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do nal d l oose

Europa’s hoogste goed: een kritische metafysica 
van de hoop

De opgeworpen vraag kon wel eens elk zeker antwoord 
uitsluiten.
(Plato, Phaedo, 88c)

inleiding 

In Paludes – Le banquet – merkt André Gide spottend op 
‘Wanneer een filosoof je antwoordt, dan begrijp je zelfs 
niet meer wat je hem gevraagd hebt.’1 Misschien is het wel 
de taak van de filosofie het vragen zelf te bevragen, eerder 
dan voortijdige of al te vanzelfsprekende antwoorden voor 
lief te nemen. Zoals Deleuze ooit treffend opmerkte, krijg 
je in de filosofie altijd een antwoord dat wordt bepaald door  
de aard van de vraag en het probleem dat wordt gesteld. 
Een probleem krijgt de oplossing die het verdient.2 Volgens 
de Verlichtingsfilosoof Immanuel Kant is het een bewijs 
van goed verstand te weten hoe men goed moet vragen. In 
het voorwoord van de Kritiek van de zuivere rede lezen we 
zelfs dat de menselijke rede geplaagd wordt door vragen 
die ze niet kan ontkennen, maar die ze ook niet kan beant-
woorden, omdat ze het vermogen van de rede overstijgen.3 

Deze bijdrage vraagt naar het hoogste goed van Europa. 
Dan vragen we zowel naar de identiteit van Europa als 
naar het goede. We vragen bovendien naar het alomvat-
tend goede, het goede bij uitstek of het onvoorwaardelijk 
goede, en of dat enig verband heeft met het feit dat die 
vraag in Europa wordt gesteld. We vragen naar de bepaal-
baarheid van iets onbepaalds, wat tegelijk onvoorwaarde-
lijk is, het hoogste goed. Hegel noemde Azië het continent 
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van de aanvang en de mateloosheid. In Europa vond dat 
volgens Hegel zijn maat, bepaling en redelijkheid in de be-
heersing van het mateloze door een geestelijk beginsel.4 
Wat betekent dat? Hoe ging dat in zijn werk? Wellicht zijn 
dat vragen die we eerst moeten stellen. 

filosofie als refle xi viteit

Kant introduceerde met de transcendentale denkbeweging 
de vraag naar de mogelijkheidsvoorwaarden van wat fei-
telijk het geval is. De verheldering van die mogelijkheids-
voorwaarden is echter geheel gegrond in wat zich feitelijk 
voordoet. Het contingente of voorwaardelijke regeert in 
zekere zin het uitzicht op het onvoorwaardelijke. Het is 
de feitelijke kenbaarheid van de de facto geldende natuur-
wetmatigheid die me inzicht biedt in de mogelijkheids-
voorwaarden voor de kennis van dit soort facticiteit. De 
onvoorwaardelijke mogelijkheidsvoorwaarde, die als ver-
klaring van elke voorwaardelijke wetenschappelijke ver-
klaring geldt, is echter zelf geen wetenschap. Regulatieve 
ideeën zijn geen verifieerbare begrippen. De fundamentele 
problemen zijn van de orde van de idee. Maar het inzicht 
in die ideeën berust wel geheel op de vraag die de weten-
schap als probleem stelt en op de begrippen waarmee ze 
greep heeft op de werkelijkheid. Het mogelijke wijsgerige 
antwoord hoort dus geheel bij de aard van het probleem. 
Daarom zijn de ideeën in wezen zelf problematisch. De 
oplossing die ze voor het gestelde probleem lijken te bie-
den, leidt zelf weer tot problemen. De Godsidee, de vrij-
heid, de onveranderlijke identiteit van het ik stellen vooral 
grote problemen. En stellig ook de vraag naar het hoogste 
goed van Europa. 

Kants kritiek op de wijsbegeerte die aan hem vooraf-
gaat is eerst en vooral de bewustmaking van die problema-
tiek. Die alomvattende synthetiserende ideeën van de rede 
worden ten onrechte opgevat als van dezelfde orde van de 
begrippen waarvan ze juist het problematische karakter 
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moeten verhelderen. Goede vragen, die verkeerd worden 
geformuleerd, krijgen dan foute antwoorden. Dat is ener-
zijds het dogmatisme dat zich van de ideeën een gegeven 
object (Gegenstand) voorstelt, terwijl het ons slechts als 
een gedacht object (Objekt), als perspectief of horizon ge-
geven is. Kant noemt dat wel een eerste stap op het pad 
van de rede. Het behoort tot de kinderjaren van het den-
ken.5 De tweede stap is evengoed een valkuil: die van het 
empirisme en het scepticisme. Zij hebben als een recalci-
trante puber geleerd argwanend te zijn voor alles wat de 
waarneming overschrijdt.6 Ze maken dezelfde fout als de 
dogmatische metafysica doordat ze evengoed met een na-
ief geloof de thematieken van de metafysica opvatten als 
objecten, die ze dan ontkennen. Er moet een derde stap 
gezet worden, die van de kritische transcendentale meta-
fysica, de rijpe en viriele, zelfkritische denkstijl. Die be-
staat hierin dat de rede zelf het voorwerp wordt van haar 
eigen denkvermogen.7 De wijsgerige rede is zelfkritisch, 
net zoals Europa, het wijsgerig continent. 

Als de regulatieve ideeën überhaupt een betekenis voor 
het denken willen hebben, dan moeten ze dus wel geënt wor- 
den op de begrippen, terwijl ze anderzijds voor die begrip- 
pen de noodzakelijke mogelijkheidsvoorwaarden definiëren. 
Wat theoretisch onbepaald is, is dus wel bepaalbaar, maar 
dan alleen op grond van het bepalend principe zoals we 
het kennen in wat reeds bepaald is. Dat is meteen de weer-
legging van het scepticisme – het theoretisch onbepaalde 
is wel degelijk bepaalbaar – en van het dogmatisme: het is 
namelijk alleen bepaalbaar op grond van het bepaalde. An-
ders dan Descartes en Leibniz menen, opereert het den-
ken niet met twee variabelen, het eindige en het oneindige 
of het onbepaalde en de bepaling. De hele vraag is wat bei-
de bemiddelt. Het is de vraag naar de bepaalbaarheid, die 
de bepaling van het onbepaalde mogelijk maakt. De wijze 
waarop het onbepaalde als werkelijkheid gegeven is en 
dus bepaalbaar wordt, is ervaring, bemiddeld door tijd en 
ruimte en gevat in de categorieën van ons verstand. Des-

Europa op zoek naar een nieuw elan 102-1.indd   151 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)



152

cartes vroeg zich af: ben ik? Het antwoord was: jazeker, 
want ik denk. Maar Kant repliceert dat daarmee slechts 
de zekerheid van een denkende entiteit gegeven is en 
nog helemaal niets gegeven is om over na te denken. Ook 
dat wat denkt is daarmee nog helemaal niet bepaald. De 
spontaneïteit van mijn bewustzijn is me enkel gegeven als  
aangedaan worden door mijn eigen denken dat zelf berust 
op de bepaalbaarheid van wat aan het denken als voor- 
werp gegeven is, met andere woorden wat feitelijk het ge-
val is.8

We begrijpen iets slechts als geordend door een wet – 
zowel in theoretisch als in praktisch opzicht. De bepaal-
baarheid van het onbepaalde blijft dus gebonden aan onze 
wijze van bepalen en de condities van bepaalbaarheid 
die een eindige rede kenmerken. Maar juist het kritisch 
reflexieve besef van deze eindige, geconditioneerde vari-
ant van bepaalbaarheid doet ons ook de voorwaardelijk-
heid ervan inzien. En dus maakt het ons bewust van het 
onvoorwaardelijke. Reflexiviteit is een cirkel die meteen 
door tijdgenoten van Kant werd aangeklaagd en waaruit 
het Duitse idealisme zich zoekt te bevrijden. Hoe kunnen 
we het voorwaardelijke willen begrijpen bij middel van 
een onvoorwaardelijke dat slechts voorwaardelijk is in- 
gezien? Maar dat is nu net wat de mens volgens Kant is: 
eindige rede. Meer concreet: we zijn en blijven Euro-
peanen. Ook als we filosoferen over het hoogste goed van 
Europa. 

refle xief europa 

Het antwoord op de vraag ‘wat is Europa?’ staat stellig 
evengoed bloot aan de verleiding de vraag met dogmati-
sche of sceptische platitudes meteen dicht te slaan. Er is 
het vanzelfsprekende antwoord dat de objectieve grenzen 
van de huidige constellatie van de Europese Unie bepalen 
wat Europa is. Er is het populistische antwoord dat Brus-
sel bepaalt wat Europa is. Of China en India bepalen wat 
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Brussel – met of tegen Washington in – nog over Europa 
kan bepalen. Iets complexer, maar minder betwist en 
daarom ten onrechte niet langer opmerkenswaard, is de 
culturele identiteit van Europa als geworteld in Athene, 
Jeruzalem en Rome: een toponymie die het cluster van 
wetenschap, monotheïsme en rechtsstaat representeert. 
Kennis wordt bepaalbaar als wetenschap, het goede als 
geordend door een morele en juridische wet, en de religie 
als afstembaar op een redelijk verantwoordbare vraag naar 
zin. Daarbij heeft wel degelijk elke erflater tot elk van die 
aspecten van het menselijk bestaan zijn specifieke bijdrage 
geleverd. Een belangrijk kenmerk van Europa’s identiteit 
lijkt daarin meegegeven. Haar identiteit vat ze op als uni-
verseel geldend, maar die komt tot stand als een pluraliteit, 
waarbij de zelfkennis veroverd wordt in de erkenning van 
het andere. Dat dit gemeengoed van het zelfverstaan van 
Europa is geworden betekent minstens dat het als een goed 
is erkend, en dat dit erfgoed bovendien juist in die com-
plexe verwevenheid is herkend als iets goeds. Europa ziet 
een politiek die heteronoom religieus is bepaald niet als 
zijn ideaal. Maar het beoogt evenmin een politiek waarin 
religie verbannen wordt. Het verabsoluteert wetenschap-
pelijk dogmatisme en zijn technische spin-offs niet, maar 
het snoert wetenschappelijke kritiek ook niet de mond. 

Ook Paul Valéry typeert Europa na de Eerste Wereld-
oorlog, in het besef dat culturen vergankelijk zijn, als een 
combinatie van Griekenland, christendom en Rome.9 
Europees is alles wat door die drie cultuurpatronen is 
getekend.10 Rome is daarvoor met zijn legale en juridi-
sche orde de beslissende integrerende factor en context 
geweest.11 Het relativeerde afkomst, territorium, volk of 
folklore tot irrelevante verschillen binnen de universeel 
erkende eenheidsordening van het rijk. Iedereen kon 
waar ook ter wereld in de veroverde gebieden als Romeins 
staatsburger worden erkend als hij de Romeinse rechts-
orde erkende. De vijand van gisteren werd een respecta-
bele staatsburger als hij zich inschreef in de wereldorde 
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van Rome. Het christendom kon zich daarop enten met 
een veel radicalere vorm van verovering, namelijk die van 
het innerlijk. Rome accepteerde geleidelijk alle religies. 
Het identificeerde religie niet langer met streken of volks-
stammen en lokaliseerde zijn goden niet langer als levend 
in een heiligdom of op een bepaalde berg. Binnen die lo-
gica verspreidde het christendom zich onder de volkeren. 
Rome veroverde om zijn onderdanen te incorporeren 
als staatsburgers en beoogde slechts greep te hebben op 
hun legaal en juridisch te controleren uiterlijk gedrag. De 
christelijke verovering drong door tot de diepte van het 
innerlijk en beoogde de heerschappij over het geweten en 
de regering van de ziel. Dat introduceerde voor het eerst 
een uniek subjectief ankerpunt waar alle morele waarden 
werden getoetst en waarin ze werden gesynthetiseerd. Dat 
was ook de politieke meerwaarde in een Romeinse louter 
legalistische en verbrokkelende cultuur. Het christendom 
deed een beroep op de morele persoon als een laatste oor-
delende instantie, die als een zelfkritische en zelfbewuste 
norm in alles de uiteindelijke beslissing nam. Daarom 
genereerde de christelijke religie van meet af aan in eigen 
rangen een hermeneutische en reflexieve houding ten aan-
zien van de codex van haar gewijde geschriften en begreep 
ze zichzelf in een permanente dialoog met haar traditie. 
Vier evangelies werden als gelijkwaardige varianten naast 
elkaar gecultiveerd en alle vier werden ze in een complexe 
verwijzing naar en als een voltooiing van het eerste Testa-
ment van de joden begrepen. Gods woord was voor inter-
pretatie vatbaar en eenieder moest in eer en geweten Gods 
wil vernemen in de persoonlijke en onvervreemdbaar ei-
gen weg van zijn zoektocht naar de waarheid. 

De Griekse geest heeft met zijn wijsgerige reflexieve 
houding het christendom gered in deze penibele opgave 
van de zorg voor de ziel.12 De Griekse wetenschap en wijs-
begeerte bieden de benodigde methodologie om die op-
gave waar te maken. Het Griekse kennisideaal is immers 
meer dan wetenschap en techniek.13 Het is bij uitstek de 
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gedrevenheid voor het weten zelf en weet willen hebben 
van de aard van het ware weten. Die autonome reflexiviteit 
van het denken, waarin de mens het referentiepunt is – 
ken uzelf – wordt uiteindelijk het alles veroverende ken-
merk van de Europese geest. De afgrond van zowel zijn 
zelfbewustzijn als van zijn geweten is het fundament dat 
er uiteindelijk geen is. Europa is gebouwd op reflexiviteit 
en zelfkritiek, een fundament dat zichzelf voortdurend 
bevraagt. En dus stelt Europa steeds weer de vraag naar 
de rechten van de mens als mens, naar de aard van een 
kosmopolitische wereldorde en de condities voor een uni-
versele eeuwige vrede, in het besef dat ideeën die de feiten 
transcenderen daarbij richtinggevend zijn.

Wat heeft deze interactie van contingente historische 
tradities dan tot eenheid gebracht? Rémi Brague wijst 
op Europa’s excentriciteit en secundariteit.14 Secundari-
teit en excentriciteit betekenen dat de Europese identiteit 
nooit een in zichzelf gesloten zelfbewustzijn kan zijn. Ze 
is van de orde van een idee. We herkennen de structuur 
van de wijsgerige reflexiviteit. Zoals Husserl overtuigend 
aantoonde ging het de Grieken niet slechts om weten te-
genover doxa, epistèmè versus mythos; maar meteen ook 
om de argumentatie waarom het argument een geldig 
argument was: wetenschap, logica, retorica, het publieke 
debat omtrent de juiste maatschappelijke orde en de legiti-
mering van de macht, de kritische reflectie op de eigen re-
ligieuze voorstelling gingen hand in hand. Die reflexiviteit 
impliceert onontkoombaar de kritische transcendentale 
fundering van wat ze als factisch geldend erkent. De bete-
kenis van het monotheïsme is zelfs niet zozeer dat er maar 
één god is, wat op zich een vrij banale tautologie is, maar 
dat alleen God god is en al het andere dus niet. Daarbij 
gaat ideologiekritiek hand in hand met wetenschappelijke 
falsificatie: iets is waar of onwaar en daar zit idealiter niets 
tussen. Met andere woorden: net zomin als er uiteindelijk 
wetenschappelijk niet alleen maar halve waarheden kun-
nen zijn, kunnen er uiteindelijk niet alleen maar halve go-
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den zijn, die het maar af en toe of ergens zijn. Europa is 
daarom onverdraagzaam en betweterig, maar – idealiter 
– op grond van argumenten.

Er is dus wel discussie mogelijk over wat het hoogste 
goed dan wel kan zijn, maar de vraag naar zo’n onvoor-
waardelijke ultieme en unieke focus en zijn mogelijke 
bepalingsgrond hoort wezenlijk tot de wijze van vragen 
die filosofie eigen is en Europa tot Europa maakt. Het il-
lustreert ook de cirkelgang die de wijsgerige ideeën eigen 
is: de verwevenheid van de probleemstelling en het per-
spectief van de oplossing, of andersom: van het beoogde 
doel en de erbij horende methodologie om daar achter te 
komen. Het thema van het hoogste goed komt daarom in 
elk van Kants wijsgerige kritieken, afhankelijk van de ge-
stelde vraag, weer anders aan de orde.15 In wat volgt schets 
ik de evolutie van die idee doorheen Kants oeuvre. En wel 
omdat ik dat denken beschouw als het fundament voor de 
moderne synthese van Europa’s erfenis. 

k an t over het hoogste goed 

Een gedachtenexperiment van de zuivere rede 
In de dialectiek van De kritiek van de zuivere rede is het Kant 
van meet af aan uiteindelijk te doen om wat hij het doel van 
de menselijke rede noemt. Filosofie is de wetenschap be-
treffende de relatie van alle kennis tot de wezenlijke doelen 
van de menselijke rede. Van meet af aan is het ultieme doel 
van de zuivere rede een praktisch ideaal. Het hele belang 
van de rede is verenigd in de drie bekende vragen ‘wat kan 
ik weten, wat moet ik doen, wat mag ik hopen?’ Alleen de 
eerste vraag is louter speculatief. Op de twee andere vragen 
zal ik nooit een theoretisch antwoord kunnen verwachten. 
De tweede vraag is zuiver praktisch. De derde vraag: ‘Als ik 
doe wat ik moet doen, waarop mag ik dan hopen?’ is theo-
retisch en praktisch tegelijk. En wel in die zin dat alleen de 
praktische vraag als leidraad tot het beantwoorden van die 
derde vraag kan dienen. 
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Als een universeel gedeeld bestaan in vrijheid en weder-
zijds respect voor de onschendbare waardigheid van elke 
menselijke persoon het bepalend principe van ons hande-
len zou zijn, dan zouden handelingen die daaraan beant-
woorden een eigen werkelijkheid creëren. Kant noemt dat 
in de Kritiek van de zuivere rede een morele wereld, louter 
als intelligibele wereld gedacht. Het is niets anders dan een 
idee, maar wel een praktische idee, die haar invloed heeft 
op de zintuiglijke wereld. Hij noemt het ook een mystiek 
lichaam van redelijke wezens voor zover hun vrije wil on-
der morele wetten een volledige systematische eenheid tot 
stand brengt, zowel met henzelf als met de vrijheid van ie-
der ander. Dat zou pas een mooi verenigd Europa zijn! We 
zien echter niet eens de systematische eenheid in van alle 
theoretische wetten die ons bestaan regeren en al helemaal 
niet de mogelijke overeenstemming ervan met ons vrij-
heidsideaal. Maar juist die volkomen overeenstemming 
van een volmaakte intelligentie waarin de meest volmaak-
te wil tegelijk de oorzaak van het welzijn van de wereld is, 
en wel op grond van haar morele perfectie, is als idee het 
richtinggevend ideaal van een oorspronkelijk hoogste goed 
wat wij als afgeleide hoogste goed zoveel mogelijk willen 
benaderen. Het is een ideale synthese van wetenschap en 
universeel recht, die in een wijsgerige theologie van de 
schepping en de verlossing is gegrond en waarin Athene, 
Rome en Jeruzalem herkenbaar zijn. 

Een postulaat van de praktische rede
De Kritiek van de praktische rede onderzoekt hoe dat idee 
praktisch verwerkelijkt kan worden. De opgave van de 
verwerkelijking van het hoogste goed wordt eenieders 
persoonlijk probleem. Ook hier ligt er een bepalend feit 
aan de basis van de wijsgerige vraag naar het onvoorwaar-
delijke, zonder hetwelk dit feit zelf niet mogelijk zou zijn. 
Het feit van de zuivere praktische rede bestaat erin dat 
ik persoonlijk besef heb van een praktische wet die niet 
voorwaardelijk verplicht, maar altijd en onvoorwaardelijk 
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geldt. Dat dwingt me op reflexieve wijze terug te vragen 
naar de objectieve mogelijkheidsvoorwaarde voor een der-
gelijke wet. Dat is de vrijheid, ook als mogelijkheidsvoor-
waarde opdat ik de onvoorwaardelijke verplichting zou 
kunnen inzien als mijn persoonlijk respect voor de wet. 
Er is meteen iets onvoorwaardelijks aan de hand in de we-
reld van de praxis in vergelijking met de theoretische rede. 
Onze feitelijke kennis – namelijk voor ons altijd gegrond 
in ervaring – is zelf niet iets onvoorwaardelijks. Een vorm 
van kennen die niet door receptiviteit, tijdelijkheid of sen-
sibiliteit getekend is, is denkbaar. Zelfs andere, weliswaar 
ook eindige, redelijke wezens zijn denkbaar als niet gebon-
den aan spatio-temporele kennis. Overigens ben ik er niet 
toe verplicht alles te moeten willen kennen. Keuzes maken 
moet ik echter altijd. Vragen naar de onvoorwaardelijke 
mogelijkheidsvoorwaarde voor de morele wet is vragen 
naar de mogelijkheidsvoorwaarden voor iets wat zelf reeds 
een onvoorwaardelijk gegeven is.16 Dat is op zich een hint 
in welke richting we het onvoorwaardelijk hoogste goed 
moeten zoeken. 

Ook hier liggen de valkuilen van een dialectiek gereed. 
Net zoals bij de theoretische rede bestaan ze hierin dat 
we het onvoorwaardelijke willen herleiden tot de wijze 
waarop het ons slechts voorwaardelijk gegeven is: in onze 
neigingen en natuurlijke behoeften of als de contingente 
praktijken van de eigen cultuur. Het hoogste goed is name-
lijk ook summum bonum in de betekenis van de summa, de 
totaliteit of het gehele object van een praktische rede. Dit 
geheel of volmaakte goed verwijst inderdaad ook naar de 
bevrediging van al onze wensen en begeerten. Maar als re-
delijke wezens beseffen we dat dit alleen geconditioneerd 
door de wet realiseerbaar is. Dat betekent categorisch: wat 
eenieder gelijk verhoopt moet elkeen gelijk willen bevor-
deren. Het verwijst naar een mogelijke wereld waarin het 
geluk voor ons allen en de eeuwige vrede steeds meer dich-
terbij komen naarmate de zedelijkheid in eenieder meer 
voortgang maakt.17 Het is de vraag naar een geluk dat geen 
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toevalstreffer is, maar dat de mens en zijn vrijheid waar-
dig is. Zo’n unie is dus meer dan een universele vrije markt 
en het najagen van negatieve vrijheid en ongebondenheid. 
Het staat ook haaks op het zich terugplooien in het welzijn 
van eigen volk en natie. 

Meer dan in de Kritiek van de zuivere rede wordt dit ide-
aal geschetst als de opgave van de individuele persoon 
in de reële condities van zijn empirisch bestaan, waarbij 
het natuurlijke begeervermogen, onze eigen particuliere 
wensen en verlangens, het natuurlijke vertrekpunt zijn en 
op hun vervulling uit zijn. Ik wil op dit punt een misver-
stand uit de weg ruimen. Het betreft het spreekwoordelijk 
kantiaanse moralisme in de benadering van het goede als 
wettelijke en als morele plicht. Ook Kant gaat wel degelijk 
uit van de vanzelfsprekende vraag naar het geluk, hoe het 
een mens in alles naar wens en wil vergaan kan.18 Alleen 
is dat niet het probleem. Dat is vanzelfsprekend en wordt 
door niemand betwist. De wijsgerige vraag is eerder de 
bepaling van dit onbepaalde verlangen naar het geluk en 
de vraag hoe het bepaalbaar is voor een vrije maar eindige 
rede. Dat kan alleen via praktische wetmatigheid, door 
een vrije wilsbepaling, die niet ten onder gaat in de deter-
minismen van willekeurige natuurlijke precondities. Die 
zijn op zichzelf goed noch slecht. De ethische kwalificatie 
van onze drijfveren komt slechts tot stand binnen de dia-
lectiek tussen de positiviteit van de begeerten en het nega-
tieve, verbiedende, effect van de ethische wet. De vrijheid 
wordt zo bepaalbaar als die vorm van willen waarvan een-
ieder zou kunnen willen dat iedereen zo zou willen wil-
len. Die negativiteit van de morele wet wordt uiteindelijk 
begrepen als de unieke kengrond voor mijn participatie 
aan een intelligibele wereld en dus voor mijn statuut van 
morele persoonlijkheid. Zelfkennis is bemiddeld door de 
gedachte van een redelijke ordening zonder dewelke we 
zelfs geen inzicht zouden hebben in de particulariteit van 
ons karakter of temperament.19 Het is veelzeggend dat de 
meest eigengereide, graaiende egoïst voor zichzelf uitein-
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delijk nog objectieve argumenten verzint en claimt ter ver-
antwoording. 

Een leidraad voor de geschiedenis 
Het hoogste goed is daarom ook het principe dat de op-
gave van de politiek regeert. Het is namelijk ons aller ge-
meenschappelijk probleem. Het gaat ook dan om het be-
palen van het onbepaalde en de ordening van wat er aan 
veelheid van willekeurige wensen en verlangens leeft in 
de hoofden van evenzovele individuele burgers met hun 
particuliere belangen. En ook hier is de vraag die van de 
bepaalbaarheid. De derde grote kritiek, de Kritiek van het 
oordeelsvermogen, en de historische geschriften zullen ar-
gumenten bieden voor de geloofwaardigheid van de hoop 
op de verwerkelijking van het hoogste goed in de wereld. 
Dat vertaalt zich in het rechtssysteem. Het beoogt het ge-
heel van alle mogelijke vrije doelstellingen van burgers op 
werkbare wijze te organiseren bij wet. We kennen allerlei 
wetten als het krachtenspel van kracht en tegenkracht en 
anderzijds als organische cohesie in de wetten van de na-
tuur. Het komt er dan op aan in te zien dat de schijnbaar 
antagonistische logica van versplintering, concurrentie, 
vrije markt en zelfs oorlog, net zoals de onherbergzaam-
heid en gewelddadige vijandigheid van de natuur, uitein-
delijk niet tegengesteld zijn aan het project van de univer-
sele verwerkelijking van de vrijheid, maar dat ze er juist de 
noodzakelijke mogelijkheidsvoorwaarden en stimuleren-
de uitdagingen voor kunnen vormen binnen de krijtlijnen 
van het recht. De verwerkelijking van de vrijheid van allen 
krijgt gestalte vanuit de primaire voorwaarde van de in-
richting van democratische regimes, zodat het staatsrecht 
van zelfstandige staten in vrijheid verenigd kan worden 
tot een volkenbond van vrije staten, die op hun beurt het 
kosmopolitisch wereldburgerrecht van allen waar ook ter 
wereld kunnen garanderen. Kant is ervan overtuigd dat 
Europa zo model zal staan voor het recht van alle volkeren 
ter wereld.20 
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Respect voor de onvoorwaardelijke, universeel gelden-
de wet is de wijze waarop eenieder de objectieve bepaling 
van zijn of haar wil kan denken. Dat is de oplossing voor 
het probleem van het onbepaalde willekeurig willen. Maar 
de oplossing hoort geheel tot het probleem. Ze is een 
meer werkbare formulering van het probleem, dat blijft 
wat het is. Europa is daarom een wereld waarin de vrij-
heid als onschendbaar wordt gedeclareerd en tegelijk als 
het fundament van de zelfverplichting en de verantwoor-
delijkheid van elke burger wordt gesteld. Dat geldt op elk 
niveau: zowel nationaal, Europees, als mondiaal. De enke-
ling kan zijn menselijke waardigheid en verantwoordbare 
gelukwaardigheid niet anders willen dan als een universeel 
goed, een bonum commune. Een redelijk wezen dat zijn ge-
luk beoogt kan dat slechts willen beogen als iets wat elk 
redelijk wezen toekomt. Wie zijn verstand gebruikt wordt 
op elk niveau gerespecteerd en krijgt het antwoord dat hij 
of zij verdient. En wie dat niet doet ook. De juridische or-
dening van de vrijheid van eenieder gaat dus gepaard met 
strafrecht. De Volkenbond en de Verenigde Naties zijn 
machteloos zonder internationaal strafhof. 

Het hoogste goed van Europa lezen we dan wel als een 
genitivus subjectivus, maar als genitivus objectivus staat de 
uitdrukking voor het hoogste goed van de hele wereld. 
Een geïsoleerde en gepantserde vrijheid van de Europese 
burger houdt in de grotere wereldorde niet eens stand. 
Opgevat als ongebondenheid en louter negatieve vrijheid 
is de vrijheid autodestructief. Als positieve vrijheid staat 
ze bloot aan de pervertering door collectivistische uto-
pieën. De vrijheid van Europa is die van het individu dat 
zelf de overtuiging schraagt dat solidariteit de implicatie 
van de individuele vrijheid is. De waardering van ieders 
singulariteit, van de vrije overtuiging, de vrije markt en de 
vrije tijd, het genot en de waardering van eenieders eigen 
smaak, ‘neen’ kunnen zeggen, ook in de vorm van milde 
ironie en spotternij, het recht om te genieten van het in de 
wereld zijn, nog voor eender welk utilitair of rendabel pro-
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ject – dat is wat Europa voor de mensheid wil. En het is 
die gratuite bestaanswijze die tot caritas, het beste sociale 
stelsel ter wereld en tot mededogen leidt. De wet aller wet-
ten is ook voor Kant niet het categorisch imperatief, maar 
gerechtigheid en liefde. Dat veronderstelt de geloofwaar-
digheid van een perspectief waarin de empirische chrono-
logie van de historische gebeurtenissen geduid kan wor-
den als een voortgang in de richting van de eeuwige vrede 
en het hoogste goed in de wereld.21 Het lijkt er ondertus-
sen toch op dat Europa – dit bejaardenhuis vol chagrijn, 
dit niet langer in stand te houden museum, dit slagveld vol 
war-memorials, deze failliet verklaarde verzekeringsmaat-
schappij – niets aan aantrekkingskracht heeft verloren 
voor de buitenstaanders aan haar grenzen. 

De religie van de vrijheid en de kritische metafysica  
van de hoop 

Met de constatering dat de vrije wilskeuze, die in Europa 
zoveel recht krijgt toebedeeld, feitelijk ook altijd tegen de 
ware vrije wil kan kiezen, is er meer aan de orde dan te be-
palen wat ware vrijheid is. Ook in Europa kan de vrije wil 
het kwade willen en ze heeft het historisch ook gewild. Of 
ze kijkt de andere kant op ten aanzien van al degenen die 
geen deelhebben aan haar welvaart. De realisatie van het 
hoogste goed is hoogst problematisch gebleven. De moge-
lijke verwerkelijking van de vrijheid krijgt bij Kant finaal 
het perspectief van de hoop. De ultieme hoop voor de 
menselijke conditie zoekt steun bij een hermeneutiek van 
de geopenbaarde religie van de vrijheid. Het rijk Gods is 
eerst en vooral een rijk van morele gezindte en die is al-
leen nog mogelijk als de mens gered kan worden uit het 
klaarblijkelijk altijd al door het kwaad getekende verraad 
van zijn goede aanleg. Misschien is het grootste verraad er-
van – het radicale kwaad – de miskenning van dat verraad, 
waardoor we het kwaad de normale gang van zaken gaan 
achten. Alleen als bekering, verzoening en vergeving altijd 
weer mogelijk is, is de mens nog goed te noemen. Alleen als 
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de last van het verleden altijd weer ongedaan kan worden 
gemaakt, is er nog uitzicht op een hoogste goed.22 Maar dat 
veronderstelt het vertrouwen in de mogelijkheid daartoe. 
Dat vereist bovendien in een wereld waarin corruptie, heb-
berigheid en machtswellust altijd al als collectiviteit geves-
tigd zijn, de tegenkracht van een reële georganiseerde ge-
meenschap van het goede.23 Waar vinden we zo’n gemeen-
schap van het goede? Wij Europeanen zijn het stellig niet. 

Het gaat hier niet om een morele vernedering van de 
mens, maar juist om een andere dan een louter morele red-
ding van zijn geschonden waardigheid. Het gaat om een 
filosofie van de hoop.24 Herakleitos merkte al op: Als je 
het onverhoopte niet verhoopt zul je het ook niet vinden. 
Het onverwachte toont zich slechts aan wie het verwacht, 
ook al overtreft het alle verwachting. Het veronderstelt 
een reflecterend oordeel over de orde van de vrijheid die 
de natuurlijke verhoudingen transcendeert. Het is uitein-
delijk van de orde van de belofte en de ontmoeting. Kun-
nen hopen is weten dat men niet zelf kan realiseren wat 
men verhoopt en dus openstaan voor het andere. Ethiek is 
uiteindelijk metafysica. En religie is het hoopvol perspec-
tief dat de metafysische claim bij uitstek geloofwaardig is. 
Dat het zijn uiteindelijk goed is. In aanleg is en blijft ook 
de mens ten goede. De potentie is rijker dan de werkelijk-
heid. De mens is niet goed of slecht. Zijn aanleg blijft goed 
ondanks zijn hang naar het kwaad. Het hoogste goed is 
uiteindelijk een metafysisch beginsel: wij erkennen het 
zijn in zijn suprasensibele aard als goed, en daarom zijn 
wij het aan onszelf verplicht het hoogst mogelijke goed 
in de wereld te bevorderen. In de woorden van Schelling: 
Das Ideale ist die höhere Potenz des Realen.25 Maar als reële 
mogelijkheid kan dat volgens Kant alleen nog door zich 
in te voegen in de universele gemeenschap van de mens-
heid, opgevat als voor het goede bestemd. Het kan slechts 
als zelfkritiek, ontvankelijkheid, bekering, als permanente 
renaissance en als wedergeboorte worden verhoopt. Wie 
die ontologische breuklijn en de oorlog van alles in ieders 
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gemoed26 niet ernstig neemt, verzinkt in wat Milan Kun-
dera de kitsch noemt. Dat is de onkritische identificatie 
van zijn en goed: racistische en op zichzelf gefixeerde cul-
turele, religieuze en nationale kitsch.27 Daartegen is Kants 
weerwoord onmisbaar.28 

Kant wil echter de hoop niet schrappen. Hij plaatst haar 
bovenaan in zijn architectoniek als derde vraag naar het 
wezen van de mens. De mogelijke verwerkelijking van het 
hoogste goed in de loop van de geschiedenis is een taak van 
de rede. Het offer van de rede voor het geloof is een offer 
vanwege de rede (genitivus subjectivus) omwille van de rede 
zelf en geen verzaken aan de rede.29 De taak van de rede 
is in eerste instantie het onderuit halen van illusies opdat 
niet weer een of ander bedrieglijk rund Europa het hoofd 
op hol brengt.30 Maar het is vooral een taak van de rede 
die onbepaalde hoop te bepalen als iets reëels, bij middel 
van de bepaalbaarheid door en van een eindige rede. Dat 
is echter geen vicieuze cirkel, waarbij de rede zich als een 
von Münchhausen bij de eigen haren uit het moeras van de 
wanhoop trekt. Het is het uitzicht van de rede op wat haar 
overstijgt, waardoor haar reflexieve houding op zichzelf 
van aard verandert. De hermeneutiek van de universele re-
ligie van de vrijheid, van de uiteindelijk ondanks alles altijd 
nog anderszins en van gene zijde te redden vrijheid,31 be-
hoort daarom wezenlijk tot de taak van de rede, maar ook 
tot de verwachting van de rede geloofwaardig te zijn. De 
verlichte rede vereist niet alleen een prudente openheid 
tot het andere dan haar eigen cultuur, maar ze heeft ook 
besef van de principiële tekortkoming van elke cultuur 
ten aanzien van haar eigen ideaal. Juist het vertrouwen in 
de geloofwaardigheid van dat ideaal maakt haar eigen be-
moeienissen geloofwaardig. 

In alle drie de Kantiaanse kritieken is het de hoop die 
tot de wijsgerige Godsidee leidt. Met De religie binnen de 
grenzen van de rede – een wijsgerige analyse van de christe-
lijke religie – en in de postume nalatenschap lijkt de Gods-
idee zich geheel te verinnerlijken. De circulaire structuur 
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van de volmaakte reflectie wordt steeds meer de exclusieve 
symboliek van de idee God. Die structuur is er een van een 
immanentie en een inclusio, van de zelfoorzakelijkheid en 
het appel aan de vrije wil om zich te verheffen boven zijn 
natuurlijke aard, wat men in wezen als persoon is. God is 
geen uiterlijke substantie, fenomenaal noch noumenaal, 
geen idee van een externe God, maar Hij is de idee God, 
het Gedankenwesen ‘Deus in nobis’. Het gaat erom dat de 
mens zijn wezen begrijpt als gedefinieerd door iets wat 
hem gebiedt en te boven gaat, maar dat niettemin zijn ware 
identiteit uitmaakt. De idee God van het Opus Postumum 
is niet langer die van een god als externe rechter, wreker of 
beloner, garant van de verwachte synthese van moraal en 
geluk en de door Heinrich Heine bespotte kleinburgerlijke 
kruideniersgod32 maar God in ons, in Wie wij zelf pas zijn 
wat we zijn.33 Dat lezen we al bij Augustinus en Bonaven-
tura. 

Anderzijds geeft Kants filosofie aan de objectieve feite-
lijke bestaanscondities van de mens het volle metafysische 
gewicht. Dat geloof, dat in aanleg stellig louter redegeloof 
en een moreel geloof is, specificeert zich tot Religionsglau-
be door akte te nemen van de feitelijke contingente condi-
tie van het menselijk bestaan. De transcendentaalfilosofie 
ontwikkelt slechts de algemene a priori voorwaarden 
waaronder dingen überhaupt gedacht kunnen worden. 
De bepaling van onze feitelijke vrije wil, en hoe het daar-
mee de facto is gesteld, vereist als concrete bepaling van 
ons natuurlijk begeervermogen echter een metafysisch 
principe, een principe dat de natuurlijke condities van 
de bepaalbaarheid van ons eigen verlangen overstijgt. De 
transcendentaalfilosofie is een kritische filosofie die zich 
zowel van het dogmatisme als van het sceptisch empi-
risme distantieert door het denken te oriënteren op zijn 
eigen vermogen en de mogelijkheidsvoorwaarden van zijn 
factisch kennen en redelijk verlangen te definiëren. Het 
project van de moderniteit is dikwijls ontspoord in ma-
teloosheid. Het kritisch denken erkent echter zijn gren-
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zen omdat het denken van het onvoorwaardelijke geheel 
bepaald is door de voorwaardelijkheid van zijn feitelijke 
bepaalbaarheid: een eindige rede die in tijd en ruimte 
wordt aangedaan door feitelijke historische ervaringen en 
wordt geconfronteerd met beperkt inlosbare behoeften. 
Het kritische discours is onophefbaar opgehangen aan 
die feitelijkheid. Ook als dit discours de noodzakelijke en 
onvoorwaardelijke mogelijkheidsvoorwaarden van de fei-
telijkheid, de facticiteit of contingentie denkt; dan denkt 
het die onophefbaar vanuit de voorgegeven voorwaarde-
lijkheid. De natuur van het gereflecteerde – het transcen-
dentale – blijft reflexief. Het is schatplichtig aan hetgeen 
waarop het reflecteert: de erfenis van Athene, Jeruzalem 
en Rome. Maar juist omdat de kritische rede die schat-
plichtigheid erkent als onophefbaar, stelt ze ook de con-
tingente actuele invullingen van haar ideaal zelf voortdu-
rend onder kritiek. 

Voor de betrouwbaarheid van de rede is er geen externe 
wetenschappelijke verklaring te geven, want de geldig-
heid van de wetenschap berust geheel op de erkenning van 
het funderend reflexief principe van diezelfde rede. Die 
openheid van het denken voor zijn eigen grondeloosheid 
herhaalt zich en wordt bevestigd in de praktische rede. 
Ze vindt daar overigens haar finale verantwoording. Een 
reden geven voor de vrijheid die aan de vrijheid extern 
zou zijn is niet alleen onmogelijk, het is ook contradictoir 
want het zou het onvoorwaardelijke voorwaardelijk ma-
ken. De vraag waartoe de mens bestaat kan alleen de mens 
zelf beantwoorden maar dan wel vanuit een perspectief 
dat hem overschrijdt. De mens is het wezen dat zichzelf 
begrijpt als bestemd tot doel in zichzelf.34 Hij of zij is dat 
wezen – en wel het enige in heel de objectieve natuur – dat 
zelfreflecterend de principes van datgene wat het als waar 
en ethisch geldend moet beschouwen, kan maar ook dient 
te willen verantwoorden tegenover een instantie in hem-
zelf die zijn empirisch bestaan overschrijdt. De onschend-
bare waardigheid van de mens is daarom einddoel omdat 
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alleen de mens voor zichzelf dat soort doel kan stellen, 
dat niet op zijn beurt weer een middel is voor een doel dat 
hem domineert. Dus ook niet de geschiedenis van de vrij-
heid of van het zijn zelf, of het voortbestaan van moeder 
aarde, die niet eens weet heeft van zichzelf. Wij zijn het die 
in een waarderend oordeelkundig vermogen inzien dat we 
het aan onszelf verplicht zijn dat wat is niet te vernietigen, 
maar te voltooien. 

Ware religie stelt in Europa dezelfde eis van reflexieve 
zelflegitimatie aan elke willekeurige heteronome wet. De 
mens moet zelf de verantwoording op zich nemen van 
de grondprincipes van wat hij of zij zowel theoretisch als 
praktisch als geldend erkent. Het besef van een innerlijk 
gerechtshof in onszelf valt niet te ontkennen. Hoewel het 
geweten de zaak van de mens met zichzelf betreft, lijkt de 
mens zich daarin toch onder het oordeel ‘als van een an-
der’ gesteld te zien.35 Het subject kan zich daarbij niet door 
empirische of andere dogmatismen laten domineren. Het 
is tot een hermeneutiek van de historische voorgegeven 
waarheidsclaims, ook die van de religie, veroordeeld. Dat 
daarbij ook eertijds als absoluut geldende beginselen on-
der kritiek worden gesteld is geen weerlegging van abso-
luutheidclaims maar juist een bevestiging van het open 
ended karakter van de Europese zelfreflexieve eis tot ver-
antwoording. Het hoort tot het hoogste goed van Europa 
dat ook de religie zich zelfkritisch en interpretatief en-
gageert in het publiek debat, ook ten aanzien van de toe-
komst en de identiteit van Europa.36 

De vele hedendaagse dogmatismen van het empirisme, 
zoals biologisme, determinisme door genen, door cultuur 
of door traditie, de ontkenning van de vrije wil wenden 
begrijpelijkerwijze de blik af van de peilloze afgrond van 
de vrijheid en de eigen verantwoordelijkheid. Hun op-
eenvolgende onderlinge weerleggingen lijken anderzijds 
slechts het scepticisme en het nihilisme als alternatief 
open te laten. Is Europa het dan niet aan zichzelf verplicht 
de mens op de agenda te houden als onvervreemdbare in-
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nerlijke subjectiviteit? Hebben we niet de les geleerd dat 
in de meest dramatische historische omstandigheden 
dat – en alleen dat – de redding en wederopstanding van 
Europa was? Václav Havels brieven uit de gevangenis aan 
Olga getuigen steevast van dit centrale probleem van de 
individuele menselijke verantwoordelijkheid, een verant-
woordelijkheid ten aanzien van een wijkende maar abso-
lute horizon, een metafysisch vluchtpunt van het leven dat 
de zin ervan bepaalt, en waarzonder alle hoop verloren is. 
‘De hoop is een dimensie van de geest… Ze bevindt zich 
niet buiten ons, maar in ons. Als je de hoop verliest moet 
je haar opnieuw in jezelf en de mensen om je heen zoeken, 
niet in de dingen of in eventuele gebeurtenissen.’37

be sluit 

Wanneer een filosoof je antwoordt, dan begrijp je hele-
maal niets meer van wat je hem gevraagd hebt. Of je be-
grijpt dan pas dat je een veel complexere vraag hebt gesteld 
dan je dacht. Een filosofisch antwoord op de vraag naar het 
hoogste goed van het continent waar de wijsbegeerte ooit 
haar taal en haar begrippen ontwierp, kan slechts bestaan 
in het gaan en het uithouden van de wijsgerige zoektocht 
zelf: ‘wat kan ik weten?’ en ‘wat behoor ik dan te doen?’ 
en ‘als ik doe wat ik moet doen wat mag ik dan hopen?’ Er 
is dus geen verifieerbaar onproblematisch wetenschap-
pelijk, historisch, moreel, politiek of religieus dogmatisch 
antwoord op de vraag naar Europa’s hoogste goed. Maar 
de vraag is daarom niet zinloos. Integendeel, ze is zinvol als 
het blijven herformuleren van de vraag in het besef dat het 
antwoord slechts reflexief, regulerend, van de orde van het 
perspectief en de onvoltooide hoop kan zijn, maar dat we 
het stellen van die vraag aan onszelf verplicht zijn. 

Wat is dan Europa’s hoogste goed? De vraag stellen is 
haar beantwoorden, want ze werd niet toevallig in Europa 
gesteld. Het hoogste goed van Europa is de typisch Euro-
pese vraag stellen naar het hoogste goed voor de mens-
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heid. Filosofie is onverbiddelijk. Het gaat om de waarheid, 
ook al kan ze die niet bieden. Het gaat om de vraag naar de  
bepaling van een wijkend einddoel bij middel van de steeds 
wisselende bepaalbaarheid, waarover we als eindige rede 
reeds beschikken. Het gaat om het steeds weer up to date 
ontwikkelen van de implicaties van de vrijheid en het kri-
tisch blijven ontmantelen van de culturele, politieke en re-
ligieuze kitsch. Het gaat om de weerstand tegen het altijd 
weer in nieuwe gedaanten opduikende kwaad en geweld. 
Europa’s hoogste goed is haar meest onontwijkbare ver-
antwoordelijkheid. Haar ideaal vereist de implementa-
tie van haar project voor een mondiale vrede, die een il-
lusie blijft zonder de inrichting van een kosmopolitische 
rechtsorde, de slagkracht van een militaire vredesmacht, 
het gezag van een universeel strafhof, het herinrichten van  
rechtvaardiger handelsbetrekkingen waarbij een gezonde 
zelfkritiek op de wildgroei van het kapitalisme en de mate-
loosheid van de techniek even noodzakelijk zijn als het ver-
zet tegen inhumane geweldplegingen van religies. Maar als 
we ons van dat alles de fundamentele beweegredenen niet 
meer realiseren, dan zal ook de motivatie voor het realiseren 
van die in oorsprong Europese doelstellingen verdampen. 
Alleen de cultuur van de waardigheid van de mens als doel 
op zich kan die nooit gewonnen strijd levendig houden.

Husserl wees er in 1935 in zijn beroemde conferenties 
te Wenen en Praag al op dat Europa’s grootste gevaar haar 
vermoeidheid was en dat alleen de geest van Europa haar 
kon redden. Wat Europa meer dan ooit nodig heeft om an-
dermaal als een feniks uit haar as te herrijzen is een nieuw 
zelfvertrouwen door het besef van haar eigenheid, en dat 
is tegelijk haar opdracht. Zonder een cultuur van weten-
schappelijke discipline, waarin de waarheid om zichzelf ge-
cultiveerd wordt, maar het mateloze tegelijk zijn prudente 
maat vindt, verheft de mens zich nauwelijks boven andere 
levende wezens. Dan is hij alleen maar laakbaarder door 
zijn grotere slimmigheid en wreedheid. Alleen de belan-
geloze drijfveer te willen weten, te willen verantwoorden 
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op grond waarvan men meent te weten en vooral waartoe 
men uiteindelijk weten wil, opent een perspectief op een 
finaliteit die als een laatste horizon getekend is door een 
vraag naar het hoogste goed. Als de Europese mens nog in 
zichzelf geloven wil, en zichzelf niet wil reduceren tot een 
tautologie van zijn contingentie, waardoor hij zijn mens-
zijn negeert, dan kan de Europese mens alleen in zichzelf 
geloven als dat zelf waarin hij gelooft een kritisch-reflexief 
en ideaal ander en beter zelf is dan het zelf dat er hier en 
nu in gelooft.38 Men krijgt het antwoord dat men verdient, 
men krijgt in zekere zin slechts antwoord op hetgeen waar 
men naar vroeg. Het is dus vooral van belang ons ervan 
bewust te zijn welke vragen wij Europeanen nog stellen, 
welke we nog willen stellen, welke we als staatsburger aan 
Europa, aan de wereld en aan haar leiders behoren te stel-
len. Het christendom is een religie waarin – net als in de 
wijsbegeerte – die persoonlijke stellingname niet te ontlo-
pen valt. De vraag ‘wat ik mag hopen?’ ligt verankerd in de 
vraag ‘wat ik moet doen’. En andersom: als het antwoord 
niet meer deugt, dan is de vraag verkeerd gesteld. Als het 
hoogste goed onmogelijk is, schrijft Kant, dan moet ook 
de morele wet die dat gebiedt op ingebeelde doelen gericht 
zijn en zelf niet deugen.39 Dan is het tijd voor een renais-
sance. Kant vindt het alvast lofwaardiger als iemand die 
van de rechte weg is afgedwaald de moed heeft om op zijn 
schreden terug te keren en zijn kompas op te halen, dan 
dat hij koppig op dezelfde weg doorgaat.40

Bij het ontwerp van een grondwet voor Europa ontbrak 
het niet aan protest tegen Europa als een ‘christelijke club’. 
Het had veelal iets van Shakespeares The lady protests too 
much waarbij het overmaatse protest de feitelijke toedracht 
onderkent. Het protest is overbodig juist omdat Europa 
een door het christendom getekende gemeenschap is. Een 
religie die zich zowel de uit het jodendom stammende zelf-
kritiek als de reflexieve kritiek van de wijsbegeerte heeft 
eigen gemaakt, laat zich niet herleiden tot een in zichzelf 
besloten club en beoogt dat ook niet.41 Als onafgebroken 
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schatbewaarder van de westerse cultuur is haar dat, on-
danks besef van eigen falen, trouwens te min. Men heeft de 
Europese eenmaking zelfs een katholiek project genoemd 
omdat het de territoriale autonomie en de verantwoorde-
lijkheid in eigen kring overheerst. Historisch onderstreept 
vooral de Reformatie onze persoonlijke verantwoordelijk-
heid, daar waar de katholieke traditie de gemeenschap als 
uiteindelijk draagvlak graag primair stelt. Kant heeft daar 
zo zijn bedenkingen bij. Hij attendeert erop dat de protes-
tant het gevaar loopt zijn protest tegen de aanspraken van 
andere kerken, die beweren de omvattende – katholieke 
– waarheid van het christendom te zijn, te verabsolute-
ren en met die bekrompen denkwijze een aartskatholieke 
protestant te worden. Dan neemt hij zijn protest voor het 
alomvattende, het kath’holon. Kant had meer sympathie 
voor de protestante katholiek in plaats van zo’n katholieke 
protestant. Protestante katholieken zijn mensen met een 
denkwijze die zich verbreedt. Ze verplaatsen zich in de 
ander, ook al is dat niet – of nog niet – de denkwijze van 
hun eigen kerk.42 Dat geldt wellicht net zo goed voor Eu-
ropa’s droom omtrent een vreedzame wereldwijde orde. 
Ook in politiek opzicht heeft Europa daarom eerder nood 
aan ‘protestante katholieken’ dan aan ‘katholieke protes-
tanten’, die hun bekrompen protest tegen het Europese 
project voor het eindoordeel van de geschiedenis nemen. 

Wellicht dat alleen een kritische metafysica van de 
hoop de Europese burger bewust kan maken van zijn en 
haar opgave. Wellicht dat het meer dan ooit gekwetste ver-
trouwen in Europa, zoals het in de nadagen van de Tweede 
Wereldoorlog op de conferentie van Genève door Geor-
ges Bernanos werd verwoord, niets aan actualiteit heeft 
ingeboet:

Europa heeft haar zelfvertrouwen verloren en zonder dit 
vertrouwen is er geen Europese geest. De Europese geest is 
dat vertrouwen dat Europa in zichzelf had, in haar bestem-
mingen en haar universele boodschap. Dat vertrouwen 
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heeft ze verloren en wel twee keer, want ze heeft het door 
niets vervangen. Ze heeft het verloren omdat ze de moed 
niet had het af te zweren of het op te geven (…) Als Europa 
geen vertrouwen meer heeft in zichzelf, dan zijn er in de 
wereld wel miljoenen mensen die dat geloof wel nog heb-
ben, die aan Europa denken – ten minste bij tijd en wijle 
– als aan hun laatste kans (…) Er zijn miljoenen mensen 
die lijden aan het neerhalen en vernederen van Europa, die 
zich in haar vernederd voelen, wier vernedering zich ove-
rigens heel vaak verwoordt in bittere termen en vervloe-
kingen. Ze vervloeken Europa omdat ze niet opgehouden 
hebben erin te geloven.43 
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de Erasmus Universiteit Rotterdam op 22 november 2013.
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