu het engagement (geen weg 
terug) dat kenmerkend is voor revolutionaire situ
aties - maar in de vorm van 'de klok stilzetten' (een 

fictie met tijdmeting in de plaats van een eed op 
de kaatsbaan die de Franse revolutie inluidde), 
'Europa 92' en andere slogans. Er heerst bovendien 
de intentie om alle consequenties te overzien en te 
kwantificeren . Dit is een intentie die in een echt 
revolutionaire situatie misplaatst is. Daar kunnen 
alleen diegenen tot handelen komen die bereid zijn 
voor bepaalde waarden 'te gaan', ook als succes niet 
is verzekerd. Zonder gevoel voor avontuur en rich
tinggevende overtuigingen is effectief politiek han
delen daar niet te verwezenlijken. 

In het licht van bestaande begrippen omtrent 
constitutievorming in situaties van revolutionaire 
regimeverandering is wat er thans in de Eu gebeurt 
een anomalie, verbazend: een onzichtbare constitu
ante (rGc), normale politici die op niet-normale 
wijzen politiek bedrijven, geen dictator maar wel 
een dictatuur van de 'onvermijdelijke' ontwikke
lingen, geen openlijke burgeroorlog maar wel een 
toename van no ao areas. Om dit nieuwe, dat niet 
past in bestaande concepties van revolutionaire 
constitutievorming, te begrijpen zullen we nagaan 
in hoeverre de moderne standaardopvatting van 
revolutionaire constitutievorming aan revisie of 
vervanging toe is . We zullen aansluiting zoeken bij 
noties over constitutionalisme van vóór de moder
ne tijd. 

Een andere notie van constitutievorminB 

Onder verhoudingen van normale politiek verloopt 
de verbinding tussen het alledaagse leven en de 
politieke thematisering, tussen private troubles and 

public issues ' 6 , langs bekende kanalen van verkiezing 
(wilsvorming) en onderzoek (feiten verzamelen). 
In overgangsperiodes als de huidige laten die ver
bindingen ons op onverwachte en soms cruciale 
momenten in de steek. De verbindingen geven 
geen duidelijkheid, of doen zich daar voor waar we 
ze niet verwachten. Ze geven soms onevenredige 
invloed aan sommige micro-handelingen, bijvoor
beeld van degenen die het hardst tegen een deur 
drukken of die het Tv station bezet weten te hou
den. Invloeden die onder normale politieke om
standigheden legitiem en beslissend zijn, worden 
soms geheel buiten spel gezet. In zulk een tijd wor
den de normale regeerders keer op keer voor ver
rassingen gesteld. Ze krijgen te maken met gebeur
tenissen die hun koers doorkruisen maar in hun 

16 . C. Wright Mills, The sociological 
imagination, New York: Oxford 
University Press, '959· 
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normale ordeningsschema's niet waren voorzien . 
Zij krijgen te maken met oos, De Ongekende 
Samenleving'7. 

Een dergelijke verwarring is een teken dat we in 
een overgangsfase zijn aangeland waarin wat vroe
ger normaal was niet meer opgaat. We hebben ech
ter gezien dat die overgangsfase, voorzover het 
althans de Eu betreft, ook niet zonder meer als 
revolutionair is te kwalificeren. De ontwikkelingen 
van de Eu zijn een mengsel van het normale en het 
bijzondere, zonder dat dit bijzondere als onderdeel 
van een revolutionair proces kan worden gezien. 
Hoe moeten we het proces van constitutievorming 
in de Eu, dat onmiskenbaar aan de gang is, dan wel 
plaatsen? Om tot een antwoord op deze vraag te 
komen zullen we in het volgende twee dingen 
doen. Eerst proberen we de aard van de overgangs
tijd waarin we leven wat preciezer te bepalen. 
Daarna zullen we bezien of we een notie van consti
tutievorming kurmen vinden die beter dan het stan
daardmodel past bij de huidige overgangssituatie in 
Europa. Als de werkelijkheid niet in je model past, 
dan kan je ook je model verrijken of veranderen. 
Als het raamwerk van natiestaat en moderniteit 
onbetrouwbaar wordt of vervluchtigt, dan komt de 
notie van revolutionaire constitutievorming, die op 
dit raamwerk voortbouwt, in de lucht te hangen en 
is het tijd voor een conceptuele verandering, voor 
een andere visie op constitutievorming. 

De overgang die we meemaken wordt wel aan
geduid als van modern naar post-modern of naar 
reflexief modern. De moderne tijd dat is de tijd van 
na de Franse revolutie, van verlichtingsprogramma, 
eenheid van rechtsstelsels binnen de nationale staat, 
iedereen naar school, één taal spreken in één land. 
Het is de periode waarin men zei: we kurmen het 
wel eens worden als we rustig de feiten onderzoe
ken, de meningen op een rijtje zetten en dan via een 
behoorlijke besluitvormingsprocedure onze koers 
bepalen. De gedachte dat je met je verschillen om 
kunt gaan in alle redelijkheid, omdat je toch een 
notie van rationaliteit en redelijkheid met elkaar 
deelt. De postmodernen constateren dat zowel in 
theorie als in praktijk zo'n gedeelde rationaliteit er 
eigenlijk niet meer is. Dat mensen tegen elkaar zeg
gen: mijn rationaliteit is de jouwe niet, of: mijn cul-

tuur is de jouwe niet. Reflexief modern is een iets 
andere term die verwijst naar het gegeven dat je 
niet maar ongelimiteerd door kunt gaan met produ
ceren en rationaliseren aangezien ook gevolgen 
daarvan bij jou terugkomen en je productie en 
rationalisering verstoren. Als je produceert dan heb 
je afval en dat afval daar moet je wat mee doen. Ben 
je heel succesvol in het bouwen van auto's en 
wegen en maak je die auto's goedkoper dan krijg je 
files op de wegen ' 8 . Het maken van krachtige kern
wapens noopte, vanwege de vreselijke gevolgen 
van gebruik ervan, tot overleg over vreedzame 
coëxistentie. 

Op politiek-staatkundig niveau openbaren over
gangsverschijnselen zich in een crisis of zelfs het 
einde van de natie-staat. De laatste drie eeuwen 
leefden we in een wereld van natie-staten. Het 
bepalende idee was dat van territoriaal gezag, soe
verein naar binnen en onderling door soevereine 
staten bij elkaar erkend. De natie-staat was voor 
ons fundamenteel. Zij vormt het kader voor waar
nemen, organiseren en ruziemaken. Wanneer we 
bijvoorbeeld sociologie gaan bedrijven, dan hebben 
we het over een samenleving. Bijna altijd is dat de 
nationale samenleving, behalve bij kleine landjes als 
Luxemburg of Monaco. 

Het raamwerk van de natie-staat, dat vroeger 
een vaste ordening was, is aan het ontrafelen. Dit 
impliceert niet dat de natie-staat verdwijnt, maar 
wel dat zij haar bepalende positie verpest. De natie
staat kan wel blijven bestaan net zoals de rooms
katholieke kerk na de reformatie is blijven bestaan: 
wel aanwezig maar niet meer dominant in de chris
telijke wereld, niet meer het exclusief ordenend 
principe. Maar waarheen gaan we dan? Dat weet 
niemand. We weten wel wat niet meer gaat, maar 
niet wat de toekomst zal brengen. We zitten ty
pisch in een overgangsfase waar het diverse kanten 
op kan gaan. Om de aard van die overgangsfase te 
begrijpen gaan we terug naar de tijd dat de staat 
begon te ontstaan. 

Men heeft zich eindeloos het hoofd gebroken 
over hoe nou uit de feodaliteit en christelijke 
wereld van de vroege middeleeuwen de natie-staat 
heeft kunnen ontstaan. Geen van de verklaringen of 
antwoorden die men op deze vraag heeft gegeven is 
eigenlijk bevredigend. Hoe komt dat? Doordat men 

1 7. Herman van Gunsteren & Edith van 
Ruyven, Bestuur in de onaekende samen
levina, Den Haag: Sdu uitgeverij, 
'995.18. Ulrich Beek, die de term 

reflexieve moderniteit geïntroduceerd 
heeft, zegt dat de staicingsvorm van de 
reflexief-moderne maatschappij niet de 
werkstaking is, maar de file. Nou, die 

hebben we her en der . Ulrich Beek, Die 
Eiflnduno des Politischen: zu einer Theorie 
riflexiver Modernisieruna, Frankfurt am 
Main: Suhrkamp, 1993, p. 164. 
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er een fase heeft uit gelaten. Men heeft keer op keer 
geprobeerd de oorzaken van het ontstaan van de 
staat in de voorafgaande periode aan te wijzen. Die 
blijken niet te vinden. Waarom niet? Omdat er een 
tussenfase is waar allerlei andere vormen geweest 
zijn die geconcurreerd hebben. Hoe kunnen we ons 
die voorstellen? Voor een antwoord gaan we te 
rade bij een onderdeel van de evolutietheorie, de 
theorie van punctuated equilibrium '9. Die theorie 
verklaart waardoor er periodes zijn waarin er in de 
evolutie heel snelle ontwikkeling is, periodes die 
alterneren met lange periodes van stabiliteit. Als 
een soort in een omgeving leeft en daarin functio
neert, dan houdt die als het ware een plaats bezet. 
Een soort die zich niet teveel uitbreidt en zijn 
omgeving niet helemaal uitput kan lang blijven 
bestaan. De soort bezet een niche en is in evenwicht 
met de omgeving. Soms gebeurt er iets waardoor 
dat evenwicht verstoord wordt. Dat kan zijn een 
gebeurtenis van buitenaf, zoals de inslag van een 
grote komeet waardoor het klimaat verandert, of 
een te uitbundige interne ontwikkeling, waardoor 
de voedende omgeving wordt uitgeput. Sommige 
soorten verdwijnen dan, wat betekent dat er in die 
omgeving plaatsen open komen. Die plaatsen kun
nen door voorheen perifere soorten worden inge
nomen. Er kan van alles gebeuren. Allerlei soorten 
ontwikkelen zich, nemen verschillende plaatsen in; 
die gaan dan vervolgens concurreren met elkaar; 
sommige verdwijnen en andere blijven over en 
worden dominant in een nieuwe stabiele periode. 

In dit perspectief kunnen we ook naar de middel
eeuwen kijken20 , de periode van 1050 tot 1400, 

een heel interessante periode waarin enorm veel 
gebouwd is en de moderne staat zich ging vormen. 
Wie in Frankrijk reist vindt veel kerken waarvan de 
bouw rond 1 1 oo is begonnen. Veel steden zijn er 
gesticht in die tijd. Er is een enorme toename van 
handel geweest. De stichting van steden en de enor
me opleving van de handel, dat alles paste niet meer 
in de lokale feodale verhoudingen en het paste ook 
niet in het regime van de kerk. 

Als we die middeleeuwse ontwikkeling vergelij 
ken met de theorie van het punctuated equilibrium, 
dan is de gebeurtenis (komeetinslag) die aan het 

'9· Stephen Jay Gould, Eight little 
piggies, London: Jonathan Cape, 1993, 
p. 277, en Wondeiful l!fe, New York: 
Norton, 1989. 

voortbestaan van het oude evenwicht (feodaliteit, 
Kerk) een einde maakte de enorme toename van 
handel. Allerlei vormen van publieke ordening zijn 
in de overgangsperiode die we middeleeuwen noe
men tot ontwikkeling gekomen. Bijvoorbeeld de 
Hanzesteden. Dit was een niet-territoriale organi
satie die wel publieke macht uitoefende. De Hansa 
voerde oorlog, inde belastingen en verzekerde de 
juridische binding door contracten. De organisatie 
van Hanzesteden is in de zeventiende eeuw uitein
delijk verdwenen. In Italië is een andere variant te 
zien, namelijk die van zelfstandige steden, zoals 
Florence en Venetië die enorm rijk waren. Daar
naast had je sommige gevallen, zoals Frankrijk, 
waar de koning via allerlei coalities uitkwam bij de 
vorming van een staat met één gezag, dat zich als 
het ware boven de partijen stelde (wat in de 
Italiaanse steden niet het geval was, daar was de 
macht in partijdige handen van de ene of de andere 
groep) . Drie heel verschillende vormen die met 
elkaar concurreerden en waaruit door allerlei oor
zaken uiteindelijk de territoriale staat als winnaar 
oprees . 

Waar we op willen wijzen, is dat aan het begin 
van die fase van overgang, waar de enige zekerheid 
was dat het oude niet meer opging, een diversiteit 
van vormen ontstaat. Van (stabiel) oud naar (sta
biel) nieuw loopt geen rechte weg, geen lineaire 
causaliteit. Degene die toch langs zo'n lijn probeert 
te voorspellen 'waar we heen gaan' kan blijven gis
sen tot hij blauw ziet. En hetzelfde geldt voor dege
ne die langs zo'n mono-lijn de wordingsgeschiede
nis van de moderne staat probeert te reconstru
eren. Er zijn dus drie fasen. In de eerste fase wordt 
duidelijk dat de oude structuren niet meer opgaan, 
dat men daar uit barst. In de tweede fase ontwikkelt 
zich diversiteit, zoals in zo'n fase in de evolutie 
waarin allerlei soorten ontstaan. Als derde komt 
dan de fase van het selecteren uit die diversiteit. Uit 
de concurrerende vormen komen één of meer win
naars, blijvers, naar boven. Naar ons oordeel bevin
den we ons thans aan het begin van zo'n tweede 
fase. Dat is een fase van inventio, van uitvinding, 
van dingen uitproberen en combineren, van vor
ming van nieuwe coalities. Het oude gaat niet meer 
en het nieuwe dat moeten we doen. 

2 o. We volgen hier Hendrik Spruyt, 
The sovereign state and its competitors, 
Princeton: Princeton University Press, 
1 994· 
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In het voorgaande hebben we gesuggereerd dat we 
leven in een overgangstijd, waarin de natiestaat niet 
meer het dominante referentiekader vormt en 
waarin een diversiteit van arrangementen, groepe
ringen en coalities concurreren op het terrein dat 
we vroeger de publieke ruimte noemden. Maar so 

what?, wat heeft dit te maken met de vraag van dit 
essay naar het karakter van de Europese constitutie
vorming? Wel, de notie van constitutievorming, 
die we tot nu toe als vanzelfsprekend hanteerden, 
veronderstelt de natiestaat als dominant raamwerk 
van handelen en denken. Als die veronderstelling 
niet meer opgaat, dan kunnen ook bij de vanzelf
sprekendheid van die notie van constitutievorming 
vraagtekens worden gezet. 

Het standaardbeeld van constitutievorming is 
dat van een diversiteit aan initiatieven die als het 
goed gaat uitmonden in een trechter, waarin ze 
gereduceerd worden tot een klein aantal voorstel
len en uiteindelijk tot één voorstel waarover gede
batteerd wordt, waarop amendementen kunnen 
worden ingediend en waarover uiteindelijk wordt 
gestemd. Bij aanvaarding is er een constitutie in het 
kader waarvan er twee soorten publieke actoren 
zijn, te weten de burgers en de natiestaat. De een
heid van de constitutie berust op de erkenning van 
de gelijkheid van natiestaten en van de gelijkheid 
van de burgers. De constitutie wordt opgevat als te 
zijn gemaakt door we the people. Natiestaat, burgers 
en constitutie constitueren als het ware elkaar. 

Deze voorstelling van de gang van zaken, dat 
wisten de betrokkenen ook wel, is een ordening 
achteraf van een messy proces, een reconstructie van 
de geschiedenis door de winnaars. Deze recon
structie was echter een bruikbare fictie (fictie in de 
zin van een algemeen aanvaarde onwaarheid waar
door het handelen wordt geordend; zoals Sinter
klaas een fictie is). Thans werkt en overtuigt die 

fictie echter niet meer. V el en willen niet in de 
bovengenoemde trechter uitkomen en denken ook 
niet dat dit de enige optie is waardoor een oorlog 
van allen tegen allen vermeden kan worden. Velen 
willen geen Europese natiestaatachtige constitutie 
en zoeken ook geen consent van we the people daar
voor. Zij vinden hun thuis in andere ordeningen en 
groeperingen die ze niet ondergeschikt willen laten 
zijn aan die van een natiestaat. Ordeningen naar 
sender, cultuur, etnisch, en- ja ook - naar nationa
liteit (maar als één ordening naast andere). Deze 
ordeningen en groeperingen sluiten elkaar meestal 
niet uit, maar overlappen elkaar. De ervaring van 
multiculturaliteit, van multiple belonsinB, is internal 

to a culture 2 1 
• Dat wil zeggen de ervaring van over

lap speelt niet alleen in de periferie, rond de gren
zen van groeperingen en culturen, maar ook in het 
centrum daarvan. Dit geldt ook voor het - voor
heen soevereine - centrum van de natiestaat en ook 
voor de constitutie daarvan. 

Constitutievorming in zo'n tijdperk waarin de 
natiestaat niet meer het vanzelfsprekende orde
nings- en denkschema vormt, is niet een eenmalige 
act van we the people, maar voortgaande accommo
datie tussen diverse deels overlappende groeperin
gen. Deze constitutievorming schept niet twee 
exclusieve actoren op het publieke toneel, te weten 
de natiestaat en de burger, maar accommodeert 
tussen een diversiteit van actoren. Leidende begin
selen daarbij zijn culturele continuïteit, wederzijd
se erkenning en consent van al die actoren 2 2 • Deze 
notie van constitutievorming is bekend uit de mid
deleeuwen, uit het tijdperk waarin de moderne 
staat ontstond maar nog niet domineerde. Als we 
deze notie hanteren ten aanzien van Europa nu, dan 
begrijpen we een aantal verschijnselen die bezien 
door de bril van constitutievorming door we the 

people anomalieën waren. 

21. James Tully, Stranae multiplicit.y: 
constitutionalism in an aae '!! diversit.y, 
Cambridge: Cambridge University 
Press, 1995, p.IJ. 
22.0.c.p.14o . 
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