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‘Recht en Religie: de existentiële benadering’

Paul Scholten Genootschap voor Recht en Religie (PSG)

Inleiding

‘Recht en Religie’ duidt ogenschijnlijk een veelvormig maar ongebroken en geïntegreerd bereik aan. 
Dit thema wordt doorgaans geassocieerd met religie als bovenindividueel en collectief verschijnsel. 
We kunnen haar, inderdaad van buitenaf beschouwen, als een bijzonder cultuurverschijnsel dat om 
aandacht vraagt. Allerlei vraagstukken dienen zich aan zodra we in onze beschouwingen de religie in 
deze specifieke zin in verhouding tot het recht bezien. Heel uiteenlopende problemen komen dan bij 
ons op: de problematische verhouding van kerk en staat; allerlei veiligheidskwesties waaronder ook 
het religieus gefundeerd terrorisme; grondrechten als religievrijheid en gewetensvrijheid; het 
christelijk staatsburgerschap; civiele religie; de religieuze grondslag van de rechten van de mens; 
enzovoort. Inderdaad zijn dat allemaal heel belangrijke thema’s, die in het kader van het 
overkoepelende thema onderzocht en geanalyseerd kunnen worden. 

Dat zelfde echter, geldt ook voor een alternatieve, meer existentiële benadering van het 
hoofdthema. Ook dit alternatieve gezichtspunt belooft vruchtbaar te zijn voor een beter begrip van 
het recht, en voor de verhouding daarvan met de religie. Maar om deze, misschien minder 
vanzelfsprekende, alternatieve dimensie te onderscheiden en ‘vrij te leggen’, moeten we die eerst 
verder differentiëren van de eerder genoemde, misschien meer herkenbare en gebruikelijke, 
bovenpersoonlijke benaderingswijze. 

Bij het thema ‘Recht en religie’ denken we misschien aan de wijze waarop de religie deel uitmaakt 
van, wat Hegel noemde, ‘de Objectief Geestelijke dimensie van het recht’. Hegel vormt inderdaad 
een uitstekend voorbeeld van deze ‘culturele’ benaderingswijze. Daarom willen we daar, ter 
introductie, even heel kort bij stil staan. 

Volgens Hegel impliceert de Objectieve Geest de ontwikkeling van de Geopenbaarde Religie (het 
Christendom), daar die een tussenmenselijke erkenning (Anerkennung), en een sociale gezindheid 
(Gesinnung) onderhoudt die bij de rechtsstaat thuishoort. Religie in deze Idealistische en Objectief 
Geestelijke zin geeft voeding aan het (horizontale) geloof in de gemeenschap en haar 
organisatievormen. Uit dit geloof en vertrouwen ‘leeft’ en functioneert het recht. Religie geeft 
voeding aan de fiducie van een volk in de ‘heiligheid’ van de Staat en haar instituties. Aldus biedt zij 
een tegenwicht tegen het individualisme van het Abstracte Recht, tegen de subjectiviteit van een 
abstracte moraliteit en tegen een louter verticaal gerichte, onwereldse en asociale gewetensreligie. 
Voor Hegel is religie een belangrijke voedingsbron van sociale gezindheid, een bron van sociale 
cohesie, waaruit het recht zich voedt. Het ware, religieuze geweten zet aan tot een ‘civiele religie’ die 
de grondvoorwaarde van het recht vormt, en die ook mede constitutief is voor de verwerkelijking 
van de vrijheid (de idee van het recht). In de civiele religie komen politiek en religie samen. Het 
transcendente en immanente worden bemiddeld door bovenpersoonlijke, rationeel functionerende 
instituties, die het absolute belichamen en het individu doordringen. Aldus de Vernunftreligion van 
Hegel, en de abstracte ‘christusidee’ die hij voor ogen heeft.
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Hegel dient hier als een enkel voorbeeld van een meeromvattende benaderingswijze die het publieke 
belang van religie benadrukt en zo ook het verband van recht en religie wil duiden. De kerk geeft 
voeding aan een civiele religie; een nationaal gedeelde religieuze bezieling van recht en politiek. De 
waarde van religie is, dat het de mens aldus tot een publiek wezen maakt; een wezen dat zijn 
bestemming vindt in de staat. Aldus vormt de religie mede de grondslag van het Zedelijke Leven: de 
familie; de burgerlijke samenleving en de staat. De religie voorziet de instituties van een bezieling die 
de voorwaarde vormt voor hun functioneren. De door religie gevoede geestelijke aanvaarding van 
het substantiële en algemene Ethische Leven is constitutief voor het recht. Dit Ethische Leven ligt 
aldus niet louter ‘tegenover’ ons, als iets vreemds, dat onze vrijheid beperkt. Nader bezien, bezien 
door het prisma van de Geopenbaarde Religie, is het recht een bereik waarin de mens pas eigenlijk 
tot zichzelf komt. Enzovoort!

Wat Hegel betreft, laten we het hier vooralsnog bij. We hadden evengoed andere, meer eigentijdse
voorbeelden kunnen bespreken van deze veralgemeniserende en rationalistische benaderingswijze. 
Intussen is het na dit voorbeeld van Hegel wel gemakkelijker geworden meer profiel te geven aan het 
rudimentaire verschil dat we hier ter introductie maken willen, en aan de alternatieve benadering 
van ‘Recht en Religie’ die ons hier voor ogen staat. Een benaderingswijze die weliswaar minder 
opvalt en doorgaans minder aandacht krijgt, maar die het evenzeer verdient beproefd te worden, en 
die eigenlijk juist op de eerste plaats besproken zou moeten worden. 

Religie is hier primair een existentiële zaak; een zaak van het enkele individu en zijn persoonlijk 
geloof ten overstaan van de Persoon van Christus. Ter introductie van deze specifieke 
benaderingswijze zouden we eerst enkele vragen willen stellen. Is het werkelijk nodig van deze 
existentiële dimensie te abstraheren om tot een vruchtbare, ‘positieve’ en wederkerige verhouding 
van Recht en Religie te komen? Is religie slechts ‘relevant’ voor recht en politiek, indien die als 
publieke religie wordt opgevat? Is die publieke religie uit theologische oogpunt (alsook vanuit het 
recht bezien) niet een ‘houten ijzer’, een ‘onding’, dat niet alleen het recht maar ook de religie, 
alsook de verhouding van kerk en staat (en de discussie daarover) ernstig vertroebelt? Is de 
‘veralgemenisering’ van de religie in de zin van een politieke theologie, en in de zin van het ‘civiel-
religieus-potentieel’ nu eenmaal de prijs die ervoor betaald moet worden om beide grootheden op 
gelijke hoogte te brengen en met elkaar in verband te stellen? Wat wordt daarmee opgeofferd; wat 
gaat daarmee verloren en waar blijft de ‘rest’? Is het niet bedenkelijk het christendom zo te willen 
verdedigen; om aldus te proberen haar relevantie te bewaren?1

                                                            
1 Beter laten we de verdediging van het christendom helemaal achterwege dan daar van alles en nog wat bij in 
te lijven; ook het niet-christelijke. De hedendaagse verdediging van het Christendom betreft (veelal) de 
verdediging van een pseudochristelijke variant; een platoons-christelijke of een aristotelisch-hegeliaanse 
interpretatie daarvan. Gezegend met zúlke vrienden heeft Christendom eigenlijk geen vijanden nodig. Want dit
is de inzet van hen die wel zéggen het Christendom te vertegenwoordigen, maar die er eigenlijk op uit zijn het 
te vernietigen. Al te gemakkelijk, op verraderlijke gronden, wordt hier het Christendom geassocieerd met een 
materiële en sociale ethiek van erkenning, broederschap en traditie. Het Christendom wordt bepleit als sociaal 
en cultureel bindmiddel tegen de malaise van moderniteit en liberalisme. Men tracht het op te wekken, in ere 
te herstellen, door een oneigenlijk beroep op metafysische, natuurrechterlijke en deugdenethische 
opvattingen. Een onderhuidse ergernis komt tot uitdrukking in de verdediging. Men neemt aanstoot aan het 
Christendom, dat in beginsel (inzake liefde en zonde) juist a-sociaal is. Inderdaad berust het geloof op de
persoonlijke Godsverhouding, en niet op een ‘horizontale ethologie’. Dit persoonlijk geloof ligt ten grondslag 
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Wat wordt er opgeofferd wanneer we (bijvoorbeeld) de liefde omrekenen in de gangbare valuta van 
de gerechtigheid, die een ieder het zijne geeft? Stelt ons dat niet op de weg van Kaïn, die voor zijn 
broeder geen hoeder wilde zijn? Niettegenstaande de vruchtbaarheid van dit sociale perspectief (van
religie als bron van sociale cohesie; als fundament van de cultuurgemeenschap) mogen we van de 
existentiële benadering niet abstraheren. Religie doelt vanuit dit perspectief op een meer individuele 
en subjectieve waarheidsvinding. Bij afweging van de betekenis van geloof en religie in relatie tot 
recht en staat, mag deze existentiële religieuze dimensie zeker niet vergeten worden. Want het 
perspectief daarop geeft weer nieuwe stof; en een nieuwe invalshoek; en een nieuwe opvatting van 
de religieuze dimensie van rechtsvinding bij rechtspraak en wetgeving (politiek).

Net als de eerder genoemde, in zekere zin meer abstracte benaderingswijze, heeft ook dít alternatief 
betrekking op de religieuze grondslagen van het recht. Hier worden deze echter nadrukkelijk tot de 
enkele persoon en de persoonlijke godsverhouding teruggevoerd. Werkelijk recht moet vanuit dit 
perspectief aan het Ogenblik van de existentie gebonden blijven. Het mag niet abstraheren, nóch van 
de persoonlijke beslissing over de concrete, algehele omstandigheden van het geval, nóch van de 
concrete persoon van de naaste voor wie men naar gerechtigheid zoekt, en waarover men te 
oordelen heeft. 

De grondslagen van het recht worden door Scholten tot de persoon en de waarheid van de 
ontmoeting teruggevoerd. Werkelijk recht, zo beargumenteert Scholten, moet inderdaad aan het 
Ogenblik gebonden blijven, en aan de beslissing over de concrete, algehele omstandigheden van het 
geval. Werkelijk recht volgt niet uit de jurisprudentie van het begrip (Begriffsjurizprudenz); uit een 
abstracte, logische analyse van de wet, van juridische (grond)begrippen en van de rechtspraak. De 
wetgeleerde uitleg van rechtsbepalingen, een beroep op verassende vroegere beslissingen, het 
scherpzinnig jongleren met allerlei logische en retorische onderscheidingen, constructies en ficties. 
Dat alles voert slechts tot een ijdel en onverantwoordelijk spel, en tot een gebouw, een ‘hulsel’ van 
lege begrippen waarin het eigenlijk menselijke niet tot zijn recht kan komen, en waarbij stilzwijgend 
voorbij wordt gegaan aan de bijzondere omstandigheden van het geval. Waarin de bijzonderheden 
van het enkele geval dat zich ter beoordeling aandient, het spel niet vermogen te onderbreken, en 
geen aanleiding vormen voor een aandachtiger opmerkzaamheid. 

Religie is hier primair een existentiële zaak; een zaak van het enkele individu en zijn geloof en 
godsverhouding. Niettegenstaande de sociale betekenis van religie (als fundament van de 
cultuurgemeenschap enzovoort) mogen we van deze existentiële benadering niet abstraheren. Want 
niet door een civiel geloof in de heiligheid van de instituties, maar indirect, door de enkele persoon 
heen, loopt de weg tussen wet en liefde, en tussen recht en religie. Religie doelt vanuit dit 
perspectief op een meer individuele en subjectieve waarheidsvinding. Een personalisme dat ook in 
de instituties (in de rechtsvinding bij wetgeving en rechtspraak) niet mag ontbreken. 

                                                                                                                                                                                             
aan de gemeenschap. De staat, het recht, de geschiedenis, de cultuur en de moraal daarentegen, bieden geen 
toegang tot de waarachtigheid van dit geloof. Vgl. ook Timo Slootweg, ‘Ter verdediging van het christendom. 
Grondtrekken van Kierkegaards ethos van de bewapende neutraliteit’, Bijdragen. International Journal in 
Philosophy and Theology, Peeters 69/2008/4, pp.382-410.
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Daarmee komen we aan een volgende vraagstelling. Aan bovengenoemde invalshoek ligt (onder 
andere) ook een immanent filosofische vraagstelling ten grondslag. Is de existentiefilosofie (meer 
bepaald: het christelijk existentialisme), onder welke naam de filosofische opmerkzaamheid voor het 
singuliere geafficheerd zou kunnen worden (in tegenstelling tot de begripmatige, essentialistische
opvatting), überhaupt een toegang tot het recht gegeven, of moet dit speciale wetenschappelijke 
bereik voor deze wijsgerige benadering voor altijd ontoegankelijk blijven? 

Kan ook de ‘regio’ van het recht nog, net als andere wetenschappen, vanuit het concrete leven 
begrepen worden? Anders gezegd: moet het recht vanuit de existentie begrepen niet steeds 
uitsluitend negatief en afwijzend opgevat worden: als een oneigenlijke en ‘vervallen’ bestaanswijze 
(het ‘Men’) die met het leven in eigenlijke zin helemaal niets van doen heeft? Kunnen we vanuit het 
zelfbegrip van de existentie - de bestaansverheldering (Existenzerhellung) zoals Jaspers die noemt -
ook de even vreemde als noodzakelijke ervaring van het verschijnsel van het recht nog een plaats 
geven, en tot een nadere bepaling van de verhouding van het recht en het (tussen)menselijke 
bestaan komen? 

‘De wereld is gebroken’, dat moeten we ons realiseren. Maar is dit inderdaad de laatste, diepste 
waarheid over de rechtsgeleerdheid? Is het niet tóch mogelijk het recht, de rechtsvinding in 
rechtspraak en wetgeving op de menselijke existentie te funderen; deze terug te voeren tot de 
oorspronkelijke verhouding die de mens als geestelijk wezen eigenlijk is? Wat kan gezegd worden 
over het wezen van het recht wanneer we dit benaderen vanuit de existentieverhouding, zoals het 
christelijk existentialisme wil doen? 

Een lichtend voorbeeld van een rechtsfilosoof die een dergelijke concretisering en 
bestaansverheldering beoogd heeft, is Paul Scholten. Scholten begrijpt het recht niet vanuit wet en 
regel, maar vanuit het concrete zedelijke oordeel. Dit oordeel heeft niet het karakter van een louter 
syllogisme; het is daarentegen een persoonlijke gewetensbeslissing. Het geweten bij Scholten is niet 
een autonoom, natuurrechtelijk orgaan; het is een relationele categorie. Het geweten is gebonden 
aan God. Deze God onderscheidt hij scherp van de Idee; veel scherper en consequenter dan de 
traditie heeft gedaan. Deze God kan niet door het denken gekend worden, en door de ratio op begrip 
gebracht worden. Het is de God van Abraham, Isaak en Jacob; de persoonlijke God; de Soeverein. Het 
is niet de God van de filosofen. Het is de God van het christendom die steeds opnieuw - als Persoon 
geopenbaard – met zijn vorderingen op ons toetreedt. Deze vorderingen zien op de persoon van de 
naaste, die wij lief moeten hebben. Het geweten is daarmee ook gebonden aan de ander, die voor 
ons van oneindige waarde is. Met het oog op deze naaste moeten wij in het recht naar gerechtigheid 
dorsten; niet slechts orde en veiligheid afdwingen. Scholten:

Wie het Evangelie heeft beleefd, door Jezus tot God in een persoonlijke verhouding is gekomen, 
zal anders staan tegenover de vragen, die wereld en werk hem bieden dan te voren. Dit geldt 
voor iedere arbeid, in iedere levenskring, maar voor het recht toch wel in het bijzonder. Alles wat 
in de rechtshandhaving wraakoefening of gekwetste hoogmoed zou zijn, ligt achter hem, maar 
ook het recht om het recht, het ‘fiat iustitia’ (laat het recht zegevieren, al vergaat de wereld) kan 
zijn levensleer niet meer zijn. Zijn gezindheid is een ander geworden. Is de liefde tot ons 
gekomen, ;acht haar milde mond ons toe, voelen wij ons door haar vervuld en vast dan zijn we 
anders, en in onze daden zal dit afstralen.2

                                                            
2 Paul Scholten, Dorsten naar gerechtigheid, p. 203; Verzamelde Geschriften, p. 186.
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Aldus worden bij Scholten recht en religie op existentiële wijze op elkaar betrokken. Ook zijn
benaderingswijze, zijn invulling van Recht en Religie, verdient het grondig bestudeerd te worden, 
binnen het kader van het meer omvattende thema dat hier bedoeld wordt. Hij is daarom de 
patroonheilige van het Genootschap dat ons voor ogen staat.

Ter introductie, worden hieronder de inzet van Scholten, en de misvattingen die de secundaire 
literatuur over zijn werk beheersen, in het kort besproken. Een meer uitvoerige bespreking daarvan 
vindt de lezer in de stukken elders op deze website.

Recht en Theologie bij Paul Scholten

De receptie van Scholtens rechtsfilosofie wordt in toenemende mate beheerst door zijn 
methodologie van de rechtsvinding die in het eerste deel van deze bundel opnieuw staat afgedrukt. 
In de secundaire literatuur hierover wordt de methodeleer gewoonlijk aangeduid als het Algemeen 
Deel (1931). In vergelijking daarmee zijn Scholtens Beschouwingen over recht achterop geraakt in de 
aandacht die er voor zijn werk nog over is. Hoewel zij nooit zeer grondig bestudeerd en besproken 
zijn, schijnt de belangstelling daarvoor de laatste tijd zelfs geheel te zijn weggeëbd. Hiervan getuigt 
ook dat tot voor kort (Paul Scholten, Dorsten naar gerechtigheid, red. Slootweg, Deventer: Kluwer 
2010) van zijn werk alleen dit (niet beschouwelijke) Algemeen Deel nog verkrijgbaar was.

Het is niet onmiddellijk evident waaraan dit te wijten valt. Wél moeten we hier even bij stilstaan, 
want mogelijk kunnen we toch bevroeden waaraan dit gelegen is. Misschien reflecteert deze 
receptiegeschiedenis een meer algemene ontwikkeling binnen de rechtsfilosofie. Onder invloed van 
het rationalisme is deze geleidelijk aan tot kennistheorie en methodologie versmald. Uitgaande van 
deze veronderstelling, is in deze Werdegang wellicht de verklaring voor het onderhavige probleem 
(de primair methodologisch georiënteerde receptie van Scholten) gelegen. Want in zijn 
Beschouwingen is Scholten nu juist tegen dit rationalisme ten strijde getrokken. En bij lezing van de 
Beschouwingen zou de lezer daarom gemakkelijk onaangenaam getroffen kunnen worden door (wat 
men ervaart als) een ‘onzakelijke’ en subjectieve dimensie. Al gauw ergert men zich aan een zekere 
religieuze ‘kleuring’ die in de methodologie veel minder of (in ieder geval) minder opvallend en 
essentieel op de voorgrond treedt. 

Het is opvallend en stuitend zelfs, dat deze ergernis vooral te vinden is bij hen die zich ten doel 
hebben gesteld de erfenis van Paul Scholten te bewaren. Dat blijkt ook heel duidelijk uit de 
bedoelingen van het Paul Scholten Centrum van de Universiteit van Amsterdam, waar Scholten zijn 
leven lang gewerkt heeft. De achterflap van een bundel die door dit Centrum is afgescheiden 
vermeldt op niet mis te verstane wijze de verhouding van het centrum met de naamgever, en het 
onderzoeksprogramma dat men voor ogen heeft: ‘Alle auteurs zijn het erover eens dat Scholtens 
gedachtegoed ontdaan zou moeten worden van de al te christelijke kantjes. In onttakelde vorm 
wordt Scholten weer actueel.’3

We staan hier even stil bij deze opvatting omdat die eigenlijk kenmerkend is voor de receptie van 
Scholten in het algemeen. ‘Scholtens invulling van de gerechtigheidsidee is achterhaald’, schrijft 
Maris die destijds het Scholtenonderzoek aan de UVA leidde: ‘Met gods dood vervalt ook het 
religieuze deel van zijn gerechtigheidsleer: nu gods leiding ontbreekt, kan een beroep op het 

                                                            
3 E. Lissenberg e.a. (red.), De actualiteit van Paul Scholten, Nijmegen: Ars Aequi Libri 1996.
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irrationele individuele geweten in de juridische discussie niet meer meetellen. Wat rechtvaardig is 
moet worden beredeneerd via het discursieve model van rationele consensus. Deze realistische maar 
niet nihilistische opvatting van de verhouding tussen ideaal en werkelijkheid, volgend uit een 
kennistheoretische erkenning van de grenzen van het menselijk inzicht, biedt vooruitgang ten 
opzichte van Scholtens hang naar een metafysische fundering. Hieruit volgt een methodologische 
vooruitgang in de rechtsfilosofie: het model van rationele consensus biedt betere regels om te 
bepalen wat de gerechtigheid gebiedt.’ (p. 25) 

Een verdere verwijzing naar het aanstootgevende, en ergerniswekkende karakter van Scholtens 
christelijke beschouwingen blijkt ook uit Maris’ verdere woordkeuze. Volgens Maris kan Scholtens 
God worden ‘afgestoten’ (!) naar de Vrije Universiteit. Voor het Paul Scholten onderzoek betekent 
dit: ‘een secularisatie van het ideaal van gerechtigheid als leidend rechtsbeginsel: het gaat om een 
menselijk oordeel zonder goddelijke inblazing.’ (p. 23) ‘Alleen het seculiere deel van Scholtens 
rechtsleer staat nog overeind, maar daarin moeten meer aandacht voor logica en rationele 
menselijke argumentatie de vacante plaats van God innemen.’ (p. 26) 

Einde citaat. Deze collectieve belijdenis van Maris en de overige auteurs, een belijdenis die nog 
steeds geldend is voor het Scholtenonderzoek aan de UVA, is kenmerkend voor de receptie van 
Scholten tout court. Men beperkt zich vrijwel uitsluitend tot de methodologie in het Algemeen Deel.4

Alleen de methodologie, het meest logisch bruikbare deel daarvan, verdient het ‘bewaard te blijven’, 
en omdat de levensbeschouwelijke dimensie door de dood van god niet relevant meer is, en niet 
‘houdbaar’, dient de religieuze dimensie er uit te worden wegsneden.

Daarmee zijn we gekomen bij de doelstelling van het Genootschap. De vigerende, seculariserende 
benadering vormt mede aanleiding het werk van deze grote rechtsgeleerde opnieuw aandachtig te 
bestuderen, en het in de volle breedte, dus met inbegrip van zijn levensbeschouwelijke, religieuze en 
theologische dimensies tot voorwerp van onderzoek te maken. Allereerst is dat, omdat de 
‘onttakelde Scholten’, die de UVA beoogt, in de verste verte niets meer van doen met het wijsgerig 
perspectief dat hemzelf voor ogen stond. De ‘onttakeling’, en de argumenten die daarvoor 
gehanteerd worden, betekenen een welhaast volledige miskenning van zijn kritische inzichten. En de 
(louter) discursieve rationaliteit die men bepleit is vanuit zijn perspectief juist een grote 
achteruitgang. 

Om dit te verhelderen beoogt het PSG het radicaal kritische karakter van Scholtens eigen religieus-
christelijke benaderingswijze meer inzichtelijk en aannemelijk te maken. 

Deze benaderingswijze is tegenwoordig niet minder relevant dan vroeger. Ook dat is iets wat het 
Genootschap verhelderen wil. Wij willen geen ‘graftomben bouwen voor profeten’, maar we beogen 
een ‘levende’ rechtsfilosofie, die ten volle meedoet met het wijsgerig gesprek van tegenwoordig. 

                                                            
4 In een nieuwe poging om iets van de erfenis Scholten te bewaren, beijvert het PSC van de UVA zich sinds kort 
voor een Engelse vertaling van het Algemeen Deel. Nu is het zonder meer toe te juichen dat Scholten hiermee 
eindelijk ook internationaal bekendheid krijgt. Wél is het jammer en bedenkelijk dat men opnieuw verkiest 
Scholten in ‘onttakelde vorm’, buiten de context van zijn filosofische en theologische Beschouwingen aan het 
buitenland te presenteren. Voor de beeldvorming is dit misleidend, en voor de bijdrage van Scholten aan het 
internationale debat is dit een gemiste kans. 
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Wél moeten we daarvoor ‘verder graven’, mede op basis van de verwijzingen in zijn teksten naar 
belangrijke andere denkers, filosofen en theologen. Die verwijzingen vormen een zeer belangrijke 
‘vindplaats’ voor de lezer van Scholtens teksten; een vindplaats ook voor de rechtsvinding die 
Scholten zélf voor ogen stond.

‘Verder graven’ is overigens helemaal in de geest van de Scholten. Dat blijkt als we kijken naar de 
afscheidsrede. Niet het ‘iurare in verba magistri’ (‘het zweren bij de woorden des meesters’) werd bij 
hem geleerd, noch het ‘autos epha’ (‘hij heeft het zelf gezegd’). En wie hem meent te eren door zijn 
woord te beschouwen als het laatste en beslissende woord, wie niet - door en dankzij hem - vérder 
zoekt, eert hem onvoldoende.

Dat brengt ons bij het volgende. Geconfronteerd met denkers die heden ten dage het wijsgerig 
discours bepalen, is Scholtens existentialistisch personalisme zeker niet slechts geschiedenis. Niet 
slechts een misvatting van Scholten ligt hieraan ten grondslag. Ook een gebrekkige lezing van de 
nieuwste filosofische ontwikkelingen tekent de gebrekkige receptie en de secundaire literatuur. De 
seculariserende interpretatie van Scholten neemt kennelijk geen notie van de ‘religieuze ommekeer’ 
in de contemporaine, postseculiere en postmoderne filosofie van Levinas, Derrida, Ricoeur, en van 
een ieder die in hun spoor verder denkt. Die ommekeer impliceert dat de nog resterende actualiteit 
die men ontwaart (de actualiteit van Scholten) niet meer vanzelf spreekt. Want in het licht van deze
hernieuwde ‘zin in religie’, krijgt de door secularisering herwonnen actualiteit een twijfelachtig 
karakter. En in het licht van deze desecularisatie, blijkt de reeds afgeschreven religieuze dimensie van 
‘Scholten’ ineens tóch relevant te zijn. 

Door aandacht voor dit verband tussen Scholten en de actuele religieuze wending in de filosofie 
willen we (met terugwerkende kracht) de blijvende en toekomstige relevantie van zijn werk 
aantonen en bekendheid geven.

Den Haag, 25 november 2011

Timo Slootweg
Bas Hengstmengel


