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dami a an  meu wis sen

Op Europa kun je rekenen*

een referendum?

In Nederland heerst scepsis en terughoudendheid met be-
trekking tot Europa. Welke betekenis moet men daaraan 
toekennen? Impliceert een negatieve opinie over de Eu-
ropese Unie dat zij zelf niet (meer) waardevol is? Gaat de 
betekenis van de Europese Unie op in hetgeen men ervan 
vindt? Zeker niet, maar het in zich waardevolle dient wel 
als zodanig te worden erkend, anders kan het moeilijk wor-
den verwerkelijkt. Politiek en recht bepalen respectievelijk 
reguleren de uitoefening van macht in de samenleving en 
ze reageren daarmee op het appel dat van waarden uitgaat. 
Een reflectie op het in zich waardevolle van Europa is het 
thema van deze bijdrage.

Maar eerst het volgende. Men heeft in Nederland op-
gemerkt dat de uitslag van het referendum van 1 juni 2005 
duidelijkheid heeft geschapen, dat men nu weet waar men 
aan toe is.1 Niets is echter minder waar. Het houden van dit 
referendum was weinig gelukkig. Ons staatsrecht kent het 
referendum namelijk niet (al ontwikkelt zich ongeschre-
ven staatsrecht) en dit is precies het verschil met Frankrijk. 
Daar is het referendum een constitutioneel erkende route 
voor grondwetsherziening en ratificatie van verdragen, 
een route die de president kan inslaan. Ons staatsrecht 
kent een dergelijke keuze niet en daarom was het houden 
van een referendum een experiment, weinig gepast bij zo 
een subtiel thema als Europa. De negatieve uitslag werd 
gedragen door een minderheid van de bevolking. Repre-
sentatief is de uitslag geenszins.2
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Een referendum is in het algemeen gesproken een on-
ding. Het lijkt zo democratisch: het volk spreekt zich uit, 
leve de volkssoevereiniteit. Een volksstemming op grote 
schaal (in Zwitserland liggen de zaken soms anders) is ech-
ter het tegendeel van democratie. De vraagstelling is een 
versimpeling, argumenten worden zelden behoorlijk uit-
gewisseld en de consequenties van de beslissing vormen 
geen thema van de volksraadpleging. Kiezers wezen de 
Europese Grondwet af, maar namen geen verantwoorde-
lijkheid voor de gevolgen. In een parlementair debat ligt de 
zaak anders, daar voltrekt zich een bemiddeling tussen de 
‘volkswil’ en hetgeen hier en nu geboden en verantwoord 
is. Kamerleden hebben in beginsel kennis van zaken en 
betrekken alle aspecten van een beslissing in hun beraad. 
De kiezers kunnen dat niet of nauwelijks. Het parlement 
bemiddelt de bijzondere sfeer van de burgers met het alge-
mene. Men is minder afhankelijk van emoties of de waan 
van de dag. Een referendum is een abstract iets en heeft 
daarom zelden een afgewogen resultaat. Het referendum 
in 2005 betekende onnodige tegenslag. Wat dat betreft 
kunnen dus ook grote vraagtekens geplaatst worden bij 
de huidige burgerinitiatieven die stellen dat de overdracht 
van nieuwe bevoegdheden naar de Europese Unie niet 
zonder referendum mag.3

de perm anen te vrede

Niettemin is er alle reden voor een positieve waardering 
van de ontwikkelingen in Europa. Men vindt deze waarde-
ring vooral bij een elite. Ook in Nederland stond immers 
een politieke en intellectuele elite aan de oorsprong van 
de Europese integratie. Decennialang heeft zij het voort-
schrijdende integratieproces ten volle gesteund. En daar is 
niets tegen. Is het in een democratie niet altijd een elite die 
het voortouw neemt? Daarnaast heeft de overgrote meer-
derheid van de bevolking blijkens verkiezingen jarenlang 
achter de Europese integratie gestaan. Toch weten vooral 
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nieuwe generaties zich minder bij Europa betrokken. Hoe 
is de omslag te verstaan?

De elite (overheid, intellectuelen) is zeker tekortgescho-
ten in een voor het grote publiek overtuigende presentatie 
van het Europese project. Misschien was Europa lange 
tijd te vanzelfsprekend. Ongetwijfeld gaan tegenwoor-
dig velen mee met de individualistische en relativerende 
tijdgeest.4 De uitslag van de volksraadpleging past in dit 
beeld. Ik stel echter dat het belang van de Europese samen-
werking moeilijk kan worden overschat. De uitbanning 
van de oorlog en de permanente vrede tussen de lidstaten 
van de Europese Unie zijn de kroonjuwelen. Precies dank-
zij die vrede kunnen we de vrede als iets normaals beschou-
wen of er zelfs laatdunkend over doen. Het waarborgen 
van deze vrede is nog steeds een primaire doelstelling van 
de Europese Unie.5 Het is niet juist te stellen dat Europa 
begonnen is met een common market in 1957. Het begin ligt 
in de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, die in 
1952 de zware industrie van Duitsland en Frankrijk onder 
Europees bewind plaatste en aldus oorlog tussen beide 
staten onmogelijk maakte. Ongeveer gelijktijdig meende 
men dat voortgaande economische integratie vanzelf zou 
leiden tot politieke integratie, al was dit net zo naïef als een 
verwant marxistisch uitgangspunt. De economische inte-
gratie werd gezien als middel en niet als doel op zich, zoals 
velen menen. Men had met de cultuur moeten beginnen, 
is opgemerkt. Het is echter de vraag of dat een succesvolle 
weg zou zijn geweest, al heeft de in 1949 opgerichte Societé 
Européenne de Culture veel bereikt.

een feder ale sta at

Er is meer dat een positieve waardering van het Europese 
project rechtvaardigt. Dat werk ik aanstonds uit, eerst een 
opmerking over de duistere angst van blijkbaar velen voor 
een Europese superstaat. Ik zie niet waarop deze angst is 
gebaseerd. Geen enkele voorstander van de Europese in-
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tegratie heeft ooit gepleit voor zoiets absurds als een Eu-
ropese superstaat. Vermoedelijk vreest men een Europese 
federatie, die men dan – niet gehinderd door kennis van 
zaken – als superstaat interpreteert. Vooral wanneer men 
zich stoort aan al te gedetailleerde Europese wetgeving. 
Een federale staat is echter geen superstaat, net zomin als 
het United Kingdom een superstaat is ten opzichte van 
Scotland of England.

Een federatie is een ingenieuze vorm van statelijke sa-
menwerking, die gemeenschappelijk bestiert hetgeen sa-
men kan worden gedaan en in eigen beheer laat hetgeen 
de staten zelfstandig kunnen regelen. Er is sprake van een 
gedeelde soevereiniteit tussen het geheel en de deelstaten. 
Niet alle federaties hebben echter eenzelfde structuur6 en 
de constitutie bepaalt hoe de bevoegdheden over federatie 
en deelstaten zijn verdeeld. Wezenlijk voor iedere federa-
tie is dat de (betrekkelijke) soevereiniteit van de lidstaten 
en vooral dat eigen taal, cultuur en sociaal-politieke struc-
turen worden erkend en gerespecteerd. De deelstaten 
gaan nooit op in een monsterachtig geheel. Dit geldt ook 
voor een Verenigde Staten van Europa. Er is geen sprake 
van dat de eigen identiteit van de lidstaten dan verloren 
gaat. Zij wordt dan juist beter gewaarborgd.7 Zo wordt de 
Franse identiteit van Quebec door de Canadese federatie 
gegarandeerd. Zoals een democratie gericht is op de be-
scherming van minderheden, is het de strekking van ie-
dere federatie de identiteit van de lidstaten te waarborgen.

Dat hoeft echter niet speciaal een nationale identiteit 
te zijn, zoals Mertens terecht opmerkt. Wat is er immers 
zo speciaal aan dat nationale? Waarom kan zich geen Eu-
ropese identiteit ontwikkelen? In dit opzicht is het door 
Habermas bepleite Verfassungspatriottismus uiterst zin-
nig. Welke specifiek nationale Nederlandse kenmerken 
zouden er verloren gaan in een Europese federatie? Het 
is veeleer zo dat juist de kwaliteiten van het Nederlandse 
reilen en zeilen zich in een federatie sterker over heel Eu-
ropa zullen verspreiden. Intussen heeft de bestaande Eu-
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ropese Unie reeds vergaande federale kenmerken. Er is 
een grondverdrag, dat de structuur van de Europese rechts-
orde vastlegt. Er is een centraal bestuursorgaan (de Euro-
pese Commissie) dat samen met vertegenwoordigers van 
de lidstaten (ministerraden, Europese Raad als het begin 
van een Europese senaat) beleid voert en wetgeving voor-
bereidt en in samenspraak met het parlement vaststelt.8 
Dit direct verkozen Europees parlement brengt de Euro-
pese volkswil tot uitdrukking en is dus de centrale drager 
van Europese soevereiniteit. Aldus brengt het Europese 
staatsrecht een Europees volk tot stand en niet omge-
keerd.9 Een terugkeer naar zuiver nationale soevereiniteit 
is gelukkig vrijwel onmogelijk geworden.

Wanneer men let op de positie van het Hof van Justi-
tie wordt de situatie nog duidelijker. Dit Hof is vanaf het 
begin van onschatbare waarde geweest voor de voortgang 
van de integratie. De fundamentele arresten (Van Gend 
en Loos, Costa-enel) kunnen worden vergeleken met de 
standaardarresten van het Amerikaanse Supreme Court. 
Het Europese recht geldt rechtstreeks binnen alle 28 lid-
staten en heeft een absolute voorrang boven het nationale 
recht: federale kenmerken bij uitstek. Dit is vastgelegd in 
vrijwel alle nationale grondwetten. Het is dan ook absurd 
te pleiten voor een verwijdering van deze regeling uit de 
Nederlandse Grondwet. Dit zou een terugval zijn in ver-
vlogen nationalistische toestanden. Men bedenke ten slot-
te dat een lidstaat die uit de Europese Unie treedt (gesteld 
dat dit kan) toch in veel opzichten aan het beleid van de 
Europese Unie ‘gebonden’ blijft (maar zonder stemrecht), 
net zoals bij niet-lidstaten als Noorwegen, IJsland en Zwit-
serland het geval is.

de iden titeit van europa

De eigen identiteit van Europa kent twee momenten: ze is 
gefundeerd in de vrijheid10 en betrokken op fundamentele 
waarden.11 Dit zij toegelicht. Vrijheid heeft twee beteke-
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nissen. De eerste is de ‘gewone’ handelingsvrijheid: kun-
nen doen en laten wat je wilt. Deze vorm van vrijheid is 
afhankelijk zowel van gegeven alternatieven (waaruit men 
kan kiezen) als van de competenties van het handelend 
subject. Politiek en recht beogen de uitoefening van deze 
vrijheid mogelijk te maken en te reguleren. Bepaalde vrij-
heden (mensenrechten als vrijheid van meningsuiting, van 
godsdienst, recht op privacy) zijn verbindend vastgelegd 
in de grondwet of in verdragen. Op deze wijze wordt met 
name aan het optreden van de overheid grenzen gesteld. 
Vooral John Locke heeft op het belang van deze vormen 
van vrijheid gewezen (life, liberty, property) en het verbaast 
dan ook niet dat de handelingsvrijheid vooral in de Engels-
talige wereld centraal staat. Zij is uiteraard ook van belang 
voor Europa (Déclaration uit 1789), maar zij is nog niet 
zonder meer kenmerkend voor de Europese identiteit.

Daartoe moeten we letten op de tweede betekenis van 
vrijheid, die fundamenteler is en ten grondslag ligt aan de 
eerste. Dat is de vrijheid als Selbstgesetzgebung (zelfwetge-
ving, self-legislation, auto-nomie), zoals door Rousseau en 
Kant ontwikkeld. Het menselijk subject stelt in een wils-
akt zichzelf de wet; hij stelt zelf de gedragslijn vast die hij 
wil volgen. Deze vrije (wils)beslissing ligt ten grondslag 
aan de eerder genoemde handelingsvrijheid. Wanneer 
men immers zelf zijn wil bepaalt, kan men vervolgens 
een keuze maken uit beschikbare alternatieven en de zelf 
vastgestelde wet in handelen ten uitvoer leggen. Wanneer 
men zijn wil niet vrijelijk kan bepalen (dwang, noodsitua-
tie) kan men niet kiezen en dus evenmin vrij handelen. 
Dit (Kantiaanse) begrip van vrijheid structureert de (wes-
terse) democratie en rechtsstaat.12 Kant heeft de vraag ge-
steld hoe het mogelijk is de vrije zelfwetgeving van eenieder 
structureel in de samenleving te verwerkelijken. Daartoe 
ontwikkelt hij de categorische imperatief, die als algemeen 
geldende wet de uitoefening van de vrijheid van de een met 
die van de ander zonder tegenspraak verenigt. Deze wet 
wordt geacht door eenieder te zijn gewild en wordt daarom 
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niet ervaren als een beperking, maar juist als de verwerkelij-
king van de vrijheid als zelfwetgeving. Door ieders instem-
ming van die wet wordt immers ieders zelfwetgeving ge-
realiseerd. Alleen de handelingsvrijheid wordt beperkt, 
doordat haar uitoefening (wettelijk) wordt gereguleerd.

Toegespitst geformuleerd: wetgeving (uit Den Haag of 
Brussel) wordt in de Europese theorie en praxis niet ge-
zien als een hinderlijke beperking van of bemoeizucht met 
onze vrijheid, maar juist als een realisatie van diezelfde vrij-
heid, waarmee wij immers geacht worden (via verkiezingen en 
het wetgevingsproces) te hebben ingestemd. Wanneer we be-
lasting betalen of voor rood licht stoppen, oefenen we dus 
onze eigen vrijheid uit. Het parlement onder andere heeft 
die wetgeving vastgesteld en wij hebben het parlement 
verkozen en stemmen dus in met zijn wetgevende praktijk. 
Daarom erkent men in Europa gevoeglijk dat de wetgever 
de uitoefening van de vrijheid van meningsuiting mag be-
perken, omdat dit niet als een beperking wordt ervaren, 
maar veeleer als een nadere bepaling van het grondrecht. 
En dat ligt in de Engelstalige wereld principieel anders, 
zoals we zagen. Deze wezenlijke rol van de wetgever is 
kenmerkend voor de Europese identiteit.13 Daar doet niet 
van af dat men in Nederland wat slordig spreekt van een 
afspraak die ‘we’ in Den Haag zouden hebben gemaakt. 
Horizontaal en vervlakkend taalgebruik misschien, maar 
verwijzend naar een traditie stammend uit de eeuwenou-
de strijd tegen het water.14

verlichting en vrijheid

Dit begrip van vrijheid is het centrale kenmerk van de 
Europese identiteit. Het is in de Europese filosofie uitge-
werkt (Locke, Rousseau, Kant, Hegel) en vervolgens juist 
in Europa genomen als leidraad voor de inrichting van de 
samenleving in politieke en juridische zin en constitueert 
aldus de Europese identiteit. Hiermee wordt echter aan de 
universele geldigheid van de vrijheid niets afgedaan. Deze 
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vrijheid komt iedereen toe. Het punt is echter dat in Eu-
ropa de vrijheid expliciet wordt gereflecteerd en praktisch 
wordt verwerkelijkt. Het is precies deze expliciete reflectie 
die de Europese identiteit kenmerkt met als absolute hoog-
tepunten – naast vooral de Duitse en Franse filosofie15 – de 
vele omwentelingen, met name die van 1789, 1848 en 1989. 
Deze expliciete reflecties maken ook het in zich waarde-
volle tot typisch Europees. Dit is de diepere zin van de Ver-
lichting, waardoor Europa is getekend. Deze ‘Europese 
vrijheid’ is inmiddels in een globaliserende wereld als bij-
zondere bijdrage ingebracht.16

Weliswaar heeft de Verlichting sommige Oost-Euro-
pese staten in mindere mate gekleurd, maar dat verandert 
snel. De theoretisch en praktisch gereflecteerde vrijheid 
dient dan ook het criterium te zijn voor toetreding tot de 
Europese Unie. Steunebrink17 laat zien dat Turkije in dit 
opzicht op de goede weg is, omdat ook de islamitische 
cultuur zich schikt in het westerse denken van en om-
gaan met vrijheid. Handelingsvrijheid alleen is dus niet 
genoeg. Een vergelijking met de Verenigde Staten maakt 
dit duidelijk. De wet wordt in Europa, zoals opgemerkt, 
begrepen als realisatie van vrijheid, terwijl in de Verenigde 
Staten wetgeving veelal als hinderlijke bemoeizucht wordt 
beschouwd.18 De uitoefening van de grondrechten kan in 
Europa (en Canada) dan ook bij wet worden beperkt, ter-
wijl dit in de Verenigde Staten vrijwel uitgesloten is. Een 
First Amendment past dus niet in Europa. Dat de vrij-
heid constitutief is voor de Europese politiek en cultuur 
is echter niet het laatste woord. De verwerkelijking van de 
vrijheid heeft ook een inhoudelijke dimensie. Natuurlijk 
is de verwerkelijking van de vrijheid zelf een doelstelling 
van vrije akten. In vrijheid de vrijheid vernietigen is on-
aanvaardbaar.19 Hegel heeft in zijn rechtsfilosofie laten 
zien hoe de uitoefening van de vrijheid een inhoudelijke 
betekenis krijgt, met name in de ontwikkeling van het 
persoonsbegrip en van gestalten als eigendom, contract, 
onrecht.20 Lakebrink werkt uit hoe ook Hegels analyses in 
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de Logik een zinvolle poging zijn het Europese vrijheids-
denken concreet gestalte te geven.21

Toch moet nog een andere stap worden gezet. Ik doel 
op het reeds genoemde waardevolle, zodat men zinvol van 
een (Europese) waardengemeenschap kan spreken.22 Men 
moet hier zorgvuldig te werk gaan. Steunebrink denkt de 
economische integratie (de gemeenschappelijke markt) 
als losstaand van de politieke dimensie en een Europese 
waardegemeenschap. Dit lijkt mij minder juist. Ook in een 
Europese Unie waar economie de centrale bekommernis 
is, blijft een waardenfundament aanwezig. Men zie de pre-
ambule en andere verdragsteksten, maar vooral hetgeen in 
structuur en activiteit van de Europese Unie daadwerke-
lijk aan ‘waardevols’ aanwezig is. Om dit laatste gaat het. 
We moeten daarom nagaan hoe ook het waardevolle als 
een inhoudelijk perspectief voor een vrijheidslievend Eu-
ropa kenmerkend is.

wa arden

Vrijheid is erop gericht het waardevolle te verwerkelijken. 
Van Tongeren spreekt in dit verband van het Goede van 
Aristoteles en hij noemt dat rechtvaardigheid.23 Zeker, 
maar misschien kan het nog iets preciezer. In een algeme-
ne zin zijn waarden richtpunten voor vrij gewilde (gees-
telijke) akten en gedragingen.24 Het waardevolle drukt 
een Sollen uit en heeft dus een normatief karakter. Er zijn 
normen op allerlei gebied en in allerlei vormen. Het recht 
kent algemene regels, individuele beslissingen (van rechter 
of bestuursorgaan) en (rechts)beginselen. De ethiek kent 
alleen beginselen. Regels en beslissingen zijn concreet be-
paald naar inhoud én adressaten, terwijl die concrete bepa-
ling ontbreekt bij de beginselen. Recht en ethiek concre-
tiseren ieder op eigen wijze het normatieve appel dat van 
de waarden uitgaat. Zonder die betrokkenheid op waarden 
zijn recht en ethiek moeilijk toepasbaar.

De vraag is echter in welke zin waarden mede constitu-
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tief zijn voor de Europese identiteit.25 Waarden zijn geen 
dingen, maar objectieve en kenbare kwaliteiten van perso-
nen, handelingen of toedrachten. Het vatten van een Wert 
is een vorm van Erkenntnis. Het ethisch waardevolle berust 
niet op een subjectieve beleving of mening, het is gültig en 
objektiv bedeutsam.26 Waarden zijn dus geen gevoelens of 
anderszins subjectieve ietsen. Waarden zijn gefundeerd in 
de menselijke vrijheid, verstaan als transcendentale open-
heid.27 Met deze menselijke openheid is een in zich waar-
devol gegeven geponeerd.

Hollak werkt dit uit door te wijzen op objectieve mo-
menten van het menselijk zelf zijn. Ook kan verwezen 
worden naar de reditio in se ipsum en de transcendentale 
gerichtheid op het Sein, zoals uiteengezet door Rahner.28 
Deze transcendentale structuur van het Dasein (in de zin 
van Heidegger) verdient achting en respect en de mens 
heeft daarop aanspraak: fundament van de mensenrech-
ten. Intussen is een dergelijke waardenfilosofie aan kritiek 
onderhevig, met name bij de Duitse filosoof Hermann 
Schmitz. Waarden zijn bij hem veeleer Atmosferen, die 
zich kunnen vastzetten in een leef- en gedragspatroon. 
Die discussie kunnen we hier niet voeren, ik meen echter 
wel dat Schmitz’ aanzet te naturalistisch is. Het specifiek 
normatieve dat waarden kenmerkt gaat te zeer verloren. 
Ik houd dus vast aan waarden als normatief appel en ik wil 
nagaan in hoeverre deze specifiek zijn voor de Europese 
identiteit. Ze zijn in ieder geval kenmerkend voor het Eu-
ropese denken, in die zin dat naast dit denken ook de Eu-
ropese praxis zich steeds expliciet aan waarden oriënteert. 
Ze vinden daarom ook hun doorwerking in de Europese 
cultuur.

e xpliciete reflectie

Sinds Plato kennen we drie kernwaarden: waarheid, goed-
heid, schoonheid. Andere waarden (zoals rechtvaardig-
heid) kunnen tot deze worden teruggevoerd.29 Waarden 

Europa op zoek naar een nieuw elan 102-1.indd   202 02-05-14   09:21

Ronald Tinnevelt (red.), ‘Europa – op zoek naar een nieuw elan’ 
Valkhof Pers, Nijmegen 2014 

(Annalen van het Thijmgenootschap, afl. 102.1)



203

zijn, zoals eerder opgemerkt, kwaliteiten van personen, 
handelingen en toedrachten. Die kwaliteiten zijn in zich 
waardevol en behoeven zelden toelichting. Kwaliteiten als 
goed, waar, oprecht, betrouwbaar, rechtvaardig worden 
door niemand in twijfel getrokken. Het ware, goede en 
schone kan in een vrije akt worden gekend en vervolgens 
in vrijheid verwerkelijkt. Daarmee wordt de ware aard van 
de vrije mens gerealiseerd, het goede komt tot stand en 
de aanblik ervan is schoon. Dit is fundamenteel voor het 
mens-zijn. We mogen dit een beginsel noemen.30 Het in 
zich waardevolle wordt als evident waardevol gekend in 
een Wesensschau. Von Hildebrand geeft als voorbeeld: a 
vergeeft b  die hem groot onrecht heeft aangedaan. Deze 
akt van vergeving wordt als evident goed ingezien, een ar-
gument is niet nodig. Iets dergelijks is bij alle kennen van 
het in zich waardevolle het geval. Dit waardevolle heeft een 
objectief karakter en moet scherp worden onderscheiden 
van hetgeen voor mij subjectief bevredigend is (bijvoor-
beeld lekker eten). Maar ook hier geldt: gerichtheid op het 
in zich waardevolle vinden we niet alleen in Europa, dit is 
een universeel verschijnsel.

Het kenmerkende voor Europa is opnieuw de expliciete 
reflectie: het ware, goede en schone wordt in Europa, zo-
als eerder opgemerkt, expliciet als waardevol gesteld en 
expliciet genomen als relevant voor leven en cultuur. Al-
weer dus de speculatieve reflectie, die ook bij de vrijheid 
aan de hand is. Het reflexieve tekent Europa. Dit brengt mee 
dat ook de inhoud van waarheid, goedheid en schoonheid 
in Europa een bijzondere is. Het streven naar inzicht en 
kennis van de waarheid is binnen Europa steeds op de 
voorgrond getreden. Zowel filosofie als wetenschap heeft 
zich niet uitsluitend, maar wel overwegend vanuit Europa 
ontwikkeld en verbreid. De honger naar weten en inzicht 
kenmerkt de Europeaan. Ook het streven naar de verwer-
kelijking van het goede is typisch voor Europa. Let wel, het 
gaat in beide gevallen om een expliciet in zich gereflecteerd 
streven. Waarheid en goedheid worden in Europa immers 
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steeds als zodanig, expliciet naar voren gebracht, zoals we 
nu weten. Juist om dit expliciete gaat het, want ook elders 
worden waarheid en goedheid nagestreefd. De expliciete 
– theoretische en op praxis gerichte – reflectie ontbreekt 
echter veelal. Goed, waar en schoon zijn objectief bindend 
en dus overal geldig als een soort natuurrecht. Ze zijn ech-
ter niet overal geldend, dat is een empirisch verschijnsel. 
De objectief dwingende geldigheid van de grondwaarden 
is absoluut en tegelijk betrekkelijk wat de inhoud betreft, 
die immers – steeds voorlopig – wordt vastgesteld door 
politiek, recht en moraal.31

‘het in zich wa ardevolle’

Deze voorlopige inhoud van moraal, recht en politiek ont-
leent zijn absolute glans aan de formele betrokkenheid op 
de objectieve kernwaarden. Die betrokkenheid bestaat 
uit de relatering van de concreet vastgestelde inhoud (van 
politiek en recht) aan het Goede. Wanneer een wet of po-
litieke beslissing bijvoorbeeld als goed wordt gepresen-
teerd, geldt de inhoud van deze presentatie in feite als het 
Goede dat te doen is.32 Daarmee is de betrekkelijke inhoud 
van het Goede in kracht van gewijsde33 gegaan en tot een 
normerend richtpunt voor menselijk handelen geworden. 
Daarin wordt hic et nunc de absolute waarde van het goede 
gerealiseerd. Vooralsnog geldt deze (en geen andere) pre-
sentatie van het goede, al kan altijd een alternatief conform 
de geldende procedures als politiek gewenst of rechtens 
bindend naar voren worden gebracht. Deze permanente 
betrokkenheid van willen en handelen op het goede is mede 
constitutief voor de Europese identiteit.34

Maar kan er toch niet iets meer worden gezegd over de 
in recht en politiek vast te stellen inhoud? Een antwoord 
vergt dat we een volgende stap zetten, namelijk proberen 
in te zien hoe het in zich waardevolle ook bepalend is voor 
structuur en optreden van de Europese Unie als sociaal ver-
band. Ook de Europese Unie als zodanig heeft de opdracht 
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het in zich waardevolle te realiseren. Men kan wel cynisch 
doen over de tekortkomingen op dit gebied of wijzen op 
het ideologisch-idealistisch karakter van waarden of fraaie 
teksten in preambules35 om dan precies te beschrijven hoe 
– anders dan die teksten bepalen – macht en manipulatie in 
Europa het beleid kleuren. Dit zou echter een miskenning 
zijn van hetgeen de Europese Unie betekent. Het gaat ons 
hier niet om een empirische analyse van het functioneren 
van de Europese Unie. Het gaat niet om de feiten, maar 
om de vraag hoe de Europese Unie behoort te functione-
ren. Daarmee wordt de empirie niet ontkend, maar veeleer 
gewaakt voor een overdreven rol van die feiten.

Feiten zijn geen vaststaande onwrikbare gegevens.36 
Feiten mogen niet afglijden tot verstard beleid, maar moe-
ten veeleer inspireren tot nieuw beleid. Daarom mag em-
pirisch politicologisch onderzoek niet het laatste woord 
hebben. Zonder oog voor het Sollen en een normatieve 
reflectie zou er geen Europese Unie zijn geweest. Die nor-
matieve dimensie berust op de typisch Europese identiteit. 
Daar ligt de opdracht van de Europese Unie en daar vindt 
het functioneren van de vrije markt zijn grenzen. De kern-
waarden dienen te worden omgezet in politiek en recht, 
waarbij de kwestie van de solidariteit tussen de Europese 
volkeren en staten wel een eerste eis van het Goede is. De 
wetenschappelijke nieuwsgierigheid, de openheid van de 
verschillende volkeren en wereldbeschouwingen voor el-
kaar, de gerichtheid op de ander in dialoog en anderszins, 
de globale gerichtheid en vooral een sociaal engagement 
en de reeds vermelde solidariteit zijn voorbeelden van de 
reflexiviteit van het waardevolle in Europa.37

gez amenlijke vrijheid

Vrijheid wordt altijd uitgeoefend in verhouding tot andere 
mensen, binnen een intersubjectieve en sociale context. 
Sinds Kant weten we hoe die sociale dimensie ten dele kan 
worden begrepen als categorische imperatief. Hegel heeft  
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daarbij aansluitend de noodzakelijke structuren van het 
proces van verwerkelijking van de vrijheid ontwikkeld bin- 
nen de rechtsfilosofie. Fundamentele accenten zijn gezet 
door Buber en anderen. Deze vrijheid constitueert, zoals  
we zagen, de identiteit van de 28 lidstaten in politiek, cul- 
tureel en sociaal opzicht. Precies daarom mag zij niet om-
slaan in (populistisch) nationalisme. De vrijheid als trans-
cendentale openheid structu reert immers ook die natio-
nale vrijheid. Nationalisme miskent echter haar diepere 
zin. De vrijheid verschijnt in het individu als autonomie 
en in het politiek-sociale domein als soevereiniteit. In ons 
extreem-individualistische tijdsbestel wordt zowel die au-
tonomie als de (nationale) soevereiniteit verabsoluteerd. 
Een gevaarlijke ontwikkeling.

Daarom is het goed te beseffen dat er re vera van natio-
nale soevereiniteit binnen de Europese Unie nauwelijks 
meer sprake is. Bij de lidstaten zal men weinig Kompetenz-
Kompetenz aantreffen, om van een vrije beslissing over wie 
als vriend en vijand heeft te gelden nog maar te zwijgen. 
Politici doen net alsof de nationale soevereiniteit nog volop 
aanwezig is en durven de zaken niet bij hun naam te noe-
men. Gelukkig heeft de Tweede Kamer het dwaze voorstel 
om bij iedere zogenaamde overdracht van bevoegdheden 
aan de Europese Unie een referendum te houden afgewe-
zen.38 De soevereiniteit ligt inderdaad bij het volk, maar de 
uitoefening daarvan geschiedt door volksvertegenwoordi-
gers. Dit is het geval binnen iedere lidstaat, maar ook met 
betrekking tot het Europees Parlement, dat het Europese 
volk (in wording) vertegenwoordigt. De parlementen heb-
ben het laatste woord en het past niet om hen uit te spe-
len tegen een directe volksuitspraak.39 Op 9 februari 2014 
hebben we opnieuw ervaren tot welke absurde resultaten 
het houden van een referendum (in Zwitserland) kan lei-
den.40 De soevereiniteit is binnen de Europese Unie op 
een betrekkelijk transparante wijze verdeeld over de Eu-
ropese instituties en de nationale staatsorganen. Natuur-
lijk is verbetering in veel opzichten gewenst, maar waarom 
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moet alles zo snel perfect in orde zijn? Gun Europa de tijd.
Rest nog de vraag waarom het typisch Europese ka-

rakter van de realisatie van de vrijheid en de gerichtheid 
op kernwaarden moet leiden tot het structureren van een 
Europese eenheid door het inrichten van een Europese 
federatie. Veel argumenten zijn bekend: het behoud van 
de vrede, het realiseren van welvaart door economische 
en financiële integratie, het zich als één Europa presente- 
ren in een globaliserende en concurrerende wereld, thema’s 
die om een transnationale samenwerking vragen, zoals 
klimaat, milieu, zorg. Maar dit alles kan misschien ook 
zonder verder gaande politieke integratie, zullen velen 
zeggen. Mogelijk, maar er is iets anders. De lidstaten van 
de Europese Unie horen bij elkaar en die saamhorigheid 
strekt verder dan op grond van overwegingen van nut 
en efficiency kan worden gepleit. Nut is niet het laatste 
woord, ondanks Bentham en John Stuart Mill.

In analogie met Kants Zum Ewigen Frieden kan worden 
betoogd dat zowel individuele als nationale vrijheid vereist 
dat die vrijheid gezamenlijk (in een structureel ‘staatsver-
band’) wordt verwezenlijkt.41 Niet alleen omdat dan de 
fundamentele waarden en vooral solidariteit het best in 
vrijheid kunnen worden gerealiseerd (ook een soort ‘nut’), 
maar omdat ook hier een categorisch Sollen geldt. De sta-
ten behoren de bedoelde structurering na te streven, niet 
met het oog op een nuttig doel buiten hen, maar als Selbst - 
zweck zonder meer. Hetgeen op gronden van identiteit 
bijeen hoort, hoort die gezamenlijke identiteit ook samen 
te verwerkelijken. De verwerkelijking van de vrijheid – 
als postulaat verstaan – vereist dit en wel zo, dat zowel de 
(vrije) eenheid als het onderscheidend (vrije) eigene van 
de staten gerespecteerd en behouden blijft. Dit is precies 
wat in een federatie wordt geactualiseerd. 

*  De titel komt uit de Code Civil (1804) waarvan ons oude 
artikel 2014 Burgerlijk Wetboek (1838) een vertaling is.  
De Franse titel zou luiden: ‘Europa vaut titre’.
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